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ВСТУП
Як відомо Державний архів Закарпатської області був сформований на базі
документального матеріалу, що зберігався в комітатських та міських архівах періоду Угорського королівства і Австро-Угорщини, Земського (Крайового) архіву
Підкарпатської Русі періоду Чехословацької республіки, колекцій документів, що
відклалися в архівах особового походження, а також архівів Мукачівської грекокатолицької єпархії і Мукачівського монастиря оо. Василіан. Зазначені документи входять сьогодні в фонди дорадянського періоду, які складають Перший том
нинішнього Путівника. Треба сказати, що з точки зору хронологічних рамок і багатства змісту, документи фондів архіву займають особливе місце в складі Національного архівного фонду України.
Унікальність і разом з тим складність документального матеріалу, котрий відклався в фондах архіву, так чи інакше завжди впливали на роботу над Путівником, яка була розпочата відразу ж після утворення в 1946 році Закарпатського обласного державного архіву. Ця робота неодноразово переривалася, оскільки, поперше, не вистачало кадрів висококваліфікованих архівістів, знайомих із специфікою документів дорадянського періоду, по-друге, було необхідно в першу чергу
займатися науково-технічною обробкою фондів, їх систематизацією і створенням
принципово нової системи науково-довідкового апарату. До того ж необхідно було
детально вивчити систему діловодства дорадянських установ, організацій і підприємств, а також скласти до фондів, що формувалися, відповідні історичні довідки. Все це передбачало вивчення історії державних установ, організацій і підприємств різних історичних періодів. До речі, треба сказати, що ця робота триває
в архіві і сьогодні.
Робота над Путівником ускладнювалася ще й тому, що старий Довідковий
апарат, наприклад, комітатських і міських архівів (каталоги, покажчики (Elenchus),
обкладинки фасцикул), зберігся не повністю. Про цей апарат можна скласти уяву
тільки на підставі звітів архіваріусів та архівних реєстраторів комітатських архівів XVIII – XIX століть, колекції грамот міського нотаря Владислава Варі, яка
майже повністю збереглася і складає сьогодні найбільш цінну групу документів
фонду „Головний староста м. Мукачева”, а також узагальнюючих праць А. Шаша і
М. Радвані з історії архівної справи на території нашого краю, що вийшли з друку
ще в 1920-х роках. Не дивлячись на ці труднощі, вже в 1959 році співробітниками
архіву була складена схема Путівника і написані перші характеристики на окремі
фонди та групи фондів. Робота над Путівником продовжувалася і в наступні роки.
Так, наприклад, наприкінці 1960-х років передбачалося закінчити роботу по підготовці макета Путівника з метою його видання. На жаль, через об’єктивні причини, ця робота була призупинена на стадії написання характеристик на фонди
дорадянського періоду.
Активізація роботи над Путівником стала можливою тільки після продовження
робіт, зв’язаних з удосконаленням науково-довідкового апарату до фондів архіву.
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Підсумком цього етапу, що продовжувався з 1995 по 1999 роки, було довідкове
видання „Документи Державного архіву Закарпатської області”, яке вийшло з друку в 1995 році за активною участю співробітників архіву і відомого спеціаліста з
історії Угорщини, доктора історичних наук, професора Ужгородського державного
університету Я.І. Штернберга і спільна з угорськими колегами публікація Першого тому опису фонду „Наджупан Березької жупи”. На другому етапі зазначених
робіт, що розпочався в 2000 році і продовжується по сьогоднішній день, були оприлюднені спільні з нашими румунськими та угорськими колегами, видання, а
саме: „Перелік фондів Державного архіву Закарпатської області України” (2004)
та „Анотовані переліки фондів угорського походження…” (2009; 2014). Крім цього, в 2012 році співробітником Закарпатського угорського інституту ім. Ференца
Ракоці ІІ, к.і.н. Д’єрдєм Чотарі були видані описи фондів „Архів п’яти міст Мараморощини (1326-1910)” – у 2011 році та „Урбаріальний суд (1772-1918/44)” –
у 2012 році.
Спираючись на зазначені праці, а також використовуючи накопичений попередніми поколіннями архівістів досвід, нам вдалося завершити роботу над Першим
томом Путівника по фондах дорадянського періоду, яка була розпочата більше
як 50 років тому. На закінченні хотілося б висловити подяку представникам всіх
поколінь архівістів, наполеглива праця яких зробила можливим появу нинішнього
Путівника.
Видання Першого тому Путівника здійснюється при підтримці Закарпатської
обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації.
Михайло Місюк
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ПЕРЕДМОВА
Державний архів Закарпатської області – це скарбниця унікальних документальних матеріалів, що висвітлюють історію нашого краю часів його входження
до складу Угорького королівства, Австрії, Австро-Угорщини (XIV століття – 1918 р.),
Чехословаччини (1919-1939 рр.) та знову Угорького королівства (1939-1944 рр.).
Великий масив документів архіву стосується періоду Народних Комітетів Закарпатської України (1944-1946 рр.) і саме радянського періоду, після утворення в
лютому 1946 року Закарпатської області в складі УРСР (1946-1991 рр.). Архівні
фонди періоду незалежності України комплектуються документами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій. Крім того, велика кількість документів дорадянського періоду відображає яскраві сторінки історії Угорщини, Чехії, Словаччини,
Румунії, Польщі, Австрії, Німеччини, Сербії, Ватикану, Трансільванії, Росії та інших європейських країн.1
Історія Державного архіву Закарпатської області бере свій початок в 1945
році, коли Народна Рада Закарпатської України зробила спробу створити Центральний державний історичний архів Закарпатської України. Вперше проект
Декрету про утворення Центрального державного історичного архіву Закарпатської України підготував і вніс на розгляд Президії Народної Ради Закарпатської
України (НРЗУ) вже 23 січня 1945 року уповноважений НРЗУ у комунальних
справах, відомий краєзнавець і громадсько-політичний діяч нашого краю Петро
Петрович Сова.2
Центральний державний історичний архів Закарпатської України був утворений згідно з ухвалою секретаріату Центрального Комітету Комуністичної партії
Закарпатської України від 25 серпня 1945 року та постановою Народної Ради Закарпатської України від 6 листопада 1945 року.3 Саме в той час на території нашого краю розпочинається архівне будівництво радянського зразка. З цією метою
Управлінням державними архівами Народного комісаріату внутрішніх справ (УДА
НКВС) УРСР на Закарпаття був направлений спеціаліст-архівіст Г.П. Неклеса,
який стає директором зазначеного архіву, а після утворення в лютому 1946 року
Закарпатської області у складі УРСР і Закарпатського обласного державного ар1
Перелік фондів Державного архіву Закарпатської області України/Упорядники: Др. М. Делеган,
Др. Віорел Чубота, Др. Ірина-Люба Горват. Сату Маре – Ужгород, 2004. С. 12; Архівні установи Закарпаття. Інформаційно-довідкове видання // Упорядник М.В. Марканич. Ужгород, 2015. С. 16 – 17.
2
ДАЗО (Державний архів Закарпатської області). Ф. Р – 14. Оп. 1. Спр. 702. Арк. 1. (Постанова
НРЗУ та виписка із протоколу засідання секретаріату ЦК КПЗУ про утворення Центрального державного історичного архіву в м. Ужгороді та філіалу в м. Берегові, про затвердження штатного розкладу
архівів, про виділення приміщень та упорядкування архівного господарства).
3
Делеган М.В. Архівна справа на Закарпатті у 1945-1991 роках//Нариси історії Закарпаття. Том ІІІ
(1945-1991). Ужгород, 2003. С. 512.
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хіву (ЗОДА) – начальником Архівного відділу Управління Міністерства Внутрішніх
Справ по Закарпатській області (АВ УМВС по ЗО).4
Офіційна назва архіву неодноразово змінювалась: з 1946 року по 1955 рік архів мав назву „Закарпатський обласний державний архів” (ЗОДА); з 1955 року по
1960 рік – „Державний архів Закарпатської області” (ДАЗО); з 1960 року по 1980
рік – „Закарпатський обласний державний архів” (ЗОДА); з 1980 року по теперішній час – „Державний архів Закарпатської області” (ДАЗО).5 До 1961 року архів
підпорядковувався обласному Управлінню внутрішніх справ, в 1961-1988 роках
– архівному відділу обласного виконавчого комітету; з 1989 року Державний архів
Закарпатської області входив в систему Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України. В ході реформування архівної справи за роки незалежності
України колишнє Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України у 2000
році було реорганізоване у Державний комітет архівів України.6 На сьогоднішній
день Державний архів Закарпатської області є окремим підрозділом обласної державної адміністрації з підпорядкуванням його голові, з підзвітністю і підконтрольністю Державній архівній службі України, яка була утворена відповідно до Указу
Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 „Про оптимізацію системи центральних органів влади”.7
Державний архів Закарпатської області створений на базі колишніх комітатських
і міських архівів, зібрань документів церковних установ періоду входження території
нашого краю до складу Угорського королівства, Австро-Угорщини, Чехословаччини
і знову Угорщини, Крайового архіву, документів окремих установ, організацій, політичних партій, громадських організацій дорадянського і радянського періодів.8
Як відомо, на території нашого краю, який довгий час входив до складу Угорського королівства, в ХІІ – ХІІІ століттях була створена комітатська адміністративна система. В адміністративних центрах комітатів північно- східної частини „Верхньої Угорщини” створювались комітатські архіви, в яких зберігались документи
центральних та місцевих органів державної та судової влади.9 На жаль, архівних
джерел, які би розповідали про діяльність комітатських архівів того часу не збереглося. Перші відомості, в яких ми знаходимо дані про передані до комітатських
архівів документи відносяться до ХVII століття. Однак найбільш успішний етап в
розвитку архівної справи на території нашого краю припадає на 70-90-і роки ХVIII
століття, який був зв’язаний з політикою „Освіченого абсолютизму” прихильниками якої була королева Угорщини та Богемії Марія Терезія та її син Йосиф ІІ. Саме
в цей час з’являються звіти архіваріусів та архівних реєстраторів комітатських
архівів, в яких розповідається про склад документів, умови їх зберігання, деякі
види робіт наукового, правового та довідкового характеру, виконаних на основі
4
Державний архів Закарпатської області. Ф. Р-869. Оп. 2. Спр. 31. Арк. 2. (Закарпатський обласний державний архів. Річний звіт про роботу архіву за 1947 р.).
5
Государственные архивы СССР. Справочник. 1 часть. Москва, 1989. С. 506.
6
Положення про Державний комітет архівів України. Указ Президента України від 22 березня 2000
р. № 486/2000. Вісник Державного комітету архівів України (січень-березень 2000 р.). Київ, 2000. С. 9.
7
Архівні установи Закарпаття. Інформаційно-довідкове видання/Упорядник М.В. Марканич. Ужгород, 2015. С. 16.
8
Перелік фондів Державного архіву Закарпатської області України/Упорядники: Др. М. Делеган,
Др. Віорел Чубота, Др. Ірина-Люба Горват. Сату Маре – Ужгород, 2004. С. 13.
9
A Magyar LevéltártÖrténet kronologiája. 1000-2000. Budapest: Magyar Országos Levéltar. 2000.

Передмова

7

архівного матеріалу. Першим архіваріусом, який в кінці ХVIII століття професійно
розпочав роботу по систематизації документів комітатських архівів на території
нашого краю, був Ференц Шенбергер. Крім нього, треба також відмітити імена
архівних реєстраторів Березько-Угочанського комітату Йозефа Паппа, Яноша (Іоанна) Кенча, головного діловода і архіваріуса зазначеного архіву Ференца Гала,
його помічника (adjunctis) Йозефа Деака.10
Вже на ранньому етапі розвитку архівної справи, згідно розпоряджень комітатських управлінь, систематизацією документів в архівах повинні були займатися спеціальні чиновники – нотарі-архіваріуси з юридичною освітою. За даними М. Радвані
– відомого архівіста, історика архівної справи на території Підкарпатської Русі, який
стояв у витоків створення в 20-х рр. ХХ століття Крайового (Земського) архіву в м.
Ужгороді, – зберігачем документів комітатських архівів і оригінальних комітатських
печаток до 90-х рр. ХVIII століття був головний нотар. В ці ж роки влада комітатів приймає рішення про введення посад архіваріусів та архівних реєстраторів. До
цього часу, тобто на протязі ХVI – XVII столітть, документи, наприклад, Ужанського
комітату зберігалися в будинку головного нотаря, а пізніше – в приміщенні єзуїтської
гімназії. В 1775 році, після побудови будівлі комітатського управління в м. Ужгороді,
комітатський архів поступово переводиться в приміщення цієї будівлі. Професійну систематизацію архівних документів Ужанського комітату розпочали комітатські
нотарі Мігаль Еврі (1796-1801) та Янош Гарості. В 1809 році архів, розміщений спочатку в трьох приміщеннях першого поверху будівлі комітатського управління, був
переведений на другий поверх зазначеної адміністративної будівлі.
В процесі розвитку архівної справи був складений перелік обов’язків для службовців комітатських архівів. Останні, іноді, проявляли ініціативу, направлену на
покращення умов зберігання документального матеріалу в архіві. Так, архіваріус
Янош Горват (1861-1876), багато зробивший в справі систематизації документів,
у зв’язку з нестачею місця, почав виготовлення стелажів висотою 4-5 м. Він був
також першим співробітником архіву, який приступив до написання монографії з
історії Ужанського комітату. В 1890 році в архіві знову проводиться робота по систематизації документів, в результаті якої до них складається Покажчик. Найбільш гострими проблемами діяльності комітатських архівів періоду Першої світової війни
та розпаду Австро-Угорщини були умови зберігання документів та невелика площа
приміщень будівель комітатських управлінь. Однак, не дивлячись на несприятливі
політичні умови того часу, архівні документи знаходились у відносно задовільному
стані.11
Крім комітатського архіву, в м. Ужгороді знаходився і міській архів. Збиранню та
зберіганню документів зазначеного архіву заважала та обставина, що до 1807 року
у міської влади не було своєї резиденції. Саме тому документи міського архіву деякий час зберігалися в будівлі міського суду, що призвело до втрати значної кількості
10
Державний архів Закарпатської області.Ф. 674. Оп. 10. Спр. 33. Арк. 1; 5-8. (Відомість жупного архіваріуса про результати виконаної роботи по впорядкуванню документів…). Там само. Ф. 674. Оп. 10.
Спр. 142. Арк. 1-4; 7. (Доповіді жупних чиновників Йозефа Деака, Іоанна Кенча, Ференца Гала жупному
відомству про проведення хронологічного впорядкування документів, що знаходяться на зберіганні в
жупному архіві).
11
Анотований перелік описів фондів угорського походження Берегівського підрозділу ДАЗО до
1918/1919 рр. та за 1938-1944/1945 рр. /Упорядники: М.Місюк, О. Куташі. Будапешт, 2014. С. 7.
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актового матеріалу, який стосувався привілеїв міста. Цей недолік в зберіганні та
обліку документального матеріалу міського архіву відмічався в звітах міських архіваріусів навіть у 40-х рр. ХІХ століття. В 1845 році міська влада вимушена була
прийняти рішення про те, що головний нотар повинен також виконувати і обов’язки
архіваріуса. Заведений порядок проіснував до 1861 року, після чого була проведена реорганізація структури міського архіву, яка проходила в рамках муніципальної
реформи 60-70 років ХІХ століття. Як і в інших містах „Верхньої Угорщини”, документальний матеріал міського архіву Ужгорода поділявся на дві групи, а саме: секретні
документи (Archivum Secretum) і публічні документи (Archivum Publicum).12
В архіві Березького комітату, як і в інших комітатських архівах, до кінця ХVIII
століття документи зберігалися в будинку комітатського нотаря. Пізніше велика
кількість цих документів була пошкоджена під час пожарів. Згідно даних історичних джерел, перша будівля комітатського управління в м. Берегсас згоріла в 1776
році і значна кількість документального матеріалу була знищена саме тоді. Через три роки документи архіву розміщюються у відбудованій будівлі комітатського
управління. Згідно звіту комітатської комісії 1810 року документи в архіві були впорядковані невірно. Саме тому, з метою проведення систематизації документального матеріалу в архіві, міська влада прийняла рішення прийняти на службу професійно підготовленого архівного реєстратора терміном на вісім років. Таким реєстратором стає Сигізмунд (Жигмонд) Папаї молодший, призначений на цю посаду
6 липня 1812 року. На протязі майже трьох років С. Папаї займається реєстрацією
стародавніх архівних документів і 29 травня 1815 року представляє депутатам
комітатських зборів „Огляд архівних документів, що знаходяться на зберіганні в
архіві Березького комітату”.13 Цей „Огляд…” цікавий ще й тому, що дає уяву про
характер документів інших комітатських архівів, порядок їх розміщення та основні
нормативні документи, якими керувалися архівісти на початку ХІХ століття. Взагалі, виходячи із звітів службовців комітатських архівів, їх діяльність контролювалась комітатськими управліннями і перевірялась депутатами комітатських зборів.
Що ж стосувалось загального керівництва роботою комітатських архівів, то його
здійснювала в той час Вища Рада Угорського королівського намісництва в Пожоні
(Братиславі), а пізніше в Буді.
Перед призначенням Сигізмунда Папаї на посаду архівного реєстратора, порядок зберігання документальних матеріалів в архіві Березького комітату був наступний: всі документи, в залежності від змісту, розподілялися по п’яти основним
тематичним розділам (серіям) – розділ з документами церковного характеру; розділ з документами релігійного характеру; розділ з документами, що стосувалися
збору податків; розділ з документами суспільно-політичного характеру і розділ з
урбаріальними документами.14 Втім, проведена С. Папаї робота по виявленню документів, їх реєстрації, аналізу їх змісту, показала, що значна кількість докумен12
Анотований перелік описів фондів угорського походження Берегівського підрозділу Державного архіву Закарпатської області до 1918/1919 рр. та за 1938-1944/1945 рр. /Упорядники: М. Місюк,
О. Куташі. Будапешт, 2014. С. 7-8.
13
Державний архів Закарпатської області. Ф. 10. Оп. 1. Спр. 1430. Арк. 4 – 7 зв. (Огляд архівних
документів, складений архівним реєстратором архіву Березького комітату Сигізмундом Папаї (молодшим) від 29 травня 1815 року).
14
Там же.
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тального матеріалу знаходилась в невпорядкованому стані і не відповідала основним п’яти тематичним розділам (серіям), які визначали порядок їх зберігання.
Все це і змусило автора „Огляду…” детально зупинитися на фактичному порядку
розміщення документів в комітатському архіві.
На першому місці, як підкреслювалось в „Огляді…”, знаходились Протоколи комітатських зборів і алфавітні Покажчики (Elenchus) до них. Із врахуванням
знайдених фрагментів протокольних записів, хронологічні рамки цього виду документальних матеріалів були наступними – з 1569 року по 1786 р.15 На другому
місці зберігались документи юридичного характеру: протоколи судових засідань,
кримінальні справи, тексти апеляцій тощо. Документи розміщувались з порушенням алфавітного порядку. Взагалі, як відмічав автор „Огляду…”, юридичні
документи зустрічалися і в інших місцях архіву. Так, наприклад, зазначені судові
протоколи, починаючи з 1649 року і за 1786 рік, фрагменти судових справ, витяги з них, зберігалися разом із документами суспільно-політичного характеру.16
На третьому місці в архіві зберігались розпорядчі документи наджупана комітату, комітатського судді Людвіга Кайдоша, а також судові документи померлого пана Йозефа Ландора. Всі ці документальні матеріали, як зазначав С. Папаї,
були відкриті для загального ознайомлення.17 На четвертому, п’ятому, шостому,
дев’ятому, одинадцятому і дванадцятому місцях знаходились документи суспільно-політичного характеру. Серед них: документи політичного характеру з 1710 по
1786 рік; документи, що стосувались збору податків і стану комітатської каси часів
імператора Йосифа ІІ (80-90 рр. ХVIII ст.); старовинний перелік сіл з вказівкою
розміру та виду податків; правила збору податків з 1683 року по 1786 рік; правила
збору податків, що відносились до Мукачівської домінії з 1750 по 1771 рік; правила виготовлення та перевезення мідних виробів з 1786 по 1790 рік; правила,
що стосувалися заборони вивозу мідних виробів; настановлення відносно засобів
захисту посівів і необхідності розумного та економічного ведення господарства
в комітаті; списки державних чиновників і комендантів кріпостей з 1772 по 1786
рік; списки власників магазинів з 1783 по 1786 рік; документи з питань ведення
сільського господарства, чеканки монет і місць знаходження корисних копалин;
документи про стан ветеринарної справи і тваринництва, солеваріння та виготовлення соди, розвиток мануфактур і фабрик, торгівлі і транспорту, королівські укази
політичного та економічного характеру; офіційне листування; розпорядчі документи вищих органів влади комітату, положення про міські органи самоврядування
(магістрати); документи, що розповідали про стан об’єднання адміністративних
округів; документи про голод серед населення комітату та ін.18 На сьомому місці,
відмічав С. Папаї, знаходились документи церковного та релігійного характеру, а
саме: церковні постанови; документи про походження релігійних конфесій і доповіді з цього питання; списки католицьких, греко-католицьких, православних єпископів; документи парафіяльних кас; перелік розпоряджень, які стосувались діяльності церковних парафій з вказівками про необхідність представлення відомостей
ДАЗО. Ф. 10. Оп. 1. Спр. 1430. Арк. 4.
Там само.
17
Там само.
18
Там само. Арк. 4-5 зв.
15
16
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стосовно кількості віруючих; різні документи церковного та релігійного характеру,
серед яких виділялись документальні матеріали про віротерпимість та благодійність.19 Восьме місце в архіві займали документи воєнно-політичного характеру,
причому серед них зустрічались документи про рекрутські набори, чисельність
новобранців, починаючи з 1699 року, хоча за більшість років, як відмічав С. Папаї,
ці документи вже були втрачені. На цьому ж місці знаходились розпорядження
воєнно-політичного характеру, документи, що стосувалися формування та забезпечення військових частин, розміщених на території комітату; документи про
несення військовими караульної служби; документи з питання обміру кріпостей і
фортифікаційних споруд; правила звільнення з армії і документи, що повернулися
назад з резолюціями представників вищих органів державної та воєнної влади.20
На десятому місці в архіві розміщувались документи урбаріального характеру. До
них відносились: документальні матеріали з розшуку урбаріальних документів,
скарги сільських громад та приватних осіб на невідповідність між урбаріальними повинностями, зафіксованими в урбаріальних документах і фактичним станом справ, а також обвинувачення, направлені проти великих землевласників. Всі
ці документи, як відмічав С. Папаї, зберігались без хронологічного порядку і без
будь-якої послідовності.21 Крім проведеної роботи по систематизації документів,
С. Папаї були складені також списки пошкоджених документів і зроблені чисельні
копії документальних матеріалів за 1569-1571 рр.22
В процесі роботи по впорядкуванню документів в комітатському архіві, С. Папаї, як імовірно і інші архівісти початку ХІХ століття, керувалися наступними нормативними документами: а) розпорядженнями і вказівками Вищої Ради Угорського
королівського намісництва, які стосувалися питань зберігання та реєстрації документів юридичного і політичного характеру, що зберігалися в архівах; б) правилами і методичними вказівками відносно зберігання та реєстрації документів, що
знаходились в комітатських архівах, які поступали від вищих органів державного
управління; в) протоколами комітатських зборів і вказівками комітатських управлінь з розпорядженнями нормативного характеру; г) правилами, складеними самими архівними службовцями, затвердженими або комітатськими зборами або
чиновниками комітатського управління. До таких документів відносились: „Основні розділи примірного порядку запису документів в комітатському архіві”, „Внутрішній порядок реєстрації документів юридичного характеру” і, нарешті, „План
роботи з реєстрації документів в архіві”, який був розроблений самим С. Папаї.23
Треба також підкреслити, що після складання „Огляду документів” і закінчення
робіт по впорядкуванню документального матеріалу архіву, Сигізмунд Папаї розробив детальну схему розташування документів в архіві Березького комітату, котра включала: а) основні тематичні розділи (серії), за якими розподілялися документи; б) вказівку на підзаголовок кожного тематичного розділу в залежності від
характеру документів; в) вказівку на місце зберігання та №№ фасцикул (зв’язок)
ДАЗО. Ф. 10. Оп. 1. Спр. 1430. Арк. 4-5 зв.
Там само.
21
Там само. Арк. 5.
22
Анотований перелік описів фондів угорського походження Берегівського підрозділу Державного архіву Закарпатської області до 1918/1919 рр. – та за 1938-1944/1945 рр./Упорядники: М. Місюк,
О. Куташі. Будапешт, 2014. С. 8.
23
ДАЗО. Ф. 10. Оп. 1. Спр. 1430. Арк. 6-6 зв.
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з документами, які за своїм змістом відповідали певному підзаголовку того чи іншого тематичного розділу.24 Крім того, С. Папаї впорядкував і систему довідкового апарату, до якого відносились предметні і алфавітні покажчики (Elenchus) до
протоколів комітатських зборів і до судових протоколів, які зберігалися окремо.25
Робота, проведена С. Папаї на початку ХІХ століття по впорядкуванню та систематизації документів архіву Березького комітату, зробила його одним з найкращих
комітатських архівів на території Карпатського регіону. Схвальну оцінку зазначеному архіву дав в кінці ХІХ століття відомий дослідник історії нашого краю того
часу Тиводар Легоцький.26 В 1880 році архів зазнав великої шкоди під час пожару
будівлі комітатського управління. Приблизно в 1887 році комітатський архів розміщається в п’яти приміщеннях відновленої сучасної будівлі комітатського управління. Тут були зібрані архівні документи з часів середньовіччя до 1919 року. Пізніше,
в 20-х рр. ХХ століття, чехословацька влада передає документи комітатського архіву на зберігання до Крайового архіву Підкарпатської Русі в м. Ужгород. Значна їх
частина знаходилась на зберіганні в будівлі Крайового управління Підкарпатської
Русі, а після входження території нашого краю до складу Угорщини в 1939 році,
вони були повернені до Берегова. Після 1944 року документи комітатського архіву
перевозяться в Ужгород і передаються на зберігання в Центральний державний
історичний архів Закарпатської України.
В 1953 році зазначений документальний матеріал разом із іншими фондами
Закарпатського обласного державного архіву перевозять в м. Берегово, де вони і
зберігаються по сьогоднішній день в будівлі колишньої комітатської тюрми.27
Що ж стосується документів Берегівського міського архіву, то вони, як і документи інших міських архівів, були поділені на три групи: книги Протоколів засідань міського управління (Protocolum), секретні документи (Archivum Secretum)
і публічні документи (Archivum Publicum). Необхідно відмітити, що між міськими
архівами Мукачева і Берегова було багато спільного, оскільки ці міста з 30-х рр.
XVIII століття знаходились у власності дворянської родини графів Шенборнів.
Під час Першої світової війни та розпаду Австро-Угорщини значна частина документів Берегівського міського архіву була знищена. Так, в 1921 році, вже представниками чехословацької влади, була виявлена велика нестача документів,
яку і пізніше не вдалося відновити. В середині 1920-х років провідні архівісти
нашого краю неодноразово піднімали питання про реорганізацію всієї архівної
системи (в тому числі і міських архівів), але до кінця це складне питання вирішено не було.28
Першу професійну систематизацію документів архіву м. Мукачева провів в
30-х рр. ХІХ століття міський нотар Владислав (Ласло) Варі, який склав великий
каталог документів з історії м. Мукачева (1376-1850 рр.).29
ДАЗО. Ф. 10. Оп. 1. Спр. 1430. Арк. 25-27 зв.
Там само. Арк. 6-7.
26
Анотований перелік описів фондів угорського походження Берегівського підрозділу Державного
архіву Закарпатської області… С. 8.
27
Анотований перелік описів фондів угорського походження… С. 8.
28
Там само.
29
Шаш А. Архив привилегированного города Мукачева 1376-1850 гг. Справочная книга по истории, материалам и устройству старого городского архива. – Мукачево: издание города Мукачево,
1927. 159 с.
24
25
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Втім, треба зазначити, що історія архіву м. Мукачева (Мункач) починається ще
в XV столітті в період бурхливого розвитку міст „Верхньої Угорщини”. Саме в цей
час міська влада починає приділяти увагу правильному збиранню та зберіганню
архівних документів. Засідання міської ради в XVI – XVII століттях проходили на
квартирі міського судді. Він зберігав міську скриньку, де знаходились протоколи,
старовинні грамоти і документи, печатки міста. До будівлі міського управління архів переселився в кінці ХVIIІ століття. Сучасна будівля міського управління (Ратуша) побудована в 1904 році за проектом архітектора Яноша Бобули (молодшого).
В приміщеннях цієї будівлі і був розміщений міський архів. До речі, треба зауважити що в радянський період і в перші роки незалежності України в приміщеннях
першого поверху міської Ратуші розміщався спочатку філіал Закарпатського обласного архіву (1946-1982 рр.), а пізніше – Мукачівський підрозділ Державного
архіву Закарпатської області (1982-1999 рр.).
Якщо ж повернутися до періоду входження території нашого краю до складу
Чехословаччини, то в 1921 році, як і в архіві м. Берегова, в архіві м. Мукачева проходила звірка документального матеріалу, яка встановила, що старовинні грамоти з привілеями міста, протоколи засідань органів міського управління, інший актовий матеріал періоду середньовіччя і нового часу, знаходяться в задовільному
стані. Взагалі, серед відомих істориків того часу, архів міста Мукачева вважався
найбільш систематизованим архівом.30
Також як і в архіві м. Берегова, тут створюється секретний архів (Archivum
Secretum). Серед документів цього архіву зберігали оригінал самої старовинної
в Березькому комітаті грамоти королеви Угорщини і Польщі Єлизавети від 1376
року, згідно якої місту Мункач надавалось право користування печаткою при складанні угод з купівлі-продажу виноградників.31
На жаль, оригінал зазначеної грамоти не дійшов до нашого часу. Групу документів публічного архіву (Archivum Publicum) складали книги Протоколів засідань міського управління, документи органів державного управління та судових установ.32
Відомості про стан документів архіву Угочанського комітату відносяться до
1700-1710, 1774, 1776-1778, 1786, 1801, 1804, 1800-1848 та інших років.33 На діяльність зазначеного архіву вплинуло те, що Угочанський комітат декілька разів
об’єднували з Березьким комітатом (1566, 1786-1790, 1850-1860 рр.). Об’єднання
супроводжувалось перевезенням документів в Березький комітат, де вони ніким
не систематизувались. Зберігали архівні документи як правило в місці проведення загальних комітатських зборів або у головного нотаря комітату. Після побудови
в 1798 році нової будівлі комітатського управління в м. Нодь Селлеш (сучасний
ДАЗО. Ф. 28. Оп. 3. Спр. 1052. Арк. 3-8. (Реферат колишнього професора С.-Петербурзького
університету О.Л. Петрова „Некоторые замечания по изучению архивного материала к истории Карпатороссов”).
31
Шаш А. Архив привилегированного города Мукачева 1376-1850 гг... С. 17 – 23.
32
Анотований перелік описів фондів угорського походження… С. 8.
33
ДАЗО. Ф. 674. Оп. 6. Спр. 373. (Список документів жупного архіву про церкву за 1502-1778 рр., 17761778 рр., (1786 рік) на 8 арк.); ДАЗО. Ф. 674. Оп. 6. Спр. 559. (Список документів за 1758-1804 рр., що
зберігаються в жупному архіві. 1804 рік на 5 арк.); ДАЗО. Ф. 674. Оп. 6. Спр. 546. (Списки документів за
1801 рік, що зберігаються в жупному архіві на 13 арк.); ДАЗО. Ф. 674. Оп. 6. Спр. 553. Арк. 1. (Фрагмент
списку документів за 1800-1848 рр., що зберігаються в жупному архіві); ДАЗО. Ф. 674. Оп. 6. Спр. 70.
(Списки прохань жителів комітату, що поступили до архіву… 1700-1710 рр. на 9 арк.). та ін.
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Виноградів), архівні документи розміщаються в приміщеннях згаданої будівлі. Відомий історик і краєзнавець Антал Сірмаї, автор історії Угочанського комітату34,
що вийшла з друку латинською мовою, називав зазначений архів „архівом, що
мандрує”. Після останнього об’єднання 1850-1860 рр., несистематизовані архівні документи були повернені до будівлі комітатського управління Угочанського
комітату, де вони зайняли три приміщення. Під час перевезень деяка кількість
документів була втрачена. Великий удар по архіву був завданий в 1919 році під
час румунської окупації південно-східної частини Угочанського комітату. В чехословацький період велика кількість архівних документів Угочанського комітату, як
і документи інших комітатських архівів, перевозяться для зберігання в Крайовий
(Земський) архів в Ужгороді.
Відновлення комітатської адміністративної системи і комітатських архівів після 1939 року знову в порядок денний поставило питання прo впорядкування та
систематизацію архівного матеріалу. Ця кропітка робота була зв’язана з іменем
архіваріуса Іштвана Бекиня, який займався ще й інформуванням вищих органів
влади і всіх зацікавлених осіб про стан архіву Угочанського комітату.35
Вперше, звіт про стан архіву Марамороського комітату, згадується в 1772 році.
Приблизно після цієї дати розпочинається довгострокова робота по систематизації документів зазначеного архіву, яка була зв’язана з іменем відомого архіваріуса
Д’єрдя Петроваї.36
Треба відмітити, що основна частина документів архіву Марамороського комітату залишилась в м. Мараморош-Сігеті, яке після Тріанонського мирного договору відійшло Румунії. Саме тому в архіві сьогодні, крім документів п’яти коронних
міст Марамороша, залишилась тільки незначна частина документів, що відтворюють історію цього регіону. В 1939 році, як і на всій території нашого краю, архівна
справа Марамороша була реорганізована. Для керування архівами Регентський
комісар Підкарпатської території призначає Йожефа Валковича головним архіваріусом Марамороського комітату.37 Взагалі, серед документів, що залишились в
архіві зазначеного комітату, без сумніву перше місце належало архіву п’яти королівських міст Марамороша, створеному приблизно в 1814 році. Зазначений архів
містив цінний документальний матеріал з історії цих міст (Хуста, Тячева, Вишкова, Довгого Поля і Мараморош-Сігета). Архів створювали в невеликому містечку
Тячеві, однак видатки на його утримання були рівномірно розподілені між всіма
згаданими коронними містами. До відомих архіваріусів, що займалися систематизацією документів цієї архівної колекції, належав Янош Газела, після смерті якого
в 1841 році, певний час обов’язки архіваріуса виконував Ласло Мігаль – головний
34
Notitia politica, historica, topographica Incliti comitatus Ugochiensis per Antonium Szirmay de Szirma
S.C.H.Etr. A. Majestatis Consiliarum Aulicum, ac Poetam Laureatum conscripta et Ill.D. Andreae Semsey
supremo comiti dicata / Edita et indicibus provisa industria Martini Georgii Kovachich senquiciensis. Pestini:
Typis Matthiae Trattner, 1805.
35
Анотований перелік описів фондів угорського походження… С. 9.
36
Саме Д’єрдь Петроваї взяв активну участь у виданні збірника грамот XIV-XV ст. з історії Марамороського комітату, упорядником якого був відомий вчений-юрист Янош Мігалі (Máramarosi Diplomák
A XIV. és XV. Századból/Egybegyüjté és jegyzetekkel kisérve kiadta apsai Mihályi János, jogtudor, megyei
tiszti főügyész.- Maramaros-Sziget, 1900.
37
Анотований перелік описів фондів угорського походження… С. 9.

14

Державний архів Закарпатської області

суддя містечка Тячева.38 В 1929 році, в процесі централізації архівної справи в
чехословацький період, архів перевозиться до Мукачівського музею ім. Т. Легоцького і передається в розпорядження директора музею Д-ра Й. Янковича.39 Нова
систематизація документів цього архіву була проведена тільки після 1944 року
вже на основі принципів радянської архівної системи.40
Крім комітатських і міських архівів на території нашого краю діяли церковні
архіви, серед яких найбільш відомими та впорядкованими були архіви і бібліотеки
Мукачівської греко-католицької єпархії і Мукачівського монастиря оо. Василіан на
Чернечій Горі. Так як на території монастиря до 1752 року знаходилась єпископська резиденція, то саме тут довгий час зберігався архівний матеріал Мукачівської
греко-католицької єпархії, яка була створена в 1646 році. В зазначеному архіві працювали перші дослідники історії єпархії – Іоаннікій Базилович та Михайло Лучкай.
Документи цього архіву і сьогодні є найбільш цінною колекцією Державного архіву
Закарпатської області. До 1776 року єпископ і єпархія не мали постійної резиденції
і тому, спочатку, не було і єпархіального архіву. Більшість дослідників вважає його
засновником єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Андрія Бачинського,
який добився незалежності єпархії від католицького Егерського єпископа. Реорганізація єпархіального архіву стала можливою тільки після 1775 року, коли він був
перевезений в постійну єпископську резиденцію – будівлю єзуїтського колегіуму в
Ужгороді, де в його розпорядження передаються відповідні приміщення.41
Подальшою організацією єпархіального архіву активно займався представник
папського престолу на території Мукачівської греко-католицької єпархії Мартин
Годермарський. Саме він підготував двохтомний алфавітний каталог до документів архіву. В 1913 році відомий історик єпархії Антал Годинка складає предметний
покажчик до архівної колекції єпархіального архіву. Документи зразково організованого архіву становляться джерельною основою для низки монографій і збірників документів з історії єпархії.42
Після підписання Тріанонського мирного договору, територія єпархії була поділена між Угорщиною, Чехословаччиною та Румунією. В 1949 році Мукачівська
греко-католицька єпархія була розпущена, а її майно передано Російській Православній церкві. Що ж стосується архіву та бібліотеки єпархії, то на початку 1950
року документи передаються на зберігання до Закарпатського обласного державного архіву, а бібліотечний фонд розподіляється між науковою бібліотекою Ужгородського державного університету і Закарпатським краєзнавчим музеєм.43
Серед сімейних архівів, що існували на території нашого краю, найбільш показними були архіви баронів Перені та графів Шенборнів (Шьонборнів). Після
Анотований перелік описів фондів угорського походження… С. 9.
ДАЗО. Ф. 1555. Оп. 1. Спр. 52. Арк. 1 – 6. (Розпорядження Крайового управління Підкарпатської
Русі в Ужгороді про передачу архіву п’яти коронних міст Марамороша на зберігання в музей та листування з цього питання. 4 грудня 1929 р. - 17 жовтня 1930 р.).
40
Анотований перелік описів фондів угорського походження… С. 9.
41
Там само.
42
Hodinka Antal. A Munkácsi görög-katolikus püspökség története. Budapest, 1909; Idem. A Munkácsi
görög-szertartású püspökség okmánytára. 1911; Adalékok az Ungvári vár és Ungvár városának történetéhez.
Ungvár, 1917.
43
Анотований перелік описів фондів угорського походження… С. 9.
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1944 року архіви Перені із м. Великий Севлюш, а Шенборнів із м. Мукачева спочатку перевозяться до м. Ужгорода, а в 1953 році – в м. Берегово. Характерним
для зазначених архівів було те, що вони, крім документів особового походження,
містили також цінний документальний матеріал з питань розвитку промисловості,
ремесла, фінансів, торгівлі, управління, правосуддя, культури, соціально-класових відношень, тощо.44
Розвиток архівної справи в чехословацький період справедливо зв’язують з
іменем головного архіваріуса Підкарпатської Русі Миколи (Ніколауса) Радвані.45
В цей час розпочинається процес концентрації всіх документів в одному місці, а
саме в Крайовому (Земському) архіві в м. Ужгороді. Так, в листі Ужгородському
жупанському управлінню від 25 березня 1920 року, М. Радвані писав про те,
що „В Ужгороді як культурному центрі… повинен бути один центральний архів,
організований так само як і в інших колишніх провінціях колишньої монархії, а
також в Німеччині, Італії та інших культурних і правових державах”.46 Як архіваріус Ужанської жупи, а пізніше, як головний архіваріус Підкарпатської Русі,
М. Радвані неодноразово ставить питання про будівництво сучасної будівлі Крайового (Земського) архіву.47 На жаль, це питання так і не було остаточне вирішене
навіть в 1930-х роках, коли Крайовий архів отримав у своє розпорядження декілька приміщень у новій будівлі Крайового управління Підкарпатської Русі в Ужгороді.
Треба зауважити, що М. Радвані провів на початку 1920-х років кропітку роботу
по обстеженню стану архівних установ нашого краю, підсумком якої було його
дослідження з історії архівної справи Підкарпатської Русі.48 Втім, праця М. Радвані
була також і підготовчим етапом по виконанню робіт, зв’язаних з концентрацією
документального матеріалу в Крайовому (Земському) архіві в Ужгороді. 27 лютого
1921 року М. Радвані, говорячи про основні етапи роботи з документами майбутнього архіву, пропонував зібрати в ньому документи наступних установ: 1) жупних
архівів в Берегсасі (Берегові), Севлюші і частково в Мараморош-Сігеті; 2) міських
архівів в Мукачеві і Ужгороді; 3) реєстратури всіх адміністративних управлінь на
території Підкарпатської Русі; 4) реєстратури Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді; 5) реєстратури жупанських управлінь; 6) Крайового парламенту Підкарпатської Русі; 7) адміністративних управлінь Підкарпатської Русі;
8) всі книги, які не потрібні для поточного управління.49
Пропозиції М. Радвані з питання реорганізації архівної справи розглядалися
як на рівні Крайової архівної комісії Підкарпатської Русі, так і на рівні центральних
та місцевих органів державної влади,50 втім, не всі вони, через низку об’єктивних
Анотований перелік описів фондів угорського походження… С. 10.
Делеган М. Микола Радвані – організатор і дослідник архівної справи Підкарпатської Русі//Науковий вісник УжНУ. Серія: Історія. Ужгород, 2003. Вип. 9. С. 54-67.
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ДАЗО. Ф. 28. Оп. 3. Спр. 90. Арк. 30 зв. (Листування з завідуючими архівами про організацію
архівної справи на Підкарпатській Русі. 22 лютого 1921 р. – 10 лютого 1927 р.).
47
ДАЗО. Ф. 28. Оп. 3. Спр. 175. Арк. 8-9, 11 зв. (Листування з Міністерством освіти ЧСР про організацію архівної справи на Підкарпатській Русі. 8 лютого 1922 р. – 30 травня 1924 р.).
48
Radványi N. Die Archive in der Podkarpatska Rus. Užhorod, 1922. S. 145.
49
ДАЗО. Ф. 28. Оп. 3. Спр. 90. Арк. 22-24.
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ДАЗО. Ф. 28. Оп. 3. Спр. 175. Арк. 6-9 зв.; ДАЗО. Ф. 28. Оп. 3. Спр. 354. Арк. 7-9 зв. (Пропозиція центрального архівного управління про побудову приміщення для архівного управління. 17 січня
1923 р. – 22 лютого 1923 р.).
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обставин, були втілені в життя. В 1928 році завершується перевезення в Ужгород
документів колишніх комітатських архівів, однак доступ до них дослідників був
обмежений, оскільки значна частина документального матеріалу залишалась не
впорядкованою.
В результаті адміністративної реформи 1927-1928 рр. на території Підкарпатської Русі був, нарешті, створений архів Підкарпаторуського Краю, правда, остаточно вирішити питання будівництва для нього спеціально обладнаної будівлі не
вдалося.51
Упродоваж 1938-1944 років розвиток архівної справи на території нашого краю
відбувався під впливом подій, зв’язаних з розпадом Чехословаччини, відновленням комітатської адміністративної системи і комітатських архівів. З 1939 року документи, які знаходились на зберіганні в Крайовому (Земському) архіві в Ужгороді,
знову передавались в комітатські архіви.
Так, під керівництвом головного архіваріуса Підкарпатської території Д’юли
Яроша, був здійснений розподіл документів по комітатам. Активну участь в цій
роботі взяли архіваріуси Угочанського комітату Золтан Тар та Іштван Бекинь. До
1943 року в основному був закінчений процес відновлення системи комітатських
архівів, правда в умовах воєнного часу займатися кропіткою роботою по систематизації та впорядкуванню документів було неможливо.52
З жовтня 1944 року починається новий етап державного будівництва на території нашого краю. Відбуваються значні зміни і в галузі архівної справи. 6 листопада 1945 року створюється вже згаданий вище Центральний державний історичний архів, який в січні 1946 року реорганізується в Закарпатський обласний
державний архів (ЗОДА). В перші повоєнні роки ЗОДА розміщався в чотирьох
(пізніше в шести) архівосховищах м. Ужгорода,53 а співробітники архіву в цей період займалися переважно виявленням документів тих організацій та установ, які
функціонували на території краю в дорадянський період. В ці ж роки створюється
система районних (окружних) та міських архівів, а в м. Мукачеві в березні 1946
року відкривається філіал Закарпатського обласного державного архіву. Розкиданість архівосховищ обласного архіву по місту Ужгороду проіснувала до 1953 року,
коли весь архів, згідно наказу Міністра внутрішніх справ УРСР, був переведений
до міста Берегова.54 Тут він отримав у тимчасове користування будівлю колишньої комітатської тюрми, побудованої ще в 1865 році. Сьогодні, в приміщеннях цієї
будівлі, що знаходиться на площі Героїв 4а, знаходиться Берегівський підрозділ
Державного архіву Закарпатської області, в якому сконцентровані всі фонди дорадянського періоду.
Якщо ж повернутись до перших років існування обласного архіву, то треба ще
раз зазначити, що головною задачею в той час було комплектування, проведення
експертизи наукової цінності документів, а також науково-технічне впорядкування
архівних матеріалів.
Анотований перелік описів фондів угорського походження… С.10.
Там само.
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ДАЗО. Ф. Р-869. Оп. 2. Спр. 96. Арк. 2. (Річний звіт про роботу архіву за 1949 рік.).
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ДАЗО. Ф. Р-869. Оп. 2. Спр. 176. Арк. 12. (Накази МВС СРСР і УРСР, листування з ГАУ МВС
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Науково-дослідницька робота в архіві до середини 1950-х рр. проводилась в
невеликому обсязі, причому вона не виходила за рамки питань виявлення матеріалів з окремих загальноісторичних тем. Зрозуміло також, що зміст проблематики
історичних досліджень визначався в той час не в останню чергу вказівками та
рішеннями вищих органів управління архівною справою. Так, вже в 1946 році розпочинається виявлення і публікація окремих матеріалів з наступних тем: „Вплив
Великої Жовтневої соціалістичної революції на Закарпаття”, „Возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною”, „Національно- визвольний рух трудящих Закарпаття напередодні Першої світової війни”.
Значна робота в цей час проводилась також з метою надання допомоги радянським і господарським органам. Були виявлені та передані зацікавленим установам документальні матеріали по темам: „Мінеральні багатства області”, „Технічні матеріали по землевпорядкуванню”, „Гідрологія та енергетичні ресурси Закарпаття” та інші.
Успішне виконання планів по впорядкуванню документальних матеріалів в
1947-1955 роках дозволило розпочати виявлення архівних джерел з метою їх публікації. Цьому сприяв і розвиток вітчизняної історичної науки в середині 1950-х
років. Саме в цей час ГАУ СРСР поставило перед державними архівами задачу
по виявленню та публікації документальних матеріалів з історії Великої Жовтневої
Соціалістичної Революції.55
Закарпатський обласний державний архів не залишився осторонь від цієї
роботи. З метою підготовки публікації документальних матеріалів з зазначеної
теми, в 1955 році проводиться кропітка попередня робота – визначається характер публікації, розробляється методика виявлення та відбору документів,
складається план-проспект майбутньої публікації. В процесі ознайомлення з документальними матеріалами, упорядники вирішили видати не один збірник, а
шеститомну серію, що охоплювала б один з найважливіших періодів в історії
нашого краю з 1917 по 1946 рр. Значну організаційну та науково-методичну допомогу у підготовці цієї серії надали АУ при РМ УРСР, науковці Ужгородського
державного університету. На протязі десяти років були оприлюднені всі шість
томів серійного видання збірника „Шляхом жовтня”, а також збірник документів,
присвячений Радянській владі на Закарпатті в 1919 році, під назвою „Під прапором Великого Жовтня”. В 1959 році вийшов з друку збірник виступів та інтерпеляцій депутатів Комуністичної партії Чехословаччини від Підкарпатської Русі
в Чехословацькому парламенті.56 В рецензіях на зазначені збірники документів,
які друкувалися в той час на сторінках „Українського історичного журналу”, підкреслювалося важливе значення публікацій архівних матеріалів для висвітлення
революційного минулого нашого краю.
В 1960-х роках архів продовжує роботу з публікації документальних матеріалів
з історії Закарпаття радянського періоду. В цей же час наукові співробітники архіву
ДАЗО. Ф.Р-869. Оп. 2. Спр. 31. (Річний звіт про роботу архіву за 1947 рік. 31 грудня 1947 р. –
7 січня 1948 р.); ДАЗО. Ф. Р-869. Оп. 2. Спр. 96. (Річний звіт про роботу архіву за 1949 рік. 29 грудня
1949 р. – 14 березня 1950 р.) та ін.
56
ДАЗО. Ф. Р-869. Оп. 2. Спр. 293. (Звіт Державного архіву Закарпатської області за 1958 рік. –
21 січня 1959 р.).
55
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беруть активну участь у підготовці всім відомого сьогодні науково-популярного
видання „Історія міст і сіл Української РСР. Закарпатська область”, яке вийшло з
друку українською і російською мовами в 1969 і 1982 рр.57
Треба підкреслити, що співробітники архіву в 1950-х – 1960-х роках займалися також і розробкою деяких теоретичних питань, що випливали з практичних потреб архіву. Основні напрямки наукової роботи в цей період можна визначити наступним чином: а) розробка питань теорії і практики архівної справи;
б) розробка питань археографії; в) розробка питань історії державних установ;
г) розкриття складу та змісту документальних матеріалів. Підсумком розробки
цих питань не завжди були наукові статті чи доповіді на науково-практичних конференціях. Частіше ця робота знаходила вираз у формі методичних інструкцій,
вказівок та ін.58 Коротко зупинимось на кожному з цих напрямків. Важка робота
по концентрації, систематизації, експертизи наукової цінності та науково-технічному впорядкуванню документальних матеріалів, яка була розпочата вже в 1946
році, поставила перед співробітниками архіву цілу низку складних проблем, вирішити які за допомогою діючих на той час підручників, інструкцій та вказівок з
архівної справи було проблематично, адже мова йшла про зовсім іншу систему
впорядкування та зберігання документів, що докорінно відрізнялася від прийнятої в СРСР. Не дивлячись на відсутність теоретично підготовлених спеціалістів,
вже в 1946 році співробітники архіву складають довідку з історії установ адміністративно-політичного управління дорадянського періоду. Чимало було зроблено на протязі 1946-1948 рр. і для вивчення системи діловодства в організаціях
та установах дорадянського періоду. Підсумком цієї роботи була поява в 19481954 рр. робочих інструкцій з питань науково-технічного впорядкування документальних матеріалів.59 Ці інструкції були першою спробою дати методичні
вказівки для застосування архівних правил впорядкування документів дорадянських архівних фондів.
Для розгортання видавничої роботи в архіві велике значення мало вивчення
досвіду, що був накопичений вітчизняною археографією. Підсумком наполегливої роботи архівістів В.П. Місюри, А.І. Гайдоша, П.М. Болдижара, Г.І. Сіяртової,
А.І. Власенко та інших, були не тільки збірники документів, але і ціла низка наукових статей та повідомлень, які узагальнювали накопичений досвід, серед
них: „Деякі особливості археографічної обробки документів на іноземних мовах”
А.І. Гайдоша, „Скорочена публікація документів” В.П. Місюри, „Виявлення документальних матеріалів для збірників в Закарпатському обласному державному
архіві” Г.І. Сіяртової та ін.
Робота по вдосконаленню науково-довідкового апарату також знаходилась в
центрі уваги співробітників архіву. Так, вже на початку 1960-х років була зроблена
спроба скласти схему класифікації документів архіву у предметно-тематичному
каталозі. На жаль ця робота залишилась не завершеною, а описи до фондів, як і
раніше, являються основним інформаційним і обліковим елементом науково-доИстория городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. Киев, 1982. 611 с.
ДАЗО. Ф.Р-869. Оп. 2. Спр. 210. (Звіт про роботу архіву за 1954 рік. 8 січня 1954 р. –
22 лютого 1955 р.).
59
ДАЗО. Ф.Р-869. Оп. 2. Спр. 210. (Звіт про роботу архіву за 1954 рік. 8 січня 1954 р. –
22 лютого 1955 р.) .
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відкового апарату архіву.60 Протягом 1960-1970 рр. співробітники обласного архіву
працювали над одною з архівознавчих тем, яка розроблялась і в інших архівах.
Це було питання про диференційований підхід до фондів, що мали різну наукову
цінність. В цей період велика увага приділяється і питанням джерелознавства.
Узагальненням досвіду з джерелознавчого аналізу документальних матеріалів
була стаття В.П. Місюри „Виявлення та відбір документів при підготовці збірників”.
Він же розпочав вивчення майже не дослідженої на той час теми з історії архівної
справи на території нашого краю.61 Питаннями джерелознавства в 1970-х рр. на
базі документів фонду „Урбаріальний суд” успішно займався також головний зберігач фондів архіву К. Найпавер.62
Документальний матеріал фондів обласного архіву являвся також основою
для розробки таких спеціальних дисциплін як сфрагістика, палеографія, історична
географія. Зокрема, питаннями палеографічного аналізу стародавніх латинських
текстів займався науковий співробітник архіву Ю. Медвецький. Пам’ятниками
сфрагістики – співробітник архіву Г.І. Сіяртова. Підсумком цих розробок були виступи на республіканських наукових конференціях та статті в збірнику „Історичні
джерела та їх використання”.63
Наприкінці 1980-х рр. колектив обласного архіву продовжував працювати над
збірником документів „Боротьба трудящих Закарпаття проти соціального і національного гніту (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)”, а також брав активну участь у виданні
„Хроніки подій 1917-1939 рр.”, збірника „Ленінським шляхом до возз’єднання”.64
Приблизно в цей же час окремі документи фондів архіву були підготовлені до публікації в академічному виданні, присвяченому історії селянського руху на Україні.65 І, нарешті, на початку 1990-х років складається проспект „Документи Державного архіву Закарпатської області”, упорядником якого був доктор історичних наук,
відомий спеціаліст з історії Угорщини, Я.І. Штернберг.66
З 1989 року коло питань, що знаходились в компетенції Державного архіву Закарпатської області, значно розширюється. Відтепер архів виконує функції органу
галузевого і міжгалузевого управління архівною справою. До основних завдань
були віднесені принципово нові для нього напрями роботи, а саме: організаційно-методичне керівництво діяльністю державних і відомчих архівів та організація
документів у діловодстві установ, організацій, підприємств. В цей час дирекція
архіву знову переводиться з м. Берегова в м. Ужгород, а в Берегові створюється
підрозділ обласного архіву. 67
ДАЗО. Ф.Р-869. Оп. 2. Спр. 562. (Річний звіт про роботу Закарпатського обласного державного
архіву за 1971 рік. 4 січня 1972 р. – 5 січня 1972 р.).
61
Місюра В.П. До історії архівів і архівної справи на Закарпатті//Ужгородський державний університет: Серія історична. 1958. № 2.
62
ДАЗО. Ф.Р-869. Оп. 2. Спр. 562. Арк. 2.
63
ДАЗО. Ф.Р-869. Оп. 2. Спр. 507. (Річний звіт про роботу Закарпатського обласного державного
архіву за 1968 рік. 2 січня 1969 р. – 9 січня 1969 р.) та ін.
64
ДАЗО. Ф. Р-869. Оп. 2. Спр. 738 (Річний звіт архіву за 1987 рік).
65
Селянський рух на Україні. 1826-1849 рр. Збірник документів і матеріалів/Упорядники: В.П.Баран, Г.В.Боряк, М.І.Бутич та ін. Київ, 1985.
66
Державний архів Закарпатської області. Рекламно-інформаційний проспект/Упорядник
Я.І. Штернберг. Ужгород, 1995.
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Архівні установи Закарпаття… / Упорядник М.В. Марканич... С. 15.
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Відновлення державної незалежності України в 1991 році поклало початок
новому етапу у розвитку архівної справи, відродженню її національних традицій,
демократизації архівної системи. Саме в цей період починається формування
самостійного Національного архівного фонду України (НАФ), до якого входять
документи колишніх партійних архівів, деякі категорії документів колишнього КДБ УРСР. В 1991 році обласному архіву передається будинок і документи
партійного архіву Закарпатського обкому Компартії України. Взагалі, за роки незалежності розсекречуються всі архівні документи з грифом „Цілком таємно” і
„Таємно”, що були на спеціальному зберіганні, і передаються на загальне зберігання до архіву.
Процес інтеграції вітчизняних документальних надбань в Національний архівний фонд України отримав законодавче закріплення 24 грудня 1993 року з прийняттям Верховною Радою України Закону „Про Національний архівний фонд та
архівні установи”.68
Треба зазначити, що використання інформації, що містять документи Національного архівного фонду, є на сьогодні одним із основних напрямів діяльності обласного архіву, яке здійснюється через ініціативне інформування, виконання запитів фізичних та юридичних осіб, організацію роботи дослідників
у читальних залах архіву, організацію тематичних виставок документів, оприлюднення ретроспективної інформації через засоби масової інформації, підготовку документальних та інформаційних видань. Що стосується останнього виду використання інформації документів, то необхідно підкреслити, що в
2008-2009 роках, не дивлячись на несприятливі обставини, колектив архіву зумів опублікувати низку документальних збірників, присвячених 75-м роковинам
Голодомору 1932-1933 років в Україні, історії Карпатської України 1938-1939
років, а також взяти активну участь у археографічній підготовці документів до
публікації в академічному виданні, присвяченому історії державної служби в
Україні69.
Знаходячись в непростих соціально-економічних умовах, колектив архіву протягом багатьох років працює над розвитком одного з пріоритетних напрямів своєї
діяльності – регіонального міжнародного співробітництва. Спільні проекти з іноземними колегами допомагають поповнювати фонди архіву та Національний архівний фонд України документами зарубіжної україніки.70
Державним архівом Закарпатської області з кінця 1990-х років,в рамках своїх
повноважень, здійснюється виконання зобов’язань за чинними міжнародними договорами про співробітництво з Будапештським столичним архівом (Угорщина),
Саболч-Сатмар-Березьким комітатським архівом Національного архіву Угорщини
Архівні установи Закарпаття……/ Упорядник М.В. Марканич... С. 15 – 17.
Відлуння жахливої трагедії (До 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні). Збірка
статей, опублікованих у газетах 30-х рр. ХХ століття в Підкарпатській Русі/Упорядники: М.В.Делеган,
С.А.Вискварко. Ужгород, 2008; Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалів/Упорядники: М.В.Делеган, С.А.Вискварко. Ужгород. 2009. С. 288 іл.; Історія державної служби в
Україні: у 5 т./ відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій; упоряд.: А.М.Бега, Г.В.Боряк, Л.Я.Демченко та ін.
Головне управління державної служби України; НАН України. Інститут історії України. Київ, 2009.
70
Архівні установи Закарпаття…/ Упорядник М.В. Марканич... С. 19.
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(Угорщина), Повітовим музеєм м. Сату Маре (Румунія), Пряшівським університетом в м. Пряшеві (Словаччина).71
Наслідком спільної з угорськими, словацькими та румунськими колегами роботи були видання окремих томів описів фондів обласного архіву, першого в історії
архіву Переліку фондів Державного архіву Закарпатської області, Анотований реєстр фондів угорського походження Берегівського підрозділу Державного aрхіву
Закарпатської oбластi до 1918/1919 рр. – та за 1938 –1944/1945 рр., трьох томів
документів фонду „Правління Мукачівської греко-католицької єпархії”, наукового
видання Привілейована грамота 1836 року про надання права Березькій жупі користуватися печаткою.72
Сьогодні Державний архів Закарпатської області розташований в двох корпусах, а саме: в м. Ужгороді (вул. Минайська, 14а) та м. Берегові (пл. Героїв, 4а).
В архівосховищах обласного архіву на стелажах протяжністю 25 тис. 252 погонних
метра зберігається 5065 фондів, які містять 1 млн. 375 тис. 742 одиниці зберігання
документів Національного архівного фонду України періоду ХІV – початку ХХІ століть. До послуг дослідників в архіві діють два читальних зали, а також науково-довідковий апарат, що містить описи, тематичний каталог та ін.73 Для перетворення
Державного архіву Закарпатської області у сучасну науково-дослідну установу,
що відповідає міжнародним принципам діяльності архівів, нам, як і взагалі всій
архівній системі України, необхідна постійна увага і підтримка з боку органів державної влади всіх рівнів. Насправді, важко уявити, як без такої підтримки можна
вирішити питання якісного зберігання документального матеріалу та забезпечення відкритого доступу до нього дослідників.
Успішна робота Державного архіву Закарпатської області на сьогоднішній
день забезпечується наступними його відділами: відділом формування Національного архівного фонду та діловодства; відділом забезпечення збереженості
документів, обліку та довідкового апарату; відділами забезпечення збереженості
та використання інформації документів та відділом фінансово-господарського забезпечення.74
Найдавніший оригінал, що зберігається в архіві, датується кінцем ХІV століття. Це грамота короля Угорщини Сигізмунда Люксембурзького про підтвердження
прав і свобод м. Мункач (Мукачеву) і заборону нововведень від 9 травня 1391
року.75 Серед актових документів ХV – XVII століть, які зберігаються у фондах наджупанів та піджупанів Ужанського, Березького, Угочанського та Марамороського
комітатів, „Правління Мукачівської греко-католицької єпархії”, „Мукачівського монастиря оо. Василіан”, „Архіву п’яти коронних міст Мараморощини”, „Головного
старости м. Мукачева”, деяких фондів особового походження, треба відмітити наступні: копію патенту короля Угорщини Сигізмунда Люксембурзького про надання
71
Архівні установи Закарпаття…/ Упорядник М.В. Марканич... С. 19.; ДАЗО. Ф.Р-869. Оп. 2. Спр.
1073. (Інформації про регіональне міжнародне співробітництво Державного архіву Закарпатської області. 3 березня 2008 р. – 19 грудня 2008 р.); ДАЗО. Ф.Р-869. Оп. 2. Спр. 1074.
72
Bereg vármegye főispánjának iratai 1342-1800/Szerk. Henzsel Ágota. Nyéіegyháza, 1998; Перелік
фондів Державного архіву Закарпатської області України/Упорядники: Др. Михайло Делеган, Др. Віорел Чубота, Др. Ірина-Люба Горват. Сату Маре – Ужгород, 2004 та ін.
73
Архівні установи Закарпаття…/ Упорядник М.В. Марканич... С. 17-18.
74
Там само. С. 35-45.
75
ДАЗО. Ф. 1589. Оп. 3. Спр. 1. Арк. 1.
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барону Петру Перені та його нащадкам виключного права на розшук та добування
золота, срібла та інших металів на території його володінь (квітень 1414 р.), грамоту короля Угорщини Матяша Корвіна каштелянам Мукачівського замку про їх
обов’язки захищати привілеї, надані жителям м. Мункач (Мукачева) угорськими
королями (3 березня 1484 р.), грамоту герцога Славонії, Опавії і Ліптовії Іоанна
Корвіна про підтвердження привілеїв, наданих м. Мункач (Мукачеву) його батьком Матяшем Корвіном та іншими угорськими королями (7 лютого 1493 р), грамоту
князя Трансільванії Ференца Ракоці ІІ про підтвердження привілеїв, наданих купцям
м. Мункач (Мукачева) Сусанною Лорантфі і Софією Баторі (9 січня 1697 р.) та інші.76
Взагалі, документи зазначених фондів є найважливішим джерелом по вивченню
історії нашого краю періоду його входження до складу Угорського королівства та
Австро-Угорської монархії. До речі, треба сказати, що саме на основі, наприклад,
документів фонду „Наджупан Березької жупи”, була здійснена остання, спільна з
угорськими колегами, наукова публікація, присвячена печатці зазначеного комітату.
Більшість актових документів та грамот, що зберігаються у згаданих фондах ДАЗО,
написані латинською та староугорською мовами, окремі з них мають підвісні воскові
печатки, що зберігаються в дерев’яних чи латунних футлярах.
Великий масив документів Державного архіву Закарпатської області – це розпорядчі матеріали центральних та місцевих органів державного управління періоду Угорського королівства, Австро-Угорської монархії, Чехословацької Республіки,
що містяться у фондах наджупанів і піджупанів згаданих комітатів, комітатських
дворянських судів, урбаріального суду, бургомістрів мм. Ужгорода, Мукачева,
Берегова, експозитури гірських районів, „Президії Цивільного управління Підкарпатської Русі”, „Цивільного управління Підкарпатської Русі”, „Президії Крайового
управління Підкарпатської Русі”, „Крайового управління Підкарпатської Русі” та
інших.77 З документів цих архівних фондів найбільш цінними є наступні: оригінали протоколів засідань Національних зборів Угорщини у м. Пожоні (Братиславі),
тексти законів, що були затверджені цими зборами, рішення королівської курії з
спірних питань між власниками кріпаків, та самі списки кріпаків, документальні матеріали, що розповідають про відношення між Габсбургами та Трансільванськими
князями за часів, коли західна частина Угорського королівства входила до Священної Римської імперії Германської нації, а східна – до Трансільванського князівства, яке формально підпорядковувалось турецькому султану (1526-1699 рр.).78
Важливим історичним джерелом по вивченню історії нашого краю є книги з
протоколами комітатських зборів ХVIІ – XVIII століть, однак вони майже зовсім не
вивчалися дослідниками.
В фондах Державного архіву Закарпатської області відклалася також велика
кількість документів часів національно-визвольної війни проти Габсбургів під керівництвом трансільванського князя Ференца Ракоці ІІ (1703-1711 рр.). Зокрема,
76
ДАЗО. Ф. 1589. Оп. 3. Спр. 1. Арк. 1. (Фонд „Головний староста м. Мукачева Березької жупи”), од. зб.
4036. 1387-1878 рр.; ДАЗО. Ф. 674 (фонд „Наджупан, м. Нодьселлеш”), од. зб. 1474. 1479-1918 рр. та ін.
77
ДАЗО. Ф. 11: Урбаріальний суд, м. Ужгород, од. зб. 1555, 1772-1945 рр.; ДАЗО. – Ф. 29: Президія
Цивільного управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород, од. зб. 2386, 1919-1928 рр.; ДАЗО. – Ф. 63:
Цивільне управління Підкарпатської Русі, од. зб. 3051, 1919-1928 рр. та ін.
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це лист представників Ужанського комітату про згоду приєднатися до повстання, повідомлення комітатських депутатів, які вели переговори з Ференцем Ракоці
ІІ (1705 р.); відозва Ференца Ракоці ІІ до населення Угорщини (1706 р.); укази,
розпорядження місцевих органів управління часів національно-визвольної війни
(1703-1711 рр.); скарги жителів міст і сіл до Ференца Ракоці ІІ про важке матеріальне становище, списки учасників повстання та інші. Взагалі треба зауважити,
що традиції антигабсбурзької боротьби трансільванських князів знайшли своє
відображення в багатьох документах, що розповідають про повстання під керівництвом Д’єрдя Ракоці І та Імре Текелі (1678-1688 рр.), що відклалися в фондах
угорського періоду.
Економічні та політичні реформи 40-80 рр. XVIII століття в Австрії та Угорщині
часів оролдеви Угорщини та Богемії Марії-Терезії (1740-1780 рр.) та Йосифа ІІ
(1780-1790 рр.) знайшли відображення в документах фонду „Урбаріальний суд”,
описи якого були оприлюднені співробітником Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, Д’єрдєм Чотарі.79
Вплив подій Великої Французької революції (1789-1799 рр.) на Угорщину знайшов відображення у документах, що розповідають про рух „угорських якобінців”.
Зокрема, це обвинувачення та інші судові матеріали політичної справи І. Мартиновича, Й. Хайноці, Ф. Казінці (1795 р.). Взагалі документи часів Великої Французької
революції та війн, які спочатку вела революційна, а пізніше наполеонівська Франція, відклалися майже у всіх фондах наджупанів та піджупанів чотирьох комітатів
нашого краю, а також у фонді „Правління Мукачівської греко-католицької єпархії”.
Безперечно велике історичне значення має група документальних матеріалів обласного архіву, яка стосується подій Угорської революції 1848-1849 рр. Серед документів цієї групи треба виділити підписні листи про пожертви населення
Ужанського комітату учасникам революції 1848 року; рішення національних зборів
у м. Пешті про призначення Лайоша Кошута керівником революційного уряду, його
розпорядження підняти угорські прапори на всіх фортецях Хорватії і Трансільванії; розпорядження революційного Угорського уряду про організацію Національної
гвардії в населених пунктах Угорщини; документальні матеріали, зв’язані із скасуванням кріпосного права; листування представників місцевої влади з міністром
юстиції революційного уряду Ференцем Деаком; заповіт та інші особові документи
Жигмонда Перені (1783-1849 рр.) – голови Верхньої палати парламенту Угорщини
(1848-1849 рр.), члена Комітету оборони, страченого австрійцями80 та інші.
У зазначених фондах Державного архіву Закарпатської області відклалося також чимало документів, які розповідають про події австро-пруської війни (1866 р.),
утворення двоєдиної Австро-Угорської монархії (1867 р.), об’єднання Італії (6070-і рр. ХІХ століття), національно-визвольні рухи в південнослов’янських землях,
Польщі, розвиток сільського господарства, промисловості, транспорту, формування робітничого класу, утворення найбільш свідомими його представниками
перших професійних та політичних організацій на території Угорщини та Австрії
напередодні Першої світової війни.
Про події Першої світової війни та її вплив на внутрішній розвиток країн, що
утворили так званий „Троїстий союз”, спрямований проти країн „Антанти”, розпо79
80
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відають майже всі фонди Державного архіву Закарпатської області, у яких відклалися документи кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ століття.
Документи, в яких знайшли відображення події, зв’язані з розпадом АвстроУгорщини, історією Угорської Радянської республіки, містяться у наступних фондах архіву: „Правління Руської Крайни”, „Політичний уповноважений Угорської Радянської республіки по місту Берегову”, „Директоріуми жуп” та інші.81
Документальний матеріал періоду Чехословацької республіки, у якому містяться відомості про події у країнах, які до 1918 року входили до складу АвстроУгорщини, сконцентрований в основному у фондах „Президії Цивільного управління Підкарпатської Русі”, „Цивільного управління Підкарпатської Русі”, „Президії
Крайового управління Підкарпатської Русі”, „Крайового управління Підкарпатської
Русі” (1919-1938 рр.). Зокрема, це „Генеральний статут для організації адміністрації Підкарпатської Русі (18 листопада 1919 р.)”, листування з Міністерством Внутрішніх Справ ЧСР, жупанськими і окружними управліннями про зміни в адміністративно-територіальному поділі території краю; відомості про наслідки виборів
до Національних Зборів ЧСР і місцевих представництв, про створення та діяльність політичних партій, селянських та робітничих організацій, реєстрацію статутів
товариств, спілок та ін. Окремо треба сказати про інформаційні звіти Міністерства
Внутрішніх справ ЧСР про внутрішнє та міжнародне становище таких країн як Чехословаччина, Угорщина, Польща, Румунія, Німеччина, Австрія тощо. Серед документів зазначених фондів привертає увагу копія листа прем’єр-міністра Угорщини
графа Пала Телекі на адресу союзної воєнної місії країн „Антанти” в Будапешті
(6 серпня 1920 р.). У листі голова угорського уряду оцінював політичну та економічну ситуацію на території північно-східної Словаччини, торкався питань діяльності профспілок, Соціал-демократичної партії Словаччини підкреслюючи посилення впливуїї „лівого” крила на організований робітничий рух та ін82.
Аналізуючи документи зазначених фондів, неможливо не сказати про документи рефератів, пізніше відділів, Цивільного, а з 1928 року Крайового управлінь
Підкарпатської Русі, а саме: землеробства, освіти, охорони здоров’я, публічних
робіт, сільськогосподарських та шкільних інспекторатів, лісової дирекції, зокрема,
статистичні дані про землі, ліси, ґрунти, їх меліорацію, дослідження полонин, проекти, плани і кошториси промислового будівництва, спорудження електростанцій,
мостів, шляхів, шкіл, регуляцію рік, акціонерні фірми, театри і читальні культурноосвітніх товариств, демонстрації промислових та сільськогосподарських робітників, страйки та ін.
Неабияку історичну цінність мають документи фондів культурно-освітніх товариств, а саме: „Просвіти”, „ім. О. В. Духновича”, „Шкільної матиці русинів Чехословацької республіки в Ужгороді”, „Учительського товариства м. Ужгорода”, „Етнографічного товариства Підкарпатської Русі”. Серед документів цих фондів можна виділити наступні: листування правління культурно-освітнього товариства
ім. О.В. Духновича з професором Московського університету Ф. Ф. Арістовим з
приводу публікації творів письменників Підкарпатської Русі, списки членів зазна81
ДАЗО. Ф. 59: Правління Руської Крайни, м. Мукачево Угорської республіки, од. зб. 68, 19181919 рр. та ін.
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чених товариств, документальні матеріали, зв’язані з вивченням мовного питання
на території Підкарпатської Русі, протоколи зборів, облікові книги про сплату членських внесків та інші матеріали.83
Безцінне практичне значення для співробітників архіву мають переписні листи першого, після входження території краю до складу ЧСР, перепису населення
1921 року, які фіксували національність, віросповідання, місце народження і проживання, сімейний стан, професійне заняття, писемність жителів Підкарпатської
Русі. Ця група документів є основним джерелом для наведення довідок тематичного та персонального характеру.
В зазначених фондах відклалися також документи, що розповідають про трагічні для Чехословаччини дні осені 1938 року, які завершилися розпадом Чехословацької республіки, крахом так званої версальсько-вашингтонської післявоєнної
міжнародної системи, наслідком чого було створення об’єктивних передумов для
початку Другої світової війни.
Період автономної Підкарпатської Русі (з грудня 1938 року Карпатської України) (жовтень 1938 – 15 березня 1939 року) представлений документами таких
фондів архіву: „Президії уряду Карпатської України”, „Президії Міністерства
внутрішніх справ Карпатської України”, „Міністерства господарських справ Карпатської України” та ін.84 Серед документальних матеріалів зазначених фондів
привертають увагу наступні: „Оголошення і розпорядження автономного уряду
про компетенцію окремих міністерств” (21 грудня 1938 року); відомості про евакуацію уряду А. Волошина до міста Хуст; протоколи про наслідки голосування
по виборах до Сойму Карпатської України (12 лютого 1939 року); документи про
діяльність Карпатської Січі та інші.85
Період 1939-1944 рр., коли територія нашого краю знову опинилася у складі Угорщини, представлений фондами „Регентського комісаріату”, комітатських,
окружних та нотарських установ тощо. В зазначених фондах містяться документи,
що розповідають про організацію концентраційних таборів на території Угорщини,
депортацію єврейського населення, дезертирство з угорської армії, угон населення на роботу до Німеччини, облік військовослужбовців, діяльність фашистських
організацій, партизанський рух та інші події. В цих же фондах багато документів розпорядчого характеру міністерств фінансів, промисловості, землеробства,
торгівлі, шляхів сполучення, внутрішніх справ Угорщини, воєнного міністерства,
регентського комісару Підкарпатської території, бургомістрів. Майже зовсім не вивченими серед згаданих фондів, залишаються документи фонду „Головного уповноваженого по іноземному туризму на Підкарпатській території”, що охоплюють
період з 1940 по 1944 рік.86
Велика група документального матеріалу ДАЗО, яка безперечно має значну
історичну і практичну цінність – це колекція документів про землі округів, міст і сіл
з описами їх кордонів, з реєстрами ділянок власників, книгами записів повторних
обмірів землі, багатим картографічним матеріалом. Всі ці документи містяться в
фонді „Архів кадастральних карт Підкарпатської Русі”.87
ДАЗО. Ф. 50: од. зб. 510, 1919 – 1943 рр.; ДАЗО. Ф. 72. од. зб. 210, 1920 – 1939 рр. та ін.
ДАЗО. Ф. 17:, од. зб. 399, 1938 – 1939 рр. та ін.
85
Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалів. Ужгород, 2009.
86
ДАЗО. Ф. 1133, од. зб. 34, 1940 – 1944 рр.
87
ДАЗО. Ф. 125, од. зб. 11674, 1787 – 1948 рр.
83
84

26

Державний архів Закарпатської області

Окремо можна виділити унікальні матеріали ілюстративного характеру з
фонду „Музей імені Т. Легоцького”. Це фотографії краєвидів, околиць та вулиць
м. Мукачева, окремих об’єктів Мукачівського замку, дерев’яних церков Підкарпатської Русі.
Документи фондів особового походження відображають різні сторони життя
фондоутворювачів, серед яких зустрічаються наступні персоналії: адвокати –
М. Бращайко, А. Світанич, М. Терек, І. Хельмеці, представники багатих дворянських родин Прибеків, Ружаків, Перені, Шенборнів. Більшість документів зазначених фондів є унікальним історичним джерелом по вивченню соціально-економічної, політичної та духовної історії нашого краю.
Що стосується найбільш значних документів церковного та релігійного характеру, то вони в основному зберігаються у фондах „Правління Мукачівської греко-католицької єпархії” та „Мукачівського чернечого монастиря оo. Василіан”. Це
декрети угорських королів, які стосувалися монастирського землеволодіння, документи про діяльність монастирів розташованих на території єпархії, документальні матеріали з історії самої греко-католицької єпархії, Ужгородської духовної семінарії, відомості про будівництво і відкриття шкіл і таке інше. У згаданих фондах
містяться чимало цінних матеріалів про життя та творчість відомих просвітителів
та письменників нашого краю М. Лучкая, В. Довговича, О. Духновича, А. Кралицького, І. Сільвая, А. Добрянського, О. Митрака, І. Раковського, К. Сабова та інших.
Для дослідження культурного життя нашого краю в ХІХ – ХХ століттях найбільш
вагомими для вчених є документальні матеріали, які відтворюють діяльність культурно-просвітительного товариства св. Василія Великого (1866-1902 рр.), а також
листи видатного російського історика-славіста, професора С.-Петербурзького університету О. Л. Петрова настоятелю Мукачівського монастиря А. Кралицькому
(1890 – 1891 рр.)88 та багато інших документів.
На закінчення необхідно відмітити, що коротка характеристика документів
фондів Державного архіву Закарпатської області обмежується нами тільки фондами дорадянського періоду, оскільки саме вони ввійшли до Першого тому „Путівника по фондах Державного архіву Закарпатської області”.
Канд. іст. наук Сергій Вискварко
Головний науковий співробітник ДАЗО Михайло Марканич

ДАЗО. Ф. 64. Оп. 3. Спр. 615. Арк. 1 – 8 зв. (Листи професора С.-Петербурзького університету
О.Л. Петрова настоятелю Мукачівського монастиря А.Ф. Кралицькому. 26 вересня 1890 р. – 19 травня
1891 р.)
88
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АРХЕОГРАФІЧНА ПЕРЕДМОВА
Нинішній Перший том Путівника є водночас і продовженням і завершенням
серії видань архіву інформаційно-довідкового характеру, а саме: „Документів
Державного архіву Закарпатської області” (1995), окремих томів описів фондів
„Наджупан Березької жупи” (1998), „Урбаріальний суд” (2012), „Переліку фондів
Державного архіву Закарпатської області” (2004), „Анотованого переліку фондів
угорського походження…” (2009; 2014).
Фонди, що ввійшли до Першого тому зазначеного Путівника, охоплюють дорадянський період історії нашого краю (XIV ст. – 1944 рік) і розміщуються в шести
основних розділах: І. Фонди установ, організацій, підприємств періоду Угорщини
та Австро-Угорщини (XIV ст. – 1918 рік); ІІ-ІІІ. Фонди установ, організацій, підприємств періодів Угорської Народної республіки і Угорської Радянської республіки
(1918 – вересень 1919 рік); IV. Фонди установ, організацій, підприємств періоду
Чехословацької республіки (вересень 1919 р. – жовтень 1938/березень 1939 рр.);
V. фонди, в яких відклалися документи періоду автономної Підкарпатської Русі
(Карпатської України), (жовтень 1938 р. – березень 1939 р.); VI. Фонди Угорського
періоду (1939-1944 рр.). Самостійними розділами Першого тому Путівника є також фонди особового та сімейного походження, колекції документів, відомості про
науково-довідкову бібліотеку Берегівського підрозділу Державного архіву Закарпатської області. Така структура розміщення фондів обумовлена як об’єктивною
логікою історичного розвитку території нашого краю так і станом науково-довідкового апарату архіву.
Кожен з розділів Першого тому Путівника в свою чергу поділяється на тематично-галузеві підрозділи, що відтворюють основний принцип побудови сучасної
фондової картотеки. До таких підрозділів відносяться: І. Держава; ІІ. Економіка; ІІІ.
Освіта, культура, наука, преса; IV. Установи охорони здоров’я; V. Релігія. В деяких
розділах додаються наступні підрозділи: „Професійні спілки” та „Благодійні установи і товариства”. Кількість підрозділів залежить від складу та обсягу документів
фондів. Наприклад, такі невеликі розділи як „Угорська Народна республіка”, „Угорська Радянська республіка” і „Карпатська Україна” мають один чи два тематично-галузевих підрозділів, а саме: „Держава”, „Економіка”, „Освіта”. В свою чергу
названі підрозділи складаються з підпунктів. Всередині підрозділів фонди архіву
розміщені в алфавітному порядку. Такий принцип розміщення фондів обумовлений станом як самої фондової картотеки, так і рівнем впорядкованості документів
в тому чи іншому фонді.
Алфавітний принцип розміщення фондів в Першому томі Путівника відноситься як до фондів установ, організацій, підприємств того чи іншого історичного періоду, так і до колекцій документів, а також до сімейних і особових фондів.
Структура описової статті. Основними елементами описової статті, що відтворюють особливості фондів і ступінь їх опрацювання, є: назва фонду, його но-
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мер, кількість одиниць зберігання, наявність опису (описів), крайні дати документів, мова документів, історична довідка про фондоутворювача, анотація документів, що входять до складу кожного фонду.
Елементи описової статті:
1. Назва фонду передається сучасною українською мовою, а також мовами
відповідних історичних періодів, коли фондоутворювач знаходився на території
Угорщини, Австро-Угорщини, Чехословаччини, Угорщини. Для визначення оригінальності назви використовувались відповідні законодавчі акти того чи іншого
історичного періоду, діловодна документація фонду і довідкова література. На
підставі зазначеного документального матеріалу, назви фондів передані також
угорською, чеською, словацькою та німецькою мовами. Деякі адміністративно-політичні терміни, такі, наприклад, як „комітат”, „жупа”, „megye” є синонімами і використовуються для відзначення одного об’єкту – адміністративно-територіальної
одиниці дорадянського періоду. В групі сімейних фондів назва складається тільки
з сімейного (родового) імені, переданого українською, угорською та чеською мовами (сімейне ім’я чеською мовою передається, якщо фондоутворювач продовжував свою діяльність і в чехословацький період), а більш детальніші відомості стосовно представників тої чи іншої родини містяться в історичній довідці про
фондоутворювача. В групі особових фондів в назві вказані ім’я, фамілія, дати народження та смерті, рід професійної та громадської діяльності фондоутворювача.
При наявності відповідних даних, ім’я та фамілія також передаються українською,
угорською і чеською мовами. Якщо за документами та довідковою літературою
встановити дати народження та смерті неможливо, то в круглих дужках поставлені знаки питання.
2-3. Номер фонду та кількість одиниць зберігання наводяться на підставі
фондової картотеки архіву. Основний покажчик, що характеризує обсяг фонду є
одиниця зберігання. Це може бути справа, що складається з різної кількості окремих документів або картографічний матеріал. Кількість одиниць зберігання в фондах не є постійною величиною і змінюється в залежності від того, чи знаходиться
конкретний фонд на удосконаленні, або він поповнюється одиницями зберігання,
які раніше знаходились в розшуку і таке інше. В підрядкових примітках до окремих
фондів даються пояснення відносно їх обсягу.
4. Наявність опису (описів). Даний елемент описової статті означає, що той
чи інший фонд має основний інформаційний і обліковий документ, використовуючи який дослідник може скласти уяву про склад його документів, розташованих
як правило за річними групами, а всередині цих груп – за видовим і тематичним
принципом. На жаль, не всі описові статті описів достатньо повно відображають
склад та особливості документів, які містяться в тому чи іншому фонді. До того ж,
значна кількість описів не має Передмови та інших елементів науково-довідкового
апарату.
5-6. Крайні дати та мова документів установлюються та уточнюються на
підставі описових статей описів фондів, фондової картотеки і перегляду самих
документів фонду, причому необхідно відмітити, що крайні дати існування фондоутворювача відображені тільки в назвах фондів особового походження, а більш
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детальні відомості про утворення і ліквідацію фондоутворювача містяться в історичних довідках, скласти які також не завжди можливо через відсутність відповідних документів і довідкової літератури. В деяких фондах містяться документи,
дати яких не співпадають з основними крайніми датами, вказаними в описовій
статті. В цьому випадку в підрядкових примітках робляться відповідні пояснення.
Мова документів фондів визначається на підставі їх суцільного або вибіркового перегляду. Основними мовами діловодства дорадянського періоду є угорська
(давньоугорська), латинська, німецька, чеська, словацька, російська, русинська
та українська мови. Велика група документів, що відклалася в фондах „Правління
Мукачівської греко-католицької єпархії” та „Мукачівського монастиря оо. Василіан” написана старослов’янською мовою. Невелика кількість документів складена
грецькою мовою.
Даний елемент описової статті дуже важливий для дослідника, оскільки він
ставить перед ним питання про ступінь його професійної підготовки, тобто, чи
зможе він самостійно опрацювати текст того чи іншого документу.
7. Історична довідка про фондоутворювача. Написана як правило на підставі документів конкретного фонду, або групи фондів і наявної науково-довідкової літератури. В довідці вказуються, по можливості, законодавчі акти, на підставі
яких був створений той чи інший фондоутворювач, його структура, коло питань,
що входили до його компетенції, підпорядкованість та територія діяльності, нормативні акти, на підставі яких він був реорганізований чи ліквідований. До фондів
з однорідним складом документів складалися загальні історичні довідки. Якщо ж
в документах фондів і в довідковій літературі були відсутні будь-які відомості про
того чи іншого фондоутворювача, то до таких фондів історичні довідки не складалися. В історичних довідках до особових фондів наводяться короткі біографічні
дані, відомості про службову та громадську діяльність фондоутворювача (зазначена частина описової статті співпадає з назвою фонду особового походження).
В історичних довідках до сімейних (родинних) фондів перераховуються їх представники, наводяться відомості про їх службову та громадську діяльність, а також
деякі дані історичного характеру. Що ж стосується Колекцій, то в історичних довідках до них, вказується місце і причини їх створення та місто зберігання.
8. Анотація документів фонду. Розкривається склад і зміст документальних
матеріалів, причому іноді коротка анотація доповнюється розширеною з метою
підвищення інформаційного змісту даного елементу описової статті. В анотації
вказуються види документальних матеріалів, їх оригінальність, дати створення, а
також окремі персоналії. В фондах з однорідним складом документів і невеликих
за обсягом, анотації зведені до мінімуму. Фондів з не анотованими документами у
Першому томі Путівника немає.
В підрядкових примітках до фондів розкриваються короткі біографічні дані
персоналій, які згадуються в них, даються уточнення крайніх дат документів,
кількості одиниць зберігання, вказуються дані про те, в яких фондах чи архівах
можна знайти відомості про того чи іншого фондоутворювача, які наукові і науково-популярні праці були видані на підставі документів того чи іншого фонду
архіву та ін. Науково-довідковий апарат Першого тому Путівника складається
також з Списку скорочень, Іменного, Географічного та Предметно-тематичного
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покажчиків, Словника історичних термінів, понять, назв, одиниць виміру та монет,
які зустрічаються в документах Першого тому Путівника. Загальний список фондів, що ввійшли до Першого тому Путівника, складений за їх порядковим номером
і містить їх основні дані. Путівник ілюстрований фотографіями найбільш цінних
документів архіву.
В складанні описових статей до фондів, що ввійшли до Першого тому Путівника, а також в написанні Науково-довідкового апарату активну участь брали наступні співробітники Державного архіву Закарпатської області: головний науковий
співробітник архіву – М. Марканич, кандидат історичних наук С. Вискварко, начальник відділу забезпечення збереженості документів, обліку і довідкового апарату – В. Хомін, головні спеціалісти зазначеного відділу – Т. Гусак і М. Мигович,
начальник відділу використання інформації документів – М. Єремкіна.
Канд. іст. наук Сергій Вискварко
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РОЗДІЛ І
Фонди установ, організацій, підприємств періоду
Угорського королівства та Австро-Угорщини
(XIV ст. – жовтень 1918 р.)
І. ДЕРЖАВА
1. Органи самоврядування
1.1. Бургомістри, міські старости, міські управління
4 фонди, од. зб. 21020, 1860-1919 рр. Описи.
Берегівський бургомістр, м. Берегово Березької жупи (Beregszász város
(föbirájának) polgármesterének iratai)
Ф. 721, од. зб. 4729, 1569-1919 рр. Описи. Лат., нім., угор. мови.
На протязі всього середньовіччя і до 70-х рр. ХІХ століття міську владу міста Берегсас (Берегова) очолював міський староста, який виконував тіж самі функції, що і міський староста міста Мункач (Мукачева), що також знаходилося на території Березького
комітату.
В рамках адміністративної реформи 60-70-х рр. ХІХ століття, на підставі закону
Угорського королівства № XVIII від 1871 року в місті Берегові було створене управління
бургомістра (Beregszász város polgármesteri hivatala). Згідно із законом Угорського королівства № ХХІІ від 1886 року місто Берегово було віднесено до категорії міст з муніципальним правом. Самоврядування здійснювалось через муніципальні збори, міську
раду і міську управу на чолі з бургомістром (polgármester). Законодавчим органом міської влади були муніципальні збори, одна частина яких складалась з осіб, які сплачували податки, а друга обиралась з представників заможних верств населення міста. Крім
того, до складу членів муніципалітету входили міські службовці на чолі з бургомістром.
Виконавчим органом міської влади була міська рада, до складу якої входили: бургомістр (голова), головний міський нотаріус, два міських радника, міський прокурор,
головний міський лікар, капітан поліції. Члени міської ради були виборними міськими
службовцями, які обирались муніципальними зборами на шість років. Капітан поліції не
обирався, а призначався представником державної влади – наджупаном жупи.
Самоврядування міста Берегова, згідно з законом № ХХІІ від 1886 року, розповсюджувалось на наступні питання: 1. Розробка юридичних документів з питань самоврядування (Статутів, Положень). 2. Проведення в життя Статутів, Положень через відповідні органи влади. 3. Адміністративне управління містом. 4. Виконання карних функцій.
5. Відання міським господарством, фінансами, організаціями та підприємствами міста.
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На чолі адміністративного апарату стояв бургомістр, який був головою міського
представництва, міської ради і сирітського суду. Контролював управління майном,
доходами, фондами, ведення оподаткування. В присутності прокурора або фінансової комісії щокварталу перевіряв міську касу. Про результати перевірки повідомляв
міському представництву. Раз на півроку надавав докладну інформацію, а раз на рік –
загальну інформацію міському представництву про справи міста та стан державного
управління. Будучи одним із охоронців міського архіву, зберігав один із його ключів.
Зберігав велику печатку міста, сприяв швидкому і точному веденню адміністративного управління, був представником міста у ході вирішення правових питань, контролював роботу службовців, допоміжного та обслуговуючого персоналу, надавав їм
відпустки терміном до 8 днів.
Управління бургомістра, як орган міського управління, було ліквідовано в березні
1919 року після встановлення Радянської влади в Угорщині.

Дарча грамота короля Угорщини Карла VI графу Шенборну (Шьонборну)1 на
володіння землями та маєтками на території Березького комітату (коп.) 1731.
Документи, що стосуються майнових спорів між міською громадою м. Берегова
(Берегсас)2 і латифундією графа Шенборна (2-а пол. XVIII – 2-а пол. ХІХ ст.).
Документи, що стосуються історії м. Берегова (Берегсас): перелік документів,
знайдених у Лелеському монастирі3, які стосуються історії міста „Берегсас” та його
давньої назви „Лампертгаза” за період 1365-1783 рр. (2-а пол. XVIII ст.). Перелік
документів жупного архіву, що стосуються м. Берегова (Берегсас) 1569-1845. Історична довідка про м. Берегово (Берегсас) 1859. Повідомлення Угорського іс1
Шенборни (Шьонборни) – магнатська сім’я німецького походження, власники Мукачівсько – Чинадіївської домінії. Засновником магнатської династії на території Північно – Східної частини Угорського
королівства став Лотар Франц Шенборн (Шьонборн), єпископ Бамберзький і архієпископ Майнцський,
якому імператор Карл VI подарував в 1728 році частину конфіскованих володінь Ференца ІІ Ракоці. Після смерті Лотара Франца Шенборна (Шьонборна) спадкоємцем домінії в 1731 році став Фрідріх Карл
Шенборн (Шьонборн) імперський віце – канцлер, єпископ Бамберзький і Вюрцбурзький. Документи
Мукачівсько – Чинадіївської домінії відклалися у фонді № 1500 „Фамільний фонд графів Шенборнів
(1722-1944)”, який налічує 8098 од. зб. (Місюк М., Куташі О. Анотований перелік описів фондів угорського походження Берегівського підрозділу Державного архіву Закарпатської області до 1918/1919 рр.
та за 1938-1944/1945 рр. Будапешт, 2014. С. 242 – 243).
2
Берегово (Берегове), угорська назва „Beregszász” (Берегсас). Давня назва „villa Lamperti” (володіння герцога Ламперта (Лупрехт), угорська назва „Lampertháza” („Будинок Ламперта”). В ХІІ ст. згадується як королівське місто, в яке запрошуються німецькі колоністи, саксонці (саси). (Поп И. Энциклопедия
Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006. С. 108 – 110; Lehoczky. Bereg vármegye monographiája. III köt.
Ungvár, 1881; Beregszász rendezett tanácsu várossá való fejlesztésének 70 éves évfordulója. Beregszász,
1939; Réti B. Bereg vármegye ismertetöje. Miskolc, 1940 та інші)
3
Лелеський конвент (Земплінський комітат) на протязі середньовіччя доповнював діяльність королівської канцелярії і виконував обов’язки громадського нотаріату (loca credibilia). Юрисдикція цього
конвенту розповсюджувалась на частину Земплінського комітату та інші східні комітати Угорського
королівства (Див. ДАЗО. Ф. 28. Оп. 3. Спр. 1052. Арк. 3 – 8). Саме тут, в архіві Лелеського конвенту,
відклався різноманітний актовий матеріал (дарчі, договірні, духовні грамоти), що відносився до історії
Ужанського, Березького, Угочанського та Марамороського комітатів Північно –Східної частини Угорщини. Цей матеріал неодноразово використовувався угорськими істориками для видання збірників
документів (Mihályi János. Máramarosi Diplomák a XIV és XV századbol. Máramaros – Sziget, 1900, etc.).
В теперішній час більша частина документів Лелеського конвенту зберігається в Братиславському національному архіві (Словаччина).
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торичного товариства про виявлення матеріалів з історії м. Берегова (Берегсас) у
сімейному архіві графа Зічі (1870)4.
Матеріали, що відтворюють діяльність міської влади м. Берегова (Берегсас):
книги протоколів засідань міського представництва, виписки протоколів засідань
міської ради, звіти про роботу бургомістрів і міської ради та інші документи (18251919). Статути міської ради м. Берегова (Берегсас) 1874; 1884. Документи з питань міського бюджету та фінансів.
Указ імператора Австрії і короля Угорщини Франца-Йосифа про врегулювання відносин між поміщиками та селянами Угорщини після скасування кріпосного
права (коп.) 1853. Циркуляри та розпорядження Міністерства внутрішніх справ
Угорського королівства (1878; 1881-1882; 1887-1888). Циркуляри та оголошення
військового міністерства Австро-Угорщини (1889). Циркуляри та розпорядження Міністерства землеробства, промисловості і торгівлі Угорського королівства
(1880-1881; 1884-1898). Циркуляри, розпорядження, оголошення королівського
намісника в м. Буді з адміністративних та інших питань. Циркуляри і розпорядження наджупана та піджупана Березької жупи з адміністративних, військових та інших питань.
Списки платників податків, ремісників, торговців, що проживають в м. Берегові
(Берегсас) та інші документи статистичного характеру.
Матеріали про організацію державних шкіл на території Берег-Угочанської
жупи (1856-1857).
Документи з адміністративних, військових, фінансових питань, а також з питань торгівлі, промисловості, будівництва, визначення громадянського та майнового статусу мешканців міста Берегова (Берегсас), соціальної опіки, ведення та
видачі метричних документів, релігійних конфесій, освіти, охорони здоров’я, особового складу службовців (поч. ХІХ ст. – 1919).
Документи періоду румунської окупації м. Берегова (Берегсас): відозва командування румунської армії до населення Румунії (1919). Звернення бургомістра м.
Берегова (Берегсас) до румунського військового командування з питань забезпечення продуктами населення міста (1919). Розписка про отримання грошей від
румунських окупаційних військ за хліб та муку (1919).
Бургомістр міста Ужгорода, м. Ужгород (Ungvár rendezett tanácsúváros
polgármesteri hivatalának iratai)
Ф. 6, од. зб. 7332, 1629-1919 рр. Описи. Лат., нім., рос., угор., грец. мови.
Згідно з законом Угорського королівства № ХХІІ від 1886 року м. Ужгород було віднесено до категорії міст з муніципальним правом. Самоврядування здійснювалось через
муніципальні збори, міську раду і міську управу на чолі з бургомістром (polgármester).
Законодавчим органом міста були муніципальні збори, які складались з 136 осіб,
причому половина членів зборів складалась з осіб, які сплачували найбільший податок, а друга половина обиралась з представників імущих класів, які мали активне і
Зічі (Zichy) – угорська аристократична родина, представники якої відігравали важливу роль в
суспільно – політичному та науковому житті Угорщини в ХІХ столітті (A Pallas Nagy Lexikona: XVIII köt.
Budapesten: Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság, 1900. old. 826 – 827).
4
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пасивне виборче право. Крім того, повноправними членами муніципальних зборів були
також керівні міські службовці на чолі з бургомістром.
Виконавчим і адміністративним органом була міська рада, в яку входили бургомістр, як голова, головний міський нотар, два міські радники, міський прокурор, головний міський лікар і капітан поліції. Члени міської ради були виборними міськими службовцями, які обирались муніципальними зборами на 6 років. Капітан поліції не обирався, а призначався представником державної влади – наджупаном жупи (комітату).
Згідно з зазначеним законом і Статутом м. Ужгорода, право самоврядування поширювалось на наступне коло питань: розробку юридичних документів з питань самоврядування (статутів, положень і т. ін.); проведення в життя статутів, положень через відповідні
органи влади; адміністративне управління містом; виконання карних функцій першої інстанції; відання міським господарством, фінансами, установами і підприємствами міста.
Керівником адміністративного апарату був бургомістр (раніше – міський староста),
який був головою муніципальних зборів і міської ради і контролював виконання їх рішень, а також діяльність адміністративного апарату і був представником міста в суді.
Адміністративний апарат міської ради поділявся на наступні відділи: 1. Адміністративний (відав розробкою статутів і положень, особовими справами службовців, культурними та релігійними питаннями, здійснював контроль за діяльністю міських установ,
підприємств, товариств і т. ін.); 2. Військовий (відав питаннями призову в армію, розшуку осіб, які ухилялись від призову, розміщення військових частин); 3. Поліцейський
(відав охороною приватної власності, стеженням за громадським порядком та ін.);
4. Охорони здоров’я (відав питаннями боротьби з інфекційними хворобами, перевірки
санітарного стану міських дворів, лікарського огляду населення); 5. Податковий (відав
питаннями оподаткування населення); 6. Бухгалтерія (відала питаннями оформлення
фінансових операцій, проводила фінансові ревізії установ, підприємств); 7. Технічний
(відав будівничими, землемірними, технічними справами міста, міськими будинками,
вулицями, рухомим і нерухомим майном). Крім цих відділів були ще каса (відала фінансовими операціями) і реєстратура (відала діловодством і зберіганням документів).
Бургомістр м. Ужгорода, як орган міського самоврядування, перестав існувати 12 січня
1919 року, після зайняття міста Ужгорода військами Чехословацької республіки.

Документи, що відтворюють діяльність міської влади м. Ужгорода (16291919).5 Організаційні Статути м. Ужгорода. Документи, що стосуються належності
окремих родин до дворянського стану (1632-1867). Документи з історії дворянської родини Другетів.6 Документи з адміністративно-господарських та правових
питань. Документи з військових питань. Документи з питань міського бюджету та
фінансів. Документи, що стосуються майна громадян та з питань оподаткування
населення м. Ужгорода. Документи з питань торгівлі, розвитку ремесла, промисловості, транспорту, сільського та лісового господарства, виноробства: торгові записки грецьких купців, що мешкали в м. Ужгороді (1767-1819), статути цехів, книга
протоколів засідань міського ярмаркового суду (1838-1842), касова книга міського
цехового об’єднання слюсарів, зброярів та ювелірів (1838-1874), книга протоколів
зборів цехів м. Ужгорода (1846) та ін.
Ужгород, угорська назва „Унгвар” (Ungvár). З ХІІ століття по 1919 рік м. Ужгород (Унгвар) був адміністративним центром комітату (жупи) Унг (Ung).
6
Другети (Drugeth de Homonna), графи, угорська магнатська родина французько – італійського
походження, представники якої на протязі століть до кінця ХVІІ ст. обіймали посаду жупана (ішпана)
комітатів Унг і Земплін.
5
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Циркуляри, розпорядження, інструкції Міністерств Угорського королівства. Розпорядження королівської придворної канцелярії в м. Буді. Циркуляри Центрального
Статистичного управління Угорського королівства. Циркуляри та розпорядження
жупанів та піджупанів Ужанської жупи. Циркуляри бургомістра м. Ужгорода та ін.
Документи, що стосуються питань соціальної опіки, благодійності та спадщини. Документи з питань економічного та правового становища робітників м.
Ужгорода. Матеріали з історії Ужанської жупи, революційного та робітничого руху:
документи, що стосуються історії Ужанської жупи (1906-1911), листи видатного
діяча Угорської революції Лайоша Кошута7 та графа Бейли Крайта8 про збирання
коштів для придбання експонатів для музею революції 1848 року (коп.) 1892-1893,
лист сина Лайоша Кошута, Ференца Кошута про смерть батька (коп.) 1894, повідомлення бургомістрів Угорщини про смерть Лайоша Кошута (ориг., коп.) 18941895, повідомлення бургомістра м. Ужгорода про збирання коштів для побудови
пам’ятника видатному діячу Угорської революції Лайошу Кошуту (1894).
Повідомлення королівської прокуратури м. Берегова (Берегсас) про заборону
розповсюдження соціал-демократичних листівок (1895). Програма Соціал-демократичної партії Угорщини (1905). Повідомлення королівської прокуратури м. Берегова (Берегсас) про конфіскацію газети Соціал- демократичної партії Угорщини
„Непсава” („Слово народу”) (коп.) 1899. Список соціал-демократичних організацій
в Ужанській жупі (1906). Статистичні документи, які стосуються кількості населення м. Ужгорода (1836-1880).
Документи, що стосуються питань охорони здоров’я, шкіл, освіти, культури, діяльності релігійних конфесій, ведення та видачі метричних документів, особового
складу робітників і службовців м. Ужгорода.
Головний староста міста Мукачева Березької жупи (Munkács város föbirájának
iratai)
Ф. 1589, од. зб. 4036, 1387-1878 рр. Описи. Лат., нім., рос., угор., чеськ. мови.
Найдавніший акт, що відноситься до створення органів управління міста Мукачева,
‒ це грамота королеви Угорщини і Польщі Єлизавети від 22 травня 1376 року, згідно
якої містечку Мукачеву (villa Munkács) дозволяється скріпляти печаткою юридичні договори купівлі-продажу, головним чином, виноградників. Гості міста (hospites) (імовірно німецькі переселенці) можуть користуватись цією печаткою подібно іншим вільним
містам. Цей акт не містить розпоряджень відносно заснування громади. Дарування
печатки вказувало в середні віка на важливу область діяльності міського Сенату: саме
перед ним можна було укладати юридичні угоди. Сенат видає документи публічної достовірності, скріпляє їх міською печаткою і стягує за це мито. Мукачево називається в
цій грамоті „містом королеви” (villam nostram), якому остання дарує право печатки. Термін „villa” до XIV століття означав як місто, так і сільську громаду. В XIV столітті міста,
які користувалися автономією, отримують назву „civitas”. Ця назва залишилась згодом
за привілейованими містами, становище яких було пізніше точно визначено королем
Сигізмундом Люксембурзьким в 1405 р.
7
Кошут Лайош (Kossuth Lajos) (1802-1894), видатний діяч Угорської революції 1848-1849 рр. (A Pallas
Nagy Lexikona. X kötet. Budapesten: Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság, 1895. old. 823 – 831).
8
Крайт Бейла (Kreith Béla) (1851 - ?), граф, один з засновників музею революції 1848-1849 рр.
(A Pallas Nagy Lexikona. XI kötet. Budapesten: Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság, 1895. old. 45).
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Органи міського управління м. Мукачева, які виникли ще в епоху середньовіччя,
проіснували аж до другої половини ХІХ ст. Виконавчим органом влади була міська рада,
до якої в різні часи входила різна кількість членів. На чолі міської ради стояв Головний
староста. До компетенції міської ради входили наступні питання: 1. Управління міським
господарством. 2. Розподіл податків між населенням міста. 3. Стягування різноманітних мит. Представниками судової влади в місті були Головний староста і міський Сенат.
Члени міської ради обирались довічно з числа заможних та впливових громадян, а
Головний староста обирався населенням міста щорічно. Не дивлячись на значні податкові, митні та судові привілеї, а також виборність посад Головного старости, членів
міської ради і міського Сенату, місто Мукачево на протязі тривалого часу було підпорядковано королю не на правах автономної громади, а як приватне феодальне володіння, тобто Мукачево не мало права самоврядування в розумінні Магдебурзького або
Нюрнберзького права. Саме тому Головний староста і міська рада підпорядковувались
управлінню Березького комітату, а вибори Головного старости затверджувались правлінням Мукачівської домінії.
На протязі XVIII і першої половини ХІХ століть органи управління м. Мукачева неодноразово реорганізовувались (створення поруч із міським Сенатом нової міської ради з 34-х
членів, збільшення чисельності міських службовців, створення нових посад і т. ін.), але ці
реорганізації проходили в умовах відсутності власних міських організаційних Статутів.
Після поразки Угорської революції 1848-1849 рр. управління міста улаштовується за австрійським зразком. На підставі „Тимчасового устрою громад в королівських
вільних містах та інших громад коронного краю Угорщини, що мають упорядковані органи управління”, який був оприлюднений в 1851 році, наджупан Березького комітату
переміщався до Мукачева, а представники військової влади спостерігали за засіданнями міської ради. Крім того, збирання податків також переходить до компетенції королівської влади. Звуження кола питань, які раніше входили до компетенції органів
управління м. Мукачева, продовжувалось аж до адміністративних реформ 70-80 рр.
ХІХ століття, з якими зв’язаний новий етап в розвитку органів міського самоврядування
як взагалі в містах Угорщини, так, зокрема, і в місті Мукачеві.

Грамоти, Укази, звернення королів Угорщини та князів Трансільванії стосовно
привілеїв м. Мукачева9 та з інших питань. Документальний матеріал з адміністративно-господарських, судових та інших правових питань.10
9
Мукачево (Мукачеве), угорська назва „Мункач” (Munkács, Munkach, Munkacz). Перша письмова
згадка про Мукачево зустрічається в історичній хрониці „Gesta Hungarorum” кінця ХІІ століття. Місто розвивалось з раннього середньовіччя як торговий центр великої сільської округи. Перші міські привілеї зафіксовані в давньому документі з історії Мукачева, грамоті королеви Угорщини і Польщі Єлизавети від 22
травня 1376 року. В наступні 150 років Мукачево отримує ряд міських привілеїв. В той же час, Мукачево
не мало права самоврядування в розумінні Магдебурзького або Нюрнберзького права. Мукачево не було
вільним королівським містом, воно було містом залежним, а його юридичне становище відрізнялось
від залежних міст та містечок тим, що аж до XVIII століття воно було королівською, коронною власністю, а Мукачівська домінія належала в більшості випадків, правлячій династії. (Balajthy I. Munkács. Azaz
Munkács városának és várának fotografiai és statistikai leirása. Debrecen, 1836; Tabódy I. Munkács multja és
jelene. 1860; Lehoczky Tivadar. Munkács város uj monografiája. Munkács, 1907. Шаш А. Архив привилегированного города Мукачева 1376-1850 гг. Мукачево, 1927. Історія Мукачева. Т. І. (З найдавніших часів до
1918 р.). Ужгород, 1998. Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006. С. 258-261; Делеган
М., Филиппов А. История Мукачевского замка (в документах). Ужгород, 2010.)
10
Зазначені документи складають так звану „колекцію Владислава Варі”, міського нотаря і архіваріуса, який на протязі 1813-1840 – х рр. займався упорядкуванням документів міського архіву м. Мукачева. (Шаш А. Архив привилегированного города Мукачева 1376-1850 гг. Мукачево, 1927. С. 74-85.)
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Документи, що стосуються майнових спорів між міською громадою м. Мукачева
і латифундією графа Шенборна (Шьонборна) (2-а пол. XVIII ст. – 2-а пол. ХІХ ст.).
Документи, що стосуються належності окремих родин м. Мукачева до дворянського стану.
Документи, що стосуються історії м. Мукачева: витяг з історичної хроники про
відступ сербського деспота Георгія Бранковича11 під час турецької навали (коп.)
1387-1437; опис документів, що зберігаються в архіві Лелеського монастиря і які
відтворюють історію м. Мукачева з 1536 по 1695 рр. (1695- 1848); опис привілеїв
та інших документів, які були відправлені міським архівом м. Мукачева до імператорської канцелярії в Відні (1730); історична довідка про господарство м. Мукачева і про майновий стан його мешканців в 1691 році, складена міським нотарем
Владиславом Варі на підставі документальних матеріалів (1817); книга записів
важливих подій, що відбулись в м. Мукачеві (1618-1792); документи періоду Угорської революції 1848-1849 рр.
Документи, що відтворюють діяльність міської влади м. Мукачева: протоколи
виборів Головних старост м. Мукачева (1775-1845); протоколи засідань міської
ради та алфавітний покажчик до них; зразок присяги Головного старости м. Мукачева (1790); витяги з протоколів засідань міської ради; замітки членів міської ради
м. Мукачева для складання Статуту міста Мукачева (1820); зразки присяг для
службовців міського управління м. Мукачева (1835-1867); щоденники Головного
старости м. Мукачева із записками про його роботу; листи громадян м. Мукачева
Головному старості міста.
Документи з проведення адміністративної реформи міського управління м.
Мукачева (1844). Інструкція з упорядкування міського самоврядування в містах
Угорщини та оголошення королівського намісництва в м. Буді про випуск цінних
паперів (1851).
Розпорядження міністерств Угорського королівства. Циркуляри королівського
намісництва в м. Буді. Циркуляри та повідомлення наджупана та піджупана Березької жупи.
Документи статистичного характеру, які стосуються кількості населення м. Мукачева та його соціального стану.
Документи з питань міського бюджету та фінансів. Документи, що стосуються
майна громадян та з питань оподаткування населення м. Мукачева. Документи
з військових питань. Документи з питань соціальної опіки, благодійності та спадщини. Документи, що стосуються благоустрою м. Мукачева. Документи з питань
розвитку торгівлі, ремесла, будівництва, транспорту, сільського та лісового господарства, виноробства. Документи з питань охорони здоров’я, шкіл, освіти, культури, діяльності релігійних конфесій, ведення та видачі метричних документів, особового складу службовців м. Мукачева. Повідомлення піджупана Березької жупи
про внесення поправки в метричну книгу католицької церкви м. Мукачева у зв’язку
зі зміною прізвища художника Ліба на „Мункачі”.12
Петров А. О подложности грамоты князя Феодора Кориатовича 1360 г.//Материалы для истории
Угорской Руси. Санкт-Петербург, 1906. С. 4; Шаш А. Зазнач. твір. С. 40; 43; 111.
12
Мункачі Міхай (Munkácsy Mihály, Lieb Mihály) (1844-1900), відомий угорський художник – реаліст,
почесний громадянин м. Мукачева, автор монументальних картин на історичну та народну тематику.
(Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006. С. 268.)
11
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Управління бургомістра міста Мукачева Березької жупи (Munkács város
polgármesterének iratai)
Ф. 1552, од. зб. 4923, 1860-1919 рр. Описи. Лат., нім., рос., угор., пол., серб., мови.
На підставі закону Угорського королівства № XVIII від 1871 року в місті Мукачеві
було створене управління бургомістра (Munkács város polgármesteri hivatala). Згідно із
зазначеним законом місто Мукачево отримало нову печатку і були проведені вибори
нового міського представництва. В 1872 році був складений перший Статут міста Мукачева. Згідно із законом Угорського королівства № ХХІІ від 1886 року місто Мукачево
було віднесено до категорії міст з муніципальним правом. Самоврядування здійснювалось через муніципальні збори, міську раду і міську управу на чолі з бургомістром
(polgármester).
Законодавчим органом міської влади були муніципальні збори, одна частина яких
складалась з осіб, які сплачували податки, а друга обиралась з представників заможних верств населення міста. Крім того, до складу членів муніципалітету входили міські
службовці на чолі з бургомістром.
Виконавчим органом міської влади була міська рада, до складу якої входили: бургомістр (голова), головний міський нотаріус, два міських радника, міський прокурор,
головний міський лікар, капітан поліції. Члени міської ради були виборними міськими
службовцями, які обирались муніципальними зборами на 6 років. Капітан поліції не
обирався, а призначався представником державної влади – наджупаном жупи.
Самоврядування міста Мукачева, згідно з законом № ХХІІ від 1886 року, розповсюджувалось на наступні питання: 1. Розробка юридичних документів з питань самоврядування (Статутів, Положень). 2. Проведення в життя Статутів, Положень через
відповідні органи влади. 3. Адміністративне управління містом. 4. Виконання карних
функцій. 5. Відання міським господарством, фінансами, організаціями та підприємствами міста.
Адміністративний апарат міської ради м. Мукачева складався з наступних відділів: 1. Адміністративного (відав питаннями розробки Статутів і Положень, контролю
за діяльністю міських організацій, товариств, підприємств, розвитку промисловості і
торгівлі, соціальної опіки, виборів, громадянства, штрафів за порушення законів і правил купівлі, продажу, оренди міського майна, особових справ службовців, контролю
за міським архівом). 2. Військового (відав питаннями призову до армії, розшуку осіб,
що ухилялися від призову, розміщення військових частин). 3. Поліцейського (відав питаннями охорони приватної власності, нагляду за громадським порядком). 4. Охорони
здоров’я (відав питаннями боротьби з розповсюдженням інфекційних захворювань,
перевірки санітарного стану магазинів, дворів, лікарського огляду населення). 5. Податкового (відав питаннями оподаткування населення, накладання штрафів за несвоєчасну сплату податків, проведення аукціонів). 6. Бухгалтерії (відала оформленням
фінансових операцій, проведенням фінансових ревізій організацій та підприємств).
7. Технічного (відав будівельними, землемірними і технічними справами міста, міськими будинками,вулицями, рухомим і нерухомим майном). До складу адміністративного
апарату міської ради входила також каса, через яку проходили фінансові операції і
реєстратура, яка відала діловодством.
Управління бургомістра, як орган міського управління, було ліквідовано в березні
1919 року після встановлення Радянської влади в Угорщині.

Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення міністерств Угорського королівства та місцевих органів влади. Документи, що відтворюють діяльність міської
влади м. Мукачева: Статути та проекти Статутів міста Мукачева, протоколи за-
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сідань Мукачівської міської ради, журнали обліку вхідних та вихідних документів, надходження податків, сплати мита, алфавітні покажчики до книг реєстрації
вхідних документів, протоколи голосування мешканців м. Мукачева з питання визначення структури міського самоврядування (1872-1873), протоколи та рішення
„народних” зборів населення м. Мукачева з приводу початку російсько-турецької
війни (1877) та ін.
Документи з питань організації виборів до Угорського парламенту та місцевих
органів влади. Документи з адміністративно-господарських та правових питань:
повідомлення Міністерства внутрішніх справ Угорського королівства, піджупана
Березької жупи та інших установ про організацію та роботу Державного архіву
Угорщини в м. Будапешті, скликання чергових засідань жупних комісій та з інших
адміністративно-господарських питань (1875). Витяг із розпорядження Міністерства внутрішніх справ Угорського королівства стосовно описання герба м. Мукачева (1906). Документи з військових питань: розпорядження, рішення, відомості
про облік російських військовополонених (1915-1918), розпорядження військового міністерства Австро-Угорщини, листування з піджупаном Березької жупи про
спостереження за військовослужбовцями, що повернулися з фронту, дислокацію
військових частин (1915), оголошення воєнного коменданту про введення в м. Мукачеві воєнно-польового суду (1915), журнали обліку військовослужбовців та інші
документальні матеріали.
Документи з питань міського бюджету, фінансів, оподаткування населення м.
Мукачева. Документи з питань розвитку промисловості, ремесла, торгівлі, транспорту та зв’язку: листування з Міністерством фінансів Угорського королівства,
піджупаном Березької жупи та центральною дирекцією тютюнових фабрик про
будівництво та оренду приміщень для тютюнової фабрики в м. Мукачеві (18961911), протоколи та акти про проведення виборів правління корпорації ремісників м. Мукачева (1897-1898), Статут корпорації ремісників м. Мукачева (1905) та
ін. Документи, що стосуються сільського та лісового господарства, тваринництва,
виноградарства, садівництва, тютюнництва, шовківництва та рибальства. Документи з питань будівництва та благоустрою м. Мукачева: справа про будівництво
будівлі міської ратуші в м. Мукачеві (1873-1905), справа про будівництво будівлі театру в м. Мукачеві (1884-1911), Статут „Товариства Березької жупи по боротьбі з паводками та внутрішніми водами” (1895), протоколи загальних зборів
„Сернянського товариства по боротьбі з паводками та внутрішніми водами” та ін.
Документи з питань соціального забезпечення, страхування та охорони здоров’я.
Документи, що стосуються майнових питань, соціальної опіки та спадщини. Документи статистичного характеру: алфавітний журнал власників будинків і земельних ділянок м. Мукачева (1907) та ін.
Документи з питань освіти, культури, спорту, діяльності релігійних конфесій,
ведення та видачі метричних документів, особового складу службовців м. Мукачева: документальні матеріали про обрання громадського діяча та письменника
Йожефа Табовді13 почесним громадянином м. Мукачева (1901), справа про організацію в м. Мукачеві „Народної бібліотеки” (1904-1910), матеріали про робо13
Табовді Йожеф (Tabódy, József), автор книги „Минуле та сучасне м. Мукачева”, яка вийшла з
друку в 1860 році (Tabódy József. Munkács multja és jelene. – 1860) . (Шаш А. Зазнач. твір. С. 37-39.)
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ту „Народної бібліотеки” (1914), Статут Мукачівського музейного товариства
ім. Т. Легоцького14 і листування з піджупаном Березької жупи про його затвердження (1907-1908), листування з Міністерством культів та освіти Угорського
королівства про відкриття в м. Мукачеві учительської семінарії (1917), протокол
міської ради м. Мукачева про присвоєння художнику Михаю Мункачі звання почесного громадянина м. Мукачева та листування з М. Мункачі з цього питання
(1880-1882), листування з Березькою жупною комісією та іншими установами
про приїзд в м. Мукачево художника М. Мункачі для отримання свідоцтва почесного громадянина міста (1880-1882), справа про обрання художника М. Мункачі
почесним громадянином м. Мукачева (1880-1882), листування з Міністерством
культів та освіти Угорського королівства, державним інспекторатом музеїв та
бібліотек, фінансовими і податковими управліннями про купівлю містом будинку, де народився М. Мункачі, для створення в ньому музею імені Т. Легоцького
(1905-1923) та ін.

2. Органи державної влади та управлінь
2.1. Адміністративні та законодавчі комісії
7 фондів, од. зб. 16117, 1733 – 1919 рр. Описи.
Адміністративні та законодавчі комісії створювались при органах управління
жуп (комітатів) Угорського королівства (пізніше – Угорського королівства у складі Австро-Угорщини). До органів управління відносились: комітатське управління (Inclytas
Universitas) і комітатські збори (Inclytas Deputatio).
Комітатське (жупне) управління – адміністративний орган влади в комітаті (жупі),
до складу якого входило 30-40 осіб (жупан/наджупан, окружні начальники, секретар,
касири, землеміри, збиральники податків та ін.).
Комітатські (жупні) збори – дорадчий орган при жупані/наджупані, який складався переважно із представників заможних верств населення. На засіданнях адміністративних
та законодавчих комісій розглядались адміністративно-господарські, правові, фінансові
питання, а також питання зв’язані з оподаткуванням населення, розвитком промисловості, ремесла, транспорту, сільського господарства, будівництва та ін. Адміністративні
та законодавчі комісії контролювали також роботу місцевих органів влади. Крім того, на
засіданні законодавчої комісії обиралися члени адміністративної комісії жупи (комітату).
Підпорядковувалися адміністративні та законодавчі комісії наджупану жупи (комітату).
14
Легоцький Тиводар (Lehoczky, Tivadar) (1830-1915), угорський юрист, археолог, етнограф, історик.
Закінчив гімназію в м. Ружомберк (Словаччина), право вивчав в Кошицькій академії, учасник Угорської
революції 1848-1849 рр. Після закінчення академії (1851) працював в судових установах, в тому числі
в Мукачеві (1855-1865), з 1865 року головний юрист Мукачівсько-Чинадіївської домінії графів Шенборнів (Шьонборнів). Автор багатьох праць з етнографії, археології, історії, краєзнавства. Найбільш
відомі з них: „Описання комітату Берег” в 3-х томах (Beregvármegye monográfiája, 1881-1883), „Історія
комітату Берег і Мукачівського замку під час революції 1848-1849 рр.” (Beregmegye és a Munkácsi
vár 1848-1849-ben, 1899), „Монографія міста Мукачева” (Munkácsi város uj monográfiája, 1907) та інші.
В 1907 році Т. Легоцький заснував в м. Мукачеві історико-археологічний музей, який до 1945 р. був
єдиним зібранням археологічного матеріалу Підкарпатської Русі. (Поп И. Зазнач. твір. С. 233-234.)
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Адміністративні та законодавчі комісії проіснували аж до розпаду Австро – Угорщини (1918) та створення спочатку Угорської Народної республіки (1918), а пізніше
– Угорської Радянської республіки (березень 1919). Сама ж комітатська (жупна) адміністративна система була ліквідована в 1928 році в рамках адміністративної реформи,
що проводилась на території Чехословацької республіки. В 1939 році жупи (комітати)
були відновлені вже угорською владою і проіснували до жовтня 1944 року.

Адміністративна комісія Березької жупи, м. Берегово (Bereg vármegye
közigazgatási bizottságának iratai)
Ф. 675, од. зб. 9029, 1845-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядчі документи Міністерств Угорського королівства, Угорського королівського намісництва, королівського комісара Угорщини, регентської Ради Угорського королівства та місцевих органів влади. Документи, що відтворюють діяльність
адміністративної комісії Березької жупи (комітату): книги протоколів засідань адміністративної комісії, книги реєстрації вхідних та вихідних документів та алфавітні
покажчики до них та ін.
Документи з адміністративно-господарських та судово-правових питань: листування з Міністерством внутрішніх справ Угорського королівства стосовно герба
Березької жупи (1890-1891). Квартальні звіти окружних начальників. Статути підприємств та установ. Справи про затвердження Статутів сіл Березької жупи.
Документи з питань організації виборів до Угорського парламенту: списки виборців по селах Березької жупи та ін. Документи з питань бюджетів сіл Березької
жупи. Статути урбаріальних громад. Документи з питань розвитку промисловості,
ремесла, торгівлі, транспорту, зв’язку та будівництва.
Документи з військових питань. Документи, що стосуються нерухомого майна,
соціальної опіки та спадщини. Документи з питань розвитку сільського та лісового
господарства, тваринництва, садівництва, виноградарства. Документи з питань
освіти, культури, діяльності релігійних конфесій, охорони здоров’я, ведення та видачі метричних документів, особового складу службовців Березької жупи: квартальні звіти окружних лікарів, статистичні відомості про захворювання населення
Березької жупи, особові справи службовців Березької жупи, списки службовців
різних жуп Угорського королівства, матеріали про заведення дисциплінарних
справ проти державних службовців Березької жупи та ін. Документальні матеріали статистичного характеру.
Адміністративна комісія Земплінської жупи, м. Шатораляуйгель (Zemplén
vármegye közigazgatási bizottságának iratai)
Ф. 1195, од. зб. 8, 1880-1905 рр. Опис. Угор. мова.
Повідомлення Міністерства земельних справ Угорського королівства з питань
ведення лісового господарства. Відомості окружних начальників та районних нотарів з питань лісового господарства. Прохання урбаріальних громад з питань
використання лісових ділянок. Списки службовців лісового відомства, що склали
присягу (1880-1900).
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Адміністративна комісія Марамороської жупи, м.
(Máramaros vármegye közigazgatási bizottságának iratai)
Ф. 1196, од. зб. 5, 1885-1918 рр. Опис. Угор. мова.

Мараморош-Сігет

Повідомлення Міністерства земельних справ Угорського королівства з господарських питань (1900-1902). Листування з Міністерством земельних справ Угорського королівства про затвердження господарського плану ведення лісового господарства на території Марамороської жупи (1885-1886).
Документи з питань організації виборів до Угорського парламенту. Фінансовий
звіт Хустської державної горожанської школи та інші.
Адміністративна комісія Угочанської жупи, м. Севлюш (Ugocsa vármegye
közigazgatási bizottságának iratai)
Ф. 280, од. зб. 1903, 1865-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри, розпорядчі документи та повідомлення Міністерств Угорського королівства та місцевих органів влади Угочанської жупи. Річні та місячні звіти місцевої адміністрації Угочанської та Березької жуп. Місячні звіти підпорядкованих
адміністративній комісії Угочанської жупи державних установ. Правило про внутрішній адміністративний устрій Угочанської жупи (1887). Документи з адміністративно-господарських та судово-правових питань.
Документи, що відтворюють діяльність адміністративної комісії Угочанської
жупи: протоколи засідань адміністративної комісії жупи; звіти адміністративної комісії про свою роботу; рішення адміністративної комісії; книги реєстрації вхідних
документів та алфавітні покажчики до них. Документи з фінансових та бюджетних
питань, з військових питань, та щодо оподаткування населення Угочанської жупи.
Документи, що стосуються нерухомого майна, спадщини та соціальної опіки та
з питань розвитку промисловості, ремесла, торгівлі, будівництва, транспорту та
зв’язку, а також стосовно сільського і лісового господарства, тваринництва, садівництва, виноградарства та ін.
Документальний матеріал з питань розвитку освіти, шкіл, охорони здоров’я, діяльності релігійних конфесій, ведення та видачі метричних документів, особового
складу службовців Угочанської жупи: річні фінансові звіти початкових, горожанських та ремісничих шкіл Угочанської жупи; список шкіл Угорського королівства за
1908/1909 навчальний рік; Статут Загальної Ради музеїв та бібліотек в м. Будапешті (1910) та ін. Документи статистичного характеру.
Адміністративна комісія Ужанської жупи, м. Ужгород (Ung vármegye
közigazgatási bizottságának iratai)
Ф. 5, од. зб. 5106, 1733-1919 рр. Описи. Лат., угор. мови.
Циркуляри, розпорядчі документи, інструкції та повідомлення Міністерств
Угорського королівства та місцевих органів влади Ужанської жупи: звіти піджупана
Ужанської жупи, окружних начальників, інших органів місцевої влади та державних установ Ужанської жупи.
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Документи, що відтворюють діяльність адміністративної комісії Ужанської
жупи: книги протоколів засідань адміністративної комісії (1868-1903); листування
з піджупаном Ужанської жупи про вибори членів адміністративної комісії; рішення
адміністративної комісії з різних питань; звіти про діяльність адміністративної комісії, книги реєстрації вхідних та вихідних документів та алфавітні покажчики до
них та ін. Документи з адміністративно-господарських та судово-правових питань:
протоколи засідань сільських представництв Ужанської жупи; Статути урбаріальних громад сіл Ужанської жупи та ін.
Документи з питань фінансів, бюджету та оподаткування населення Ужанської
жупи. Документи з військових питань. Документи, що стосуються нерухомого майна, соціальної опіки та спадщини. Документи з питань розвитку промисловості, ремесла, будівництва, торгівлі, транспорту та зв’язку. Документи, що стосуються сільського та лісового господарства, тваринництва, садівництва, виноградарства та ін.
Документи з питань розвитку освіти, шкіл, охорони здоров’я, діяльності релігійних конфесій, ведення та видачі метричних документів, особового складу службовців Ужанської жупи: річні фінансові звіти початкових, ремісничих шкіл та дошкільних установ Ужанської жупи та ін. Документальний матеріал статистичного
характеру.
Законодавча комісія Берег-Угочанської жупи, м. Берегово (Bereg vármegye
törvényhatosági bizottságának iratai)
Ф. 890, од. зб. 59, 1854-1912 рр. Опис. Угор. мова.
Документи, що відтворюють діяльність законодавчої комісії Берег- Угочанської
(Березької) жупи: книги протоколів засідань законодавчої комісії та алфавітні покажчики до них (1854-1912); книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до них (1907-1912).
Законодавча комісія Ужанської жупи, м. Ужгород Ужанської жупи (Ung
vármegye törvényhatosági bizottságának iratai)
Ф. 784, од. зб. 7, 1850-1910 рр. Опис. Угор. мова.
Документи, що відтворюють діяльність законодавчої комісії Ужанської жупи:
книги протоколів засідань законодавчої комісії (1894-1907); книги реєстрації вхідних документів та алфавітні і тематичні покажчики до них (1850-1910).

2.2. Експозитури
2 фонди, од. зб. 4575, 1887-1920 рр. Описи.
Для вирішення соціально-економічних проблем гірських районів північно-східних
жуп Угорського королівства, 15 лютого 1897 року уряд Угорщини створив „Експозитуру
гірських районів” тобто представництво (відділ) Міністерства земельних справ Угорщини в м. Мукачеві (спочатку центром „Експозитури” було с. Свалява) на чолі з Едмундом
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Еганом.15 Діяльність „Експозитури” поширювалась на наступні жупи: Берег, Мараморош, Угоча, Уж (Унг), Шаріш, Сатмар, Спіш та Земплін.
Головними завданнями „Експозитури” були: відродження та поширення молочної
промисловості і сироваріння, створення зразкових господарств, розведення племінної худоби та поширення її серед селян, кролівництво, розведення домашніх птахів,
бджільництво, домашні промисли, використання мінеральної води для санаторіїв, а
також створення кооперативних магазинів, читалень, кооперативних товариств, кредитних спілок з невеликим відсотком на кредити та ін. Ці завдання почали виконуватись і були підтримані сільськими громадами. „Експозитура” створила також мережу
споживчих кооперативів, кооперативну кредитно-банківську систему. В дальшому планувалось поширити цю систему і на інші жупи Угорщини.
Під керівництвом Е. Егана „Експозитура” досягла певних успіхів, але радикального
покращення матеріального становища русинських селян не принесла.
Для вирішення соціально-економічних проблем гірських районів Ужанської жупи
була введена посада спеціального жупного уповноваженого „Експозитури” в м. Ужгороді. Перед жупним уповноваженим „Експозитури” ставились такі ж самі завдання що
і перед „Експозитурою” в м. Мукачеві. Посада спеціального жупного уповноваженого
„Експозитури” в м. Ужгороді проіснувала до 1918 року.

Мукачівська експозитура гірських районів Міністерства землеробства Угорщини, м. Мукачево (A Magyar királyi főldművelésügyi minisztérium hegyvidéki
kirendeltségének iratai)
Ф. 772, од. зб. 4572, 1887-1920 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Міністерства земельних
справ Угорського королівства. Документи, що відтворюють діяльність „Експозитури гірських районів” та адміністративних установ, які підпорядковувались
„Експозитурі”: списки нотаріатів гірських районів Березької жупи; звіти піджупана Березької жупи; протокол засідання організаційного комітету „рутенської акції” (1899); річні звіти про діяльність „Експозитури”; звіти жупних уповноважених
„Експозитури”; розпорядчі та фінансові документи „Експозитури гірських районів”;
протоколи засідань „Експозитури”; протоколи засідань сільських представництв
гірських районів Березької, Ужанської, Угочанської та Марамороської жуп. Особисті документи керівника „Експозитури гірських районів” Е. Егана: звіти, довідки,
повідомлення, огляди, листування та ін.
Документи, що стосуються соціально-економічного становища селян і сільськогосподарських робітників гірських районів Березької, Ужанської, Угочанської,
Марамороської, Земплінської, Шарішської та інших жуп: донесення окружних начальників, священиків про матеріальне становище селянства; протоколи засідань
15
Еган Едмунд (Egan Edmund) (1841-1901), угорський економіст шотландського походження. Закінчив Вищу економічну школу в м. Галле (Німеччина), в Відні вивчав аграрне право. Працював в Чехії,
Німеччині, Італії, Англії. В 1886-1896 рр. – референт з виробництва молочної продукції в угорському
Міністерстві сільського господарства. Написав низку праць з проблем економіки та історії народного
господарства Угорщини. В 1897-1901 рр. очолював „Експозитуру гірських районів”, яка була створена в рамках „Верховинської економічної акції” (Ілько В.І. Закарпатське село на початку ХХ ст.: 19001919 рр. Львів, 1973. Шандор В. Едвард Еган і його „Верховинська акція”//Український історик, ХІV, 1-2.
Торонто, 1977; Mayer M. The Rusyns of Hungary: Political and Social Development, 1860-1910. New-York,
1997. Поп И. Зазнач. твір. С. 397-398.)
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членів законодавчої комісії Березької жупи з питання становища селянства в гірських районах жупи; скарги селян на поміщиків та лихварів; звіти, листи про тяжке
становище селян гірських районів Березької жупи та ін.
Документи з питань розвитку промисловості, торгівлі, сільського і лісового господарства, тваринництва, будівництва: документальні матеріали про організацію
зразкових індивідуальних господарств та зразкових дослідних станцій; договори
про оренду пасовиськ „Експозитурою гірських районів” та ін. Документи, що стосуються діяльності кооперативів, кредитних та споживчих товариств: Статути та
баланси споживчих і кредитних товариств; список сільських кредитних спілок, що
були організовані „Експозитурою” в 1898-1912 рр. та ін. Документи з питань особового складу службовців „Експозитури гірських районів”.
Адміністративна експозитура Ужанської жупи, м. Ужгород (A Magyar királyi
hegyvidéki miniszteri kirendeltség ungvári megbizottjának iratai)
Ф. 864, од. зб. 3, 1911-1918 рр. Опис. Угор. мова.
Книги реєстрації вхідних документів.

2.3. Наджупани та піджупани жуп (комітатів)
10 фондів, од. зб. 8964216,1342-1944 рр. Описи.
Посади наджупана і піджупана жуп (комітатів) зв’язані з адміністративною і судовою
системою Угорського королівства, основою якої була жупа (комітат) (від русин. – жупа,
угор. – megye/vármegye, лат. – comitatus). Центром жупи (комітату) спочатку була фортеця
(замок), резиденція королівського чиновника (угор. – ispán, з XV ст. – főispán, русин. – жупан). Жупан (ішпан) – керівник жупи – призначався королем з представників вищої аристократії. Пізніше, жупан (наджупан) – державний чиновник, що очолював жупу (комітат).
В 40-х рр. ХІХ ст. канцелярія наджупана зосередила в своїх руках політичне керівництво,
а виконавчі функції перейшли до піджупана (угор. – alispán). Піджупан (з ХІІІ ст. помічник
наджупана) здійснював державне, адміністративне, господарське керівництво жупою (комітатом). Він підпорядковувався наджупану жупи і Міністерству внутрішніх справ Угорського королівства. Наджупан жупи свою владу здійснював через жупне управління, до
складу якого входило 30-40 осіб (жупан, окружні начальники, секретар, касири, землеміри, збиральники податків та ін.). Дорадчим органом при наджупані були жупні збори, які
складались із представників заможних верств населення. Після поразки Угорської революції 1848-1849 рр. імператорський уряд в Відні ліквідував жупне дворянське самоврядування і зробив спробу вдруге, після адміністративних реформ австрійського імператора
Йосифа ІІ в 80-х рр. XVIII ст., об’єднати жупи Берег і Угоча. Так в липні-серпні 1850 року
була створена Берег-Угочанська жупа з центром в м. Мукачеві. На чолі жупи стояв жупний
комісар, який очолив жупне управління. Угорська назва жупи (megye) збереглась. БерегУгочанська жупа ввійшла до складу Кошицького дистрикту. Берег-Угочанська жупа проіснувала до грудня 1860 року, коли на підставі королівського декрету від 20 жовтня 1860
року, вона знову була роз’єднана на дві жупи: Березьку і Угочанську.
16
Кількість од. зб. зазначених фондів надана без врахування того, що описи фонду № 283 „Піджупан Березької жупи, м. Берегово Угорського королівства” знаходяться в процесі переробки.

46

Державний архів Закарпатської області
В північно-східній частині Угорського королівства були розташовані наступні жупи
(комітати): „Берег” (Bereg), адміністративний центр м. Берегово (Beregszász), (12611918); „Унг” (Ung), адміністративний центр м. Ужгород (Unghvár), (ХІІ ст. – 1919); „Угоча” (Ugocsa), адміністративний центр м. В. Севлюш (Nagy-Szölös), (1210-1920); „Мараморош” (Mármaros), адміністративний центр м. Мараморош-Сігет (Mármaros-Sziget),
(1303-1918); „Шариш” (Sáros), адміністративний центр м. Пряшів (Eperjes), (ХІV ст.
– 1918); „Земплін” (Zemplén), адміністративний центр з ХVII ст. – м. Шатораляуйгель
(Sátoralja), (ХІІІ ст. – 1918); „Спиш” (Szepes), адміністративний центр м. Löcse; „Абов”
(Abauj-Torna), адміністративний центр м. Kassa; „Боршод” (Borsod), адміністративний
центр м. Miskolcz; „Саболч” (Szabolcs), адміністративний центр м. Nagy-Kállo; „Сатмар”
(Szatmár), адміністративний центр м. Nagy-Károly. Тривалий час жупи північно-східної
частини Угорського королівства були підпорядковані Угорському королівському намісництву в м. Пожоні (Братиславі) (пізніше – в м. Буді). Посади наджупанів та піджупанів
проіснували до березня 1919 року, коли на території Угорської Радянської Республіки
були створені виконавчі органи Радянської влади – „директоріуми”.

Наджупан Березької жупи, м. Берегово (Bereg vármegye főispánjának iratai)
Ф. 10, од. зб. 8245, 1342-1919 рр. Описи17. Лат., рос., нім., угор. мови.
Грамоти, Декрети, Укази, розпорядчі документи королів Угорщини, імператорів
Австрії, Австро-Угорщини, князів Трансільванії. Циркуляри, розпорядчі документи Міністерств Угорського королівства та місцевих органів влади Березької жупи.
Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Угорського королівського намісництва в мм. Пожоні і Буді. Книги протоколів засідань Угорських національних зборів в мм. Пожоні і Буді.
Документи з адміністративно-господарських та судово-правових питань: книги
протоколів жупного суду Березької жупи; збірники рішень жупних судів Угорського королівства та ін. Документальний матеріал, що відтворює діяльність органів
управління Березької жупи, її податкових, фінансових установ, окружних начальників та сільських представництв: книги протоколів жупних зборів; журнали реєстрації розпоряджень і повідомлень наджупана Березької жупи; журнали реєстрації вхідних документів канцелярії жупного відомства Березької жупи; тематичні
журнали реєстрації вхідних документів піджупана Березької жупи; звіти про діяльність наджупана і піджупана Березької жупи та ін. Справи про належність окремих
осіб до дворянського стану, родинні та особисті документи дворян Березької жупи.
Документи з питань соціально-економічного та правового становища селянства і дворянства Березької жупи: списки дворян Березької жупи; прохання селян
Березької жупи про звільнення їх від феодальних повинностей (1862-1863); прохання сільських громад сіл Березької жупи про повне або часткове звільнення від
виконання примусових робіт (1862-1863) та ін.
Документи з бюджетних і фінансових питань та з питань оподаткування населення Березької жупи. Документи з військових питань. Документи з питань
соціальної опіки та спадщини. Документальні матеріали, що стосуються антитурецької та антигабсбурзької національно-визвольної боротьби, Угорської револю17
В 1998 році опис № 1 фонду № 10 був надрукований угорською мовою. (Bereg vármegye
főispánjának irratai. 1342 -1800. Iratjegyzék. Nyiregyháza, 1998. – 110 old.).
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ції 1848-1849 рр., революційного руху в Польщі, Італії та ін. Документи з питань
розвитку промисловості, ремесла, транспорту, будівництва, сільського і лісового
господарства на території Березької жупи.
Документальний матеріал з питань охорони здоров’я, освіти, діяльності релігійних конфесій, ведення та видачі метричних документів, особового складу службовців Березької жупи: звіти окружних лікарів Березької жупи про стан охорони
здоров’я на території жупи; листування з Угорським королівським намісництвом
про заснування гімназії в м. Мункач (Мукачеві) (1863); відомості обліку церковних
шкіл в населених пунктах Березької жупи (1863) та ін. Документальні матеріали з
питань переписів населення Угорського королівства. Документи картографічного
та топографічного характеру.
Наджупан Берег-Угочанської жупи, м. Мукачево (Bereg és Ugocsa vármegyék
főispánjának iratai)
Ф. 1026, од. зб. 1033, 1850-1861 рр. Описи18. Нім., угор. мови.
Документальний матеріал з адміністративно-господарських та судово-правових питань: циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення, інструкції відділення Угорського королівського намісництва в м. Кашша (Кошице), місцевих адміністративних органів Берег-Угочанської жупи; циркуляри, повідомлення головного
суду в м. Єпер’єш (Пряшів); книги протоколів засідань жупного суду в м. Берегсас
(Берегові) та окружного суду в м. Мункач (Мукачеві); судові справи цивільного та
кримінального характеру та ін.
Документи, що стосуються розвитку промисловості, ремесла, торгівлі, транспорту, зв’язку, будівництва, сільського і лісового господарства, тваринництва на
території Берег-Угочанської жупи: протоколи земельної комісії при окружному суді
про перепис земельних ділянок для складання поземельної книги (1851-1853);
справи про розмежування селянських і поміщицьких земель в селах Берег-Угочанської жупи; листування з відділенням Угорського королівського намісництва в
м. Кашша (Кошице) стосовно урбаріального землеволодіння; відомості про якість
врожаю сільсько-господарських культур по селах Берег-Угочанської жупи (18581860); протоколи жупних засідань, листування із земельними комітетами і окружними начальниками про підготовку до розмежування урбаріальних земель (18581860) та ін. Документи з питань соціально-економічного та правового становища
селянства і сільськогосподарських робітників Берег-Угочанської жупи.
Документи з питань фінансів, бюджету, оподаткування населення Берег-Угочанської жупи: відомості обліку прибутків населення Берег-Угочанської жупи для
їх оподаткування; книги платників податків Берег-Угочанської жупи (1854-1857) та
ін. Документи з військових питань. Документи, що стосуються охорони здоров’я,
страхування, соціальної опіки, спадщини, освіти, культури, діяльності релігійних
конфесій, ведення та видачі метричних документів, особових справ службовців
Берег-Угочанської жупи: листування з окружними начальниками про відкриття
18
Описи зазначеного фонду дослідникам в читальний зал Берегівського підрозділу ДАЗО не видаються.
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шкіл в мм. Мукачеві та Берегові; протоколи прийому шкіл (1856-1867); метричні
книги та витяги з метричних книг населених пунктів Берег-Угочанської жупи та ін.
Таблиці перепису населення по округах Берег-Угочанської жупи. Родинні та особисті документи поміщиків Берег-Угочанської жупи.
Наджупан Земплінської жупи, м. Шатораляуйгель (Zemplén vármegye
főispánjának iratai)
Ф. 1370, од. зб. 2, 1897-1899 рр. Опис. Угор. мова.
Книги обліку затверджених планів ведення лісового господарства на території
Земплінської жупи (1897-1899).
Наджупан Марамороської жупи, м. Мараморош-Сігет (Máramaros vármegye
főispánjának iratai)
Ф. 1369, од. зб. 66, 1439-1919 рр. Опис. Лат., угор. мови.
Дарча грамота короля Угорщини Альберта стосовно привілеїв дворянської
родини [Угляїв] в с. Угля Марамороської жупи (коп.) 1439. Витяги з королівських
Декретів, що підтверджували привілеї дворянської родини [Угляїв] в с. Угля Марамороської жупи (коп.) 1440. Документи, що відтворюють діяльність органів управління Марамороської жупи: доповіді жупної комісії Марамороської жупи; витяги з
протоколу жупного засідання в м. Мараморош-Сігеті відносно проведення перепису населення (1803); доповіді наджупана і окружних начальників Марамороської
жупи; протокол жупного засідання з майнових спорів (1830); рішення засідання
адміністративної комісії з питань ведення лісового господарства та ін.
Документи, що стосуються соціально-економічного та правового становища
селянства і дворянства Марамороської жупи: список поміщиків та чиновників
м. Хуста (коп.) 1716; книга протоколів засідань поміщиків, членів компосесорату19
с. Слатина (Солотвина) та ін.
Документи з адміністративно-господарських та судово-правових питань: звернення жупних зборів Марамороської жупи до жуп Трансільванії стосовно приєднання Трансільванії до Угорщини (1847); список сіл Марамороської жупи (18501860) та ін. Документи з військових питань. Документи з питань фінансів, бюджету,
оподаткування населення Марамороської жупи: фінансові звіти реформатської
парафії м. Хуста (1739-1862) та ін. Документи з питань розвитку промисловості,
ремесла, торгівлі, транспорту, будівництва, сільського та лісового господарства,
тваринництва на території Марамороської жупи: список лісорубів с. Акна-Рахів
(1828) та ін. Витяг з метричної книги церковної парафії с. Велейте (Велятина) Марамороської жупи (1854). Особисті документи службовців Марамороської жупи.
Альбом креслень будівель, розташованих в європейських містах (Лондоні, Парижі, Празі та ін.) (1838).
19
Компосесорати – спільні дворянські і державні маєтки, до складу яких входили населенні пункти,
землі, ліси.
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Наджупан Угочанської жупи, м. Нодьселлеш (Ugocsa vármegye főispánjának
iratai)20
Ф. 674, од. зб. 14794, 1479-1918 рр. Описи. Лат., нім., угор., рос. мови.
Декрети, Укази, розпорядження, рішення та інші документи королів Угорщини, імператорів Священної Римської імперії, Австрії та Австро-Угорщини, князів
Трансільванії. Документальний матеріал, що відтворює діяльність Угорських Національних Зборів в м. Пожоні (Братиславі): протоколи засідань Угорських Національних Зборів в м. Пожоні; доповіді депутатів Угорських Національних Зборів
від Угочанської жупи про хід засідань Національних Зборів та ін. Циркуляри та
розпорядження Угорського королівського намісництва в мм. Пожоні (Братиславі)
та Буді. Циркуляри та рішення Угорської королівської канцелярії. Циркуляри, розпорядження, інструкції Міністерств Угорського королівства та ін.
Документи, що відтворюють діяльність органів управління Угочанської жупи:
книги протоколів засідань загальних жупних зборів Угочанської жупи (1647-1917);
витяги з протоколів засідань жупних зборів Угочанської жупи; розпорядження та
накази наджупана і піджупана, окружних начальників Угочанської жупи; протоколи
засідань жупного управління Угочанської жупи та ін.
Документи з адміністративно-господарських та судово-правових питань: протоколи рішень жупного суду в м. Нодьселлеш (Виноградів); книги протоколів засідань
жупного суду в м. Нодьселлеш, алфавітні та предметні покажчики до них та ін.
Документи, що стосуються соціально-економічного та правового становища
селянства і дворянства Угочанської жупи: справи про належність окремих осіб
до дворянського стану; списки дворян Угочанської жупи; облікові документи майнового становища селян Угочанської жупи та розміру їх феодальних повинностей; договори про відносини між поміщиками і кріпосними селянами на території
Угочанської жупи (1775); журнали реєстрації скарг кріпосних селян на своїх поміщиків (1775-1776); листування з королівським комісаром Марамороської жупи з
питань введення „Урбаріуму”21 (1777); доповіді жупних чиновників, акти, протоколи та інші документи стосовно розгляду скарг кріпосних селян на своїх поміщиків
та ін. Документи, що стосуються антигабсбурзького повстання під керівництвом
Окремі документи фонду № 674 були використані в виданні „Селянський рух на Україні. 18261849 рр. Збірник документів і матеріалів / Упорядники: В.П. Баран, Г.В. Боряк, М.І. Бутич та ін. Київ, 1985.
21
Урбар, Урбарій (від лат. urbarium – прибуток, врожай; нім. urbar – прибутковий, врожайний) – річний
інвентарний документ про поміщицьку землю, що обробляється, а також реєстр селянських феодальних повинностей. Після розпаду Угорського королівства в середині XVI ст. угорське дворянство постійно
збільшувало обсяг селянських повинностей. Саме тому оролева Угорщини та Богемії Марія Терезія провела його радикальну реформу, видавши 23 січня 1767 року Декрет про Угорський Урбарій (Regulatio
urbarialis). Згідно цього документу визначалися норми відносин між поміщиками і кріпосними. Ці норми
виходили з наступних умов: незмінність або постійність повинностей кріпосних селян; визначення рівня
оподаткування кріпосних; обмеження привласнення або захвату поміщиками селянських земель з метою
забезпечення сплати селянами державних податків. (Див. детальніше: Петров А.Л. Первый печатный
памятник угрорусского наречия. Урбар и иные связанные с крестьянской Марии Терезы реформой
документы. Санкт-Петербург, 1908; Габриел Ф. Материалы к истории крепостничества на Подкарпатской
Руси // Научный сборник в память Евмения Сабова. Ужгород, 1935; Шульга І.Г. Становище селян Закарпатської України в 70-80-х рр. XVIII ст. // НЗ УжДУ. Т. XXXVI. Історія. Ужгород, 1958; Neupauer K. Máriá
Tereziá urberrendezése Bereg, Maramaros, Ung és Ugocsa megyében. Budapest, 1989, etc.).
20
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графа Імре Текелі (Тьокьолі)22. Документальний матеріал, що відтворює події національно-визвольної війни під керівництвом князя Трансільванії Ференца Ракоці
ІІ23. Журнал реєстрації найважливіших подій в Угочанській жупі за 1691-1698 рр.
Документи, що стосуються відомого громадсько-політичного діяча Угорської Русі
І.О. Зейкана24. Документальний матеріал, що відтворює події Угорської революції
1848-1849 рр.
Документи з питань фінансів, бюджету та оподаткування населення Угочанської жупи: відомості майнового становища дрібних дворян, ремісників та селян
Угочанської жупи для їх оподаткування (1738); відомості оподаткування селян по
селах Угочанської жупи (1761-1762); бюджети Угочанської жупи та ін. Документи з
питань соціальної опіки та спадщини. Документи з військових питань. Документи
з питань розвитку промисловості, ремесла, торгівлі, транспорту, будівництва, сільського і лісового господарства, тваринництва, виноградарства та тютюнництва на
території Угочанської жупи. Документи, що стосуються питань охорони здоров’я,
науки, культури, діяльності релігійних конфесій, ведення та видачі метричних документів, особового складу службовців Угочанської жупи. Особисті та родинні документи дворян, чиновників, представників інших верств населення Угочанської
жупи. Документальний матеріал статистичного, картографічного та топографічного характеру.
Наджупан Ужанської жупи, м. Ужгород Угорського королівства (Ung vármegye
főispánjának iratai)
Ф. 4, од. зб. 31731, 1443-1919 рр. Описи. Лат., нім., угор. мови.
Грамоти, Декрети, Укази королів Угорщини, імператорів Австрії та Австро-Угорщини. Циркуляри, розпорядчі документи Міністерств Угорського королівства. Циркуляри та розпорядчі документи Угорського королівського намісництва в м. Пожоні (Братиславі). Протоколи засідань Угорських Національних Зборів в м. Пожоні
(Братиславі) (коп.) ХVI-XVII ст. Документи, що стосуються організації виборів до
Угорського парламенту
22
Текелі Імре (Thökölyi Imre) (1656-1705) – угорський магнат, політичний діяч. В 1677-1685 рр. очолив антигабсбурзьке повстання угорського дворянства Трансільванії. Під його керівництвом повсталі
витиснули австрійські війська з центральної та північно-східної частини Угорського королівства (Парціум), в тому числі з комітатів, що були населені русинами. В 1677 році Текелі був проголошений „князем
Парціуму”. (Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси, 2006. С. 343.)
23
Ракоці Ференц ІІ (Rákoczy Ferenc II) (1676-1735), угорський магнат, власник Мукачівської домінії.
В 1703 році очолив повстання в північно-східних комітатах Угорського королівства (Берег, Унг, Земплін), яке незабаром перетворилося в антигабсбурзьку війну (1703-1711). (Штернберг Я. І. Ференц Ракоці ІІ – керівник угорського національно-визвольного руху//Український історичний журнал, 1976. №20).
24
Зейкан Іван Олексійович (1670-1739), російський дипломат, просвітитель, педагог. Навчався в
Сатмарі, Львові, Регенсбурзі, Празі, Відні. В 1697 році приєднався, як перекладач, до „великого посольства” Петра І в Відні. З 1702 року жив в Москві; в 1708-1721 рр. наставник двоюрідних братів Петра
І, Олександра та Івана Наришкіних. (Флоровский А.В.; Карпаторосс И.А. Зейкан – наставник императора Петра II. Несколько исторических справок//Карпаторусский сборник. Ужгород, 1930; Он же. И.А.
Зейкан – педагог из Закарпатья: страница из истории русско-закарпатских культурных связей при Петре Великом//Русская литература XVIII века и славянские литературы. Москва, 1963. Вароди-Штернберг Я. Закарпатец Иван Зейкан в окружении Петра I//НЗ МУК у Свіднику. Т. 14. Пряшів, 1986 та ін.)
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Документи з питань соціально-економічного та правового становища дворянства і селянства Ужанської жупи: рішення судової королівської курії Угорського
королівства стосовно майнових прав дворян Ужанської жупи (ХVI-XVII ст.); документальний матеріал про належність окремих осіб до дворянського стану; облікові
відомості кількості селянських дворів на території Ужанської жупи (1609) та ін.
Документи, що відтворюють діяльність місцевих органів влади Ужанської
жупи: книги протоколів засідань загальних жупних зборів Ужанської жупи (14331919); звіти державних органів влади і установ Ужанської жупи про свою діяльність; розпорядчі документи наджупана Ужанської жупи та ін. Документи з адміністративно-господарських та судово-правових питань: списки судових процесів,
розглянутих жупним судом Ужанської жупи; справи кримінального та цивільного
характеру та ін.
Документи історичного та географічного характеру: умови мирного договору
між князем Трансільванії Д’єрдєм Ракоці І25 та імператором Св. Римської імперії
Фердинандом ІІ (1631); документи, що стосуються подій антитурецької і антигабсбурзької національно-визвольної боротьби XVII – XVIII ст.; війн Австрії з Французькою Республікою і Французькою Імперією (1792-1815); Угорської революції
1848-1849 рр. та ін.
Документи з питань розвитку ремесла, промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі на території Ужанської жупи: урбаріальні договори
Ужгородської (Ужанської) державної домінії26 з селянами сіл Ужгородського округу
Ужанської жупи стосовно обробки землі; статути ремісничих цехів м. Унгвар (Ужгорода); списки грецьких купців, що проживають в м. Унгвар (Ужгороді) (1781) та ін.
Документи з військових питань. Документи з питань фінансів, бюджету та оподаткування населення Ужанської жупи: відомості оподаткування населення сіл Ужанської жупи; відомості про встановлення майнового становища платників податків
Ужанської жупи (1795-1796); бюджети Ужанської жупи; відомості оподаткування
селян Ужанської жупи (1838) та ін. Документи з питань соціальної опіки, спадщини
та благодійності: заповіти дворян Ужанської жупи; протоколи засідань опікунського
суду в м. Унгвар (Ужгороді) (1815-1817) та ін.
Документи, що стосуються питань охорони здоров’я, науки, освіти, культури,
діяльності релігійних конфесій, ведення та видачі метричних документів, особового
складу службовців Ужанської жупи: листування єпископа Мукачівської греко-като25
Ракоці Д’єрдь І (Rákoczy György I) (1593-1648), князь Трансільванії, один з самих багатих угорських магнатів. Як власник Мукачівської домінії і Мукачівського замку, перетворив їх у свою резиденцію. Був васалом султана Османської імперії і за його згодою вступив до антигабсбурзької коаліції на
стороні Швеції та Франції на останньому етапі Тридцятирічної війни (1644 – 1648). Тимчасово звільнив від австрійських військ територію північно-східних комітатів Угорського королівства. Як протестант
(кальвініст) виступав проти політики контрреформації католицької церкви і Габсбургів, підтримував
православних в їх боротьбі проти Унії. (Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси, 2006. С. 306.)
26
Ужгородська (Ужанська) державна домінія сформувалась на основі приватної домінії графа Міклоша Берчені. Останній був активним учасником національно-визвольної війни під керівництвом Ференца
Ракоці ІІ (1703-1711). Після її поразки М. Берчені емігрував до Польщі. Ужгородська (Ужанська) домінія
була конфіскована і стала державною. (Gabriel F. Vývoj kolonizace drugetovského panství užhorodského//
НЗ Т-ва „Просвіта”. Ужгород, 1932. Т.9. Idem. Selský stav v užhorodském panství na sklonku XVIII stoleti//
Sborník Zemské musejni společnosti v Užhorodé. Užhorod, 1932. Idem. Poddanské pomery na užhorodském
panství ke konci 18. století //НЗ Т-ва „Просвіта”. Ужгород, 1933, 1934. Т. 10. та ін.
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лицької єпархії Андрія Бачинського27 з провінційним комісаром м. Кашша (Кошице)
про переселення єпископа з м. Мункач (Мукачева) до м. Унгвар (Ужгорода) (1774);
листування з Угорським королівським намісництвом в м. Пожоні (Братиславі) про
будівництво протестантських церков в Ужгородському окрузі та діяльність протестантських священиків в Ужанській жупі (1784); справа про діяльність церковних
шкіл з русинською мовою навчання на території Ужанської жупи (1806-1807); звіти інспекторів церковних початкових шкіл Мукачівської греко-католицької єпархії
за 1827-1828 рр.; списки учнів церковних шкіл Ужанської жупи (1851); документи,
що стосуються діяльності культурно-освітнього товариства Св. Василія Великого
(1866-1902) 28 та ін.
Документальний матеріал статистичного, картографічного та топографічного
характеру. Родинні та особисті документи дворян і представників інших соціальних
верств населення Ужанської жупи.
Піджупан Березької жупи, м. Берегово Угорського королівства (Bereg
vármegye alispánjának iratai)
Ф. 283, од. зб. 1522829, 1750-1918 рр. Описи. Лат., нім., угор. мови.
Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Міністерств Угорського королівства. Циркуляри та розпорядчі документи Угорського королівського намісництва
в м. Пожоні (Братиславі). Документальний матеріал, що стосується організації виборів до Угорського парламенту. Циркуляри палати депутатів Угорського парламенту (1874).
Документи, що відтворюють діяльність місцевих органів влади Березької жупи:
циркуляри і розпорядження піджупана Березької жупи; річні та квартальні звіти піджупана Березької жупи; книги протоколів засідань жупного управління Березької
жупи; місячні звіти про діяльність міських рад в мм. Берегові та Мукачеві (1893);
квартальні звіти окружних начальників Березької жупи; протоколи зборів сільських
представництв сіл Березької жупи; протоколи перевірок сільських управлінь сіл Березької жупи та ін.
27
Бачинський Андрій (1732-1809), єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, просвітитель, публіцист. Народився в сім’ї священика, вчився в гімназії в Ужгороді. Теологію і філософію вивчав в м.
Трнаві. З 1773 року по 1808 рік – єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії. Виступав як церковний
діяч і просвітитель, організатор шкільної системи. В 1775 році його резиденцією, як єпископа, стає Ужгород. Саме тут в 1778 році він заснував богословську семінарію, підтримував світську „нормальну школу”,
яка готувала вчителів, видав 5-ти томну церковно-слов’янську „Біблію”, сприяв публікації праць з історії
нашого краю І. Пастелія, І. Базиловича. (Баран А. Єпископ Андрій Бачинський і церковне відродження
на Закарпатті//Biblioteka Logos, v. 33. Yorkton, Saskatchewan, 1963; Шлепецький А. Мукачівський єпископ
Андрій Федорович Бачинський та його послання//НЗ МУК у Свіднику. Пряшів, 1967. Т. 3 та ін).
28
Товариство „Св. Василія Великого”, культурно-освітнє товариство русофільської орієнтації. Товариство ставило перед собою завдання культурно-освітнього характеру. З 1867 року видавало щорічний
альманах „Месяцеслов”, газету „Свет”, на сторінках якої друкувалися твори представників російської
класичної літератури. Засновниками та керівниками товариства (в період його розквіту) були К. Сабов,
І. Раковський, А. Добрянський та ін. (Гаджега Ю. История „Общества св. Василия Великаго”. Ужгород,
1925.; Каминский Й.В. Додатки к истории „Общества Василия Великаго” в 1895-1902 годах. Ужгород,
1937.; Mayer M. The Rusyns of Hungary: Political and Social developments, 1860-1910. New York, 1997 та ін.)
29
Описи зазначеного фонду знаходяться на удосконаленні і в читальний зал не видаються.
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Документи з адміністративно-господарських та судово-правових питань: організаційні Статути мм. Берегова і Мукачева; Статути урбаріальних громад сіл Березької жупи; справи про встановлення територіальної приналежності мешканців
сіл Березької жупи та ін.
Документи, що стосуються питань фінансів, бюджету та оподаткування населення Березької жупи: бюджети сіл Березької жупи; книги обліку руху коштів різноманітних фондів на території Березької жупи; фінансові звіти нотарських управлінь
сіл Березької жупи та ін. Документи з військових питань. Документи, що стосуються подій Угорської революції 1848-1849 рр. та Першої світової війни 1914-1918 рр.
Документи з питань розвитку ремесла, промисловості, торгівлі, будівництва,
транспорту, сільського господарства, тваринництва, виноградарства, садівництва
на території Березької жупи: відомості про реєстри промислових підприємств
Березької жупи; справи про впорядкування земельних наділів в селах Березької
жупи; документальний матеріал з питань будівництва та ремонту шляхів на території Березької жупи та ін. Документи, що стосуються соціальної опіки, благодійності та спадщини. Документи з питань охорони здоров’я, науки, культури, освіти,
діяльності релігійних конфесій, ведення та видачі метричних документів, особового складу службовців Березької жупи: звіт про діяльність лікарні м. Мукачева
(1891-1892); місячні звіти лікарів Березької жупи про стан хворих (1891-1892); звіти
окружних лікарів про стан охорони здоров’я на території Березької жупи; особові
справи службовців Березької жупи; метричні книги сільських та міських церковних
парафій Березької жупи та ін. Документальний матеріал статистичного, картографічного і топографічного характеру.
Піджупан Марамороської жупи, м. Мараморош-Сігет (Máramaros vármegye
alispánjának iratai; Spisy podžupana Marmarošské župy)
Ф. 911, од. зб. 29, 1842-1922 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Розпорядження Міністерства земельних справ Угорського королівства (18941895). Розпорядчі документи піджупана Марамороської жупи (1906-1914). Статути,
бюджети та баланси сіл Марамороської жупи. Документи з питань оподаткування
населення сіл Марамороської жупи. Метричні документи. Документальний матеріал статистичного характеру. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів, власників нерухомого майна, поземельних вкладок, алфавітні покажчики до них та ін.
Піджупан Угочанської жупи, м. Севлюш (Ugocsa vármegye alispánjának iratai)
Ф. 245, од. зб. 7667, 1828-1919 рр. Описи. Угор., нім., мови.
Декрети королів Угорщини. Циркуляри та розпорядчі документи Міністерств
Угорського королівства. Циркуляри Угорського королівського намісництва в м. Пожоні (Братиславі). Розпорядчі документи військового комісаріату Кошицького дистрикту (1850). Циркуляри Центрального статистичного управління Угорського королівства. Документи, що стосуються організації виборів до Угорського парламенту
та місцевих органів влади Угочанської жупи. Документи, що стосуються діяльності
місцевих органів влади Угочанської жупи: протоколи загальних зборів піджупана
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Угочанської жупи; циркуляри та розпорядчі документи піджупана Угочанської жупи;
річні звіти піджупана Угочанської жупи; протоколи засідань муніципальної комісії
Угочанської жупи; протоколи засідань жупного управління Угочанської жупи; книги
реєстрації вхідних та вихідних документів та алфавітні покажчики до них (18501918); річні та місячні звіти окружних начальників Угочанської жупи; протоколи перевірки роботи районних нотаріатів на території Угочанської жупи; книга протоколів засідань сільських представництв Угочанської жупи (1888); циркуляри окружних
начальників Угочанської жупи та ін.
Документи з адміністративно-господарських та судово-правових питань: організаційні Статути сіл Угочанської жупи; справи про встановлення територіальної
приналежності мешканців Угочанської жупи; анкети-заяви осіб на видачу закордонних паспортів для виїзду до Сполучених Штатів Америки; протоколи засідань
Севлюського жупного суду та ін.
Документи з питань фінансів, бюджету та оподаткування населення Угочанської жупи: бюджети сіл Угочанської жупи; листування з окружними начальниками та з податковими установами про оподаткування населення Угочанської жупи;
списки платників податків Угочанської жупи; книги обліку майнового стану сіл Угочанської жупи; облікові документи фінансового характеру та ін. Документи з військових питань. Документи з питань розвитку ремесла, промисловості, торгівлі,
сільського і лісового господарства, будівництва, транспорту, тваринництва, садівництва, виноградарства на території Угочанської жупи: справи про ремонт шляхів
на території Угочанської жупи; листування з окружними начальниками та районними нотаріатами з питань розвитку сільського господарства в селах Угочанської
жупи; проекти будівництва електростанції в м. Севлюш (Виноградові) (1911); повідомлення окружних начальників Угочанської жупи про розвиток сільського господарства, садівництва та виноградарства на території жупи (1869-1870); протокол
зборів Кошицької торгово-промислової палати (1866) та ін.
Документи, що стосуються соціальної опіки, страхування, благодійності, благоустрою та спадщини: статут сирітського суду Угочанської жупи та листування в
справах опіки над сиротами та спадщини (1874) та ін.
Документи з питань охорони здоров’я, науки, освіти, культури, історії, діяльності релігійних конфесій, ведення та видачі метричних документів, особового складу
службовців Угочанської жупи: справа про відкриття жупної лікарні в м. Севлюш
(Виноградові) (1880-1881); місячні звіти про стан охорони здоров’я на території Угочанської жупи; фінансові звіти народних шкіл Угочанської жупи; протоколи зборів
спілки вчителів Угочанської жупи (1896); документи про діяльність міської лікарні м.
Севлюш (Виноградова); місячні звіти окружних шкільних інспекторів про діяльність
шкіл в Угочанській жупі; документи, що стосуються робітничого руху на території
Угочанської жупи; документи, що відтворюють події Першої світової війни 19141918 рр.; листування з архіваріусом Будапештського Всеугорського Центрального
архіву Андрашом Комаромі30 про складання монографії з історії Угочанської жупи
30
Комаромі Андраш (Komáromy András) (1861-1931), відомий угорський архівіст та історик. Народився 18 листопада 1861 року в с. Петерфалва, Угочанської жупи в заможній родині дрібного дворянина. Після закінчення початкової школи навчався у Марамороській реформатській гімназії. В 1880 році
поступив до Будапештського університету. Під час навчання працював архіваріусом в Угорському національному музеї, пізніше – в університетській бібліотеці. В 1887 році, після закінчення університету,
отримує диплом Доктора Філософії і поступає до Державного Угорського архіву на посаду службовця,
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(1890-1917); витяги з метричних книг сіл та церковних парафій Угочанської жупи та
ін. Статистичні відомості про перепис населення в Угочанській жупі (1880-1881) та
інші документи статистичного характеру.
Піджупан Ужанської жупи, м. Ужгород Угорського королівства (Ung vármegye
alispánjának iratai)
Ф. 7, од. зб. 10847, 1854-1919 рр. Описи. Нім., угор., мови.
Циркуляри, розпорядчі документи, відомості, повідомлення, інструкції
Міністерств Угорського королівства. Документи, що стосуються організації виборів до Угорського парламенту та місцевих органів влади Ужанського комітату.
Документи з адміністративно-господарських та судово-правових питань: організаційні Статути сіл Ужанської жупи; прохання жителів Ужанської жупи про видачу
паспортів для виїзду за кордон; книги протоколів засідань міського суду м. Ужгорода (1899-1918) та ін.
Документи, що відтворюють діяльність місцевих органів влади Ужанської жупи:
циркуляри та розпорядчі документи піджупана Ужанської жупи; річні звіти піджупана Ужанської жупи; місячні звіти окружних начальників Ужанської жупи; протоколи
засідань законодавчої комісії Ужанської жупи; протоколи перевірки діяльності сільських управлінь сіл Ужанської жупи; протоколи засідань сільських представництв
сіл Ужанської жупи та ін.
Документи з питань бюджету, фінансів, оподаткування населення Ужанської
жупи: бюджети сіл Ужанської жупи; баланси кредитних спілок Ужанської жупи;
головні фінансові журнали та касові книги та ін. Документи з військових питань:
книги обліку військовозобов’язаних на території Ужанської жупи. Документи з питань розвитку ремесла, промисловості, торгівлі, сільського і лісового господарства,
будівництва, транспорту, тваринництва, садівництва, виноградарства на території
Ужанської жупи: листування з окружними начальниками про облік промислових
підприємств на території Ужанської жупи; відомості піджупана Ужанської жупи про
стан будівництва на території жупи; книги обліку видачі патентів на право веденщо складає ділові документи. Найбільш плідним, з наукової точки зору, був для А. Комаромі період з
1880 по 1890 роки, який приніс йому визнання у наукових колах Угорщини. В 1887 році він обирається
членом Угорського товариства геральдики та генеалогії, а в 1889 – членом Угорського історичного товариства. 10 травня 1895 року А. Комаромі стає членом Угорської Академії Наук. 30 липня 1912 року
його призначають на посаду Загальнодержавного віце-архіваріуса, а 31 липня 1917 року – Загальнодержавного головного архіваріуса. На цій посаді він пропрацював до виходу на пенсію в 1921 році.
Областю наукових досліджень А. Комаромі була історія Угорщини XVI-XVII ст. Успіху його наукової діяльності сприяло те, що ще під час навчання в університеті, він займався джерелознавством
на підставі документів Угорського державного архіву. Більш за все його цікавили дослідження генеалогічного характеру. Зокрема, він провів велику роботу з історії дворянства своєї рідної Угочанської
жупи. Результати своїх досліджень А. Комаромі публікував у спеціальних журналах. В 1899 році почав
видавати науково-генеалогічний журнал „Надь Іван”, а пізніше, понад 10 років, редагував відомий в
Угорській історіографії журнал „Історична збірка”, в якому публікувалися історичні джерела. Крім того,
велика кількість історичних джерел, які були виявлені А. Комаромі, були опубліковані в спеціальних
історичних журналах „Турул” і „Століття”. За дорученням Угочанського комітатського управління, він
взявся за написання монографії „Історія Угочанського комітату”, однак через певні труднощі свій замисел здійснити не зміг. (Csatáry György. Komáromy András – az országos levéltárnok. Ungvar, 2008).
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ня торгівлі та ін. Документальний матеріал, що стосується соціально-економічного
становища селянства, робітників, питань робітничого та соціал-демократичного
руху на території Ужанської жупи; листування з уповноваженим експозитури Міністерства по земельних справах Угорського королівства про голод на території
Ужанської жупи (1906); листування з консульством Австро-Угорщини в м. Пітсбурзі
(США, Пенсільванія) і окружними начальниками Ужанської жупи про допомогу родинам гірників, що загинули на вугільній шахті в м. Пітсбурзі (1908-1909) та ін.
Документи, що стосуються соціальної опіки, страхування, благодійності, благоустрою та спадщини. Документи з питань охорони здоров’я, науки, культури, освіти, історії, діяльності релігійних конфесій, ведення та видачі метричних документів,
особового складу службовців Ужанської жупи: відомості окружних начальників про
поширення інфекційних хвороб серед населення Ужанської жупи; річні звіти окружних лікарів про стан охорони здоров’я населення Ужанської жупи; звернення муніципальної комісії Ужанської жупи до Міністра релігійних культів і освіти Угорщини
про організацію чоловічої горожанської і торговельної шкіл в м. Ужгороді; справа
про будівництво гімназії в м. Ужгороді (1890-1895); документальний матеріал, що
стосується подій Угорської революції 1848-1849 рр.; Статут культурно-освітнього
товариства „Св. Василія Великого” і листування про його діяльність (1864-1882);
підготовчі матеріали до монографії „Історія Ужанської жупи”; книги обліку російських військовополонених (1914-1918); особові картки російських військовополонених (1916); особові справи службовців Ужанської жупи та ін. Документальний
матеріал статистичного та картографічного характеру.

2.4. Виборчі округи по виборах до Угорського парламенту
(Követválasztó kerületek iratai a parlamenti választásokhoz)
2 фонди, од. зб.10, 1869-1944 рр. Описи.
Питанням про вибори делегатів до Національних зборів Угорщини присвячені дві
статті закону ще від 1 липня 1848 року. В ІV статті закону визначено трирічний цикл
скликання парламенту, вже у місті Буда. Стаття п’ята визначала основні положення
виборчої системи. Згідно із новим виборчим законом були утворені виборчі округи, які
поділялися на виборчі дільниці, що утворювалися у населених пунктах. Після створення в 1867 році Австро-Угорської монархії, Угорщина (Транслейтанія) отримала певну
політичну і адміністративну автономію. Вищим законодавчим органом Угорського королівства стають Угорські Державні Збори, що складалися з двох палат: палати магнатів
і палати депутатів. Розвиток і зміцнення парламентаризму в Угорщині був зв’язаний
з демократизацією виборчого права. Згідно виборчій реформі 1873 року збільшується представництво міст і торгових корпорацій у палаті депутатів Угорських Державних Зборів. Поширення впливу організованого робітничого руху, Соціал-демократичної
партії Угорщини сприяло проведенню подальшої демократизації виборчого права (реформи 1882 і 1896 рр.). В 1907 році була проведена нова реформа виборчого права,
яка скасувала куріальну систему виборів. В результаті зазначеної реформи виборче
право отримали всі чоловіки, які досягли 24-х річного віку. В ДАЗО збереглись документи двох виборчих округів. Документи фондів у невеликій кількості та не відображають
організацію виборчої системи Угорщини.
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Великоберезнянський виборчий округ, с. Великий Березний Ужанської
жупи(A Nagybereznai követválasztó kerület iratai)
Ф. 1481, од. зб. 7, 1869-1915 рр. Опис. Угор. мова.
Книги реєстрації виборців до Національних зборів.
Великокапушанський виборчий округ, с. Великі Капушани (A Nagykaposikövetválasztó kerület iratai)
Ф. 899, од. зб. 3, 1869, 1915 рр. Опис. Угор. мова.
Алфавітний покажчик імен виборців. Книга реєстрації делегатів до Національних зборів.

2.5. Органи поліції, прикордонної охорони, тюрми
4 фонди, од. зб.68, 1869-1944 рр. Описи.
Органи поліції були представлені поліцейськими капітанатами, які існували у містах.
Основним завданням поліцейських капітанатів було забезпечення протипожежної охорони та громадського порядку в публічних місцях міст і великих населених пунктів нашого
краю. На чолі поліцейського капітанату стояв капітан поліції. Поліцейські капітанати підпорядковувалися Міністерству внутрішніх справ Угорщини.

Берегівський поліцейський капітанат, м. Берегово Березької жупи (Beregszász
város rendőrkapitányi hivatalának iratai)
Ф. 920, од. зб. 9, 1868-1916 рр. Опис. Угор. мова
Книги протоколів засідань капітанату. Книги реєстрації вхідних документів.
Ужгородський поліцейський капітанат, м. Ужгород Ужанської жупи (Ungvár
város rendőrkapitányi hivatalának iratai)
Ф. 832, од. зб. 53, 1877-1917 рр. Опис. Угор. мова
Книги реєстрації вхідних і вихідних документів та алфавітні покажчики до них.
Книги реєстрації злочинів та алфавітні покажчики до них. Книги реєстрації арештованих. Книги обліку військовозобов’язаних. Касова книга.
Прикордонний поліцейський капітанат, м. Мараморош-Сігет (A Máramarosszigeti
magyar királyi határszéli rendőrkapitányság iratai)
Ф. 1006, од. зб. 1, 1907 р. Опис. Угор. мова.
Законом від 1903 року стаття VІІІ на території Угорщини було організовано прикордонні поліцейські капітанати. Основним завданням прикордонних поліцейських капіта-
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натів була охорона державних кордонів у селах і містах, розташованих безпосередньо
на кордоні або поблизу нього. Прикордонний поліцейський капітанат складався із декількох поліцейських капітанатів, які діяли у прикордонній зоні.

Донесення прикордонника про незаконне користування паспортом мешканця
м. Ужгород.
Ужгородська в’язниця, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári börtön iratai;
Veznice v Užhorodě, Spisy veznice v Užhorodě)
Ф. 1466, од. зб. 4, 1915-1919, 1930, 1935-1937, 1942-1943 рр. Опис. Угор. чеськ.
мови.
Журнали обліку вхідних документів коменданта Ужгородської фортеці. Журнали обліку чергування у в’язниці, ув’язнених та звільнених.

2.6. Окружні начальники, районні нотаріати,
нотарські і сільські управління.
83 фонди, од. зб. 8009,1850-1919 рр. Описи.
До розпаду Австро-Угорщини у вересні 1918 року сучасна територія Закарпаття перебувала у складі чотирьох комітатів угорської частини Габсбурзької імперії: Ужанського,
Березького, Угочанського і Марамороського. На чолі комітату – органу дворянського самоврядування стояв наджупан, основною функцією якого було загальне політичне керування комітатом. Вся виконавча влада в комітаті була зосереджена в руках піджупана.
Комітати поділялися на округи, на чолі яких стояли окружні начальники. До компетенції
окружного начальника належали: призов до армії, перепис населення, ведення контролю за сплатою селами податків, виконанням суспільно-примусових робіт, ремонт доріг.
Округи, в свою чергу, поділялися на районні нотаріати. Районним нотаріатом керував районний нотар. який безпосередньо був підлеглим окружного начальника. Районний нотаріат об’єднував декілька сіл.
Основними законами, які регулювали управління селами в кінці ХІХ – на початку
ХХ століття були закон „Про устрій сіл” від 1871 року стаття 18 і закон „Про населені
пункти” від 1886 року стаття 22. Згідно з цими законами населені пункти в Угорщині
поділялися на три категорії: 1. Місто з муніципальним правом. 2. Село, що мало самоуправління і окреме нотарське управління. 3. Село, що мало самоуправління, але не
мало нотарського управління. Такі села були об’єднані в районний нотаріат.
Самоуправління в селі (місті) здійснювалося сільським (міським) представництвом.
Рішення представництва з будь-якого питання приймалося на загальних зборах представництва.
Постійним виконавчим органом на місцях було сільське (міське) управління, яке
здійснювало розпорядження вищих органів та втілювало в життя рішення сільського
(міського) представництва.
До складу міського управління у містах з муніципальним правом входили бургомістр, капітан поліції, радники, головний нотар, нотарі, головний прокурор, прокурори,
засідателі сирітського суду, касир, рахівник, контролер, опікун, архіваріус, лікар, інженер, лісничий. Членами міської ради були бургомістр, капітан поліції, радники, головний нотар, головний прокурор і лікар.
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До складу сільського управління села, яке мало окреме нотарське управління, входили староста села і його заступник, 4 радника, касир, сільський нотар, районний лікар
і районний опікун.
До складу сільського управління села, яке не мало нотарського управління, входили староста села і його заступник, 2 радника, районний нотар, районний лікар і районний опікун.
Сільське управління розпоряджалося майном села, накладало і стягувало сільські
податки, слідкувало за станом сільських доріг і мостів, піклувалося про стан школи і
дитячого садка, забезпечувало протипожежну охорону і громадський порядок на території села, приймало рішення по внутрішніх справах громади, перевіряло річні звіти
про стан сільського майна, складало бюджет села на наступний рік.
З усіх питань своєї діяльності сільські управління сіл, які не мали нотарського управління, безпосередньо підпорядковувалися районному нотарському управлінню. Районний нотар був присутній на зборах сільського управління, перевіряв підготовку усіх документів, займався веденням протоколів на зборах, слідкував за виконанням державних
законів і розпоряджень. Районному нотарю належала адміністративна влада в селі.
Сільські управління сіл, які мали окреме нотарське управління, безпосередньо підпорядковувалися окружному начальнику. Міські управління міст з муніципальним правом підпорядковувалися піджупану.

Берегівський окружний начальник, м. Берегово Березької жупи (A Beregszászi
járás főszolgabírájának iratai)
Ф.905, од. зб. 62, 1856-1919 рр. Описи. Угор. мова.
До складу Берегівського округу, яким керував Берегівський окружний начальник,
входило чотири села, які мали окремі нотарські управління (Надьберег, Тарпа, Варі,
Вашарошнамень) та 9 районних нотаріатів: Бенський, Берегшураньський, Берегсасвідекський, Берегуйфалуський, Гатський, Гергельський, Гулачський, Мачолівський,
Надьбеганьський.

Книги реєстрації вхідних і вихідних документів, алфавітні покажчики до них. Книги обліку та списки військовозобов’язаних. Акти перевірки сільських представництв.
Великоберезнянський окружний начальник, с. Великий Березний Ужанської жупи (A Nagybereznai járás főszolgabírájának iratai)
Ф. 255, од. зб. 228, 1853-1918 рр. Описи. Угор. мова.
До складу Великоберезнянського округу, яким керував Великоберезнянський
окружний начальник, входило 7 районних нотаріатів: Феньвешвелдьський, Гаяшдський,
Гавашкезький, Кішберезнянський, Надьберезнянський, Шогатський, Шошлакський.

Розпорядження і циркуляри Міністерства землеробства та Міністерства торгівлі Угорщини, піджупана жупи. Документи про діяльність партій, видачу паспортів
для виїзду за кордон, призов до війська. Справа про будівництво лісопильного заводу в с. Феньвешвелдь (1906). Документи про будівництво дамб, мостів, доріг.
Документи про розвиток торгівлі, сільського та лісового господарств, збір податків.
Документи з судово-правових, метричних питань, питань культу, освіти, охорони
здоров’я. Донесення жандармських станцій.
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Відомості обліку військовозобов’язаних. Книги реєстрації вхідних документів та
алфавітні покажчики до них. Реєстр поземельних вкладок с. Надьберезна (1895).
Список виборців по виборах до Національних зборів (1918).
Великокапушанський окружний начальник, с. Великі Капушани (A Nagykaposijárás főszolgabírájának iratai)
Ф. 172, од. зб. 3581, 1854-1919 рр. Описи. Угор. мова.
До складу Великокапушанського округу, яким керував Великокапушанський окружний начальник, входило 8 районних нотаріатів: Чопський, Доборуський, Матьоцький,
Надькапоський, Палоцький, Палінський, Сюртеський, Ваянський.

Збірники законів Угорщини. Циркуляри та розпорядження міністерств Угорщини. Документи з адміністративних, господарських, фінансових, податкових,
військових, судово-правових питань. Документи з питань будівництва, транспорту, сільського господарства, торгівлі, ремесла. Документи з метричних і релігійних
питань. Документи про діяльність політичних партій, органів охорони здоров’я, опіки, освіти. Списки виборців до Угорського парламенту. Акти перевірки сільських
районних нотаріатів. Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики
до них. Книги обліку військовозобов’язаних.
Затисянський окружний начальник, с. Галмі (Ugocsa vármegye tiszántúli
(Halmi) járása főszolgabírájának iratai)
Ф. 294, од. зб. 75, 1850-1918 рр. Описи. Угор. мова.
До складу Затисянського округу, яким керував Затисянський окружний начальник,
входило 6 сіл, які мали окремі нотарські управління (Фекетеардо, Галмі, Кішбабонь, Кірайгаза, Турц, Туртеребеш) і 10 районних нотаріатів (Чепейський, Кішгерцезький, Кекенєждський, Надьтарнайський, Неветленфалуський, Текегазький, Тисапетерфалвський,
Угочакомлоський, Велетейський, Верецейський).

Документи з адміністративних, господарських, фінансових, податкових, військових, судово-правових питань. Документи з питань будівництва, транспорту,
сільського господарства, торгівлі, ремесла. Документи з метричних питань. Документи про діяльність органів охорони здоров’я, опіки, освіти. Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до них. Книга обліку військовозобов’язаних.
Іршавський окружний начальник, с. Іршава Березької жупи (Az Ilosvai járás
főszolgabírájának iratai )
Ф. 679, од. зб. 1, 1903-1912 рр. Опис. Угор. мова.
До складу Іршавського округу, яким керував Іршавський окружний начальник, входило с. Ілошва, яке мало окреме нотарське управління і 6 районних нотаріатів (Гатмезький, Ілонцайський, Ілошвайський, Комлоський, Містецейський, Текешфалуський).

Рахункова книга північних районів Іршавського округу.
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Мезекосоньський окружний начальник, с. Мезекосонь Берегівського округу
Березької жупи (A Mezőkaszonyi járás főszolgabírájának iratai)
Ф. 705, од. зб. 92, 1851-1917 рр. Опис. Угор. мова.
До складу Мезекосоньського округу, яким керував Мезекосоньський окружний начальник, входило с. Мезекосонь, яке мало окреме сільське управління та 8 районних
нотаріатів (Барабаський, Баркасівський, Берегшомський, Ботрадьський, Надьдоброньський, Надьлоняйський, Тисакереченьський, Тисасалкайський).

Протоколи перевірки роботи сільських управлінь. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів та алфавітні покажчики до них. Книги реєстрації злочинів. Книги
реєстрації злочинців.
Перечинський окружний начальник, с. Перечин Ужанської жупи (A Perecsenyi
járás főszolgabírájának iratai)
Ф.1483, од. зб. 2, 1874-1878 рр. Опис. Угор. мова.
До складу Перечинького округу, яким керував Перечинський окружний начальник,
входило 5 районних нотаріатів: Берченіфалвський, Кіштур’ясегський, Переченьський,
Порошковський, Тур’яреметський).

Книга реєстрації вхідних та вихідних документів. Книга обліку призовників.
Притисянський окружний начальник, с. Надьселлеш (A Tiszáninneni járás
főszolgabírájának iratai)
Ф. 847, од. зб. 20, 1875-1915 рр. Опис. Угор. мова.
До складу Притисянського округу, яким керував Притисянський окружний начальник, входило 5 сіл, які мали окремі сільські управління (Мадярком’ят, Надьселлеш,
Ракас, Шаланк, Тисауйлак) та 8 районних нотаріатів (Алшокараслівський, Фелшеверешмартський, Надьчонговайський, Надьракоцький, Ейвеський, Селлешегреський,
Селлешвегардовський, Тисауйгельський).

Книги реєстрації вхідних і вихідних документів та алфавітні покажчики до них.
Книга обліку призовників.
Рахівський окружний начальник, с. Рахів Марамороської жупи (A Rahói járás
főszolgabírájának iratai)
Ф.787, од. зб. 13, 1880-1916 рр. Описи. Угор. мова.
До складу Рахівського округу, яким керував Рахівський окружний начальник, входило 3 села, які мали окремі нотарські управління (Керешмезе, Теребешфеєрпоток,
Тисабогдань) та 3 районних нотаріата (Лонкайський, Надьбочковський, Рахівський).

Книги реєстрації вхідних і вихідних документів, предметно-тематичний та алфавітний покажчики до них. Книга обліку надходження додаткових податків з населення.
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Свалявський окружний начальник, с. Свалява Свалявського округу Підкарпатської Русі (A Szolyvai járás főszolgabírájának iratai; Spisy Hlavniho služného
okresu Svalava)
Ф.1288, од. зб. 2, 1910-1929 рр. Опис. Угор. мова.
До складу Свалявського округу, яким керував Свалявський окружний начальник,
входило п`ять районних нотаріатів (Галамбоський, Поленайський, Сентміклоський,
Сольвайський, Зайгоський).

Книга протоколів засідань Малмоського сільського представництва. Книга обліку землеволодінь.
Надьселлеський окружний начальник, м. Надьселлеш Угочанської жупи
(A Tiszáninneni járás főszolgabírájának iratai)
Ф. 855, од. зб. 168, 1853-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Документи з адміністративних, господарських, фінансових, податкових, військових, судово-правових питань. Документи з питань будівництва, транспорту,
сільського господарства, торгівлі, ремесла. Документи з метричних питань. Документи про діяльність органів охорони здоров’я, опіки, освіти. Книга реєстрації циркулярів окружного начальника. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів та
алфавітні покажчики до них. Книга обліку військовозобов’язаних. Книга реєстрації
злочинів. Книга реєстрації громадян, які прибули з інших місць і країн. Книга обліку вкладів, внесених особами та установами. Списки мешканців сіл Севлюського
округу, які повинні виконувати громадську роботу.
Середнянський окружний начальник, с. Середнє Ужгородського округу Ужанської жупи (A Szerednyei járás főszolgabírájának iratai)
Ф. 862, од. зб. 13, 1874-1915 рр. Опис. Угор. мова.
До складу Середнянського округу, яким керував Середнянський окружний начальник, входило п`ять районних нотаріатів (Бачовський, Горльовський, Корлатгелмецький,
Середнянський, Унггестенєський).

Книги реєстрації вхідних документів. Книги реєстрації призовників та алфавітні
покажчики до них.
Собранецький окружний начальник, с. Собранці
főszolgabírájának iratai)
Ф. 1482, од. зб. 4, 1858,1899 рр. Опис. Угор. мова.

(A Szobránci

járás

До складу Собранецького округу, яким керував Собранецький окружний начальник,
входило 11 районних нотаріатів (Алшогункоцький, Алшоканяйський, Фелшегаласький,
Фелшеречейський, Йосайський, Поростойський, Собранецький, Тібайський, Убрезький, Віннайський, Залачкайський).
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Книга реєстрації вхідних документів. Алфавітний покажчик до книги реєстрації
вхідних документів. Книга обліку видачі громадянам патентів на ведення торгівлі,
ремесла.
Тячівський окружний начальник, с. Тячів Марамомроської жупи (A Técsői
járás főszolgabírájának iratai)
Ф. 1484, од зб. 3, 1878-1911 рр. Опис. Угор. мова.
До складу Тячівського округу, яким керував Тячівський окружний начальник, входило село Тячів, яке мало окреме сільське управління та п`ять районних нотаріатів
(Буштягазький, Чоманфалвський, Палошреметський, Талаборфалвський, Углянський).

Журнал обліку призовників. Алфавітний покажчик до книги реєстрації призовників. Книга обліку сільських звітів, бюджетів та змін нерухомого майна.
Ужгородський окружний начальник, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári
járás főszolgabírájának iratai)
Ф. 893, од. зб. 282, 1843-1916. Описи. Угор. мова.
До складу Ужгородського округу, яким керував Ужгородський окружний начальник,
входило 9 районних нотаріатів (Арокський, Безевський, Єнківський, Карчавський, Надьгеєцький, Невицький, Єрддармівський, Унгдароцький, Унгварвідекський).

Документи з адміністративних, господарських, фінансових, податкових, військових, судово-правових питань, з питань будівництва, транспорту, сільського
господарства, торгівлі, ремесла. Документи з метричних питань. Документи про
діяльність органів охорони здоров’я, опіки, освіти. Книга реєстрації циркулярів
окружного начальника. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів та алфавітні
покажчики до них. Книги обліку військовозобов’язаних. Книги протоколів засідань.
Книги реєстрації видачі паспортів для виїзду за кордон. Книги реєстрації злочинів.
Книги обліку нарахування заробітної плати. Книги видачі громадянам патентів на
ведення торгівлі і ремесла. Алфавітні покажчики до книг реєстрації.
Хустський окружний начальник, м. Хуст Марамороської жупи (A Huszti járás
főszolgabírájának iratai)
Ф. 894, од. зб. 14, 1871-1917 рр. Опис. Угор. мова.
До складу Хустського округу, яким керував Хустський окружний начальник входило 3 села, які мали окремі сільські управління (Герінче, Хуст, Вішк) та шість районних
нотаріатів (Алшоселиштянський, Березнайський, Хустшофалвський, Ізайський, Кевешлігетський, Салдобоський).

Книги реєстрації вхідних і вихідних документів, алфавітні покажчики до них.
Книги обліку військовозобов’язаних. Книга обліку надходження податків з населення. Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги.
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Білківське нотарське управління, с. Білке Фелвідекського округу Березької
жупи (Bilke nagyközség iratai)
Ф. 1084, од. зб. 10, 1876-1906 рр. Опис. Угор. мова.
Село Білке мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Білківського нотарського управління стояв нотар.

Список євреїв села. Документи з метричних питань.
Варівське нотарське управління, с. Варі Тисагатського округу Березької
жупи (Vári nagyközség iratai)
Ф. 1131, од. зб. 7, 1866-1911 рр. Опис. Угор. мова.
Село Варі мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Варівського нотарського управління стояв нотар.

Протоколи засідань сільського представництва. Протоколи про накладення арешту та продаж з аукціону майна громадян за борги. Відомості про оподаткування
населення. Договір про проведення робіт з будівництва моста через річку Боржава.
Вишківське нотарське управління, с. Вишково Хустського округу Марамороської жупи (Visk nagyközség iratai)
Ф. 303, од. зб. 302, 1894-1918 рр. Описи. Угор. мова.
Село Вишково мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Вишківського нотарського управління стояв нотар.

Документи з адміністративних, господарських, фінансових, військових, податкових, судово-правових, сільськогосподарських, релігійних, метричних питань. Документи про діяльність органів опіки, охорони здоров’я, освіти, торгівлі, ремесла.
Книги протоколів засідань сільського представництва. Книга обліку власників лісу.
Списки власників будинків.
Горінчівське нотарське управління, с. Горінчево Хустського округу Марамороської жупи (Herincse nagyközség iratai)
Ф. 1086, од. зб. 14, 1888-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Село Горінчево мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Горінчівського нотарського управління стояв нотар.

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини з питань забезпечення
війська, про облік інтернованих, що повернулися з Англії. Циркуляри Хустського окружного начальника про розподіл продовольства серед населення. Бюджет
с. Горінчево. Відомості обліку сільськогосподарських робітників, тимчасово звільнених від військової служби. Анкети та оголошення про укладення шлюбу громадянами. Книга протоколів засідань сільського представництва.
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Кекенєське нотарське управління, с. Кекенєш Тарацвізівського округу Марамороської жупи (Kökényes nagyközség iratai)
Ф. 1334, од. зб. 8, 1909-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Село Кекенєш мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Кекенєського нотарського управління стояв нотар.

Книги реєстрації вхідних і вихідних документів, алфавітні покажчики до них.
Книга обліку стягнення податків з населення. Відомості про внесення додаткових
записів та виправлень у метричні книги.
Керешмезівське нотарське управління, с. Керешмезе Тисавелдьського округу Марамороської жупи (Kőrösmező nagyközség iratai)
Ф. 1071, од. зб. 7, 1913-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Село Керешмезе мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Керешмезівського нотарського управління стояв нотар.

Справи про надання допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців.
Мезекосоньське нотарське управління, с. Мезекосонь Мезекосоньського
округу Березької жупи (Mezőkaszony nagyközség iratai)
Ф. 1327, од. зб. 6, 1854-1889 рр. Опис. Угор. мова.
Село Мезекосонь мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі
Мезекосоньського нотарського управління стояв нотар.

Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до них.
Севлюське нотарське управління, с. Севлюш Угочанської жупи (Szőllős
nagyközség iratai)
Ф. 841, од. зб. 168, 1888-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Село Севлюш мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Севлюського нотарського управління стояв нотар.

Документи з адміністративних, господарських, фінансових, податкових, військових, судово-правових питань. Документи з питань будівництва, транспорту,
сільського господарства, торгівлі, ремесла. Документи про діяльність органів охорони здоров’я, опіки, освіти. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів. Алфавітні покажчики до книг реєстрації. Книга протоколів засідань сільського представництва. Книги обліку військовозобов‘язаних. Книги обліку оподаткування та
стягнення податків з населення.
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Солотвинське нотарське управління, с. Солотвино Сігетського округу Марамороської жупи (Aknaszlatina nagyközség iratai)
Ф. 1262, од. зб. 2, 1876-1890, 1911 рр. Опис. Угор. мова.
Село Солотвино мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Солотвинського нотарського управління стояв нотар.

Книга протоколів зборів власників нерухомого майна. Книга обліку руху коштів
музично-кредитного фонду.
Теребешфеєрпотоцьке нотарське управління, с. Теребешфеєрпоток Тисавелдьського округу Марамороської жупи (Terebesfejérpatak nagyközség iratai)
Ф. 321, од. зб. 43, 1913-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Село Теребешфеєрпоток мало самоуправління і окреме нотарське управління. На
чолі Теребешфеєрпотоцького нотарського управління стояв нотар.

Документи з адміністративних, господарських, фінансових, податкових, військових, судово-правових питань. Документи з питань будівництва, транспорту,
сільського господарства, торгівлі, ремесла. Документи про діяльність органів охорони здоров’я, опіки, освіти.
Тисабогданське нотарське управління, с. Тисабогдан Тисавелдьського округу Марамороської жупи (Tiszabogdány nagyközség iratai)
Ф. 351, од. зб. 340, 1896-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Село Тисабогдан мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Тисабогданського нотарського управління стояв нотар.

Матеріали зборів сільського представництва. Документи про виділення мешканцям села посівного зерна, продаж населенню кукурудзи, картоплі, борошна. Відомості про оподаткування мешканців села. Бюджети, баланси, кошториси, касова
книга села. Циркуляри окружного начальника про порядок проведення набору до
армії. Списки призовників. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів.
Тисауйлоцьке нотарське управління, с. Тисауйлок Притисянського округу
Угочанської жупи (Tiszaújlak nagyközség iratai)
Ф. 728, од. зб. 31, 1857-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Село Тисауйлок мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Тисауйлоцького нотарського управління стояв нотар.

Відомості про народження та внесення виправлень до метричних книг. Акти
про укладення шлюбу громадянами. Головна податкова книга села. Книга реєстрації вхідних документів.
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Требушанське нотарське управління, с. Требушани Тисавелдьського округу
Марамороської жупи (Terebesfejérpatak nagyközség iratai)
Ф. 314, од. зб. 3, 1914-1918 рр. Опис. Угор. мова.
Село Требушани мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Требушанського нотарського управління стояв нотар.

Книги реєстрації вхідних і вихідних документів.
Тячівське нотарське управління, с. Тячів Тячівського округу Марамороської
жупи (Técső nagyközség iratai)
Ф. 1312, од. зб. 1, 1907 р. Опис. Угор. мова.
Село Тячів мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Тячівського нотарського управління стояв нотар.

Книга реєстрації вхідних документів.
Ужгородське міське управління, м. Ужгород Ужанської жупи (Ungvár rendezett
tanácsú város iratai)
Ф. 1285, од. зб. 21, 1863-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Книги реєстрації вхідних документів. Книги реєстрації промисловців і ремісників. Книги обліку видачі громадянам патентів на право ведення промислу, торгівлі,
ремесла. Книги обліку призовників. Книги реєстрації дрібних злочинів. Алфавітні
покажчики до книг реєстрацій. Книги обліку надходження податків. Головні фінансові звіти.
Холмівське нотарське управління, с. Холмі Затисянського округу Угочанської
жупи (Halmi nagyközség iratai)
Ф. 1444, од. зб. 1, 1916 р. Опис. Угор. мова.
Село Холмі мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Холмівського нотарського управління стояв нотар.

Книга реєстрації вхідних і вихідних документів.
Хустське нотарське управління, с. Хуст Хустського округу Марамороської
жупи (Huszt nagyközség iratai)
Ф.305, од. зб. 139, 1862-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Село Хуст мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Хустського
нотарського управління стояв нотар.

Документи з адміністративних, господарських, фінансових, податкових, військових, судово-правових, метричних питань. Документи з питань будівництва,
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транспорту, сільського господарства, торгівлі, ремесла. Документи про діяльність
органів охорони здоров’я, опіки, освіти. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів та алфавітні покажчики до них. Книги протоколів засідань сільського представництва. Книги обліку виконання суспільно-примусових робіт. Книги обліку надходження податків з населення. Касові книги.
Шаланкське нотарське управління, с. Шаланк Притисянського округу Угочанської жупи (Salánk nagyközség iratai)
Ф. 1476, од. зб. 1, 1851 р. Опис. Угор. мова.
Село Шаланк мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Шаланкського нотарського управління стояв нотар.

Книга реєстрації земельних володінь.
Ясінянське нотарське управління, с. Ясіня Тисавелдьського округу Марамороської жупи (Kőrösmező nagyközség iratai)
Ф. 1442, од. зб. 1, 1914 р. Опис. Угор. мова.
Село Ясіня мало самоуправління і окреме нотарське управління. На чолі Ясінянського нотарського управління стояв нотар.

Книга обліку оподаткування власників будинків.
Алшокараслівський районний нотаріат, с. Алшокарасло, Притисянського
округу Угочанської жупи (Az Alsókaraszlói körjegyzőség iratai)
Ф. 1455, од. зб. 1, 1909 р. Опис. Угор. мова.
Алшокараслівський районний нотаріат об’єднував села: Алшокарасло, Фелшекарасло, Селлешрозтока.

Касова книга.
Алшоселищський районний нотаріат, с. Алшоселище Хустського округу Підкарпатської Русі (Spisy Obvodniho notariatu v Niýžnich Selištich)
Ф. 992 од. зб. 1, 1917-1920 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Алшоселищський районний нотаріат об’єднував села: Алшоселище, Гернєш, Хусткез.

Акти про додаткові записи та виправлення в метричних книгах с.Алшоселище.
Ароцький районний нотаріат, с. Арок Ужгородського округу Ужанської жупи
( Az Ároki körjegyzőség iratai)
Ф. 991, од. зб. 1, 1896-1900 рр. Опис. Угор. мова.
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Ароцький районний нотаріат об’єднував села: Арок, Циганьош, Рабонца, Стрипа.

Документи про укладання шлюбу.
Баркасівський районний нотаріат, с. Баркасово Мезекосоньського округу Березької жупи (A Barkaszói körjegyzőség iratai)
Ф. 993, од. зб. 4, 1887-1919 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Баркасівський районний нотаріат об’єднував села: Баркасово, Чонгор, Сернє.

Метрична книга про народження і смерть мешканців нотаріату. Акти і відомості
про внесення додаткових записів і виправлень у метричні книги.
Бенський районний нотаріат, с. Надьмужай Тисагатського округу Березької
жупи (A Benei körjegyzőség iratai)
Ф. 1082, од. зб. 10, 1875-1915 рр. Опис. Угор. мова.
Бенський районний нотаріат об’єднував села: Бене, Четфалва, Ковасо, Надьборжова, Надьмужай, Шарошоросі.

Протоколи засідань сільського представництва с. Бене. Матеріали про укладення громадянами шлюбу. Акти і відомості про внесення додаткових записів і виправлень у метричні книги.
Берегсасвідекський районний нотаріат, м. Берегсас Тисагатського округу Березької жупи (A Bеregszászvidéki körjegyzőség iratai)
Ф. 1451, од. зб. 2, 1888 р. Опис. Угор. мова.
Берегсасвідекський районний нотаріат об’єднував села: Берегардо, Берегдароц,
Булчу, Кідьош, Маккошяноші.

Журнал обліку колишнього урбаріального лісу та план ведення лісового господарства в с. Кідьош.
Берегуйфалуський районний нотаріат, с. Берегуйфалу Тисагатського округу
Березької жупи (A Bеregujfalui körjegyzőség iratai)
Ф. 1058, од. зб. 10, 1908-1918 рр. Опис. Угор. мова.
Берегуйфалуський районний нотаріат об’єднував села: Алшоремете, Берегуйфалу, Фелшеремете.

Документи з метричних питань.
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Буштягазький районний нотаріат, с. Буштягаза Тячівського округу Марамороської жупи (A Bustyaházai körjegyzőség iratai)
Ф. 319, од. зб. 487, 1883-1920 рр. Опис. Угор. мова.
Буштягазький районний нотаріат об’єднував села: Буштягаза, Гандалбуштягаза,
Уйбард.

Документи з адміністративних, господарських, фінансових, податкових, військових, судово-правових питань. Документи з питань будівництва, транспорту,
сільського господарства, торгівлі, ремесла. Документи з метричних питань. Документи про діяльність органів охорони здоров’я, опіки, освіти.
Великобичківський районний нотаріат, с. Великий Бичків Тисавелдьського
округу Марамороської жупи (A Nagybocskói körjegyzőség iratai)
Ф. 262, од. зб. 96, 1852-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Великобичківський районний нотаріат об’єднував села Надьбочко і Дєртянлігет.

Рішення та інструкції нотаріату. Списки громадян с. Великий Бичків для призову
на військове навчання. Рахунки про виплату грошей з каси нотаріату. Справа про
побудову дитячого садка в с. Великий Бичків. Книга обліку робітників і службовців хімічної фабрики „Клотільда”. Списки робітників Солотвинських солерудників
для розподілу земельних ділянок під посів. Протоколи засідань Великобичківського районного нотаріату. Виписки із метрик про народження, заключення шлюбу та
смерть. Книга обліку виконання обов’язкових трудових повинностей.
Велятинський районний нотаріат, с. Велятино Затисянського округу Угочанської жупи (A Velétei körjegyzőség iratai)
Ф. 358, од. зб. 39, 1850-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Велятинський районний нотаріат об’єднував села Велятино і Тисакірва.

Документи з адміністративних, господарських, фінансових, військових, податкових, сільськогосподарських питань. Документи про діяльність органів охорони
здоров’я, освіти, опіки.
Верхньокоропецький районний нотаріат, с. Верхній Коропець Мукачівського
округу Березької жупи (A Felsőkerepeci körjegyzőség iratai)
Ф. 1601, од. зб. 3, 1910-1913 рр. Опис. Угор. мова.
Верхньокоропецький районний нотаріат об’єднував села: Берегбюккеш, Фелшекерепец, Кендерешке, Кішлецфалва, Неметкучова, Ормод, Репеде.

Акти про внесення змін до записів актів цивільного стану с. Репеде.
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Данилівський районний нотаріат, с. Данилово Хустського округу Марамороської жупи (A Husztsófalvai körjegyzőség iratai)
Ф. 1446, од. зб. 1, 1916 р. Опис. Угор. мова.
Данилівський районний нотаріат об’єднував села: Хустшофалва (Данилівка), Михалка, Ошандорфалва.

Книга реєстрації вхідних документів.
Драгобартфалвський районний нотаріат, с. Драгобартфалва Мукачівського
округу Березької жупи (A Drágabártfalvai körjegyzőség iratai)
Ф. 1449, од. зб. 1, 1898 р. Опис. Угор. мова.
Драгобартфалвський районний нотаріат об’єднував села Ардангаза, Драгобартфалва, Масарфалва, Нірешуйфолу.

План ведення лісового господарства с. Драгобартфалва.
Дрисинський районний нотаріат, с. Дрисино Мукачівського округу Березької
жупи (A Derceni körjegyzőség iratai)
Ф. 1598, од. зб. 3, 1897, 1913-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Дрисинський районний нотаріат об’єднував села: Алшошенборн, Дерцен, Форнош.

Повідомлення метричного уряду про внесення змін до записів актів цивільного
стану.
Ердармівський районний нотаріат, с. Ердарма Ужгородського округу Ужанської жупи (Az Őrdarmai körjegyzőség iratai; Spisy Obvodniho notářského úřadu
v Jovre)
Ф. 1075, од. зб. 9, 1907-1923 рр. Описи. Угор, чеськ. мови.
Ердармівський районний нотаріат об’єднував села: Ботфалва, Концгаза, Лакард,
Ердарма, Шишлоц, Унгтарноц.

Проекти бюджетів сіл. Матеріали про укладення громадянами шлюбу.
Єнківський районний нотаріат, с. Єнке Ужгородського округу Ужанської жупи
(A Jenkei körjegyzőség iratai)
Ф. 1307, од. зб. 1, І пол. ХХ ст. Опис. Угор. мова.
Єнківський районний нотаріат об’єднував села: Алшонеметі, Єнке, Секо, Ташоля.

Книга обліку військовозобов’язаних та алфавітний покажчик до неї.
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Залузький районний нотаріат, с. Залуж Мукачівського округу Березької жупи
(A Beregkisalmási körjegyzőség iratai)
Ф. 1504, од. зб. 163, 1879-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Залузький районний нотаріат об’єднував села: Берегкішалмаш, Берегнадьалмаш,
Давідфалва, Макар’я, Ромочафалва.

Книга протоколів засідань членів сільського управління с. Макар’я. Відомості
оподаткування мешканців сіл. Списки мешканців сіл, які сплатили податки. Касові
журнали, бюджети та фінансові звіти сіл. Матеріали про укладення шлюбу громадянами. Описи рухомого та нерухомого майна сіл. Списки військовозобов’язаних.
Ілошвайський районний нотаріат, с. Ілошва Фелвідекського округу Березької
жупи (Az Ilosvai körjegyzőség iratai)
Ф. 1441, од. зб. 2, 1902, 1910-1911 рр. Опис. Угор. мова.
Ілошвайський районний нотаріат об’єднував села: Берегкішфалуд, Фюзешмезе,
Ілошва, Меденце, Сомбаті.

Справа про одруження громадян. Касовий журнал.
Карчавський районний нотаріат, с. Карчава Ужгородського округу Ужанської
жупи (A Karcsavai körjegyzőség iratai)
Ф. 917, од. зб. 2, 1900-1912 рр. Опис. Угор. мова.
Карчавський районний нотаріат об’єднував села: Фелшенеметі, Карчава, Коромлак, Унглудаш, Унгпетері.

Алфавітний список та книга обліку військовозобов’язаних.
Кевешлігетський районний нотаріат, с. Кевешлігет Хустського округу Марамороської жупи (A Kövesligeti körjegyzőség iratai)
Ф. 320, од. зб. 371, 1890-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Кевешлігетський районний нотаріат об’єднував села Кевешлігет і Етвешфалва.

Циркуляри Міністра внутрішніх справ Угорщини про слідкування за російськими військовополоненими, про недопущення революційної агітації. Документи з адміністративних, господарських, фінансових, податкових, військових, судово-правових питань. Документи з питань будівництва, транспорту, сільського господарства,
торгівлі, ремесла. Документи про діяльність органів охорони здоров’я, опіки, освіти. Матеріали про укладення шлюбу громадянами.
Кішберезнянський районний нотаріат, с. Пастіль Великоберезнянського
округу Ужанської жупи (A Kisbereznai körjegyzőség iratai)
Ф. 1453, од. зб. 1, 1892 р. Опис. Угор. мова.

РОЗДІЛ І. Фонди установ, організацій, підприємств періоду...

73

Кішберезнянський районний нотаріат об’єднував села: Алшопастель, Кішберезна,
Мерче, Нодьпастель, Сенаштелек.

План ведення лісового господарства с. Алшопастель.
Лалівський районний нотаріат, с. Лалове Мукачівського округу Березької
жупи (A Beregleányfalvai körjegyzőség iratai)
Ф. 1535, од. зб. 148, 1891-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Лалівський районний нотаріат об’єднував села: Бардгаза, Берегфогараш, Береглеаньфалва, Кішрейтфалу, Ніргалом, Пістрягаза, Санфалва, Жофіяфалва.

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини, піджупана жупи про проведення перепису населення, порядок ведення метричних книг, надання допомоги
бідному населенню, порядок описання майна для нарахування податку, про розшук осіб, що підозрюються в шпигунстві, ведення сільського господарства. Листування з опікунською радою з питань спадщини, шкільним інспекторатом з питань
освіти, окружним начальником Мункачського округу про збір податків, купівлю та
продаж землі, внесення змін у метричні записи. Списки вчителів. Касові журнали,
бюджети, фінансові звіти. Матеріали про укладення шлюбу громадянами.
Лонківський районний нотаріат, с. Лонка Тисавелдьського округу Марамороської жупи (A Lonkai körjegyzőség iratai)
Ф. 1258, од. зб. 6, 1902-1916 рр. Опис. Угор. мова.
Лонківський районний нотаріат об’єднував села: Касомезе, Лонка, Расочка.

Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до них.
Нересницький районний нотаріат, с. Нересниця Тарацвізівського округу Марамороської жупи (A Nyéresházai körjegyzőség iratai)
Ф. 1390, од. зб. 1, 1899-1905 рр. Опис. Угор. мова.
Нересницький районний нотаріат об’єднував села: Нєрешгаза, Селешлонка, Тарацуйфалу.

Книга протоколів засідань сільського представництва.
Ракошинський районний нотаріат, с. Ракошино Латорцайського округу Березької жупи (A Beregrákosi körjegyzőség iratai)
Ф. 1582, од. зб. 2, 1897-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Ракошинський районний нотаріат об’єднував села: Берегракош, Чаполц, Івані,
Оростелек.

Повідомлення метричного управління про внесення змін до записів актів цивільного стану.
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Рахівський районний нотаріат, с. Рахів Тисавелдьського округу Марамороської жупи (A Rahói körjegyzőség iratai)
Ф. 33, од. зб. 220, 1863-1918 рр. Описи. Угор. мова.
Рахівський районний нотаріат об’єднував села: Білін, Рахів, Тисаборкут.

Документи з адміністративних, господарських, фінансових, податкових, військових, судово-правових, метричних питань. Документи з питань будівництва,
транспорту, сільського господарства, торгівлі, ремесла. Документи про діяльність
органів охорони здоров’я, опіки, освіти. Інструкція Міністерства внутрішніх справ
Угорщини про боротьбу з холерою. Прохання громадян про надання матеріальної
допомоги. Списки членів сімей військовослужбовців для надання допомоги. Книги
реєстрації вхідних та вихідних документів.
Росвигівський районний нотаріат, с. Росвигово Латорцайського округу Березької жупи (Az Oroszvégi körjegyzőség iratai)
Ф. 1532, од. зб. 9, 1895-1918 рр. Опис. Угор. мова.
Росвигівський районний нотаріат об’єднував села: Клячано, Клаштромалйа, Лока,
Одавідгаза, Оросвег.

Матеріали про укладення шлюбу громадянами. Відомості про внесення змін до
метричних записів мешканців с. Оросвег. Рішення піджупана Березької жупи про
будівництво і ремонт мостів через канали.
Салдобоський районний нотаріат, с. Салдобош Хустського округу Марамороської жупи (A Száldobosi körjegyzőség iratai)
Ф. 1445, од. зб. 1, 1910 р. Опис. Угор. мова.
Салдобоський районний нотаріат об’єднував села Салдобош і Секленце.

Книга реєстрації вхідних документів.
Свалявський районний нотаріат, с. Свалява Свалявського округу Березької
жупи (A Szolyvai körjegyzőség iratai)
Ф. 724, од. зб. 67, 1878-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Свалявський районний нотаріат об’єднував села: Гаршфалва, Кішанна, Сасока,
Сольва, Уйтевішфалва.

Документи з адміністративних, фінансових, сільськогосподарських, судовоправових питань. Акти про заключення громадянами шлюбу. Книги реєстрації вхідних документів.
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Середнєапшанський районний нотаріат, с. Середня Апша Сігетського округу
Марамороської жупи (A Középapsai körjegyzőség iratai)
Ф. 1085, од. зб. 13, 1898-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Середнєапшанський районний нотаріат об’єднував села Фелшеапша і Кезепапша.

Бюджети і фінансові звіти сіл. Журнали обліку збору податків. Відомості обліку
виплати допомоги сім’ям військовослужбовців. Книга протоколів засідань сільського представництва.
Теківський районний нотаріат, с. Теково Затисянського округу Угочанської
жупи (A Tekeházai körjegyzőség iratai)
Ф. 726, од. зб. 40, 1868-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Теківський районний нотаріат об’єднував села: Геденьгаза, Текегаза, Тисасасфалу.

Відомості про народження та внесення змін до метричних книг. Акти про укладення шлюбу громадянами.
Ужгородський районний нотаріат, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvárvidéki
körjegyzőség iratai)
Ф. 1284, од. зб. 6, 1863-1894 рр. Опис. Угор. мова.
Ужгородський районний нотаріат об’єднував села: Алшодомоня, Гомок, Кетергень,
Минай, Радванц.

Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до них.
Ховошкезький районний нотаріат, с. Ховошкез Великоберезнянського округу
Ужанської жупи (A Havasközi körjegyzőség iratai)
Ф. 1088, од. зб. 28, 1906 р. Опис. Угор. мова.
Ховошкезький районний нотаріат об’єднував села: Ховошкез, Тиха, Вігарош.

Документи з адміністративних, військових, метричних, фінансових, податкових,
сільськогосподарських питань, питань торгівлі, ремесла, будівництва. Документи
про діяльність органів культу, охорони здоров’я, освіти.
Чоманфалвський районний нотаріат, с. Чоманфалва Тячівського округу Марамороської жупи (A Csománfalvai körjegyzőség iratai)
Ф. 304, од. зб. 255, 1882-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Чоманфалвський районний нотаріат об’єднував села Чоманфалва і Крічфалва.
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Бюджети, баланси і касові книги сіл Чоманфалва і Крічфалва. Відомості про
оподаткування та сплату додаткових податків мешканцями сіл Чоманфалва і Крічфалва. Розписки осіб про одержання коштів із сільської каси. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів. Книга протоколів засідань сільського представництва.
Ашваньське сільське управлння, с. Ашвань Надькапоського округу Ужанської жупи (Tiszaásvány község iratai)
Ф. 1304, од. зб. 1, 1886 р. Опис. Угор. мова.
Село Ашвань мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Чопського районного нотаріату.

Книга обліку руху коштів фонду з надання допомоги неімущім.
Бадалівське сільське управління, с. Бадалове Тисагатського округу Березької жупи (Badaló község iratai)
Ф. 1303, од. зб. 1, 1911 р. Опис. Угор. мова.
Село Бадалове мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Мачолівського районного нотаріату.

Реєстр поземельних вкладок.
Берегкевеждське сільське управління, с. Берегкевежд Фелвідекського округу Березької жупи (Beregkövesd község iratai)
Ф. 1452, од. зб. 1, 1901-1908 рр. Опис. Угор. мова.
Село Берегкевежд мало самоуправління, але не мало нотарського управління.
Село входило до складу Комлоського районного нотаріату.

Акт перевірки плану ведення лісового господарства.
Білоцерківське сільське управління, с. Біла Церква Сігетського округу Марамороської жупи (Tiszafejéregyház község iratai)
Ф. 1474, од. зб. 1, 1908-1915 рр. Опис. Угор. мова.
Село Біла Церква мало самоуправління, але не мало нотарського управління.
Село входило до складу Фалуслатинського районного нотаріату.

Протоколи засідань сільського представництва.
Ботарчське сільське управління, с. Ботарч Затисянського округу Угочанської
жупи (Batarcs község iratai)
Ф. 1454, од. зб. 2, 1912-1918 рр. Опис. Угор. мова.
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Село Ботарч мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село входило до складу Угочакомлоського районного нотаріату.

План ведення лісового господарства колишньої урбаріальної громади села. Відомості про внесення додаткових записів та виправлень до метричної книги села.
Буковецьке сільське управління, с. Буковець Мукачівського округу Березької жупи (Beregbükkös község iratai)
Ф. 1302, од. зб. 2, 1868-1873 рр. Опис. Угор. мова.
Село Буковець мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Фелшекерепецького районного нотаріату.

Реєстри поземельних вкладок.
Великобіганьське сільське управління, с. Велика Бігань Тисагатського округу Березької жупи (Nagybégány község iratai)
Ф. 732, од. зб. 39, 1896-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Село Велика Бігань мало самоуправління, але не мало нотарського управління.
Село входило до складу Надьбіганьського районного нотаріату.

Матеріали про укладення шлюбу громадянами. Відомості про внесення змін до
метричних книг.
Вербовецьке сільське управління, с. Вербовець Притисянського округу Угочанської жупи (Verbőc község iratai; Spisy obce Vrbovec)
Ф. 1470. од. зб. 1, 1909-1928 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Село Вербовець мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Селлешегреського районного нотаріату.

Книга протоколів засідань сільського представництва.
Вовчанське сільське управління, с. Вовчанське Затисянського округу Угочанської жупи (Tiszafarkasfalva község iratai)
Ф. 1480, од. зб. 1, 1916 р. Опис. Угор. мова.
Село Вовчанське мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Тисапетерфалвського районного нотаріату.

Книга протоколів засідань сільського представництва.
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Голубинське сільське управління, с. Голубине Свалявського округу Березької жупи (Galambos község iratai)
Ф. 821, од. зб. 20, 1896-1918 рр. Опис. Угор. мова.
Село Голубине мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Голубинського районного нотаріату.

Заяви громадян та публічні оголошення перед укладенням шлюбу.
Довгопольське сільське управління, с. Довге Поле Ужгородського округу
Ужанської жупи (Unghosszúmező község iratai; Spisy obce Dlouhé Pole)
Ф. 1478, од. зб. 1, 1912-1939 рр. Опис. Угор.,чеськ. мови.
Село Довге Поле мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Надьгеєцького районного нотаріату.

Книга протоколів засідань сільського представництва та алфавітний покажчик
імен до неї.
Дароцьке сільське управління, с. Дароц Ужгородського округу Ужанської
жупи (Ungdaróc község iratai)
Ф. 742, од. зб. 54, 1864-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Село Дароц мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село входило до складу Унгдароцького районного нотаріату.

Акти про укладення шлюбу громадянами. Відомості обліку змін, внесених до
метричних книг.
Дусинське сільське управління, с. Дусино Свалявського округу Березької
жупи (Zajgó község iratai; Spisy obce Dusino)
Ф. 1479, од. зб. 1, 1910-1929 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Село Дусино мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Дусинського районного нотаріату.

Книга протоколів засідань сільського представництва.
Есеньське сільське управління, с. Есень Тисайського округу Саболчської
жупи (Eszeny község iratai)
Ф. 1301, од. зб. 1, 1913 р. Опис. Угор. мова.
Село Есень мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село входило до складу Есеньського районного нотаріату.

Реєстр поземельних вкладок.
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Кричфалвське сільське управління, с. Кричфалва Тячівського округу Марамороської жупи (Kricsfalva község iratai)
Ф. 882, од. зб. 14, 1902-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Село Кричфалва мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Чоманфалвського районного нотаріату.

Протоколи засідань сільського представництва. Касові журнали. Журнали обліку виконання громадських робіт. Розписки про повернення боргів. Список прибуття
та вибуття сільськогосподарських робітників. Книги реєстрації вхідних та вихідних
документів. Книги обліку надходження прямих податків з населення.
Липчанське сільське управління, с. Липча Долгайського округу Марамороської жупи (Lipcse község iratai)
Ф. 1389, од. зб. 2, 1907-1916 рр. Опис. Угор. мова.
Село Липча мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село входило до складу Липчайського районного нотаріату.

Книга протоколів засідань сільського управління.
Мезехомоцьке сільське управління, с. Мезехомок Тисагатського округу Березької жупи (Mezőhomok község iratai)
Ф. 931, од. зб. 2, 1854-1904 рр. Опис. Угор. мова.
Село Мезехомок мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Надьбеганьського районного нотаріату.

Книга обліку стягнення
військовозобов’язаних.

прямих

податків

з

населення.

Книга

обліку

Мужіївське сільське управління, с. Мужієво Тисагатського округу Березької
жупи (Nagymuzsaly község iratai)
Ф. 1083, од. зб. 1, 1877-1902 рр. Опис. Угор. мова.
Село Мужієво мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Бенейського районного нотаріату.

Протоколи сільського представництва.
Нодьгеївцьке сільське управління, с. Нодьгеївц Ужгородського округу Ужанської жупи (Nagygejőcz község iratai)
Ф. 738, од. зб. 60, 1895-1920 рр. Описи. Угор. мова.
Село Нодьгеївц мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Нодьгеєцького районного нотаріату.
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Документи з адміністративних, господарських, військових, фінансових, сільськогосподарських, метричних питань. Матеріали про укладання шлюбу громадянами. Книги реєстрації військовозобов’язаних та алфавітні покажчики до них.
Журнал обліку військовослужбовців.
Нодьгутське сільське управління, с. Нодьгут Тисагатського округу Березької
жупи (Nagygut község iratai)
Ф. 1269, од. зб. 1, 1909-1917 рр. Опис. Угор. мова.
Село Нодьгут мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Гатського районного нотаріату.

Книга протоколів засідань сільського представництва.
Нодьратське сільське управління, с. Нодьрат Нодькапоського округу Ужанської жупи (Nagyrát község iratai)
Ф. 1267, од. зб. 1, 1880р. Опис. Угор. мова.
Село Нодьрат мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Сюртейського районного нотаріату.

Список мешканців села.
Пістрялівське сільське управління, с. Пістрялово Мукачівського округу Березької жупи (Pisztraháza község iratai)
Ф. 1596, од. зб. 12, 1905-1912, 1940-1941 рр. Опис. Угор. мова.
Село Пістрялово мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Береглеаньфалвського районного нотаріату.

Відомості та списки оподаткування громадян. Головна рахункова книга і касовий журнал села. Журнал обліку військовослужбовців.
Полянське сільське управління, с. Поляна Свалявського округу Березької
жупи (Polena község iratai)
Ф. 824, од. зб. 24, 1895-1918 рр. Опис. Угор. мова.
Село Поляна мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Полянського районного нотаріату.

Заяви громадян про укладення шлюбу.
Рахівське сільське управління, с. Рахів Тисавелдьського округу Марамороської жупи (Rahó község iratai)
Ф. 914, од. зб. 11, 1883-1915 рр. Опис. Угор. мова.
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Село Рахів мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село входило до складу Рахівського районного нотаріату.

Книги протоколів засідань сільського управління. Головна книга обліку руху коштів різних фондів. Книги обліку надходження податків від населення.
Сасівське сільське управління, с. Сасівка Свалявського округу Березької
жупи (Szászóka község iratai)
Ф. 1265, од. зб. 2, 1891-1928 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Село Сасівка мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Сольвайського районного нотаріату.

Книги протоколів засідань сільського представництва.
Селлешвейгардовське сільське управління, с. Селлешвейгардо Притисянського округу Угочанської жупи (Szőllősvégardó község iratai)
Ф. 748, од. зб. 22, 1896-1912 рр. Опис. Угор. мова.
Село Селлешвейгардо мало самоуправління, але не мало нотарського управління.
Село входило до складу Селлешвейгардівського районного нотаріату.

Акти про укладення шлюбу громадянами.
Середнянське сільське управління, с. Середнє Середнянського округу Ужанської жупи (Szerednye község iratai)
Ф. 867, од. зб. 2, ІІ половина ХІХ ст. Опис. Угор. мова.
Село Середнє мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Середнянського районного нотаріату.

Список мешканців села. Книга обліку власників земельних ділянок.
Собранецьке сільське управління, с. Собранц Собранецького округу Ужанської жупи (Szobráncz község iratai)
Ф. 928, од. зб. 3, 1855-1859, 1944 рр. Опис. Угор. мова.
Село Собранц мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Собранецького районного нотаріату.

Алфавітний і тематичний покажчик імен та установ до книги реєстрації вхідних
документів. Інструкція про правила користування пасовищем.
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Салоцьке сільське управління, с. Салока Тисайського округу Саболчської
жупи (Szalóka község iratai)
Ф. 1268, од. зб. 1, 1904 р. Опис. Угор. мова.
Село Салока мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Есеньського районного нотаріату.

Книга реєстрації власників нерухомого майна.
Уйгельське сільське управління, с. Уйгель Притисянського округу Угочанської жупи (Tiszaujhely község iratai)
Ф. 1273, од. зб. 1, 1910 р. Опис. Угор. мова.
Село Уйгель мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село входило до складу Уйгельського районного нотаріату.

Книга обліку надходження податків з населення.
Фалуслатинське сільське управління, с. Фалуслатина Сігетського округу Марамороської жупи (Faluszlatina község iratai; Spisy Obecného úřadu v Solotvině)
Ф. 1275, од. зб. 1, 1911-1924 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Село Фалуслатина мало самоуправління, але не мало нотарського управління.
Село входило до складу Фалуслатинського районного нотаріату.

Книга протоколів засідань сільського представництва.
Фанчиківське сільське управління, с. Фанчика Притисянського округу Угочанської жупи (Fancsika község iratai)
Ф. 1230, од. зб. 12, 1864-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Село Фанчика мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Селлешвегардівського районного нотаріату.

Акти про укладення шлюбу громадянами. Відомості про внесення змін у метричні книги.
Хельмецьке сільське управління, с. Хельмець Середнянського округу Ужанської жупи (Korláthelmecz község iratai)
Ф. 735, од. зб. 45, 1896-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Село Хельмець мало самоуправління, але не мало нотарського управління. Село
входило до складу Корлатхельмецького районного нотаріату.

Документи з адміністративних, військових, метричних питань. Акти про заключення шлюбу громадянами.
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2.7. Органи управління державним майном
4 фонди, од. зб. 2049, 1865 – 1916 рр. Описи.
1867 році на території Угорщини були створені дирекції державних маєтків та дирекції шахт і солерудників, які здійснювали загальне управління земельними угіддями,
лісами, шахтами, солерудниками та іншим державним майном. Дирекції підпорядковувалися Міністерству фінансів Угорщини.

Дирекція
королівського
угорського
майна,
(A Máramarosszigeti jószágigazgatóság iratai)
Ф. 376, од. зб. 262, 1865-1890 рр. Описи. Угор. мова.

м.

Мараморош-Сігет

Циркуляри і розпорядження Міністерства фінансів Угорщини. Матеріали про
купівлю-продаж, видачу в оренду, страхування державного майна; про прийняття на роботу робітників і службовців, про виплату матеріальної допомоги, нарахування пенсій. Листування з установами з питань придбання та розподілу палива,
передачі майна у зв’язку із реорганізацією, про класифікацію земельних ділянок,
про передачу земельних ділянок, продаж та викуп державного майна, ремонт шкіл,
мостів, доріг, про стягнення податків, про придбання господарських матеріалів та
з інших питань управління державним майном. Прохання осіб про виплату заробітної плати, прийняття на роботу, призначення пенсій, видачу патентів на право
ведення торгівлі та ремесла. Відомості про прибутки та видатки лісової дирекції.
Мараморошсігетська дирекція угорських королівських шахт, солерудників,
лісів та державного майна, м. Мараморошсігет (A Máramarosszigeti sóbánya,
erdő- és államjavak főigazgatóságának iratai)
Ф. 375, од. зб. 99, 1851-1880 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства фінансів Угорщини. Листування з Міністерством фінансів та іншими установами з питань призначення пенсій, видачі кредитів, оренди будівель, утримання шкіл, закупівлі машин та обладнання, з адміністративних
питань; про ремонт річкових споруд, будинків. Звіти. Рішення дирекції з питань
особового складу, про виплату зарплати, пенсій, постачання лісоматеріалів для
будівництва мостів, видобуток солі. Відомості видатків та прибутків солерудника.
Солотвинська угорська королівська головна дирекція солерудників, с. Солотвино Рахівського округу Марамороської жупи (A Szlatinai főbányahivatal iratai)
Ф. 260, од. зб. 1081, 1870-1916 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства фінансів Угорщини. Листування з різними організаціями з питань закупівлі машинного обладнання, інвентарю, будівельних матеріалів,
лісу; про будівництво та ремонт мостів, адміністративних будинків, шкіл, церков,
з питань особового складу службовців; про притягнення до відповідальності осіб
за крадіжки та продаж солі. Звіти про наявність та відправку солі замовникам; про
укладення договорів на перевезення солі. Відомості про виробництво, продаж та
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відправку солі. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів, алфавітні покажчики до них. Книги обліку внесків, витрат коштів на утримання шахти та виробництво солі. Касові книги.
Управління Ужгородським казенним помістям, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ungvári kincstári birtokok főhivatalának iratai)
Ф. 788, од. зб. 607, 1787-1908 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження і циркуляри адміністратора маєтку з адміністративно-господарських питань. Відомості рахівника про кількість вирубаного лісу, про кількість відпущених лісоматеріалів для будівництва і ремонту державних будинків і мостів, про
кількість відпущених дров службовцям управління в якості натуроплати. Прейскурант
цін на лісоматеріали. Документи з питань особового складу. Бухгалтерські документи.
Книги реєстрації вхідних та вихідних документів. Тематичний покажчик до книги реєстрації документів з адміністративних і господарських питань. Відомості про виплату
зарплати і пенсії робітникам і службовцям. Головна касова книга маєтку.

3. Судово-адміністративні установи
3.1. Крайові та окружні суди
21 фонд, од. зб. 38245, 1828-1919 рр. Описи.
Система судів першої інстанції була створена законом 1871 року статті ХХХІ і
ХХХІІ, згідно якого було скасовано всі діючі до того часу суди першої інстанції, жупні
і міські суди, урбаріальні суди, окружні суди та ін. За новою системою судами першої
інстанції стали крайові королівські суди, які були створені в кожній жупі і багатьох містах. Крайові суди підпорядковувалися Міністерству юстиції Угорщини. У компетенцію
крайових судів входили реєстрація торгівельних фірм, підприємств, товариств та встановлення їх банкрутства.
Законом 1897 року стаття ХХХІІІ при крайових судах були створені суди присяжних, у компетенцію яких входив розгляд кримінальних справ, за якими покарання злочинців складало 5 років і більше.
Розгляд майнових суперечок громадян та дрібних злочинів входило у компетенцію
окружних судів. До них поступово перейшло і ведення поземельних книг. Таким чином,
окружні суди займалися і вирішенням поземельних питань.

Берегівський крайовий королівський суд, м. Берегово (A Beregszászi
törvényszék iratai)
Ф. 347, од. зб. 640, 1851-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про врегулювання феодальних відносин, упорядкування відносин між
поміщиками та селянами, розмежування земельних ділянок, встановлення права
власності на майно, внесення змін у поземельні книги, накладення арешту на майно за борги; розірвання шлюбів, передачу спадщини; притягнення до відповідальності за вбивства, нанесення тілесних ушкоджень, крадіжки, приниження гідності;

РОЗДІЛ І. Фонди установ, організацій, підприємств періоду...

85

затвердження договорів купівлі-продажу; реєстрацію та діяльність кредитних товариств і торгівельних фірм. Рішення суду про встановлення повноліття осіб. Апеляції проти рішення суду. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів, алфавітні
покажчики до них. Книги реєстрації злочинів. Книги реєстрації засуджених осіб.
Копії договорів купівлі-продажу нерухомого майна. Реєстри поземельних вкладок.
Книги протоколів засідань суду.
Мараморошсігетський крайовий королівський суд, м. Мараморош-Сігет (A Máramarosszigeti törvényszék iratai; Spisy Královského soudu v
Máramarosszigetu)
Ф. 348, од. зб. 74, 1856-1939 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Скарги, протоколи, звіти, рішення суду та інші документи про врегулювання
урбаріальних відносин. Справи про проведення урбаріальної реформи, майнові
суперечки, реєстрацію фірм і товариств, стягнення заборгованості, встановлення
права власності на майно. Реєстр поземельних вкладок сіл Рахівського округу за
1873 рік.
Ніредьгазький крайовий королівський суд, м. Ніредьгаза (A Nyíregyházi
törvényszék iratai)
Ф. 1029, од. зб. 4, 1900-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Справи про реєстрацію кредитного товариства та споживчих кооперативів.
Сотмарнеметський крайовий королівський суд, с. Сотмар-Неметі Сотмарської жупи (A Szatmárnémeti törvényszék iratai; Spisy Královské soudni tabule
v Szatmárnémeti)
Ф. 253, од. зб. 202, 1870-1921 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Справи про встановлення права власності на нерухоме майно, реєстрацію нерухомого майна, стягнення заборгованості з громадян, накладення та зняття заставного права, накладення арешту на нерухоме майно, продаж майна з аукціону,
передачу спадщини померлих осіб їх спадкоємцям, внесення записів у поземельні
книги. Рішення про встановлення повноліття сиріт.
Ужгородський крайовий королівський суд, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ungvári törvényszék iratai)
Ф. 1024, од. зб. 149, 1844-1907 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри королівської канцелярії в м. Беч та головного суду в м. Епер’єш з питань судочинства. Справи про встановлення права власності на нерухоме майно,
стягнення заборгованості з громадян, накладення та зняття заставного права, накладення арешту на нерухоме майно, продаж майна з аукціону, внесення записів
у поземельні книги, встановлення опіки над сиротами. Книги протоколів засідань
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суду. Книги протоколів судочинства. Книги реєстрації вхідних документів. Алфавітні покажчики до книг реєстрації вхідних документів, карних справ і злочинів, скарг
населення.
Шатораляуйгельський крайовий королівський суд, м. Шатораляуйгель
(A Sátoraljaújhelyi törvényszék iratai)
Ф. 1035, од. зб. 9, 1828-1918 рр. Опис. Угор. мова.
Справи про проведення комасації, урегулювання урбаріальних відносин між
поміщиками і селянами, реєстрацію кредитного товариства. Листування з окружним судом про проведення урбаріальної реформи.
Берегівський окружний королівський суд, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi királyi járásbíróság iratai)
Ф. 1032, од. зб. 28, 1854-1916 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про передачу спадщини померлих осіб їх спадкоємцям, продаж з аукціону майна за несплату боргів, встановлення повноліття та реєстрацію права власності сиріт на майно. Рішення про реєстрацію заставного права на майно. Книги
реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до них. Журнали обліку цивільних справ. Журнали обліку скарг населення. Реєстри поземельних вкладок.
Великоберезнянський окружний королівський суд, с. Великий Березний
Ужанської жупи (A Nagybereznai királyi járásbíróság iratai)
Ф. 204, од. зб. 466, 1852-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про встановлення права власності на нерухоме майно, накладення та
зняття заставного права, продаж майна з аукціону, передачу спадщини померлих
осіб їх спадкоємцям. Рішення про встановлення повноліття сиріт.
Книги протоколів засідань суду. Книги протоколів судочинства. Книги реєстрації
вхідних документів. Алфавітні покажчики до книг реєстрації вхідних документів,
карних справ і злочинів, скарг населення. Книги реєстрації вхідних документів та
алфавітні покажчики до них. Поземельна книга с. Бегендятська Пастіль після комасації. Валові списки парцел. Реєстри поземельних вкладок. Книга обліку власників
нерухомого майна.
Великокапушанський окружний королівський суд, с. Великі Капушани Ужанської жупи (A Nagykaposi királyi járásbíróság iratai)
Ф. 1013, од. зб. 214, 1875-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Справи про експропріацію земель, встановлення права власності на нерухоме майно, стягнення заборгованості з громадян, накладення та зняття заставного
права, накладення та зняття арешту на нерухоме майно, продаж майна з аукціону,
передачу спадщини померлих осіб їх спадкоємцям. Рішення про встановлення повноліття сиріт.
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Волівський окружний королівський суд, с. Волове Марамороської жупи
(Az Ökörmezői királyi járásbíróság iratai)
Ф. 87, од. зб. 29, 1898-1918 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про стягнення заборгованості з громадян, накладення та зняття заставного права, накладення арешту на нерухоме майно, передачу спадщини померлих
осіб їх спадкоємцям, притягнення до відповідальності осіб за нанесення тілесних
ушкоджень та образу. Алфавітні покажчики до реєстру поземельних вкладок, до
книги реєстрації власників нерухомого майна. Валовий список парцел.
Галмський окружний королівський суд, с. Галмі Угочанської жупи (A Halmi
királyi járásbíróság iratai)
Ф. 252, од. зб. 8762, 1858-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про встановлення права власності, стягнення заборгованості з громадян, накладення та зняття заставного права на майно боржників, накладення
арешту на нерухоме майно, передачу спадщини померлих осіб їх спадкоємцям,
затвердження договорів купівлі-продажу, продаж з аукціону майна за борги. Рішення суду про притягнення до відповідальності за порушення громадського спокою,
крадіжки, спричинення матеріальних збитків, незаконну вирубку лісу, встановлення межі земельних ділянок, розтрату, образи, нанесення тілесних пошкоджень, несплату податків. Поземельно - книжкові протоколи обліку земельних ділянок.
Іршавський окружний королівський суд, с. Іршава Березької жупи (Az Ilosvai
királyi járásbíróság iratai)
Ф. 1335, од. зб. 10, 1910-1918 рр. Опис. Угор. мова.
Реєстр поземельних вкладок. Алфавітний покажчик до реєстру поземельних вкладок. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів та алфавітні покажчики до них.
Кішвардівський окружний королівський суд, с. Кіш Варда Саболчської жупи
(A Kisvárdai királyi járásbíróság iratai)
Ф. 827, од. зб. 134, 1891-1921 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про встановлення права власності, продаж з аукціону майна за борги,
накладення та зняття заставного права на майно боржників, передачу спадщини
померлих осіб їх спадкоємцям, встановлення повноліття осіб. Копії поземельних
вкладок.
Косинський окружний королівський суд, с. Косино Березької жупи
(A Mezőkaszonyi királyi járásbíróság iratai; Spisy Okresniho soudu v Kaszonyi)
Ф. 762, од. зб. 455, 1895-1921 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Справи про встановлення права власності, стягнення заборгованості з громадян, накладення та зняття заставного права на майно боржників, накладення
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арешту на нерухоме майно, продаж з аукціону майна за борги, передачу спадщини померлих осіб їх спадкоємцям, встановлення повноліття осіб. Книги реєстрації
вхідних документів та алфавітні покажчики до них.
Мукачівський окружний королівський суд, м. Мукачево Березької жупи
(A Munkácsi királyi járásbíróság iratai; Spisy Okresniho soudu v Mukačevě)
Ф. 1548, од. зб. 6397, 1852-1921 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Судові справи про притягнення осіб до відповідальності за крадіжку, хабарництво, нанесення тілесного пошкодження, незаконне присвоєння майна, образу,
порушення громадського порядку, сплату особами боргів, незаконне захоплення
землі, порушення умов договору, сплату аліментів і боргів, встановлення та анулювання права власності на майно, продаж майна з аукціону за борги, накладення
та зняття заставного права на майно, встановлення законності заповітів, встановлення повноліття осіб. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів та алфавітні
покажчики до них. Протоколи судових засідань про розгляд кримінальних справ по
звинуваченню громадян за різні правопорушення. Метричні звіти та акти про смерть
мешканців сіл. Копії поземельних вкладок. Договори про купівлю – продаж нерухомого майна. Протоколи допиту свідків. Протоколи та вироки суду по карних справах.
Рахівський окружний королівський суд, с. Рахів Марамороської жупи (A Rahói
királyi járásbíróság iratai)
Ф. 339, од. зб. 1151 од. зб., 1875-1938 рр. Описи. Угор. мова.
Поземельні вкладки про майновий стан мешканців сіл Рахівського округу. Поіменні списки власників земельних ділянок та житлових будинків. Валові списки
парцел і карти земельних ділянок кадастрових округів. Журнали реєстрації актів
про майновий стан мешканців сіл. Договори купівлі – продажу, дарчі договори.
Протоколи нотаріусу про заповіт майна, боргові зобов’язання громадян. Книги реєстрації судових справ. Поземельні вкладки про майновий стан громадян. Алфавітні покажчики до реєстру поземельних вкладок.
Севлюський окружний королівський суд, м. Севлюш Угочанської жупи
(A Nagyszőlősi királyi járásbíróság iratai)
Ф. 246, од. зб. 9074, 1850-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Вироки вищих судових органів, протоколи та рішення суду про стягнення боргів. Справи про встановлення права власності на нерухоме майно, розподіл земельних ділянок між громадянами, накладення арешту на майно за борги, накладення та зняття заставного права, продаж з аукціону майна за борги, призначення
опікунів, встановлення повноліття осіб, передачу спадщини померлих осіб їх спадкоємцям, притягнення осіб до відповідальності за образу, нанесення тілесних пошкоджень, вбивство, крадіжку, обман. Прохання землевласників про встановлення
права власності на нерухоме майно.
Прохання кредиторів про накладення та зняття заставного права на майно
боржників. Договори про купівлю і продаж нерухомого майна. Заповіти громадян.
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Відомості метричного уряду та акти про смерть громадян. Книги реєстрації вхідних
і вихідних документів та алфавітні покажчики до них. Книги реєстрації злочинів.
Поземельні вкладки про майновий стан громадян та алфавітні покажчики до поземельних книг. Валовий список парцел.
Тячівський окружний королівський суд, с. Тячів Марамороської жупи
(A Técsői királyi járásbíróság iratai)
Ф. 346, од. зб. 4567, 1865-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження вищих органів та листування з ними з адміністративних, фінансових, господарських, метричних питань. Справи про незаконне захоплення землі,
встановлення права власності на нерухоме майно, упорядкування земельних реєстрів сіл, встановлення та зняття заставного права, передачу спадщини померлих
громадян їх спадкоємцям, притягнення до судової відповідальності осіб за дрібні
злочини (тілесне пошкодження, знищення чужого майна, крадіжки, образу, недотримання закону, фальсифікацію документів), забезпечення суду канцелярськими
і господарськими товарами. Судові рішення про призначення опікунів над малолітніми. Циркуляри окружних судів. Договори купівлі-продажу. Прохання громадян
про вимагання боргових недоїмок. Повідомлення про публічний продаж майна за
борги. Квартальні і місячні відомості про діяльність суду. Особисті справи службовців суду. Реєстр поземельних вкладок. Поземельна книга. Валовий список парцел.
Книги обліку власників земельних ділянок та будинків.
Ужгородський окружний королівський суд, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ungvári királyi járásbíróság iratai)
Ф. 54, од. зб. 13646, 1850-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про встановлення права власності на нерухоме майно, майнові суперечки, розмежування земельних ділянок, описання майна за невиплату боргів, накладення та зняття заставного права, продаж з аукціону майна за борги, виплату
коштів за експропріацію земель, внесення змін у поземельні книги, призначення
опікунів, встановлення повноліття осіб, передачу спадщини померлих осіб їх спадкоємцям, притягнення осіб до відповідальності за образу, нанесення тілесних пошкоджень, крадіжку, обман, присвоєння чужих речей. Особові справи службовців
в’язниці та суду. Протоколи засідань суду. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів, злочинів, засуджених, скарг, земельних ділянок, землевласників, передачі
спадщини та алфавітні покажчики до них. Книги реєстрації злочинів. Поземельні
вкладки про майновий стан громадян та алфавітні покажчики до поземельних книг.
Валовий список парцел. Загальний реєстр цивільних та карних справ.
Хустський окружний королівський суд, с. Хуст Марамороської жупи (A Huszti
királyi járásbíróság iratai)
Ф. 362, од. зб. 191, 1876-1918 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про передачу спадщини, стягнення боргів, зняття заставного права,
встановлення права власності, продаж з аукціону майна за борги. Книги реєстрації
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вхідних і вихідних документів. Книга протоколів засідань. Поземельна книга. Реєстри поземельних вкладок.
Ужгородський жупний королівський суд, м. Ужгород Ужанської жупи (Ung
vármegye törvényszékének iratai)
Ф. 1294, од. зб. 1, 1851, 1866, 1899 рр. Опис. Угор. мова.
Книги реєстрації вхідних документів. Алфавітний покажчик імен та установ
до книги протоколів засідань жупного суду.

3.2. Сирітські суди та опікунські Ради
15 фондів, од. зб. 22664, 1850-1919 рр. Описи.
Сирітський суд – це колегіальний орган, що складався із голови, двох засідателів, писаря і відповідної кількості допоміжного персоналу. Жупна комісія мала право
призначати зі своїх членів почесних засідателів до складу сирітського суду у кількості,
відповідній до кількості засідателів сирітського суду. У містах з муніципальним правом
головою сирітського суду був бургомістр.
При жупних сирітських судах та сирітських судах в містах з муніципальним правом
створювалися опікунські ради.
Сирітські суди підпорядковувалися Міністерству внутрішніх справ Угорщини .

Сирітська седрія м. Берегово Березької жупи (Beregszász város árvaszékének
iratai)
Ф. 1014, од. зб. 52, 1859-1900 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини. Справи про передачу
спадщини померлих осіб їх спадкоємцям. Рішення про призначення опікунів над
сиротами, встановлення повноліття сиріт.
Сирітська седрія Земплінської жупи, с. Шатораляуйгель (Zemplén vármegye
árvaszékének iratai)
Ф. 1019, од. зб. 1, без дати. Опис. Угор. мова
Справа про встановлення опіки.
Сирітська седрія Марамороської жупи, с. Мараморош - Сігет (Máramaros
vármegye árvaszékének iratai)
Ф. 1016, од. зб. 29, 1892-1918 рр. Опис. Угор. мова.
Справи про передачу спадщини померлих осіб їх спадкоємцям. Рішення про
призначення опікунів над сиротами, встановлення повноліття сиріт.
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Сирітська седрія Угочанської жупи, м. Севлюш (Ugocsa vármegye árvaszékének
iratai)
Ф. 295, од. зб. 194, 1850-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про передачу спадщини померлих осіб їх спадкоємцям, встановлення
опіки над неповнолітніми. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів, алфавітні покажчики до них. Книги протоколів засідань сирітської седрії. Головні касові
книги опікунів.
Сирітська седрія Ужанської жупи, м. Ужгород (Ung vármegye árvaszékének
iratai)
Ф. 190, од. зб. 6925, 1850-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про видачу позик із сирітської каси. Справи про передачу спадщини
померлих осіб їх спадкоємцям, встановлення опіки над неповнолітніми сиротами,
притягнення до відповідальності неповнолітніх, встановлення повноліття сиріт.
Книги обліку вхідних і вихідних документів. Головна книга обліку майна неповнолітніх та їх опікунів.
Сирітський суд Березької жупи, м. Берегово (Bereg vármegye árvaszékének
iratai; Spisy Sirotské stolice Berežské župy)
Ф. 668, од. зб. 10588, 1853-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Справи про розподіл майна померлих осіб між спадкоємцями, проголошення
сиротами осіб, призначення опікунів, матеріальне забезпечення осіб, надання дозволу на одруження неповнолітнім, встановлення повноліття осіб, встановлення
територіальної приналежності осіб, затвердження договорів купівлі-продажу майна, призначення опікунів над майном єврейського населення, вивезеного у концентраційні табори. Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до
них. Книги обліку та головні касові книги опікунів і підопічних.
Сирітський суд Ужанської жупи, м. Ужгород (Ung vármegye árvaszékének iratai;
Spisy Sirotčiho úřadu Užské župu)
Ф. 241, од. зб. 4763, 1870-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Справи про спадщину, опіку над неповнолітніми, затвердження угод купівліпродажу майна на користь сиріт та інше. Рішення суду про притягнення до відповідальності неповнолітніх за злочини. Книги обліку опікунів і підопічних за 1884-1886,
1888-1889 рр. Алфавітний покажчик імен і книга обліку опікунів і підопічних за 18761878, 1900-1903 рр. Головна касова книга опікунів і підопічних за 1889, 1891-1892,
1895, 1903-1904, 1908, 1912 рр. Книга обліку сиріт за 1918 рік. Головна касова книга за 1875, 1907-1911 рр. Книга реєстрації вхідних документів за 1939-1943 роки.
Алфавітний покажчик імен і установ до книги реєстрації вхідних документів за 1939
рік. Журнал обліку рахунків опікунської каси за 1939 рік.
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Сирітський суд Саболчської жупи, м. Ніредьгаза (Szabolcs vármegye
árvaszékének iratai; Spisy Poručenského úřadu Sabolčské župy)
Ф. 815, од. зб. 111, 1884-1937 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Справи про передачу спадщини померлих осіб їх спадкоємцям. Рішення суду
про призначення опікунів над сиротами.
Сирітський суд Сотмарської жупи, м. Сотмарнеметі (Szatmár vármegye
árvaszékének iratai)
Ф.1018, од. зб. 1, без дати. Опис. Угор. мова.
Справа про встановлення опіки.
Сотмарнеметська сирітська седрія, м. Сотмарнеметі (Szatmárnémeti város
árvaszékének iratai)
Ф. 1017, од. зб. 1, без дати. Опис. Угор. мова.
Справа про встановлення опіки.
Ужгородський сирітський суд, м. Ужгород
árvaszékének iratai)
Ф. 876, од. зб. 7, 1884-1915 рр. Опис. Угор. мова.

Ужанської

жупи

(Ungvár

Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до них. Алфавітні
покажчики до книг реєстрації сирітського спадкового майна. Іменний покажчик документів.
Мукачівська міська опікунська Рада, м. Мукачево Березької жупи (Munkács
megyei város árvaszékének iratai; Spisy Poručenského úřadu župniho mésta
Мukačeva)
Ф. 1502, од. зб. 1744, 1877-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Листування з бургомістром м. Мукачева, Ужгородським, Кошицьким і Берегівським сирітськими судами та Мукачівським дитячим будинком про встановлення
територіальної приналежності сиріт, прийняття дітей у дитячий будинок. Рішення
про встановлення повноліття сиріт, надання матеріальної допомоги опікунам на
утримання сиріт, видачу сиріт із Мукачівського дитячого будинку опікунам, затвердження договорів купівлі-продажу, стягнення аліментів з батьків. Свідоцтва про
повноліття сиріт. Справи про розподіл майна між спадкоємцями. Книги обліку малолітніх і підопічних. Журнали обліку сиріт, що досягли повноліття. Касові журнали
сирітської каси. Особові справи сиріт.
Опікунська Рада при суді Саболчської жупи, м. Ніредьгаза (Szabolcs vármegye
árvaszékének iratai; Spisy Poručenského úřadu Sabolčské župy)
Ф. 1523, од. зб. 329, 1876-1938 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
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Справи про розподіл майна померлих осіб між спадкоємцями, призначення опікунів, матеріальне забезпечення сиріт, затвердження договорів про купівлю-продаж майна, надання дозволу на одруження, виїзд за кордон, штрафування малолітніх осіб, проголошення повноліття осіб.
Опікунська Рада при суді Сотмарської жупи, м. Матесалка (Szatmár vármegye
árvaszékének iratai; Spisy Poručenského úřadu Satmarské župy)
Ф. 1499, од. зб. 1778, 1887-1943 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ Угорщини, справи про розподіл
майна померлих осіб між спадкоємцями, призначення опікунів, матеріальне забезпечення сиріт, встановлення територіальної приналежності осіб, штрафування малолітніх осіб, затвердження договорів про купівлю-продаж майна, надання дозволу
на одруження, виїзд за кордон, проголошення повноліття осіб.

3.3. Урбаріальні суди
2 фонди, од. зб. 1565, 1772-1845 рр. Описи.
Після розпаду Угорського королівства у середині ХVІ століття угорське дворянство
постійно „оновлювало”так званий „Урбарій”, в якому визначались обов’язки кріпосних,
у своїх інтересах, збільшуючи обсяг повинностей селян. Тому оролева Угорщини та
Богемії Марія-Терезія вжила радикальну реформу, видавши у 1767 році декрет про
„Угорський урбарій”. Урбаріальна реформа визначила норми взаємовідносин між поміщиками і кріпаками, ввела єдину систему оподаткування.
У 1853 році урбаріальні взаємовідносини були скасовані. Згідно Урбаріального
патенту (указу) були створені урбаріальні суди. Вони вирішували спірні питання між
колишніми кріпаками і колишніми поміщиками.
Урбаріальні суди складалися на паритетних началах наполовину із представників
суду та представників жупного управління. Підпорядковувалися одночасно Міністерству внутрішніх справ та Міністерству юстиції. Урбаріальні суди припинили свою діяльність у 1861 році.
Фонди містять і пізніші документи, оскільки до них увійшли і матеріали судових
справ про врегулювання земельних відносин між поміщиками і селянами після скасування кріпацтва і проведення комасації (розмежування поміщицьких земель від селянських та зведення останніх в один масив).

Урбаріальний суд, м. Ужгород (Az Ungvári úrbéri törvényszékiratai; Spisy
Pozemkového soudu v Užhorodě)
Ф. 11, од. зб. 1555, 1772-1945 рр. Описи. Лат., угор., чеськ. мови.
Текст „Урбаріоли” ‒ положення про майнові взаємовідносини між селянами та
поміщиками. Дев’ятизапитальний протокол про з’ясування феодальних взаємовідносин між поміщиками і селянами. Свідоцтва жупних уповноважених про введення урбаріуму. Шістнадцятипунктний урбаріальний табель обліку майнового стану
селян та розміру їх повинностей. Справи про судове врегулювання феодальних
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взаємовідносин між поміщиками і селянами, проведення комасації. Протоколи судових засідань. Акти передачі земель селянам. Мирові договори між поміщиками і
селянами. Земельні книги сіл до і після проведення урбаріальної реформи. Книги
алфавітного обліку власників землі. Акти класифікації земель за якістю.
Урбаріальний суд Марамороської жупи, м. Мараморош-Сігет (A Máramarosszigeti úrbéri törvényszékiratai)
Ф. 1216, од. зб. 10, 1754-1901 рр. Опис. Угор. мова.
Справи про врегулювання урбаріальних відносин між поміщиками і селянами.
Скарги селян про несправедливий поділ лісосік під пасовища. Список селян із зазначенням розмірів земельних наділів.

3.4. Прокуратура
4 фонди, од. зб. 84, 1851-1919 рр. Описи.
Державна прокуратура була органом правосуддя, який діяв при суді і захищав інтереси держави. Прокуратура була незалежною від суду. Підпорядковувалася Міністерству юстиції Угорщини. Організовувала розслідування переслідуваних за законом
злочинів і була представником сторони обвинувачення у карному судочинстві.

Берегівська державна прокуратура, м. Берегово Березької жупи (A Beregszászi
államügyészség iratai)
Ф. 1217, од. зб. 26, 1851-1860 рр. Опис. Угор. мова.
Розпорядження Міністра юстиції, Президента Верховного суду та Генерального
прокурора в м. Епер’єш з різних питань. Квартальні і місячні статистичні відомості
прокуратури. Журнали реєстрації вхідних і вихідних документів.
Державна королівська прокуратура Угочанської жупи, м. Севлюш (Ugocsa
vármegye ügyészségi hivatalának iratai)
Ф. 922, од. зб. 7, 1852-1896 рр. Опис. Угор. мова.
Книги реєстрації вхідних документів.
Державна прокуратура м. Римосомбат (A Rimaszombati államügyészség iratai)
Ф. 1218, од. зб. 11, 1852-1856 рр. Опис. Угор. мова.
Справи про конфіскацію майна поміщиків. Листування з Генеральним прокурором в м. Кашша по особових справах службовців. Акт передачі прокуратури новому прокурору та інвентарний опис рухомого майна прокуратури. Звіти заступника
прокурора про канцелярські витрати.
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Прокурор Ужанської жупи, м. Ужгород (Ung vármegye tiszti ügyészségének
iratai)
Ф. 1031, од. зб. 40, 1895-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляр Міністерства внутрішніх справ Угорщини про завдання прокурорів під
час розгляду майнових спорів. Справи про встановлення права власності на нерухоме майно, експропріацію земель, накладення та зняття заставного права на
майно, накладення арешту на майно, передачу спадщини померлих осіб їх спадкоємцям, розподіл і продаж спадкового майна, притягнення до відповідальності осіб
за дисциплінарні проступки, стягнення грошового боргу.

3.5. Державні нотаріуси
5 фондів, од. зб. 547, 1875-1919 рр., Описи.
Нотаріуси були створені законом 1874 року стаття ХХХV, зміни до якого було внесено законом 1886 року стаття VІІ. Компетенції: засвідчення документів і заповітів, засвідчення факту, що громадянин живий, засвідчення вірності копій документів, перекладу документів з однієї мови на іншу, справжності підпису на документах, заяв фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам, прийняття на зберігання
документів, вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, виконання доручень суду
та органів опіки. Призначалися Міністром юстиції.
Для захисту інтересів державних нотаріусів та ведення контролю за їх діяльністю
існували нотаріальні комори, кількість і місце знаходження яких визначало Міністерство юстиції Угорщини.

Берегівський державний нотаріус, м. Берегово (A Beregszászi közjegyző iratai)
Ф. 275, од. зб. 272, 1881-1920 рр. Описи. Угор. мова.
Акти про затвердження доручень, зобов’язань одержувачів позики, дарчих договорів та договорів купівлі і продажу, заповітів. Протоколи про завірення підписів
осіб. Книга реєстрації вхідних документів. Алфавітний покажчик до книги реєстрації вхідних документів.
Іршавський королівський нотаріус, с. Іршава Березької жупи (Az Ilosvai királyi
közjegyző iratai)
Ф. 1038, од. зб. 22, 1909-1918 рр. Опис. Угор. мова.
Нотаріальні акти та протоколи затвердження договорів купівлі і продажу майна,
дарчих, господарських, фінансових договорів, заповітів, засвідчення підписів громадян на документах, заяв, фактів.
Мукачівський державний нотаріус, м. Мукачево Березької жупи (A Munkácsi
királyi közjegyző iratai; Spisy Královského veřejného notáře v Mukačevě)
Ф. 1525, од. зб. 66, 1881, 1928-1936, 1939-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
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Протоколи договорів про купівлю, продаж, передачу та дарування нерухомого
майна, оренду приміщень, усиновлення малолітніх. Протоколи довіреностей, завірення підписів громадян. Справа про спадщину. Заповіти. Акти описання майна
померлих осіб. Нотаріальні акти про опротестування векселів. Журнали реєстрації
нотаріальних дій.
Нодьселлеський королівський нотаріус, м. Нодьселлеш Угочанської жупи
(A Nagyszőlősi közjegyző iratai)
Ф. 369, од. зб. 187, 1877-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Акти про затвердження договорів купівлі-продажу майна, висловлювань, погоджень, заповітів, зобов’язань одержувачів позики, доручень. Протоколи завірення
підписів громадян.
Хустський королівський нотаріус, м. Хуст (A Huszti királyi közjegyző iratai)
Ф. 131, од. зб. 187, 1875-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Акти про завірення доручень, дарчих, договорів купівлі-продажу майна, орендних договорів, боргових зобов’язань, трудових угод, підписів осіб на документах,
заяв, заповітів. Справа про закріплення спадщини померлих громадян за спадкоємцями.

3.6. Адвокатські контори
1 фонд, од. зб. 230, 1902-1944 рр. Опис.
Діяльність адвокатів регулювалася законом від 1874 року „Про порядок ведення адвокатської діяльності” стаття ХХХІV, до якого було внесено зміни законами
від 1887 року стаття ХХVІІІ, 1907 року „Про адвокатську раду” стаття ХХV, 1912
року стаття VІІ §§1-2, 1912 року стаття LІV §§16-18, 1913 року „Про єдину систему
складання іспитів суддями та адвокатами” стаття LІІІ, 1914 року стаття ХХХV.
Згідно згаданих законів, адвокатську діяльність мала право вести особа, яку
було внесено до списку адвокатів однією з адвокатських палат. До списку адвокатів, в свою чергу, міг бути внесений лише той, хто 1) мав угорське громадянство, 2)
мав законний диплом про освіту, 3) постійно проживав на території, що входила до
компетенції тієї чи іншої адвокатської палати.
Адвокатська контора в м. Мукачеві, м. Мукачево Березької жупи (A Munkácsi
ügyvédek iratai; Spisy advokátů mukačevské advokátni komory)
Ф. 1544, од. зб. 230, 1902-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мова.
Адвокатську контору створено з кількох адвокатів, функція яких полягала у наданні
юридичних послуг громадянам та представленні їх інтересів в органах влади.
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Договори про дарування, купівлю і продаж земельних ділянок та майна. Справи про вимагання боргів, видачу паспортів для виїзду за кордон, штрафування громадян за правопорушення. Оголошення про публічний продаж майна за борги.
Листування адвокатів про судові справи.

4. Військові установи, організації, товариства
2 фонди, од.зб. 50, 1849-1912 рр. Описи.
Командування І-ї бригади 19-ї дивізії гонведів, м. Мараморош-Сігет (A Magyar
honvédség 19-ik hadosztálya 1-ső dandárparancsnokságának iratai)
Ф.1000, од. зб. 30, 1849 р. Опис. Угор. мова.
Влітку 1848 року Угорський уряд, в умовах, коли Австрія, використовуючи війська
хорватського бана Єлачича, готувала інтервенцію проти революційної Угорщини, почав
формувати регулярну революційну армію, солдати якої називались гонведами (honvéd
– захисник батьківщини). Спочатку ця назва розповсюджувалась тільки на солдат піхотних формувань, але пізніше гонведами стали називати всіх солдат і офіцерів революційної армії. До складу останньої входили окремі корпуси, в структуру яких входили
2-і дивізії, що складалися з трьох бригад. Структура корпусів не була постійною і змінювалась на протязі всієї національно-визвольної війни. Найбільш боєздатними були 1-й,
2-й, 3-й і 7-й корпуси угорської революційної армії, основним ядром якої була Тиська
або Верхнєтиська армія під командуванням Г. Дембінського, якого 21 січня 1849 року
голова Комітету оборони Лайош Кошут призначив головнокомандуючим угорськими
військами. І-а бригада 19-ї дивізії гонведів, яка була розташована в м. МараморошСігет, імовірно входила до окремого корпусу Ю. Бема, який вів бойові дії на території Трансільванії. З 1 квітня 1849 року угорською революційною армією командував
генерал А. Гергей. 2 квітня 1849 року перемогою угорських революційних військ під
Хатваном почався переможний наступ угорців, який поставив Австрійську монархію на
грань катастрофи. Віденський двір у відчаї, усвідомлюючи своє безсилля у боротьбі
проти революційної Угорщини, звернувся з принизливим проханням про допомогу до
російського імператора Миколи І. Імператор Австрії Франц Йосип просив Миколу І про
збройну інтервенцію проти „власного народу”.
З військової точки зору долю Угорщини, Угорської революції вирішило вторгнення 200-тисячної російської армії фельдмаршала Паскевича, яке розпочалося у червні
1849 року. Однак поразці сприяли внутрішні слабкості самої революції. 13 червня Пешт
зайняли російські війська, а Буду – австрійські.
Після придушення повстання військові формування угорської революційної армії
були розпущені. Тисячі солдат-гонведів були насильно мобілізовані в австрійську армію і направлені в окремі області імперії.

Донесення офіцерів, командирів військових підрозділів та окремих громадян
про появу російських військ на угорському кордоні, про їх вторгнення на угорську
територію. Повідомлення командирів окремих підрозділів про дії Марамороських
добровольчих батальйонів, про формування ополченських загонів в Сатмарській
жупі, про участь польських добровольців на боці визвольної армії. Листування з
військовими частинами про укріплення Карпатських перевалів і всієї прикордонної території. Повідомлення уповноваженого Кошута про зайняття революційними
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військами фортеці Буда. Донесення гонведських офіцерів та польського офіцера
Осадковського про перехід польських офіцерів через кордон та про пересування австрійських і російських військових частин вздовж угорського кордону. Протоколи і донесення військових частин про дезертирів. Матеріали про недостатнє
забезпечення солдат обмундируванням і боєприпасами, продуктами і фуражем.
Матеріали про призначення, переміщення, підвищення та надання відпусток військовослужбовцям.
Берегівське товариство гонведів 1848-1849 років, м. Берегово Березької
жупи (A Beregszászi honvédegyesület iratai)
Ф. 1205, од. зб. 20, 1861-1912 рр. Опис. Угор. мова.
Створене у 1861 році з метою надання допомоги гонведам революції 1848-1849
рр., які внаслідок отриманих поранень стали непрацездатними та опіки членів сімей
гонведів, що загинули під час визвольної боротьби. Уставний капітал товариства складався із благодійних внесків і пожертвувань громадян.
Згідно з Статутом, членом товариства, крім колишніх гонведів, міг бути кожний патріот, який морально і матеріально сприяв реалізації мети товариства і не мав ніяких
провин по відношенню до Батьківщини.
Службовцями товариства були: голова, його заступник, нотарі і касир, які обиралися виключно із колишніх гонведів.
Матеріальну допомогу від товариства мав право отримати кожний член товариства
або член його сім’ї за умови пред’явлення документа, що посвідчує його інвалідність,
непрацездатність, безмаєтність.

Статут і програма Марамороського товариства гонведів за 1861 рік. Статути Всеугорського товариства гонведів та товариства гонведів Березької жупи за
1889 рік. Розпорядження Всеугорського товариства гонведів та листування з ним
і Міністерством внутрішніх справ Угорщини з адміністративних питань та питань
особового складу. Протоколи зборів членів Всеугорського товариства гонведів і товариства Березької жупи, списки делегатів та повідомлення Всеугорського товариства про скликання нарад. Прохання колишніх гонведів про прийняття їх у члени
товариства, списки членів товариства. Прохання колишніх гонведів про надання їм
матеріальної допомоги і призначення пенсій. Листування з піджупаном Березької
жупи про видачу процентів з уставного капітала товариству, фінансові звіти товариства, розписки членів про отримання грошей із каси товариства. Відозва Всеугорського товариства гонведів до місцевих товариств про опір плану Міністерства
внутрішніх справ Угорщини ліквідувати товариства.
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ІІ. ЕКОНОМІКА
1. Фінансові, податкові та кредитні установи,
об’єднання, товариства
1.1. Фінансові і податкові управління
17 фондів, од. зб. 1317, 1851-1944 рр. Описи.
До 1848 року на чолі державного фінансового управління Угорщини стояла королівська палата, яку було організовано у 1528 році і підпорядковано Віденській палаті.
З 1849 по 1867 рік фінансове управління по всій країні здійснювалося Міністерством
фінансів, що знаходилося у Відні і мало свої органи на місцях – державні фінансові
дирекції і інспекції.
Починаючи з 1867 року фінансове управління повністю перейшло в руки Міністерства фінансів Угорщини. Для ведення фінансових справ в жупах були створені фінансові дирекції.
До 1876 року управління прямими податками входило до компетенції фінансових
дирекцій та податкових управлінь. Податкові управління були органами фінансового
управління першої інстанції. Кожний округ, що входив до компетенції однієї фінансової
дирекції, був поділений на кілька податкових округів відповідно до адміністративного
поділу жуп на округи.
Законом 1876 року стаття ХV управління податками було покладено на новоорганізовані податкові інспекції, а ведення контролю – на адміністративні комісії. З метою спрощення методики управління податками і системи контролю, Законом від 1889
року стаття ХХVІІІ управління зборів і внесків та податкові інспекції були ліквідовані,
а управління прямими і акцизними податками, зборами і внесками було об’єднано в
руках новоорганізованих фінансових дирекцій. Законом від 1883 року стаття ХLІІІ був
створений адміністративний фінансовий суд, який згідно із законом від 1896 року стаття ХХVІ, увійшов до складу адміністративного суду, як фінансовий відділ, що займався
веденням податкових справ, регулюванням зборів і внесків.

Берегівська фінансова дирекція, м. Берегово Березької жупи (A Beregszászi
magyar királyi pénzügyigazgatósági kerület iratai)
Ф. 1329, од. зб. 4, 1913-1914 рр. Опис. Угор. мова.
Книга реєстрації вхідних документів, головна книга нотарського пенсійного фонду. Книги обліку руху коштів пенсійного фонду, видачі заробітної плати нотарям.
Берегівське фінансове управління, м. Берегово Березької жупи (A Beregszászi
magyar királyi pénzügyigazgatóság iratai)
Ф. 840, од. зб. 47, 1891-1921 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
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Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до них. Книги обліку руху коштів різних фондів. Книги обліку адміністративних вкладів. Головна книга
стягнення додаткових податків з населення.
Мараморошсігетська фінансова дирекція, м. Мараморош-Сігет (A Máramarosszigeti magyar királyi pénzügyigazgatóság iratai)
Ф. 908, од. зб. 4, 1916 р. Опис. Угор. мова.
Книги реєстрації вхідних і вихідних документів.
Нодьселеське фінансове управління, м. Нодьселлеш (A Nagyszőlősi magyar
királyi pénzügyigazgatóság iratai)
Ф. 869, од. зб. 29, 1902-1921 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Книги реєстрації вхідних документів. Книги обліку вкладів, внесених громадянами та установами та алфавітні покажчики до них. Книги обліку руху коштів різних
фондів. Книги обліку стягнення додаткових податків.
Севлюська фінансова дирекція, м. Севлюш Угочанської жупи (A Nagyszőlősi
magyar királyi pénzügyigazgatóság iratai)
Ф. 902, од. зб. 22, 1895-1920 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Книги реєстрації вхідних і вихідних документів. Книги обліку руху коштів різних
фондів. Головна книга грошових вкладів.
Ужгородське фінансове управління, м. Ужгород (Az Ungvári magyar királyi
pénzügyigazgatóság iratai)
Ф. 842, од. зб. 27, 1879-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до них. Головні
касові книги. Книги обліку різних вкладів. Книги обліку руху коштів різних фондів.
Книги обліку прибутків міської каси. Книги обліку нарахування заробітної плати вчителям і священикам. Книги обліку орендної плати на нерухоме майно. Книги обліку проведення перевірок сіл працівниками фінансового управління. Книги обліку
отримання коштів опікунами за утримання сиріт.
Фінансова дирекція Березької жупи, м. Берегово Березької жупи (A Beregszászi magyar királyi pénzügyigazgatóság iratai)
Ф. 907, од. зб. 27, 1895-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Відомості нарахування заробітної плати та пенсії нотарям і піднотарям. Головні касові книги. Книги обліку руху коштів різних фондів. Журнали обліку виплати
нотарям гонорару за ведення метричних книг.
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Берегівське королівське податкове управління, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi magyar királyi adóhivatal iratai)
Ф. 1098, од. зб. 18, 1851-1918 рр. Описи. Угор. мова.
Відомості обліку боржників жупної каси. Відомості обліку прибутків шкільного
фонду сіл. Рішення сирітської седрії Березької жупи про передачу спадщини померлих осіб їх спадкоємцям. Відомості обліку оподаткування населення. Головна
книга обліку надходжень податків. Книги обліку стягнення додаткових податків.
Книги обліку руху коштів пенсійного фонду.
Великоберезнянське податкове управління, с. Великий Березний Ужанської
жупи (A Nagybereznai magyar királyi adóhivatal iratai)
Ф. 1377, од. зб. 1, 1897 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку надходження дорожнього податку по селах районних нотаріатів.
Мараморошсігетське податкове управління, м. Мараморош-Сігет (A Máramarosszigeti magyar királyi adóhivatal iratai)
Ф. 853, од. зб. 41, 1887-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Головні книги обліку надходження податків з населення. Головні книги обліку
надходження прямих податків з населення. Книги обліку стягнення додаткових податків з населення. Головні книги обліку надходження податків з громадян, звільнених від військової служби. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів.
Мукачівське міське податкове управління, м. Мукачево (A Munkácsi magyar
királyi adóhivatal iratai; Spisy Běrniho úřadu v Mukačevě)
Ф. 1508, од. зб. 532, 1854-1919 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали вхідних та вихідних документів. Головні касові книги. Журнали класифікації платників податків. Журнал розподілу державного мита на осіб. Журнали
обліку оподаткування осіб. Декларації осіб до оподаткування. Журнали сплати податків особами та алфавітні покажчики до них. Журнали реєстрації осіб, звільнених від сплати податків. Журнали обліку стягнення заробітної плати зі службовців
для погашення боргів. Судові справи та скарги щодо оподаткування осіб. Договори
про купівлю і продаж майна особами. Журнали обліку боржників. Журнали вкладених та виданих депозитів.
Рахівське податкове управління, с. Рахів Марамороської жупи (A Rahói
magyar királyi adóhivatal iratai)
Ф. 1256, од. зб. 27, 1868-1918 рр. Опис. Угор. мова.
Головні книги обліку надходження податків від населення. Книги обліку надходження прямих податків від населення. Книги обліку надходження податків від
населення. Книги обліку стягнення додаткових податків з населення.
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Севлюське податкове управління, м. Севлюш Угочанської жупи (A Nagyszőlősi
magyar királyi adóhivatal iratai; Spisy Běrniho úřadu v Sevlusi)
Ф. 852, од. зб. 66, 1875-1921 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Книги реєстрації вхідних і вихідних документів та алфавітні покажчики до них.
Книги обліку надходження податків від населення. Книги обліку надходження прямих податків від населення. Книги обліку стягнення додаткових податків з населення. Книги обліку руху коштів різних фондів. Книга обліку видачі грошової допомоги
сім’ям військовослужбовців. Відомості обліку оподаткування та сплати податків.
Тячівське податкове управління, с. Тячів Марамороської жупи (A Técsői
magyar királyi adóhivatal iratai; Spisy Mad’arského danového úřadu v Tačově)
Ф. 846, од. зб. 18, 1907-1927 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Головні книги обліку надходження прямих податків з населення. Журнал обліку
нарахування поземельного податку з сіл. Касові книги.
Ужгородське податкове управління, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári
magyar királyi adóhivatal iratai)
Ф. 835, од. зб. 420, 1860-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Книги реєстрації вхідних і вихідних документів та алфавітні покажчики до них.
Книги обліку надходження податків від населення. Книги обліку надходження прямих податків від населення. Книги обліку стягнення додаткових податків з населення. Книги обліку громадян, позбавлених заробітної плати за несплату боргів.
Книги обліку руху коштів різних фондів. Головні книги обліку надходження і видачі
грошей по ощадних вкладах громадян, організацій, установ. Головні касові книги.
Книги обліку нарахування премії службовцям метричного управління. Книга обліку
власників земельних ділянок в м. Ужгороді. Розписки опікунів про отримання відсотків по вкладах в сирітській касі.
Ужгородське податкове управління, м. Ужгород Ужанської жупи (Ungvár város
adóhivatalának iratai)
Ф. 1100, од. зб. 13, 1883-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Рішення Ужгородського королівського суду про накладення і зняття заставного
права, про накладення арешту і продаж з аукціону майна громадян за борги. Відомості сплати податків мешканцями м. Ужгорода. Відомості обліку громадян, що не
сплатили податки.
Хустське податкове управління, с. Хуст Марамороської жупи (A Huszti magyar
királyi adóhivatal iratai)
Ф. 844, од. зб. 22, 1888-1918 рр. Описи. Угор. мова.
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Головні книги обліку надходження податків від населення. Книги обліку надходження прямих податків від населення. Книги обліку стягнення додаткових податків з населення. Головні книги обліку надходження податків з громадян, звільнених
від військової служби. Відомості обліку сплати державної допомоги сім’ям військовослужбовців.

1.2. Банківські установи
6 фондів, од. зб. 793, 1900-1942 рр. Описи.
Марамороський загальний кредитний банк, м. Хуст (A Máramarosi általános
hitelbank iratai; Spisy Maramarošské všeobecné úvěrové banky a akciové
společnosti)
Ф. 355, од. зб. 34, 1909-1931 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Статут банку. Протоколи засідання правління банку. Звіт правління банку про
свою діяльність. Книги обліку акціонерів. Протоколи зборів акціонерів. Головні книги. Касові журнали. Книги обліку боржників. Журнали обліку векселів. Книги поточних рахунків. Допоміжні рахункові книги.
Мукачівський комерційний банк філія Будапештського угорського банку,
м. Мукачево (A Munkácsi kereskedelmi bank rt., majd a Pesti magyar kereskedelmi
bank Munkácsi fiókintézetének iratai; Spisy Akciové společnosti Mukačevské
obchodni banky, pobočky Mad’arské obchodni banky v Pešti)
Ф. 1542, од. зб. 142, 1902-1942 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Циркуляри Угорського національного банку в м. Будапешті, спілки торгівельних
кредитних банків в м. Братиславі. Листування з банками та установами про банківські операції. Справи про надання кредиту, реєстрацію та судове анулювання
заставного права на землеволодіння. Повідомлення клієнтів про своєчасну сплату
кредитів, процентів. Акти ревізій. Баланси. Журнали обліку вкладів, векселів, стягнення боргів через суд. Книги поточних рахунків.
Мукачівський народний банк акціонерного товариства,
(A Munkácsi Népbank iratai; Spisy Lidové banky v Mukačevé)
Ф. 1536, од. зб. 612, 1900-1941 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

м.

Мукачеве

Справи про реєстрацію банку, накладення та анулювання заставного права на
землеволодіння, надання банківських кредитів, боргову неспроможність підприємців. Касові відомості про сплату боргів. Ревізії банку. Річні баланси банку. Листування з установами з фінансових питань. Повідомлення клієнтів про своєчасну сплату
кредитів. Циркуляри чехословацьких банків. Протоколи засідань правління банку.
Журнали обліку поточних рахунків, вкладів, векселів, боржників. Книги обліку акціонерів. Головні та допоміжні рахункові книги. Алфавітні покажчики боржників банку.
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Севлюський аграрний банк, м. Севлюш (A Nagyszőlősi agrárbank iratai)
Ф. 1346, од. зб. 1, 1912 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку поточних рахунків.
Ужгородська філія Верхнєугорського кредитного банку, м. Ужгород Підкарпатської Русі (A Felső-Magyarországi hitelbank Ungvári fiókja; Spisy pobočky
Hornouherské úvěrové banky v Užhorodě)
Ф. 1324, од. зб. 3, 1912-1939 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Книги обліку видачі кредитів.
Ужгородський „Філлербанк”, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári
„Fillérbank” iratai; Spisy Úvěrové banky v Užhorodě)
Ф. 1340, од. зб. 1, 1913-1925 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Книга обліку вкладів.

1.3. Ощадкаси
3 фонди, од. зб. 3872, 1863-1944 рр. Описи.
Березько-Мукачівська ощадна каса, м. Мукачево Березької жупи (A Munkácsi
Bereg-Munkácsi takarékpénztár iratai; Spisy Berežsko-Mukačevské spořitelny v
Mukačevě)
Ф. 1533, од. зб. 1368, 1863-1942 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Справи про надання банківського кредиту, вимагання кредитної заборгованості,
реєстрацію заставного права, продаж з аукціону майна за борги, судове анулювання заставного права, боргову неспроможність промисловців. Циркуляри і повідомлення банків. Протоколи загальних зборів Березько-Мукачівської ощадної каси.
Прохання службовців про виплату заробітної плати, надання відпусток, прийняття
на роботу. Справи про банківські операції. Щоденні касові зведення. Акти ревізій.
Статути. Річні звіти банків. Баланси. Судові справи. Протоколи засідань дирекції.
Журнали обліку вкладів, векселів, депозитів, боржників, акціонерів ощадної каси.
Головні книги. Книги погашення боргів. Відомості опротестування векселів.
Вишківська ощадна каса, с. Вишково Хустського округу Марамороської жупи
(A Viski polgári takarékpénztár iratai)
Ф. 1344, од. зб. 1, 1900-1902 рр. Опис. Угор. мова.
Касовий журнал ощадкаси.
Філія міської ощадної каси на Кралівських Виноградах, м. Мукачево
(A Munkácsi városi takarékpénztár fiókintézetének iratai; Spisy pobočky městské
spořitelny v Mukačevě)
Ф. 1507, од. зб. 2503, 1916-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
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Справи про надання банківських кредитів, реєстрацію та анулювання заставного права, продаж з аукціону майна за борги. Листування з судами та організаціями про банківські операції. Повідомлення клієнтів про своєчасну виплату кредитів.
Виписки з особового рахунку Мукачівського магістрату. Циркуляри Празького центрального правління ощадної каси.

1.4. Кредитні товариства
6 фондів, од. зб. 399, 1898-1945 рр. Описи.
Вишківське кредитне товариство, с. Вишково Хустського округу Марамороської жупи (A Viski hitelszővetkezet iratai)
Ф. 1222,, од. зб. 15, 1905-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Угорського центрального кредитного товариства з питань діяльності
кредитного товариства. Протоколи зборів та статут товариства. Протокол засідань
членів правління кредитного товариства. Книга обліку видачі кредитів.
Мукачівське окружне кредитне товариство, м. Мукачево Березької жупи
(A Munkácsi járási hitelszővetkezet iratai; Spisy Okresniho úvěrového družstva)
Ф. 1547, од. зб. 373, 1909-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Листування з клієнтами про банківські операції, з акціонерними товариствами
про оформлення фінансових операцій. Справи про надання банківських кредитів,
реєстрацію та анулювання заставного права на майно, продаж з аукціону майна
за борги. Повідомлення клієнтів про сплату кредитів та процентів. Директивні вказівки Угорського національного банку в Будапешті. Зарплатні відомості службовців
та робітників. Річні звіти та баланси банків. Протоколи засідань. Журнали обліку
вкладів, векселів, заяв про виділення позики, акцій, акціонерів, боржників. Касові
книги. Головні книги. Звіт кредитного товариства.
Севлюське кредитне товариство, м. Севлюш (A Nagyszőlősi hitelszővetkezet
iratai)
Ф. 1336, од. зб. 1, 1911-1917 рр. Опис. Угор. мова.
Книга обліку вкладів.
Сільське кредитне товариство, с. Часлоц Ужгородського округу Ужанської
жупи (A Сsászlóci hitelszővetkezet iratai; Spisy úvěrového družstva v Časlovcich)
Ф. 751, од. зб. 6, 1909-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Протоколи засідань кредитного товариства. Книги обліку фінансових операцій,
видачі грошових позик, членів кредитного товариства.
Чопське кредитне товариство, с. Чоп (A Csapvidéki hitelszővetkezet iratai)
Ф. 1348, од. зб. 2, 1898-1911 рр. Опис. Угор. мова.
Книги протоколів засідань членів правління кредитного товариства.
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Шашварське кредитне товариство, с. Шашвар Севлюського округу
(A Tiszasásvári hitelszövetkezet iratai; Spisy úvěrového družstva v Sasváru)
Ф. 1350, од. зб. 2, 1897-1939 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Протоколи засідань членів правління кредитного товариства. Касовий журнал
товариства.

1.5. Страхові установи
1 фонд, од. зб. 1749, 1909 – 1944 рр. Описи.
Створені на підставі закону від 1907 року стаття ХІХ „Про страхування робітників
промислових і торгівельних підприємств у разі хвороби і нещасного випадку” з метою
матеріального забезпечення робітників та членів їх сімей на випадок втрати робітником
працездатності внаслідок хвороби, нещасного випадку або інших непередбачених несприятливих обставин.
Крім окружних кас було організовано страхові каси на підприємствах та створені
приватні страхові товариства. Всі вони були об’єднані у Загальнодержавну страхову
касу Угорщини. Згідно з розпорядженнями уряду Чехословаччини від 23.09.1919 р.
№ 516 та 21.01.1921 р. № 26 у м. Братиславі було засновано Словацьке крайове управління страхування робітників, яке підпорядковувалося Центральному управлінню страхування робітників у м. Празі та Міністерству опіки Чехословаччини.
На Підкарпатській Русі було створено 4 окружні страхові каси, однією з яких була
Мукачівська страхова каса. Її діяльність поширювалася на територію Мукачівського,
Свалявського, Воловецького та Іршавського округів.
Функції Мукачівської страхової каси полягали у веденні обліку членів каси, встановленні суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахуванні та утриманні членських внесків від роботодавців за обов’язковим страхуванням робітників, притягненні
роботодавців до судової відповідальності за незастрахованих робітників та несплату
страхових внесків.
Законом від 1924 року № 221 було встановлено страхування по інвалідності і старості.
Кошти, необхідні для надання допомоги, покривалися страховими внесками.
Після включення території Підкарпатської Русі до складу Угорщини в другій половині березня 1939 року, окружну страхову касу було ліквідовано і всі документи було
передано Державному управлінню соціального страхування в м. Будапешті.
Припинила свою діяльність на підставі декрету НРЗУ від 15.03.1945 р. № 489 із
встановленням народної влади на території Закарпатської України.

Мукачівська окружна страхова каса, м. Мукачево Березької жупи (A Munkácsi
kerületi munkásbiztositó pénztár, majd 1939-től az országos társadalombiztositó
intézet Munkácsi kerületi pénztárának iratai; Spisy Okresní dělnické nemocenské
pojišt’ovny, od roku 1939 Okresní pokladny Krajinského společenského
pojišt’ovacího ústavu v Mukačevě)
Ф. 1559, од. зб. 1749, 1909-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Циркуляри Словацького крайового управління про обов’язкове страхування
робітників. Циркуляри Державного управління з соціального страхування в м. Бу-
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дапешті. Відомості обліку застрахованих робітників. Протоколи засідань правління
страхової каси. Матеріали про встановлення інвалідності та виплату пенсій. Журнали виплати страхових внесків, реєстрації вхідних документів. Скарги про незаконне стягнення страхових внесків. Позови громадян до страхкаси з різних питань.
Рішення судових органів з питань страхування. Відомості нарахування заробітної
плати та інших виплат. Касові журнали. Баланси. Акти ревізій.

2. Господарські і промислові установи,
підприємства та товариства
2.1. Господарсько-промислові підприємства, товариства
14 фондів, од.зб. 13478, 1870-1944 рр. Описи.
Акціонерне товариство хімічних заводів „Бантлін”, с. Перечин (A Perecsenyi
Bantlin-féle vegyi gyárak rt. iratai; Spisy Perečínské chemické továrny Bantlin,
akciové společnosti)
Ф. 134, од. зб. 87, 1893-1941 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Хімічний завод заснований у с. Перечин у 1893-1894 роках як головний завод акціонерного товариства хімічних заводів „Бантлін”, що знаходилося у м. Будапешті. Займалося виробництвом хімічної продукції з деревної сировини та її експортом у Західну
Європу, Південну Америку та Африку.

Статут товариства. Плани будівель, проекти та інвентарні описи обладнання
заводу. Креслення споруд та машин заводу. Листування з адвокатами з питань
купівлі та оренди земельних та лісових ділянок. Акти оцінки вартості житлових будинків та споруд, які належать хімічному заводу. Договір про купівлю лісу у графа
Шенборна та земельних ділянок у жителів с. Перечин. Листування з чехословацькими, австрійськими та німецькими фірмами про придбання обладнання для заводу. Справа про будівництво вузькоколійки. Інструкції з виготовлення спирту.
Берегівське змішане промислове товариство, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi vegyes ipartársulat iratai; Spisy Smíšené průmyslové komory v
Berehově)
Ф. 927, од. зб. 935, 1870-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Створене у 1873 році замість існуючого змішаного цеху столярів, слюсарів, ковалів,
колісників, бляхарів, зброярів, лимарів з метою захисту інтересів його членів, а саме:
надання матеріальної допомоги членам товариства або їхнім близьким родичам на
випадок хвороби або у разі смерті, урегулювання відносин між роботодавцями і робітниками, отримання робітниками вигідного прибутку від реалізації вироблених ними
товарів, сприяння інтелектуальному розвитку промисловців, надання допомоги і підтримки промислових і ремісничих шкіл.
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Статут товариства. Рішення Берегівського окружного управління про відкриття та закриття дрібних товариств, стягнення боргів та страхування членів товариства. Листування з Кошицькою та Дебреценською торгівельно-промисловими
коморами про розвиток промисловості. Циркуляри міністерств про підвищення заробітної плати, переміщення ремісників, організацію торгівлі, ремесла, навчання
ремеслам, видачу трудових книжок, патентів. Шкільні свідоцтва, учнівські договори
та інші посвідчення учнів-ремісників, підмайстрів, торгівців, промисловців. Листування з Крайовим управлінням Підкарпатської Русі про підвищення кваліфікації
ремісників, створення освітнього гуртка при товаристві. Протоколи засідань правління товариства, протоколи зборів членів товариства. Статути товариств і спілок.
Прохання громадян про прийняття на роботу. Повідомлення торгової палати про
встановлення робочого часу та нарахування заробітної плати. Скарги підприємців
та учнів-ремісників про недотримання умов праці.
Велико-Бичківське акціонерне товариство хімічних заводів „Клотільда”,
с. Великий Бичків Рахівського округу Марамороської жупи (A Nagybocskói
„Klotild” vegyipari rt. іratai; Spisy Chemické akciové společnosti „Klotilda” ve
Velkým Bočkové )
Ф. 838, од. зб. 1085, 1881-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Замітки з історії заводу. Статут товариства (1922 р.). Розпорядження Крайового
управління про обов’язкову посадку лісу заводом. Договори між мешканцями сіл
та управлінням хімзаводу про продаж та видачу в оренду лісу. Декрет піджупана
Марамороської жупи про надання дозволу на сплав лісу. Справи про будівництво
та утримання вузькоколійок, заводських цехів. Креслення будівель хімзаводу, канатної дороги для перевезення деревини. Листування з фірмами щодо закупівлі
машин, обладнання, інструментів. План розподілу роботи цехів хімзаводу. Протоколи засідань правління хімічного заводу в м. Будапешт. Протоколи нарад. Збірник
чехословацьких законів. Документи про продаж продукції заводу. Відомості про
доходи хімзаводу, нарахування та виплату заробітної плати робітникам і службовцям. Анкета про кількість робітників та військовополонених, що працюють на заводі (1917 р.). Особові справи службовців та робітників. Листування з управлінням
страхкаси про страхування робітників. Книги обліку стажу роботи робітників. План
організації протиповітряної оборони на території заводу.
Господарське товариство Ужанської жупи, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ung vármegyei gazdasági egyesület iratai)
Ф. 1116, од. зб. 78, 1888-1913 рр. Описи. Угор. мова.
Створене з метою сприяння інтелектуальному розвитку та матеріальному добробуту населення, зайнятого у сільському господарстві: розвитку освіти та сільськогосподарських умінь, представленню інтересів сільського господарства перед урядом і законодавством, наданню допомоги органам влади фаховими висновками і роз’ясненнями,
усуненню недоліків і перешкод, що існують у сільському господарстві, а також вжиттю
заходів з метою їх попередження, наданню допомоги співвітчизникам, відрядженим за
кордон для перейняття передового досвіду, підвищенню довіри до землі, спрощенню
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та здешевленню доступу землеробів до капіталу, покращенню можливостей щодо реалізації сільськогосподарської продукції та постійному зростанню конкуренто-спроможності вітчизняної продукції по відношенню до імпортної, стимулюванню землеробів до
розумного мислення.

Протоколи засідань товариства, прохання про вступ до товариства та список
членів товариства. Статути товариства (1892, 1902 рр.). Протоколи засідань Всеугорського сільськогосподарського товариства. Циркуляри Міністерства землеробства Угорщини з питань ведення сільського господарства, про затвердження плану
роботи і бюджету товариства. Фінансові звіти товариства. Листування з господарськими товариствами інших жуп з питань діяльності. Матеріали про обробку виноградників, льонарство, виробництво вина, розведення породистої худоби, боротьбу з епізоотією, страхування худоби. Алфавітний покажчик до книги реєстрації
вхідних та вихідних документів.
Залізобетонний завод Йосипа Братмана, с. Кобилецька Поляна Рахівського округу Марамороської жупи (A gyertyánligeti Bratman József féle vasgyár,
acélkohó és gőzfűrész cég iratai; Spisy Zelezárny, ocelárny a parní pily Jozefa
Bratmana v Kobylické Polaně)
Ф. 870, од. зб. 154, 1884-1943 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Дозвіл піджупана Марамороської жупи на будівництво гідроелектростанції для
заводу. Договори, укладені з організаціями, про постачання обладнання, товарів,
оренду лісу, будівництво вузькоколійки. Виписки із кадастрової книги Рахівського
округу про земельні ділянки заводу. Листування з фірмами про продаж виробленої
продукції. Відомості обліку товарів, надісланих замовникам. Прейскурант цін на
лісоматеріали лісопильних заводів Чехословаччини. Касовий журнал про прибутки і видатки заводу. Список робітників заводу. Книга обліку кадрових робітників.
Листування із страхкасами про страхування робітників. Відомості про нарахування
заробітної плати робітникам.
Мукачівська державна тютюнова фабрика, м. Мукачево Березької жупи
(A Munkácsi dohánygyár iratai; Spisy Tabákové továrny v Mukačevě)
Ф. 1492, од. зб. 9136, 1895-1946 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
У 1895 році Міністерство фінансів Угорщини виділило кошти на будівництво сигарної фабрики в м. Мукачеві. Через три роки, 12 серпня 1898 року „пробну” сигарну фабрику, обладнану у колишніх зернових амбарах Шенборна, було введено в експлуатацію. На фабрику прийняли 250 робітників, які вручну виготовляли дорогі сигари.
Враховуючи наявність сировини на місці, Управління тютюнових монополій у м. Будапешті у 1907 році виділило 1 млн. 169 тис. австрійських крон на будівництво нових корпусів тютюнової фабрики. У 1909 році було завершено будівництво нової будівлі і 1 жовтня
1909 р. фабрику переведено в нову будівлю. Поступово збільшувався набір робітників, а
також – кількість та асортимент вироблюваної продукції. Так, якщо у 1910 році на фабриці
працювало 704 робітника, то у 1913 році – вже 772 робітника.
З 10 вересня 1919 р. на територію Підкарпатської Русі було поширено Чехословацьку державну монополію на тютюн, встановлену у Чехословаччині 28 квітня 1918
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року, і таким чином, Мукачівська державна тютюнова фабрика стала однією із 19 чехословацьких державних тютюнових фабрик.
У 1938-1944 роках Мукачівська державна тютюнова фабрика підпорядковувалася
Центральній дирекції тютюнових монополій Угорщини. У цей період фабрика працювала на війну, яку розв’язали фашисти в Європі.
З визволенням 26 жовтня 1944 року міста Мукачева Радянською армією від німецько-угорських загарбників і встановленням народної влади фабрика, як і всі підприємства, була націоналізована.

Розпорядження та циркуляри Міністерства фінансів Угорщини та Центральної
дирекції тютюнових монополій у м. Будапешті, дирекції фабрики. Протоколи засідань фабричного комітету. Інвентарні описи матеріалів і устаткування. Листування з Центральною дирекцією тютюнових монополій у м. Будапешті з адміністративно-господарських, фінансових, виробничих питань. Місячні та квартальні відомості, книги обліку надходження і витрат сировини, виробленої продукції, видачі
товарів зі складу. Прейскуранти цін на тютюнові вироби. Книги наказів. Документи
з проведення будівельних та ремонтних робіт. Фінансові документи. Списки працівників фабрики. Особові рахунки робітників і службовців. Відомості нарахування
заробітної плати. Матеріали про страхування та пенсійне забезпечення робітників. Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції та алфавітні покажчики
до них.
Мукачівський пивоварний завод графа Шенборна-Бухгейма в селі Підгоряни
Мукачівського округу Березької жупи (A gróf Shönborn sörgyár és uradalom
iratai; Schenborn-Buchheiméw párni pivovár. Spisy Pivováru a panství grófa
Schönborna)
Ф. 1540, од. зб. 502, 1888-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Протоколи засідань членів правління заводу. Плани будівництва греблі, електростанції, телефонної мережі. Листування з торгівцями про умови постачання і
продажу пива, надання грошової позики торгівцям. Договори з торгівцями про продаж і постачання пива та їх фінансування. Листування про утримання штрафів за
порушення договорів. Особисті листи Фрідріха Карла Шенборна та його дружини.
Заповіт графа Карла Шенборна – Бухгейма. Баланси заводу. Фінансові звіти. Касові книги. Касові журнали. Головні та допоміжні книги обліку прибутків та видатків.
Книги обліку виготовленого пива, тари, склянок, кількості проданого пива, нарахування податків за виготовлення пива, видачу пива робітникам. Відомості грошових прибутків з продажу вина. Статути Мукачівського та Підгорянського спиртових
заводів. Справа про діяльність секретаріату Центральної спілки промисловців
Підкарпатської Русі. Листування з графом Шенборном та Центральною дирекцією
у Відні з адміністративно-господарських питань. Листування з торгово-промисловими підприємствами з виробничих питань. Циркуляри Міністерства фінансів Чехословаччини, Земського управління Підкарпатської Русі. Циркуляри Центральної
спілки Чехословацьких промисловців про експорт і імпорт товарів за кордон, про
страхування робітників. Розпорядження міністерств Угорщини. Циркуляри Спілки
угорських пивоварників у Будапешті, Крайової спілки угорських пивоварників і Спілки угорських роботодавців, листування з Регентським комісаром Підкарпатської території, Адміністративною експозитурою Березької жупи з торгівельно-фінансових
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питань. Прохання осіб про прийняття на роботу. Списки службовців та робітників
заводу. Особові справи службовців та робітників заводу. Місячні відомості про видачу заробітної плати. Відомості про штрафування робітників.
Різнопромислове товариство, м. Мукачево Березької жупи (A Munkácsi
vegyes ipartársulat iratai; Spisy Živnostenského společenstva v Mukačevě)
Ф. 1488, од. зб. 406, 1876-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
У 1884 році в Угорщині було ліквідовано стару систему цехів і з метою підтримки
дрібної промисловості і захисту інтересів ремісників і кустарів створені промислові
корпорації або різнопромислові товариства. Одним із них було різнопромислове товариство в м. Мукачеві, створене міською радою як промислове відомство першої
інстанції.
На протязі 60 років свого існування його призначення, структура і назва не змінювалися. Спочатку воно підпорядковувалося Державній асоціації промислових товариств
у м. Будапешті, з 1918 року, під час входження Підкарпатської Русі до складу Чехословаччини – Окружній торгово-промисловій палаті в м. Кошиці, а з 1939 року, за часів
входження території нашого краю до складу Угорщини – торгово-промисловій палаті
в м. Кашша.
Різнопромислові товариства створювалися в населених пунктах, де кількість ремісників була не менше 100. У м. Мукачеві вже у 1864 році нараховувалося 209 ремісників
38 професій. Вступ до товариства дрібних ремісників, що працювали на „вільний продаж”, був обов’язковим, а торгівців, фабрикантів та акціонерних компаній – добровільним. У жовтні 1884 року до товариства вступило 122 ремісника. За кількістю майстерень
і підприємств на першому місці стояли чоботарі, на другому – шкіряники, кравці, столяри,
потім йшли гончари, ткачі, бондарі, шорники, ковалі, мотузники, колісники, миловари,
шапкарі, хутровики, муляри, ковбасники, пекарі та ін.
Призначення товариства: звернення до уряду з поданням про потреби дрібної промисловості, надання матеріальної та юридичної допомоги своїм членам, регулювання
використання робочої сили та взаємовідносин між господарями та „помічниками”. Крім
цього, третейський суд товариства вирішував трудові конфлікти між господарями майстерень і кустарних установ з одного боку та найманими робітниками, підмайстрами та
учнями з іншого боку.
Товариство проіснувало до серпня 1945 року, коли був виданий декрет НРЗУ про
націоналізацію торгових і промислових підприємств, залізничного транспорту та засобів
зв’язку.

Закон Чехословаччини про порядок навчання ремеслу. Циркуляри Міністерств
торгівлі Чехословаччини та Угорщини, Крайового управління Підкарпатської Русі,
торгово-промислової палати в м. Кошиці, Крайової спілки промислових товариств
Словаччини і Підкарпатської Русі, Державної асоціації промислових товариств у
м. Будапешті. Рішення Мукачівського міського нотарського управління. Протоколи засідань Крайової спілки промислових товариств Словаччини і Підкарпатської
Русі, загальних зборів торгово-промислової палати в м. Кошиці, членів товариства, третейського суду. Статут товариства. Договори, укладені між майстрами
та батьками учнів про навчання ремісництву дітей. Тимчасові посвідчення особи
учнів. Справи про навчання учнів ремеслу. Прохання ремісників і торгівців про
видачу їхнім учням трудових книжок. Трудові книжки учнів. Скарги учнів на ро-
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ботодавців за порушення умов договору. Статистичні звіти. Бюджети і баланси
товариства. Відомості на отримання заробітної плати. Журнали обліку учнів, майстрів, промисловців, торгівців, прибутків та видатків, оплачених внесків. Алфавітні
покажчики. Касові книги. Відомості виплати членських внесків, заробітної плати.
Список членів товариства.
Свалявський хімічний завод, с. Свалява Березької жупи (A Szolyvai
gőzfűrészkezelőség iratai; Spisy Svalovskej akciové společnosti pro destilaci
dřeva)
Ф. 703, од. зб. 1874, 1904-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Договори, укладені із поміщиком Шенборном, мешканцями сіл про оренду
лісів та земельних ділянок. Документи про будівництво виробничих та житлових
будинків, вузькоколійок. Листування з фірмами про купівлю машин і інструментів
для виробництва. Інвентарні описи матеріалів та обладнання заводу. Інвентарні
описи виготовлених товарів. Розпорядження Центрального правління Свалявського хімічного заводу у м. Відні про відправку виготовлених товарів покупцям.
Відомості обліку робітників. Документи про прийняття на роботу, страхування
робітників, нарахування заробітної плати, виплату премій, надання відпусток,
сплату податків, призначення пенсій, звільнення з роботи. Баланси і звіти. Головні касові книги.
Солотвинські угорські королівські солерудники, с. Солотвино Рахівського
округу Марамороської жупи (Az Aknaszlatinai magyar királyi sóbányahivatal
iratai; Spisy Maďarského královského solného dolu v Solotvině)
Ф. 374, од. зб. 818, 1838-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Соляні копальні того часу були найціннішим скарбом краю й давали найбільші прибутки угорському урядові. Для видобутку, зберігання й охорони солі були запрошені зі
Саксонії німці („сакси”, „саси”), які збудували в Мармороші численні міста й селища:
Сигіт, Довге Поле (Кимпулунг ла Тиса, Румунія), Тячів, Хуст, а також Солотвино, яке
по-німецьки називалося Зальцгрубен (salz – сіль).
У соляних копальнях, крім кріпаків, працювали також засуджені на каторгу селяни з
навколишніх сіл. Життя солекопів значною мірою залежало від розвитку способів добування солі. Найдавнішим і найпримітивнішим було копання ступінчастих ям глибиною
до 20 м. Пізніше копали конусоподібні або т. зв. „чортові” ями (глибиною до 140-150
м). Спускалися робітники в такі ями по зв’язаних драбинах, а сіль піднімали в сітках,
сплетених із мотузок, або в буйволячих шкурах. Цей примітивний спосіб добування
солі існував протягом усього середньовіччя. Добування солі у XVI – 1-й половині XVII
століття здійснювалося теж примітивними засобами.
У 1498 році у Марамороші стався страйк солекопів. Король Владислав ІІ Ягелон
змушений був призначити солекопам тверду плату і пенсію вдовам загиблих. За кожні
5 добутих кусків кам’яної солі шахтарі отримували 5 динарів; для купівлі одежі вони
отримували 100 кусків кам’яної солі на рік, а також звільнялись від цілого ряду королівських податей. Солекопи мали право вибирати свого старосту й радників. Крім того,
їм були призначені додаткові надбавки на Різдво, Великдень та інші свята. Наприклад,
марамороським солекопам королівські чиновники протягом одного року передали 4
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діжки вина, 4 волів і 400 хлібин. Старости отримували кожний рік 500 кусків солі. Але
жадібні чиновники нерідко привласнювали собі те, що належало солекопам. Коли
зловживання чиновників доходило до краю, солекопи на знак протесту переставали
працювати й покидали Солотвино. Копальні занепадали, а це вело до великих збитків для казни.
Після тривалих переговорів у Тячеві уклали договір, згідно з яким бургграф (каштелян) Хустського замку разом з королівським ішпаном (жупаном) Марамороського комітату зобов’язувались не карати гірників за припинення роботи, а в майбутньому –
суворо дотримуватись їхніх прав. Старости й радники всіх 5 коронних міст звернулись
до гірників з проханням приступити до роботи. Так закінчилась перший страйк у Марамороських соляних копальнях, який, можливо, взагалі був першим виступом робітників
Центральної Європи на захист своїх прав.
У Солотвині у промислових масштабах видобуток солі почався у 2-й половині 18
століття. За Австро-Угорщини Солотвинська соляна рудня складалася з 8 копалень,
пізніше діяли три копальні.

Документи з адміністративно-господарських, метричних, податкових, фінансових питань, питань особового складу, охорони здоров’я, соціального забезпечення
робітників. Книга обліку розташування намічених до розвідки точок корисних копалин на території Підкарпатської Русі. Книги обліку робіт на шахтах Солотвинського
солерудника. Листування з Міністерством фінансів Угорщини, дирекцією солерудників та ін. про закупівлю обладнання, інструментів, матеріалів, виробництво солі,
кількість використаного дерева на соляних шахтах, затрати на будівництво; ремонт
мостів, доріг, виробничих споруд, шкіл, церков, будинків; відправку солі фірмам.
Відомості про кількість відпущеної солі, надходжень від продажу солі. Документи
про прийняття на роботу та звільнення з роботи, переміщення робітників, виплату заробітної плати, пенсій, видачу позик робітникам, видачу зерна робітникам.
Алфавітний список робітників шахт. Реєстр робочих та службовців. Книги обліку
виходу на роботу робітників шахт. Книги обліку хворих. Особові картки робітників
та службовців. Звіти. Статистичні дані. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів. Предметний та тематичний покажчики.
Тисауйлоцьке промислове товариство, с. Тисауйлок Севлюського округу
Угочанської жупи (A Tiszaujlaki ipartestület iratai)
Ф. 1102, од. зб. 26, 1891-1913 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляр Міністерства фінансів Угорщини про стягнення податків з торгівців і ремісників. Книга протоколів. Статут товариства. Договори про прийом на
навчання учнів-ремісників. Книги обліку та особові справи учнів-ремісників. Рішення Свалявського окружного начальника про видачу громадянам дозволу на
ведення ремесла. Списки ремісників. Трудові книжки ремісників. Скарги роботодавців і робітників.
Тур’яреметський залізоробний завод, с. Тур’ї Ремети Перечинського округу
Ужанської жупи (A Turjaremetei magyar királyi vasgyár iratai)
Ф. 1376, од. зб. 1, 1869 р. Опис. Угор. мова.
Головний касовий журнал заводу.
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Ужгородський акціонерний винокурний завод, м. Ужгород (Az Ungvári
szeszgyár, szeszfinomító és szesz-szabadraktár rt. іratai; Spisy Lihovaru, akciové
společnosti v Užhorodě)
Ф. 513, од. зб. 246, 1907-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Протоколи засідань правління заводу. Страхові поліси про страхування майна
заводу. Рахунки заводу за придбання та ремонт обладнання. Листування з спиртними заводами і торговими фірмами з питань постачання сировини та тари, з замовниками з питань реалізації продукції. Повідомлення правління заводу про відправку спиртних напоїв замовникам. Звіти касира заводу. Річні звіти та баланси.
Відомості виплати заробітної плати робітникам.
Ужгородське промислове об’єднання, м. Ужгород (Az Ungvári iparegyesület
іratai; Spisy Průmyslové komory v Užhorodě)
Ф. 208, од. зб. 4, 1904-1925 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Книга протоколів засідань. Книга обліку членських внесків. Алфавітні покажчики
до книги реєстрації вхідних документів. Список ремісників та торговців м. Ужгорода.

3. Установи і товариства сільського,
лісового та водного господарства
3.1. Адміністративні сільськогосподарські установи
1 фонд, од. зб. 155, 1900-1919 рр. Описи.
Сільськогосподарський інспекторат Ужанської жупи, м. Ужгород (Ung
vármegye gazdasági felügyelőségének iratai)
Ф. 325, од. зб. 155, 1900-1919 рр. Описи. Угор. мова.
З метою піднесення тваринництва, у 1896 році в Угорщині було створено 5 окружних тваринницьких інспекторатів. З часом коло завдань інспекторатів поступово розширювалося і їх кількість щороку зростала. У 1908 році тваринницькі інспекторати було
перейменовано на сільськогосподарські інспекторати. Згідно з законом 1908 року стаття
ХLІІІ „Про розвиток тваринництва” до функцій сільськогосподарських інспекторатів увійшло також вирішення питань, пов’язаних із розведенням великої рогатої худоби, свиней,
овець, кіз, кроликів, птиці. Насамперед це питання, що стосуються купівлі, в тому числі
за кордоном, і розподілу тварин, ведення контролю за розвитком тваринництва, утриманням пасовищ та ін. Згідно з законом 1912 року стаття ХХІІІ „Про ведення сільськогосподарських справ органами управління” сільськогосподарські інспекторати було підпорядковано жупним управлінням. У кожній жупі при жупному управлінні було створено
сільськогосподарський інспекторат. Інспектор, що стояв на чолі інспекторату, займався
вирішенням питань, які належали до компетенції Міністерства землеробства Угорщини
за винятком питань лісового та водного господарств, а також ветеринарної справи.
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Розпорядження і циркуляри Міністерства землеробства Угорщини. Відомості
про облік придбаної племінної худоби. Листування з Міністерством землеробства,
експозитурою гірських територій, окружними начальниками з питань ведення тваринництва, садівництва, птахівництва. Списки службовців сільськогосподарських
інспекторатів. Книга реєстрації вхідних і вихідних документів.

3.2. Органи землевпорядкування
2 фонди, од.зб. 2319, 1902-1944 рр. Описи.
Починаючи з 1850-х років в Австрії, а пізніше і в Австро-Угорщині існували управління кадастрового вимірювання. Основні завдання управлінь – проведення в кожному
населеному пункті тригонометричних вимірювань земельних ділянок, необхідних для
складання податкових земельних кадастрів, а також – участь у складанні поземельних
вкладок. Підпорядковувалися Міністерству фінансів Угорщини.
На території Чехословацької республіки, до складу якої у 1919 році увійшла Підкарпатська Русь, продовжували діяти земельні закони, запроваджені за часів Австро
– Угорщини. Основна функція кадастрових управлінь полягала у зміцненні приватної
земельної власності. Кадастрові управління описували місце розташування та конфігурацію землеволодінь та угідь, фіксували землевласника, здійснювали вимірювання
земельних ділянок громадян. Кадастрові книги містили відомості про розміри, господарський стан, прибутковість та оцінку земельної власності. На підставі цих книг проводилося оподаткування власників земельних ділянок.

Мукачівське управління кадастрового вимірювання, м. Мукачево (A kataszteri
felmérések Munkácsi főhivatalának iratai; Spisy Hlavního úřadu katastrálního
měřeni v Mukačevě)
Ф. 1509, од. зб. 2221, 1902-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Функції управління поширювалися на територію м. Мукачева, 15 нотаріатів Мукачівського округу, за винятком нотаріатів в селах Доробратово і Залуж, а також нотаріатів в с. Батьово Берегівського округу та с. Чинадієво (Сент-Міклош) Свалявського
округу. Підпорядковувалося VІ відділу Головної фінансової дирекції в м. Ужгороді.

Розпорядження Міністерства фінансів та Міністерства пошт і телеграфів Чехословаччини з адміністративно-фінансових питань. Розпорядження Президії Цивільного Управління Підкарпатської Русі, Цивільного Управління Підкарпатської
Русі та Головної фінансової дирекції в м. Ужгороді про порядок ведення поземельних книг і поземельних листів. Плани, карти обміру і уточнення кордонів населених пунктів. Документи зі складання та ведення поземельного кадастру. Реєстри земельних ділянок кадастрових округів. Валові списки парцел та їх розмірів.
Описи кордонів кадастрових округів. Описи місцезнаходження тригонометричних
стовпів. Карти земельних ділянок кадастрових округів. Карти обміру земельних ділянок громадян. Кадастрові вкладки про майновий стан мешканців м. Мукачева
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та Мукачівського округу. Журнали обліку власників земельних ділянок. Алфавітні
покажчики власників земельних ділянок. Журнали обліку поземельних вкладок, номерів парцел, вхідних та вихідних документів, алфавітні покажчики до них. Протоколи перевірки земельних ділянок. Рішення окружних судів про внесення змін до
кадастрових книг. Документи про реєстрацію змін права власності на нерухоме
майно громадян. Виписки з особового рахунку Мукачівського магістрату. Перелік
вулиць м. Мукачево. Циркуляри Міністерства фінансів Угорщини. Листування з
Міністерством фінансів Угорщини з питань особового складу. Робочі щоденники
обліку робіт. Звіти службовців про виконану роботу. Документи про переміщення
службовців. Відомості виплати заробітної плати.
Свалявське управління кадастрового вимірювання, с. Свалява Березької
жупи (A Szolyvai magyar királyi országos kataszteri felmérési hivatal iratai)
Ф. 1594, од. зб. 98, 1902-1918 рр. Опис. Угор. мова.
Реєстри земельних ділянок. Валові списки парцел і їх розмірів. Відомості про
зміну власників земельних ділянок. Карти обміру земельних ділянок громадян.

3.3. Сільськогосподарські комісії
2 фонди, од. зб. 42, 1916-1918 рр. Описи.
Комісія по заготівлі кормів в Березькій жупі, м. Берегово (A Bereg vármegyei
takarmányozást intéző bizottság iratai)
Ф. 1010, од. зб. 2, 1918 р. Опис. Угор. мова.
Листування з Міністерством землеробства Угорщини про заготівлю та розподіл
фуражу. Прохання поміщиків і селян-середняків про виділення їм висівок.
Комісія по сільськогосподарським роботам в Угочанській жупі, м. Нодьселлеш (Ugocsa vármegye gazdasági munkabizottságának iratai)
Ф. 1132, од. зб. 40, 1916-1918 рр. . Опис. Угор. мова.
Циркуляр Кошицького військового командування про розшук військовополонених. Циркуляри Міністерства збройних сил Угорщини та листування з Кошицьким
військовим командуванням про обмін військовополоненими з Румунією, про заборону військовополоненим поїздок по залізниці. Прохання роботодавців та листування з Міністерством землеробства Угорщини про направлення військовополонених на роботу. Повідомлення жандармів про відмову військовополонених від
роботи, їх втечу та розшук. Повідомлення головного лікаря Севлюської лікарні про
смерть військовополонених та акти про їх смерть.
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3.4. Урбаріальні громади
2 фонди, од. зб. 10, 1902-1945 рр. Описи.
Урбаріальна громада – форма колективної власності жителів села на земельні
угіддя, що утворилася внаслідок урбаріальної реформи, проведеної в Угорщині у 17641772 роках. В складі власників цих земельних угідь були лише ті селяни, які одержали
землю за урбаріальної реформою. Вона визначала норми взаємовідносин між поміщиками і кріпаками. Згідно з цією реформою селянська родина повинна була відробити
на рік 104 дні пішої панщини або 52 дні з тяглом. Крім відробітків, кріпаки ще платили
натуральні і грошові податки. Власність Урбаріальних громад зберіглась і після скасування в 1848 році кріпосного права. Урбаріальні громади проіснували до 1945 року.

Великобичківська урбаріальна громада, с. Великий Бичків Рахівського
округу Марамороської жупи (A Nagybocskói úrbéres birtokosság iratai; Spisy
urbariálního majetku ve Velkém Bočkově)
Ф. 995, од. зб. 9, 1902-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Протоколи загальних зборів та засідань членів правління. Книги обліку доходів
та витрат. Касова книга.
Урбаріальна громада села Колочава-Негровець Воловецького округу Марамороської жупи (Alsó- és Felsőkaraszló volt úrbéri erdőbirtokosságának iratai;
Spisy bývalého Pozemkového lesniho úřadu v Zářicí a Hrebli)
Ф. 925, од. зб. 1, 1909-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Протоколи загальних зборів та засідань членів правління.

3.5. Лісові управління, наглядацькі станції та лісництва
19 фондів, од. зб.4634, 1880-1923 рр. Описи.
Органами управління лісовими господарствами першої інстанції були лісові адміністративні комісії, які виконували свою функцію при допомозі лісових інспекторатів.
Згідно з законом 1879 року стаття ХХХІ з метою ведення контролю над усіма лісами,
територію Угорщини було поділено на 14 лісових округів (інспекторатів). На чолі кожного
інспекторату стояв лісовий інспектор, який був представником Міністерства землеробства
Угорщини. Діяльність лісового інспекторату поширювалася на територію кількох жуп.
Основне завдання, що стояло перед лісовими інспекторатами – дотримання законодавства щодо захисту лісів та охорони природи. Лісові інспекторати надавали пропозиції лісовим адміністративним комісіям та іншим органам, розробляли плани ведення
лісових господарств.
На території Угорщини було створено 43 королівські лісові управління (лісові дирекції), які здійснювали загальне управління державними лісами та лісами, що були
власністю державного казначейства. Лісовим управлінням (лісовим дирекціям) підпо-
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рядковувалися створені в кожному окрузі лісові наглядацькі станції (лісництва), які безпосередньо займалися веденням лісових господарств.

Берегівська королівська державна лісова управа, м. Берегово Березької
жупи (A Beregszászi magyar királyi állami erdőhivatal iratai)
Ф. 206, од. зб. 355, 1882-1920 рр. Описи. Угор. мова
Листування з Міністерством землеробства Угорщини та інструкції про порядок
ведення лісового господарства. Листування з лісовими інспекторатами про проведення лісонасаджень та вирубки лісу, реалізацію лісоматеріалів, надання дозволу
особам на випасання в лісах худоби, особовому складу службовців лісової управи.
Протоколи засідань урбаріальних громад. Відомості про діяльність лісових інспекторатів. Кваліфікаційні картки інженерів лісових інспекторатів. Прейскуранти цін на
лісоматеріали. Кошториси на утримання лісорозсадників. Книги реєстрації вхідних
та вихідних документів, алфавітні покажчики до них. Книги обліку власників лісу.
План експлуатації лісу.
Берегівська лісова наглядацька станція, м. Берегово (A Beregszászi
erdőfelügyelőség iratai; Spisy Lesního inspektorátu v Berehovu)
Ф. 704, од. зб. 667, 1880-1928 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Листування з Міністерством землеробства Угорщини, Берегівською лісовою
управою про продаж та оренду лісу, затвердження планів експлуатації лісів, встановлення меж між лісовими ділянками. Рішення Адміністративної комісії Березької
жупи про затвердження бюджетів урбаріальних громад, надання дозволу на вирубку та продаж лісу, використання прибутку від експлуатації лісу. Протоколи засідань
урбаріальних і сільських громад. Листування з окружними начальниками про вирощування, облік та розподіл лісосадильного матеріалу, проведення обов’язкових
лісопосадок, оштрафування осіб за незаконну вирубку лісу. Листування з Міністерством землеробства Чехословаччини, лісовими наглядацькими станціями та адміністративними установами про надання дозволу на вирубку лісу та використання
лісових ділянок під сільськогосподарські культури. Плани і звіти про роботу лісництв. Доповідні записки лісових обхідників про стан лісу. Оціночні акти на дерево,
що підлягає продажу. Прейскуранти цін на лісову продукцію.
Бочківська королівська лісова наглядацька станція, с. Бочко Рахівського
округу Марамороської жупи (A Bocskói magyar királyi erdőgondnokság iratai)
Ф. 1363, од. зб. 1, 1917 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку лісових насаджень.
Великоберезнянське лісове управління, с. Великий Березний Ужанської
жупи (A Nagybereznai magyar királyi erdőgondnokság iratai)
Ф. 1357, од. зб. 2, 1890-1907 рр. Опис. Угор. мова.
Книги реєстрації вхідних документів.
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Дубриницьке лісництво, с. Дубриничі Перечинського округу Ужанської жупи
(A Berecsényifalvai erdőgondnokság iratai)
Ф. 1358, од. зб. 2, 1918 р. Опис. Угор. мова.
Касові журнали.
Кошицьке лісове управління, м. Кошиці (A Kassai erdőgazdaság iratai)
Ф.1367, од. зб. 1, 1883 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку лісових ділянок Ужанської жупи.
Мараморошсігетська королівська лісова дирекція, м. Мараморош-Сігет
(A Máramarosszigeti magyar királyi erdőigazgatóság iratai)
Ф. 1355, од. зб. 4, 1894-1912 рр. Опис. Угор. мова.
План ведення лісового господарства. Журнали обліку перевірки лісових господарств. Топографічні карти території Рахівського лісництва та план експлуатації і
посадки лісу.
Мараморошсігетська королівська лісова наглядацька станція, м. Мараморош-Сігет (A Máramarosszigeti magyar királyi erdőfelügyelőség iratai; Spisy
Marmarošsigetského maďarského královského lesniho ředitelstvi)
Ф. 1209, од. зб. 5, 1894-1923 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Циркуляри Міністерства землеробства Угорщини, піджупана Марамороської
жупи та листування з ними про затвердження положення про ведення лісового
господарства, продаж та сплав лісу, будівництво гребель, стягнення штрафів з порушників правил. Книга обліку лісових насаджень.
Мараморошсігетське королівське лісове управління, м. Мараморош-Сігет
(A Máramarosszigeti magyar királyi erdőhivatal iratai)
Ф. 1210, од. зб. 19, 1819-1918 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства землеробства Угорщини, рішення лісової комісії при
Адміністративній комісії Марамороської жупи про встановлення права власності на
лісові ділянки, продаж лісоматеріалів, штрафування за порушення правил ведення лісового господарства. Справи про розмежування урбаріальних земель. Книги
реєстрації вхідних та вихідних документів, безплідних лісових ділянок. Реєстр поземельних вкладок.
Рахівська королівська лісова наглядацька станція, с. Рахів (A Rahói magyar
királyi erdőgondnokság iratai)
Ф. 1354, од. зб. 2, 1899-1914 рр. Опис. Угор. мова.
Книги обліку молодих лісових насаджень та виконаних лісових робіт.
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Севлюська королівська лісова наглядацька станція, м. Севлюш Угочанської
жупи (A Nagyszőlősi magyar királyi járási erdőgondnokság iratai)
Ф. 289, од. зб. 372, 1876-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження і циркуляри Міністерства землеробства Угорщини про встановлення меж та облік земельних ділянок урбаріальних громад, складання плану експлуатації лісу, вирубку лісу, попередження поширення шкідників лісових культур, проведення
робіт із шкідниками, внесення змін до паспортів земельних володінь, закупівлю лісового насіння, проведення лісопосадок, заборону випасу худоби в лісах урбаріальних
громад. Листування з Адміністративною комісією і піджупаном Угочанської жупи про
продаж лісів з аукціону, призначення на роботу, виконання службових обов’язків лісниками, встановлення заробітної плати лісникам. Плани експлуатації і карти лісових
ділянок. Відомості обліку пасовищ і лісів. Протоколи засідань сільських представництв
з питань вирубки дерев. Рішення окружного суду про майнові суперечки громадян.
Книги реєстрації вхідних і вихідних документів, алфавітні покажчики до них. Книги реєстрації злочинів. Книги обліку використання лісових ділянок.
Тур’яреметська королівська лісова наглядацька станція, с. Тур’ї Ремети Перечинського округу Ужанської жупи (A Turjaremetei magyar királyi
erdőgondnokság iratai)
Ф. 1362, од. зб. 1, 1916-1917 рр. Опис. Угор. мова.
Книга обліку вирубки та відправки лісу.
Ужгородська королівська лісова наглядацька станція, м. Ужгород Ужанської
жупи (Az Ungvári királyi erdőfelügyelőség iratai)
Ф. 1105, од. зб. 796, 1868-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження та циркуляри Міністерства землеробства Угорщини про затвердження планів експлуатації лісів, продаж лісових ділянок, проведення лісопосадок, перевірку діяльності урбаріальних громад, надання дозволу на вирубку лісу,
заборону випасу худоби в лісах, боротьбу з шкідниками лісових культур, прийняття
мір проти лісових порушників. Листування з Адміністративною комісією Ужанської
жупи про ведення лісорозробок, лісонасаджень, заготівлю дров для населення.
Програма VІІІ Міжнародного сільськогосподарського конгресу у м. Відні (1906 р.).
Відомості обліку лісових ділянок. Карти лісових ділянок. Інструкція з ведення лісового господарства. Плани роботи та річні звіти. Зарплатні відомості лісових наглядачів. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів та алфавітні покажчики до
них. Книги обліку власників лісу, орендарів.
Ужгородське королівське лісове управління, м. Ужгород Ужанської жупи (Az
Ungvári magyar királyi főerdőhivatal iratai)
Ф. 112, од. зб. 116, 1869-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження та циркуляри Міністерства землеробства Угорщини про встановлення меж лісових ділянок, проведення лісопосадок, продаж лісових ділянок,
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надання дозволу на вирубку лісу, заборону ведення мисливства на території північно-східних жуп Угорщини. Листування з піджупаном Ужанської жупи, лісовими
дирекціями та наглядацькими станціями про облік прибутків і видатків, забезпечення населення та установ паливом, будівництво і ремонт доріг, мостів, будинків, з
питань особового складу робітників і службовців. Прейскуранти цін на лісоматеріали. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів. Алфавітні покажчики до них.
Книги обліку власників лісових ділянок. Книги обліку пенсіонерів. Книги обліку руху
коштів різних фондів. Книги обліку видачі заробітної плати. Головні касові книги.
Ужгородський лісовий інспекторат, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári
magyar királyi erdőfelügyelőség iratai)
Ф. 1361, од. зб. 4, 1893-1912 рр. Опис. Угор. мова.
Журнали обліку лісів та планів ведення лісового господарства. Книги реєстрації
вхідних та вихідних документів.
Ужгородське угорське королівське головне лісове управління Міністерства
землеробства Угорщини, м. Ужгород (Az Ungvári magyar királyi főerdőhivatal
iratai)
Ф. 38, од. зб. 2283, 1864-1918 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства фінансів Угорщини та листування з ним про будівництво і ремонт будинків, шкіл, церков, мостів, доріг, каналів, вирубку лісу та реалізацію дерева, порядок надання дозволу на ведення мисливства, по особовому складу
службовців. Проекти бюджетів лісових інспекторатів. Прейскуранти цін на лісоматеріали. Договори про здачу в оренду землі. Відомості про оподаткування населення.
Дані лісових господарств про пошкодження лісів. Кваліфікаційні картки службовців.
Зарплатні відомості робітників і службовців. Книги реєстрації вхідних документів та
алфавітні покажчики до них. Книги протоколів засідань та обліку лісових насаджень.
Книги обліку власників лісу. Книги обліку орендарів та лісових ділянок, зданих в
оренду. Книги обліку витрат лісоматеріалів. Книги обліку нових лісонасаджень.
Феерпотоцька королівська лісова наглядацька станція, с. Феєрпоток Рахівського округу Марамороської жупи (A Fejérpataki magyar királyi erdőgondnokság
iratai; Spisy Maďarského královského lesního úřadu ve Fejérpataku)
Ф. 1364, од. зб. 2, 1914-1923 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Книга обліку виконаних робіт з господарських питань. Книга обліку лісових ділянок, що підлягають вирубці.
Феньвешвелдьське королівське лісове управління, с. Феньвешвелдь (Ставне) Великоберезнянського округу Ужанської жупи (A Fenyvesvölgyi magyar
királyi erdőgondnokság iratai)
Ф. 1359, од. зб. 1, 1917-1918 рр. Опис. Угор. мова.
Книга обліку матеріальних витрат.
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Шатораляуйхельська королівська лісова наглядацька станція, с. Шатораляуйхель (A Sátoraljaújhelyi magyar királyi állami erdőhivatal iratai)
Ф. 1360, од. зб. 1, 1899 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку безхазяйних лісових ділянок.

3.6. Водорегуляційні товариства
3 фонди, од. зб. 3880, 1854-1944 рр. Описи.
Сернянське водорегуляційне товариство по боротьбі з повенями та внутрішніми водами, м. Мукачево Березької жупи (A Szernyei vízrendező, ármentesítő
és belvízszabályozó társulat iratai; Spisy Serňanského vodoregulačního spolku
v Mukačevě)
Ф. 1491, од. зб. 733, 1890-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Відомості про кількість відчужених від селян земельних ділянок по селах. Місячні відомості про рівень води в річках та каналах. Правила ведення боротьби
з паводками і внутрішніми водами. Креслення, кошториси робіт на будівництво
мостів. Справи про будівництво каналів для відведення води з ділянок. Матеріали
про регуляцію річок. Звіти про роботу товариства. Бюджети. Протоколи загальних
зборів. Відомості про нарахування заробітної плати робітникам.
Товариство по боротьбі з паводками та регуляції річок Березької жупи,
м. Берегово Угорського королівства (A Bereg vármegyei vízszabályozó és
ármentesítő társulat iratai)
Ф. 251, од. зб. 2435, 1854-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Створене на базі Товариства регуляції р. Тиса Березької жупи згідно з законом
1871 року стаття ХХХІХ „Про водорегуляційні товариства”. Мета – захист заплави р.
Тиса від повені, утримання в належному стані існуючих та будівництво нових захисних
дамб і водостічних систем. Членами товариства були землевласники, нерухоме майно
яких знаходилося на заплаві, на яку поширювалася діяльність товариства.

Розпорядження та циркуляри Міністерств Угорщини. Справи про будівництво
дамб, каналів, мостів, шлюзів, осушення земель, меліорацію земель, відшкодування за відчужені землі. Справи про стягнення водорегуляційного податку. Рішення суду про накладення заставного права за несплату водорегуляційного податку та продаж майна з аукціону. Повідомлення товариства про зміни власників
земельних ділянок. Статут товариства. Протоколи засідань правління товариства.
Протоколи загальних зборів товариства. Листування з Міністерством публічних
робіт Угорщини, окружними начальниками про проведення водорегуляційних робіт, з фінансових та адміністративно-господарських питань. Відомості про заборгованість сіл по виплаті водорегуляційного податку, інженерів товариства про стан
дамби р. Тиса, виплату заробітної плати службовцям. Технічні проекти, плани,
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кошториси на будівництво дамб, каналів, мостів. Звіти про прибутки та видатки
товариства. Бюджети. Баланси. Звіти. Акти ревізій. Технічні проекти, кошториси
на регуляцію рік, будівництво каналів, дамб, мостів. Відомості обліку показників
рівня води в річках. Журнали обліку виконаних робіт. Технічні проекти на осушення земель. Графіки опадів та рівня води в річках Дунай, Тиса та ін. Журнал обліку
членів водорегуляційного товариства с. Тарпа. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів. Книги реєстрації земельних ділянок, що знаходяться під загрозою
паводку.
Товариство водорегуляції та боротьби з паводками Березької жупи, м. Вашарошнамень (A Bereg vármegyei vízszabályozó és ármentesítő társulat iratai;
Spisy Vodohospodářského a protipovodnového spolku Berežské župy)
Ф. 324, од. зб. 712, 1918-1941 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Розпорядження та циркуляри Міністерства землеробства Угорщини про очищення каналів, перевірку технічного стану насосних станцій, будівництво мостів,
гребель, дамб, шлюзів, проведення водорегуляційних і меліоративних робіт, оренду земельних ділянок. Листування з фірмами про придбання будівельних матеріалів. Рішення та оголошення окружних судів про внесення змін у поземельні
книги, продаж з аукціону майна громадян за борги. Статут товариства. Протоколи
засідань товариства. Звіти. Бюджети. Місячні відомості податкової управи. Донесення наглядачів дамб. Відомості сплати водорегуляційного податку. Журнали обліку роботи головного інженера. Матеріали з особового складу службовців.

4. Установи, підприємства і товариства транспорту та зв’язку
4.1. Підприємства залізничного транспорту
1 фонд, од. 31, 1911-1945 рр. Опис.
Паровозне депо станції Берегово угорських королівських державних залізниць, м. Берегово Березької жупи (A magyar királyi államvasútak beregszászi
fűtőházának iratai; Spisy depa Maďarských královských státních drah v Berehově)
Ф. 933, од. зб. 31, 1911-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Інструкція управління залізниць в м. Будапешті про обов’язки паровозних
бригад. Інструкція управління угорських королівських залізниць в м. Мішкольці
про порядок перекваліфікації та підвищення кваліфікації робітників залізничного
транспорту. Журнали обліку робітників Особові справи робітників. Облікові картки
службовців депо.
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5. Установи та товариства будівництва
2, фонди, од. зб.1390, 1879 – 1919 рр. Описи.
Згідно з законом від 1877 року стаття ХХІV „Про скасування жупних інженерних
станцій і покладення їх функцій на державні будівельні управління” в кожній жупі було
створене жупне будівельне управління. Основні завдання – будівництво і утримання
державних, жупних і сільських доріг, проектування громадських споруд та ведення
контролю над ними. До складу входили головний інженер, як голова, та певна кількість
інженерів. Голова будівельного управління був членом загальних жупних зборів. Підпорядковувалися Міністерству торгівлі Угорщини. У справах, що стосувалися жупи – піджупану жупи.

Берегівська будівельна управа Міністерства промисловості та транспорту,
м. Берегово (A Beregszászi államépitészeti hivatal iratai)
Ф. 111, од. зб. 1202, 1883-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження і циркуляри міністерства торгівлі Угорщини. Плани мостів і доріг, інструкції та кошториси на проведення ремонту мостів і доріг, листування з піджупаном про будівництво доріг, мостів, церков, будинків, ремонт адміністративних
будівель, шкіл, регуляцію та укріплення берегів річок. Відомості прийому будівельних матеріалів. Касові книги дорожнього фонду. Карта Березької жупи та плани
земельних ділянок м. Берегова. Бюджети. Звіти про використання коштів на будівництво доріг і мостів. Відомості виплати заробітної плати. Книги реєстрації вхідних
та вихідних документів.
Ужгородський будівельний уряд, м. Ужгород (Az Ungvári államépitészeti hivatal
iratai)
Ф. 256, од. зб. 188, 1879-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження та циркуляри Міністерства торгівлі Угорщини, листування з піджупаном Ужанської жупи. Креслення, плани, карти, кошториси на будівництво та
ремонт доріг, мостів шкіл, заводів та ін. Акти прийому побудованих мостів, доріг,
будівель. Прейскуранти на будівельні матеріали, рознарядки. Касові книги. Звіти.
Списки службовців. Відомості обліку дорожніх майстрів. Особові рахунки дорожніх
майстрів. Відомості нарахування заробітної плати. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів, алфавітні покажчики до них.
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ІІІ. ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА, ПРЕСА
1. Установи освіти
1.1. Навчальні заклади
1.1.1. Семінарії
5 фондів, од. зб. 1938, 1790 – 1945 рр. Описи.
Державна вчительська семінарія, м. Мукачево Березької жупи (A Munkácsi
állami elemi népiskolai tanitóképző intézet iratai; Spisy Státního učitelského
ústavu pro obecné školy v Mukačevě)
Ф. 1551, од. зб. 1253, 1914-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
За згодою Міністерства освіти Угорщини 1 вересня 1914 року в м. Мукачеві було
відкрито Угорську королівську державну народошкільну семінарію. В семінарію приймали хлопців, котрі закінчили 4 класи гімназії. На перший курс було прийнято 31 учня.
Навчання велося угорською мовою і тривало чотири роки. У 1915-1916 навчальному
році кількість учнів збільшилася до 53 осіб у двох класах. Відкрився інтернат (гуртожиток) для семінаристів. У 1917-1918 навчальному році семінарія мала вже чотири
класи. Педагогічна практика проходила на базі одної з мукачівських шкіл. Перший випуск педагогів відбувся у 1918 році. У грудні того ж року угорський демократичний уряд
М. Каролі прийняв рішення про перетворення мукачівської педагогічної установи на
руську семінарію. На навчання вирішили приймати і дівчат.
У 1919 році Підкарпатська Русь була включена до складу новоствореної Чехословаччини. За вказівкою чеської влади у квітні 1919 року всім учням були видані свідоцтва про закінчення семінарії без іспитів і цим було припинено викладання на угорській
мові. У 1920 році празький уряд створив при підкарпатському губерніальному уряді
Шкільний реферат, якому була підпорядкована і Мукачівська вчительська семінарія. З
1919 по 1939 роки викладання проводилося русинською мовою.
Підкарпатська Русь у 1939 році увійшла до складу Угорщини. 22 листопада 1939
року семінарію знову перейменовано на Угорську королівську державну учительську
семінарію з угорською мовою навчання. Перші два навчальні роки у семінарії навчалися і хлопці і дівчата. Потім згідно з розпорядженням Міністерства культів та освіти
Угорщини угорські класи було перетворено на дівочий ліцей, а русинські класи – на
хлопчачий ліцей, а пізніше поступово – на учительську семінарію.
Семінарія проіснувала до 1945 року. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22
січня 1946 року була створена Закарпатська область, яка увійшла до складу Радянської України. У будинку семінарії було відкрито педагогічне училище.

Розпорядження, циркуляри і повідомлення Міністерства культів та освіти Угорщини, Міністерства освіти Чехословаччини, Шкільного відділу Цивільної управи
Підкарпатської Русі. Листування з вищими органами з питань діяльності школи.
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Списки викладачів і учнів. Протоколи засідань педрад. Навчальні плани викладачів. Класні журнали. Журнали обліку відвідування учнів. Табелі успішності та відвідування учнів. Протоколи засідань екзаменаційної комісії. Відомості про результати
іспитів на атестат зрілості. Посвідчення учительської зрілості. Атестати зрілості.
Бюджети і баланси. Зарплатні відомості викладачів. Особові справи викладачів та
учнів. Кваліфікаційні картки вчителів. Статистичні відомості. Річні звіти.
Ужгородська греко-католицька жіноча вчительська семінарія, м. Ужгород
Ужанської жупи (Az Ungvári görog-katolikus leány tanitóképző intézet iratai;
Spisy Řecko-katolíckeho dívčiho učitelského ústavu v Užhorodě)
Ф. 1048, од. зб. 96, 1912-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Поряд з чоловічою учительською семінарією у вересні 1902 року за сприяння єпископа Ю. Фірцака в Ужгороді була відкрита угорськомовна Ужгородська греко-католицька жіноча вчительська семінарія, набір до якої аж до 1913 р. проводився раз у два роки.
В цій семінарії навчалися здебільшого дочки греко-католицьких священиків і дяків.
Спочатку підготовка майбутніх учителів початкових (народних) шкіл здійснювалася
протягом двох років. З 1911 р. навчання за розширеною програмою стало чотирирічним, а з 1939 року – п’ятирічним. Згідно з законом від 1938 року стаття ХІІІ замість першого класу вчительської семінарії було відкрито перший клас новоствореного дівочого
ліцею. Проте відповідно до розпорядження Міністерства культів та освіти Угорщини від
1941 р. № 55.600, за браком вчителів, четвертий клас ліцею тимчасово знову було перетворено на вчительську семінарію, отже упродовж 1942-1943 навчальних років діти
І-ІІІ класів були учнями дівочого ліцею, а діти ІV-V класів – учнями вчительської семінарії. Перший випуск вчителів п’ятирічної вчительської семінарії був у 1939-1940 роках.
Створену у 1875 році початкову школу 1 вересня 1904 р. було реорганізовано в
одно класову „упражнітельну” школу, де семінаристки проходили педагогічну практику.
Починаючи з 1942-1943 навчальних років були відкриті паралельні русинські класи.

Листування з вищими органами з питань діяльності семінарії. Прохання учнів
про прийняття їх до семінарії. Протоколи засідань педрад. Класні журнали. Журнали обліку учнів. Журнали успішності та відвідування учнями школи. Класифікаційні
журнали учнів. Свідоцтва зрілості. Касова книга. Письмові екзаменаційні роботи.
Протоколи проведення екзаменів. Журнал вхідних та вихідних документів.
Ужгородська греко-католицька півчо-учительська семінарія, м. Ужгород
(Az Ungvári görog-katolikus kántor-tanitóképezde iratai; Spisy Řecko-katolíckeho
farního úřadu v Užhorodě)
Ф. 336, од. зб. 371, 1795-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Засновано учительську семінарію в 1793 році. Багато зробив для її відкриття Мукачівський єпископ Андрій Бачинський. Семінарія готувала вчителів і півцедяків для
народних та церковних шкіл. Перші 90 років учбовий заклад не мав власної будівлі. Він
орендував класні приміщення в багатьох будівлях міста.
Спочатку навчальний процес тривав п’ять місяців. З 1834 по 1843 рр. був продовжений до одного року. З 1844 до 1872 – навчання стало дворічне, до 1899 р. – трирічне, до 1938 – чотирирічне, далі до закриття семінарії – п’ятирічне.
У 1883 році завершено будівництво першого поверху нової будівлі семінарії, а в
1886 році – другого. Навчальний процес у новому приміщенні розпочався у 1884 році.
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На першому поверсі семінарії розміщувалися навчальні аудиторії, на другом – шкільний
інтернат-гуртожиток, а в підвалах – майстерні. В 1933-36 рр. до головного корпусу було
прибудовано спортивний зал, який, крім того, був також актовим та кіноконцертним.
В будинку вчительської семінарії працювала ціла низка видатних педагогів нашого
краю. В 1897 році тут розпочав педагогічну діяльність Августин Волошин – визначний
громадсько-політичний діяч, Президент Карпатської України, Герой України. З 1917 по
1938 рік він був незмінним директором семінарії. Поряд з Августином Волошиним в
навчальному закладі працювали такі високопрофесійні педагоги, як Августин Штефан,
Іван Мурані, Олекса Приходько, Віктор Желтвай, Степан Дудинський, Михайло Дутка,
Микола Долинай, Йосип Бокшай та багато інших. Вчительську семінарію закінчили кілька тисяч висококласних педагогів, які працювали в горожанських, народних і церковних
сільських школах, несучи знання і культуру місцевому населенню.
Вчительська семінарія була закрита в 1947 році. Кілька років в будинку розміщувався Ужгородський педінститут, а пізніше був переданий Ужгородському державному
університету.

Циркуляри Міністерства культів та освіти Угорщини, дирекції Кошицького шкільного округу. Листування з вищими органами з питань діяльності школи. Прохання учнів про прийняття їх до семінарії. Списки учнів. Протоколи засідань педрад.
Навчальні плани. Класні журнали. Журнали і табелі успішності та відвідування
учнями школи. Журнали практичних занять. Письмові екзаменаційні роботи. Класифікаційні журнали та екзаменаційні протоколи. Свідоцтва учнів про закінчення
семінарії.
Ужгородська королівська греко-католицька чоловіча вчительська семінарія,
м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári királyi görog-katolikus fiutanitóképző
intézettel kapcsolatos felsőnépiskola (mint előkészítő tanfolyam) iratai; Spisy
Přípravného kursu Vyšší obecné školy při Královském řecko-katolickém
chlapeckém učitelském semináři v Užhorodě)
Ф. 1049, од. зб. 105, 1834-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку учнів. Класні журнали. Журнали успішності та відвідування
учнями школи. Журнали обліку книг шкільної бібліотеки. Класифікаційні журнали.
Журнали вхідних та вихідних документів.
Ужгородська греко-католицька чоловіча духовна семінарія, м. Ужгород
(Az Ungvári görog-katolikus hittudományi főiskola iratai; Spisy Řecko-katolického
bohosloveckého učilište v Užhorodě)
Ф. 813, од. зб. 113, 1790-1947 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Ужгородська семінарія-академія є нині одною з найдавніших в Україні з усіх діючих
духовних навчальних закладів. Започаткування духовного закладу сягає часів єпископа
Михайла Мануїла Ольшавського, який у 1744 році заснував у м. Мукачеві богословську
школу. З часом єпископ А. Бачинський вирішив перенести свою резиденцію, а відповідно
і духовну школу до м. Ужгорода, західніше розташування якого, робило його перспективнішим для подальшого зростання. 1776 року королева Угорщини та Богемії Марія-Терезія заснувала (на папері) Ужгородську греко-католицьку духовну семінарію, яка спершу
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мала статус королівсько-єпископського ліцею і розміщувалася в замку. На утримання
семінарії виділялася дуже щедра сума 3000 флоринів щорічно. У перший навчальний рік
тут було всього 23 учні. Навчання вели руською мовою чотири доктори теології.
У грудні 1778 р. замок, що з розвитком артилерії втратив своє воєнно-стратегічне
значення, був повністю переданий семінарії. Покровителями закладу вважалися три
святителі Східної Церкви – Іван Златоуст, Василій Великий і Григорій Богослов. Від самого початку семінарія мала статут, що зобов’язував викладачів і студентів систематично
складати довідник із публікацією найважливіших подій шкільного життя, так звану „Гісторію Домус”. Число учнів тут щорічно коливалося, інколи сягаючи 120 і навіть 150 осіб.
Для престижу настоятелем семінарії призначався один із каноніків кафедральної капітули. З 1796 р. на допомогу йому призначався віце-префект, що виконував
обов’язки духівника і завгоспа. З 1805 р. настоятель став зватися ректором. По смерті
єпископа А. Бачинського в семінарії почалося викладання за латинськими підручниками, хоча професори ще тривалий час читали лекції народною мовою. Лише пасторальне богослов’я, педагогіка і обряди й далі викладалися латинською мовою.
Після революції 1848 р. єпископ В. Попович, незважаючи на різкі протести латинських примасів, відновив навчання студентів рідною мовою, але згодом це було знову
скасовано.
У 1944 р. її приміщення зайняли німецькі війська, а через кілька місяців тут розташувалися червоноармійці. Лише в середині квітня після наполегливих клопотань єпископа Т. Ромжі вдалося вивільнити одне крило замку під семінарію. Владика негайно
скликав останні два курси семінаристів, так званих ветеранів, щоб дати їм можливість
хоча би пришвидшено завершити освіту і висвятитися. Ці інтенсивні тримісячні курси
пройшли тридцять останніх семінаристів. Наприкінці травня 1947 р. міліція зайняла
обидва навчальні корпуси і конфіскувала майно семінарії. Єпископ переніс заклад до
своєї резиденції, де він існував навіть після його смерті, до 16 лютого 1949 р., коли міліція зайняла кафедральний собор і владичу резиденцію.

Листування з вищими органами з питань діяльності семінарії. Списки богословів. Протоколи засідань педрад. Проповіді. Журнали обліку успішності. Контрольні, екзаменаційні та конкурсні роботи. Протоколи іспитів. Класифікаційні журнали.
Список книг бібліотеки. Відомості нарахування зарплати службовцям.

1.1.2. Гімназії
5 фондів, од. зб. 4707, 1862-1945 рр. Описи.
Берегівська державна гімназія, м. Берегово (A Beregszászi állami gimnázium
iratai; Spisy Státního obecného gymnázia v Berehově)
Ф. 432, од. зб. 221, 1898-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
З 1864 по 1874 роки у м. Берегові існувала чотири класова середня школа. Викладалися предмети: закон божий, угорська мова, латинська мова, географія, природознавство, математика, малювання, каліграфія, фізкультура.
Через злиденне фінансування, школа утримувала себе дуже важко і в 1874 році її
було перетворено на горожанську школу, яка утримувалася з державною допомогою.
Предмети викладалися ті самі, що і в середній школі, лише додавалася німецька мова
з першого класу.
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Згідно з розпорядженням Міністерства культів та освіти Угорщини від 1884 року
№ 18.716 школу було перетворено на державну горожанську хлопчачу школу, а згідно
з його розпорядженням від 1890 року № 32.036 починаючи з 1890-1891 навчального
року – на чотири класову державну реальну школу. Крім предметів, які викладалися
в горожанській школі, з третього класу діти вивчали ще французьку мову, а також геометрію, креслення, стенографію та хімію. Після закінчення четвертого класу реальної
школи учні мали можливість переходити у п’ятий клас будь-якої гімназії.
У 1895 році міністр культів та освіти Угорщини розпорядженням № 25.442 умовно
дозволив директору реальної школи Орловскі Іштвану реорганізувати школу у гімназію. Згідно з розпорядженням Міністерства культів та освіти Угорщини від 1895 року
№ 43.395 у 1895-1896 навчальному році відкрився перший клас гімназії, до якої було
прийнято 66 учнів. Крім предметів реальної школи тут викладалися ще історія, грецька
мова, співи. Навчання в гімназії тривало 8 років. Таким чином перші випускні іспити учні
складали у 1903 році.
Гімназія відносилася до Кошицького шкільного округу. У 1919 році Підкарпатська
Русь увійшла до складу Чехословацької республіки.
На підставі розпорядження Шкільного реферату Підкарпатської Русі в м. Ужгороді
від 09.12.1919 року № 1542.ІІ.А при угорській гімназії було створено паралельні русинські класи та інтернат для сільських дітей. Гімназію поступово було перетворено на
реальну гімназію. На підставі усного розпорядження Шкільного реферату Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, починаючи з 1922-1923 навчальних років, угорська гімназія
перестала бути самостійною і відтоді аж до 1939 року в гімназії основними класами
були русинські класи (класи „А”), а паралельними класами були угорські класи (класи
„В”). В усіх класах було введено новий предмет „русинська мова”. Викладалися також
фізика і філософія, а з 1922-1923 навчального року і чеська мова.
У 1939 році Підкарпатська Русь увійшла до складу Угорщини. Починаючи з 19391940 навчального року гімназія відносилася до новоствореного Кошицького шкільного
округу. Навчання велося на угорській мові.
Згідно з розпорядженням Міністерства культів та освіти Угорщини від 24.10.1941
року № 74.404 гімназію було поділено на дівочу та хлопчачу гімназії. Гімназії очолював
один директор, якому допомагав заступник директора дівочої гімназії. Гімназії мали
окремі навчальні плани. Окремо велися справи щодо навчального процесу (прийом,
журнали реєстрації учнів, класні журнали тощо). Діловодство було спільне.
Гімназія проіснувала до 1945 року. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22
січня 1946 року була створена Закарпатська область, яка увійшла до складу Радянської України. У будинку гімназії було відкрито середню школу №1 ім. Щорса.

Свідоцтва про закінчення початкової школи. Список абітурієнтів. Протоколи засідань педрад. Табелі успішності та відвідування учнями школи. Класні журнали.
Протоколи здачі іспитів. Головна рахункова книга. Листування з вищими органами
про діяльність школи.
Берегівська державна реальна гімназія, м. Берегово (A Beregszászi állami
gimnázium iratai)
Ф. 676, од. зб. 4084, 1875-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядженням Міністерства культів та освіти Угорщини. Листування з вищими органами з питань діяльності гімназії. Протоколи засідань педрад, іспитів,
письмових робіт. Списки учнів. Особові справи вчителів. Фінансові документи. Статистичні звіти. Відомості здачі іспитів.

130

Державний архів Закарпатської області

Мукачівська державна гімназія, м. Мукачево Березької жупи (A Munkácsi
állami gimnázium iratai; Spisy Státního gymnázia v Mukačevě)
Ф. 1514, од. зб. 278, 1905-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
У 1865 році в м. Мукачеві було відкрито чотири класову середню школу. У три перші класи було прийнято 102 учні. У 1887 році міська Рада домоглася розширення гімназії і розпочалося будівництво нової будівлі.
З 1892 року гімназія стала 8-ми класовою, кількість учнів збільшилася до 181 чоловіка, а в 1907-1908 навчальному році – вже до 499 чоловік. У гімназії навчалися і
хлопці і дівчата. Викладалися наступні предмети: закон божий, етика, угорська мова і
література, німецька мова і література, географія, історія, психологія, логіка, математика, природознавство, фізика, хімія, креслення, каліграфія, фізкультура. Перші іспити
на атестат зрілості проводилися у 1894 році.
28 жовтня 1919 року Угорську державну гімназію було перетворено на російську
реальну гімназію.
У 1920-1921 навчальному році з дозволу Шкільного реферату Підкарпатської Русі
в м. Ужгороді вводяться три паралельні угорські класи. З 1925-1926 навчального року
поступово вводяться паралельні чеські класи. Крім предметів, що викладалися за часів
Угорського королівства, у період Чехословацької республіки викладалися ще і чеська,
русинська і французька мови. На чолі гімназії стояв директор, який безпосередньо підпорядковувався головному директору навчального округу.
У 1939-1940 навчальному році гімназію знову реорганізовано в Угорську державну
королівську гімназію з паралельними русинськими класами.
Восени 1939 року було відкрито самостійну російську гімназію. Атестат зрілості
гімназії надавав право на вступ до будь-якого вищого навчального закладу. Гімназія
фактично була доступна лише привілейованим верствам населення, хоча за статутом
вона рахувалася безстановою.
Гімназія проіснувала до 1945 року. 1 вересня 1945 року замість гімназії було відкрито СШ № 1 з російською мовою навчання та СШ № 2 з українською мовою навчання.

Розпорядженням Міністерства культів та освіти Угорщини. Листування з вищими органами з питань діяльності гімназії. Списки викладачів гімназії. Класні каталоги
учнів. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та відвідування учнями гімназії. Шкільні повідомлення учнів. Особові документи учнів. Протоколи здачі
іспитів. Атестати зрілості. Фінансові документи. Річні звіти. Статистичні відомості.
Ужгородська державна чехословацька реальна гімназія, м. Ужгород (Az Ungvári
állami reálgimnázium iratai; Spisy Státního slovenského reálného gymnázia v
Užhorodě)
Ф. 1198, од. зб. 60, 1903-1938 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
У 1935 році від Ужгородської реальної гімназії відокремилося її чеське відділення,
яке тоді вже нараховувало 648 учнів та 29 викладачів і було створено Ужгородську
державну чехословацьку реальну гімназію.

Табелі та журнали успішності і відвідування учнями гімназії. Класні журнали.
Листування з вищими органами з питань діяльності гімназії. Статистичні дані. Листування з Рефератом освіти з питань заробітної плати вчителів. Свідоцтва учнів
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про закінчення класів гімназії. Класифікаційні журнали та журнали успішності і відвідування учнями гімназії.
Ужгородська російська державна гімназія, м. Ужгород (Az Ungvári állami
orosz gimnázium iratai; Spisy Síátního reálného gymnázia s ruským vyučovacím
jazykem v Užhorodě)
Ф. 335, од. зб. 60, 1862-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Назва навчального закладу є узагальненою, оскільки впродовж своєї історії гімназія
мала 17 різних назв: Колегіум у Гуменному – 1613 р., Колегіум в Унгварі – 1646 р., Гімназія в Унгварі – 1776 р., Королівська головна гімназія в Унгварі – 1778 р., Королівська
гімназія в Унгварі – 1789 р., Королівська католицька державна гімназія в Унгварі – 1852
р., Унгварська королівська католицька головна гімназія – 1862 р., Державна реальна
гімназія в Ужгороді – 1919 р., Руська державна реальна гімназія в Ужгороді – 1923
р., Державна реальна гімназія (головний руський заклад та чехословацький відділ) в
Ужгороді – 1930 р., Державна подкарпаторуська реальна гімназія в Ужгороді – 1934 р.,
Унгварська угорська королівська державна гімназія – 1938 р., Ужгородська угорська королівська державна гімназія – 1939 р., Угорська королівська державна гімназія з російською мовою викладання в Ужгороді – 1941 р., Державна гімназія в Ужгороді –1944 р.
За часи існування Ужгородська гімназія відігравала роль освітнього і культурного
центру нашого краю, вона дала світові сотні талановитих діячів різних галузей науки,
освіти, культури, мистецтва та релігії. Її випускники працювали професорами у кращих
тогочасних університетах Європи, Росії й України.
23 листопада 1613 року з ініціативи головного жупана Ужанського та Земплинського комітатів графа Юрія (Георгія) Другета в Гуменному (нині Східна Словаччина) фундаційною грамотою був заснований Колегіум „на славу Божу і благо святої церкви”.
У 1636 році син Г. Другета Ян Другет, будучи наджупаном комітату Унг та всеугорським
державним суддею, вирішив остаточно перенести школу з Гуменного до Ужгорода.
Завдяки реформам королеви Угорщини та Богемії Марії Терезії (1740-1780 рр.),
Колегіум в Ужгороді 1776 року офіційно реорганізовано в гімназію, а в 1778 році навчальний заклад названо Королівською головною архігімназією в Унгварі, тобто головною гімназією в Ужгороді.
У 1784 р. у гімназії замість латинської мови було запроваджено німецьку мову викладання, а з 1790 р. її знову замінено латинською. Поряд із цим було запроваджено
також угорську мову як обов’язкову дисципліну. Латинська мова залишалася мовою
навчання, але пояснення матеріалу, переклади та письмові вправи з неї проводилися
угорською.
До 1806 р. Ужгородська гімназія була п’ятикласною, перші три були мовознавчі, їх
ще називали „граматичними”, а вищі – гуманітарними. Відповідно до закону про освіту,
який у 1806 р. схвалив імператор Франц І, гімназія стала 6-класною середньою школою, в якій перші – четверті класи були граматичними, а вищі – гуманітарними.
Упродовж 1856-1857 років гімназія набула всіх ознак класичної. До шостого класу
додані сьомий та восьмий, відповідно збільшився кількісний склад викладачів, а у випускному класі запроваджено вивчення філософії.
Із входженням Підкарпатської Русі до Чехословаччини (1919 р.) гімназія отримала
офіційну назву „Ужгородська державна реальна гімназія”. Викладання всіх навчальних
предметів почали проводити рідною мовою. 24 жовтня 1922 року було відкрито перший
чехословацький клас.
У роки Другої світової війни розпорядженням від 29 травня 1941 року чинні дві частини Угорської королівської державної гімназії було розділено на два окремі навчальні
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заклади – угорську і руську гімназії. Офіційна назва першої – „Угорська королівська
державна Другетова гімназія”, а другої – „Угорська королівська державна гімназія” з
російською мовою навчання в Ужгороді.
27 жовтня 1944 року Ужгород було звільнено від угорсько-німецьких військ. З листопада 1944 року відновила свою роботу й Ужгородська гімназія, яка тепер стала називатися „Державна гімназія в Ужгороді”. Гімназія фактично діяла до 29 червня 1945
року, тобто до возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною. На її місці створена
Ужгородська середня школа № 1.

Класні журнали. Табелі успішності та відвідування учнями гімназії. Журнали
реєстрації вхідних документів.

1.1.3. Горожанські школи
6 фондів, од. зб. 1401, 1882-1945 рр. Описи.
Створені на підставі Закону про народну освіту від 1868 року стаття ХХХVІІІ.
Горожанські школи – це неповні середні школи, що давали загальну освіту вищого
рівня, ніж початкові школи, але не давали достатньої підготовки для вибору спеціальної професії, як середні школи. До горожанської школи приймалися діти, які закінчили
4-ий клас початкової школи. Навчання тривало 6 років для хлопців і 4 роки для дівчат. Програма відповідала 1-4 класам гімназії. Викладалися наступні предмети: закон божий, етика, угорська мова і література, німецька мова і література, географія,
історія, математика, природознавство, фізика, хімія, основи сільського господарства
або промисловості, основи бухгалтерського обліку, основи права, статистика, каліграфія, малювання, співи, фізкультура. Навчання велося на угорській мові. Випускники
школи мали можливість продовжити навчання у вчительських семінаріях або торгових
академіях. Школи готували дрібних державних службовців, працівників торгівлі. Першу горожанську школу для дівчат періоду входження території нашого краю до складу
Австро-Угорщини було відкрито у 1874 році в м. Берегові. До Першої світової війни
було відкрито горожанські школи у Мукачеві, Севлюші, Хусті (2), Ужгороді (3). У нижчих
класах навчання велося на русинській мові і лише після 1907 року усі класи було переведено на угорську мову навчання.
Після приєднання Підкарпатської Русі до Чехословацької республіки у 1919 році
кількість горожанських шкіл зросла до 44 (1938 р.), з них у 21 навчання велося на русинській мові.
Після включення Підкарпатської Русі до складу Угорщини у 1939 році кількість горожанських шкіл зменшилася до 12. Навчання в них велося на угорській мові з паралельними класами з угро-російською мовою навчання.
Після 1945 року усі горожанські школи були закриті і введено уніфіковану радянську шкільну систему.

Берегівська горожанська школа, м. Берегово (A Beregszászi polgári iskola
iratai; Spisy Měšťanské školy v Berehově)
Ф. 433, од. зб. 181, 1900-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
З 1864 по 1874 роки у м. Берегові існувала чотири класова середня школа. Через
злиденне фінансування школа утримувала себе дуже важко і в 1874 році її було пе-
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ретворено на горожанську школу, яка утримувалася з державною допомогою. Згідно
з розпорядженням Міністерства культів та освіти Угорщини від 1884 року № 18.716
школу було перетворено на державну горожанську хлопчачу школу, а згідно з його розпорядженням від 1890 року № 32.036 починаючи з 1890-1891 навчального року – на
чотири класову державну реальну школу.

Табелі та журнали обліку успішності та відвідування учнями школи. Класні журнали.
Мукачівська державна дівоча горожанська школа, м. Мукачево Березької
жупи (A Munkácsi állami polgári fiú és leányiskola iratai; Spisy Státni měšťanské
chlapčenské a divči školy v Mukačevě)
Ф. 1518, од. зб. 595, 1882-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Заснована у 1882 році. Граф Ервін Шенборн подарував місту великий земельний
наділ за умови, що на ньому буде побудовано угорськомовний освітній заклад. У 1893
році було завершено будівництво школи і розпочато навчання. Через збільшення кількості учениць у 1905 році було добудоване ще одне крило. Ще пізніше був добудований
3-ій поверх будівлі.
У 1920 році школу було об’єднано із діючою з 1916 року хлопчачою горожанської
школою і перейменовано у Мукачівську державну дівочу і хлопчачу горожанську школу.

Списки дітей. Протоколи засідань педрад. Журнали обліку пройденого матеріалу. Класні журнали. Шкільні повідомлення учнів. Протоколи проведення іспитів.
Особові справи вчителів. Звіти. Статистичні відомості. Фінансові документи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Селлеська горожанська школа, м. Селлеш Угочанської жупи (A Nagyszőlősi
polgári iskola iratai; Spisy Měšťanské školy v Sevluši)
Ф. 489, од. зб. 234, 1884-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Селлеська горожанська школа заснована у 1880 році.

Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Журнали і табелі успішності
та відвідування учнями школи. Свідоцтва про закінчення школи.
Хустська горожанська школа, м. Хуст (A Huszti polgári iskola iratai; Spisy
Měšťanské školy v Chustě)
Ф. 390, од. зб. 498, 1886-1946 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Заснована у 1884 році як вища народна школа. З 1897-1898 навчального року її
частково було перетворено на горожанську школу.

Циркуляри Міністерства освіти Угорщини. Розпорядження шкільного інспекторату. Листування з вищими органами з питань діяльності школи. Журнал обліку розпоряджень шкільного відділу. Журнали обліку вхідних документів. Журнали обліку при-
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йнятих учнів. Протоколи засідань педрад. Книга наказів. Класні журнали. Журнали і
табелі успішності та відвідування учнями школи. Протоколи проведення іспитів. Особові справи вчителів та учнів. Звіти. Статистичні відомості. Фінансові документи.
Ужгородська державна дівоча горожанська школа, м. Ужгород Ужанської
жупи (Az Ungvári állami polgári leányiskola iratai; Spisy Státni divči měšťanské
školy v Užhorodě)
Ф. 789, од. зб. 79, 1897-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Ужгородська державна дівоча горожанська школа, м. Ужгород Ужанської жупи, заснована у 1904 році.

Навчальні плани. Журнали обліку проведення уроків. Класні журнали. Табелі і
журнали успішності та відвідування учнями школи. Класифікаційні журнали. Протоколи здачі іспитів.
Ужгородська угорська королівська хлопчача горожанська школа, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári állami polgári fiuiskola iratai; Spisy Státni
chlapčenské měšťanské školy v Užhorodě)
Ф. 790, од. зб. 48, 1919-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Ужгородська угорська королівська хлопчача горожанська школа, м. Ужгород Ужанської жупи, заснована у 1914 році.

Журнали успішності та відвідування учнями школи. Контрольні роботи учнів.

1.1.4. Вищі народні школи
1 фонд, од. зб. 47, 1883 – 1897 рр. Опис.
Створювалися на підставі Закону про народну освіту від 1868 року стаття ХХХVІІІ у
населених пунктах, які мали не менше 5000 жителів. До вищих народних шкіл приймалися 12-річні учні, які успішно закінчили 6-й клас початкової школи або здали вступні
іспити. Навчання тривало 3 роки для хлопців і 2 роки для дівчат. Для хлопців викладалися закон божий, етика, угорська мова і література, географія, історія, математика,
природознавство, основи сільського господарства, основи конституції, основи бухгалтерського обліку, каліграфія, малювання, співи, фізкультура. Для дівчат викладалися
закон божий, етика, угорська мова і література, географія, історія, математика, природознавство, основи сільського господарства, каліграфія, малювання, співи, жіноче
рукоділля.

Державна вища народна школа, м. Хуст Марамороської жупи (A Huszti állami
felső népiskola iratai)
Ф. 1061, од. зб. 47, 1883-1897 рр. Опис. Угор. мова.
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Листування з шкільним інспекторатом з питань діяльності школи. Протоколи
засідань педрад. Розклади уроків. Відомості про кількість учнів, їх успішність. Статистичні відомості.

1.1.5. Початкові школи
161 фонд, од. зб. 25636, 1873 – 1946 рр. Описи.
Створювалися на підставі Закону про народну освіту від 1868 року стаття ХХХVІІІ.
Це 8-ми класові державні школи, які складалися із двох курсів: навчання у щоденній
школі та навчання у повторювальній школі. У щоденну школу приймалися 6-ти річні
діти і навчалися тут 6 років. Після цього учні навчалися у повторювальній школі протягом 3 років. Викладалися наступні предмети: закон божий, етика, письмо, читання,
математика, рідна мова, мовні і логічні вправи, природознавство, історія, географія,
сільське господарство, основи права, фізкультура. Обидві школи були обов’язковими.
Повторювальна школа не була обов’язковою для тих, хто після 4 класу щоденної школи поступали у горожанську школу або гімназію і навчалися там не менш ніж 2 роки.

Абранківська початкова народна школа, с. Абранка Свалявського округу
(Az Ábránkai elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Abrance)
Ф. 1395, од. зб. 2, 1906-1934 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класний журнал. Журнал успішності та журнали відвідування учнями школи.
Алшоапшанська початкова школа, с. Алшоапша Тячівського округу Марамороської жупи (Az Alsóapsai elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Nižní
Apši)
Ф. 436, од. зб. 138, 1900-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого
матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку книг шкільної бібліотеки. Журнали обліку вхідних документів.
Алшограбовницька початкова народна школа, с. Алшограбовниця Свалявського округу Березької жупи (Az Alsóhrabonicai elemi népiskola iratai; Spisy
Obecné školy v Nižní Hrabovnici)
Ф. 643, од. зб. 53, 1897-1943 рр. Опис. Угор., чеськ. мова.
Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями школи.
Алшокараслівська початкова народна школа, с. Алшокарасло Іршавського
округу Березької жупи (Az Alsókaraszlói elemi népiskola iratai; Spisy Obecné
školy v Záŕíčích)
Ф. 532, од. зб. 287, 1897-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
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Листування з вищими органами з питань основної діяльності школи. Протоколи
засідань педрад. Класні журнали. Журнали обліку прийнятих учнів. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Алшокараслівська парафіяльна початкова школа, с. Алшокарасло Іршавського округу Березької жупи (Az Alsókaraszlói görög-katolikus elemi népiskola
iratai)
Ф. 1397, од. зб. 1, 1903-1909 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал успішності та журнали відвідування учнями школи.
Алшоверешмартська початкова народна школа, с. Алшоверешмарт Севлюського округу Угочанської жупи (Az Alsóveresmarti elemi népiskola iratai;
Spisy Obecné školy v Malé Kopaní)
Ф. 590, од. зб. 72, 1899-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнал обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи.
Алшоверецька парафіяльна школа, с. Алшоверецьке Березької жупи
(Az Alsóvereckei görög-katolikus elemi népiskola iratai)
Ф. 1396, од. зб. 1, 1910-1911 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал успішності та журнали відвідування учнями школи.
Ардангазька початкова народна школа, с. Ардангаза Іршавського округу
Березької жупи (Az Árdánházai elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v
Ardanové)
Ф. 579, од. зб. 38, 1909-1943 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Протоколи засідань педрад. Табелі успішності та журнали відвідування учнями
школи. Журнали обліку вхідних документів.
Арданівська церковна народна школа с. Арданове Іршавського округу
(Az Árdánházai görög-katolikus elemi népiskola iratai; Spisy Řecko-katolické
obecné školy v Ardanově)
Ф. 578, од. зб. 20, 1908-1931 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Селлешвейгардовська початкова народна школа, с. Селлешвейгардо Севлюського округу (A Szőlősvégardói elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy
v Ardovci)
Ф. 555, од. зб. 120, 1895-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
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Класні журнали. Журнали обліку прийнятих учнів. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи.
Астейська початкова народна школа, с. Астей Берегівського округу Березької жупи (Az Asztélyi elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Asteli)
Ф. 426, од. зб. 61, 1897-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Журнали обліку прийнятих учнів. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних документів.
Алшореметська початкова народна школа, с. Алшоремете Берегівського
округу Березької жупи (Az Alsóremetei elemi népiskola iratai; Spisy Obecné
školy v Nižných Remetách)
Ф. 417, од. зб. 122, 1898-1946 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Розпорядження і циркуляри вищих органів освіти. Журнали обліку дітей шкільного віку. Журнали обліку прийнятих учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Свідоцтва про закінчення школи. Журнали обліку вхідних
документів.
Батфавська початкова народна школа, с. Батфа Ужанської жупи (A Bátfai
elemi népiskola iratai; Spisy Štátni maďarské obecné lidové školy v Derevci)
Ф. 176, од. зб. 24, 1905-1940 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку успішності та відвідування учнями школи.
Берегардовська початкова народна школа, с. Берегардов Берегівського
округу Березької жупи (A Beregardói elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy
v Čopivci)
Ф. 422, од. зб. 78, 1895-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку пройденого матеріалу. Журнали обліку відвідування учнями
школи й табелі успішності.
Білківська початкова народна школа, с. Білки Іршавського округу Березької
жупи (A Bilkei elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Bilkách)
Ф. 392, од. зб. 221, 1879-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого
матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
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Бовтрадьська народна школа, с. Бовтрадь Берегівського округу (A Bótrágyi
elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Batradi)
Ф. 414, од. зб. 137, 1906-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Протоколи педрад. Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних
документів.
Бучанська народна школа, с. Буча Берегівського округу (A Bulcsui elemi
népiskola iratai; Spisy obecné školy v Buči)
Ф. 421, од. зб. 80, 1873-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Списки учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали. Табелі успішності та
журнали відвідування учнями школи .
Беневська початкова народна школа, с. Бене Берегівського округу Березької
жупи (A Benei elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Beni)
Ф. 423, од. зб. 98, 1904-1946 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Розпорядження вищих органів освіти. Списки учнів. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Фінансові
документи школи.
Бадалівська початкова народна школа, с. Бадало Берегівського округу Березької жупи (A Badalói elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Badalové)
Ф. 424, од. зб. 98, 1898-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Свідоцтва випускників.
Біганьська початкова народна школа, с. Бігань Берегівського округу Березької жупи (A Bégányi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy ve Veliké Béhani)
Ф. 425, од. зб. 76, 1900-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Батьовська початкова народна школа, с. Батьово Берегівського округу Березької жупи (A Bátyui elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Baťove)
Ф. 427, од. зб. 96, 1901-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі та журнали обліку успішності і відвідування учнями школи. Шкільні повідомлення.
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Богаревицька початкова школа, с. Богаревиця Іршавського округу Березької
жупи (A Falucskai állami népiskola iratai; Štátni obecné školy v Bogarevici)
Ф. 997, од. зб. 85, 1912-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Списки дітей. Журнали реєстрації учнів. Класні журнали. Табелі та журнали обліку успішності i журнали відвідування учнями школи. Журнали реєстрації вхідних
і вихідних документів.
Боржавська початкова народна школа, с. Боржава Берегівського округу Березької жупи (A Borzsovai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Boržave)
Ф. 428, од. зб. 111, 1906-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі та журнали обліку
успішності та журнали відвідування учнями школи. Фінансові звіти школи.
Нодьберезька початкова народна школа, с. Нодьберег Берегівського округу Березької жупи (A Nagyberegi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Berehách)
Ф. 430, од. зб. 95, 1906-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі та журнали обліку
успішності й журнали відвідування учнями школи. Свідоцтва випускників. Журнали
обліку інвентарю.
Берегівська початкова народна школа, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Berehové)
Ф. 434, од. зб. 154, 1886-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Списки учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Баланси школи.
Бедевлянська початкова народна школа, с. Бедевля Тячівського округу
Марамороської жупи (A Bedőházi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Bedevli)
Ф. 439, од. зб. 101, 1904-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Kасові журнали.
Буштягазька початкова народна школа, с. Буштягаза Тячівського округу Марамороської жупи (A Bustyaházai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Buštine)
Ф. 454, од. зб. 213, 1899-1946 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
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Журнали обліку дітей шкільного віку. Журнали обліку прийнятих учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі
успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних та вихідних документів. Особові картки учнів.
Уйбардська початкова народна школа, с. Уйбард Тячівського округу Марамороської жупи (Az Újbárdi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Barové)
Ф. 460, од. зб. 85, 1905-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Білинська початкова народна школа, с. Білин Рахівського округу (A Bilini
elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Bélíné)
Ф. 666, од. зб. 29, 1902-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Білкиколбасівська початкова школа, с. Білки-Колбасово Іршавського округу
Березької жупи (A Bilkei állami elemi népiskola iratai)
Ф. 1400, од. зб. 2, 1909-1910 рр. Опис. Угор. мова.
Журнали успішності та журнали відвідування учнями школи.
Білкипінковецька початкова школа, с. Білки-Пінковець Іршавського округу
Березької жупи (A Bilkei állami elemi népiskola iratai)
Ф. 1401, од. зб. 1, 1909-1910 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал успішності та журнали відвідування учнями школи.
Берегдедська церковна реформатська початкова школа, с. Берегдеда
Берегівського округу Березької жупи (A Beregdédai református elemi népiskola
iratai; Spisy Reformované obecné školy v Dědově)
Ф. 400, од. зб. 41, 1905-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних
документів.
Берченьфалвська початкова народна школа, с. Берченьфалва Перечинського округу Ужанської жупи ( A Bercsényfalvai elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Dubriniči)
Ф. 566, од. зб. 73, 1908-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
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Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Журнали обліку відвідування
учнями школи. Табелі успішності.
Берегкевеждська початкова народна школа, с. Берегкевежд Іршавського
округу Березької жупи (A Beregkövesdi elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Kamenci)
Ф. 550, од. зб. 72, 1899-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями
школи.
Великодоброньська початкова народна школа, с. Велика Добронь Ужанської
жупи (A Nagydobronyi állami elemi népiskola iratai; Spisy Státni obecné lidové
školy ve Velké Dobroni)
Ф. 175, од. зб. 56, 1903-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Мадярком’ятська початкова народна школа, с. Мадярком’ят Севлюського
округу Угочанської жупи (A Nagykomjáti elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Vělkém Komjátu)
Ф. 372, од. зб. 295, 1898-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи. Журнали обліку прийнятих учнів. Списки вчителів та учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Фінансові
документи. Статистичні документи. Журнали обліку вхідних документів. Особові
справи вчителів.
Варіївська початкова народна школа, с. Варі Берегівського округу Березької
жупи (A Vári elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy ve Varech)
Ф. 431, од. зб. 116, 1898-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Вишківська початкова народна школа, с. Вишково Хустського округу Марамороської жупи (A Viski elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy ve Výškově
nad Tisou)
Ф. 467, од. зб. 256, 1897-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних
документів. Журнали обліку книг шкільної бібліотеки.
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Листування з вищими органами освіти з педагогічної та господарсько-фінансової діяльності.
Фелшешардська початкова народна школа, с. Фелшешард Севлюського
округу Угочанської жупи (A Felsősárdi elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy ve Vyšnim Šardě)
Ф. 518, од. зб. 275, 1900-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних
документів. Журнали обліку книг шкільної бібліотеки. Свідоцтва учнів про закінчення школи. Фінансові документи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Верецька початкова народна школа, с. Вереце Севлюського округу Угочанської жупи (A Verécei elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy ve Verjacje)
Ф. 522, од. зб. 174, 1904-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних документів.
Вербьоцка початкова народна школа, с. Вербьоц Севлюського округу Угочанської жупи (A Verbőci református elemi népiskola iratai; Spisy Reformované
obecné školy ve Vrbovci)
Ф. 600, од. зб. 44, 1885-1943 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Табелі успішності та журнали відвідування
учнями школи.
Воловецька початкова школа, с. Воловець Березької жупи (A Volóci állami
elemi népiskola iratai)
Ф. 979, од. зб. 1, 1915 р. Опис. Угор. мова.
Класні журнали.
Вішкська реформатська початкова школа, с. Вішк Хустського округу Марамороської жупи (A Vіski református elemi népiskola iratai)
Ф. 1419, од. зб. 1, 1897-1898 рр. Опис. Угор. мова.
Класні журнали.
Великочингавська парафіяльна школа, с. Велика Чингава Севлюського округу Угочанської жупи (A Nagycsongovai görög-katolikus elemi iskola iratai)
Ф. 1421, од. зб. 1, 1909-1910 рр. Опис. Угор. мова.
Журнали успішності та журнали відвідування учнями школи.
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Великобичківська народна школа, с. Великий Бичків Рахівського округу
(A Nagybocskói elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy ve Velkém Bočkově)
Ф. 395, од. зб. 183, 1889-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали.
Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування
учнями школи. Журнали обліку вхідних та вихідних документів. Свідоцтва учнів про
закінчення школи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Гетенська народна школа, с. Гетен Берегівського округу (A Hetyeni elemi
népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Lipovjě)
Ф. 402, од. зб. 114, 1905-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку інспекторських перевірок.
Грабарівська народна школа, с. Грабарово Берегівського округу (A Halábori
elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Hrabarově)
Ф. 403, од. зб. 78, 1910-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Гатьська початкова народна школа, с. Гать Берегівського округу (A Gáti elemi
népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Hati)
Ф. 405, од. зб. 242, 1900-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Протоколи засідань педрад. Журнали обліку учнів. Класні журнали. Журнали
обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями
школи.
Гомоцька народна школа, с. Гомок Берегівського округу (A Homoki elemi
népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Ноmоku)
Ф. 420, од. зб. 42, 1903-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Протоколи засідань педрад. Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Гечевська початкова народна школа, с. Геча Берегівського округу Березької
жупи (A Gecseii elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Geči)
Ф. 429, од. зб. 85, 1898-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мова.
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Журнали обліку учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних
документів.
Геденьгазька початкова народна школа, с. Геденьгаза Севлюського округу
Угочанської жупи (A Gödényházai elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v
Gudi)
Ф. 588, од. зб. 62, 1901-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Гукливська народна школа, с. Гукливе Свалявського округу Березької жупи
(A Zúgói állami elemi népiskola iratai; Spisy Státni obecné školy v Guklivě)
Ф. 1199, од. зб. 15, 1913-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Фінансові документи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Гутська народна школа, с. Гута Ужгородського округу Ужанської жупи
(Az Unghutai állami elemi népiskola iratai)
Ф. 1200, од. зб. 2, 1890-1916 рр. Опис. Угор. мова.
Бюджети школи.
Гатмегська початкова народна школа, с. Гатмег Іршавського округу Березької жупи (A Hátmegi elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Záhatí)
Ф. 530, од. зб. 94, 1901-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мова.
Протоколи засідань педрад. Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Герінчевська початкова народна школа, с. Герінче Хустського округу Марамороської жупи (A Herincsei elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v
Horinčově)
Ф. 483, од. зб. 156, 1912-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мова.
Циркуляри вищих органів освіти з адміністративних, фінансових, господарських питань. Журнали обліку учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого
матеріалу. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями школи.
Журнали обліку вхідних документів. Фінансові документи. Статистичні та фінансові
звіти.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
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Хусткезька початкова народна школа, с. Хусткез Хустського округу
(A Husztközi elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Nankově)
Ф. 484, од. зб. 250, 1911-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мова.
Журнали обліку учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали. Табелі й
журнали успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних документів. Фінансові документи. Статистичні та фінансові звіти.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Домбовська початкова народна школа, с. Домбо Тячівського округу Марамороської жупи округу (A Dombói elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v
Dubovém)
Ф. 444, од. зб. 182, 1897-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі й журнали успішності
та журнали відвідування учнями школи.
Драгобаратфалвська початкова народна школа, с. Драгобаратфалва Іршавського округу Березької жупи (A Drágabártfalvai elemi népiskola iratai; Spisy
Obecné školy v Drahobratově)
Ф. 485, од. зб. 352, 1887-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку дітей шкільного віку. Журнали обліку прийнятих учнів. Класні
журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних та вихідних документів. Журнали
обліку інспекторських обстежень. Журнали обліку книг шкільної бібліотеки.
Довжанська початкова народна школа, с. Довге Іршавського округу Березької жупи (A Dolhai elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Dovhém)
Ф. 512, од. зб. 201, 1896-1946 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі й журнали
успішності та журнали відвідування учнями школи.
Дешкофалвська початкова народна школа, с. Дешкофалва Іршавського округу Березької жупи (A Deskófalvai elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v
Deškovicích)
Ф. 589, од. зб. 84, 1900-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних документів. Метричні листи
учнів. Хроніка села.
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Домашинська державна початкова школа, с. Домашино Великоберезнянського округу Ужанської жупи (A Domafalvai állami elemi népiskola iratai; Spisy
Obecné školy v Domašíně)
Ф. 809, од. зб. 14, 1907-1943 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку пройденого матеріалу. Журнали обліку успішності та журнали
відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних документів.
Державні початкові народні та церковні школи м. Мукачева і Мукачівського округу Березької жупи (Munkács város és Munkácsi járás állami és
egyházi elemi népiskolái; Spisy Státní a Сírkevní školy město Mukačevo а okresu
Mukačevo)
Ф. 1498, од. зб. 9802, 1855-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи. Списки учнів.
Метричні листи учнів. Особисті картки учнів. Шкільні повідомлення учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями школи. Відомості іспитів. Особові справи вчителів. Журнали реєстрації вхідних документів. Фінансові документи. Статистичні та фінансові звіти.
Дункофалвська початкова народна школа, с. Дункофалва Мукачівського
округу (A Dunkófalvai elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Obavě)
Ф. 613, од. зб. 286, 1900-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи. Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних
документів.
Дюловська початкова народна школа, с. Дюло Севлюського округу Угочанської жупи (A Gyulai elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Ďulě)
Ф. 647, од. зб. 2, 1898-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Запсоньська народна школа, с. Запсонь Берегівського округу (A Zápszonyi
elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Zástavném)
Ф. 415, од. зб. 62, 1906-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Протоколи засідань педрад. Табелі успішності та журнали відвідування учнями
школи. Хроніка с. Запсонь.

РОЗДІЛ І. Фонди установ, організацій, підприємств періоду...

147

Заднєнська народна школа, с. Заднє Іршавського округу (Державна народна
школа в с. Задньомъ; A Zárnyai elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v
Zadném)
Ф. 574, од. зб. 154, 1836-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи. Протоколи
засідань педрад. Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями школи. Фінансові документи. Статистичні звіти.
Зарічевська початкова народна школа, с. Зарічево Перечинського округу
Ужанської жупи (A Drugetházai állami elemi népiskola iratai; Spisy Státní obecné
školy v Zaričevu)
Ф. 1417, од. зб. 37, 1903-1941 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Журнали успішності
та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних та вихідних документів.
Зміївська початкова народна школа, с. Зміївка Берегівського округу (A Kigyósi
elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Zmijivci)
Ф. 406, од. зб. 65, 1902-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями
школи.
Ігленцька початкова народна школа, с. Ігленц Мукачівського округу
(A Pásztorlaki (Iglénci) elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Hliněnci)
Ф. 628, од. зб. 86, 1901-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями
школи.
Ізянська початкова народна школа, с. Іза Хустського округу Марамороської
жупи (Az Izai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Ize)
Ф. 468, од. зб. 259, 1900-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями
школи.
Ілонцайська початкова народна школа, с. Ілонца Іршавського округу Березької жупи (Az Iloncai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Ilnici)
Ф. 478, од. зб. 381, 1898-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
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Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого
матеріалу. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями школи.
Журнали обліку вхідних документів.
Ізворська початкова народна школа, с. Ізвор Свалявського округу Березької
жупи (Az Izvori (Beregforrási) elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Izvori)
Ф. 646, од. зб. 41, 1898-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі
успішності та журнали відвідування учнями школи.
Ілонокуйфалуська початкова народна школа, с. Ілонокуйфалу Угочанської
жупи (Az Ilonkaujfalusi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Onoku)
Ф. 525, од. зб. 61, 1905-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями
школи.
Костєвопастельська державна початкова школа, с. Костєва Пастель Великоберезнянського округу (A Nagypásztélyi állami elemi népiskola iratai; Spisy
Státní obecné školy v Kosťové Pastilе)
Ф. 806, од. зб. 9, 1906-1930 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку успішності та журнали відвідування учнями школи.
Костєвопастельська початкова школа, с. Костєва Пастель Великоберезнянського округу (A Nagypásztélyi (Kosztyovópásztélyi) állami népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Kosťové Pastilе)
Ф. 377, од. зб. 47, 1913-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Журнали успішності та журнали відвідування учнями школи.
Журнали обліку вхідних документів.
Кішбочковська початкова народна школа, с. Кішбочко Рахівського округу Марамороської жупи (A Kisbocskói elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Málém Bočkově)
Ф. 394, од. зб. 58, 1905-1943 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Квасівська народна школа, с. Квасово Берегівського округу (A Kovászói elemi
népiskola iratai; Spisy obecné školy v Kvasově)
Ф. 413, од. зб. 354, 1893-1948 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
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Бюджет школи. Протоколи засідань педрад. Класні журнали. Журнали обліку
пройденого матеріалу. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями школи. Свідоцтва учнів. Особові справи вчителів. Звіти про стан шкільної бібліотеки. Фінансові документи. Статистичні звіти.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Квасівська народна школа, с. Квасово Берегівського округу (A Kovászói elemi
népiskola iratai; Spisy obecné školy v Kvasově)
Ф. 441, од. зб. 182, 1904-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Кривська народна школа, с. Крива Тячівського округу (A Nagykirvai népiskola
iratai; Spisy obecné školy v Křivém)
Ф. 453, од. зб. 136, 1902-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого
матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних документів.
Кричфалвська початкова народна школа, с. Кричфалва Тячівського округу
Марамороської жупи (A Kricsfalvai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Kričově)
Ф. 455, од. зб. 54, 1914-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Кішшаркадська початкова народна школа, с. Кішшаркад Іршавського округу Березької жупи (A Kissarkadi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Hrbkách)
Ф. 547, од. зб. 81, 1908-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Листування з шкільним інспекторатом з фінансових питань.
Карачинська народна школа, с. Карачин Севлюського округу (A Karácsfalvai
elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Karačinách)
Ф. 598, од. зб. 27, 1902-1939 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Келеменфалвська початкова народна школа, с. Келеменфалва Іршавського
округу Березької жупи (A Kelemenfalvai elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Klimovicích)
Ф. 603, од. зб. 101, 1900-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
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Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних документів.
Косинська початкова народна школа, с. Косино Свалявського округу
(A Kockaszállási elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Kosině)
Ф. 619, од. зб. 102, 1905-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних
документів.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Коритнянська державна початкова народна школа, с. Коритняни Ужгородського округу Ужанської жупи (A Kereknyei állami elemi népiskola iratai; Spisy
Státní obecné školy v Korytňanech)
Ф. 791, од. зб. 86, 1901-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Шкільні свідоцтва учнів. Звіти. Бюджет школи. Особові справи вчителів. Фінансові документи. Статистичні дані.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Кіральмезівська державна початкова народна школа, с. Кіральмезе Тячівського округу Марамороської жупи (A Királymezői állami elemi népiskola iratai)
Ф. 1410, од. зб. 1, 1895-1896 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал обліку прийнятих учнів.
Кішчонговська початкова народна школа, с. Кішчонгова Севлюського округу
Угочанської жупи (A Kiscsongovai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Závadce)
Ф. 540, од. зб. 87, 1913-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку пройденого матеріалу. Класні журнали. Табелі успішності та
журнали відвідування учнями школи.
Керекгедьська початкова народна школа, с. Керекгедь Тячівського округу
Марамороської жупи (A Kerekhegyi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy
v Okruhlé)
Ф. 466, од. зб. 80, 1893-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку шкільного інвентарю. Журнали обліку прийнятих учнів. Журнали обліку пройденого матеріалу. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи.
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Комлоська початкова народна школа, с. Комлош Іршавського округу Березької жупи (A Komlósi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Chmelniku)
Ф. 542, од. зб. 195, 1898-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мова.
Журнали обліку відвідування дітьми дитячого садка. Журнали обліку прийнятих учнів. Журнали обліку пройденого матеріалу. Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Кіштарнянська початкова народна школа, с. Кіштарна Севлюського округу
Угочанської жупи (A Kistarnai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Chyži)
Ф. 561, од. зб. 54, 1902-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі й журнали успішності
та журнали відвідування учнями школи.
Лютянська початкова народна школа, с. Люта Великоберезнянського округу
(A Lyutai állami népiskola iratai; Spisy Státni obecné školy v Ljute)
Ф. 379, од. зб. 129, 1907-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Липчейська початкова народна школа, с. Липче Хустського округу Марамороської жупи (A Lipcsei elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Lipči)
Ф. 498, од. зб. 72, 1899-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Програма з вивчення православної релігії в школі. Класні журнали. Табелі
успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали вхідних та вихідних
документів.
Луківська початкова народна школа, с. Лукове Іршавського округу Марамороської жупи (A Lipcsei elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Lukově)
Ф. 537, од. зб. 61, 1901-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Журнали обліку вхідних документів. Фінансові документи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Ліпчемезівська початкова народна школа, с. Ліпчемезев Хустського округу
Марамороської жупи (A Lipcsmezői elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy
v Lipecké Polaně)
Ф. 586, од. зб. 139, 1904-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
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Мистицейська початкова народна школа, с. Мистице Іршавського округу Березької жупи (A Miszticei elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Imstičově)
Ф. 517, од. зб. 235, 1893-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Міхалківська початкова народна школа, с. Міхалка Хустського округу
(A Miihálkai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Krajníkově)
Ф. 477, од. зб. 159, 1902-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку дітей шкільного віку. Журнали обліку прийнятих учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали
відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних документів.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Малобіганьська початкова народна школа, с. Мала Бігань Берегівського
округу (A Kisbégányi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Malé Béhani)
Ф. 412, од. зб. 83, 1903-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку дітей шкільного віку. Журнали обліку прийнятих учнів. Метричні
листи. Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних та вихідних документів.
Матьфалвська початкова народна школа, с. Матьфалва Севлюського округу Угочанської жупи (A Mátyfalvai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Matějově)
Ф. 520, од. зб. 247, 1893-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи. Журнали обліку дітей шкільного віку. Журнали обліку прийнятих учнів. Метричні листи. Протоколи
засідань педрад. Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних та вихідних документів. Фінансові документи.
Меденецька початкова народна школа, с. Меденце Іршавського округу Березької жупи (A Medencei elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Meděnici)
Ф. 521, од. зб. 69, 1917-1947 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних документів.
Мадярком’ятська початкова народна школа, с. Мадярком’ят Севлюського
округу (A Magyarkomjáti állami népiskola iratai; Spisy obecné školy ve Velkých
Komjatech)
Ф. 793, од. зб. 61, 1897-1945рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
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Мирчанська державна початкова народна школа, с. Мирча Великоберезнянського округу (A Mércsei állami elemi népiskola iratai; Spisy Státni obecné školy
v Mirči)
Ф. 804, од. зб. 36, 1919-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку пройденого матеріалу. Журнали обліку успішності та журнали
відвідування учнями школи.
Малокопаньська державна початкова народна школа, с. Мала Копаня Севлюського округу Угочанської жупи (Az Alsóveresmarti állami elemi népiskola
iratai; Spisy Státni obecné školy v Malé Kopani)
Ф. 810, од. зб. 8, 1903-1940 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку пройденого матеріалу. Журнали обліку успішності та журнали
відвідування учнями школи.
Мезекосоньська державна початкова народна школа, с. Мезекосонь Берегівського округу (A Mezőkaszonyi állami elemi népiskola iratai; Spisy Státni obecné
školy v Kosině)
Ф. 1052, од. зб. 10, 1899-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого
матеріалу. Журнали й табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Масарфалвська початкова народна школа, с. Масарфалва Мукачівського округу Березької жупи (A Maszárfalvai elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Negrově)
Ф. 528, од. зб. 123, 1892-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали.
Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування
учнями школи. Журнали обліку вхідних документів. Журнали обліку інспекторських
перевірок.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Маккошяношівська початкова народна школа, с. Маккошяноші Берегівського
округу Березької жупи (A Makkosjánosii elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Ivanovciach)
Ф. 419, од. зб. 96, 1900-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Протоколи засідань педрад. Учбові плани. Класні журнали. Табелі й журнали
успішності та журнали відвідування учнями школи.
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Мужайська початкова народна школа, с. Мужай (Мужієве) Берегівського
округу Березької жупи (A Nagymuzsalyi elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Mužijevě)
Ф. 409, од. зб. 123, 1902-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Табелі, журнали успішності та журнали відвідування учнями школи.
Нодьчонговська початкова народна школа, с. Нодьчонгова Севлюського
округу Угочанської жупи (A Nagycsongovai elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy ve Veliké Čengavě)
Ф. 539, од. зб. 69, 1903-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Нодьберезнянська початкова народна школа, с. Нодьберезна Ужанської жупи
(A Nagybereznai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy ve Velkém Berezném)
Ф. 629, од. зб. 91, 1884-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Протоколи засідань педрад. Табелі успішності та журнали відвідування учнями
школи. Журнали обліку вхідних документів.
Нодьабранецька початкова народна школа, с. Нодьабранка Свалявського
округу Березької жупи (A Nagyábránkai elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Abrancě)
Ф. 553, од. зб. 94, 1901-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Новосільська початкова народна школа, с. Нове Село Берегівського округу
(A Beregujfalusi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Újfalu)
Ф. 418, од. зб. 210, 1853-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали наказів директора школи. Журнали обліку прийнятих учнів. Журнали
обліку пройденого матеріалу. Класні журнали. Табелі й журнали обліку успішності
та журнали відвідування учнями школи.
Нірешуйфалуська початкова народна школа, с. Нірешуйфалу Мукачівського округу Березької жупи (A Nyiresujfalusi elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Dunkovicích)
Ф. 591, од. зб. 98, 1901-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
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Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Фінансові документи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Олахчертеська початкова народна школа, с. Олахчертес Іршавського округу
Березької жупи (Az Oláhcsertészi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Podhorně)
Ф. 581, од. зб. 207, 1905-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних
документів. Фінансові документи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Оросівська початкова народна школа, с. Оросі Берегівського округу
(A Sárosoroszi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Orosijevě)
Ф. 411, од. зб. 48, 1905-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Табелі успішності та журнали відвідування
учнями школи.
Окнослатинська початкова народна школа, с. Окнослатина Рахівського округу Марамороської жупи (Az Aknaszlatinai elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy ve Slatině)
Ф. 504, од. зб. 221, 1898-1943 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку дітей шкільного віку. Журнали обліку прийнятих учнів. Класні
журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних документів. Фінансові документи.
Осемерська початкова народна школа, с. Осемере Перечинського округу
Ужанської жупи (Az Ószemerei elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy ve
Simiru)
Ф. 543, од. зб. 186, 1916-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи.
Папівська початкова народна школа, с. Папі Берегівського округу Березької
жупи (A Csonkapapi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Popově)
Ф. 416, од. зб. 45, 1906-1947 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи. Касовий журнал.
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Перечинська початкова народна школа, с. Перечин Ужанської жупи
(A Perecsenyi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Perečíně)
Ф. 503, од. зб. 115, 1910-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Списки учнів. Протоколи засідань педрад.
Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Інвентарні книги. Статистичні звіти.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Ракошпотоцька початкова народна школа, с. Ракошпоток Севлюського округу Угочанської жупи (A Rákospataki elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy
v Hrbkách)
Ф. 533, од. зб. 156, 1905-1946 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Особисті картки учнів. Протоколи засідань
педрад. Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності
та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних документів. Статистичні відомості. Фінансові документи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Рахівська початкова народна школа, с. Рахів Марамороської жупи (A Rahói
elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Rachově)
Ф. 506, од. зб. 282, 1887-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи.
Репинська початкова народна школа, с. Репинне Марамороської жупи
(A Repenyei elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Repině)
Ф. 986, од. зб. 5, 1902-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Списки молоді та дітей села, які повинні відвідувати школу. Фінансові документи школи.
Рокосівська початкова народна школа, с. Рокосово Хустського округу Угочанської жупи (A Rakaszi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Rokosově)
Ф. 514, од. зб. 130, 1911-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи.
Рокосівська чеська народна школа, с. Рокосово Хустського округу (A Rakaszi
(1919-től cseh tannyelvű) népiskola iratai; Spisy obecné školy v Rokosově (od
roku 1919 s českým vyučovacim jazykem))
Ф. 516, од. зб. 22, 1887-1939 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
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Протоколи засідань педрад. Табелі успішності та журнали відвідування учнями
школи.
Русковська початкова народна школа, с. Русковці Березької жупи (A Ruszkóci
községi elemi népiskola iratai)
Ф. 980, од. зб. 1, 1882-1888 рр. Опис. Угор. мова.
Баланси школи.
Сентмігалькьортвейська початкова народна школа, с. Сентмігалькьортвейеш Тячівського округу Марамороської жупи (A Szentmihálykörtvélyesi elemi
népiskola iratai; Spisy obecné školy v Hrušové)
Ф. 457, од. зб. 74, 1900-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Метричні листи. Класні журнали. Табелі й
журнали успішності та журнали відвідування учнями школи.
Селлешлонківська початкова народна школа, с. Селлешлонка Тячівського
округу Марамороської жупи (A Széleslonkai elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Širokým Luhu)
Ф. 526, од. зб. 139, 1910-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Метричні листи. Протоколи засідань педрад.
Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних документів.
Селлешегреська початкова народна школа, с. Селлешегреш Севлюського
округу Угочанської жупи (A Szőlősegresi elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Olešniku)
Ф. 505, од. зб. 308, 1896-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого
матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних документів.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Сайкофалвська початкова народна школа, с. Сайкофалва Іршавського округу Березької жупи (A Szajkófalvi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Osoju)
Ф. 541, од. зб. 63, 1906-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та
журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних документів.
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Селлешростоцька початкова народна школа, с. Селлешростока Севлюського
округу Угочанської жупи (A Szőlősrosztokai elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Roztocě)
Ф. 599, од. зб. 30, 1905-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Сасфалуська початкова народна школа, с. Сасфалу Севлюського округу Угочанської жупи (A Tiszaszászfalui elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Sasově)
Ф. 535, од. зб. 69, 1898-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі і журнали успішності та журнали відвідування учнями школи.
Скотарська початкова народна школа, с. Скотарське Воловецького округу Березької жупи (A Kisszolyvai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy ve
Skotarském)
Ф. 596, од. зб. 55, 1900-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями
школи.
Стройнянська початкова народна школа, с. Стройне Свалявського округу
(A Malmosi (Sztrojnai) elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Strojně)
Ф. 618, од. зб. 195, 1898-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Статистичні відомості.
Фінансові звіти.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Сольвавська початкова народна школа, с. Сольва Березької жупи (A Szolyvai
elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Svalavě)
Ф. 635, од. зб. 108, 1898-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Табелі успішності та журнали відвідування
учнями школи. Хроніка села.
Сасоцька початкова народна школа, с. Сасока Свалявського округу
(A Szászókai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Sasovce)
Ф. 644, од. зб. 97, 1901-1946 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи. Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування
учнями школи. Статистичні відомості. Фінансові документи.
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Сусковська початкова народна школа, с. Суско Свалявського округу Березької жупи (A Szuszkói elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Suskově)
Ф. 645, од. зб. 35, 1908-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Севлюська початкова народна школа, м. Севлюш Угочанської жупи
(A Nagyszőlősi állami elemi népiskola iratai; Spisy Státni obecné školy v Sevluši)
Ф. 1047 од. зб. 61, 1893-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та
журнали відвідування учнями школи.
Сільцевська початкова народна школа, с. Сільце Іршавського округу
(A Beregkisfaludi állami elemi népiskola iratai; Spisy Státni obecné školy v Selci)
Ф. 1051 од. зб. 13, 1899-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Сентміклоська початкова народна школа, с. Сентміклош Свалявського округу Березької жупи (A Szentmiklósi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Čiňad’ově)
Ф. 626, од. зб. 697, 1900-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Статистичні відомості. Фінансові документи. Розклади уроків. Журнали обліку
прийнятих учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі
успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних і вихідних документів.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Тисауйгельська початкова народна школа, с. Тисауйгель Севлюського округу Угочанської жупи (A Tiszaújhelyi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Novém Sele)
Ф. 633, од. зб. 76, 1901-1940 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Тейчівська початкова народна школа, с. Тейче (Тячів) Марамороської жупи
(A Técsői elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Tačově)
Ф. 446, од. зб. 173, 1901-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого
матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
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Талаборфалвська початкова народна школа, с. Талаборфалу Тячівського
округу Марамороської жупи (A Talaborfalui elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Теrеblě)
Ф. 449, од. зб. 176, 1900-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого
матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Теребешфеєрпотоцька початкова народна школа, с. Теребешфеєрпоток Рахівського округу Марамороської жупи (A Terebesfejérpataki elemi népiskola
iratai; Spisy obecné školy v Trebušanech)
Ф. 538, од. зб. 37, 1902-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Тисакирвська початкова народна школа, с. Тисакирва (Крива) Хустського
округу Марамороської жупи (A Tiszakirvai elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Křivé)
Ф. 481, од. зб. 125, 1906-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи.
Теребешфеєрпотоцька державна початкова народна школа, с. Теребешфеєрпоток Рахівського округу Марамороської жупи (A Terebesfejérpataki állami
elemi népiskola iratai)
Ф. 1425, од. зб. 1, 1913-1914 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал успішності та журнали відвідування учнями школи.
Тисачоманська початкова народна школа, с. Тисачома Берегівського округу
Березької жупи (A Csomai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Čоmě)
Ф. 401 од. зб. 42, 1900-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Касові книги. Журнали обліку учнів. Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Журнали
обліку вхідних документів. Журнали обліку книг шкільної бібліотеки.
Ужгородська державна початкова школа на площі Другет, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári Drugeth téri mindennapi állami elemi iskola iratai; Spisy
Státní denni obecné školy na Drugetthově námestí v Užhorodě)
Ф. 996, од. зб. 101, 1883-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
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Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та
журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних і вихідних документів. Фінансові документи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи
Ужгородська державна народна школа на площі Кошута, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári Kossuth Lajos téri állami iskola iratai; Spisy Státní obecné
školy na náměstí Lajose Kossutha v Užhorodě)
Ф. 1045, од. зб. 23, 1902-1943 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали успішності та журнали відвідування учнями школи.
Ужгородська словацька початкова школа, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Az
Ungvári szlovák elemi iskola iratai; Spisy Lidové školy slovenské v Užhorodě)
Ф. 367, од. зб. 142, 1899-1942 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Урмезівська початкова народна школа, с. Урмезе Тячівського округу Марамороської жупи (Az Úrmezői elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Ruském Poli)
Ф. 463 од. зб. 61, 1900-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Устьчорнянська початкова народна школа, с. Усть-Чорна Тячівського округу
(A Királymezői elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Ustčorne)
Ф. 459 од. зб. 21, 1898-1939 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Фанчикська початкова народна школа, с. Фанчика Севлюського округу
Угочанської жупи (A Fancsikai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy ve
Fančíkově)
Ф.549, од. зб. 97, 1898-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Фекетеардовська початкова народна школа, с. Фекетеардо Севлюського
округу Угочанської жупи (A Feketeardói elemi népiskola iratai)
Ф.795, од. зб. 5, 1906-1914 рр. Опис. Угор. мова.
Класні журнали. Журнали обліку успішності та журнали відвідування учнями
школи.
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Фекетеардовська початкова народна школа, с. Фекетеардо Севлюського
округу Угочанської жупи (A Feketeardói elemi népiskola iratai; Spisy Obecné
školy v Černém Ardově)
Ф.560, од. зб. 120, 1904-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Журнали обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи.
Фюзешмезівська початкова народна школа, с. Фюзешмезе Іршавського округу Березької жупи (A Füzesmezői elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Lozě)
Ф. 536 од. зб. 40, 1901-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Харшфалвська початкова народна школа, с. Харшфалва Свалявського округу Березької жупи (A Hársfalvai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Nelipeni)
Ф. 615 од. зб. 212, 1901-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку прийнятих учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку вхідних
документів. Бюджет школи.
Худльовська початкова народна школа, с. Худльово Ужгородського округу
Ужанської жупи (A Horlyói elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Hudlově)
Ф. 159 од. зб. 132, 1900-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Книги запису учнів до школи. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи.
Хустська початкова народна школа № 1, м. Хуст Марамороської жупи
(A Huszti 1. számú elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy číslo 1. v Chustě)
Ф. 388 од. зб. 720, 1883-1946 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Документи про діяльність дитячого садка. Журнали обліку прийнятих учнів.
Відомості про кількість вчителів та учнів. Протоколи засідань педрад. Класні журнали. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Свідоцтва успішності учнів. Журнали обліку вхідних документів. Звіти. Статистичні відомості. Фінансові документи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
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Чертезька початкова народна школа, с. Чертеж Ужанської жупи (Az Ungcsertészi
magyar állami elemi népiskola iratai; Spisy Státní obecně školy podkarpatoruské
v Čertěži)
Ф. 155 од. зб. 262, 1898-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Розпорядження Ужгородського шкільного інспекторату про участь учителів у
конгресі педагогів в м. Празі. Журнали обліку проведених уроків. Класні журнали.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Протоколи іспитових комісій.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Чорнотевська початкова народна школа, с. Чорноте Севлюського округу Угочанської жупи (A Csarnatói elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Černé)
Ф.552, од. зб. 58, 1916-1942 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Чорнотисівська державна початкова народна школа, с. Чорнотисово Севлюського округу Угочанської жупи (A Feketeardói állami elemi népiskola iratai)
Ф.1407, од. зб. 9, 1905-1917 рр. Опис. Угор. мова.
Журнали прийому учнів до школи. Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями школи.
Шовшфалуська початкова народна школа, с. Шовшфалу Севлюського округу Угочанської жупи (A Sósfalusi elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v
Novej Selici)
Ф. 634, од. зб. 40, 1902-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями
школи.

1.1.6. Церковні школи
14 фондів, од. зб. 386, 1883-1944 рр. Описи.
Мистицейська парафіяльна школа, с. Мистице Іршавського округу Березької
жупи (A Miszticei görög-katolikus elemi népiskola iratai)
Ф. 1422, од. зб. 1, 1883-1884 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал обліку успішності учнів школи.
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Нодьборжовська реформатська початкова народна школа, с. Нодьборжова Берегівського округу Березької жупи (A Nagyborzsovai református elemi
népiskola iratai)
Ф. 1399, од. зб. 1, 1915-1916 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал успішності та журнали відвідування учнями школи.
Нодьпаладська реформатська церковна школа, с. Нодьпалад Севлюського
округу Угочанської жупи (A Nagypaládi református elemi népiskola iratai; Spisy
Reformované obecné školy ve Velkém Paládě)
Ф. 605, од. зб. 70, 1911-1943 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями
школи.
Олешницька греко-католицька початкова народна школа, с. Олешник Севлюського округу (A Szőlősegresi görög-katolikus elemi népiskola iratai; Spisy
Řecko-katolické obecné školy v Olešníku)
Ф. 1414, од. зб. 2, 1911-1921 рр. Опис. Угор., чесь. мови.
Журнал обліку прийнятих учнів. Журнал обліку успішності учнів школи.
Сасівська парафіяльна школа, с. Сасівка Свалявського округу Березької
жупи (A Tiszaszászfalui görög-katolikus elemi népiskola iratai)
Ф. 1412, од. зб. 1, 1907-1908 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал успішності та відвідування учнями школи.
Середнянська церковна початкова народна школа, с. Середнє Ужгородського округу Ужанської жупи (A Szerednyei görög-katolikus elemi népiskola iratai;
Spisy Řecko-katolické obecné školy v Seredném)
Ф. 182, од. зб. 80, 1897-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Списки учнів. Класні каталоги успішності та журнали відвідування учнями школи.
Скотарська парафіяльна школа, с. Скотарське Свалявського округу
(A Kisszolyvai görög-katolikus elemi népiskola iratai; Spisy Řecko-katolické
obecné školy v Skotarském)
Ф. 1413, од. зб. 6, 1902-1923 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Журнали успішності та журнали відвідування учнями школи.
Сольвавська греко-католицька початкова школа, с. Сольва Березької жупи
(A Szolyvai görög-katolikus elemi iskola iratai)
Ф. 639, од. зб. 6, 1902-1916 рр. Опис. Угор. мова.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.

РОЗДІЛ І. Фонди установ, організацій, підприємств періоду...

165

Тисакирвська греко-католицька початкова народна школа, с. Тисакирва Хустського округу (A Tiszakirvai görögkatolikus elemi népiskola iratai; Spisy Řeckokatolické obecné školy v Křivé)
Ф. 792, од. зб. 48, 1894-1942 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнал успішності та журнали відвідування учнями школи.
Тячівська реформатська початкова школа, с. Тячів Тячівського округу (A Técsői
református elemi iskola iratai; Spisy Reformované obecné školy v Tačově)
Ф. 447, од. зб. 50, 1904-1939 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями
школи.
Ужгородська греко-католицька початкова школа, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ungvári görög-katolikus elemi iskola iratai; Spisy Řecko-katolické obecné
školy v Užhorodě)
Ф.1438, од. зб. 13, 1904-1932 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Журнали обліку проведених уроків. Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Ужгородська греко-католицька дівоча школа, м. Ужгород Ужанської жупи (Az
Ungvári görög-katolikus gyakorló leányiskola iratai; Spisy Řecko-katolické cviční
dívčí školy v Užhorodě)
Ф.1406, од. зб. 9, 1903-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями
школи.
Ужгородська римо-католицька чоловіча початкова народна школа, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári római-katolikus fiunépiskola iratai; Spisy
Římsko-katolické chlapčenské obecné školy v Užhorodě)
Ф. 796, од. зб. 81, 1898-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі й журнали успішності та журнали відвідування учнями
школи.
Фанчикська греко-католицька народна школа, с. Фанчика Севлюського округу Угочанської жупи (A Fancsikai görög-katolikus népiskola iratai; Spisy Řeckokatolické obecné školy ve Fančíkově)
Ф.548, од. зб. 18, 1901-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
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1.1.7. Професійно-технічні школи
11 фондів, од. зб. 1456, 1802 – 1946 рр. Описи.
У 80-90-х рр. ХІХ століття на території нашого краю створюються перші господарські та ремісничі школи.
У господарські школи приймалися хлопці, які закінчили 6 класів початкової школи.
У школах вивчали основи сільського господарства. В залежності від умов і можливостей, предмети тут викладали мандрівні вчителі, народні вчителі, які мали фахову освіту, священики, землероби, ветеринари, садівники та ін. Курс навчання тривав 2-3 роки.
У ремісничі школи приймалися юнаки та дівчата, які закінчили 6 класів початкової
школи. Школи готували торгівців, мулярів, кравців, шевців, чоботарів, будівельників,
механіків, електромеханіків, електротехніків, столярів, перукарів, пекарів, робітників
деревообробної, текстильної та харчової промисловості, робітників типографії. У школах викладалися наступні предмети: читання, географія, історія, арифметика, фізика,
хімія, економіка, діловодство, бухгалтерський облік, малювання, креслення. Курс навчання тривав три роки.
На початку ХХ століття були відкриті перші торгівельні школи „трикласного типу”.
Вони були міськими і знаходилися одна в Ужгороді, інша – в Мукачеві.
Господарські, ремісничі та торгівельні школи безпосередньо підпорядковувалися
окружним шкільним інспекторатам. Нагляд за діяльністю шкіл здійснювало Міністерство культів та освіти Угорщини разом із Міністерством землеробства, промисловості і
торгівлі Угорщини.
Із включенням Підкарпатської Русі у 1919 році до складу Чехословаччини у краї не
тільки була збережена, але й значно розширена мережа навчальних закладів системи
професійно-технічної освіти.
Підготовка фахівців не припинялася і в період перебування території нашого краю
у складі Угорщини в 1939-1944 рр.

Білківська господарська школа, с. Білки Іршавського округу Березької жупи
(A Bilkei gazdasági iskola iratai)
Ф. 653, од. зб. 7, 1907-1917 рр. Опис. Угор.мова.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Державна торгівельна середня школа, м. Мукачево Березької жупи (A Munkácsi
városi felső kereskedelmi iskola iratai; Spisy Státní obchodní akademie v
Mukačevě)
Ф. 1513, од. зб. 329, 1911-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
У 1918 році на базі діючих однорічних курсів у м. Мукачеві було відкрито трирічну
вищу торгівельну школу. У 1920 році школу перетворено у торгівельну академію з чотирьохрічним терміном навчання. З 1922 року стала державною школою.
6 березня 1925 року Чехословацький уряд, на підставі контракту між містом Мукачевом та шкільним відділом Цивільної управи Підкарпатської Русі (Ужгород), об’єднав
Державну руську торгівельну школу в м. Ужгороді та угорську торгівельну школу в м.
Мукачеві і зареєстрував Мукачівську торгівельну академію з „руським” (українським) та
„мадярським” (угорським) відділами. З метою якнайшвидшої реалізації умов контракту
в надзвичайно короткий термін (до одного року) було збудовано спеціальну будівлю,
в якій, окрім звичайних аудиторій, були спеціальні великі зали для проведення лекцій,
лабораторні приміщення, „директорська канцелярія”, професорська кімната, спортив-
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на зала. Землю було закуплено від домінії Шенборн - Бухгейма за 32.000 корун, що
на той час було дуже великими грошима. Будівництво розпочалося восени 1924 року,
а в грудні 1925 року вже можна було приступати до навчання у новій будівлі. Площа
приміщення академії складала 1972.81 кв. м, але до неї ще належало 1957,25 кв. м
незабудованої території – двір.
Крім загальних предметів в академії викладалися спеціальні предмети: „Торгівельна
кореспонденція”, „Купецькі рахунки”, „Товарознавство”, „Купецька правнича наука”.
У 20-30-х роках ХХ століття Мукачівська торгівельна академія успішно розвивалася і стала провідною професійною школою з підготовки фахівців для банківських установ, страхових організацій, кредитних спілок, підприємств, кооперативів тощо.
У 1945 році на базі торгівельної академії рішенням Народної Ради Закарпатської
України створено кооперативний технікум з плановим, бухгалтерським та товарознавчим відділеннями.

Протоколи засідань педрад. Списки учнів школи. Метричні листи учнів. Класні журнали Прохання учнів про звільнення від оплати за навчання. Шкільні повідомлення учнів. Повідомлення про закінчення школи. Атестати зрілості. Особові
справи вчителів. Звіти. Статистичні відомості. Фінансові документи.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи.
Дункофалвська господарська школа, с. Дункофалва Свалявського округу
Березької жупи (A Dunkófalvai gazdasági iskola iratai)
Ф.655, од. зб. 25, 1899-1918 рр. Опис. Угор.мова.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Мукачівське державне ремісниче училище, м. Мукачево (A Munkácsi szakirányú
iparos tanonciskola iratai; Spisy Učňovské školy pokračovací v Mukacevě)
Ф.1512, од. зб. 261, 1802-1946 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Журнал вхідних документів. Класні каталоги учнів. Особисті листи учнів. Свідоцтва учнів. Статистичні звіти.
Неліпинська господарська школа, с. Неліпино Свалявського округу Березької
жупи (A Hársfalvai gazdasági iskola iratai; Spisy Hospodárské školy v Nelepině)
Ф.616, од. зб. 30, 1903-1938 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Класні журнали. Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Нодьмужайська господарська школа, с. Нодьмужай Берегівського округу Березької жупи (A Nagymuzsalyi állami gazdasági ismétlő iskola iratai)
Ф.1433, од. зб. 1, 1906-1907 рр. Опис. Угор.мова.
Журнал успішності та журнали відвідування учнями школи.
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Сасівська господарська школа, с. Сасівка Свалявського округу Березької
жупи (A Szászókai gazdasági iskola iratai; Spisy Hospodárské školy v Sasovcě)
Ф.665, од. зб. 10, 1904-1929 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Сентміклоська господарська школа, с. Сентміклош Свалявського округу Березької жупи (A Szentmiklósi gazdasági ismétlő iskola iratai)
Ф.625, од. зб. 19, 1900-1914 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал обліку прийнятих учнів. Класні журнали. Табелі успішності та журнали
відвідування учнями школи.
Ужгородська міська торгівельна школа, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári
városi kereskedelmi iskola iratai; Spisy Městské obchodní školy v Užhorodě)
Ф. 778, од. зб. 263, 1910-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
У 1915 році в м. Ужгороді було засновано Угорську торгівельну школу. Після входження Підкарпатської Русі до складу Чехословаччини, у 1921 році школу перейменовано у Руську торгівельну школу. У 1923 році школа отримала ранг Державної руської
торгівельної академії.
Ужгородське руське відділення об’єдналося з аналогічним угорським закладом, що
був відкритий у м. Мукачеві, і в результаті у 1925 р. утворилася Мукачівська торгівельна академія. В Ужгороді заклад продовжив діяльність як торгівельна школа. У школі
здійснювалося викладання таких дисциплін як „Торгівельна наука”, „Товарознавство”,
„Купецькі рахунки”, „Торгівельна кореспонденція”, „Стенографія”, „Діловодство”, „Машинопис”, „Математика”, „Історія”, „Географія”, руська, чеська та інші іноземні мови.
При Ужгородській торгівельній школі діяли фахові курси для дорослих, на яких навчали
машинопису, стенографії, товарознавству. Дирекція сприяла працевлаштуванню найбільш старанних у торгівельній науці випускників.
У 1945 році на базі торгівельної академії рішенням Народної Ради Закарпатської
України відкрито Ужгородський технікум радянської торгівлі. Він став першим середнім
спеціальним навчальним закладом наймолодшої області України.

Книги протоколів засідань шкільного комітету. Протоколи засідань педрад.
Журнали реєстрації проведених уроків. Класні журнали. Табелі успішності та
журнали відвідування учнями школи. Копії свідоцтв про закінчення школи. Головна книга обліку прибутків та видатків. Журнали реєстрації вхідних та вихідних
документів.
Хустська школа ремісничого учнівства, м. Хуст Підкарпатської Русі (A Huszti
iparos tanonciskola iratai; Spisy Učňovské školy v Chustě)
Ф.1062, од. зб. 50, 1887-1929 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Листування з вищими органами освіти з питань діяльності школи. Протоколи
засідань педрад. Статистичні відомості. Фінансові документи.
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Чорнотисівська господарська школа, с. Чорнотисово Севлюського округу
Угочанської жупи (A Feketeardói gazdasági ismétlő iskola iratai)
Ф.1432, од. зб. 1, 1907-1908 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал успішності та журнали відвідування учнями школи.

1.1.8. Спеціальні школи
1 фонд, од. зб. 113, 1908-1943 рр. Описи.
Державний заклад для глухонімих, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári
állami siket-néma intézet iratai; Spisy Státního ústavu pro hluchoněmých v
Užhorodě)
Ф. 779, од. зб. 113, 1908-1943 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
На початку ХХ ст., коли територія нашого краю входила до складу Австро-Угорської
монархії, у п’яти комітатах – Унґ, Уґоча, Береґ, Мараморош, Земплин – налічувалося
1200 глухонімих громадян, з них триста – діти шкільного віку, які не мали доступу до
освіти.
Початок історії розвитку школи-інтернату для глухонімих в місті Ужгороді закладено в розпорядженні Міністерства культів та освіти Угорщини від 1901р. за № 40144, в
якому йшлося про те, щоб в шкільних інспекторатах і духовних закладах краю викладачами приймалися міри для навчання глухонімих дітей. Інспектори шкіл Гідоші Шандор
та Бенке Йожеф підняли питання перед органами міністерства про те, щоб у місті відкрити школу-інтернат для глухих дітей.
На своєму засіданні 25 вересня 1903 року міська рада ухвалила рішення про передачу під школу-інтернат для глухонімих будівлі колишньої казарми. Ужанська жупа
вирішила надавати щорічну допомогу інтернату на суму 1000 крон. Ці рішення сприяли створенню школи. Перший навчальний рік почався у вересні 1904 р. з 13 учнями.
Навчання в школі було доступне, в основному, дітям з заможних сімей. За утримання
дитини в школі-інтернаті щорічно платили 405 крон, але були також і діти бідняків, які
знаходились на повному державному утриманні. В інтернат приймали глухих дітей з
п’яти зазначених вище комітатів. Кадри для школи присилалися з Будапешта.
Навчання в закладі тривало 8 років. До кінця першого навчального року діти
запам’ятовували 250-300 слів і трохи читали буквар, пізніше вчилися писати, вголос
читати і рахувати. На четвертому році священик навчав їх релігії. Викладали у школі також географію, фізику, історію. Увагу приділяли трудовому вихованню. Хлопці навчалися столярного ремесла і лозоплетіння, а дівчата – ведення домашнього господарства,
вишивання, шиття і крою. На час закінчення школи діти вже могли трохи розмовляти,
стежачи за рухом губ співрозмовника.
1-го вересня 1904 р. до навчання у школі-інтернаті приступило 13 учнів. Вже
у 1908/1909 навчальному році з 50 учнями працювало 5 учителів. У січні 1914 р. в
дев’ятьох класах навчалося 86 учнів. Заклад поступово перейшов від благодійного
утримання комітату Унґ на державне.
У вересні 1919 р. Підкарпатська Русь ввійшла до складу Чехословацької республіки на правах автономії. Змінилася і програма навчання, мова викладання з угорської
була змінена на російську.
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1938 р. м. Ужгород, на основі Мюнхенського договору, ввійшов до складу Угорщини. Приміщення школи зайняли військовики, і навчання почалося лише з 15 грудня
1939 р. У школі навчалося 76 учнів – 45 хлопців і 31 дівчина.
У січні 1946 р. Закарпатська Україна стає областю Радянської України. Ужгородська школа була переведена на державний бюджет і відбувся перехід на радянську
систему навчання.

Книга обліку учнів. Класні журнали. Журнали реєстрації проведених уроків.
Журнали обліку пройденого матеріалу. Табелі успішності та відвідування учнями
школи. Книги обліку продукції, виготовленої в майстерні при школі. Касова книга. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів. Описи майна. Особові справи
учнів.

1.1.9. Дошкільні навчальні заклади
3 фонди, од. зб. 436, 1902 – 1945 рр. Описи.
Мукачівський королівський державний дитячий притулок, м. Мукачево Березької жупи (A Munkácsi magyar királyi állami gyermekmenhely iratai; Spisy
Maďarského královského státního dětského domova v Mukačevě)
Ф. 1489, од. зб. 419, 1903-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Розпорядження Міністерств внутрішніх справ, соціальної опіки, фінансів
Угорщини та Чехословаччини, Земського уряду Підкарпатської Русі. Листування
з інспекторами дитячих будинків про розміщення безпритульних дітей. Рішення
сирітських седрій та судів про прийняття сиріт до дитячого будинку. Прохання
осіб про прийняття на роботу. Списки вихованців дитячого будинку. Свідоцтва
про народження дітей. Розпорядження Народної Ради Закарпатської України по
забезпеченню дитячого будинку всім необхідним. Свідоцтва успішності дітей.
Бюджети. Звіти. Статистичні відомості. Матеріали про реєстрацію земельної ділянки дитячого будинку. Договори про прийняття вихованців на навчання. Особові
справи службовців. Відомості виплати заробітної плати.
Новодавидківський державний дитячий садок, с. Нове Давидково Мукачівського округу Березької жупи (Az Újdávidházai állami óvoda iratai)
Ф. 1566, од. зб. 1, 1915-1916 рр. Опис. Угор. мова.
План роботи дитячого садка.
Харшфалвський дитячий садок, с. Харшфалва Свалявського округу Березької жупи (A Hársfalvai állami óvoda iratai)
Ф. 614, од. зб. 16, 1902-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Табелі та журнали відвідування дітьми дитячого садка.
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1.2. Адміністративні освітні установи
1.2.1. Головні дирекції
1 фонд, од. зб. 1383, 1863-1912 рр. Описи.
Нова шкільна система в Австрійській імперії виникає в результаті реформаторської
діяльності королеви Угорщини та Богемії Марії Терезії та її наступника Йосипа ІІ. Основні її початкові принципи було викладено в указі „Ratio educationis totiusque rei litterariae
per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas” („Положення про виховання і справи школи в Угорщині та приєднаних до неї провінцій”) королеви Угорщини та Богемії
Марії-Терезії від 22 серпня 1777 р. За цим указом освіта формально передавалася у
відання держави, а за церквою зберігався тільки нагляд. В імперії було вдосконалено
систему керівництва народною освітою. Територія нашого краю перетворилася в окремий шкільний округ (усього їх було дев’ять) з центром в Ужгороді. З метою керівництва
школами і контролю над ними імператор призначав інспекторів на кожну округу. Інспектори контролювали роботу шкіл, турбувалися про вчителів і відповідали за матеріальне становище шкіл.
На основі статті ХХХ закону від 1883 року шкільну систему було реорганізовано.
Територію Угорщини було поділено на 12 шкільних округів. До кожного шкільного округу належало декілька жуп. На чолі шкільного округу стояв головний директор, який
безпосередньо здійснював керівництво середніми та професійно-технічними школами,
інтернатами та гімназіями, а також здійснював державний контроль за діяльністю церковних шкіл.

Головна дирекція Кошицького шкільного округу, м. Кошиці (A Kassai kerületi
tanügyi főigazgatóság iratai)
Ф. 189, од. зб. 1383, 1863-1912 рр. Описи. Угор. мова.
Навчальні заклади Березької жупи відносилися до Кошицького шкільного округу з
центром в м. Кошиці. Головна дирекція Кошицького шкільного округу підпорядковувалася Міністерству культів та освіти Угорщини.

Листування з Міністерством культів та освіти Угорщини з адміністративно-господарських, фінансових питань, питань педагогічно-виховної діяльності, питань
особового складу вчителів, про звільнення учнів від оплати за навчання, придбання підручників та книг для бібліотек, надання дозволу на перездачу іспитів. Методичні вказівки про проведення іспитів. Протоколи засідань педрад, іспитів. Рішення гімназій про допуск учнів до перездачі іспитів. Повідомлення учбових закладів
про стан навчання, розподіл стипендій, інфекційні захворювання, поведінку учнів.
Список стипендіатів. Прохання вчителів про виплату заробітної плати, премій, надбавок, допомоги, призначення пенсій. Особові справи вчителів. Звіти. Статистичні
звіти дирекцій шкіл та гімназій.
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1.2.2. Шкільні інспекторати
5 фондів, од. зб. 968, 1868 – 1919 рр. Описи.
Створені на підставі статті ХХХVІІІ закону 1868 року „Про народну освіту” в кожній
жупі.
На чолі королівського шкільного інспекторату стояв королівський шкільний інспектор. За необхідності він мав помічника та відвідувача шкіл. Королівський шкільний інспектор був референтом жупної адміністративної комісії з питань освіти.
Королівський шкільний інспекторат здійснював перевірку всіх навчальних закладів підлеглого йому шкільного округу; слідкував за станом шкільних будівель, забезпеченням шкіл необхідним інвентарем та дотриманням вимог охорони здоров’я; вживав
заходів щодо будівництва нових шкіл; забезпечував виконання пенсійного закону стосовно вчителів; збирав, опрацьовував та подавав міністру статистичні дані щодо стану
народної освіти в жупі.
Королівські шкільні інспекторати підпорядковувалися Міністерству культів та освіти
Угорщини.

Королівський шкільний інспекторат Березької жупи, м. Берегово (A Bereg
vármegyei királyi tanfelügyelőség iratai)
Ф. 130, од. зб. 98, 1874-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про будівництво та діяльність початкових шкіл, дитячих садків. Матрикулярні книги шкіл. Паспорти шкіл. Рішення жупної адміністративної комісії та листування з районними нотаріатами про відкриття та роботу літніх дитячих майданчиків.
Особові справи вчителів та вихователів. Листки обліку кадрів. Бюджети. Звіти.
Листування з Міністерством культів та освіти Угорщини, адміністративною комісією Березької жупи про виділення державних коштів на утримання дитячого
садка, організацію початкових шкіл, встановлення надбавки до заробітної плати
вчителям, з питань особового складу вчителів. Книга протоколів засідань шкільного інспекторату
Королівський шкільний інспекторат Ужанської жупи, м. Ужгород (Az Ung
vármegyei királyi tanfelügyelőség iratai)
Ф. 113, од. зб. 733, 1868-1919 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Мукачівської греко-католицької єпархії. Списки учнів. Списки бідних
учнів, звільнених від оплати за навчання. Документи з організації та діяльності початкових шкіл. Справи про будівництво, ремонт, фінансування і діяльність шкіл,
призначення вчителів, забезпечення житлом та встановлення заробітної плати.
Прохання вчителів про надання дозволу на здачу іспитів для отримання дипломів. Протоколи здачі іспитів екстерном. Особові справи вчителів та виховательок
дитячих садків. Паспорти шкіл. Кошториси. Бюджети. Фінансові звіти. Статистичні
відомості. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів, алфавітні та тематичні
покажчики до них.
Листування з Міністерством культів та освіти Угорщини, окружними начальниками про виділення земельних ділянок під будівництво шкіл, організацію учбового
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процесу, призначення вчителів, забезпечення інвентарем, встановлення та забезпечення виплати заробітної плати вчителям, ремонт шкільних приміщень, організацію дитячих садків.
Шкільний інспекторат Березької та Ужанської жуп, м. Берегово (A Bereg - Ung
vármegyei tanfelügyelőség iratai)
Ф. 1287, од. зб. 3, 1869-1873 рр. Опис. Угор. мова.
Книги вхідних та вихідних документів.
Шкільний інспекторат Марамороської жупи, м. Хуст Марамороської жупи
(Máramaros vármegyei királyi tanfelügyelőség iratai)
Ф. 1092, од. зб. 40, 1895-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Матрикулярні книги шкіл. Протоколи засідань педрад. Книга обліку успішності
учнів. Особові справи вчителів.
Листування з Міністерством культів та освіти Угорщини про організацію шкіл,
ремонт шкільних приміщень, забезпечення шкіл інвентарем.
Шкільний інспекторат Угочанської жупи, м. Нодьселлеш Угорського королівства (Ugocsa vármegyei tanfelügyelőség iratai)
Ф. 365, од. зб. 94, 1868-1918 рр. Описи. Угор. мова.
Книги обліку прийому учнів, успішності та відвідування учнями школи. Протоколи зборів вчительського товариства. Звіти. Журнали реєстрації вхідних та вихідних
документів.
Листування з Міністерством культів та освіти Угорщини, жупною адміністративною комісією, дирекціями шкіл про будівництво нових шкіл, діяльність шкіл та дитячих садків, звільнення учнів від оплати за навчання, виконання навчальних планів,
про успішність та відвідування учнями школи, з фінансових, адміністративно-господарських питань, питань особового складу.

1.2.3. Опікування
1 фонд, од. зб. 28, 1885-1897 рр. Описи.
Опікування державних шкіл, м. Хуст Марамороської жупи (A Huszti állami
népiskolák gondnokságának iratai)
Ф. 1064, од. зб. 28, 1885-1897 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження шкільного інспекторату по особовому складу вчителів. Листування з шкільним інспекторатом про фінансування шкіл, оренду приміщень,
складання бюджетів шкіл, ремонт шкільних приміщень. Повідомлення шкільного
інспекторату про призначення вчителів, закупівлю підручників, встановлення заро-
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бітної платні вчителям. Протоколи засідань опікування. Кошториси на придбання
підручників.

2. Громадські, наукові, культурно-освітні установи,
товариства і спілки
2.1. Жіночі товариства
1 фонд, од. зб. 2, 1895 р. Опис.
Унгварське жупне жіноче товариство, м. Ужгород Ужанської жупи (Az ung
megyei női egyesület iratai)
Ф. 1144, од. зб. 2, 1895 р. Опис. Угор. мова.
Створено з метою ведення планової благодійної діяльності: надання допомоги
бідним, догляд за хворими та їх лікування, створення суп-кухонь, лікарень, виховних
будинків, будинків для бідних, притулків для інвалідів, шкіл.

Листування з вдовами та сиротами про надання їм матеріальної допомоги. Річний звіт товариства.

2.2. Культурно-просвітительські товариства
1 фонд, од. зб. 66, 1878 – 1942 рр. Описи.
Мета товариства – розвиток угорської національної освіти, поширення угорської
мови, розвиток національної самосвідомості.
Організовувало культурні заходи, народнопісенні гуртки, народно-освітні курси,
курси вітчизняної промисловості. Займалося питаннями утримання шкіл і дитячих садків, нагородженням вчителів та учнів, публікацією народних видань, відкриттям народних бібліотек.

Просвітницьке товариство Ужанської жупи, м. Ужгород (Az ung vármegyei
közművelődési társulat iratai; Spisy Vzdělávacího spolku Užské župy)
Ф. 1186, од. зб. 66, 1878-1942 рр. Опис. Угор. мова.
Звіти про відкриття державних шкіл і дитячих садків, діяльність літературних
товариств, збір експонатів для музею, читання лекцій. Повідомлення бургомістра
м. Ужгорода, різних товариств про проведення урочистих свят та зборів, встановлення меморіальних дощок на честь видатних діячів культури та запрошення на
свята і збори. Прохання вчителів про надання матеріальної допомоги. Статути
Загальнодержавної просвітницької Ради та літературного товариства ім. Дєндєші.
Бюджети. Фінансові звіти.
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Листування з просвітніми товариствами про вступ в члени товариства. Протоколи зборів товариства. Листування з піджупаном та муніципальною комісією
Ужанської жупи, дирекціями шкіл про охорону історичних та архітектурних пам’яток,
відкриття музею.

3. Редакції газет, журналів, енциклопедій та видавництв
3.1. Видавництва та видавничі кооперативи
1 фонд, од. зб. 2, 1912-1933 рр. Опис.
Ужгородське акціонерне товариство „Уніо”, м. Ужгород (Könyvnyomdakönyvkereskedés-könyvkötészet „Uniо”, Ungvár; Knihtiskarna-knihkupectvikniharstvy „Uniо”, Užhorod)
Ф. 1374, од. зб. 2, 1912-1933 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Акціонерне видавниче товариство „Уніо” утворено на базі „Общества св. Василія
Великого” у 1902 році, яке тривалий час (1864-1902 рр.) було єдиним культурним осередком русинського населення краю. 3 квітня 1902 року у залі Ужгородської богословської семінарії „Общество св. Василія Великого” оголосило про свій розпуск і передачу
майна фундаторам акціонерного товариства „Уніо”. Видавниками і керівниками „Уніо”
стали греко-католицькі священики Віктор Камінський та Августин Волошин.
Основна мета акціонерного товариства „Уніо” – просвітницька діяльність серед
широких верств населення, видавництво молитовників, художньої та пізнавальної літератури, шкільних підручників, періодики для „популяризації релігійних, моральних
та патріотичних цінностей греко-католицького народу Угорщини”.
Наприкінці 1920-х років акціонерне товариство „Уніо” мало канцелярію, касу, книжковий магазин, нову друкарню та палітурну майстерню.
До найбільш цінних випусків „Уніо” належить буквар Михайла Врабеля, кілька видань підручників, складених Августином Волошиним, збірка „Церковні простоспіви”
Івана Бокшая, словник Емілія Кубека та щорічні альманахи „Місяцеслов – календар”
А.Волошина, що виходили з 1907 року тиражем 10 тис. примірників.
До кінця першої світової війни видавництво „Уніо” було єдиною русинською установою в Угорському королівстві. Формально воно проіснувало аж до листопада 1938
року, але у чехословацький період занепало. З 1921 року перестала виходити газета
„Наука”, з 1932 року – щорічний альманах. У 1929 році було продано усі його акції.
У 1932 році орендарем товариства став Степан Светлович. У 1939 році власником
логотипу „Уніо” став Григорій Міравчик, після чого з’явилося нове видавництв „Уніо –
Міравчик”.

Книга протоколів засідань правління товариства. Головна книга товариства.
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IV. УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
1. Лікарні
1 фонд, од. зб. 7965, 1878-1944 рр. Описи.
Ужгородська міська лікарня, м. Ужгород Ужанської жупи (Ungvárváros
közkórházának iratai; Spisy Všeobecné veřejné městské nemocnice v Užhorodě)
Ф. 74, од. зб. 7965, 1878-1944 рр. Описи. Угор., нім., чеськ., рос. мови.
До 1870 року Ужгородська міська лікарня відносилась до лікувальних закладів приватного типу. На прохання Ужгородського міського представництва, яке було підтримано жупним управлінням Ужанської жупи, Міністерство Внутрішніх Справ Угорського королівства своїм розпорядженням від 1 жовтня 1870 року № 4601 перевело Ужгородську
міську лікарню до розряду лікувальних закладів муніципального характеру. Ужгородське міське представництво своїм рішенням від 11 жовтня 1870 року № 88 прийняло до
виконання зазначене розпорядження і від цього часу Ужгородська міська лікарня отримала назву: „Міська муніципальна лікарня в м. Ужгороді”. Лікарня мала сім відділень,
а саме: 1. Чоловіче та жіноче відділення для хворих загальними хворобами. 2. Чоловіче та жіноче хірургічне відділення. 3. Чоловіче та жіноче офтальмологічне відділення.
4. Чоловіче та жіноче венеричне відділення. 5. Чоловіче та жіноче відділення для душевнохворих. 6. Туберкульозне відділення. 7. Відділення для інфекційних хворих.
Нагляд за управлінням та лікувальним процесом здійснювався медичною комісією, яка обиралась з членів міського представництва на підставі закону про охорону
здоров’я. У своїй діяльності Ужгородська міська муніципальна лікарня керувалась також своїми Статутами.
На чолі лікувального закладу знаходився головний лікар, який призначався піджупаном Ужанської жупи на підставі § 68 законодавчої статті XIV від 1876 року та спеціального заключення міської комісії з питань охорони здоров’я. До призначеного головного лікаря пред’являлись певні кваліфікаційні вимоги згідно з § 63 законодавчої
статті XIV від 1876 року та § 3 законодавчої статті І від 1883 року. Головний лікар, крім
адміністративних функцій, повинен був вести одно з головних відділень муніципальної
лікарні. „Міська муніципальна лікарня в Ужгороді” проіснувала до 1944 року.

Протоколи прийому хворих (1896-1944). Історії хвороб хворих (1921-1939).
Особисті дані хворих (1911-1920). Книга протоколів засідань медичного персоналу Ужгородської міської муніципальної лікарні (1907-1914). Головні касові книги
Ужгородської міської муніципальної лікарні (1894-1939). Листування з Міністерством Внутрішніх Справ Угорського королівства та з піджупаном Ужанської жупи
стосовно діяльності Ужгородської міської муніципальної лікарні (1889). Акти про
прийом хворих на лікування. Штатний розклад Ужгородської міської муніципальної
лікарні (1934-1935). Господарські документи Ужгородської міської муніципальної
лікарні. Документи, що стосуються медичного обладнання Ужгородської міської
муніципальної лікарні. Документи з особового складу лікарів Ужгородської міської
муніципальної лікарні та ін.
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V. РЕЛІГІЯ
1. Релігійні установи
1.1. Церковні управління
2 фонди, од. зб. 58350, 1646-1949 рр. Описи.
Правління Мукачівської греко-католицької єпархії, м. Ужгород (AMunkácsi görögkatolikus püspökség iratai; Spisy Řecko-katolického biskupstvi v Mukačevě)31
Ф. 151, од. зб. 58347, 1646-1949 рр. Описи. Лат., угор., нім., рос., чеськ., слов.,
мови.
Точну дату заснування Мукачівської єпархії встановити важко. Деякі вчені вважають, що Мукачівська єпархія була утворена християнськими місіонерами, засновниками слов’янської писемності Кирилом і Мефодієм у другій половині ІХ століття (рік 863
вважається символічною датою її заснування). Однак писемні джерела, що збереглися,
підтверджують заснування єпархії тільки в 1491 році. В перші століття свого існування єпархія була Православною і знаходилась під юрисдикцією Константинопольського
Патріарха. В період Контрреформації і руху за Унію, єпархія стає греко-католицькою
(Уніатською). 24 квітня 1646 року 63-и православних священика північно-східних комітатів Угорського королівства в Ужгороді підписали акт, який юридично оформляв Унію
(Союз) між Православною і Католицькою церквами. Перші її греко-католицькі єпископи
були тільки знаряддям в руках ворогуючих сторін, провідників католицизму Габсбургів
та прибічників Реформації князів Трансільванії. Поруч із греко-католицькими єпископами тривалий час єпархією керували і православні єпископи.
Примас Угорщини Леопольд Колонич, намагаючись упорядкувати призначення
єпископів, в 1690 році привів з Рима вченого грека Йосифа де Камеліса (1690 – 1706).
Призначив його Мукачівським єпископом, однак в дійсності він був тільки вікарієм Егерського католицького єпископа. Такими були і всі наступні єпископи. Тільки в 1771 році
королеви Угорщини та Богемії Марія Терезія видала Указ про заснування самостійної
Мукачівської єпархії, який був 19 вересня того ж року підтверджений Римським папою
Климентієм XIV. Першим незалежним греко-католицьким єпископом став Андрій Бачинський (1772-1809). Він же перемістив адміністративний центр єпархії з Мукачева до
Ужгорода (1780), зберігаючи її історичну назву. Після його смерті відбувся першій поділ
єпархії. З 192 парафій в комітатах Абов, Боршод, Спіш, Шариш, Земплін була створена
Пряшівська єпархія (1818). В 1823 році 72 парафії Мукачівської єпархії в комітаті Сатмар були приєднані до Великоварадинської (Орадеа Маре) греко-католицької єпархії.
Документи зазначеного фонду були опубліковані у наступних збірниках документів: „Episcopia
greco-catolica de Munkacevo. Documente/Мукачівська греко-католицька єпархія. Документи.” Т. І. Сату
Маре – Ужгород, 2007. 389 с.; „Episcopia greco-catolica de Mukacevo. Documente/Мукачівська грекокатолицька єпархія. Документи.” Т. ІІ. Сату Маре, 2012. 403 с.; „Episcopia greco-catolica de Mukacevo.
Documente/Мукачівська греко-католицька єпархія. Документи.” Т. ІІІ. Сату Маре, 2015. 464 с.
31
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В 1853 році 94 парафії були приєднані до єпархії в Герлі. І, нарешті, в 1912 році з 79
парафій Мукачівської, 10 парафій Пряшівської і 82 румунських парафій була створена
Гайдудорогська єпархія. Таким чином, до початку Першої світової війни, Мукачівська
греко-католицька єпархія охоплювала парафії комітатів Унг, Берег, Угоча і Мараморош.
На протязі XVIII-ХІХ ст. поступово складається структура управління Мукачівської
греко-католицької єпархії. Так, згідно Церковної статистики (Шематизму) у 1856 році,
в єпархії налічувалось 7 архідияконатів (згідно кількості комітатів на території єпархії).
Колективним органом управління була Консисторія, до складу якої входило 50 асесорів. До структури управління єпархії входили також віце-архідияконати (в різний час
вони називались намісницькими чи благочинними повітами або дистриктами). Кількість
їх не була постійною. В середині ХІХ ст. їх налічувалось близько 50, а на початку ХХ
століття – 48. Кількість парафій в єпархії також була різною. Так, в середині ХІХ ст. налічувалось 466 парафій, а згідно Церковної статистики у 1908 році – 389 парафій (без
філіалів). Треба також зауважити, що Марамороський комітат мав своє окреме вікаріатство на чолі з окремою Консисторією, до якої входило 15 асесорів.
Коло питань, що входили до компетенції єпископської канцелярії було наступним:
фінансування духівництва і контроль над адміністративно-господарською діяльністю
церков, парафій та парафіяльних шкіл, фінансові операції з видачі відсоткових позичок
різним організаціям, установам та окремим особам, виховання богословів в духовній
семінарії і вчителів – в учительській семінарії та ін. Пізніше, розгляд тих чи інших питань, що стосувалися діяльності єпархії, переходить до компетенції спеціальних відділів єпархіального управління. Так, наприклад, діяльністю парафіяльних шкіл відав
єпархіальний шкільний відділ, питаннями господарсько-фінансової діяльності займалася єпархіальна каса, питаннями шлюбу, сімейних відносин – церковний трибунал і
т. ін. Вища адміністративно-юридична влада належала єпископу Мукачівської грекокатолицької єпархії. Він був представником єпархії в судових справах, а правовий захист інтересів єпархії здійснював єпархіальний адвокат. Крім того, єпископ був головою
Консисторіальної Ради. Члени Консисторії щомісяця збиралися для вирішення питань,
що входили до її компетенції.
В проміжок між засіданнями Консисторіальної Ради, поточні справи вирішувались
відділами єпархіального управління: шкільним інспекторатом, єпархіальною касою,
церковним трибуналом, або особистим секретарем єпископа. Єпископ мав право відмінити будь-яке рішення того чи іншого відділу єпархіального управління. Єпархія мала
свої друковані видання: „Герег-католікуш семле”, „Карпат”, „Неделя”, цілу низку журналів тощо. У підпорядкуванні єпархії знаходились молодіжні організації. Єпархія мала
також свою друкарню.
Структура управління Мукачівської греко-католицької єпархії, що склалася на протязі XVIII-ХІХ ст., збереглася практично без змін аж до кінця квітня 1949 року, коли
частина кліру греко-католицької церкви на чолі з настоятелем Кафедрального собору в
Ужгороді, колишнім архідияконом І. Кондратовичем оголосила про возз’єднання грекокатолицької церкви з Російською Православною Церквою та про недійсність Ужгородської Унії 1646 року. Мукачівська греко-католицька єпархія була ліквідована, а парафії
і майно передані Мукачівській Православній Єпархії.
Більшість документів зазначеного фонду відклалась в результаті діяльності колективного органу управління єпархії – Консисторії, а також наступних відділів єпархіального
управління: „єпархіального прокурора”, „шкільного інспекторату” та „єпархіальної каси”.

Декрети, Укази, Грамоти імператорів Св. Римської імперії, Австрії, королів
Угорщини, князів Трансільванії. Грамоти, булли, розпорядчі документи римських
пап, інших представників вищого кліру римо-католицької церкви (XVIII ст.). Циркуляри, розпорядчі документи єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії.
Розпорядчі документи Угорського Королівського намісництва в м. Пожоні (Братис-
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лаві) та м. Буді. Циркуляри та розпорядження Міністерства культів та освіти Угорського королівства (поч. ХХ ст.). Циркуляри та розпорядження Цивільного Управління Підкарпатської Русі в Ужгороді (1921-1928) та ін.
Документи, що стосуються утворення Мукачівської греко-католицької єпархії
(50-60-і рр. XVII ст.). Документи з історії прийняття Унії на території північно-східних комітатів Угорського королівства і Трансільванії (XVII – XVIII ст.). Документи
церковно-історичного характеру.
Документи з питань організації греко-католицьких парафій та будівництва парафіяльних церков на території Мукачівської греко-католицької єпархії. Документи, що відносяться до діяльності монастирів ордену Св. Василія Великого на території Мукачівської греко-католицької єпархії. Документи, що стосуються відносин
між Мукачівською греко-католицькою єпархією та Егерськими римо-католицькими
єпископами. Статути Мукачівської греко-католицької єпархії. Документи, що відносяться до діяльності єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії А. Бачинського (1780 – поч. ХІХ ст.)32 Протоколи візитацій церковних парафій єпископами
Мукачівської греко-католицької єпархії (XVIII ст.).
Протоколи засідань Консисторії Мукачівської греко-католицької єпархії. Документи, що стосуються діяльності Консисторії Марамороського вікаріату. Протоколи соборів (зборів) священиків благочинних повітів (дистриктів) Мукачівської
греко-католицької єпархії (XVIII ст.). Відомості віце-архідияконів про матеріальне
становище священиків та кількість парафіян в благочинних повітах (дистриктах)
Мукачівської греко-католицької єпархії (кінець XVIII – поч. ХІХ ст.) та ін.
Документи, що стосуються подій національно-визвольної війни проти Габсбургів під керівництвом князя Трансільванії Ференца Ракоці ІІ (1703-1711). Документи, що висвітлюють події часів Великої Французької революції та наполеонівських війн (1792-1815). Документи, що стосуються подій Угорської революції
1848-1849 рр. Документи, що відтворюють події часів Першої та Другої світових
воєн (1914-1944) та ін.
Документи, що відтворюють діяльність Ужгородської духовної семінарії, Ужгородської державної королівської гімназії та парафіяльних шкіл (XVIII – ХІХ ст.).
Документи, що стосуються діяльності культурно-освітнього товариства
Св. Василія Великого (1866-1902). Документи, що стосуються життя та діяльності
відомого просвітителя та громадського діяча О.В. Духновича33 Документи, що стосуються життя та діяльності відомого російського лінгвіста, етнографа та історика
А. Дешка (1862-1864)34. Листи та заяви відомого громадсько-політичного діяча
А. І. Добрянського (1851; 1866).35
Бачинський Андрій (1732-1809), єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, просвітитель,
публіцист. (Баран А. Єпископ Андрій Бачинський і церковне відродження на Закарпатті//Biblioteka
Logos, vol. 33. Yorkton, Saskatchewan, 1963; Шлепецький А. Мукачівський єпископ Андрій Федорович
Бачинський та його послання//НЗ МУК у Свиднику. Пряшів, 1967. Т. 3 та ін.)
33
Духнович Олександр (1803-1865), священик, поет, письменник, етнограф, публіцист, видавець.
Відомий як „народный будитель карпаторусинского народа”; (Олександр Духнович (1803-1865): бібліографічний покажчик. Ужгород, 1996; Аристов Ф.Ф. Александр Васильевич Духнович //Карпаторусские
писатели. Т. І. Москва, 1916 та ін.)
34
Дешко Андрій (1821-1874), російський лінгвіст, етнограф, історик, педагог русинського походження. (Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006. С. 170.)
35
Добрянський Адольф (1817-1901), русинський політичний діяч, публіцист русофільського напрямку. (Аристов Ф.Ф. Карпаторусские писатели. Т. І. Москва, 1916; Федор П.С. Краткий очерк деятельности А. И. Добрянского. Ужгород, 1926 та ін.)
32
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Документи, що стосуються наукової діяльності відомого російського історикаславіста О.Л. Петрова36 та інші.
Рукописи статей, текстів проповідей та записки священиків і богословів на богословські та філософські теми (1834-1938). Документальний матеріал про православний рух на території Мукачівської греко-католицької єпархії (1903-1938).
Документи з особового складу священиків Мукачівської греко-католицької єпархії. Перелік важливих документів архіву Мукачівської греко-католицької єпархії за
XIV – XVIII ст. (1910). Документи картографічного і топонімічного характеру.
Звернення архієпископа Львівської, Тернопільської та Мукачево-Ужгородської
єпархій Макарія, ініціативної групи колишніх греко-католицьких священиків щодо
возз’єднання з Російською Православною Церквою (1948-1949) та ін.
Березьке реформатське церковне управління, с. Чарода (A Beregireformátus
egyházmegye Csarodai Esperesi hivatalának iratai; Spisy Seniorátu Berežské
reformované cirkve v Čarondě)
Ф. 1003, од. зб. 3, 1898 – 1928 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Циркуляри церковного управління про призначення священиків, видачу заробітної плати, проведення зборів та з інших питань.

1.2. Монастирі
1 фонд, од. зб. 5996, 1360 – 1949 рр. Описи.
Мукачівський чернечий монастир отців Василіан, м. Мукачево (A Munkácsi
Csernekhegyi Bazilita kolostor iratai; Spisy Bazilitského kláštera v Mukačevě,
Csernekhegy)
Ф. 64, од. зб. 5996, 1360 – 1949 рр. Описи. Лат., угор., чеськ., рос. мови.
Перші згадки про монастир св. Миколая у письмових джерелах відносяться до XIV
століття. На думку відомих дослідників ХІХ-ХХ ст. О. Л. Петрова, А. Годинки, архімандрита Василія (Проніна), наприкінці XIV – початку XV століття Мукачівський монастир
підтримував Подільський князь Федір (Теодор) Коріатович (Корятович), який після поразки, яку він зазнав від Великого князя Литовського Вітовта, змушений був втекти до
Угорщини під захист угорського короля Сигізмунда Люксембурзького, від якого в обмін
на свої номінальні права на Поділля, отримав у ленне володіння Мукачівську та Маковицьку домінії. Після його смерті у 1414 році, Мукачівський монастир св. Миколая згадується у чисельних дарчих грамотах угорських королів та імператорів Св. Римської імперії.
Ці грамоти на протязі XV-XVII ст. опинились у архіві Лелеського монастиря, який в період
середньовіччя виконував функції королівської канцелярії. У всіх цих грамотах Мукачівський монастир іменується „Мукачівським Православним (грецького обряду) монастирем св. Миколая Єпископа та Проповідника, що знаходиться біля нашого міста Мункач”.
До прийняття Ужгородської Унії 1646 року Мукачівський монастир був водночас і
резиденцією Православних єпископів, а після 1646 року і до 80-х рр. XVIII ст. тут зна36
Петров Олексій Леонідович (1859-1932), російський історик-славіст, педагог. (Яворский Ю.А. Из
истории научного исследования Закарпатской Руси. Прага, 1928 та ін.)
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ходилась резиденція греко-католицьких єпископів. В цей непростий час у монастирі
вівся літопис, переписувались книги, була створена бібліотека, збиралися стародавні
рукописи та інкунабули (рукописні книги), діяла школа, підтримувалися зв’язки з Балканськими та Східноєвропейськими центрами Православ’я. Тяжкі часи для монастиря,
як і для всього нашого краю, настали після розпаду Угорського королівства у середині
XVI століття. Це був період війн між Габсбургами, Трансільванськими князями, турками-османами. Однак, зазначимо ще раз, що до 1646 року Мукачівський монастир св.
Миколая був православним.
Наприкінці XVIII століття Мукачівський монастир пережив реформи угорського короля та імператора Св. Римської імперії Йосифа ІІ, який закривав монастирі. Не дивлячись на це, тут діяла духовна школа, у різні часи працювали вчені ченці: у XVIII столітті
– протоігумен Іоаннікій Базилович, ігумен Арсеній Коцак, у ХІХ ст. – протоігумен Анатолій Кралицький, у другій половині ХХ ст. – архімандрит Василій (Пронін), який багато
зробив для вивчення історії Мукачівського монастиря св. Миколая.
На протязі ХІХ – першої половини ХХ століття бібліотека і архів Мукачівського монастиря були відкриті для професійних дослідників. Тут, наприклад, під час своїх відряджень
до Австро-Угорщини, неодноразово зупинявся російський вчений-славіст О.Л. Петров, автор фундаментальної багатотомної праці „Материалы для истории Угорской Руси”.
У своїй діяльності Мукачівський монастир св. Миколая керувався циркулярами
та розпорядженнями єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії, настоятелів
монастиря, положеннями монастирських Статутів. У веденні настоятеля знаходились
питання адміністративного та судового характеру, особового складу, управління майном монастиря, його господарством та фінансами, будівництвом, ремонтом, організації
духовного життя ченців та ін. Настоятель Мукачівського монастиря св. Миколая іменувався ще генеральним настоятелем ордену Василіан, якому були підпорядковані всі
настоятелі монастирів, що були розташовані на території Мукачівської греко-католицької єпархії. Не дивлячись на відносну самостійність, монастир св. Миколая завжди підпорядковувався єпископу зазначеної єпархії.
Після визволення нашого краю в 1944 році і розпуску греко-католицької церкви,
Мукачівський монастир св. Миколая знову стає Православним і передається у підпорядкування Мукачівсько-Ужгородської Православної єпархії. Тут знову розміщується
резиденція Православного єпископа. У теперішній час весь монастирський комплекс
(церкви, келії, господарські будівлі) знаходяться у власності жіночого Православного
монастиря св. Миколая.

Королівські декрети та розпорядження відносно прав та привілеїв єпископа
Мукачівської православної єпархії та ченців Мукачівського монастиря св. Миколая (1561-1618). Декрети, Укази, розпорядчі документи імператорів Св. Римської
імперії, імператорів Австрії, Австро-Угорщини, королів Угорщини. Збірник Декретів
та розпоряджень короля Угорщини Карла VI про передачу маєтків, конфіскованих у князя Трансільванії Ференца Ракоці ІІ, графу Карлу Шенборну (Шьонборну)
(1732). Циркуляри та розпорядження єпископів Мукачівської та Пряшівської греко-католицьких єпархій. Циркуляри та розпорядження Угорського Королівського
намісництва в м. Пожоні (Братиславі), (1783).
Документи, що стосуються заснування та діяльності Мукачівського монастиря св. Миколая (1360-1641). Описання монастирів ордену Св. Василія Великого
на території Марамороського комітату (2-а пол. XVIII ст.). Інвентарні описи монастирів ордену Св. Василія Великого на території Мукачівської греко-католицької єпархії. Зобов’язання ігуменів Імстичівського, Заріцького, Березницького та
Краснобродського монастирів про добровільне підпорядкування ігумену Мукачів-
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ського монастиря (ориг.) 1733. Документи, що відтворюють діяльність останнього
Православного єпископа Досіфея Феодоровича Угольського (20-30-і рр. XVIII ст.).
Документи, що стосуються відвідування ченцями монастирів ордену Св. Василія
Великого Києво-Печерської Лаври (1740). Статути для ченців монастирів ордену Св. Василія Великого (1749-1764). Документи, що стосуються заснування та
діяльності православної парафії в м. Ужгороді (70-80-і рр. XVIII ст.). Документи, що стосуються утворення Боронявського та Углянського монастирів ордену
Св. Василія Великого (2-а пол. XVIII ст.).
Документи, що стосуються подій Угорської революції 1848-1849 рр. та скасування урбаріальних відносин між селянами та Мукачівським монастирем св. Миколая (1848-1851). Поземельні книги та кадастральні карти. Документи, що стосуються подій Першої світової війни (1914-1918).
Документи, що висвітлюють життя та діяльність відомого богослова, філософа, мовознавця А. Коцака37. Документальні матеріали історичного характеру,
які стосуються історії заснування Мукачівського монастиря св. Миколая (2-а пол.
XVIII – поч. ХІХ ст.). Листування відомого літературного діяча Галичини Б. Дедицького з ченцем ордену Св. Василія Великого А. Кралицьким про висилку своїх творів та з інших літературних питань (ориг.) 1860-1868. Листи відомого письменника
та суспільно-політичного діяча Я. Ф. Головацького38 настоятелю Мукачівського монастиря св. Миколая А. Кралицькому про видання книг (ориг.) 1865. Лист А. Кралицького відомому письменнику, етнографу Івану Сільваю39 про своє перебування
в селі Бобовище (ориг.) 1883. Документи, що стосуються наукової діяльності відомого російського історика-славіста О.Л. Петрова (1890-1891). Рукописні матеріали
відомого громадського діяча, священика Мукачівської греко-католицької єпархії
В. Гаджеги (1922-1938)40 та ін.
Відомості обліку особового складу та майнового стану Мукачівського та інших
монастирів ордену Св. Василія Великого (2-а пол. XVIII ст.). Записки ченців богословів ордену Св. Василія Великого з церковної історії, церковного права, догматики та філософії. Особисті листи ченців ордену Св. Василія Великого (XVIII –
XIX ст.). Список стародавніх книг, що зберігалися в бібліотеці Мукачівського монастиря св. Миколая (2-а пол. XVIII ст.) та інше.

Коцак Арсеній (1737-1800), священик, педагог, філософ, теолог, мовознавець. (Панькевич І.
Славеноруська граматика Арсенія Коцака другої половини XVIII ст.//НЗ т-ва „Просвіта”, V. Ужгород,
1926; Дзендзелівський Й.О., Ганудель З. Граматика Арсенія Коцака//НЗ МУК у Свиднику. Т. 15. Ч. 2.
Прешів, 1990.)
38
Головацький Яків Федорович (1814-1888), відомий вчений-славіст, педагог, історик, етнограф.
(Аристов Ф.Ф. Карпаторусские писатели. Т. І. Москва, 1916; Ваврик В. Яков Фёдорович Головацкий: его
деятельность и значение в галицко-русской словесности. Львов, 1925.)
39
Сільвай Іван (1838-1904), священик, письменник, етнограф, русинський громадський діяч русофільського напрямку. (Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. С. 328 – 329.)
40
Гаджега Василь (1864-1938), греко-католицький священик, філософ, педагог, історик, громадський та культурний діяч русинського напрямку. (Др. Василий Николаевич Гаджега//Месяцеслов на
1902 год. Ужгород, 1901; Волошин А. Прелат протоієрей Др. Василь Гаджега//НЗ т-ва „Просвіта”,
XIII – XIV. Ужгород, 1938.)
37
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1.3.Церковні парафії та общини
7 фондів, од. зб. 336, 1678-1944 рр. Описи.
Берегівська єврейська парафія, м. Берегово Березької жупи (A Beregszászi
zsidó hitközség iratai)
Ф. 1371, од. зб. 1, 1867-1874 рр. Опис. Угор., нім. мови.
Метрична книга із записами про народження, одруження та смерть.
Євангелічна церковна община в с. Новий Кленовець Мукачівського округу Березької жупи (Az Újklenóci evangélikus egyházközség iratai; Spisy
Evangelického cirkevního sboru v Novém Klenovci)
Ф. 1573, од. зб. 1, 1910-1942 рр. Опис. Угор., слов. мови.
Євангелічна (лютеранська) церковна община була створена у 1827 році. Членами
общини були переважно словаки, які на запрошення графа Шенборна (Шьонборна)
виїхали із села Кленовець, округ Римавська Собота, Гемерської жупи (теперішня територія Словаччини).
На чолі общини стояв настоятель, в обов’язки якого входило відправлення церковних служб, проведення загальних зборів, викладення Закону Божого в парафіяльній школі, стеження за моральним життям парафіян. Від мирян общину представляли
куратор та пресвітер, які піклувалися про матеріальне становище общини, а також
загальні збори віруючих, перед якими настоятель, куратор та пресвітер звітувались
один раз на рік. В різні періоди церковна община була в підпорядкуванні спочатку
Тисянського округу, а пізніше – Східного дистрикту (м. Кошице). З 1939 року община
підпорядковувалась Притисянській єпархії (м. Мішкольц). На чолі церковних округів,
дистриктів та єпархії стояли єпископи, які обиралися віруючими Євангелічної церкви.

Протоколи засідання правління церковної общини !1919-1942 рр.).
Рахівська греко-католицька парафія Мукачівської греко-католицької єпархії,
м. Рахів (A Rahói görög-katolikus parókia iratai; Spisy Řecko-katolického farního
úřadu v Rachově)
Ф. 225, од. зб. 88, 1788-1945 (1949) рр. Опис. Лат., угор., слов., рос. мови.
Протоколи зборів церковної громади. Акти перевірки фінансової діяльності греко-католицьких парафій. Фінансово-господарські книги парафії. Конспекти лекцій професора теології Василя Гаджеги з канонічного права (1886-1887).
Документи, що відтворюють історію Православної церкви на території Підкарпатської Русі. Акт перевірки парафіяльної школи (1908). Виписки з поземельної
книги про майновий стан Рахівської греко-католицької парафії. Інвентарний опис
церковного майна Рахівської греко-католицької парафії. Послання Патріарха
Російської Православної Церкви Олексія та єпископа Ужгородського та Мукачівського Нестора до віруючих (1945-1949) та ін.
Листування з єпископами Мукачівської греко-католицької єпархії про призначення священиків. Виписки з метричних книг парафії.
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Середньоапшанська греко-католицька парафія Мукачівської греко-католицької єпархії, с. Середня Апша Рахівського округу Марамороської жупи
(A Középapsai görög-katolikus parókia iratai; Spisy Řecko-katolického farního
úřadu v Rachově)
Ф. 224, од. зб. 104, 1678-1944 рр. Опис. Лат., угор., чеськ., рос. мови.
Циркуляри та розпорядження єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії з
церковних, адміністративних та шкільних питань. Послання єпископів Мукачівської
та Самошуйварської греко-католицьких єпархій до віруючих. Книги протоколів зборів священиків Слатинської греко-католицької парафії (1807-1848). Виписки з метричних документів Середньоапшанської греко-католицької парафії. Документи,
що стосуються подій Першої світової війни (1914-1918). Книга протоколів педагогічної ради Середньоапшанської парафіяльної школи (1916-1917). Інвентарні описи
церковного майна греко-католицьких парафій. Акти обстеження церковних будівель
Середньоапшанської греко-католицької парафії. Відомості священика про відвідування парафіяльної школи (1914). Фінансово-господарські книги Середньоапшанської греко-католицької парафії та ін.
Ужгородська реформатська парафія, м. Ужгород (Az Ungvári református
lelkészi hivatal iratai; Spisy Reformovaného farního úřadu v Užhorodě)
Ф. 1373, од. зб. 2, 1891-1929 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Книга протоколів засідань церковної двадцятки (1891-1929).
Хустська єврейська парафія, м. Хуст Марамороської жупи (A Huszti zsidó
hitközség iratai)
Ф. 1372, од. зб. 1, 1879-1887 рр. Опис. Угор., нім. мови.
Парафіяльна метрична книга з записами про народження та одруження (18781887).
Цегольнянська греко-католицька парафія, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ungvári görög-katolikus lelkészi hivatal iratai)
Ф. 1239, од. зб. 140, 1825-1946 рр. Опис. Лат., угор., чеськ., рос. мови.
Протоколи засідань церковної ради Ужгородсько-Цегольнянської греко-католицької парафії. Статути автономного Ужгородсько-Цегольнянського греко-католицького товариства (1892-1912). Інвентарні описи рухомого та нерухомого майна.
Виписки з протоколів зборів священиків в Ужгороді. Метричні книги Ужгородсько-Цегольнянської греко-католицької парафії. Бюджети та інвентарні описи Цегольнянської парафіяльної школи. Листування з Правлінням Мукачівської греко-католицької єпархії з обрядових питань (1901-1906). Листування з піджупаном Ужанської
жупи та бургомістром м. Ужгорода про розширення парафіяльної школи. Документи, що стосуються діяльності відомого громадсько-політичного діяча А.І. Добрянського (1871). Тексти проповідей. Фінансово-господарські документи УжгородськоЦегольнянської греко-католицької парафії. Картки обліку віруючих Ужгородсько-Цегольнянської греко-католицької парафії (1940-1941) та ін.
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РОЗДІЛ ІІ.
Фонди установ та організацій періоду
Угорської народної республіки
(жовтень 1918 – березень 1919 рр.)
І. ДЕРЖАВА
1. Органи державної влади та управління
3 фонди, од.зб. 138, 1918-1919 рр. Опис.
Правління Руської Крайни, м. Мукачево Угорської республіки (Ruszka-Krajna
kormányzóságának iratai; Spisy Mistodržitelství Ruské Krajiny)
Ф. 59, од.зб. 69, 1918-1919 рр. Описи. Угор., русин. мови.
У відповідності до Закону № Х від 21.12.1918 року уряд Угорської республіки на
чолі з М. Каролі прийняв законодавчий акт про утворення автономної провінції „Руська
Крайна”. До її складу ввійшли комітати Мараморош, Берег, Угоча та Унг. Включення
до її складу русинських частин Земплінського, Шароського, Абауй-Торнянського та Сепешського комітатів було відкладено до укладення загального миру.
Були створені міністерства закордонних справ, військових, фінансових, та господарських справ.
Законодавчим органом Руської Крайни став Руський Народний Собор (з правом
Угорського парламенту вирішувати загальні питання), виконавчим органом – Міністерство Руської Крайни, якому підпорядковувалася Губернаторська Рада на чолі з губернатором. Головним містом „Руської Крайни” було Мукачево.

Законодавчий акт про утворення „Руської Крайни”. Положення про Губернаторську Раду „Руської Крайни”. Присяги службовців на вірність „Руській Крайні”.
Розпорядження губернатора про встановлення виборчих округів. Прохання громадян про прийом на роботу, про приділення грошової допомоги.
Книга реєстрації вхідних та вихідних президіальних документів.
Листування з Міністром у справах „Руської Крайни”, Марамороським політичним уповноваженим та іншими про заходи проти агітації за приєднання „Руської
Крайни” до України; з головою Свалявської народної ради та окружним начальником про розвиток деревообробної промисловості, з сільськими радами про економічне становище на території „Руської Крайни”; протоколи сільрад та скарги
населення про надання допомоги сім’ям військовослужбовців.
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Національна Рада міста Мукачева, м. Мукачево (A Munkácsi nemzeti tanács
iratai)
Ф. 1557, од.зб. 62, 1918-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Демонстрація 29 жовтня 1918 року у Будапешті переросла у збройне повстання. У
результаті влада перейшла до новоствореної Національної Ради, більшість у якій належала соціал-демократам та лібералам.
2 листопада 1918 року було засновано Національну Раду міста Мукачева на чолі
з бургомістром та затверджені її члени, здебільшого представники буржуазно-клерикальних кіл та правих соціал-демократів.
В своїй діяльності Національна Рада підпорядковувалася Березькій жупі на чолі з
урядовим комісаром, яка в свою чергу підпорядковувалася уряду Угорської республіки.
Національна Рада боролася за автономні права у складі Угорщини з єдиною метою
– не допускати розгортання революційного руху. 20 березня 1919 року, коли Антанта
відкрито заявила про окупацію значної частини території Угорщини, Національна Рада
була змушена піти у відставку.

Оголошення про заснування Національної Ради в Мукачеві. Список членів
Національної Ради. Наказ Міністра оборони Угорської республіки про призов до
армії. Розпорядження урядового комісара Березької жупи про призначення членів
Національної Ради в м. Мукачеві. Повідомлення піджупана Березької жупи про
відправлення на Батьківщину французьких громадян. Звернення уряду Угорської
народної республіки до землеробів про здачу хліба державі. Відомості виплати
заробітної плати працівникам Національної Ради. Касові журнали виплати жалування членам Національної гвардії.
Ужгородська канцелярія по опіці над інвалідами війни, м. Ужгород (Az Ung
vármegyei hadigondozó népiroda iratai)
Ф. 1203, од.зб. 7, 1918-1919 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Всеугорського управління з опіки над інвалідами війни про збір матеріальних коштів для надання допомоги інвалідам війни та сім’ям загиблих на
війні військовослужбовців; про можливість надання роботи інвалідам війни – шевцям. Анкети-заяви інвалідів війни про надання їм матеріальної допомоги.
Листування з урядовим комісаром з опіки над інвалідами війни про відкриття
Ужгородської канцелярії з опіки над інвалідами війни.

2. Військові організації
1 фонд, од.зб. 42, 1919 р. Опис.
Командування Національної сторожі Угочанської жупи, м. Севлюш (Az Ugocsa
vármegyei nemzetőr-parancsnokság iratai)
Ф. 672, од.зб. 42, 1919 р. Опис. Угор. мова.
Відозва військового міністерства Угорської народної республіки про вступ добровольців до армії. Відозва Естергомського командування національної сто-
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рожі про підтримку Угорської народної республіки. Наказ № 8 Нодьселлеського
військового гарнізону про святкування національного свята 15 березня. Повідомлення Кошицького угорського військового командування в м. Ніредьгаза про
міжнаціональні сутички в Трансільванії між румунами та угорцями. Розпорядження командування Секельської дивізії про конфіскацію зброї у населення
та її облік. Наказ № 7 Нодьселлеського військового гарнізону про призначення
підполковника Матяш Шандора начальником гарнізону. Донесення Холмської
сторожової станції про благонадійність особового складу. Відозва командування
будапештської жандармерії про прийняття на службу демобілізованих солдат.
Відомість про кількість та дислокацію особового складу Національної сторожі
Угочанської жупи.

3. Громадсько-політичні організації
1 фонд, од.зб. 19, 1918-1938 рр. Опис.
Центральна руська народна рада, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Az Ugocsa
vármegyei nemzetőr-parancsnokság iratai)
Ф. 1134, од.зб. 19, 1918-1938 рр. Опис. Угор. мова.
Центральна Руська Народна Рада створена в травні 1919 року в Ужгороді із числа представників Ужгородської, Хустської та Прешовської народних рад. На своєму
першому засіданні прийняла рішення про приєднання Підкарпатської Русі до Чехословацької республіки. На з’їзді у жовтні 1919 року створилося дві фракції, „руська”
(українська) та „карпаторуська”. У подальшому діяльність Ради обмежувалася публікацією меморандумів та протестів проти політики уряду ЧСР в питаннях автономії
Підкарпатської Русі та її західних кордонів. В 1936 році фракції знову почали співпрацювати і прийняли новий проект автономії краю від 28 листопада 1936 року. Деякий
час уряд ЧСР ігнорував даний проект. І лише після Мюнхену, 11 жовтня 1938 року
переговори пройшли успішно. Після формування уряду автономної Підкарпатської
Русі у 1938 році Центральна Руська Народна Рада практично перестала існувати.

Протоколи організаційних засідань від 9 листопада та 1-2, 19 грудня 1918
року. Протоколи організаційних зборів з утворення місцевих рад по селах. Протоколи засідань Центральної Руської Народної Ради. Рішення народних зборів
від 29 грудня 1922 року про заходи щодо поліпшення економічного становища
на території Підкарпатської Русі. Меморандуми Центральної Руської Народної
Ради про призначення губернатора, про дозвіл користуватися синьо-жовтим
прапором, з вимогою негайного здійснення автономії Підкарпатської Русі. Проекти законів про автономію Підкарпатської Русі, про конституцію, губернатора та
утворення установ на території Підкарпатської Русі. Відозва Міністра у справах
Підкарпатської Русі до населення про збереження вірності Чехословацькій республіці.
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РОЗДІЛ ІІІ
Фонди установ та організацій періоду
Угорської Радянської республіки
(березень 1919 – травень 1919 р.)
І. ДЕРЖАВА
1. Органи державної влади та управління
5 фондів, од. зб. 273, 1919 р. Описи.
Директоріум Березької жупи, м. Берегово Угорської Радянської республіки
(A Bereg vármegye direktóriumának iratai)
Ф. 709, од.зб. 103, 1919 р. Опис. Угор. мова.
21 березня 1919 року в Угорщині була встановлена Радянська влада. 23 березня
1919 року був створений Директоріум Березької жупи як виконавчий орган Березької
жупної ради робочих, селянських та солдатських депутатів. Директоріум мав подвійне
підпорядкування – з одного боку керувався законами та розпорядженнями загальнодержавного характеру, з іншого боку виконував розпорядження Народного комісара
внутрішніх справ Угорської Радянської республіки.
До компетенції входили всі питання політичного, господарського, культурного та, в
деякій мірі, військового життя жупи. Деректоріум складався із 10 відділів.
Припинив свою діяльність 26 квітня 1919 року у зв’язку з окупацією Березької жупи
румунськими та чехословацькими військами.

Розпорядження Народного комісаріату у справах Руської Крайни та Директоріуму з господарських, військових, промислових, сільсько-господарських та фінансових питань. Розпорядження та повідомлення Директоріуму про призначення на
посади осіб, встановлення заробітної плати. Справа про встановлення територіальної приналежності. Прохання осіб про надання матеріальної допомоги.
Директоріум Угочанської жупи, м. Севлюш (Ugocsa vármegye direktóriumának
iratai)
Ф. 673, од.зб. 31, 1919 р. Опис. Угор. мова.
Телеграми Народного комісара внутрішніх справ Угорської Радянської республіки про підпорядкування жандармерії Директоріуму, про затримання та відправ-
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ку контрреволюціонерів. Розпорядження Уряду, окремих міністрів, Директоріуму
Угочанської жупи з різних питань. Прохання про прийняття на роботу. Журнали
обліку. Протоколи засідань комісій, мітингу селян Угочанської жупи.
Директоріум міста Мукачева Угорської Радянської республіки (Munkács
város direktóriumának iratai)
Ф. 1556, од.зб. 80, 1919 р. Опис. Угор. мова.
23 березня 1919 року в Мукачеві була організована Рада робітників та солдат, до
складу якої ввійшли представники всіх підприємств міста. Рада обрала свій виконавчий орган – Директоріум.
Директоріум складався з трьох осіб на чолі з головою Я. Галгоці. Для керівництва
поточними справами Директоріум створив 3 управління: загального керівництва, військове та фінансове, соціального забезпечення; 2 комісії – господарську та адміністративну; 7 відділів – житловий, освіти та ін.
В своїй діяльності підпорядковувався Березькій жупній раді, котра в свою чергу –
Революційному уряду Угорської Радянської республіки в Будапешті.
28 квітня 1919 року об’єднаними силами внутрішньої контрреволюції та військами
Антанти Директоріум був повалений.

Розпорядження Народного комісаріату внутрішніх справ Угорської Радянської
республіки, Народного комісара внутрішніх справ, Директоріуму про порядок застосування збройних сил, порядок проведення перепису населення, про тимчасову заборону призначення на роботу нових службовців, про боротьбу з контрреволюційними елементами, про набір добровольців до лав Угорської Червоної
армії та ін. Об’яви та повідомлення Народного комісара Угорської Радянської республіки про поводження з іноземцями та порядок їх реєстрації, про громадське
постачання, про соціалізацію засобів виробництва, з адміністративних питань, з
питань охорони здоров’я.
Відомості та квитанції виплати заробітної плати. Касові журнали. Доповідні записки та інші матеріали про призначення військової надбавки сім’ям фронтовиків.
Політичний уповноважений по місту Берегову Угорської Радянської республіки (Beregszász város politikai megbizottjának iratai)
Ф. 384, од.зб. 50, 1919 р. Опис. Угор. мова.
Розпорядження Директоріуму Березької жупи про порядок затвердження рішень сільських та міських представництв, про повідомлення Народному комісаріату внутрішніх справ Угорської Радянської республіки про контрреволюційні
виступи. Повідомлення політичного уповноваженого, уповноважених у справах
постачання, націоналізації з різних питань. Прохання осіб про встановлення пенсії, про надання матеріальної допомоги. Протокол прийняття присяги на вірність
Угорській Радянській республіці службовцями адміністративних установ міста Берегова. Список службовців державних установ міста.
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Уповноважений з постачання Березької жупи, м. Берегово (Bereg megye
közélelmezési népbiztosának iratai)
Ф. 722, од.зб. 9, 1919 р. Опис. Угор. мова.
Розпорядження та рішення політичного уповноваженого з постачання Березької жупи, Директоріуму Березької жупи з різних питань. Листування з дирекціями
залізничних станцій, командуванням Національної сторожі про забезпечення населення продовольством; про помел зерна, з фінансових та інших питань.

2. Військові організації
1 фонд, од.зб. 7, 1919 р. Опис.
Командування Червоної Національної сторожі, м. Великий Севлюш Угочанської жупи Угорської Радянської республіки (Az Ugocsa vármegyei nemzetőrparancsnokság iratai)
Ф. 66, од.зб. 7, 1919 р. Опис. Угор. мова.
Розпорядження Кошицького угорського військового командування в м. Ніредьгаза про розпуск Національної сторожі та створення Червоної Національної
сторожі; про підпорядкування Червоної Національної сторожі Директоріуму. Телеграми Кошицького угорського військового командування про проведення бесід
про становище Радянської влади. Листування з Кошицьким угорським військовим
командування щодо чисельності особового складу та коней для організації постачання Червоної Національної сторожі продовольством.

ІІ. ЕКОНОМІКА
1. Установи і товариства сільського господарства
1 фонд, од. зб. 1, 1919 р., Опис.
Сільськогосподарський інспектор Ужанської жупи, с. Чоп Угорської Радянської республіки (Ung vármegye mezőgazdasági felügyelőjének iratai)
Ф. 671, од. зб. 1, 1919 р., Опис. Угор. мова.
Листування з Директорією Ужанської жупи, спілкою угорських господарів, Народним комісаріатом землеробства Угорської Радянської республіки та іншими
установами про виділення посівного зерна для Ужанської жупи.
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РОЗДІЛ IV.
Фонди установ, організацій, підприємств періоду
Чехословацької республіки
(травень/вересень 1919 р. –
листопад 1938/березень 1939 р.)
І. ДЕРЖАВА
1. Органи самоврядування
1.1. Міські управління
4 фонди, од. зб. 6711, 1920 – 1939 рр. Описи.
Після розпаду Австро-Угорщини в кінці жовтня 1918 р., згідно Сен-Жерменського
договору від 10 вересня 1919 року, Підкарпатська Русь ввійшла до складу Чехословацької республіки. Міське управління Австро-Угорщини було ліквідовано. Замість бургомістра було організовано міське управління, що здійснювало управління містом на
основі старого австро-угорського закону 1886 року. Тільки у 1921 р. Чехословацький
уряд законодавчо підтвердив з деякими змінами закон про самоврядування 1886 р.
(№ 233 від 31.03.1920 р., № 241 від 30.06.1921 р.).
В компетенцію міського управління входили всі питання самоврядування міста.
Міське управління було підпорядковане жупному управлінню та Цивільному управлінню Підкарпатської Русі, а після їх ліквідаціїї – Земському управлінню Підкарпатської
Русі. Згідно австро-угорського закону 1886 року і чехословацького закону 1921 року в
компетенцію міського управління входили: відання внутрішніми справами міста, видання статутів з управління міста; виконання рішень та статутів органами міського управління; ведення господарства міста та фінансового господарства; оподаткування та збір
державних і міських податків та зборів; міські школи та інші орнанізаціїї; утримання
міських доріг, вулиць комунальними органами; забезпечення безпеки міста. Законодавчим органом міського управління була Міська Дума, яка виконувала рішення по всім
питанням міста, контролювала виконання рішень, була апеляційною інстанцією для
інших міських організацій. Міська Дума складалася із 42 виборчих членів, головного
міського нотаріуса та 2 міських нотаріусів, ним призначених. Виконавчим органом міського управління, була Міська Рада, яка проводила в життя рішення Міської Думи і керувала господарством та фінансами міста. Міська Рада складалась 14 виборчих членів,
головного нотаріуса та його заступника і 2-х призначених службовців нотаріального
управління. Для виконання рішень Міської Ради існували дорадчі та виконавчі комісії.
Комісії були слідуючі: фінансова, виборча, лікарська, санітарна, санітарна рада, бібліотечна рада. Очолювала адміністрацію міського управління – Президія, що складалась
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із 5 чоловік, вибраних Міською Думою. З членів Президіїї владою призначався староста
міста (градоначальник, бургомістр), який керував адміністративним апаратом міського
управління. Староста, як голова Міської Думи, Міської Ради і Президіїї, контролював
виконання рішень Міської Думи, Міської Ради та діяльність адміністративного апарату;
був представником міста. Адмістративний апарат міського управління поділявся на слідуючі відділи: адміністративний, технічний, ветеринарний, господарський, рахунковий,
каса, канцелярія. Адміністративний відділ – розробка статутів; промислові та виборчі
справи; культурні, релігійні, театральні справи; благоустрій міста; справи соціальної
опіки; справи спадкові і метричні; приналежність та громадянство; центральна статистика, екзекуційні справи, бібліотека і архів; збереження протоколів засідання Міської
Думи, Міської Ради та комісій; купівля-продаж та оренда міського майна. Технічний
відділ: землемірні та технічні справи (підготовка планів, благоустрій міста, реконструкція та ремонт міських будівель), комунальні будинки, вулиці, площі, облік нерухомого
майна; будівлі приватних осіб в технічному відношенні. Ветеринарний відділ: ветеринарна служба в місті. Господарський відділ: підготовка введення нових податків, облік,
розподіл та збір всіх міських податків; міські кінотеатри; санітарні справи міста, господарство міста, рухоме міське майно та інвентар, нагляд за цінами та ринком, міські пасовища, видача свідоцтв про майновий стан, оренда театру та парку для різноманітних
цілей. Рахунковий відділ: всі бухгалтерські справи. Каса: фінанси та інші цінності міста.
Канцелярський: документація міського управління, міський архів; придбання, розподіл,
збереження та облік канцелярських знарядь. В 1938 році, у зв’язку з включннням рівнинної частини нашого краю до складу Угорщини, міське управління (чехословацьке)
було ліквідовано, а його функції були передані новоствореному міському управлінню
(угорському), в структурі якого було проведено цілий ряд змін.

Берегівське міське управління, м. Берегово Підкарпатської Русі (Městsky
úřad v Beregově, Beregovo )
Ф. 1286, од.зб.16, 1920 – 1936 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Книга реєстрації вхідних документів. Книги протоколів засідань міського представництва. Протоколи засідань міського представництва. Книга протоколів засідань спілки промисловців. Книга реєстрації арештантів.
Магістрат м. Мукачева Підкарпатської Русі (Magistrat města Mukacěva)
Ф. 1554,од.зб. 2149, 1919 – 1938 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Розпорядження з адміністративно-господарської діяльності органів міського
самоврядування. Організаційні статути м. Мукачево. Статути про порядок будівництва, торгівлі вроздріб; пожежної команди, Союзу угорських літературних спілок, єврейської літературної спілки. Положення про систематизацію службових
посад міських службовців. Штатний розклад, списки чиновників та службовців
магістрату. Протоколи засідань Міської Думи, Міської Ради, міського представництва, виборчих комісій. Списки виборців. Зверненя про дозвіл на відкриття шкіл
з угорською мовою навчання. Запити про майновий стан безробітних. Положення
Угорського державного лісового управлівння. Документи про фінансування будівництва польових доріг, видачу свідоцтв – територіальної приналежності, майно-
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вий стан, бідності; заснування Центрального Національного музею для Підкарпатської Русі; ліквідацію міської поліції та передачу її функцій жандармерії; ремонт
казарм та військового шпиталю; організацію товариств, спілок. Матеріали про діяльність „Ліги ім. Масарика по боротьбі з туберкульозом”, відкриття пам’ятника
Олександру Митраку в м. Мукачеві, діяльність притулку для старих та притулку
для дітей, оплату довідок, посвідчень та оформлення офіційних бумаг; про надання допомоги постраждалим від повені; головна книга прибутків та видатків,
витрат, обліку міських фондів. Касові книги. Бюджети м. Мукачево та торговельної
академії. Відомості про витрати міста на будівництво та ремонт вулиць, тротуарів,
виплату пенсій, будівництво каналізації. Відомості обліку власників житлових будинків. Звіти електростанції міста, спілок та магістрату. Журнали обліку розподілу
продовольчих товарів, виконання громадських робіт; прибутків міста по податкам
з майна та прибутків від оренди квартир; міських зборів від продажу нерухомого майна; відрахувань із заробітної плати тимчасових робітників; збору податків
з мешканців міста за укладення угод купівлі-продажу, дарування. Прохання про
видачу патентів, видачу свідоцтв про бідність, оренду земельних ділянок, видачу свідоцтв територіальної приналежності, продаж земельних ділянок. Листування з питань еміграції, складення постійних списків вибоців, про санітарний стан
міста, будівництво інфекційної лікарні; про страхування міського майна, страхові
поліси, відкриття дитячої здравниці в с. Скотарське. Статистичні звіти про економічне положення населення. Інвентарна книга рухомого та нерухомого майна
м. Мукачева; інвентарний опис угорської горожанської школи. Відомості про виплату зарплати, надбавок – службовцям, нижчим службовцям, робітникам і викладачам міської торговельної академії. Особові справи службовців магістрату,
урядового комісара, робітників, пожежників, викладачів, лікарів та лісників.
Ужгородська міська управа, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Magistrát
hlavného města Užhorodu, Užhorod )
Ф. 93, од.зб.4546, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Ропорядження з адмістративно-господарської діяльності органів міського
самоврядування. Організаційний статут м. Ужгород. Статути Ужгородської торговельної школи та товариства “Надія”, організаційний статут Ужгородського
міського управління, лікувального фонду Ужгородського міського кредитного товариства, ощадної каси, акціонерного товариства „Підкарпатські електростанції”.
Статути Ужгородського міського управління про систематизацію службовців міста,
про систематизацію посад, пенсійної секції Ужгородського пенсійного клубу. Положення про роботу фінансової, ревізійної, культурної та інших міських комісій.
Постанови про страхування робітників, про військову повинність громадян. Протоколи засідань представників Кураторії міської торговельної академії, засідань адміністративного міського управління, міського представництва, Реферату громадських робіт, економічної та фінансової комісій, конференції службовців Ужгородської жупи. Правила про самоврядування міст. Розпорядження чехословацького
уряду за 1935 рік про протиповітряну оборону, про підготовку до друку ювілейної
книги, з нагоди 100-річчя існування магістрату в м. Ужгород.
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Меморандум Цивільного управління Підкарпатської Русі про обрання м. Ужгорода головним адміністративним центром Підкарпатської Русі, про прийняття нового закону про порядок встановлення громадянства. Листування про діяльність
політичних партій, діяльність постійної виборчої комісії, про діяльність культосвітніх товариств – „Просвіта”, „Спілка ім. О.Духновича”, про вибори окружних комісій
до Краєвого представництва Підкарпатської Русі, по особовому складу службовців
Ужгородського міського управління, про діяльність соціал-демократичної партії, а
також християнсько-соціалістичної та угорської національно-соціалістичної партій.
Інвентарний опис майна м. Ужгород. Повідомлення Ужгородського міського управління про надання матеріальної допомоги Ужгородському союзу „Охорони матерів
та дітей”, промислового інспекторату про недотримання промисловцями промислових правил, Мукачівського дитячого притулку про розміщення, виписку та утримання безпритульних дітей, Цивільного управління Підкарпатської Русі про порядок
реєстрації шлюбів в метричних книгах. Біографічний нарис про життя та діяльність
вченого, професора політекономії – Балудянського Михайла Андрійовича.
Особові справи службовців Ужгородського міського управління. Рішення про
надання матеріальної допомоги Ужгородському відділу Червоного хреста, про фінансування господарського відділу, про надання дозволу особам та установам на
побудову та проекти будівель, про збір коштів на спорудження пам’ятника генералу Стефанику.
Список службовців Ужгородського міського управління, членів виборчих комісій м. Ужгорода по виборам до Чехословацького парламенту; осіб, що мають
право на зберігання зброї, населених пунктів Підкарпатської Русі, управлінь, установ м. Ужгорода. Справи про регуляцію русла річки Уж та побудову моста через неї, побудову павільону при Ужгородській міській лікарні. Бюджет та баланс
Ужгородського міського управління. Зарплатні відомості, фінансові операції та витрати каси Ужгородського міського управління. Звіти податкового відділу про дозвіл особам на ведення торгівлі і ремесла. Матеріали про діяльність акціонерного
товариства „Підкарпатські електростанції”, про побудову міського водогону, про
діяльність середніх та початкових шкіл; VІІ з’їзд Чехословацької соціал-демократичної партії (1936 р.).
Головна касова книга та головний рахунковий звіт. Книга обліку надходжень
податків від населення, стягнення податків з власників будинків, прибутків міського управління, руху грошових коштів, призовників, бідних громадян, ремісників м.
Ужгорода, особових справ службовців, виконання громадсько-примусових робіт.
Статистичні відомості про чисельність читачів та кількість книг в міській громадській бібліотеці від дня її відкриття 13 вересня 1925 року (1937 рік). Журнал інженера Ярослава Матечки з будівництва водогону.
Хустське міське управління, м. Хуст (Městský úřad v Hust, Hust)
Ф. 1253,од.зб. 3, 1920-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга реєстрації вхідних документів за 1920-1939 роки. Книги протоколів засідань міського представництва за 1939 рік. Головний бухгалтерський звіт за 1935 рік.
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2. Органи державної влади та управління
2.1. Крайові органи державного управління
14 фондів, од. зб. 3719, 1919-1944 рр. Описи.
Президія Цивільного управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Presidium
Civilné správy Podkarpatské Rusi v Užhorodě, Užhorod)
Ф.29, од.зб. 2391, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Президія Цивльного управління Підкарпатської Русі – вищий адміністративний орган
управління в Підкарпатській Русі. Створений у жовтні 1919, підпорядковувався Міністерству внутрішніх справ Чехословаччини. „Президіум” керував діяльністю всіх рефератів
(відділів) „Цивільного управління”, проводив наради референтів, вирішував найважливіші адміністративні проблеми. Очолював її віце-губернатор Підкарпатської Русі.
30 листопада 1922 року „Президія” була скасована, замість неї створена канцелярія віце-губернатора і „Президія політичного управління”. Повноваження між ними
були розподілені таким чином: всі економічні та кадрові питання, контроль за роботою установ були в компетенції „Президії політичного управління”, але питання політичного характеру, контроль за роботою рефератів (відділів) в компетенції канцеляріїї
віце-губернатора. Після розподілу компетенцій, ці дві структурні одиниці „Цивільного
управління” діяли одночасно, замінивши тим самим „Президію цивільного управління”.
У 1926 р. „Президія цивільного управління” була відновлена, діяла до липня 1928 року,
ліквідована у зв’язку з адміністративною реформою. Замість неї було створено „Президію Крайового (Земельного) управління”.

Розпорядження та циркуляри Міністерства внутрішніх справ ЧСР з адміністративно-господарських, організаційних та фінансових питань. Положення про компетенцію цивільної адміністрації на Підкарпатській Русі. Секретні накази командування Підкарпатської Русі за 1924 рік. Меморандум про організацію православних
церков на Підкарпатській Русі у 1920 році. Звіти про роботу курсів для неписьменних та малописьменних, про стан жупної сирітської седрії, про вчительський з’їзд.
Звіти жандармського командування. Списки службовців на одержання пільг згідно
Закону від 7 червня 1920 року. Списки службовців жупних та окружних управлінь
Підкарпатської Русі, державних установ Березької жупи (колишніх легіонерів).
Відомості про кількість виявлених захворювань на території Підкарпатської Русі.
Огляд складу документальних матеріалів Берегівського міського архіву. Звіти про
вибори до сільських представництв у 1923 році. Матеріали про економічне та політичне становище на Підкарпатській Русі. Листування з Міністерством внутрішніх
справ ЧСР, Президією Ради Міністрів ЧСР, жупними та окружними управліннями
про зміни в адмістративно-територіальному поділі на Підкарпатській Русі.
Листування з Міністром у справах Словаччини про неблагонадійність єпископів Пряшівської та Мукачівської єпархій, з питань релігійних суперечок; з Рефератом громадських робіт про місцезнаходження корисних копалин, будівництво
урядових та житлових будинків, шляхів і мостів. Листування з Рефератом охорони
здоров’я з питань боротьби з інфекційними захворюваннями. Листування з Міністерством внутрішніх справ ЧСР з питань діяльності Комуністичної партії Чехосло-
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ваччини, буржуазних партій та сіоністських організацій, з питань конфіскації та
цензури газет на Підкарпатській Русі; з питань створення в Ужгороді канцелярії у
справах друку; з особового складу службовців.
Цивільне управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Civílní Správa
Podkarpatské Rusi v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 63,од.зб. 3084, 1919-1928 рр. Описи. Чеськ. мова.
Підкарпатська Русь, згідно Сен-Жерменського договору від 10 вересня 1919 року,
ввійшла до складу Чехословацької республіки. Для управління краєм був організований адміністративний уряд під назвою Цивільне управління Підкарпатської Русі, при
якому спочатку існувало і політичне управління, яке пізніше ввійшло в Цивільне управління як політичний відділ. Цивільне управління Підкарпатської Русі разом з Краєвим
воєнним командуванням вирішувало всі питання життя країни.
Верховна влада на Підкарпатській Русі належала губернатору, однак в дійсності
верховною владою на території Підкарпатської Русі була Президія Цивільного управління, яка складалась з членів політичного управління на чолі з віце-губернатором,
що призначався Президентом Чехословацької республіки. Цивільне управління відало
всіма питаннями життя зазначеної території і знаходилось у прямому підпорядкуванні
Міністерства внутрішніх справ ЧСР. У прямому підпорядкуванні Цивільного управління
було спочатку 10 рефератів, пізніше їх кількість зменшилась до 6 рефератів: політичний, шкільний, судовий, поліції, охорони здоров’я, громадських робіт, пошти та телеграфу, економічний, фінансовий, сільського господарства, соціального забезпечення.
У 1920 році після організації в Ужгороді фінансової дирекції, фінансовий реферат перестав існувати і замість нього було організовано фінансовий відділ. Як виконавчий орган
влади, Цивільне управління відало всіма питаннями життя краю.
В компетенцію Цивільного управління входили – політичні, організаційні, адміністративні, військові, релігійні, шкільні, землеробські, промислові, торгівельні, технічні
та фінансові питання. Крім цього, в компетенцію Цивільного управління Підкарпатської
Русі входили питання будівництва, зв’язку, комунікацій та поліційного нагляду. Для вирішення всіх цих питань Цивільне управління мало у своєму підпорядкуванні 4 відділи,
які поділялись на підвідділи. 1 відділ вирішував політичні, організаційні, адміністративні і фінансові питання. 2 відділ – релігійні, землеробські, шкільні, промислові, торговельні питання, а також питання будівництва, охорони здров’я, зв’язку, комунікації і
соціальної опіки. 3 – військові питання і питання діяльності товариств, спілок та інших
організацій. 4 – вирішував питання поліційного нагляду. Такою була структура Цивільного управління до 1925 року. У 1925 році структура Цивільного управління змінилась
і замість 4 відділів було організовано 7 відділів, причому підвідділи були ліквідовані. 1
відділ вирішував політичні, адміністративні, організаційні та фінансові питання. 2 відділ
вирішував шкільні питання. 3 відділ вирішував питання промислу і торгівлі. 4 відділ вирішував землеробські питання. 5 відділ – питання будівництва. 6 відділ – питання соціальної опіки. 7 відділ – питання охорони здоров’я. Ця структура Цивільного управління
проіснувала до 1 червня 1928 р., коли у зв’язку з реорганізацією політичних урядів у
Чехословаччині, Цивільне управління було реорганізовано в Крайове управління Підкарпатської Русі.

Розпорядження та циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі з адміністративно-господарських, фінансових та організаційних питань. Статути спілок і товариств, повідомлення про їх затвердження та зміни. Проекти законів: но-
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вого промислового закону для Словаччини, про вибори у сейм і губерніальну раду
Підкарпатської Русі, будівництво державних будинків. Записи невідомого автора
про діяльність партій на Підкарпатській Русі у 1920-1924 роках.
Інформації газет про політичне становище на Підкарпатській Русі. Списки політичних партій на Підкарпатській Русі. Списки іноземних громадян, що проживають
на її території. Списки населених пунктів та поштових установ, сіл по жупам і округам (кількість населення). Накази Крайового військового командування. Інструкція про цензуру преси. Плани і відомості лісових управлінь про лісонасадження
у 1922-1925 роках. Статистичні відомості про безробіття на Підкарпатській Русі у
1922-1923 роках. Відомості окружних лікарів про поширення інфекційних хвороб
серед населення. Відомості лікарень про стан хворих за 1923-1925 роки. Відомості греко-католицьких священників про збір церковного податку. Звіти жупних,
окружних, нотарських і поліцейських управлінь про свою діяльність за 1920-1921
роки. Звіти про безробіття на Підкарпатській Русі у 1924-1926 роках. Особові
справи службовців, лікарів, вчителів, викладачів гімназії. Справи про надання чехословацького громадянства, про встановлення збитків під час війни та виплата
компенсацій. Протоколи засідань торговельно-промислової комори в м. Кошіце за
1920-1927 роки. Повідомлення жупних і окружних управлінь про підготовку до виборів та відомості про результати виборів до сільських представництв.
Листування з органами поліції про діяльність культосвітніх товариств та спілок
(„Просвіта”, „Спілка ім. О. Духновича”, „Союз карпаторуських вчителів”). Листування
із Міністерством внутрішніх справ ЧСР про підготовку та проведення виборів до
парламенту, з питань перепису населення та з мовного питання, про організацію
і діяльність промислових спілок, про голод на Верховині і плани ліквідації голоду
зимою 1922-1923 років, з будівельних питань, про шкоди спричинені повінню у 1925
та 1927 роках, про організацію Крайового архіву Підкарпатської Русі у м.Ужгород.
Президія Крайового управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Presidium
Zemského úřadu pro Zemi Podkarpatoruskou v Užhorodě)
Ф. 2, од.зб. 3060, 1928-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Згідно закону Чехословацької республіки від 14 липня 1927 року (Збірник законів та розпоряджень Чехословацької республіки, Прага, 1927 р., № 125) парламентом
був прийнятий закон про реформу адміністративного управління, згідно якому була
повністю ліквідована історична жупна система на Підкарпатській Русі і введена система крайового та окружного управлінь. Чехословацька Республіка була розділена
на чотири землі (краї), однією з яких була Підкарпатська Русь. Цивільне управління
було реорганізоване у Крайове управління Підкарпатської Русі. Крайове управління,
як і Цивільне управління вирішувало всі питання життя краю і було найвищим адміністративним та виконавчим органом влади на Підкарпатській Русі. Адміністрацію краю
очолив Крайовий президент, адміністрацію округів – окружні гейтмани (начальники).
В Ужгороді також було створено земельне представництво із 18 членів, яке мало лише
дорадчий характер. В структурі Крайового управління по відношенню до структури Цивільного управління змінювалось тільки те, що замість розподілу на реферати, що були
самостійними управліннями, Крайове управління було розподілене на шість груп. Групи в свою чергу поділялись на 24 відділи, що були повністю підпорядковані Президіїї
Крайового управління, окрім Реферату соціальної опіки та Шкільного реферату, які і
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надалі залишались самостійними. Президія Крайового управління була створена від
початку діяльності Крайового управління як виконавчий орган влади на Підкарпатській
Русі і проіснувала до кінця діяльності Крайового управління (1938 рік).
Президія Крайового управління вирішувала всі питання політичного та громадського життя краю. До функцій Президії Крайового управління входили питання діяльності
всіх політичних органів влади на Підкарпатській Русі – поліцейських та жандармських
управлінь; питання створення цих управлінь; діяльність окружних управлінь; окружних,
міських і сільських нотаріатів, контроль за їх діяльністю, особові справи службовців
даних управлінь та інших державних установ, матеріали даних управлінь та установ,
особові справи членів Крайового представництва та комісій, особові справи службовців крайових та окружних установ, підприємств; видавництво урядових газет, цензурні
справи газет і театральна цензура, контроль над діяльністю політичних партій і організацій та їх преси (агітаційна преса – листівки та брошури), контроль над діяльністю священників, вирішення питань релігійних культів, розслідування доносів органів безпеки
та населення; питання еміграції та імміграції, відношення до військової служби, питання мобілізації, нагляд за підозрілими особами, нагородження державних службовців,
інформаційна служба, всі справи секретного характеру і т.д. Крім вищевказаних основних питань, Президія Крайового управління вирішувала питання і в інших галузях, за
вийнятком військових і службових, що не входили в її компетенцію. Крім цього Президія
виконувала нагляд за діяльністю всіх відділів Крайового управління, архівом, бібліотекою та дирекцією політичних управлінь. У листопалі 1938 року, в зв’язку з включенням
частини Підкарпатської Рус до складу Угорщини, Крайове управління Підкарпатської
Русі перестало існувати.

Звіти про діяльність державних установ (окружних, жупних, нотарських та поліцейських) Крайовому управлінню за 1928-1938 роки. Акти ревізії окружних, жупних та нотарських управлінь.
Доноси населення на підозрілих осіб. Списки судових засідателів на Підкарпатській Русі за 1930-1938 роки. Інформація про збори політичних партії за 19281938 роки. Листування про діяльність різних спілок, товариств, організацій („Просвіта”, „Спілка ім.Духновича”,”Карпатські студенти”, „Учительська громада”).
Листування з Міністерством внутрішніх справ ЧСР, поліцейськими, окружними та жупними управліннями про діяльність організації Українських націоналістів
(ОУН) та Угорської військової організації „Левенте”. Листування з окружними, жупними та нотарськими управліннями з релігійних питань. Листування з питань преси (конфіскація газет, цензура друку та інші питання). Листування з Міністерством
внутрішніх справ ЧСР та окружними управліннями Підкарпатської Русі з питань
політичного та економічного положення на Підкарпатській Русі, політичного положення за кордоном та з питань виборів в державні органи влади. Листування з
питань контролю та ревізії державних установ, з питань організації та реорганізації державних установ, з державними установами з особового складу службовців.
Листування з поліцейськими органами з питань протидержавної діяльності окремих осіб і організацій та з питань нагляду за підозрілими особами, з питань обліку
емігрантів, а також політично неблагонадійних осіб, з поліцейськими органами з
питань прикордонних відносин, з Міністерством землеробства ЧСР, окружними та
нотарськими управліннями з питань діяльності шкіл на Підкарпатській Русі (будівництво шкіл та надання матеріальної допомоги школам).
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Крайове управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Zemský úřad pro zemi
Podkarpatoruskou v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 21, од.зб. 29889, 1928-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Згідно закону Чехословацької республіки від 14 липня 1927 року (Збірник законів
та розпоряджень Чехословацької республіки, Прага, 1927рік, № 125) парламентом був
прийнятий закон про реформу адміністративного управління, згідно якого була повністю ліквідована історична жупна система на території Підкарпатської Русі і введена система Крайового управління. Чехословацька Республіка була розділена на чотири землі
(краї), одною з яких була Підкарпатська Русь. Цивільне управління було реорганізоване у Крайове управління Підкарпатської Русі. Крайове управління, як і Цивільне управління вирішувало всі питання життя краю і було найвищим адміністративним та виконавчим органом влади на території Підкарпатської Русі. Адміністрацію краю очолив
крайовий президент, адміністрацію округів – окружні гейтмани (начальники). В Ужгороді
також було створено земельне представництво із 18 членів, яке мало лише дорадчий
характер. В структурі Крайового управління по відношенню до структури Цивільного
управління змінювалось тільки те, що замість розподілу на реферати, що були самостійними управліннями, Крайове управління було поділено на шість груп. Групи в свою
чергу поділялись на 24 відділи, що були повністю підпорядковані Президії Крайового
управління Підкарпатської Русі, окрім Реферату соціальної опіки та Шкільного Реферату, що і надалі залишались самостійними. Крайове управління поділялось на такі групи
і відділи, що вирішували слідуючі питання:
І група: Президія Крайового управління під наглядом якої були – архів, бібліотека
та дирекція допоміжних управлінь.
ІІ група: відділ 1 (статутний) – вирішував питання державного і краєвого кордону,
адміністративного поділу округів, гербу та прапору краю, надання громадянства, перепису населення та інше. Відділ 2 (фінансовий) вирішував питання: складання, перевірки та затвердження бюджетів, балансів (краєвого, окружних, сільських), фінансової
ревізії округів, сіл та інше. Відділ 3 (лісовий) вирішував питання: охорони лісів, перевірку планів лісорозробок, лісової реформи та інше.
ІІІ група: відділ 4 (культів, стипендій і культури) – вирішував питання релігійних
культів та товариств, контролював особові справи священників, зміни прізвищ та інше.
Відділ 5 (шкіл та освіти) вирішував питання приватного навчання, призначення іспитових комісій, вів справи бібліотек, музеїв, архіву, театрів та інше. Відділ 6 (соціальної опіки) – вирішував питання: страхування по старості, інвалідності, надання пенсій, страхування службовців та інше. Відділ 7 (охорони здоров’я) вирішував питання: організації
служби охорони здоров’я, вів особові справи лікарів, акушерів, здійснював боротьбу з
інфекційними захворюваннями та інше.
ІV група: відділ 8 (військовий і жандармський) – вирішував питання військового
характеру (призови, мобілізації та ін.), керував діяльністю жандармерії. Відділ 9 (поліцейський) вирішував питання: громадянської безпеки, товариств і зборів, преси, закордонних паспортів, прикордонних відносин та інше. Відділ 10 (комунікаційний) вирішував питання залізниць, мостів та інших видів транспорту, керував справами радіо,
пошти, телеграфу та інше.
V група: віддділ 11 (промисловий) – вирішував питання промислових та ремісничих
шкіл, керував розвитком промисловості, промислових виставок, справами промислових організацій та інше; відділ 12 (грошовий) – займався справами банків, акціонерних
та фінансових товариств, страхових кас та інше. Відділ 13 (землеробський) – займався
справами земельної реформи, сільськогосподарських виставок, відав питаннями всіх
галузей сільського господарства та інше; відділ 14 (полонин) – опікувався господар-
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ством на полонинах. Відділ 15 (ветеринарний) – вирішував питання організації ветеринарної служби, керував установами ветеринарної служби, вів особові справи службовців ветеринарної служби та інше.
V1 група:відділ 16 (загальний, технічний) – вирішував загальні організаційно-технічні і будівельні справи, вів особові справи службовців технічних і будівельних управлінь
та інше. Відділ 17 (будівельний) – вирішував технічні справи побудови будинків. Відділ
18 (побудови мостів) – вирішував технічні справи побудови мостів. Відділ 19 (побудови
доріг) – вирішував технічні справи побудови доріг. Відділ 20 (побудови електростанцій)
– вирішував технічні питання побудови електростанцій. Відділ 21 (гідрографічний) – вирішував питання гідрографіїї і гідрології краю. Відділ 22 (машинотехнічний). Відділ 23
(регуляції) – вирішував питання регуляції річок. Відділ 24 (меліоративний) – вирішував
питання меліорації землі.
У 1938 році Крайове управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді було ліквідовано
у зв’язку з включенням частини Підкарпатської Русі до складу Угорщини та утворенням
автономного уряду Підкарпатської Русі в м. Хусті.

Розпорядження Міністерства внутрішніх справ ЧСР з питань проведення закону про організацію політичного управління на Підкарпатській Русі та з особового
складу службовців. Розпорядження, протоколи про вибори до парламенту ЧСР, в
окружні, крайові та сільські представництва. Циркуляри Крайового управління Підкарпатської Русі по особовому складу службовців та про порядок ведення діловодства в адміністративних установах. Розпорядження, циркуляри, повідомлення з фінансових питань. Рішення Верховного суду Чехословаччини у Празі про стягнення
страхових внесків з роботодавців за страхування робітників. Циркуляри Крайового
управління Підкарпатської Русі про організацію постачання продовольчих товарів
населенню, постраждалому від стихійного лиха. Розпорядження Крайового управління Підкарпатської Русі та циркуляри Міністерства внутрішніх справ ЧСР про порядок видачі паспортів та перепусток на тимчасовий виїзд за кордон, віз, встановлення штрафів поліцейськими органами, ведення обліку автомашин.
Затвердження планів на вирубку лісу. Справи відділу культів та культури. Справи про затвердження статутів, про майновий стан церковних сільських парафій,
про встановлення пенсії вдовам священиків. Справи про пенсійне страхування.
Коституційний (статутний) відділ. Статути ортодоксальної єврейської релігійної
громади та Свалявської єврейської церковної громади. Протоколи засідань Крайового комітету Підкарпатської Русі. Протоколи засідань окружних комітетів та представництв. Заключні рахунки використання фонду заробітної плати дорожніх майстрів за 1916-1937 роки. Організація фінансової прокуратури, оподаткування населення, порядок збору податків та інше. Положення про стягнення податку, оренду
житла, продаж алкогольних напоїв, м’яса, будівництво житла, оподаткування населення. Бюджет Підкарпатської Русі, Крайового управління Підкарпатської Русі за
1928-1938 рр. Баланс Підкарпатської Русі за 1928-1938 рр. Баланси округів – Ужгородського, Хустського, Волівського, Перечинського та інших. Циркуляр Міністерства
фінансів ЧСР про порядок використання преміальних резервів для службовців. Лісовий відділ. Звіти лісового управління про стан лісового господарства.
Листування з особового складу службовців лісових маєтків та управлінь, про
ведення обліку зміни лісових прикордонних ділянок, про стягнення оплати з урбаріальних громад за управління лісовим господарством, про надання дозволу на вирубку лісу, у зв’язку з нестачею орної землі, сплав лісу по річках Тересва та Ріка,
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з питань проведення земельної реформи та інше. Листування з питань релігійних
суперечок між греко-католиками та православними, про збір коштів релігійними громадами на побудову церков, з окружними управліннями з питань політичної благонадійності священиків на Підкарпатській Русі. Відділ соціальної опіки. Інструкція
про соцопіку над молоддю Підкарпатської Русі. Відділ охорони здоров’я. Звіти Мукачівської ліги по боротьбі з туберкульозом про свою діяльність за 1928-1932 роки.
Відомості окружних управлінь про смертність і народжуваність населення Підкарпатської Русі за 1928-1938 роки. Листування про організацію аптек. Акти перевірок
аптек. Облік лікарів Підкарпатської Русі. Облікові картки акушерок та лікарів. Звіти
окружних лікарів про свою діяльність. Військовий, жандармський та поліцейський
відділ. Інформації засідань угорської народної партії, християнсько-соціалістичної
партії, республіканської партії, християнської народної партії, єврейської партії та
інше (1928-1938 рр.). План розміщення жандармських станцій.
Статистичні відомості окружного управління про кількість виданих патентів на
ведення пересувної торгівлі на Підкарпатській Русі (1933-1937 рр.). Відділ сільського господарства. Проект закону ЧСР про порядок користування пасовищами
та список пасовищ на Підкарпатській Русі.
Закони Австро-Угорщини по сільськогосподарським питанням. Анкети про стан
сільських урбаріальних пасовищ. Облікові книги пасовищ сільських урбаріальних
громад (Невицьке, Анталівці, Дубрівка та інші). Звіти окружних господарських спілок. Справи про діяльність народногосподарських шкіл. Загальний (технічний)
відділ. Бюджети на утримання доріг (1928-1938 рр.). Статистичні відомості про
рух транспорту на дорогах. Бюджети водогосподарського фонду. Звіти технічного
відділу Крайового управління Підкарпатської Русі про стан будівництва. Плани
на регуляцію річок, на побудову трансформаторної станції, гідроелектростанції
(м.Ужгород), каналу (Невицьке-Ужгород), греблі (р. Уж). Матеріали (проекти, плани, схеми, розрахунки) на регуляцію річок – Ріка, Уж, Тиса; на проведення каналізації і водогону в мм. Мукачеві та Ужгороді. Матеріали (проекти, плани, кошториси, розрахунки) на побудову доріг, мостів, лікарень та установ охорони здоров’я – пологового будинку, консультації.
Справи про надання дозволу на побудову житлових будинків, про ремонт та
реконструкцію доріг, про розмітку шосейних доріг кілометровими покажчиками. Матеріали про побудову частини міста Ужгорода „Галаго”. Книги реєстрації вхідних та
вихідних документів за 1928-1938 роки. Алфавітний та тематичний покажчики імен
та установ до книги реєстрації вхідних документів за 1928 рік. Головні касові книги
за 1928-1938 роки. Книги обліку руху коштів фонду поліцейського управління, шкільного фонду, фонду зарплати службовців, вчителів, державних народних шкіл та
інше (1928-1938 рр.). Розпорядження, постанови, інструкції, циркуляри міністерств.
Огляд центральних газет та щоденної закордонної преси (1928-1938 рр.).
Листування з Міністерством внутрішніх справ ЧСР, окружними, жупними та
нотарськими управліннями про надання чехословацького громадянства (19241938рр.), про вибори і затвердження сільських старост (1928-1938рр.). Листування з Міністерством внутрішніх справ ЧСР та окружними управліннями з питань
додатково внесених поправок в метричні записи. Фінансовий відділ. Листування з
Міністерством землеробства ЧСР про проведення земельної реформи державних
маєтків. Листування про затвердження статутів торговельних та промислових спілок, видачу патенту особам на ведення торгівлі, промислу та ремесла. Листування
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з Рефератом торгівлі Підкарпатської Русі та окружними управліннями про визначення базарних днів, про встановлення цін на хліб та інше. Листування про оренду
житлових будинків для шкіл та установ, про побудову будинків суду, фінансового
управління, поліцейської дирекції, жандармського командування, в’язниці, шкіл та
інше. Листування з питань скарг населення на управління та службовців державних
установ, з окружними управліннями та окружними продовольчими комісіями про надання допомоги сім’ям військовослужбовців, з жандармськими станціями з питань
контролю за продажем продовольчих товарів, призначених для голодуючих.
Листування з окружними та поліцейськими управліннями з питань діяльності
робітничих профспілок, читалень товариства ім. О. Духновича, культосвітніх спілок, з питань призову до армії (1923-1928 рр.), з питань еміграції та обліку емігрантів (1925-1928рр.) та інше.
Особові справи службовців. Особові справи священиків. Особові справи шляхових робітників, технічних службовців. Особові справи ветеринарів. Особові
справи лісників. Особові справи лікарів. Списки службовців політичних управлінь.
Канцелярія губернатора Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Kancelář guvernéra
Podkarpatské Rusi, Užhorod)
Ф.46, од.зб. 344, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядженням від 26 квітня 1920 року чехословацький уряд змінив „Генеральний статут для організації адміністрації Підкарпатської Русі”. На підставі параграфу
3 абз. 8 закону від 29 лютого 1920 року головою місцевої виконавчої влади, замість
адміністратора, Президентом ЧСР, з подання уряду ЧСР, призначався тимчасовий
губернатор на строк до скликання сойму Підкарпатської Русі. До компетенції губернатора входило: 1 – представляти Підкарпатську Русь під час переговорів з урядом.
2 – вести засідання губернаторської ради, 3 – підписувати розпорядження та постанови нормативного характеру, які видаються Цивільним управлінням для всієї території
Підкарпатської Русі, 5 – вимагати усні або письмові відомості від віце-губернатора,
а через його посередництво, від окремих референтів Цивільного управління по всім
питанням, що стосуються Підкарпатської Русі, 6 – Цивільне управління зобов’язане
повідомляти губернатора про всі найважливіші заходи політичного характеру. Губернатор мав право призупинити дії віце-губернатора, що суперечили конституційній грамоті
ЧСР або іншим законам. Губернатор разом із віце-губернатором підписували офіційні
документи. Якщо у якому-небудь питанні не було досягнуто порозуміння між губернатором і віце-губернатором, це питання пропонувалось для рішення урядом ЧСР.

Український текст закону про автономію Підкарпатської Русі. Матеріали (положення, протоколи, відомості, бланки) про вибори в сільські представництва,
про проведення місцевих виборів. Звіти Крайового господарського управління за
1920, 1921 роки. Циркуляри Міністерства громадських робіт ЧСР та Братиславської дирекції шосейних доріг про звільнення службовців від дорожніх податків.
Листування з Цивільним управлінням та його рефератами по особовому складу
службовців адміністративних установ, з Рефератом освіти про будівництво та відкриття нових шкіл, про призначення та переміщення вчителів. Прохання дирекції
російської гімназії та інтернату, церковних громад греко-католицьких парафій про
надання матеріальної допомоги, селян про виділення землі для пасовищ та про
призупинення реквізиції продовольчих товарів. Особові справи службовців.
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Директорія Підкарпатської Русі, м. Мукачево (Direktorium Podkarpatskoj Rusi,
Mukačevo)
Ф. 670, од.зб. 35, 1919-1920 рр. Опис. Чеськ. мова.
Директорія автономної Підкарпатської Русі, дорадчий орган, що вирішував питання місцевого самоврядування, на чолі з Г. Жатковичем. Призначена чехословацьким
урядом у листопаді 1919 року на основі положення „Генерального статуту для організації адміністрації Підкарпатської Русі.” В склад Директорії були включені: Ю. Бращайко,
А. Волошин, Ю. Гаджега, К. Прокоп, О. Торонський. 9 листопада 1919 року К. Прокопа
замінив Е. Пуза. Директорія налічувала 6 відділів: 1– закордонний. 2 – культури і шкіл,
3 – промисловості та торгівлі, 4 – землеробства та продовольства, 5 – внутрішніх справа, 6 – фінансів. Директорія у своїй діяльності висувала вимоги політичного та соціально – економічного характеру, вимагала виконання автономії, визначення кордонів Підкарпатської Русі, звільнення від румунської окупації східних районів краю, відміну церковних податків, коблини та роковини, упорядкування грошової системи, прискорення
виконання грошової реформи. Але Директорія була слабким органом і 19 лютого 1920
року Директорія заявила про свою відставку в знак протесту проти невиконання чехословацьким урядом своїх зобов’язань відносно надання Підкарпатській Русі автономії.

Статут Директорії Підкарпатської Русі. Протоколи засідань Директорії. Рішення „Народних зборів” про приєднання Підкарпатської Русі до Чехословаччини.
Рішення Директорії про встановлення західних кордонів Підкарпатської Русі та
дотримання її автономних прав. Листи Г. Жатковича до голови Руської Народної
Ради та до Августина Волошина про переговори з Президентом ЧСР Т. Г. Масариком і Міністром внутрішніх справ Чехословаччини у справі запровадження „автономії” та встановлення її кордонів.
Крайова комісія по проведенню першого загального перепису населення
Чехословаччини в 1921 році, м. Ужгород Підкарпатської Русі
Ф.849, од.зб. 239, 1921 р. Опис. Чеськ., угор. мови.
Зведені дані перепису населення Берегівської, Мукачівської, Солотвинської та
Ужгородської жуп (1921 р.).
Переписні листи населення сіл наступних округів: Берегівського, Волівського,
Велико-Бичківського, Іршавського, Косинського, Мукачівського, Нижне-Веречанського, Росвигівського, Рахівського, Севлюського, Свалявського, Тересвянського,
Тячівського, Хустського (1921 р.).
Лісовий реферат Цивільного управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород
(Lesní referát Civilní Správy Podkarpatské Rusi v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 58, од.зб.596, 1919-1928 рр. Описи. Чеськ. мова.
Підкарпатська Русь була однією з територій ЧСР із власним законодавчим органом, адміністрацією зазначеної території, яку очолював губернатор, призначений Президентом ЧСР; в кожному Центральному міністерстві був русинський відділ (реферат).
Реферати були самостійними установами. Вони керували окремими галузями і нази-
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вались рефератами відповідних міністерств. Одним із таких рефератів був Лісовий реферат Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді, який був організований
у 1920 році.
Коло діяльності Лісового реферату поширювалося на всю територію Підкарпатської Русі. Реферат, в організаційних та адміністративних питаннях, був підпорядкований Цивільному управлінню, а у фахових питаннях – безпосередньо Міністерству лісового господарства Чехословаччини. Лісовому реферату були підпорядковані дирекції
в Ужгороді, Буштині та Рахові. В завдання Лісового реферату входило керування всіма
питаннями лісового господарства краю. В компетенцію реферату входили питання: лісонасадження і вирубки лісу, реалізації лісоматеріалів, боротьби з лісовими порушеннями, оренди мисливських угідь, вивозу лісу та інше. Лісовий реферат був ліквідований
у 1924 році і став структурною частиною відділу Реферату землеробства.

Циркуляри та інструкції рефератів Цивільного управління Підкарпатської Русі,
міністерств Чехословаччини. Звіти лісових управлінь. Інструкції про порядок збору податку за вирубку лісу.
Листування з Міністерством землеробства Чехословаччини, з Президією Цивільного управління Підкарпатської Русі, Ужгородською лісовою дирекцією, лісовими управліннями та іншими установами про роботу лісопильних заводів, лісосплав, земельну реформу, пасовища, лісонасадження, з питань особового складу,
безробіття, економічного положення Підкарпатської Русі, реорганізації установ та
інше. Листування з Міністерством землеробства Чехословаччини, інспекторатами
та лісовими управліннями про вирубку лісу. Особові справи службовців.
Реферат громадських робіт Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Referát
ministerstva verějných praci v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 25, од.зб. 2992, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ., нім. мови.
Реферат громадських робіт був самостійним відділом, але з організаційних питань
підпорядковувався Цивільному управлінню Підкарпатської Русі. Своєю структурною
будовою Реферат громадських робіт представляв із себе п’ять відділів, які в свою чергу
ділились на підвідділи. Відділи відали кожний певним кругом питань будівництва і позначались в документах римськими цифрами, а підвідділи арабськими і латинськими.
Перший відділ Реферату громадських робіт – загальний (I), мав у своєму розпорядженні 12 підвідділів. В його функції входили організаційні питання, розподіл будівельних
робіт, бюджет будівельної справи на Підкарпатській Русі, відпустки, матеріальна допомога, нагороди, інвентаризація, організація канцелярської служби і т. д. Другий відділ
– наземне будівництво (II). Мав у своєму розпорядженні 15 підвідділів. В його функції
входили справи побудови політичних, шкільних, фінансових та інших управлінь, побудова міст (житлових кварталів), побудова релігійних будівель, постачання будівельних
матеріалів та їх ціни, державний бюджет для будівництва та розпорядження кредитом.
Третій відділ – водогосподарство (III), мав у своєму розпорядженні 7 підвідділів. Відділ відав питаннями метеорологічної служби, промисловості та водогосподарськими,
мінеральними джерелами, забезпечення міст водою, водними шляхами, регуляцією
річок та інше. Четвертий – відділ будівництва шляхів і мостів (IV). Мав у своєму розпорядженні 18 підвідділів. Відділ відав питаннями будівництва мостів і доріг, постачанням
матеріалу для будівництва, утриманням мостів і доріг, вів облік мостів, контролем за
якістю будівельних робіт та інше. П’ятий – відділ механіки і електротехніки (V). Мав у
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своєму розпорядження 23 підвідділи. Відділ відав справами машин, парових котлів,
електромоторами та інше.
У липні 1928 року (14 липпня 1927 року парламентом ЧСР було прийнято закон про
реформу адміністративного управління, згідно якому була повністю ліквідована жупна
система і введена система земського (крайового) і окружного управлінь) він став п’ятим
відділом Крайового управління, а з 1936 – шостим, і це вже був не Реферат громадських робіт, а технічний відділ Крайового управління.

Положення про структуру і функції відділів Реферату громадських робіт. Розпорядження та циркуляри Міністерства громадських робіт ЧСР з адміністративних
та фінансових питань. Матеріали (плани, креслення, кошториси) з будівництва
державних та житлових будинків, мостів, доріг. Матеріали з реконструкції мостів,
будинків, шляхів. Матеріали про облік виконаних робіт. Відомості на видачу заробітної плати. Список жандармських станцій в прикордонній смузі. Пенсійне страхування службовців. Будівництво та ремонт лікарень і шкіл. Матеріли про економічне та політичне становище на Підкарпатській Русі. Матеріали (плани, угоди,
бюджети, кошториси, технічні описання та інше) з будівництва гідроелектростанцій. Рішення, угоди, протоколи та листування з електрифікації міст і сіл Підкарпатської Русі. Плани трансформаторних станцій лінії високої напруги. Матеріали підготовчих робіт з проектування гідроелектростанцій на річках – Теребля, Тересва
і Ріка. Річні та щомісячні звіти гідроелектростанцій водного реєстру зазначених
річок за 1931-1937 роки. Кадастральні карти околиці річки Тересва.
Листування з питань організації будівництва, виділення коштів на утримання та ремонт доріг. Листування з військовим командуванням з питань обліку
військовозобов’язаних. Особові справи службовців.
Реферат землеробства Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Referat zemédelstvi
Podkarpatské Rusi v Užhorodé, Užhorod)
Ф. 26, од.зб. 3356, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
У 1919 році Підкарпатська Русь згідно Сен-Жерменського договору від 10 вересня
1919 року ввійшла до складу Чехословацької республіки. В цьому ж році на Підкарпатській Русі для управління краєм організовано найвищий виконавчий орган влади – Цивільне управління Підкарпатської Русі. Для управління краєм Цивільне управління мало
у своєму розпорядженні реферати, які були самостійними установами. Вони керували
окремими галузями і називались рефератами відповідних міністерств. Одним з таких
рефератів був Реферат землеробства Цивільного управління Підкарпатської Русі в м.
Ужгороді, який був організований у 1920 році. Реферат землеробства в організаційних і
адміністративних питаннях був підпорядкований Цивільному управлінню, а в спеціальних (фахових) питаннях – безпосередньо Міністерству землеробства Чехословаччини.
Реферату землеробства підлягали: технічний уряд в Ужгороді; управління дослідних
станцій в Мукачеві; землеробські інспекторати в Ужгороді, Мукачеві та Севлюші. В компетенцію реферату входили питання: вирощування худоби та сільськогосподарських
культур, керування ветеринарною службою, сільськогосподарськими школами, посередництво в питаннях праці, проведення поземельної реформи, керівництво лісовим
господарством. На чолі реферату була президія, яка вирішувала особисті справи службовців реферату. Реферат землеробства мав такі відділи: сільськогосподарський, який
вирішував питання вирощування худоби, сільськогосподарських культур, риболовства,
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бджільництва, шовківництва, господарства на полонинах, проведення земельної реформи, метеорології. Шкільний відділ – відав організацією і діяльністю шкіл сільськогосподарського напрямку. Лісовий відділ (став структурною частиною реферату тільки
у 1924 році, до 1924 року він був самостійним Лісовим рефератом) – відав питаннями
лісового господарства: охорони лісів, лісонасаджень, піднесення лісового господарства. Ветеринарний відділ – відав питаннями ветеринарної служби: охорони тваринництва від інфекційних захворювань, особовими справами службовців ветеринарної
служби, експортом, імпортом худоби та інше. Відділ посередництва праці вирішував
питання посередництва праці сільськогосподарських робітників. У липні 1928 року Реферат землеробства, у зв’язку з реорганізацією органів влади, згідно розпорядження
чехгословацького уряду від 14 липня 1927 року, був ліквідований і ввійшов як структурна частина (відділ) в Крайове управління Підкарпатської Русі.

Розпорядження, циркуляри та інструкції Цивільного управління Підкарпатської
Русі, Міністерства землеробства Чехословаччини, Реферату землеробства. Бюджети Реферату землеробства. Плани роботи і звіти про роботу реферату, його
відділів та землеробських інспекторатів. Статути сільськогосподарських спілок,
товариств. Плани робіт управлінь посередництва праці для сільсьгосподарських
робітників. Плани вивезення худоби з Підкарпатської Русі. Протоколи конференцій вчителів сільськогосподарських шкіл та референтів (зав. відділів) реферату.
Протоколи нарад ветеринарів. Статистичні відомості з обліку худоби. Відомості
про облік іноземних громадян. Анкети про соціальне становище сільськогосподарських робітників.
Прохання учнів сільськогосподарських шкіл про надання стипендії та листування з цього питання. Інформації і листування про стан господарства на полонинах та з вирощування винограду.
Листування з питаннь особового складу, про організацію та діяльність шкіл з вирощування фруктових дерев, лісових управлінь, сільськогосподарських дослідних
станцій, шкіл, курсів для вчителів сільськогосподарських шкіл, ферм з вирощування
племінної худоби. Листування з питань надання матеріальної допомоги сільськогосподарським працівникам, про безробіття та еміграцію робітників за кордон, про
встановлення та відшкодування збитків, спричинених стихійним лихом.
Особові справи службовців та вчителів сільськогосподарських шкіл.
Реферат Міністерства шкіл та народної освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Referát minіsterstva školství a národní osvety v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 28, од.зб. 24429, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Після розпаду Австро-Угорщини у 1918 році та Сен-Жерменського договору у 1919
році Підкарпатська Русь ввійшла до складу Чехословацької республіки. Для управління
краєм був організований адміністративний уряд під назвою Цивільне управління Підкарпатської Русі, який у своєму підпорядкуванні мав реферати, що були самостійними установами. Реферати підпорядковувались Цивільному управлінню для вирішення
організаційних та адміністративних питань, а у спеціальних (фахових) питаннях вони
безпосередньо підпорядковувались відповідним міністерствам у Празі та називались
рефератами відповідних міністерств. В їх числі був і Шкільний реферат Підкарпатської
Русі, назва якого у 1928 році змінилась на Реферат Міністерства освіти Підкарпатської
Русі. Функції реферату міністерства освіти поширювались на всю територію Підкар-
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патської Русі. Реферату Міністерства освіти були підпорядковані окружні шкільні інспекторати, яких було 13, гімназії – 5, вчительські семінарії – 3, торговельні школи – 9,
ремісничі школи – 24, горожанські (неповні середні) школи – 17, школи глухонімих та
інвалідів – 2 та 789 початкових шкіл. В компетенцію Реферату міністерства освіти Підкарпатської Русі входили адміністративні, господарські, особові, бюджетні, і політичні
справи, оскільки відносились вони до шкіл, а також особові справи службовців Реферату освіти і шкільних інспекторатів. З 1919 по 1928 роки Реферат міністерства освіти
структурних частин не мав. З 1928 по 1938 роки Реферат Міністерства освіти мав у
своєму підпорядкцуванні 4 відділи.
I відділ керував справами педагогічного характеру народних і спеціальних шкіл,
а також вів особові, дисциплінарні і статистичні справи шкіл. II відділ керував організацією і господарством шкіл. III відділ керував справами середніх шкіл, педучилищ,
гуртожитків і соціальної опіки студентів. IV культосвітній відділ, що керував справами
публічних бібліотек, музеїв, охороняв історичні пам’ятники, керував бібліотекою шкільного реферату і картинними галереями.
Реферат Міністерства освіти перестав існувати у 1938 році, у зв’язку з включенням
території Підкарпатської Русі до складу Угорщини.

Розпорядження, циркуляри з адміністративних, господарських та фінансових
питань. Розпорядження, циркуляри окружних шкільних інспекторатів. Повідомлення урядів про організацію та реорганізацію управлінь. Статути спілок, товариств
та інше. Бюджети шкіл за 1920-1938 роки. Відомості і листування про інспектування шкіл, проведення курсів для неписьменних, про зарплату вчителів. Статистичні відомості про кількість учнів, вчителів та шкіл. Кваліфікаційні таблиці вчителів.
Рецензії на шкільні підручники та книги, листування з цього питання. Протоколи
засідань сільських громад з шкільних питань (утримання, побудова і ремонт шкіл
та інше). Звіти про роботу шкільного відділу Цивільного управління Підкарпатської
Русі та Реферату освіти за 1920-1938 рр., про діяльність шкіл, гуртків та інше.
Прохання вчителів про прийом їх на роботу, на курси з підвищення кваліфікації.
Прохання спілок, товариств, гуртків про надання їм матеріальної допомоги.
Книги реєстрації вхідних документів з шкільних питань за 1921, 1922, 1925 та
1926 рр. алфавітний покажчик імен і установ до книги реєстрації вхідних документів
за 1919-1928, 1930, 1932, 1935-1937, 1938 рр., з шкільних питань – за 1923 рік та інше.
Листування з питань допуску учнів, що не мають державного громадянства,
до державних іспитів; про релігійні суперечки та збір церковного мита (коблини
і роковини). Книги реєстрації вхідних документів за 1921, 1922, 1924-1926, 1932,
1936, 1938 роки.
Особові справи вчителів та службовців. Особові картки вчителів.
Реферат охорони здоров’я Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Zdravotní referát
v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 27, од.зб.1032, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Реферат Міністерства охорони здоров’я при Цивільному управлінню Підкарпатської Русі розпочав свою діяльність у 1919 році. Відав питаннями роботи лікарень,
окружних лікарів. Ліквідований у липні 1928 року, у зв’язку з реорганізацією Цивільного
управління.
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Розпорядження та циркуляри з адміністративних, фінансових та господарських питань. Звіти Реферату Міністерства охорони здоров’я про свою роботу за
1919-1927 роки. Звіти окружних та жупних управлінь про інфекційні захворювання на Підкарпатській Русі. Списки службовців Реферату охорони здоров’я. Відомості окружних лікарів про поширення інфекційних захворювань серед населення
(1921-1927рр.). Акти перевірок санітарного стану їдалень, ресторанів, корчм. Головні касові книги. Книги реєстрації вхідних документів. Книги реєстрації вхідних
та вихідних документів.
Справи з особового складу. Особові справи службовців медичних закладів та
медперсоналу.
Листування про санітарний стан населених пунктів. Листування про організацію лікувальних закладів та про їх фінансування, про медичні конференції та
збори.
Реферат промисловості, торгівлі та ремесла Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Referát průmyslu, obchodu a živností pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě,
Užhorod)
Ф. 24, од. зб. 623, 1919-1929 рр. Описи. Чеськ. мова.
Фонд Реферат промисловості, торгівлі і ремесла Підкарпатської Русі включає документальні матеріали за період з 1920 по 1926 рік. Реферат (відділ) було створено
в серпні 1920 року при Цивільному управлінні Підкарпатської Русі. Був підпорядкований Цивільному управлінню Підкарпатської Русі і Міністерству торгівлі й промисловості Чехословаччини. Відав питаннями діяльності торговельних та виробничих фірм,
об’єднань, підприємств кустарної промисловості. У липні 1928 року припинив існування як самостійна установа і влився в Крайове управління Підкарпатської Русі.

Розпорядження, циркуляри, інструкції уряду ЧСР, Міністерств Чехословаччини
та Цивільного управління Підкарпатської Русі з організаційних, господарських, фінансових й адміністративних питань. Проекти бюджету Реферату промисловості
і торгівлі за 1921-1924 рр. Статути організацій та установ, промислових спілок
і товариств; їх затвердження. Протоколи засідань Кошицької промислово-торговельної палати. Відомості про довіз та вивіз товарів на Підкарпатській Русі. Анкети
про стан підприємств.
Листування з питань організації та реорганізації установ, про облік установ та
організацій, про роботу торговельних шкіл та з фінансових питань. Книги реєстрації вхідних документів та алфавітний покажчик до них (1920 - 1928 рр.).
Облікові картки ремісників і торгівців.
Реферат соціальної опіки Підкарпатської Русі м. Ужгород (Referát ministerstva
socialní peče pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 37, од. зб. 2042, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Реферат було створено у 1920 році. Фонд Реферату соціальної опіки включає документальні матеріали за період з 1920-1938 роки. В компетенцію Реферату соціальної
опіки входили адміністративні та фінансові питання, питання з охорони праці, страху-
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вання, працевлаштування, допомоги по безробіттю, утримання дитячих будинків, дитячих консультацій, опіки над молоддю, пенсії та допомоги інвалідам війни і їх сім’ям,
професійного навчання, особового складу службовців.
Реферат соціальної опіки в адміністративних та організаційних питаннях був підпорядкований Цивільному управлінню Підкарпатської Русі, а у спеціальних (фахових)
питаннях Міністерству соціальної опіки Чехословаччини. Реферат соціальної опіки перестав існувати у 1938 році, у зв’язку з включенням території Підкарпатської Русі до
складу Угорщини.

Розпорядження, та циркуляри з адміністративних, організаційних та фінансових питань. Відомості виплати зарплати службовцям. Річні фінансові звіти Реферату соціальної опіки та жупних управлінь. Статистичні дані про кількість безробітних та відомості видачі допомоги по безробіттю. Звіти про діяльність спілки інвалідів війни. Анкети пенсіонерів. Книги реєстрації вхідних документів. Алфавітний
покажчик імен та установ до книги реєстрації вхідних документів. Головна касова
книга. Книга обліку руху коштів різних фондів.
Листування з питань призначення пенсії вдовам та сиротам, про порядок призначення пенсії безробітним та інше. Пенсійні справи інвалідів війни. Особові
справи службовців.

2.2. Жупанські, окружні, нотарські та сільські управління.
2.2.1. Жупанські управління
9 фондів, од. зб. 25322, 1919 – 1937 рр. Описи.
Після входження Підкарпатської Русі до складу Чехословацької республіки, для
управління краєм у 1919 році було створене Цивільне управління Підкарпатської Русі,
яке відало всіма питаннями життя краю і було найвищим адміністративним управлінням краю. Адміністративно Підкарпатська Русь була поділена на жупи, що означало
збереження австро-угорської жупної системи з незначними змінами. Замість угорських
жуп було утворено Ужгородську, Мукачівську, Берегівську та Велико-Севлюську жупи,
а для адміністративно-господарського управління жуп були організовані жупанські
управління в Ужгороді, Мукачеві й Берегові, в 1920 році у В.Севлюші.
Таким чином жупанські управління були адміністративними органами влади в жупі.
Жупанські управління були підпорядковані Цивільному управлінню Підкарпатської Русі
і Міністерству внутрішніх справ Чехословаччини. На чолі жупанських управлінь стояли
жупани, що призначались Міністерством внутрішніх справ Чехословаччини. Жупи, як
адміністративні одиниці в свою чергу поділялись на округи з окружними управліннями
на чолі з окружними начальниками, які були підпорядковані жупанським управлінням.
В жупу входило від 5 до 10 округів, які поділялись на нотарські та сільські управління.
Нотарські управління, на чолі з нотарями, були підпорядковані окружним управлінням.
Сільські управління (очолював староста) – були підпорядковані нотарським управлінням. В функції жупанських управлінь входило управління адміністративно-господарськими питаннями життя краю, втілення в життя всіх рішень уряду Чехословаччини
і Цивільного управління Підкарпатської Русі, ведення контролю за діяльністю окружних управлінь і особового складу службовців жупи. В жупанських управліннях не було
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структурних частин, не враховуючи Президію, яка вирішувала питання політичного
життя краю і особового складу. В компетенцію жупанських управлінь входили слідуючі
питання – діяльність політичних органів влади, їх організація і реорганізація, контроль і
ревізія діяльності окружних і нотарських управлінь та питання особового складу цих органів, питання політичного життя і економічно-господарського положення краю, питання виборів в державні органи влади; питання діяльності органів безпеки, видачі закордонних
паспортів, діяльності політичних партій і організацій, товариств і преси, релігійні питання; питання фінансового контролю, метричних записів, освіти, соціальної опіки, охорони
здоров’я, ветеринарії, комунікації і транспорту, промислу і торгівлі та інше.
Згідно розпорядження уряду Чехословаччини № 84 від 4 червня 1926 року, з 30
червня 1926 року – Ужгородська, Мукачівська і Великосевлюська жупи з жупними
управліннями були ліквідовані і створена одна – Мукачівська жупа. Для управління
Мукачівської жупи було організовано жупанське управління з центром у м. Мукачеві,
яке почало діяти з 1 липня 1926 року. У 1928 році в зв’язку з загальнодержавною адміністративною реформою, жупи були ліквідовані та замінені округами.

Берегівське жупанське управління, м. Берегово Підкарпатської Русі
(Župánský úřad v Berehově, Berehovo)
Ф.14, од. зб. 3490, 1919-1937 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження, циркуляри і інструкції Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини та Цивільного управління Підкарпатської Русі з адміністративних, організаційних та релігійних питань. Статути товариств, спілок та їх затвердження.
Відомості про розповсюдження інфекційних хвороб серед населення. Звіти про
політичне та економічне становище в округах. Справи про територіальну приналежність громадян, про самовільне захоплення земель, про розподіл пасовиськ.
Матеріали про боротьбу із спекуляцією, про контроль за цінами на товари. Прохання осіб про видачу паспортів на виїзд за кордон та листування з цього питання.
Списки виборців на вибори до міських органів влади. Книги реєстрації вхідних та
вихідних документів. Алфавітний покажчик імен та установ до книги реєстрації
вхідних документів (1919-1922, 1926, 1928). Книги руху коштів жупного фонду, нотарського пенсійного фонду, жупного лікарняного фонду та інше.
Листування з Цивільним управлінням Підкарпатської Русі та окружними управліннями про цензуру друку, діяльність політичних партій, про слідкування за особами, підозрюваними в антидержавній діяльності, з питань електрифікації міст і
сіл, з питань будівництва шляхів і мостів, з питань перевірки аптек.
Особові справи службовців державних установ та їх списки.
Великобичківське жупанське управління, с. Великий Бичків, Рахівського
округу Підкарпатської Русі (Županský úřad v Velkém Bočkově, Velky Bočkov)
Ф.1183, од. зб.74, 1920-1921 рр. Опис. Чеськ. мова.
Квартальні звіти. Прохання громадян про надання дозволу на виїзд за кордон.
Листування з Цивільним управлінням Підкарпатської Русі, Президією Міністерства внутрішніх справ ЧСР про чесько-польські відносини, про діяльність політичних партій, про встановлення цензури та інше.
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Великосевлюське жупанське управління, м. Великий Севлюш Підкарпатської Русі (Županský úřad župy Marmarošské v Velkém Sevljuši, Velký Sevljuš)
Ф. 15, од. зб. 4490, 1919-1926 рр. Описи. Чеськ.мова.
Циркуляри та розпорядження Цивільного управління Підкарпатської Русі з
адміністративних, організаційних та фінансових питань. Циркуляри та розпорядження Міністерства фінансів ЧСР, Президії Цивільного управління Підкарпатської Русі, Ужгородської фінансової дирекції з фінансових питань (оплати праці
службовців, сільських нотарів, відрядних, оплату податків та інше). Статути господарських, культосвітніх, спортивних і релігійних товариств. Матеріали (розпорядження, повідомлення, інструкції, справи) про стан пасовищ, по особовому складу
ветеринарів, про вирубку лісу, про здачу в оренду мисливських угідь та інше. Звіти
окружних управлінь (річні, місячні). Повідомлення окружних управлінь про діяльність політичних партій, товариств, спілок.
Листування з військових питань (призову до військової служби, про звільнення
від служби службовців, про оплату праці службовців після мобілізації та інше),
з питань ремонту та будівництва доріг, шляхів, мостів, будівель. Листування з
окружними управліннями з релігійних питань – про діяльність церковних громад,
про суперечки між православними і греко-католиками та інше.
Експозитура Марамороського жупанського управління, с. Тересва (Expositura
župánského úřadu v Teresvě, Teresva)
Ф.1127, од. зб.107, 1921-1922 рр. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини, Цивільного управління Підкарпатської Русі та інших та листування з ними і поліцейськими управліннями. Звіти окружних начальників.
Листування з Мукачівською греко-католицькою єпархією та іншими установами про конфіскацію газет і журналів, про вибори сільських старост та інше.
Мараморошсігетське жупанське управління, м. Мараморош-Сігет (A Máramaros
megyei hivatal iratai; Spisy Županského úřadu Marmarošské župy)
Ф. 904, од. зб. 155, 1915 – 1926 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ ЧСР, Цивільного управління Підкарпатської Русі з адміністративних, торгівельних, фінансових питань та листування з
ними про сплату рахунків. Звіти жупних управлінь, сільськогосподарських інспекторатів та інше. Статут профспілкового об’єднання з обробки дерева та металолистів, спортивної спілки „Сокіл”. Заяви дорожнього комісара, службовців про видачу
дозволів на торгівлю, про вирішення орендних суперечок, про прийом на роботу та
інше. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів і алфавітний покажчик до них.
Мукачівське жупанське управління, м. Мукачево Підкарпатської Русі
(Župánský úřad v Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 13, од. зб. 8432, 1919-1926 рр. Описи. Чеськ. мова.
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Розпорядження Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини та Цивільного
управління Підкарпатської Русі з адміністративних, фінансових та господарських
питань. Розпорядження та циркуляри Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини, Цивільного управління Підкарпатської Русі та військового командування та
листування з ними й окружними управліннями про визначення територіальної
приналежності, видачу закордонних паспортів, з питань сільського господарства,
торгівлі, опіки, політичних виступів населення та з інших питань. Матеріали з проведення виборів в Сенат та Палату депутатів Національних зборів Чехословаччини. Списки виборців. Статути спортивних спілок. Паспорти на виїзд за кордон.
Бюджети сіл. Головна касова книга.
Листування з рефератами Міністерств ЧСР та іншими установами з питань
тваринництва, торгівлі та інше. Листування з Цивільним управлінням Підкарпатської Русі, окружними управліннями та поліцією з питань друку, стягнення податків, будівництва доріг та інше. Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні
покажчики імен і установ до них. Тематичні покажчики до книги реєстрації документів. Журнал реєстрації вхідних та вихідних документів.
Мукачівське жупанське управління м. Мукачево Підкарпатської Русі
(Župánský úřad v Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 16, од. зб. 3654, 1926-1928 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження та циркуляри Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини
та Міністерства соціальної опіки ЧСР з адміністративних, господарських та фінансових питань. Розпорядження Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини,
рефератів землеробства, охорони здоров’я та інших й листування з ними з питань
фінансової ревізії, про розміщення податкового управління. Бюджети сіл та листування про їх затвердження. Бюджет та статут торговельного товариства. Статути
профспілок перукарів, швачок, офіціантів та інше. Списки ветеринарів.
Листування з окружними управліннями про встановлення слідкування за підозрілими особами, за діяльністю політичних партій, про організацію сільських читалень та інше.
Солотвинське жупанське управління, с. Солотвино Рахівського округу Підкарпатської Русі (Župánský úřad v Maramarošskě Solotvině, Solotvino)
Ф. 90, од. зб. 469, 1919-1926 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Розпорядження та циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі про
нагляд за діяльністю Комуністичної партії Чехословаччини та угорської націоналістичної партії, про заборону поширення друкованих видань та інше. Циркуляри та
розпорядження Міністерства внутрішніх справ ЧСР і Цивільного управління Підкарпатської Русі про слідкування за іноземцями, за діяльністю угорських і польських
шпигунів, про розшук втрачених документів, розшук дезертирів. Бюджети сіл.
Листування з Цивільним управлінням Підкарпатської Русі про організацію і діяльність страхових товариств. Прохання осіб про видачу закордонних паспортів.
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Ужгородське жупанське управління, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Župánský úřad v Užhorodě, Užhorod)
Ф.12, од. зб. 4924, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Розпорядження та циркуляри міністерств Чехословаччини і Цивільного управління Підкарпатської Русі з адміністративних, господарських та фінансових питань. Бюджети сіл. Повідомлення жупного управління, Собранецького окружного
начальника та інших про закриття газети „Мункаш Уйшаг” та конфіскацію матеріалів редакції. Акти обліку квартир в Ужгороді. Квартальні та місячні звіти жупанського управління, окружних управлінь, Ужгородського поліцейського капітанату,
Ужгородського міського управління, Ужгородського міського нотарського управління та Ужгородського землеробського інспекторату. Інформації та поліцейські донесення про збори політичних партій, страйки.
Листування з Цивільним управлінням Підкарпатської Русі та окружними управліннями про діяльність партій, нагляд за діяльністю іноземців і українських націоналістів, про загрозу голоду на Верховині, про фальсифікацію грошей, діяльність
релігійних організацій, лісове господарство, про страхування робітників та з інших
питань. Книги реєстрації вхідних документів та алфавітний покажчик до них. Особові справи службовців.

2.2.2. Окружні управління
18 фондів, од. зб. 40023, 1919-1939 рр. Описи.
Після входження Підкарпатської Русі до складу Чехословацької республіки, для
управління краєм у 1919 році було створене Цивільне управління Підкарпатської Русі,
яке відало всіма питаннями життя краю і було найвищим адміністративним управлінням краю. Адміністративно Підкарпатська Русь була поділена на жупи, що означало
збереження угорської жупної системи з незначними змінами. Жупи, як адміністративні
одиниці в свою чергу поділялись на округи з окружними управліннями на чолі з окружними начальниками, які були підпорядковані жупанським управлінням. В жупу входило
від 5 до 10 округів, які поділялись на нотарські та сільські управління. Нотарські управління, на чолі з нотарями, були підпорядковані окружним управлінням. Сільські управління були підпорядковані нотарським управлінням.
В функції окружного управління входило політично-адміністративне управління
округом. Окружне управління виконувало розпорядження вищих інстанцій, контролювало виконання розпоряджень і доповідало вищій інстанції про хід виконання розпоряджень і політичне та економічне становище в окрузі. В компетенцію окружного
управління входили слідуючі питання: особові справи службовців округу, контроль над
діяльністю нотаріатів, проведення виборів, призову в армію, збору податків, дозволу на
ведення торгівлі, надання громадянства, свідоцтв приналежності, закордонних паспортів, слідкування за діяльністю політичних партій, організацій і товариств всіх напрямків,
слідкування за політичними діячами, дезертирами, іноземцями, емігрантами, затвердження сільських бюджетів і т. д.
На чолі окружного управління стояв окружний начальник, який мав заступника та
штати референтів з технічних, лісових, землеробських, фінансових справ і адміністративно-господарський персонал. Окружному начальнику були підпорядковані районний
лікар і ветеринар.
Окружні управління чехословацького періоду перестають існувати у березні 1939
року, в зв’язку з включенням території Підкарпатської Русі до складу Угорщини.
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Берегівське окружне управління, м. Берегово Підкарпатської Русі (Okresní
úřad v Berehově, Berehovo)
Ф.669, од. зб. 4794, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Розпорядження та циркуляри міністерств Чехословаччини, Цивільного
управління Підкарпатської Русі, Берегівського жупанського управління. Матеріали про оподаткування населення, нагляд за діяльністю Комуністичної партії
Чехословаччини, видачу посвідчень особистості і паспортів на виїзд за кордон;
встановлення громадянства, будівництво доріг, мостів; надання місцевому населенню допомоги; призов в армію. Списки торгівців округу та промисловців
м. Берегова; іноземців, орендаторів торговельних приміщень. Особові справи
службовців. Акти перевірки роботи нотарських управлінь. Протоколи виборів в
сільські представництва. Заяви секретаріатів партій про дозвіл на проведення
зборів. Дозволи на будівництво житлових будинків. Книги реєстрації вхідних та
вихідних документів, алфавітний покажчик імен і установ до них. Книги обліку
осіб, що призиваються в армію.
Великоберезнянське окружне управління, с. Великий Березний Підкарпатської Русі (Okresní úřad v Velkém Berezném, Veľký Berezný)
Ф. 1326, од. зб. 9, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Головні касові книги за 1938, 1939 роки. Головна бухгалтерська книга за 19311933 роки. Книга обліку вкладів за 1931, 1935 роки. Книга обліку видачі зарплати
вчителям (1920). Книга обліку бюджету різних сіл округу (1925).
Великокапушанське окружне управління, с. Великі Капушани (Словаччина)
(Okresní úřad v Kapušanáh, Veliki Kapušaný)
Ф. 20, од. зб.4444, 1926-1938 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Розпорядження та циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі з
адміністративних, господарських та фінансових питань. Бюджети сіл. Оголошення Міністерства фінансів Чехословаччини про порядок оподаткування населення
та листування з цього питання. Відношення Головнокомандуючого військовими
силами на території Підкарпатської Русі, генерала Еннока, про облік історичних
пам’ятників. Угоди купівлі-продажу землі. Протоколи ревізії та рішень окружного
управління. Протоколи про складення присяги службовцями. Протоколи скарг
осіб. Облікові картки засуджених осіб. Повідомлення військового командування про звільнення лікарів від військової служби. Список інвалідів Капушанського округу. Фінансові звіти, головні касові книги та бюджети сіл Капушанського
округу. Відомості про розповсюдження інфекційних захворювань серед худоби.
Інструкція Міністерства оборони Чехословаччини про порядок ведення обліку
військовозобов’язаних. Прохання осіб про надання їм дозволу на перебування
на території Підкарпатської Русі, видачу земельних ділянок в оренду, побудову
житлових будинків. Донесення жандармських станцій і рішення окружного суду
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про оштрафування осіб за антисанітарний стан вулиць та дворів, за ухилення
від прописки за місцем проживання, за порушення правил утримання собак, за
продаж спиртних напоїв неповнолітнім. Головні бухгалтерські книги сіл округу за
1920 рік.
Головні касові книги за 1929-1931 та 1935 роки. Баланси сіл. Книги реєстрації
вхідних документів за 1922, 1924-1927 роки. Книги реєстрації вхідних документів з
військових питань за 1925 рік, з судових питань за 1926 рік. Книги реєстрації злочинів за 1937 рік, злочинців – за 1934 рік. Алфавітний покажчик до книги реєстрації злочинців за 1925 та 1932 роки. Справи про оштрафування осіб за ухилення
від сплати страхових внесків.
Листування з шкільним інспекторатом в м. Ужгород та дирекціями шкіл з
шкільних питань; з жупними та сільськими управліннями по особовому складу, з
жандармськими станціями про притягнення до відповідальності осіб за порушення правил ведення торгівлі, торгівлю без патенту, за крадіжки, за користування
зброєю без дозволу, з Кошицьким жупним управлінням про надання допомоги на
утримання сільських початкових шкіл.
Волівське окружне управління, с. Волове Підкарпатської Русі (Okresní úřad
v Volovém, Volove)
Ф.88, од. зб. 785, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження та циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі та
Мукачівського жупанського управління про новий адміністративний поділ, з особового складу службовців, стеження за підозрюваними у шпигунстві. Циркуляри
Міністерства внутрішніх справ ЧСР про надання відомостей щодо виборів у 1935
році до Крайового і окружних управлінь; Ужгородської поліцейської дирекції про
конфіскацію газет “Карпатська правда”, “Мункач уйшаг” та інших друкованих видань; Крайового управління Підкарпатської Русі і Міністерства землеробства ЧСР
про складення кадастру меліоративних робіт, відкриття курсів для ветеринарів,
розвиток тваринницької галузі. Статут єврейської похоронної спілки „Ховра Кадиш“ в с. Майдан. Протоколи виборів сільських старост в сс. Торунь та Ляхівці. Відомості про наявність промислових підприємств і маєтків. Акти ревізій кас
і сільського майна. Заяви віруючих сіл Вишній Бистрий, Нижній Синевір, Торунь
про перехід з уніатської до православної віри. Положення про крайові, жупанські і
окружні управління. Справи про дозвіл на ведення торгівлі і ремесла, будівництво
шляхів і мостів та інше. Звіт про ревізію нотарських управлінь Волівського округу.
Баланси та бюджети сіл округу. Головна касова книга руху коштів фонду з будівництва доріг за 1933-1937 роки.
Листування з жандармськими станціями про участь жандармерії при стягненні
податку з населення, організацію телефонного сполучення між жандармськими
станціями, прикордонні відносини з Польщею; з Цивільним управлінням Підкарпатської Русі, Мукачівським жупанським управлінням та органами поліції про діяльність емігрантів, політичних партій і організацій, підозрілих у шпигунстві осіб,
товариств; з нотарськими управліннями про діяльність культосвітніх товариств
„Просвіта”, „Учительська громада”.
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Довжанське окружне управління, с. Довге Іршавського округу Підкарпатської Русі ( Hlavnoslužnovský úřad v Dovhom, Dovhe)
Ф. 706, од.зб.80, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляри та розпорядження Цивільного управління Підкарпатської Русі, Міністерства внутрішніх справ ЧСР та Мукачівського жупанського управління з адміністративних, фінансових та господарських питань. Справи про дозвіл особам на
ведення торгівлі та ремесла. Рішення сільських управлінь про дозвіл на побудову
житлових будинків.
Листування з нотарськими управліннями з питань призову до армії та розміщення військових частин; з Хустським будівельним управлінням про ремонт шляхів та мостів; з Рефератом землеробства та нотарськими управліннями з питань
лісового господарства.
Іршавське окружне управління, с. Іршава Підкарпатської Русі (Okresní úřad
v Iršavě, Iršava)
Ф.188, од.зб.900, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Згідно із Сен-Жерменським договором від 10 вересня 1919 року Підкарпатська
Русь, в т.ч. Іршавський округ, увійшли до складу Чехословацької республіки. За новим
адміністративним поділом Іршава отримала статус окружного центру, ставши також
осередком політичного життя округи.

Розпорядження Цивільного управління Підкарпатської Русі з адміністративних, фінансових та господарських питань. Організаційні статути сіл. Статут землеробського комітету та протоколи його засідань. Прибутково - видаткові баланси
сільських громад сіл Іршавського округу за 1926, 1928-1930 та 1931 роки. Баланси
та місячні звіти про будівництво шосейних доріг. Угоди громадян про купівлю-продаж нерухомого майна. Відношення Цивільного управління Підкарпатської Русі
щодо роботи державних службовців по сумісництву, про новий порядок надання
дозволу на про ведення зборів. Списки кандидатів по виборах в сільське представництво Іршавського округу. Закон про правила автомобільного руху. Повідомлення Берегівського жупанського управління про призначення осіб в Директорію
Підкарпатської Русі. Відомості збитків, спричинених стихійним лихом селянам
сс. Дубрівка, Хмільник, Луково та іншим і листування з Крайовим управлінням
Підкарпатської Русі про виділення коштів потерпілим. Донесення жандармських
станцій про випадки пожеж, крадіжок та інше. Прохання громадян про надання
дозволу на укладення шлюбу, видачу паспортів для виїзду за кордон, на побудову
житлових будинків.
Листування з Цивільним управлінням Підкарпатської Русі та нотарськими
управліннями по особовому складу службовців нотарських управлінь; Берегівським жупанським управлінням з питань забезпечення населення харчовими та
промисловими товарами, встановлення цін на товари.
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Косинське окружне управління, с. Косино Берегівського округу Підкарпатської Русі (Okresní úřad v Kosině, Kosino)
Ф.714, од. зб. 939, 1913-1923 рр. Описи. Чеськ. мова.
Округ належав до колишньої Березької жупи. Адміністративним центром округу
було с. Косини. До складу округу входило 14 сіл – Косини, Гетень, Баркасово, Чонгор,
Серне, Батєво, Бовтрадь, Рафайлово, Берегшом, Чонкапапі (Попове), Кишгаранглаб,
Запсонь, Велика Добронь, Мала Добронь та 5 нотаріатів – Косини, Батєво, Баркасово,
Берегшом, В. Добронь.
На території округу було 2 кредитних заклади, млини, 2 кар’єри, спиртзавод, завод
бетонних виробів та інспекторат прикордонної фінансової сторожі (Косини). Біля 44 відсотків сільськогосподарських угідь належали поміщицьким господарствам.
Циркуляром Цивільного управління Підкарпатської Русі від 20 січня 1923 року Косинське окружне управління було ліквідовано. Села округу було передано до Берегівського округу – Косини, Гетень, Берегшом, Чонкопапі, Гаранглаб Малий та Запсонь;
Мукачівського округу – Баркасово, Чонгор, Серне, Батєво, Бовтрадь, Рафайна, Н.Село
та до Ужгородського округу – В. Добронь і М. Добронь. Діяльність окружного управління
припинилась 31 січня 1923 року.

Циркуляри та розпорядження Цивільного управління Підкарпатської Русі, Міністерства оборони Чехословаччини, Містерства внутрішніх справ ЧСР та листування з ними і іншими закладами про діяльність партій, польських та українських
емігрантів, шпигунських організацій, розшук дезертирів, торгівлю, ремесло, проведення виборів, затвердження бюджетів, ремонт доріг, мостів та інше. Маніфест
губернатора Підкарпатської Русі Г. Жатковича. Протоколи засідань сільського
представництва. Відомості про народжуваність. Акти фінансових ревізій сіл округу за 1921 рік. Повідомлення про зміну віросповідання. Картки прибуття та обліку
військовослужбовців. Списки сільських старост, судових засідателів, торговельних та промислових підприємств, сімей військовослужбовців. Списки виборців по
виборам до парламенту ЧСР.
Книга обліку осіб, що призиваються в армію за 1921, 1922 роки. Алфавітний
покажчик до книги обліку осіб, що призиваються в армію за 1921 рік. Книга обліку
видачі патентів на право ведення торгівлі та ремесла за 1921-1923 роки. Книга
обліку рухомого та нерухомого майна сіл, що входять в округ.
Мужіївське окружне управління, с. Мужієве Берегівського округу Підкарпатської Русі (Nagymuzsalyi kőrjegyzői hivatal, Nagymusaly)
Ф.1330, од.зб.1, 1936-1939 рр. Опис. Чеськ.,угор. мови.
Книга реєстрації вхідних документів за 1936-1939 рр.
Мукачівське окружне управління, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Okresní
úřad v Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 1527, од.зб. 248, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Відомості про оштрафування осіб за порубку лісу, про облік збитків, заподіяних стихійним лихом та розподіл кукурудзи голодуючим. Статистичні відомості про
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розміри посівних площ та сільськогосподарських угідь землевласників сіл Мукачівського округу. Відомості про посіви в селах Мукачівського округу. Протоколи засідань соціальної комісії сіл – Вишній Коропець, Лецовиця, Кендерешов, Німецька
Кучава та список судових засідателів на 1937 р. Касові журнали сіл Мукачівського
округу. Журнал обліку військовозобов’язаних. Список промислових та торгових
підприємств Мукачівського округу. Список службовців окружного управління.
Нижнєверечанське окружне управління, с. Нижні Верецьки Свалявського
округу Підкарпатської Русі (Hlavnoslužnovský úřad v Nižnich Vereckách, Nižni
Verecki)
Ф.1188, од. зб. 13, 1919-1929 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження Крайового військового командування про тимчасове розташування прикордонної сторожі. Циркуляри Цивільного управління Підкарпатської
Русі про видачу віз на в’їзд в Чехословаччину громадянам СРСР, жупанського
управління в Мукачеві про обмеження кількості мисливських спілок. Рішення жупанського управління про встановлення територіальної приналежності осіб. Відомості обліку землі, посівних площ, садів, пасік, сільськогосподарських підприємств, посівів сільськогосподарських культур по Нижнєверечанському округу за
1920, 1921 роки.
Перечинське окружне управління, с. Перечин
(Hlavnoslužnovský úřad v Perečině, Perečin)
Ф. 65, од.зб.811, 1920-1939рр. Описи. Чеськ. мова.

Підкарпатської

Русі

Розпорядження та циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі з
адміністративно-господарських та фінансових питань. Плани проведення фінансово-господарської діяльності сільських представництв та звіти чиновників про
використання бюджетних коштів. Пректи сільських бюджетів на 1932 рік. Статут
товариства з експлуатації водяної енергії. Статут с. Тур’я Ремета. Відомості про
заборгованість сіл Перечинського округу. Інструкція Крайового управління Підкарпатської Русі про порядок складення бюджетів сіл. Бюджети сіл округу на 19251938 роки. Інструкція щодо стягнення з населення податків. Відомості сільських
комісій про кількість населення, потерпілого від повені та неврожаю. Відомості
сільських управлінь про облік призовників 1927-1938 років призову, які не мають
чехословацького громадянства. Матеріали ревізії сіл Перечинського округу. Матеріали про розподіл допомоги по бідності (списки, рішення, листування). Звіти про
економічне та политичне становище в окрузі. Прохання дирекцій шкіл про надання коштів (матеріальної допомоги). Прохання осіб про видачу патентів на право
ведення торгівлі та ремесла.
Листування з Перечинським нотарським управлінням з метричних питань, про
розповсюдження серед населення продовольчих талонів; з жандармськими станціями про слідкування за комуністами, розповсюдження листівок, агітацію проти
внесення русинів у списки виборців, стягнення штрафів за порушення; з Міністерством внутрішніх справ Чехословаччини про вибори в сільські представництва та
протоколи з результатами виборів.
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Рахівське окружне управління, с. Рахів Підкарпатської Русі (Okresní úřad v
Rahově, Rahovo)
Ф. 217, од. зб. 2189, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ., угор., рос.мови.
Розпорядження, циркуляри Крайового управління Підкарпатської Русі. Накази
Крайового військового командування. Документи з фінансових питань: бюджети
сіл, акти ревізій сільських управлінь. Статут єврейської церковної громади, акціонерного товариства хімічної промисловості „Клотільда” та філіалу товариства
„Просвіта”. План лісонасадження в кадастрі с. Середня Апша за 1929-1934 рр.
Заяви про зміну віросповідання. Виписки з метричних книг про народжуваність та
смертність. Виписки з протоколів сільських представництв по затвердженню бюджетів на 1932, 1935, 1936 роки. Бюджети сіл. Бюджет Рахівського акціонерного
промислового товариства за 1933-1935 рр. Жандармські донесення про перевірку
санітарного стану торговельних приміщень, політичне і економічне становище в
окрузі та інше. Списки виборців по селам, шинків і їдалень по селам, лікарів, аптекарів, лікарських дільниць в окрузі, інвалідів війни, вдів, сиріт. Акти фінансових
ревізій сільських управлінь. Звіти нотарських управлінь про фінансовий стан сіл,
роботу урядовців та лікарів, про народжуваність і смертність. Анкети про призначення допомоги по старості, на одержання допомоги сім’ям військовослужбовців
та засуджених по карним справам. Справи про внесення додаткових записів до
метричних книг, дозвіл на перехід кордону, лісові порушення, встановлення територіальної приналежності осіб, виселення іноземців за межі країни, видачу паспортів, дозвіл на одруження, дозвіл на ведення торгівлі та ремесла, надання пільг
у виконанні військової повинності та інше. Книги реєстрації вхідних документів за
1924, 1926, 1928 рр., вхідних і вихідних документів за 1927, 1936 рр. Алфавітний
покажчик імен та установ за 1920-1921роки. Книга протоколів засідань окружної
фінансової комісії за 1928-1938 роки. Головна рахункова книга с. В.Бичків за 1936
рік та головна господарська книга за 1938 рік. Книга обліку бюджету різних сіл
округу за 1927 рік. Книга обліку прийому державного мита за 1935 рік та стягнення
додаткових податків з населення с.В.Бичків за 1943 рік.
Свалявське окружне управління, с. Свалява Підкарпатської Русі (Okresní
úřad v Sval’avě, Sval’ava)
Ф.164, од.зб. 271, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження та циркуляри Крайового управління Підкарпатської Русі. Маніфест губернатора Підкарпатської Русі Г. Жатковича від 16 червня 1920 року.
Положення Чехословацького уряду про порядок обліку підприємств. Положення
про вибори у Сенат Національних зборів ЧСР. Збірник законів та розпоряджень
Чехословаччини за 1938 рік. Директиви Крайового управління Підкарпатської Русі
про участь всіх нотарських управлінь в будівництві електростанцій. Матеріали по
особовому складу службовців, по земельним питанням, про електрифікацію округу, регуляцію річок та організацію військових призовних управлінь. Статути – „Севлюського кредитного товариства”, „Спілки будівельників”, Севлюського районного
товариства „Державних службовців” на Підкарпатській Русі, Вілокської похоронної
спілки, Виноградарської громади с. Аклін, споживчого товариства в с. Паладь.
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Документи з фінансових питань: відомості про перевірку фінансування діяльності кас нотарських управлінь, фінансування шкіл Севлюського округу, нотарських управлінь – про виконання громадських робіт, бюджети та баланси сіл за
1922-1938 роки, баланси на утримання шосейних доріг за 1922-1938 роки. Рішення про затвердження бюджетів та балансів сіл. Документи про купівлю та продаж
нерухомого майна. Статистичні відомості про кількість населення Севлюського
округу, про народжуваність та смертність. Протоколи засідань виборчої комісії про
результати виборів у парламент ЧСР; до крайового, жупного та сільського представництв. Протоколи проведення ревізії окружного та сільських управлінь. Звіти
про діяльність Червоного Хреста (м. Мукачево) за 1932 рік, кредитного акційного
товариства „Ліртовска банка” за 1934 рік, про діяльність Севлюського управління
та окружної спілки опіки над молоддю за 1935 рік. Інвентарний опис сільських підприємств. Списки газет та журналів, які виходили на Підкарпатській Русі станом
на 15 березня 1935 року. Документи правового характеру. Документи з питань розвитку сільського господарства, промисловості, торгівлі, будівництва.
Журнали – адміністративних вкладів (1930), обліку канцелярських витрат
(1930). Журнал реєстрації штрафів, реєстрації вхідних та вихідних документів.
Журнал обліку поштової та вхідної кореспонденції. Касові журнали – фінансовий,
допомоги бідним, „фонду немаєтності”. Книга обліку покарань. Справи про видачу
дозволів на побудову житлових будинків; видачу патенту на право ведення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами та інше. Книги реєстрації –
вхідних документів (1921-1923, 1936-1938), вхідних та вихідних документів ( 1923,
1925, 1926). Книги обліку – іноземців та іноземців-євреїв, внесених вкладів особами та установами (1933-1935, 1937), службовців (1896-1936).
Особові картки застрахованих службовців.
Середнянське окружне управління, с. Середнє Ужгородського округу
(Hlavnoslužnovský úřad v Seredněm, Serednje)
Ф.116, од. зб. 846, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження та циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі,
Міністерства внутрішніх справ ЧСР, Міністерства оборони ЧСР і Ужгородського
окружного управління. Постанова Цивільного управління Підкарпатської Русі від
20 грудня 1921 року про організацію водного господарства та про іспити для нотарів. Рішення окружного управління у справах з адміністративних порушень, про
дозвіл на побудову житлових будинків. Протоколи засідань окружного управління
по розгляду скарг сільських управлінь, про встановлення плати сільським акушерам, вибори сільських представництв, старост, допит свідків і обвинувачених
у фальшуванні виборчих бюлетенів Комуністичної партії Чехословаччини. Звіти
окружного управління і жандармських станцій про політичне становище в окрузі.
Повідомлення Цивільного управління Підкарпатської Русі та жупного управління
про затвердження статутів читалень і товариств, про дозвіл на відкриття читальні
„Просвіта” у с. Волкове (статут товариства), про дозвіл розповсюдження друкованих видань. Доповідні записки Середнянського окружного управління про стан
шляхів. Відомості про обкладення трудовою повинністю мешканців сіл, про склад
сімей священиків та про кількість виборців. Документи з питань розвитку тварин-
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ництва, промисловості, торгівлі, сільського господарства, будівництва. Документи
з військових питань. Документи з фінансових та майнових питань.
Справи про економічний страйк на виноградниках у с. Середнє, про ведення
ремесла без дозволу та порушення правил торгівлі, про дозвіл на ведення ремесла, про оштрафування підприємців за несплату страхових внесків, про встановлення місця перебування іноземців та інше. Жандармські донесення про політичне становище в селах округу, конфіскацію зброї, порушення санітарних правил,
торгівлю горілчаними виробами без дозволу, розшук злочинців.
Документи з особового складу службовців.
Тисогатське окружне управління, м. Берегово (Hlavnoslužnovský úřad
Tisahatského okresu v Berehově, Berehovo)
Ф. 680, од. зб. 1043, 1919-1925 рр. Опис. Чеськ. мова.
Розпорядження, циркуляри, інструкціїї Цивільного управління Підкарпатської
Русі, Президії Ради Міністрів Чехословаччини, Крайового господарського управління
Підкарпатської Русі та Міністерства фінансів ЧСР. Організаційний статут ощадних кас
Підкарпатської Русі. Документи з військових питань: призов військовозобов’язаних
осіб в армію, надання їм пільг, оштрафування військовозобов’язаних за неявку на
призивний пункт, розшук допризовників. Документи з фінансових питань. Документи, що стосуються заборони видавництва та поширення закордонних і місцевих
комуністичних газет, брошур на території Чехословацької республіки. Документи з
питань розвитку будівництва та сільського господарства. Документи з питань соціальної опіки: про порядок надання грошової допомоги сім’ям військовослужбовців,
безробітним, інвалідам Першої світової війни, про соціальні умови службовців, організацію пенсійних установ, встановлення цін на продукти народного споживання.
Документи з питань охорони здоров’я. Прохання осіб про надання дозволу на право
ведення торгівлі та ремесла, на побудову житлових та господарчих будинків, на
право полювання та рибальства.
Листування з господарчих та торговельно-організаційних питань.
Тячівське окружне управління, с. Тячів Підкарпатської Русі (Okresní úřad v
Tjačově, Tjačovo)
Ф. 837, од. зб. 39, 1919-1935 рр. Описи. Чеськ., угор. мова.
Документи з бюджетно-фінансових питань. Протокол окружного представництва від 14 липня 1931 року про затвердження фінансових звітів за 1929 і 1930
роки. Документи стосовно питань охорони здоров’я: звіти, відомості. Відомості видатків на соціальну опіку по округам і селам. Циркуляр центру Авіаційної
ліги ім. Масарика про планування заходів на 1935 рік. Справи про встановлення
територіальної приналежності та надання дотацій на купівлю племінних биків.
Реєстр виданих паспортів на виїзд за кордон. Список призовників 1897 року народження. Перелік робіт на побудові державних житлових будинків у Тересві.
Алфавітний покажчик імен та установ до книги реєстрації вхідних документів
(1919, 1920, 1935).
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Ужгородське окружне управління, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Okresní
úřad v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 43, од. зб. 12738, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження та циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі, Президії Міністерства внутрішніх справ ЧСР, військового командування, Президії Міністерства шкіл та народної освіти ЧСР, Реферату Міністерства промислу та торгівлі, санітарного реферату Цивільного управління Підкарпатської Русі, Крайового
господарського управління. Директиви Цивільного управління Підкарпатської Русі
про організацію роботи метричних управлінь. Матеріали (заяви, рішення, листування) про діяльність партій (комуністична, соціал-демократична, угорська народна партія, християнська народна партія, християнська соціалістична партія та
інші), спілок та товариств. Документи про організацію та діяльність релігійних сект.
Документи з адміністративних та фінансово-господарських питань. Списки
шкіл, що знаходяться на території Підкарпатської Русі. Справи про встановлення
територіальної приналежності осіб. Прохання осіб про видачу свідоцтва чехословацького громадянства, встановлення територіальної приналежності. Справа
про проведення перепису населення у 1920 році. Метричні записи парафіальних
управлінь сіл. Організаційні статути сіл. Заяви громадян про зміну віросповідання.
Справи про організацію та діяльність державних установ. Матеріали про організацію та діяльність товариств „Надія”, та „Словацька бесіда”. Бюджети сіл. Кошториси на будівництво та ремонт доріг і мостів. Журнали про виконання бюджету по
селам округу та рішення про їх затвердження. Інструкції Братиславської дирекції
по утриманню гербового збору. Справи про проведення ревізії адміністративнофінансової роботи сільських нотарських управлінь. Прохання осіб про надання
дозволу на побудову житлових будинків і сільськогосподарських приміщень. Відомості витрат грошових коштів на утримання доріг, про стягнення податку з сіл
округу за 1912-1922 роки.
Документи з питань охорони здоров’я та соціальної опіки. Звіти про роботу
окружних та ветеринарних лікарів. Повідомлення про розповсюдження інфекційних хвороб серед населення. Справи про надання допомоги сім’ям військовослужбовців та рішення з цього питання, про надання пенсії по старості, забезпечення
та розподіл продовольчих товарів серед населення та інше. Донесення жандармських станцій та рішення окружного управління про оштрафування осіб за дрібні
правопорушення. Документи з військових питань. Списки військовозобов’язаних.
Справи про призов до армії, звільнення від військової служби, надання відстрочки від строкової служби, матеріальну допомогу і пільги військовозобов’язаним.
Відомості про кількість дезертирів. Справи про встановлення місця перебування
військовозобов’язаних.
Документи з питань розвитку промисловості, торгівлі, сільського господарства
та будівництва. Прохання осіб про видачу патенту на право ведення торгівлі та
ремесла. Відомості нотарських управлінь про кількість орної землі в селах округу,
про розповсюдження інфекційних захворювань серед худоби та її падіж. Прохання осіб про надання дозволу на вирубку лісу та надання дозволу на продаж лісу.
Матеріали про оренду землі мешканцями сіл, організацію уряду господарювання
деревом, притягнення до відповідальності осіб за вирубку дерева в державному
лісі, дозвіл на полювання диких тварин та інше. Донесення лісових управлінь та
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рішення окружного управління про оштрафування осіб за вирубку лісу. Справи
про будівництво державних установ, шкіл, житлових будинків, доріг і мостів.
Книги реєстрації вхідних документів за 1932-1938 роки. Книги реєстрації вхідних документів з військових питань (1923, 1924, 1926, 1927, 1929, 1931, 1933, 1935,
1936 роки). Книги реєстрації вхідних документів з податкових питань (1929-1935
роки). Книга реєстрації вхідних документів (1920-1921, 1928, 1936, 1938, роки.
Книга реєстрації вхідних документів та алфавітний покажчик імен і установ до неї
за 1925 рік. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів (1921-1932, 1934, 1935
роки). Алфавітний покажчик імен і установ до книги реєстрації вхідних документів
за 1921-1925, 1927-1939 роки. Книга обліку карних злочинів за 1931 рік. Книга обліку військовозобов’язаних за 1923-1926, 1935 роки. Книга обліку призовників за
1920-1925, 1927, 1930-1936 роки. Список іноземців, що перебувають на території
Чехословацької республіки за 1924 рік. Головні касові книги за 1928-1935, 1937,
1938 роки. Книги обліку руху грошових коштів різних фондів (1920, 1931, 19361938 роки). Книги обліку внесених вкладів громадянами та установами (1931-1937
роки). Книга реєстрації вхідних документів з військових питань за 1923, 1927 роки.
Листування з Цивільним управлінням Підкарпатської Русі, Рефератом промисловості і торгівлі та Ужгородським жупанським управлінням про облік промислових підприємств, ведення торгівлі м’ясом, заборону вільної торгівлі алкогольними напоями, встановлення цін на продовольчі товари та інше.
Листування з нотарськими та метричними управліннями про внесення додаткових записів, змін в метричні документи. Матеріали про порядок проведення
виборів до Чехословацького парламенту, організацію доставки урядової кореспонденції, з ведення діловодства, оподаткування населення, організацію комісії
по урегулюванню річок Підкарпатської Русі, про порядок виконання громадських
робіт. Особові справи службовців.
Хустське окружне управління, м. Хуст Підкарпатської Русі (Hlavnoslužnovský
úřad v Chustě, Chust)
Ф. 117, од. зб. 9873, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження та циркуляри Президії Крайового управління Підкарпатської
Русі, Цивільного управління Підкарпатської Русі, Президії Міністерства громадських робіт ЧСР, Цивільного управління Підкарпатської Русі, Міністерства внутрішніх справ ЧСР, Крайового військового командування, Поліцейського реферату Цивільного управління Підкарпатської Русі, Міністерства оборони ЧСР. Справи
про ревізію фінансово-адміністративної діяльності сільських та нотарських управлінь. Циркуляри про організацію бактеорологічної лабораторії в м. Ужгороді та
організацію лікарської практики зубних техніків. Статистичні відомості про кількість населення по селам. Бюджети сіл. Журнали про виконання бюджету. Справи
про збір податків з населення. Директива Цивільного управління Підкарпатської
Русі про охорону державних лісів, про ведення обліку осіб, осуджених за кримінальні злочини. Директива Севлюського жупного управління про встановлення
кордону між Севлюським та Хустським округами. Директиви Хустської фінансової
дирекції про порядок збору податків. Матеріали про збір податків з населення. Ра-

224

Державний архів Закарпатської області

хункові книги сіл. Протоколи засідань Хустського окружного представництва. Протоколи засідання єврейської національної спілки „Мізрах”. Протокол конференції
службовців Севлюського жупного управління та окружних управлінь за 1923 рік.
Протокол загальних зборів членів товариства „ім. О. Духновича” в с. Іза. Схема
розміщення жандармської служби на Підкарпатській Русі. Списки і структура жандармських станцій на Підкарпатській Русі. Щоденники жандармських станцій Хустського округу.
Документи про діяльність політичних партій, спілок, товариств. Справа про
заснування та діяльність православної партії Підкарпатської Русі. Справи про видачу паспортів для виїзду за кордон, встановлення територіальної приналежності
осіб, видачу свідоцтва чехословацького громадянства особам. Справа про діяльність спілки „Масарикова Ліга”, організацію та діяльність спілки службовців-пенсіонерів. Списки членів виборчих комісій сіл. Списки членів сільських представництв. Справи про страйки робітників.
Документи з шкільних, культових та метричних питань. Справи про організацію
та утримання ремісничих шкіл, відкриття початкових і торговельних шкіл. Справи
про надання коштів на утримання та ремонт шкіл. Справа про організацію церковної консисторії Карпаторуської православної церкви в м. Хусті. Списки церков,
церковних службовців та священників Хустського округу. Повідомлення окружного
управління про зміну особами віросповідання. Справи про вирішення суперечки
між православною та греко-католицькою церковними громадами.
Документи з військових питань. Виписки з метричних книг, щодо осіб
зобов’язаних проходити строкову службу в армії. Списки військовозобов’язаних
1909, 1910 року народження по селах Хустського округу. Списки військовослужбовців запасу. Призовні листи осіб на медогляд. Прохання осіб про прийняття на
військову службу, надання відстрочки та звільнення від військової служби. Справа
про організацію протиповітряної оборони в селах округу. Матеріали перевірки стану протипожежної охорони в селах округу.
Документи з господарських питань. Справа про побудову збройного складу в
м. Хусті. Прохання осіб про надання дозволу на побудову житлових будинків. Справи про побудову церкви Хустської православної церковної громади та єврейської
синагоги в с. Данилові. Статут закладу глухонімих, спілки чехословацьких легіонерів та руського краєвого товариства охорони дітей і опіки над шкільною молоддю в
м. Хусті. Справа про організацію товариства Червоного хреста в м. Хусті. Справи
про надання патенту на право ведення торгівлі та ремесла. Справа про надання дозволу на побудову заводу з виробництва алкогольних напоїв, цегельного заводу, на
відкриття м’ясного магазину, каменоломні, колесарні, взуттєвої, кравецької, ковальської майстерні та інше. Справи про побудову та ремонт доріг, мостів і регуляцію
річок. Списки копалень та інших промислових підприємств, що мають державне та
військове значення. Відомості сільських нотарських управлінь про наявність землі.
Документи з питань охорони здоров’я. Звіти про стан сліпих та душевнохворих
осіб. Відомості лікарів та нотарських управлінь про розповсюдження інфекційних
захворювань серед населення. Відомості про захворювання населення інфекційними хворобами. Журнал обліку хворих Хустської інфекційної лікарні за 19251930 роки. Справа про організацію лікарень в м. Хуст. Матеріали з проведення
ревізії санітарно-гігієнічного стану громадських приміщень. Статистичні відомості
про народжуваність та смертність дітей в селах округу за 1934-1936 роки. Справи
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про надання дозволу на відкриття аптек. Історії хвороб військовослужбовців. Дисциплінарні справи лікарів.
Книга реєстрації вхідних документів за 1924, 1925, 1927, 1938 роки. Алфавітний
покажчик імен та установ до книги реєстрації вхідних документів за 1921 рік. Книга
реєстрації вхідних та вихідних документів за 1923 рік. Книга реєстрації злочинів
за 1934 рік. Анкети засуджених за 1931 рік. Книга реєстрації призовників за 1927
і 1928 роки та алфавітний покажчик до неї. Книга обліку військовозобов’язаних
1915 року народження. Книга обліку заяв громадян, що відмовились від віросповідання за 1938 рік. Журнал обліку видачі посвідчень громадянства. Головна
касова книга за 1921-1929, 1936-1938 роки. Журнал обліку надходження податків
з населення м. Хуст. Касова книга Хустського окружного начальника за 1939 рік.
Касовий журнал продовольчого фонду за 1920 і 1921 роки.
Листування з Крайовим управлінням Підкарпатської Русі про проведення земельної реформи, територіальний розподіл лісу між лісниками, сплату внесків за
охорону лісу та інше. Прохання осіб про надання дозволу на полювання.
Листування з нотарськими управліннями про обмін метричними документами
з Угорщиною, Болгарією, Польщею, Німеччиною, Італією, Швейцарією, Голландією, Данією та Швецією. Листування з метричним управлінням м. Хуст про обмін
метричними документами між Югославією та Чехословаччиною, Бельгією та Чехословаччиною, Люксембургом та Чехословаччиною. Листування про внесення
змін до метричних записів, внесення записів до метричних книг, внесення додаткових записів в державну метрику, видачу трудових книжок особам та інше.
Особові справи службовців. Справи про переміщення та звільнення службовців.

2.2.3. Нотарські (районні) та сільські управління
86 фондів, од.зб. 37784, 1919-1939 рр. Описи.
На основі урядового розпорядження № 171 від 7 серпня 1923 року була тимчасово
запроваджена „… організація громад на Підкарпатській Русі” в тому числі і в селах.
Однак, самоуправління в селах було відновлено тільки після проведення виборів в Національні збори Чехословаччини в 1924 році.
Сільські і районні нотаріати керувались в своїй роботі § 86, закону № 22, 1886 року
(з незначними доповненнями). Згідно цього закону населені пункти ділились на 3 категорії: 1. Міста з муніципальним правом. 2. Села, що мали муніципальні права і окреме
нотарське управління. 3. Села, що мали самоврядування, але не мали окремого нотарського управління.
Очолював районне нотарське управління – нотар, який безпосередньо підпорядковувався окружному управлінню. Окружне управління в свою чергу підпорядковувалось
жупанському управлінню, а останнє – Міністерству внутрішніх справ Чехословаччини.
Управління сільськими громадами районного нотаріату здійснювалось за допомогою органів самоврядування – сільських представництв. Постійним виконавчим органом кожного із 8 сільських представництв було сільське управління.
В невеликому селі до сільського представництва входили: староста села, заступник, два радника, нотар, районний опікун і районний лікар. На загальних зборах мешканців села затверджувався статут села, який визначав основні функції та обов’язки
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сільського управління. Функції та обов’язки сільського управління: управління майном
села, складення та затвердження сільських бюджетів, оподаткування та стягнення податків, контроль за станом сільських доріг і мостів, нагляд за станом шкіл та дитячих садочків, забезпечення громадського порядку і протипожежної безпеки, розгляд
та рішення всіх внутрішніх справ сільської громади, складання річних звітів про стан
сільського майна, ведення державних метричних записів, розгляд та рішення питань
громадянства.
Нотарські та сільські управління були ліквідовані 10 листопада 1938 року.

Берегівське міське нотарське управління, м. Берегово Підкарпатської Русі
(Notářský úřad pro město Berehovo, Berehovo)
Ф.108, од.зб.9880, 1919-1939 рр., Описи. Чеськ., угор. мови.
Розпорядження, циркуляри та інструкції Крайового управління Підкарпатської
Русі, Реферату землеробства Підкарпатської Русі, Міністерства соціальної опіки
ЧСР. Розпорядчі документи Берегівського окружного управління. Маніфест губернатора Підкарпатської Русі Г. Жатковича, його політична і соціальна програма. Документи з військових питань. Інструкція Ужгородської страхової каси про порядок
страхування робітників, службовців і нерухомого майна від нещасних випадків.
Протоколи Берегівського міського нотарського управління. Рішення Берегівського
міського нотарського управління. Статут м. Берегова по збору мита з ярмаркової торгівлі. Статут Берегівського міського поліцейського управління, Центральної
спілки домовласників і землеробів, учительського товариства Підкарпатської Русі,
угорської літературної спілки, Берегівської міської дружини пожежників.
Об’яви і рішення господарської комісії Берегівського міського управління.
Матеріали засідань Берегівської міської Ради. Протоколи засідань Берегівського міського представництва за 1927-1932 роки. Списки службовців Берегівського
міського управління. Справа про діяльність спілки „Масарикова Ліга” за 1924-1934
роки. Документи, що стосуються страхування фізичних осіб та нерухомого майна
від нещасних випадків. Справа про адміністративний розподіл страхових кас на
території Підкарпатської Русі. Справи про видачу свідоцтв територіальної приналежності, свідоцтв чехословацького громадянства, прийняття громадян в общину
м. Берегова, патентів на право ведення торгівлі і ремесла. Справи про видачу посвідчення особистості, немаєтності, благонадійності, про майновий стан та ін. Документи, що стосуються стягнення податків з фізичних та юридичних осіб. Справи
про побудову каналізації в м. Берегові, будівництво та ремонт державних і житлових будинків, здачу в оренду торгових державних приміщень і т.д. Матеріали про
організацію капітального ремонту вулиць в м. Берегові. Справа про електрифікацію сіл Берегівського округу. Документи з фінансових питань. Бюджетно-фінансові
питання: кошториси, бюджети, баланси. Угоди мешканців м. Берегова про купівлю
майна. Справа про діяльність Берегівського дитячого садка за 1935-1938 роки.
Справа про організацію та діяльність Берегівської їдальні громадського харчування. Звіт про діяльність консультації „Нашим дітям” за 1936-1938 роки. Відомості
про кількість населення в м. Берегові за 1938 рік.
Документи з питань охорони здоров’я. Документи з шкільних питань. Справи
про видачу патенту на право ведення торгівлі і ремесла. Список орендаторів торговельних приміщень за 1921-1923 роки. Копії документів, що стосуються запрова-
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дження військової диктатури в м. Берегові у другій половині 1919 року. Протоколи,
акти про заборгованість платників податків за 1924-1937 роки. Список безробітних
міста. Список виборців м. Берегово по виборам в Чехословацький парламент.
Книга реєстрації вхідних документів за 1930-1939 роки. Книга реєстрації вхідних документів з питань спадщини (1930-1936 рр.). Алфавітний покажчик імен і
установ до книги реєстрації вхідних документів за 1924-1935 роки.
Пенсійні справи службовців та інвалідів війни. Документи з особового складу
службовців. Особові справи службовців.
Березівське нотарське управління, с. Березове Хустського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Berezově)
Ф. 1238, од. зб. 119, 1920-1923 рр. Опис. Чеськ. мова.
Розпорядження, циркуляри та інструкції Цивільного управління Підкарпатської
Русі, Реферату землеробства Підкарпатської Русі. Розпорядчі документи Хустського окружного управління. Документи з адміністративно-фінансових питань та
з питань діловодства. Документи з питань охорони здоров’я. Інструкція Цивільного управління Підкарпатської Русі по перепису населення в 1921 році. Документи
з військових питань. Повідомлення Хустського окружного начальника. Інструкція
Міністерства внутрішніх справ ЧСР про введення в дію закону про скасування
роковини і коблини. Список членів сільських представництв сіл Березово і Нижнє
Бистре. Списки сільських службовців, торгівців, ремісників. Список метеорологічних станцій часів Австро-Угорщини. Документи з питань розвитку торгівлі, сільського господарства, будівництва. Документи, що стосуються стягнення податків
з населення. Рішення Хустського окружного суду про призначення опікунів над
неповнолітніми та у справах про спадщину і лихварство. Виписки з метричних книг
про народження та одруження мешканців с. Березове.
Бедевлянське нотарське управління, с. Бедевля Тячівського округу Підкарпатської Русі (Bedevlský okružní notářiat v Bedevl’ě, Bedevl’a)
Ф. 313, од. зб. 45, 1921-1923 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження, циркуляри та інструкції Цивільного управління Підкарпатської
Русі, Реферату Міністерства землеробства, Тячівського окружного управління та
Севлюського жупанського управління з адміністративних, фінансових, сільськогосподарських, метричних питань. Бюджети сіл Бедевля і Крива за 1921 рік. Матеріали (розпорядження, циркуляри та рішення) про допомогу сім’ям військовослужбовців та про опіку над інвалідами. Протокол засідання окружної наради нотарів і
старост від 2 червня 1922 року. Список членів правління православного комітету і
соціал- демократичної організації.
Білківське нотарське управління, с. Білки Іршавського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Bilkách, Bilki)
Ф. 141, од. зб. 106, 1920-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
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Справи про реєстрацію шлюбів в сс. Білки та Імстичево, оголошення осіб помершими. Листи засуджених осіб, обвинувачених в злодійстві. Журнал реєстрації повідомлень про заключення шлюбів. Рішення Іршаського окружного суду про
зміну віросповідання та листування із Білківським нотарським управління з цього
питання. Посмертні анкети громадян сіл: Білки, Імстичево, Дубровка, Верхня Розтока, Луково.
Книга реєстрації земельних ділянок. Книга реєстрації видачі трудових книжок.
Книга реєстрації проведення ремонтних робіт у Білківському нотарському управлінні.
Білоцерківське окружне нотарське управління, с. Біла Церква Рахівського
округу Підкарпатської Русі (Obvodní notářský úřad v Bilě Cirkvě, Bila Cirkev)
Ф. 1472, од. зб. 1, 1927 р. Опис. Чеськ. мова.
Книга протоколів засідань сільського представництва (1925-1930 рр.).
Богданське нотарське управління, с. Богдан Рухівського округу Підкарпатської Русі (Obecní notářský úřad v Bogdaně, Bogdan)
Ф.230, од. зб. 575, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження, циркуляри, інструкції та повідомлення Цивільного управління Підкарпатської Русі і Рахівського окружного управління з адміністративних
та фінансових питань. Розпорядчі документи Рахівського окружного управління.
Документи, що стосуються оподаткування та стягнення податків з мешканців
с. Богдан. Журнали обліку еміграції мешканців с. Богдан за 1904-1919 роки. Справи про надання пенсії сім’ям військовослужбовців і інвалідам війни. Документи з
військових питань. Списки призовників. Документи з питань розвитку сільського
господарства, торгівлі, будівництва. Прохання мешканців с. Богдан на побудову
житлових будинків.
Журнал обліку видачі метричних виписок за 1921 рік. Касова книга с. Богдан
за 1922-1935 роки. Журнал видачі свідоцтв про бідність мешканцям с. Богдан
за 1923 рік. Бюджети с. Богдан за 1920-1938 роки. Квартальні звіти про роботу
Богданського нотарського управління за 1928 рік. Протоколи засідань сільського представництва с. Богдан. Посвідчення Богданського нотарського управління
про родинний та майновий стан мешканців с. Богдан. Свідоцтва громадян про чехословацьке громадянство. Матеріали про організацію та діяльність культосвітніх
спілок. Положення про збір мита за санітарну перевірку м’яса. Плани і креслення
мостів, доріг і інших об’єктів с. Богдан.
Книга реєстрації вхідних документів за 1927-1931 роки. Книга реєстрації вихідних документів за 1932-1938 роки. Книга обліку військовозобов’язаних за 1923 рік.
Головна касова книга с.Тисабогдань за 1916-1922, 1924-1930 роки. Книга обліку
надходження прямих податків з населення за 1933 рік. Книга обліку надходження
додаткових податків з населення с. Богдан за 1928 рік.
Документи з метричних питань. Документи з особового складу службовців.
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Буштинське нотарське управління, с. Буштино Тячівського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Buštině, Buštino)
Ф.677, од. зб. 245, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядження Тячівського окружного управління, Реферату промисловості і торгівлі, Реферату охорони здоров’я. Розпорядчі документи Тячівського окружного управління з адміністративно-господарських питань. Інвентар
рухомого і нерухомого майна с. Новобарова. Бюджет с. Новобарова за 1919-1933
роки. Баланс с. Новобарова за 1919-1933 роки. Касові журнали с. Новобарова
за 1919-1933 роки. Головна рахункова книга с. Новобарова за 1922 рік. Головна
касова книга с. Новобарова за 1938 рік. Документи з військових питань. Списки
військовозобов’язаних. Документи з питань охорони здоров’я. Матеріали з питань
промисловості, торгівлі, будівництва, сільського господарства, лісового господарства і тваринництва. Документи з питань стягнення податків з мешканців с. Новобарова.
Листування з Тячівським окружним управлінням по особовому складу службовців, з шкільних та метричних питань, з питань культів, про встановлення територіальної приналежності осіб.
Беньське нотарське управління, с. Беня Берегівського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Beně, Beňa)
Ф. 1242, од. зб. 10, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження Квасівського сільського управління про мобілізацію мешканців
с. Квасова на заняття з протиповітряної оборони. Списки членів сільського представництва. Журнал обліку стягнення податків з мешканців сіл Мужієва і Боржава.
Бюджет с. Боржава за 1938 рік. Бюджет с. Мужієва за 1938 рік. Головна книга
с. Мужієва. Баланс с. Боржава за 1937 рік. Касовий журнал с. Боржава. Касовий
журнал с. Мужієва. Книга реєстрації оголошень і наказів нотаріату за 1936 рік.
Будківецьке нотарське управління, с. Будківці Михаловецького округу (Словаччина) (Notářský úřad v Budkovcách, Budkovci)
Ф. 1243, од. зб. 2, 1920-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів і виправлень в метричні книги.
Великоберезнянське окружне нотарське управління, с. Великий Березний
Підкарпатської Русі (Obvodní notářský úřad v Velkěm Berezněm, Velkij Bereznij)
Ф. 1291, од. зб. 2, 1924-1933 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга реєстрації передачі нерухомого майна спадкоємцям за 1924-1933 роки.
Книга обліку власників земельних ділянок /парцел/ за 193… рік.
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Великобичківське нотарське управління, с. Великий Бичків Рахівського
округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Velkem Bočkově, Velký Bočkov)
Ф. 231, од. зб. 855, 1920-1939 рр. Описи.
Розпорядження Цивільного управління Підкарпатської Русі, Крайового управління Підкарпатської Русі, Рахівського окружного управління. Накази Хустського
військового командування. Розпорядчі документи Великобичківського нотарського управління. Бюджет с. Великий Бичків на 1920-1934 рр. Бюджет с. Кобилецька
Поляна на 1920-1934 рр. План розвитку сільського господарства Підкарпатської
Русі на 1927 рік. Протоколи Великобичківського метричного управління про внесення додаткових записів в метричні книги. Справи про встановлення інвалідності,
надання пенсії, про призначення опікунів над неповнолітніми сиротами. Прохання
осіб про надання дозволу на укладення шлюбу, про видачу свідоцтва чехословацького громадянства та майновий стан. Акти запису смерті осіб. Документи з
фінансово-господарських питань. Документи, що стосуються стягнення податків
з населення. Матеріали ревізії сільського управління с. Кобилецька Поляна. Прохання осіб про надання дозволу на право ведення торгівлі і ремесла, на побудову
житлових будинків. Документи з питань розвитку промисловості та торгівлі. Заяви
осіб про зміну віросповідання. Справи про передачу спадщини. Книга обліку власників земельних ділянок с. Кобилецька Поляна. Списки призовників сс. Великий
Бичків і Кобилецька Поляна.
Касові щоденники обліку прибутків і витрат фінансових коштів за 1919-1938 рр.
Книга протоколів засідань Великобичківського сільського представництва за 19381939 рр. Книга реєстрації вхідних документів. Книга реєстрації вхідних і вихідних
документів. Головна книга с. Кобилецька Поляна. Головна касова книга. Книга протоколів засідань фінансової комісії. Книга обліку надходження податків з населення.
Великоком’ятське нотарське управління, с. Великі Ком’яти Севлюського
округу Підкарпатської Русі (Obvodní notářský úřad v Velikích Komn’atách,
Veliki Komn’aty)
Ф. 290, од. зб. 14, 1924 – 1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Запити про видачу метричних виписок та встановлення місця проживання громадян. Договір про купівлю-продаж майна. Протоколи сільського представництва
про встановлення територіальної приналежності осіб. Акти описування майна.
Вишківське нотарське управління, с. Вишково Хустського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Vyškově, Vyškovo)
Ф. 310, од. зб. 202, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри Крайового управління Підкарпатської Русі, Цивільного управління
Підкарпатської Русі, Хустського окружного управління. Документи з адміністративних, фінансових, господарських та метричних питань. Домова книга с. Вишкова.
Бюджет Хустської міської школи. Рішення окружного суду про внесення змін до
поземельної книги. Протоколи суду про стягнення штрафів з громадян за неспла-
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ту боргів. Звіти шкільної адміністрації. Дозвіл єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії громадянам на вступ до шлюбу. Список постійних виборців. Список осіб, що підлягають мобілізації. Книга обліку службовців. Акти про укладення
угод з купівлі-продажу майна. Книги реєстрації вхідних документів за 1925-1928,
1934-1938 роки. Книга обліку стягнення податків з населення за 1938 рік. Протоколи засідань сільського представництва. Реєстр власників будинків с. Вишкова.
Вільхівське нотарське управління, с. Вільхівці Тячівського округу Підкарпатської Русі (Okresní notářský úřad v Vulchuvcách, Vulchuvci)
Ф. 315, од. зб. 167, 1921-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Розпорядження та циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі, Міністерства оборони Чехословаччини, Марамороської сирітської седрії. Розпорядчі
документи Тячівського окружного управління. Документи з адміністративних, фінансових та господарських питань. Повідомлення Цивільного управління Підкарпатської Русі, Міністерства соціальної опіки ЧСР, Тячівського окружного управління. Відношення окружного управління у Тересві про облік мінеральних джерел та
інших природних багатств. Документи з питань розвитку промисловості, сільського
господарства, торгівлі і ремесла. Документи, що стосуються стягнення податків з
фізичних та юридичних осіб. Прохання громадян про видачу їм свідоцтва територіальної приналежності, паспортів для виїзду за кордон, виділення матеріальної
допомоги та інше. Документи з питань соціальної опіки населення. Статистичні
відомості новонароджених с. Вільхівці за 1913-1920 роки.
Журнал реєстрації карних злочинів по селам Вільхівці, Нягово, Керекгедь
(1921-1923 рр.). Алфавітний покажчик імен та установ до книги реєстрації карних
злочинів за (1938) рік. Алфавітний покажчик до книги реєстрації вхідних та вихідних документів. Документи, що стосуються обміну метричними документами
з іноземними державами, внесення додаткових записів у метричні книги та інше.
Документи з особового складу службовців.
Листування з Тячівським окружним управлінням про видачу патентів на право
ведення торгівлі і ремесла, організацію курсів для ковалів, будівництво доріг; з питань охорони здоров’я, відміну коблини та роковини для священиків, православний
рух та облік церковних шкіл; про облік військовозобов’язаних та з інших питань.
Велятинське нотарське управління, с. Велятино Хустського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Vejatině, Veljatino)
Ф. 356, од. зб.1233, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження, циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі, Президії Політичного управління Підкарпатської Русі, Міністерства соціальної опіки Чехословаччини, Хустського окружного управління, Велико-Севлюського окружного
управління з адміністративних, фінансових, військових та господарських питань.
Розпорядчі документи Хустського окружного управління. Бюджет с. Велятина за
1923-1925 роки. Статути спілок. Повідомлення Цивільного управління Підкарпатської Русі і Хустського управління по організації експозитури центрального управління єврейських церковних громад в Ужгороді, про порядок рішення суперечки між
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церковними громадами та порядок видачі дозволів особам на зміну віросповідання.
Список постійних виборців с. Велятина. Документи, що стосуються стягнення податеків з населення. Акти перевірки діяльності нотарського управління с. Велятина за
1933 рік. Акти про інвентаризацію майна, про смерть, про дрібні грошові суперечки
та інше. Список наявності майна сільської общини с. Велятина. Справи про призначення пенсії інвалідам війни. Документи з сільськогосподарських та метричних
питань. Списки виборців с. Велятина. Прохання осіб про надання матеріальної допомоги, надання дозволу на будівництво житлового будинку.
Документи з питань торгівлі, промисловості та будівництва. Фінансовий журнал с. Велятина за 1923 рік. Головний фінансовий журнал с. Велятина за 1934 рік.
Касовий журнал сільського суду с. Велятина за 1922 рік. Рахункова книга с. Велятина за 1925, 1929 роки. Книга реєстрації вхідних документів за 1924 рік. Книга
реєстрації вхідних і вихідних документів за № 2251-2775, № 1-2400, № 1-1010.
Особові справи службовців.
Вілоцьке нотарське управління, с. Вілок Севлюського округу Підкарпатської
Русі ( Notářský úřad v Výloku, Výlok)
Ф. 1231, од. зб. 41, 1921-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Розпорядження та циркуляри Крайового управління Підкарпатської Русі і Берегівського окружного управління з адміністративних та фінансових питань. Рішення Берегівського окружного управління про внесення змін до метричних документів про народження та шлюб. Протоколи зборів комуністичної партії, соціал-демократичної партії та єврейської партії від 20 жовтня 1929 року. Протоколи
встановлення територіальної приналежності осіб, виборів старости с. Вілок та
інше. Інвентарний опис рухомого і нерухомого майна громадян с. Вілок станом на
31 грудня 1923 року. Виписки з поземельної книги с. Тиса-Уйгель.
Великобіганське нотарське управління, с. Велика Бігань Берегівського
округу Підкарпатської Русі (Okresní notář v Velikě Běhani, Veliká Běhaň)
Ф. 1241, од. зб. 9, 1920-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляр Крайового управління Підкарпатської Русі про узаконення дітей, що
народилися поза шлюбом. Список кандидатів в сільське представництво. Відомості про внесення змін до метричних записів с. Велика Бігань за 1935-1937 рр.
Оголошення про укладення шлюбу мешканцями с. Велика Бігань за 1935 рік.
Горінчевське нотарське управління, с. Горінчево Хустського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Horinčevě, Horinčevo)
Ф. 168, од. зб. 213, 1921-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Розпорядження, циркуляри і повідомлення Крайового управління Підкарпатської Русі, Міністерства внутрішніх справ ЧСР, Хустського окружного управління з
адміністративних та фінансових питань. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ
ЧСР про обмін метричними свідоцтвами з іноземними державами. Циркуляри
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Крайового військового командування Підкарпатської Русі про початок призову на
строкову військову службу. Документи з особового складу службовців. Документи,
що стосуються стягнення податків з населення. Акти про укладення торговельних
угод. Анкети про укладення шлюбу, про смерть громадян та про притягнення осіб
до кримінальної відповідальності. Метричні свідоцтва про народження, смерть,
шлюб та інші. Свідоцтва громадян на право участі в виборах до окружного представництва. Протоколи сільської будівельної комісії про дозвіл на будівництво
житлових будинків. Рішення Хустського окружного суду про внесення змін в поземельні книги, про призначення опікунів над сиротами та інше.
Листування з Цивільним управлінням Підкарпатської Русі і Хустським окружним управлінням з питань сільського господарства, соціальної опіки, охорони
здоров’я, господарських, промислово-будівельних, метричних та інших питань.
Ганицьке нотарське управління, с. Ганичі Тячівського округу Підкарпатської
Русі (Okresní notářský úřad v Gáničách, Gániči)
Ф. 301, од. зб. 126, 1920-1924 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження, циркуляри, повідомлення Цивільного управління Підкарпатської Русі, Міністерства внутрішніх справ ЧСР, Хустської фінансової дирекції
з адміністративних, фінансових та господарських питань. Розпорядчі документи
окружного управління в с. Тересві. Документи з військових, будівельних, метричних, торговельних питань та питань соціальної опіки населення, охорони здоров’я
і охорони історичних пам’яток. Прохання осіб про видачу закордонних паспортів,
дозвіл на перебування в Чехословаччині, прийом до громади та інше. Протоколи
про внесення додаткових записів до метричних книг.
Листування з окружним управлінням по особовому складу службовців. Книга
реєстрації вхідних документів (1919-1922 рр.). Книга реєстрації вхідних і вихідних
документів (1923-1924 рр.).
Голубинське нотарське управління, с. Голубине Свалявського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Holubinomu, Holubiné)
Ф. 1235, од. зб. 15, 1923-1931 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження і рішення Реферату соціальної опіки про призначення пенсії
військовим інвалідам. Бюджет с. Сускова на 1932 рік. Угода про купівлю і продаж
нерухомого майна та будинку для нотарського управління.
Головна книга с. Сускова за 1930 рік.
Гатьський районний нотаріат, с. Гать Берегівського округу Підкарпатської
Русі (Notářský úřad v Gát’i, Gát’)
Ф. 693, од. зб. 2, 1925-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга протоколів засідань сільського представництва (1925-1930 рр.). Журнал
обліку стягнення податків з мешканців с. Нодьгут на користь водорегуляційного
товариства (1936 р.). Відомості про внесення змін та додаткових записів в метричні документи мешканців с. Гать (1934-1935 рр.).
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Драгівське нотарське управління, с. Драгово Хустського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Drahově, Drahovo)
Ф. 316, од. зб. 350, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження, циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі, Поліцейського реферату Цивільного управління Підкарпатської Русі. Розпорядчі
документи Хустського окружного управління. Відношення Хустського окружного
управління про порядок оподаткування та стягнення податків з населення. Відношення Цивільного управління Підкарпатської Русі про облік спілок, військових
пам’ятників. Документи з фінансових питань. Повідомлення Хустського окружного управління про порядок зміни віросповідання. Список метеорологічних станцій
Підкарпатської Русі. Акти та свідоцтва про смерть осіб. Документи з питань розвитку промисловості, торгівлі, сільського господарства, будівництва. Список присяжних Хустського окружного суду. Проект з упорядкування заробітної плати та
відрядних витрат службовцям державних установ. Документи з особового складу
службовців. Документи з питань освіти, релігії та військових питань.
Листування з Цивільним управлінням Підкарпатської Русі з адміністративногосподарських питань, з питань діяльності політичних партій, про встановлення
територіальної приналежності осіб, надання їм чехословацького громадянства,
видачу паспортів на виїзд за кордон. Листування з Хустським окружним управлінням з питань охорони здоров’я, соцопіки, внесення змін в метричні книги.
Книга реєстрації вхідних документів (1924, 1930, 1934, 1935 рр.). Книга реєстрації вхідних і вихідних документів (1930, 1931 рр.).
Довжанське нотарське управління, с. Довге Іршавського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Dovhěm, Dovhe)
Ф.1450, од. зб. 1, 1934 рік. Опис. Чеськ. мова.
Головна рахункова книга села (1934 рік).
Есенське нотарське управління, с. Есень Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Eseni, Eseň)
Ф. 1447, од. зб. 2, 1930-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Касова книга села (1930-1937 рр.). Головна рахункова книга с. Саловка (1934 р.).
Загатське нотарське управління, с. Загаття Іршавського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Zaháti, Zahátja)
Ф. 1237, од. зб. 30, 1920-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Розпорядження та циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі, Іршавського окружного управління. Інструкція Крайового управління Підкарпатської
Русі про складання сільських бюджетів. Відомості з оподаткування населення.
Кошториси на побудову школи в с. Загатті і в с. Івашковиці. Список членів За-
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гатьської виборчої дільниці по виборах до парламенту ЧСР. Акти передачі і ревізії
нотарського управління. Зразки печаток сіл нотарського управління. Справи про
встановлення територіальної приналежності осіб. Картки обліку іноземців.
Ільницький нотарський уряд, с. Ільниця Іршавського округу Підкарпатської
Русі (Notářský úřad v Ilnici, Ilnica)
Ф. 237, од. зб. 229, 1921-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження та циркуляри Крайового управління Підкарпатської Русі.
Розпорядчі документи Іршавського окружного управління. Судові свідоцтва про
притягнення до відповідальності громадян за нанесення важких тілесних пошкоджень та за порушення громадського порядку. Місячні звіти про санітарний стан
с. Ільниця. Виписки з поземельних книг сіл Ільниця і Осій. Метричні свідоцтва
громадян про народження, про смерть та про укладення шлюбу. Протоколи сільських представництв про прийом громадян в сільські общини. Документи з питань
промисловості, торгівлі, сільського господарства. Список судових присяжних Берегівського суду на 1930 рік. Рішення окружного суду про зміни в поземельних
книгах у зв’язку із угодами купівлі-продажу землі. Свідоцтва про виплату боргів.
Документи, що стосуються оподаткування та стягнення податків з населення. Рішення опікунського управління про передачу спадщини померлих, про надання
допомоги бідним, про опіку над сиротами та з інших питань соціальної опіки. Документи з адміністративних, фінансових, військових та метричних питань. Описи
майна померлих громадян, що переходить у спадок. Місячні звіти про санітарний
стан села. Рішення сільської будівельної комісії про видачу громадянам права на
будівництво житлових будинків. Список релігійних сект в с. Ільниця та свідоцтва
громадян про зміну віросповідання.
Керецьківське нотарське управління, с. Керецьки Свалявського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Kereckách, Kerecky)
Ф. 758, од. зб. 209, 1922-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ ЧСР, Міністерства у справах Словаччини, Свалявського окружного управління з адміністративних та фінансових
питань. Листування з Цивільним управлінням Підкарпатської Русі і окружним
управлінням у с. Довгому з питань релігії, охорони здоров’я, освіти; з Іршавським
окружним управлінням про проведення виборів у сільські представництва, надання чехословацького громадянства, визначення територіальної приналежності
осіб. Відомості про ревізію нотарського управління с. Керецьки. Документи з питань соціальної опіки населення, торгівлі та ремесла, освіти і культури, будівництва. Документи, що стосуються оподаткування та стягнення податків з населення. Статистичні дані про кількість населення у с. Керецьки. Матеріали з будівництва житлових будинків (протоколи, плани, креслення) для населення. Документи
з метричних питань.
Книги реєстрації вхідних документів за 1934 рік.
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Колодненське нотарське управління, с. Колодне Тячівського округу Підкарпатської Русі ( Notářský úřád v Kolodném, Kolodné)
Ф. 1310, од. зб. 1, 1923 р. Опис. Чеськ. мова.
Книга реєстрації вхідних та вихідних документів за 1923 рік, № 25014387.
Лугівське нотарське управління, с. Луг Рахівського округу Підкарпатської
Русі (Notářský úřad v Luhu, Luh)
Ф. 169, од. зб. 334, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження, циркуляри, інформації Президії Цивільного управління Підкарпатської Русі, Президії Міністерства фінансів Чехословаччини, Рахівської
фінансової дирекції, Бичківського окружного управління, Реферату соціальної
опіки, Реферату охорони здоров’я. Розпорядчі документи Рахівського окружного
управління. Документи з адміністративно-фінансових питань. Документи з питань
розвитку промисловості, торгівлі, будівництва, сільського господарства, тваринництва. Витяг з поземельного кадастру Лузького районного нотаріату. Прохання осіб
про видачу дозволу на право перебування на території Лузького нотаріату, надання чехословацького громадянства, права територіальної приналежності та інше.
Повідомлення Рахівського окружного управління про ліквідацію читальні імені
Олександра Духновича в с. Росош. Довідки про результати фінансової діяльності
сіл районного нотаріату за 1934-1936 рр. Витяг із протоколів засідань сільського
представництва про призначення опікунів для сиріт в Мукачівському дитячому будинку. Документи з особового складу службовців. Бюджет Лузької народної школи
на 1937 рік. Списки військовозобов’язаних Лузького районного нотаріату.
Липчанське нотарське управління, с. Липча Хустського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Lipči, Lipča)
Ф. 1309, од. зб. 3, 1921-1932 рр. Описи. Чеськ. мова.
Книги реєстрації вхідних та вихідних документів (1921, 1923 рр.). Книга протоколів засідань і алфавітний покажчик імен за 1932 рік.
Лютянське районне нотарське управління, с. Люта Великоберезнянського
округу Підкарпатської Русі (Okresní notář v Ljuté, Ljuta)
Ф. 1073, од. зб. 72, 1923-1932 рр.. Опис. Чеськ. мова.
Розпорядження, циркуляри, повідомлення Міністерства внутрішніх справ ЧСР,
Міністерства соціальної опіки ЧСР, Цивільного управління Підкарпатської Русі,
Ужгородського жупанського управління, Реферату землеробства, Ужгородської
фінансової дирекції, Крайового господарського управління, Реферату охорони
здоров’я. Документи з адміністративних, фінансових, метричних, сільськогосподарських питань. Документи з питань промисловості, торгівлі, релігії.
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Лонківський районний нотаріат, с. Лонка Рахівського округу Підкарпатської
Русі (Lonkai nagykőzség, Lonka)
Ф. 1306, од. зб. 1, 1919-1922 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга реєстрації вхідних документів за 1919-1922 роки.
Мукачівське нотарське управління, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Městský
notářský úřad v Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 1496, од. зб. 4065, 1923-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Мукачівське міське нотарське управління розпочало свою діяльність 15 листопада
1923 року. Мукачівське міське нотарське управління було підпорядковане Цивільному
управлінню Підкарпатської Русі, пізніше Крайовому управлінню Підкарпатської Русі. На
чолі міського нотарського управління стояв Головний нотар, що призначався Міністерством внутрішніх справ Чехословаччини. Згідно § 14 всі функції, що виконували раніше
бургомістр, міський поліцейський капітан, міські радники і головний фіскаль (юрист) в
місті Мукачево перейшли до „Міського нотарського управління”. Крім питань громадянства і дисциплінарних покарань службовців міського нотарського управління, зазначене управління також вирішувало питання будівництва, торгівлі, ремесла та інше.
Міський нотар мав право відмінити любе рішення міського старости, якщо він вважав його протизаконним. Але він зобов’язаний був провести своє рішення у певний
строк і доповісти жупану.
Всі суперечні питання між міською Радою і міським нотарським управлінням розглядались та вирішувались жупаном згідно § 10 урядового розпорядження № 171 від
7 серпня 1923 року.
Мукачівське міське нотарське управління було ліквідовано 10 листопада 1938 року.

Розпорядження і циркуляри Міністерства соціальної опіки ЧСР, Міністерства
землеробства ЧСР, Міністерства фінансів ЧСР, Міністерства юстиції ЧСР, Крайової
продовольчої комісії, Магістрата міста Мукачева, Міністерства охорони здоров’я
ЧСР, Цивільного управління Підкарпатської Русі. Розпорядження Кошицького крайового командування. Циркуляри, розпорядження, інструкції та інші матеріали з
питань призову в армію. Положення Президії Цивільного управління Підкарпатської Русі про реорганізацію адміністративних управлінь Підкарпатської Русі. Статути спілок. Циркуляри, доповідні записки, листування та інші матеріали з питань
охорони здоров’я і статистичних даних по хворобам в місті Мукачеві за 1922-1931
рр. Інформаційний звіт про діяльність державних підприємств і шкіл в м. Мукачеві
за 1919-1928 роки. Розпорядчі документи Мукачівського окружного управління та
Тячівського окружного управління. Справи про надання особам свідоцтва чехословацького громадянства, територіальної приналежності. Документи з військових
питань. Журнали обліку військовозобов’язаних. Справи про притягнення осіб до
відповідальності. Справи про видачу особам дозволу на будівництво житлових
будинків та торговельних приміщень. Справи про призначення особам матеріальної допомоги. Кошторис міста Мукачева на 1925 рік. Плани будівництва друкарні
по вулиці Баттяні в м. Мукачеві. Матеріали про знесення старих будівель (донесення, протоколи, рішення і інше). Документи, що стосуються стягнення податків з населення. Протоколи засідань міської нотарської Ради за 1926-1928 рр.
Покажчик до протоколів міської нотарської Ради за 1926-1928 рр. Матеріали з
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фінансових, організаційних і адміністративно-господарських питань (циркуляри,
розпорядження, листування та інше). Квартальні звіти головного нотаря про діяльність політичних партій в м. Мукачеві за 1926-1931 роки. Списки виборців по
дільницям міста Мукачева по виборах у Чехословацький парламент. Матеріали
про надання допомоги хліборобам, в зв’язку зі стихійним лихом. Документи з питань соціальної опіки. Справи про стягнення коштів за лікування. Справа про заснування православної громади м. Мукачева. Матеріали про зміну громадянами
віросповідання (заяви, рішення, зведення). Справи про видачу дозволу громадянам на будівництво житлових будинків. Справи про розслідування скарг роботодавців на рішення Мукачівської окружної страхової каси по страхуванню працівників їх підприємств. Прохання, рішення, листування та інші матеріали про видачу
громадянам свідоцтв про майновий стан, довідок з житлових питань. Матеріали
з питань ведення торгівлі і ремесла (розпорядження, циркуляри, листування та
інше). Матеріали (розпорядження, протоколи, листування та інше) про лісове господарство м. Мукачева. Матеріали про перепис населення міста Мукачева в 1930
році (плани, списки, листування та інше). Документи з питань освіти та культури.
Документи, що стосуються сільського господарства та тваринництва. Справи про
призначення грошової допомоги по старості. Справи про призначення пенсії інвалідам війни та матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців. Акти про перевірку фінансово-господарської діяльності міського нотарського управління м. Мукачева. Документи з юридичних питань. Документи, що стосуються Мукачівської
промислової спілки. Доноси, протоколи та рішення про оштрафування власників
автомобілів за порушення правил вуличного руху. Матеріали про санітарний стан
міста Мукачева. Списки, розпорядження і повідомлення з підготовки виборів до
Чехословацького парламенту, Крайового та окружного представництв. Матеріали
про організацію цивільної протиповітряної оборони (циркуляри, розпорядження,
листування). Прохання, рішення, протоколи та інші матеріали про надання особам дозволу на ведення торгівлі і ремесла. Справи про видачу громадянам патентів на ведення торгівлі і ремесла.
Документи з особового складу службовців і робітників (рішення, повідомлення, довідки, протоколи, листування, заяви). Особові справи службовців та робітників. Відомість по особовому складу ветеринарів. Списки класифікації службовців Підкарпатської Русі станом на 31 грудня 1925 року.
Нересницьке нотарське управління, с. Нересниця Тячівського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Neresnicě, Neresnica)
Ф. 309, од. зб. 45, 1920-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.
Розпорядження, циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі, Реферату землеробства, Міністерства внутрішріх справ ЧСР, Тересвянського окружного
управління, Хустської фінансової дирекції, Крайового управління Підкарпатської
Русі, Міністерства громадських робіт ЧСР та Реферату соціальної опіки. Розпорядчі документи Тячівського окружного управління. Циркуляри Тячівського окружного управління про ліквідацію Великобичківського округу (1922 р.). Прохання про
дозвіл на побудову житлових будинків. Відомість про народжуваність і смертність
по нотаріату. Протокол сільського представництва в с. Нересниця від 10 лютого
1933 року. Документи, що стосуються оподаткування та стягнення податків з населення. Документи з питань соцопіки, шкіл і культу та охорони здоров’я.
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Нотарське та сільські управління Лалівського району, с. Лалово Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodní notářský úřad v Lalově, Lalovo)
Ф. 1521, од. зб. 329, 1919-1938 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
На основі урядового розпорядження № 171 від 7 серпня 1923 року була тимчасово
запроваджена „… організація громад на Підкарпатській Русі” в тому числі і в селах.
Однак, самоуправління в селах було відновлено тільки після проведення виборів в Національні збори Чехословаччини в 1924 році.
Сільські і районні нотаріати керувались в своїй роботі § 86, закону № 22, 1886 року
(з незначними доповненнями). Згідно цього закону населені пункти ділились на 3 категорії: 1. Міста з муніципальним правом. 2. Села, що мали муніципальні права і окреме
нотарське управління. 3. Села, що мали самоврядування, але не мали окремого нотарського управління.
В Лалівський районний нотаріат входили такі села – Березінка, Бородівка, Зубовка,
Лалово, Новоселиця, Пістрялово, Софія і Станово.
Очолював районне нотарське управління – нотар, який безпосередньо підпорядковувався Мукачівському окружному управлінню. Окружне управління в свою чергу підпорядковувалось жупанському управлінню, а останнє – Міністерству внутрішніх справ
Чехословаччини.
Управління сільськими громадами Лалівського районного нотаріату здійснювалось
за допомогою органів самоврядування – сільських представництв.
Постійним виконавчим органом кожного із 8 сільських представництв було сільське
управління.
В невеликому селі до сільського представництва входили: староста села, заступник, два радника, нотар, районний опікун і районний лікар. На загальних зборах мешканців села затверджувався статут села, який визначав основні функції та обов’язки
сільського управління. Функції та обов’язки сільського управління: управління майном
села, складення та затвердження сільських бюджетів, оподаткування та стягнення податків, контроль за станом сільських доріг і мостів, нагляд за станом шкіл та дитячих садочків, забезпечення громадського порядку і протипожежної безпеки, розгляд
та рішення всіх внутрішніх справ сільської громади, складання річних звітів про стан
сільського майна, ведення державних метричних записів, розгляд та рішення питань
громадянства.
Районний нотаріат в с. Лалові було ліквідовано 10 листопада 1938 року.

Розпорядження, циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі, Крайового господарського управління, Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини,
Головного фінансового управління Підкарпатської Русі, Мукачівського окружного
управління. Справи про призначення пенсії. Повідомлення Мукачівського окружного управління з політичних та військових питань. Журнали обліку неповнолітніх та їх майна в селах Лалівського районного нотаріату. Касові журнали та головна книга обліку прибутків і видатків, відомості і журнал обліку видатків на виконання громадських робіт сільських управлінь Лалівського районного нотаріату
за 1921-1926 роки. Бюджети сільських управлінь на 1923-1928 роки. Документи
з адміністративно-фінансових, військових, політичних, метричних, кадастрових,
майнових, будівельних та господарських питань. Матеріали (розпорядження, повідомлення та інше) про соціально-політичний та господарський стан нотарського управління за 1926 рік. Документи з питань діяльності партій, спілок, органів
соціальної опіки. Списки виборців в селах Лалівського нотарського управління.
Матеріали (розпорядження, повідомлення та інше) про підготовку та проведення виборів в сільські представництва. Документи, що стосуються оподаткування
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та стягнення податків з населення. Матеріали (розпорядження, повідомлення та
інше) про надання матеріальної допомоги безробітним, інвалідам війни та мешканцям сіл, постраждалим від стихійного лиха. Справи про укладення шлюбу. Матеріали (повідомлення, інструкція та інше) про будівництво та утримання шкільних
будівель в селах Лалівського районного нотаріату.
Нотарське та сільські управління Росвигівського району, с. Росвигово Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodní notářský úřad v Rosvegově,
Rosvegovo)
Ф. 1519, од. зб. 745, 1922-1938 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Управління сільськими громадами Росвигівського районного нотаріату здійснювалось за допомогою органів самоврядування – сільських представництв.
Постійним виконавчим органом кожного із 5 сільських представництв було сільське
управління.
В невеликому селі до сільського представництва входили: староста села, заступник, два радника, нотар, районний опікун і районний лікар.
На загальних зборах мешканців села затверджувався статут села, який визначав
основні функції та обов’язки сільського управління. Функції та обов’язки сільського
управління: управління майном села, складання та затвердження сільських бюджетів,
оподаткування та стягнення податків, контроль за станом сільських доріг і мостів, нагляд за станом шкіл та дитячих садочків, забезпечення громадського порядку і протипожежної безпеки, розгляд та рішення всіх внутріщніх справ сільської громади, складання річних звітів про стан сільського майна, ведення державних метричних записів,
розгляд та рішення питань громадянства.
Районний нотаріат в с. Росвигово було ліквідовано 10 листопада 1938 року.

Розпорядження, циркуляри, повідомлення Крайового управління Підкарпатської Русі, Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини, Міністерства охорони
здоров’я ЧСР, Міністерства соціального забезпечення ЧСР, Міністерства торгівлі
ЧСР, Головної фінансової дирекції, Берегівського окружного управління. Розпорядчі документи Мукачівського окружного управління. Матеріали (об’яви, протоколи, листування та інше) про укладення шлюбу між мешканцями сіл Росвигівського
нотаріату. Документи з адміністративно-фінансових, політичних, податкових, господарських, торговельних, військових, будівельних, метричних питань і з питань
охорони здоров’я, соцопіки, землеробства, тваринництва і туризму. Матеріали
(циркуляри, інструкції та інше) про перепис населення у 1930 році. Матеріали
(прохання, рішення, листування) про видачу свідоцтв, про громадянство і територіальну приналежність мешканців сіл Росвигівського нотаріату. Документи, що
стосуються оподаткування та стягнення податків з населення. Списки присяжних
засідателів і старшин Крайового суду в м. Ужгороді на 1931-1938 роки. Рішення
окружного суду в м. Мукачеві про затвердження угод купівлі-продажу мешканцями
сіл Росвигівського округу. Протоколи засідань сільських представництв і фінансових комісій сіл нотаріату про фінансово-господарську діяльність за 1931-1935
роки. Матеріали (повідомлення, відомості) про надання статистичних відомостей
за 1923-1931 роки. Прохання мешканців сіл Росвигівського нотаріату про видачу
патентів на право ведення торгівлі і ремесла. Свідоцтва про майновий стан мешканців сіл нотаріату. Постанова Мукачівського окружного суду про внесення змін і
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доповнень в поземельні книги сіл нотаріату. Судові справи про розірвання щлюбу.
Звіти про стан ветеринарної служби в селах нотаріату за 1935 рік. Список страхових спілок на території нотаріату. Бюджети сіл. Головна рахункова книга за 1935
рік. Касові журнали і квитанції обліку сплати селами нотаріату податків за 1936 рік.
Матеріали (повідомлення, заяви) про утримання шкіл. Інвентарні описи рухомого і
нерухомого майна нотаріату. Свідоцтвіа про політичну благонадійність. Податкові
декларації мешканців сіл нотаріату. Прохання мешканців сіл нотаріату про надання їм дозволу на будівництво житлових будинків. Матеріали (розпорядження, повідомлення та інше) про роботу лікувальних закладів.
Нотарське та сільські управління Залузького району, с. Залуж Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodní notářský úřad v Zálužé, Záluž)
Ф.1520, од. зб. 413, 1922-1938 рр. Опис. Чеськ., угор.мови.
На основі урядового розпорядження № 171 від 7 серпня 1923 року була тимчасово
запроваджена „… організація громад на Підкарпатській Русі” в тому числі і в селах.
Однак, самоуправління в селах було відновлено тільки після проведення виборів в Національні збори Чехословаччини в 1924 році.
Сільські і районні нотаріати керувались в своїй роботі § 86, закону № 22, 1886 року
(з незначними доповненнями). Згідно цього закону населені пункти ділились на 3 категорії: 1. Міста з муніципальним правом. 2. Села, що мали муніципальні права і окреме
нотарське управління. 3. Села, що мали самоврядування, але не мали окремого нотарського управління.
Залузький районний нотаріат – один із 16 районних нотаріатів Мукачівського округу
– об’єднував такі села: Гандеровиця, Макар’єво, Яблонево, Ромочевиця, Залуж, Завидове.
На чолі районного нотарського управління стояв районний нотар і один або два під
нотаря. Районний нотар безпосередньо підпорядковувався Мукачівському окружному
управлінню, яке в свою чергу підпорядковувалось жупанському управлінню, а останнє
– Міністерству внутрішніх справ ЧСР.
Якщо в адміністративному відношенні Залузький районний нотаріат відносився до
Мукачівського округу, то в юридичному відношенні всі сільські управління Залузького
районного нотаріату відносились до компетенції Іршавського окружного суду.
Управління сільськими громадами Залузького нотаріату здійснювалось за допомогою органів самоврядування – сільських представництв. Постійним виконавчим органом кожного із 6 сільських представництв було сільське управління .
В маленькому селі, як Гандеровиця, в сільське управління входили: староста села,
заступник, два радника, районний нотар, районний опікун і районний лікар.
В великих населених пунктах, як Завидове і Залуж, до складу сільського управління входили: староста села, заступник, другий староста, опікун, районний лікар,
4 радника, касир, сільський нотар.
На загальних зборах мешканців села затверджувався статут села, який визначав
основні функції та обов’язки сільського управління.
Функції та обов’язки сільського управління: управління майном села, складання та
затвердження сільських бюджетів, оподаткування та стягнення податків, контроль за
станом сільських доріг і мостів, нагляд за станом шкіл та дитячих садків, забезпечення громадського порядку і протипожежної безпеки, розгляд та рішення всіх внутрішніх
справ сільської громади, складання річних звітів про стан сільського майна, ведення
державних метричних записів, розгляд та рішення питань громадянства.
Районний нотаріат в с. Залуж було ліквідовано 10 листопада 1938 року.
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Розпорядження, циркуляри, рішення, повідомлення Цивільного управління Підкарпатської Русі, Міністерства внутрішніх справ ЧСР, Реферату Міністерства землеробства ЧСР, Міністерства соціального забезпечення ЧСР. Бюджети, баланси,
кошториси сіл нотаріату за 1919-1938 роки. Справи про внесення додаткових змін
в метричні книги сіл нотаріату. Справи про видачу дозволів на укладення шлюбу.
Документи з адміністративних, фінансових, господарських, військових, метричних,
податкових, політичних, будівельних, шкільних питань. Матеріали (розпорядження,
повідомлення, протоколи, листування) про підготовку і проведення виборів у Чехословацький парламент та сільські представництва. Касові журнали сіл нотаріату
за 1919-1938 роки. Головні книги обліку податків сіл за 1926-1938 роки. Справи про
створення та діяльність спілок („Просвіта”, „Народногосподарської спілки для Підкарпатської Русі”). Квартальні звіти районного нотаріату. Квартальні звіти сільських
управлінь. Документи з питань соціальної опіки, сільського господарства, землеробства, тваринництва, садівництва. Головна книга обліку нерухомого майна сіл
нотаріату. Список книг сіл нотаріату, куплених за 1929-1938 роки.
Нотарське та сільські управління Лохівського району, с. Лохово Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodní notářský úřad v Lohově, Lohovo)
Ф. 1563, од. зб. 7, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Особові справи інвалідів Першої світової війни.
Нотарське та сільські управління Дрисинського району, с. Дрисино Мука-чівського округу Підкарпатської Русі (Obvodní notářský úřad v Drysině, Drysina)
Ф. 1565, од. зб. 23, 1919-1935 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Повідомлення, відомості та інші матеріали про внесення виправлень в метричні записи про народження, шлюб і смерть в селах нотаріату за 1901-1912,
1915, 1920-1928, 1933, 1934 роки. Відомості про внесення змін та виправлень в
метричні записи мешканців с. Дрисина за 1938 рік.
Нотарське та сільські управління Баркасівського району, с. Баркасово Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodní notářský úřad v Barkasově,
Barkasovo)
Ф. 1575, од. зб. 5, 1922-1935 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Повідомлення, рішення, угоди, кошторис та інші матеріали про купівлю земельної ділянки для будівництва будівлі нотаріату. Справи про надання особам
свідоцтва на право ведення промислу.
Нотарське та сільські управління Ракошинського району, с. Ракошино Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodní notářský úřad v Rakošině,
Rakošino)
Ф. 1577, од. зб. 7, 1922-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
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Повідомлення та погодження між ремісниками і батьками про передачу дітей
для навчання різним видам ремесла. Постійні списки виборців с. Чаповці, складені в 1932, 1937 та 1938 роках.
Нотарське та сільські управління Підгорянського району, с. Підгоряни Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodní notářský úřad v Podhor’anách,
Podhor’ani)
Ф. 1580, од. зб. 1, 1928 р. Опис. Чеськ. мова.
Свідоцтва про шлюб, видані метричним управлінням мешканцям с. Підгоряни.
Нотарське та сільські управління Завадківського району, с. Завадка Свалявського округу Підкарпатської Русі (Obvodní notářský úřad v Zavadkě, Zavadka)
Ф. 1581, од. зб. 1, 1928 р. Опис. Чеськ. мова.
Свідоцтво про народження, видане мешканцю с. Латорка Савич Юрію грекокатолицьким парафіяльним управлінням с. Латорка Бескидського нотаріату в с.
Завадка.
Нотарське та сільські управління Новокленовецького району, с. Кленовець
Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodní notářský úřad v Novem
Klenovce, Nový Klenovec)
Ф. 1587, од. зб. 1, 1931-1935 рр. Опис. Чеськ. мова.
Справа про призначення пенсіі.
Полянське окружне нотарське управління, с. Поляна Свалявського округу
Підкарпатської Русі (Obvodní notářský úřad v Polaně, Polana)
Ф. 825, од. зб. 38, 1919-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Повідомлення Свалявського окружного управління про внесення додаткових
записів та виправлень у метричні книги. Заяви громадян та акти про публічне оголошення перед укладанням шлюбу.
Рахівське нотарське управління, с. Рахів Рахівського округу Підкарпатської
Русі (Notářský úřad v Rahově, Rahov)
Ф. 218, од. зб. 63, 1921-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, повідомлення Цивільного управління Підкарпатської Русі, Реферату промисловості, торгівлі та ремесла, Хустського окружного управління. Розпорядчі документи Рахівського окружного управління. Документи з адміністративно-фінансових, податкових, військових, метричних, будівельних питань. Списки
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військовозобов’язаних 1903-1908 року народження. Списки виборців по виборах в
Чехословацький парламент за 1929, 1930 роки. Списки осіб, що потребують допомоги, медичні свідоцтва громадян. Бюджети сіл Рахівського округу на 1931-1932
рік. Метричні свідоцтва громадян. Акти про укладення шлюбу. Прохання громадян
про надання чехословацького громадянства, свідоцтва територіальної приналежності, земельної ділянки, матеріальної допомоги та інше. Документи з питань промисловості, торгівлі та охорони здоров’я.
Книга реєстрації вхідних документів за 1923, 1932, 1933, 1936 роки. Книга реєстрації вхідних і вихідних документів за 1921, 1924, 1937-1938 роки. Книга обліку
військовозобов’язаних осіб за 1933 рік. Книга обліку надходження прямих податків
від населення с. Рахіва за 1933 рік.
Рокосівське нотарське управління, с. Рокосово Севлюського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Rokosově, Rokosovo)
Ф. 1392, од. зб. 1, 1929-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга протоколів засідань сільського представництва.
Солотвинське нотарське управління, с. Солотвино Рахівського округу Підкарпатської Русі (Notářký úřad v Marmorošskě Solotvině, Solotvino)
Ф. 214, од. зб. 938, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Розпорядження Цивільного управління Підкарпатської Русі, Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини, Тячівського окружного управління, Севлюського
жупанського управління, Міністерства соціальної опіки ЧСР, Крайового управління
Підкарпатської Русі. Розпорядчі документи Рахівського окружного управління. Бюджети і баланси сіл на 1932-1938 роки. Документи, що стосуються стягнення податків з фізичних та юридичних осіб. Прохання осіб про видачу паспортів на виїзд
за кордон. Відомості про перепис населення у с. Солотвині за 1930 рік. Документи,
що стосуються стягнення податків з фізичних та юридичних осіб. Прохання осіб
про видачу патентів на право ведення торгівлі і ремесла, свідоцтв чехословацького громадянства, територіальної приналежності, надання матеріальної допомоги,
побудову житлових будинків. Заяви осіб про зміну віросповідання, рішення з цього
питання. Звіт Солотвинського нотарського управління про економічний стан сіл.
Документи з особового складу службовців. Документи з адміністративно-фінансових, політичних, господарських, шкільних, метричних, будівельних та військових питань. Свідоцтва, видані громадянам Солотвинським сільським представництвом. Документи з питань соціальної опіки, торгівлі, тваринництва і охорони
здоров’я. Матеріали про організацію та діяльність спілок („Підкарпатський освітній
союз”, „Червоний хрест” та інші). Справа про електрифікацію с. Солотвина. Відомості Солотвинського нотарського управління про кількість новонароджених і
померлих за 1920-1935 роки. Відомості Солотвинського нотарського управління
про кількість шлюбів, зареєстрованих у 1920-1935 роках. Поземельні вкладки с.
Солотвино.
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Севлюське нотарське управління, м. Севлюш Підкарпатської Русі (Notářský
úřad v Velkém Sevljuši, Velký Sevljuš)
Ф. 273, од. зб. 1345, 1919-1939 рр.Описи. Чеськ., угор. мови.
Циркуляри, розпорядження, повідомлення Цивільного управління Підкарпатської Русі, Крайового управління Підкарпатської Русі, Севлюського окружного
управління, Берегівського жупанського управління. Бюджет с. Севлюш на 19211928 роки. Документи з особового складу службовців. Рішення Севлюського
окружного суду про оштрафування осіб. Списки виборців по виборах в сільське
представництво. Посвідчення про майновий стан осіб. Посвідчення на право
участі в виборах до парламенту Чехословаччини. Документи з адміністративно-фінансових, господарських, податкових, метричних, будівельних, військових
питань. Документи з питань сільського господарства, тваринництва, соціальної
опіки, охорони здоров’я. Облікові листки пенсійного страхування осіб. Прохання
осіб про надання дозволу на ведення торгівлі та ремесла, побудову житлових будинків, надання чехословацького громадянства, територіальної приналежності,
видачу паспортів на виїзд за кордон, надання дозволу на укладення шлюбу, про
прийняття їх до сільської громади. Документи, що стосуються стягнення податків
з населення. Донесення жандармських станцій про порушення правил ведення
торгівлі, протипожежної безпеки, про випадки крадіжок та інше. Посвідчення про
опіку над малолітніми дітьми. Матеріали (циркуляри, листування та інше) про внесення змін до метричних записів. Витяги з метричних книг про народження.
Книги реєстрації вхідних документів за 1919-1926, 1928, 1929, 1931, 1934,
1936, 1937 роки. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів за 1921, 1923,
1924, 1929, 1930, 1931 роки. Книга реєстрації видачі паспортів на виїзд за кордон
за 1924 рік. Алфавітний покажчик імен та установ до книги реєстрації вхідних документів за 1922, 1924 роки. Книга протоколів засідань сільського представництва
за 1928-1935 роки. Головна рахункова книга (1929 р.). Журнал вхідних документів.
Журнал обліку грошових вкладів.
Салдобоське нотарське управління, с. Салдобош Хустського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Saldobošě, Saldodoš)
Ф. 311, од. зб. 55, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Документи з адміністративно-фінансових, судових, військових, торговельних,
господарських, сільськогосподарських, податкових, промислово-будівельних, метричних та інших питань. Протоколи засідань сільського представництва.
Книга реєстрації вхідних документів за 1923 рік. Книга реєстрації вхідних і вихідних документів за 1921-1923 роки.
Листування з Цивільним управлінням Підкарпатської Русі про визначення місця проживання осіб, видачу паспортів на виїзд за кордон, патентів на право ведення торгівлі і ремесла та ін.
Свалявське нотарське управління с. Свалява Підкарпатської Русі (Notářský
úřad v Svaljavě, Svaljava)
Ф. 723, од. зб.1148, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
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Циркуляри Крайового управління Підкарпатської Русі, Президії Міністерства
внутрішніх справ Чехословаччини, Мукачівського жупанського управління. Розпорядчі документи Свалявського окружного управління. Інструкція Реферату Міністерства соціальної опіки ЧСР про лікування інвалідів війни на Підкарпатській
Русі. Бюджети сіл Свалявського округу на 1925-1937 роки. Документи з адміністративних, фінансових, військових, сільсько-господарських, будівельних, метричних, шкільних питань та з питань друку, соціальної опіки, охорони здоров’я.
Акти про укладення орендних угод. Акти про укладення шлюбу за 1920-1939 роки.
Акти про смертність громадян за 1925-1937 роки. Акти про передачу спадщини
їх спадкоємцям (1927-1931 рр.). Матеріали про складання списків постійних виборців по виборах до сільського представництва. Справи про надання пенсії інвалідам війни. Відомості про оподаткування населення сіл Свалявського округу за
1922-1924 роки. Відомості про заборгованість сіл по податкам за 1925-1933 роки.
Квартальні звіти нотарського управління. Протокол ревізії Свалявського сільського управління за 1929-1934 рр. Звіт ревізійних комісій про результати ревізії нотарських управлінь сіл Свалявського округу. Прохання осіб про надання свідоцтва
територіальної приналежності, видачу патенту на право ведення торгівлі і ремесла, дозволу на побудову житлових будинків та інше. Свідоцтва про майновий стан
осіб, прийом осіб в лікарню. Справа про електрифікацію с. Свалява. Справа про
заснування окружного суду в с. Свалява. Списки присяжних засідателів на 19301937 рр. Списки землевласників, що наймають батраків. Справи про організацію
та діяльність спілок. Матеріали (кошторис, план та інше) про будівництво будівлі Свалявського сільського представництва (1931р.). Кошториси на будівництво
шкіл. Справи про зміну віросповідання.
Касові книги с. Свалява за 1934-1936 роки. Книга реєстрації вхідних документів за 1938 рік. Головна книга обліку стягнення податків з населення с. Свалява
за 1916-1924 роки. Книга протоколів засідань сільського представництва за 19161924 роки.
Справи по особовому складу службовців. Особові справи службовців.
Требушанське нотарське управління, с. Требушани Рахівського округу Підкарпатської Русі ( Notářský úřad v Trebušě, Trebuša)
Ф. 221, од. зб. 174, 1919-1935 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження, циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі, Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини, Реферату Міністерства землеробства ЧСР, Реферату Міністерства соціальної опіки ЧСР, Севлюського жупанського
управління, Севлюської фінансової дирекції. Розпорядчі документи Рахівського
окружного управління. Організаційний статут с. Требушани. Бюджет с. Требушани
на 1925,1926,1938,1939 роки. Документи з адміністративних, фінансових, господарських, торговельних, метричних, військових питань. Документи, що стосуються стягнення податків з фізичних та юридичних осіб. Список присяжних засідателів с. Требушани. Прохання осіб про видачу патенту на право ведення торгівлі і
ремесла. Матеріали (справи, посвідчення, листування) про проведення виборів
до парламенту Чехословаччини та інше. Справи про встановлення територіальної приналежності осіб, видачу паспортів на право виїзду за кордон, свідоцтва
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про чехословацьке громадянство, свідоцтва про майновий стан. Книга реєстрації
вхідних документів за 1922-1923, 1933, 1935 роки. Алфавітний покажчик імен і
установ до книги реєстрації вхідних документів за 1922 рік.
Тереблянське нотарське управління, с. Теребля Тячівського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Terebl’ě, Terebl’a)
Ф. 300, од. зб. 95, 1920-1927 рр. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядження, повідомлення шкільного відділу Цивільного управління Підкарпатської Русі, Хустської фінансової дирекції, Буштинської окружної
лісової дирекції. Розпорядчі документи Тячівського окружного управління. Документи з адміністративних, фінансових, військових, будівельних, торговельних,
церковних, судових питань та інше. Документи з особового складу службовців.
Матеріали (циркуляри, повідомлення) про діяльність політичних і культурно-просвітніх товариств. Документи, що стосуються оподаткування та стягнення податків
з населення. Документи з питань охорони здоров’я, лісового господарства, тваринництва, сільського господарства, промисловості, соціальної опіки. Матеріали
про вибори до парламенту Чехословаччини у 1922, 1923 роках.
Терновське нотарське управління, с. Терново Тячівського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Ternově, Ternovo)
Ф. 302, од. зб. 161, 1921-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядження, повідомлення Цивільного управління Підкарпатської Русі, Реферату Міністерства соціальної опіки ЧСР, Севлюського жупанського
управління, Головної фінансової дирекції, Реферату землеробства, Мукачівського
жупанського управління. Розпорядчі документи Тячівського окружного управління.
Документи з адміністративних, фінансових, господарських, метричних, будівельних, податкових, військових та інших питань. Прохання осіб про встановлення територіальної приналежності, про надання дозволу на ведення торгівлі і ремесла,
призначення матеріальної допомоги. Рішення Тячівського окружного суду про зміни записів у поземельній книзі, про поділ спадщини, інвентарні описи спадщини.
Тячівське нотарське управління с. Тячів Тячівського округу Підкарпатської
Русі (Notářský úřad v T’ačově, T’ačovo)
Ф. 318, од. зб. 173, 1920-1937 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, повідомлення Цивільного управління Підкарпатської Русі, Міністерства внутрішніх справ ЧСР, Марамороського жупанського управління. Розпорядчі документи Тячівського окружного управління. Документи з адміністративних,
фінансових, військових, сільськогосподарських, будівельних, метричних питань.
Свідоцтва про укладення шлюбу, про народжуваність і смертність, майновий стан,
територіальну приналежність, надання чехословацького громадянства та інші.
Список присяжних засідателів на 1922 рік. Документи з питань охорони здоров’я,
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шкіл і культів, соцопіки, промисловості і торгівлі та інше. Звіти по результатах ревізії фінансово-господарської діяльності с. Тячева за 1922, 1923 роки.
Книга реєстрації вхідних документів (1922 р.). Книга реєстрації вхідних і вихідних документів – № 1-8228 (1923 р.). Алфавітний покажчик до книги реєстрації
домових листів (1921-1923 рр.).
Тарноцьке нотарське управління, с. Тарноц Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Státní notářský úřad v Tarnovcě, Tarnovci)
Ф. 1089, од. зб. 7, 1926-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Матеріали (анкети, метричні, лікарські та інші свідоцтва, згоди батьків та інше) про
укладення шлюбу громадян за 1926-1930, 1934-1937 роки. Акти метричного управління про внесення додаткових записів і виправлень в метричні книги (1938 рік).
Теківське районне нотарське управління, с. Теково Севлюського округу Підкарпатської Русі (Obvodní notářství v Tekově, Tekovo)
Ф. 266, од. зб. 419, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, повідомлення Цивільного управління Підкарпатської Русі, лісового відділу Цивільного управління Підкарпатської Русі, Реферату освіти Підкарпатської Русі, Міністерства внутрішніх справ ЧСР, Хустської окружної страхової каси,
Севлюського окружного управління. Документи з особового складу службовців.
Бюджети сіл. Список присяжних засідателів Берегівського крайового суду. Акти
про передачу майна померлих їх спадкоємцям та інше. Відомості про розмір збитків, спричинених мешканцям с. Текова стихійним лихом. Документи з адміністративних, фінансових, військових, медичних, сільськогосподарських, будівельних,
метричних, торговельних та інших питань. Документи, що стосуються оподаткування та стягнення податків з населення. Протокол мітингу Угорської народної
партії в с. Текові від 30 листопада 1928 року. Відомості про перепис населення.
Прохання осіб про надання дозволу на побудову житлових будинків, видачу паспортів на виїзд за кордон. Свідоцтва про майновий стан і місце проживання мешканців Теківського нотаріату. Газета „Село” № 1-7 за 1937 рік. Акти про укладення
шлюбу громадян (1920, 1926-1938 роки). Відомості обліку народження і внесення
змін в метричні книги за 1920-1922, 1925-1938 роки.
Ужгородське міське нотарське управління, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Městský notářský úřad v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 55, од. зб. 11297, 1923-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження, циркуляри, повідомлення Цивільного управління Підкарпатської Русі, Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини, Міністерства соціальної опіки ЧСР, Крайового управління Підкарпатської Русі, Реферату землеробства
Підкарпатської Русі, Ужгородського жупанського управління, Мукачівського жупанського управління, Міністерства закордонних справ Чехословаччини, Президії
політичного управління Підкарпатської Русі. Розпорядчі документи Ужгородського
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міського нотарського управління. Інструкція Міністерства фінансів Чехословаччини
про порядок стягнення податків з заробітної плати. Документи з адміністративних,
фінансових, військових, метричних питань. Організаційний статут м. Ужгорода.
Матеріали про організацію та діяльність товариств і спілок. Бюджет Ужгородського
міського нотарського управління на 1928-1938 роки. Відомості про національний
склад населення м. Ужгорода, згідно перепису 1930 року. Документи з особового складу службовців. Списки службовців Крайового і політичного управлінь Підкарпатської Русі. Рішення Ужгородської міської ради про притягнення службовців
до дисциплінарної відповідальності. Об’яви Ужгородського міського нотарського
управління про ціни на харчові продукти. Книги обліку коштів сирітської каси за
1931, 1933, 1936 роки. Справи про видачу патенту на право ведення торгівлі і ремесла, видачу свідоцтва чехословацького громадянства, встановлення та видачу
свідоцтва територіальної приналежності осіб, надання дозволу на побудову житлових будинків. Рішення Ужгородського міського представництва про прийом осіб
до общини м. Ужгорода. Документи, що стосуються оподаткування та стягнення
податків з населення. Листування з Ужгородською окружною страховою касою про
притягнення роботодавців до відповідальності за ухилення від страхування робітників. Прохання осіб про видачу паспорту для виїзду за кордон, надання матеріальної допомоги по непрацездатності, дозволу на укладення шлюбу. Повідомлення осіб про зміну віросповідання. Матеріали (прохання, повідомлення, рішення,
листування) про призначення, переміщення та звільнення службовців з роботи.
Справи про встановлення і надання пенсій по старості. Скарги осіб на державних
службовців. Матеріали (листування, рішення та інше) про відкриття, передачу та
ліквідацію дрібних торговельних і промислових підприємств. Документи (плани
побудови, листування, рішення та інше) про діяльність Ужгородської меблевої і
фанерної фабрики. Прохання безробітних про надання матеріальної допомоги;
картки безробітних. Акти перевірки харчових продуктів на ринку. Акти купівлі-продажу нерухомого майна. Справи про стягнення коштів за лікування. Справи про
призов військовозобов’язаних на строкову службу.
Книги реєстрації вхідних документів за 1921, 1923, 1924, 1927, 1928, 1930-1933,
1936 роки. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів за 1920, 1924, 1937, 1938
роки. Алфавітний покажчик імен і установ до книги реєстрації вхідних документів
за 1921-1923, 1925, 1930, 1931, 1932 роки. Алфавітний покажчик імен до книги реєстрації вхідних документів з військових питань за 1923 і 1934 роки. Книга реєстрації
карних злочинів за 1929, 1934, 1936 і 1937 роки. Книги обліку військовозобов’язаних
осіб за 1920, 1927, 1930, 1938 роки. Головний фінансовий звіт за 1920, 1923 і 1926
роки. Рахунковий звіт м. Ужгорода за 1921, 1924, 1926 роки.
Ужгородське окружне нотарське управління, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Okresní notářský úřad v Užhorodě, Užhorod)
Ф.866, од. зб. 12, 1922-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга реєстрації вхідних і вихідних документів за 1922-1924, 1929, 1930, 1935,
1936 роки. Книга реєстрації вхідних і вихідних документів по цивільним питанням
за 1923-1924 роки. Алфавітний покажчик імен і установ до книги реєстрації вхідних документів за 1933 рік.
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Углянське нотарське управління, с. Угля, Тячівського округу Підкарпатської
Русі (Notářský úřad v Uhlě, Uhlja)
Ф. 312, од. зб. 3, 1922-1923 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга реєстрації вхідних документів за 1922-1923 роки. Журнал реєстрації
вхідної кореспонденції (1940 рік).
Ублянське нотарське управління, с. Убля (Notářský úřad v Ubl’ě, Ubl’a)
Ф. 1391, од. зб. 1, 1933 р. Опис. Чеськ. мова.
Хроніка села.
Фанчиківське нотарське управління, с. Фанчиково Севлюського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Fančikově, Fančikovo)
Ф. 265, од. зб. 137, 1918-1938 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Циркуляри Крайового управління Підкарпатської Русі. Документи з адміністративних, фінансових, податкових, військових, сільськогосподарських, метричних
питань. Розпорядчі документи Севлюського окружного управління. Рішення Севлюського окружного управління про надання громадянам дозволу на будівництво
житлових будівель, допомогу нужденним, передачу майна спадкоємцям, надання
чехословацького громадянства, видачу патенту на право промислу і торгівлі та
інше. Протоколи про вибори сільських, фінансових, будівельних та інших комісій. Рішення сільських представництв про прийом громадян в сільську общину.
Річний бюджет сіл та окремих установ. Списки незаконнонароджених дітей; додаткові списки. Статут організації „Підкарпатський союз молоді”. Щоденник громадських робіт. Свідоцтва громадян про територіальну приналежність і майновий
стан. Списки присяжних засідателів Берегівського і Рахівського судів на 1929 рік.
Акти про укладення шлюбу за 1920, 1927, 1929-1938 роки. Відомості обліку народження і внесення змін в метричні книги за 1920, 1921, 1926-1931, 1933-1937 роки.
Книга реєстрації вхідних документів за 1931, 1932 роки. Книга реєстрації вхідних і вихідних документів за 1942 рік.
Метрична книга с. Фанчикова (1918-1927 рр.). Матеріали (анкети, метричні,
лікарські та інші свідоцтва, згоди батьків та інше) про шлюб громадян за 1921,
1931, 1935-1938 роки. Відомості про проведення додаткових записів і виправлень
в метричні книги (1934-1937 рр.).
Хустське окружне нотарське управління, м. Хуст Підкарпатської Русі
(Obvodní notářský úřad v Chustě, Chust)
Ф. 115, од.зб. 685, 1911-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження і циркуляри Крайового управління Підкарпатської Русі, Хустського окружного управління з адміністративно-фінансових питань. Інструкція
Хустської окружної страхової каси про страхування службовців. Рахунковий головний журнал м. Хуста за 1932 рік. Матеріали про будівництво житлових та держав-
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них будівель, доріг і вулиць в м. Хусті. Справи про видачу свідоцтв територіальної
приналежності, видачу свідоцтв чехословацького громадянства, прийняття громадян в общину м. Хуста, видачу патентів на право ведення торгівлі і ремесла,
встановлення майнового та родинного стану осіб. Справи про стягнення податків
з осіб, фінансування Хустської руської початкової школи, встановлення пенсії сиротам службовців, державну позичку підприємцям, надання матеріальної допомоги громадянам, видачу коштів в кредит інвалідам. Документи про діяльність
культосвітніх, спортивних та інших спілок.
Особові справи службовців.
Хустське нотарське управління, м. Хуст Підкарпатської Русі (Notářský úřad v
Chustě, Chust)
Ф. 857, од. зб. 227, 1919-1939 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Циркуляри і розпорядження Цивільного управління Підкарпатської Русі, Міністерства внутрішніх справ ЧСР, Реферату громадських робіт Підкарпатської Русі,
Реферату землеробства Підкарпатської Русі. Розпорядчі документи Хустського
окружного управління. Документи з адміністративних, фінансових, військових,
податкових, сільськогосподарських питань і з питань соцопіки, промисловості та
торгівлі, релігії. Угоди про оренду землі, оренду приміщень для торгівлі. Угода з
підприємцями про електрифікацію міста Хуст. Списки членів виборчих комісій від
різних партій на 1927-1929 роки. Рішення суду по карним справам; інвентарні описи спадщини. Звіт про стан міста Хуст і його околиць за 1918-1928 роки. Квартальні звіти Хустського окружного управління за 1928, 1933, 1935 роки. Платіжні
повідомлення про встановлення податку з нерухомості. Інвентарний опис майна
м. Хуст станом на 31 грудня 1935 року. Документи, що стосуються оподаткування
та стягнення податків з населення.
Книги реєстрації вхідних документів за 1922-1924, 1928, 1929, 1934, 1935,1939
роки. Книги реєстрації вхідних документів за 1921, 1923, 1925, 1926, 1935 роки.
Книга реєстрації вхідних документів з цивільних питань за 1935 рік. Книга реєстрації вхідних і вихідних документів з цивільних питань за 1925 рік. Алфавітний покажчик імен і реєстри поземельних вкладок.за 1921 рік. Головна рахункова книга
с. Хуст за 1928 рік.
Чорноардівське нотарське управління, с. Чорний Ардів Севлюського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Černom Árdově, Černi Árdov)
Ф.268, од.зб. 4, 1935 р. Опис. Чеськ. мова.
Книга реєстрації вхідних документів за 1935 рік. Відомості про додаткові записи у метричні книги с. Чорний Ардів за 1900, 1925, 1935 роки.
Чумальовське нотарське управління, с. Чумальово Тячівського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Čomaljevě, Čomaljevo)
Ф. 307, од. зб. 193, 1923-1927 рр. Описи. Чеськ. мова.
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Розпорядження, циркуляри, повідомлення Цивільного управління Підкарпатської Русі, Міністерства внутрішніх справ ЧСР. Розпорядчі документи Тячівського
окружного управління. Документи з адміністративно-фінансових, військових, судових, медичних, метричних, сільськогоспо-дарських, податкових, будівельних,
шкільних питань і з питань друку, промисловості та торгівлі, релігії, соціальної опіки, тваринництва, продовольчого забезпечення. Документи, що стосуються оподаткування і стягнення податків з населення. Метричні свідоцтва громадян про
народження, шлюб і смерть. Матеріали (розпорядження, циркуляри, відношення
та листування) з питань діловодства. Повідомлення Тячівського окружного начальника про заснування архіву кадастрових карт в Ужгороді та оштрафування
громадян за адміністративні порушення. Прохання осіб про видачу патенту на
право ведення ремесла. Заяви про видачу закордонних паспортів.
Книга реєстрації вхідних документів за 1927 рік. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів за 1924 і 1927 роки. Алфавітний покажчик імен і установ до
книги реєстрації вхідних документів зв 1923 рік.
Чумальовський районний нотаріат, с. Чумальово Тячівського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Čomaljevě, Čomaljevo)
Ф. 1308, од. зб. 2, 1922-1932 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга реєстрації вхідних документів за 1932 рік. Алфавітний покажчик до книги
реєстрації вхідних документів за 1922 рік.
Ясінянське районне нотарське управління, с. Ясіня Рахівського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Jasiňé, Jasiňa)
Ф. 220, од. зб. 224, 1920-1939 рр. Описи. Угор.,чеськ. мови.
Циркуляри, розпорядження, повідомлення Цивільного управління Підкарпатської Русі, Крайового управління Підкарпатської Русі, Реферату землеробства Піджкарпатської Русі, Земельного сільськогосподарського управління Підкарпатської Русі.
Розпорядчі документи Рахівського окружного управління. Документи з адміністративних, фінансових, військових, торговельних, метричних, податкових, шкільних, будівельних питань і з питань соціальної опіки, охорони здоров’я. Протоколи засідань
сільського представництва. Списки власників лісу с. Ясіня. Справи про звільнення
від військової служби, про видачу свідоцтва чехословацького громадянства, про організацію виборів до парламенту Чехословаччини. Списки службовців. Списки дітей
шкільного віку с. Ясіня. Прохання осіб про надання дозволу на ведення ремесла,
про встановлення територіальної приналежності, видачу свідоцтв про народження
і смерть. Списки іноземців єврейської національності. Списки демобілізованих військовослужбовців с. Ясіня за 1938 рік. Справи про звільнення від призову до армії,
про надання відпусток військовослужбовцям. Матеріали з питань лісового господарства. Повідомлення Рахівського окружного управління про внесення змін у метричні
документи. Оголошення про надання дозволу на укладення шлюбу. Угоди з торгівцями про оренду торгових приміщень. Фінансовий журнал за 1937 рік.
Книга реєстрації вхідних документів за 1922-1925 роки. Книга реєстрації вхідних і вихідних документів за 1922 рік. Алфавітний покажчик імен і установ до книги
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реєстрації вхідних документів за 1922 рік. Книга реєстрації іноземців за 1934 рік.
Книга реєстрації військовозобов’язаних осіб за 1929 рік.
Андрашівське сільське управління, с. Андрашово Ужгородського округу
Підкарпатської Русі (Andrásházai kőzség, Andrásháza)
Ф. 1298, од. зб. 1, 1927 р. Опис. Угор. мова.
Алфавітний покажчик імен до реєстру поземельних вкладок (б/д).
Анталівське сільське управління, с. Анталівці Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Antalóczi kőzség, Antalócz)
Ф. 1299, од. зб. 1, 1927 р. Опис. Угор. мова.
Алфавітний покажчик імен до реєстру поземельних вкладок (б/д).
Вишківське сільське управління, с. Вишково Хустського округу Підкарпатської Русі (Viski kőzség, Visk; Obecní rada v Výškově nad Tisou, Výškovo nad
Tisou)
Ф. 366, од. зб. 123, 1914-1938 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Циркуляри, розпорядження, повідомлення Крайового управління Підкарпатської Русі, Президії Крайового управління Підкарпатської Русі, Канцелярії губернатора Підкарпатської Русі. Розпорядчі документи Хустського окружного управління. Документи з адміністративних, фінансових, військових, метричних, сільськогосподарських, шкільних, будівельних питань і питань соціальної опіки, охорони
здоров’я. Бюджет Хустського округу на 1939 рік. Паспорти на худобу. Рішення
Хустського окружного суду про внесення змін до поземельної книги – перепис права власності на продане нерухоме майно з продавців на покупців і розпорядження
про нарахування на продавців прибуткового податку. Рішення і копії повідомлень
Хустського окружного начальника про видачу патентів на ведення ремесла, видачу свідоцтв про громадянство, дозволу на побудову житлових будинків та інше.
Книги протоколів засідань сільського управління (1914-1922 рр.).
Вишнєапшанське сільське управління, с. Вишня Апша Рахівського округу
Підкарпатської Русі (Obecní rada v Vyšně Apšě, Vyšni Apša)
Ф.1289, од. зб. 2, 1928-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга протоколів засідань сільського управління за 1928, 1932 – 1938 рр.
Гукливське сільське управління, с. Гукливе Свалявського округу (Huklivai
kőzség, Hukliva)
Ф. 1290, од. зб. 1, без дати. Опис. Угор. мова.
Алфавітний покажчик імен до реєстру поземельних вкладок (б/д).
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Данилівське сільське управління, с. Данилово Хустського округу Підкарпатської Русі (Danilovai kőzség, Danilova)
Ф. 1475, од. зб. 1, 1937-1941 рр. Опис. Чеськ., угор. мова.
Книга протоколів засідань сільського представництва (1937-1941 рр.).
Золотаревське сільське управління, с. Золотарево Хустського округу Підкарпатської Русі (Obecní úřad v Zlatáryvě, Zlatáry)
Ф. 1471, од. зб. 1, 1919-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга протоколів засідань сільського представництва (1925-1935 рр.).
Кобилецькополянське сільське управління, с. Кобилецька Поляна Рахівського округу Підкарпатської Русі (Obecní úřad v Kobyleckě Poljaně, Kobylecka
Poljana)
Ф. 1477, од. зб. 2, 1926-1941 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Книга протоколів засідань сільського представництва (1926-1941 рр.). Головна
касова книга за 1936 рік.
Копашневське сільське управління, с. Копашнево Хустського округу Підкарпатської Русі (Obecní úřad v Kopašnověm, Kopašnovo)
Ф. 1473, од. зб. 1, 1928-1933 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга протоколів засідань сільського представництва (1928-1933 рр.).
Нижнєселиське сільське управління, с. Нижнє Селище Хустського округу
Підкарпатської Русі (Obecní úřad v Nižnim Selišti, Nižni Seliště)
Ф. 1266 од. зб. 2, 1929-1937 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Книга протоколів засідань сільського представництва за 1929-1937 роки. Книга
прибутків і видатків сільської каси (1942 р.).
Рахівське сільське управління, с. Рахів Підкарпатської Русі (Obecní úřad v
Rahově, Rahovo)
Ф. 913, од. зб. 23, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Бюджет с. Рахів на 1933 та 1938 роки. Облікові картки виборців с. Кваси по
виборам до парламенту Чехословаччини у 1924 році. Книга реєстрації сплати податків мешканцями с. Рахів за 1931-1934 роки. Вихідний журнал реєстрації виданих метричних посвідчень. Документи з фінансових та військових питань. Книга
протоколів засідань сільського представництва і алфавітний покажчик до неї за
1928-1938 роки. Головна книга обліку громадян, що відкупилися від громадськопримусових робіт за 1929-1931 роки.
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Середнянське сільське управління, с. Середнє Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Obecní úřad v Seredněm, Seredne)
Ф. 1264, од. зб. 2, 1936-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Алфавітний покажчик імен до реєстру поземельних вкладок с. Середнє за
1936 рік. Книга реєстрації вхідних і вихідних документів (1938 рік).
Солотвинське сільське управління, с. Солотвино Рахівського округу Підкарпатської Русі (Obecní úřad v Mármorošskě Solotvině, Mármorošská Solotvina)
Ф. 1263, од. зб. 2, 1925-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга обліку руху коштів сільського фонду за 1936 рік. Книга протоколів сільського управління за 1925-1929 роки.
Богданське сільське управління, с. Богдан Тячівського округу Підкарпатської Русі (Obecní úřad v Bohdánu, Bohdán)
Ф. 932, од. зб. 6, 1922-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Головна касова книга. Головна рахункова книга. Книга обліку громадян, що
відкупилися від виконання громадсько-примусових робіт. Книга протоколів засідань сільського представництва. Книга записів (протоколів) фінансового комісара.
Книга протоколів засідань сільського управління.
Углянське сільське управління, с. Угля Тячівського округу Підкарпатської
Русі (Obecní úřad v Uhlě, Uhlja)
Ф. 1272, од. зб. 2, 1919-1923 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга реєстрації вхідних і вихідних документів за 1919-1920 роки. Алфавітний
покажчик імен і установ до книги реєстрації вхідних документів за 1922-1926 роки.
Урмезівське сільське управління, с. Урмезе Тячівського округу Марамороської жупи (Obecní úřad v Urmezijově, Urmezijovo)
Ф. 1274, од. зб. 11, 1919-1942 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Алфавітний покажчик імен і установ до книги реєстрації вхідних документів
за 1919-1922 роки. Платіжні повідомлення про сплату боргів за нерухоме майно
(1932-1937 рр.).
Хустська сільська управа, с. Хуст Підкарпатської Русі (Obecní úřad v Chustě,
Chust)
Ф. 213, од. зб. 140, 1925-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри Президії Крайового управління Підкарпатської Русі, Цивільного
управління Підкарпатської Русі, Міністерства соціальної опіки ЧСР. Розпорядчі
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документи Хустського окружного управління. Документи з адміністративних, фінансових, податкових, медичних, будівельних, господарських, торговельних, політичних питань. Прохання громадян про звільнення їх від виконання громадських
робіт. Повідомлення Хустського нотарського управління про національний склад
Хустського округу на 1926 рік. Список політичних партій Підкарпатської Русі. Опис
нерухомого майна мешканців села Хуст. Відомості обліку боргів с. Хуст фінансовим установам. Справи про передачу спадку і встановлення опіки над сиротами.
Документи, що стосуються оподаткування та стягнення податків з населення. Звіти про господарське і політичне положення в с. Хуст за 1926, 1927 і 1932 роки.
Прохання громадян про видачу свідоцтва територіальної приналежності і чехословацького громадянства. Метричні свідоцтва громадян про шлюб, народження і
смерть. Квитанції сільської каси про сплату боргу різним підприємствам. Документи з питань освіти, соціальної опіки, освіти і культу. Звіти фінансової комісії м. Хуст.
Книга протоколів засідань сільського представництва (1924-1926 роки). Книга
реєстрації вхідних і вихідних документів (1932, 1933 роки). Книга реєстрації вхідних документів з майнових питань (1935, 1936 роки). Книга протоколів засідань
сільського представництва і алфавітний покажчик до неї (1924, 1928-1930 роки).
Головна рахункова книга м. Хуст (1922, 1936 роки). Головна касова книга (1931,
1936 роки). Книга обліку вкладів, внесених громадянами.

2.3. Органи поліції, жандармерії, прикордонної охорони
(митниць), тюрми
2.3.1. Органи поліції
5 фондів, од. зб. 851, 1918-1939 рр. Описи.
Згідно з постановою Міністерства Внутрішніх справ ЧСР № 299 від 14 жовтня 1922
року в мм. Мукачеві, Берегові і Хусті 10 грудня 1922 року утворювались поліцейські комісаріати. Цією ж постановою визначались території округів поліцейських комісаріатів,
а також питання, що входили до їх компетенції, а саме: питання суспільної безпеки і порядку, реєстрації осіб, що проживали або знаходились на території поліцейського округу, паспортного та прикордонного режиму, зберігання зброї, нагляду за проведенням
зборів, виданням друкованої продукції, транспортом, місцями розваг, кримінальним судочинством та ін. На чолі поліцейського комісаріату стояв управляючий (spravce), який
підпорядковувався жупанському управлінню. Цивільне Управління Підкарпатської Русі
в Ужгороді, як вищий адміністративно-політичний орган, займалося питаннями особового складу поліції і дисципліни, а також стежило за сумлінним виконанням співробітниками поліції своїх обов’язків.
В 1928-1931 рр., під час адміністративної реформи в ЧСР, була змінена і структура
органів поліції на території Підкарпатської Русі. Так, на підставі Закону ЧСР № 208 від
17 грудня 1931 року були ліквідовані поліцейські комісаріати в м. Берегові (31 січня
1934 р.) і в м. Хусті (1 березня 1933 р.). Поліцейський комісаріат залишився тільки в
м. Мукачеві. В м. Ужгороді, на підставі постанови МВС ЧСР № 454 від 14 грудня 1921
р. 24 грудня того ж року утворювалась поліцейська дирекція, правочинність якої розповсюджувалась на цілий Ужгородський округ і села Доманинці, Радванка, до кордонів сіл Горяни і Дравці. Зазначена територія утворювала округ поліцейської дирекції
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в Ужгороді. В компетенцію зазначеної дирекції входили такі ж самі питання, якими
займалися поліцейські комісаріати. На чолі поліцейської дирекції стояв поліцейський
директор, який підпорядковувався Цивільному Управлінню Підкарпатської Русі в Ужгороді і жупану. Для виконання своїх обов’язків поліцейській дирекції були підпорядковані
цивільна поліцейська охорона та поліцейська охорона в спеціальній уніформі. В 1928
році, на підставі постанови МВС ЧСР № 168 від 26 вересня 1928 року територія округа
поліцейської дирекції в Ужгороді була розширена.

Ужгородська поліцейська дирекція, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Policejní
ředitelství v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1220, од. зб. 32, 1922-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляри і розпорядження про створення Сторожі охорони держави. Списки
членів Сторожі охорони держави. Циркуляри і повідомлення Міністерства торгівлі ЧСР Міністерству внутрішніх справ ЧСР про виготовлення форми. Звіти про
політичне становище, донесення жандармських станцій. Картки обліку іноземців.
Платіжні відомості Ужгородської поліцейської дерекції.
Ужгородське поліцейське управління, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Policejní úřad města Užhorodа, Užhorod)
Ф. 831, од. зб. 25, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Повідомленя Ужгородського жупанського управління про створення Крайової
продовольчої комісії. Книга обліку власників автомобілів. Головна касова книга.
Книга реєстрації громадян, які призиваються в армію. Журнали вхідних та вихідних документів.
Берегівський поліцейський комісаріат, м. Берегово Підкарпатської Русі
(Hlávní policejní komisařství v Berehově, Berehovo)
Ф. 1219, од. зб. 51, 1920-1923 рр. Описи. Чеськ. мова.
Справи про порушення паспортного режиму, жебрацтво, громадського спокою, правил торгівлі, адміністративні і санітарні порушення. Справи про вирубку
лісу та ін.
Посвідчення стражників. Прохання про видачу закордонних паспортів.
Державне поліцейське управління в м. Мукачеві, Підкарпатської Русі (Státní
policejní úřad v Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 1595, од. зб. 7, 1921-1938 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ ЧСР про взяття на облік заборгованості виплат довоенної Угорської держави, повідомлення Мукачівського жупанського управління про підготовку нападу Угорщини на Чехословаччину. Списки
тютюнових крамниць.
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Листування з Крайовим жандармським управлінням про надання списків жандармських станцій на території Підкарпатської Русі, про видачу дозволів на тимчасове проживання громадянам Румунії на території Підкарпатської Русі.
Хустський поліцейський комісаріат, м. Хуст Підкарпатської Русі (Policejní
komisařství v Chustě, Chust)
Ф. 41, од. зб. 704, 1918-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри і розпорядження Міністерства внутрішніх справ ЧСР, Міністерства
фінансів ЧСР про порядок призначення і оплати праці службовців, з господарських
питань, про іспити з мови, з питань бюджету, з адміністративних питань, цензури
та про заборону поширення іноземної преси. Циркуляри Крайового управління
Підкарпатської Русі з адміністративних та господарських питань, з питання підготовки святкування Дня народження Президента ЧСР Т.Г. Масарика та ін.
Циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі про побудову державних
будинків для службовців, оплату праці службовців, з адміністративних питань. про
стеження за іноземцями, діяльність угорських націоналістичних організацій та ін.
Циркуляри Президії Крайового управління Підкарпатської Русі з адміністративних питань, про конфіскацію і заборону розповсюдження іноземних газет, облік
угорських товариств, стеження за приїжджими іноземцями, страхування службовців державних установ, про стеження за діяльністю Комуністичної партії Чехословаччини. Особові справи поліцейських.
Листування з Ужгородською поліцейською дирекцією про затримання румунських, угорських і польських диверсантів, з адміністративно-господарських питань.

2.3.2. Жандармські управління
2 фонди, од. зб. 32, 1925-1939 рр. Описи.
Органи жандармерії (četníctvo) на території ЧСР і Підкарпатської Русі остаточно
сформувалися в 1920 році і діяли на підставі Закону ЧСР № 299 від 14 квітня 1920
р. Жандармерія представляла собою військовий корпус охорони, метою якого була
охорона суспільного порядку та суспільної безпеки на всій території ЧСР. Жандармерія
була органом політичного державного управління, а тому підпорядковувалась Крайовим державним політичним управлінням. З питань навчання, дисципліни, контролю, а
також з юридичних і господарських питань жандарми підпорядковувались жандармським офіцерам. В останній інстанції жандармерія підпорядковувалась МВС ЧСР. Для
підтримки військового порядку і дисципліни МВС ЧСР призначало для органів жандармерії головного командуючого. Питання організації та чисельності жандармських органів, а також питання навчання і озброєння входили до компетенції МВС ЧСР і Міністерства Національної Оборони ЧСР. У випадку оголошення військового стану частина
органів жандармерії безпосередньо підпорядковувалась воєнному командуванню. На
місцях Крайові (Земські) жандармські управління були підпорядковані місцевим політичним управлінням (політичному управлінню Цивільного Управління Підкарпатської
Русі, а після 1928 року – Президії Крайового Управління Підкарпатської Русі і сьомому
відділу зазначеного управління). Жандармерія не підпорядковувалась іншим цивіль-
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ним і воєнним органам управління, а також органам самоврядування. На жандармерію
розповсюджувалось військове судочинство, а співробітники жандармських органів прирівнювались до військовослужбовців. В 1928 році був прийнятий Закон ЧСР № 28 від
31 січня 1928 року, який вносив деякі зміни та доповнення до Закону ЧСР про жандармерію та корпуси охорони безпеки.

Крайове жандармське управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Zemský
Četnicky úřad v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 785, од. зб. 28, 1926-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри Президії Крайового управління Підкарпатської Русі з адміністративних питань, про конфіскацію і заборону розповсюдження іноземних газет, облік
угорських товариств, стеження за приїжджими іноземцями, страхування службовців державних установ, про стеження за діяльністю Комуністичної партії Чехословаччини та інше.
Великокопанська жандармська станція, с. Велика Копаня Севлюського округу Підкарпатської Русі (Četnická stanicá v Veliké Kopaňé, Veliká Kopaňa)
Ф. 1214, од. зб. 4, 1925-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляри Крайового жандармського командування в м. Ужгороді, поліцейської дирекції в м. Братиславі про розшук злочинців та ін.
Листування з жандармськими станціями про судимість і місце мешкання підозрюваних осіб, їх участь в політичних акціях.

2.3.3. Органи прикордонної охорони
(митниці, фінансова сторожа)
13 фондів, од. зб. 1943, 1920-1938 рр. Описи.Чеськ. мова.
В 1919 році на території Чехословацької Республіки і Підкарпатської Русі, згідно
Закону ЧСР № 28 від 12 грудня 1919 року, була проведена реорганізація старих фіскальних служб. Відповідно до цього Закону замість старої фінансової сторожі (finanční
stráže) створювалась служба податкового контролю, компетенція якої розповсюджувалась на всю внутрішню територію Чехословацької Республіки і фінансова прикордонна
сторожа (finanční stráží pohraníční), компетенція якої розповсюджувалась на прикордонні території.

Бадалівське митне управління, с. Бадалово Берегівського округу Підкарпатської Русі (Celni úřad v Badalově, Badalovo)
Ф. 1187, од. зб. 206, 1921-1938 рр., Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри і розпорядження Міністерства фінансів Чехословаччини та Цивільного управління Підкарпатської Русі з адміністративних та господарських питань.
Циркуляри Міністерства фінансів Чехословаччини про імпорт та експорт товарів,
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отримання віз, спрощення митних правил, торгові відносини з Австрією, Турцією і
Швецією, про збір мит, з питань валюти, боротьби з контрабандою та ін.
Акти конфіскації контрабандних товарів та їх продаж з аукціону. Акти про накладання штрафів за порушення митних правил. Відомості обліку кількості конфіскованих товарів, накладання штрафів за порушення митних правил. Акти про
знищення конфіскованих товарів. Списки оштрафованих громадян за порушення
митних правил.
Журнали обліку видачі платіжних повідомлень. Журнали обліку видачі митних
марок. Головна касова книга. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів.
Листування з Головним фінансовим управлінням в Ужгороді про дозвіл фірмам сплаву лісу та отримання мита за сплав лісу, про результати проведення ревізій митних управлінь.
Бадалівське відділення прикордонної фінансової сторожі, с. Бадалово Берегівського округу Підкарпатської Русі (Oddělení pohraníční stráže v Badalově,
Badalovo)
Ф. 192, од. зб. 69, 1923-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження Міністерства фінансів Чехословаччини і Ужгородської фінансової дирекції з адміністративно-господарських питань, про заборону розповсюдження закордонних газет. Розпорядження і циркуляри Крайового уряду Підкарпатської Русі. Список власників човнів.
Журнали обліку конфіскованих речей, журнали обліку оштрафованих осіб, забезпечення службовців зброєю, сплаву дерева. Журнали вхідних та вихідних документів.
Листування з фінансовими установами про прикордонні відносини з Угорщиною, Польщею, Румунією. Листування з Ужгородською фінансовою установою з
особового складу.
Бекеньське відділення прикордонної фінансової сторожі, с. Бекень Севлюського округу Підкарпатської Русі (Oddělení pohraníční finanční straže v
Bekeně, Bekeň)
Ф. 186, од. зб. 151, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження Міністерства фінансів Чехословаччини про порядок продажі
конфіскованого майна, циркуляри Президії головної фінансової дерекції в Ужгороді про порядок святкування церковних свят, отримання зброї нового взірця, про
порядок боротьби з контрабандою спирта, надання відпусток працівникам фінансової сторожі та ін.
Відомості про витрати на утримання відділення прикордонної фінансої сторожі, про конфіскацію товарів. Журнали службових наказів. Журнали обліку інспекцій населення, обліку квартирних обшуків, обліку службовців, вхідних та вихідних
документів, обліку конфіскованих речей у осіб, що займаються контрабандою, перевірки зброї та ін.
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Великопаладьський інспекторат прикордонної фінансової сторожі, с. Велика Паладь Севлюського округу Підкарпатської Русі (Inspektorát pohranični
finanční straže v Veliké Paladě, Veliký Palad)
Ф. 194, од. зб. 8, 1937-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Розпорядження Міністерства фінансів Чехословаччини та Ужгородської фінансової дирекції з адміністративно-господарських питань. Щоденники обліку роботи начальників інспекторату.
Листування з фінансовими відділами з особового складу.
Великопаладьське відділення прикордонної фінансової сторожі, с. Велика
Паладь Севлюського округу Підкарпатської Русі (Oddělení pohraníční finanční
straže v Veliké Paladě, Veliký Palad)
Ф. 184, од. зб. 223, 1921-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження і циркуляри Міністерства фінансів Чехословаччини та Ужгородської фінансової дирекції з адміністративно-господарських питань. Список
службовців. Графіки відпусток службовців. Відомості про стан охорони кордону,
про наявність зброї у службовців, нарахування заробітної плати, проведення обшуків. Збірник Інструкцій Міністерства фінансів ЧСР для фінансових справ. Інвентарні описи. Щоденники обліку службових обходів кордону прикордонниками
фінансової сторожі. Касові журнали.
Журнали обліку інспектування відділення, перевірки зброї, оштрафування
осіб, які мали земельні ділянки за кордоном. Журнали вихідної та вхідної документації. Журнали розкладу несення служби з охорони кордону.
Листування з Ужгородською фінансовою дирекцією з особового складу.
Вілоцьке відділення прикордонної фінансової сторожі, с. Вілок Севлюського
округу Підкарпатської Русі (Oddělení pohraníční finanční straže v Vyloku, Vylok)
Ф. 191, од. зб. 153, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри Реферату фінансів Цивільного управління Підкарпатської Русі в
Ужгороді про надання надбавок службовцям, про порядок носіння форми, передачі зброї та порядок її носіння, видачі пропусків, нагородження працівників, підвищення кваліфікації, притягнення до відповідальності за порушення трудової дисципліни службовців Вілоцького відділення прикордонної фінансової сторожі та ін.
Список службовців. Оперативна карта району фінансової сторожі с. Вілок.
Розпорядження і циркуляри Ужгородської фінансової дерекції з адміністративно-господарських питань.
Щоденники несення служби інспекторами на митниці с. Вілок. Щоденники обліку службових обходів кордону прикордонниками фінансової сторожі. Журнали
обліку руху державного майна, виплати заробітної плати, вхідних та вихідних документів, перевірки зброї, інспектування митних інспекторів.
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Жденіївський інспекторат прикордонної фінансової сторожі, с. Жденієво
Свалявського округу Підкарпатської Русі (Inspektorát pohraníční finanční
straže v Ždenijevě, Ždenijevo)
Ф. 338, од. зб. 1, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Журнал вихідних та вхідних документів.
Косинське додаткове митне управління, с. Косини Берегівського округу Підкарпатської Русі (Vedlejši celni úřad v Kosině, Kosino)
Ф. 689, од. зб. 195, 1923-1938 рр., Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини про порядок отримання чехословацького громадянства.
Циркуляри Міністерства фінансів Чехословачини про боротьбу з контрабандою, питань організації торгівлі з іноземними державами, стягнення податків, з
особового складу, видачі посвідченнь митникам, відкриття митних постів, експорту та імпорту товарів, з адміністративно-господарських питань та ін.
Циркуляри Крайового управління Підкарпатської Русі та Президії Цивільного
управління Підкарпатської Русі з питань видачі віз іноземцям, про стягнення податків з обороту, перехід кордону без закордонних паспортів для роботи в Австрії,
порядок переходу угорсько-чехословацького кордону.
Циркуляри Головної фінансової дирекції в Ужгороді про сплату податків на
предмети розкоші, з особового складу службовців фінансових дирекцій.
Інструкції Міністерства фінансів Чехословачини про стягнення мита. Акти конфіскації контрабандних товарів. Касові книги.
Щоденники обліку службових обходів кордону прикордонниками фінансової
сторожі. Журнали реєстрації вхідної та вихідної документації.
Петровське відділення прикордонної фінансової сторожі, с. Петрово Севлюського округу Підкарпатської Русі (Oddělení pohraníční finanční straže v
Petrově, Petrovo)
Ф. 195, од. зб. 85, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження Міністерства фінансів Чехословаччини та Ужгородської фінансової дирекції з адміністративних питань, з особового складу фінансової сторожі. Список інспекторів фінансової сторожі. Збірник законів і розпоряджень уряду
Чехословаччини. Схема Чехословацького-угорського кордону на ділянці фінансової сторожі с. Петрово.
Циркуляри Крайового управління Підкарпатської Русі про заходи запобігання
контрабанди, пошук дезертирів.
Журнали реєстрації осіб, оштрафованих за спекуляцію. Журнали обліку перевірки зброї, інспектування відділення. Журнали реєстрації вхідних та вихідних
документів.
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Фертешалмаський інспекторат прикордонної фінансової сторожі, с. Фертешалмаш Севлюського округу Підкарпатської Русі (Inspektorát pohraníční
finanční straže v Fertešalmášu, Fertešalmáš)
Ф. 196, од. зб. 97, 1921-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Розпорядження Міністерства фінансів Чехословаччини та Ужгородської фінансової дирекції з адміністративних питань, з особового складу фінансової сторожі
та ін. Оперативні карти околиці с. Велика Паладь. Списки мешканців с. Бекень, які
отримали дозвіл на вирощування тютюну.
Списки службовців, характеристики, графіки відпусток службовців фінансової
сторожі. Відомості про отримання і здачу зброї.
Журнали реєстрації осіб, оштрафованих за спекуляцію. Журнали інспектування інспекторату, перевірки зброї. Журнали вхідної та вихідної документації. Журнали обліку видачі пропусків на право переходу кордону.
Фертешалмаське відділення прикордонної фінансової сторожі, с. Фертешалмаш Севлюського округу Підкарпатської Русі (Oddělení pohraníční finanční
straže v Fertešalmašu, Fertešalmaš)
Ф. 197, од. зб. 501, 1924-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Копії циркулярів Міністерства фінансів Чехословаччини та Президії Цивільного управління Підкарпатської Русі про об`єднання сіл Кремлін, Старий Двір і
Светлов в єдине с. Кремлін, з особового складу фінансової сторожі, про заборону
вивозу цукору за межі Чехословаччини, боротьбу з контрабандою, видачу дозволів на перехід кордону групами осіб та ін.
Копії циркулярів Президії Цивільного управління Підкарпатської Русі про порядок видачі дозволів на перехід чехословацько-румунського та угорського кордону,
вивчення чеської, угорської та русинської мови, про підготовку архівних документів
для передачі Румунії. Копії циркулярів Президії Цивільного управління Підкарпатської Русі про приєднання сіл Севлюського округу Велятино і Крива до Хустського
окружного управління, організацію курсів для офіцерів запаса, про встановлення
державних та релігійних свят, прийняття заходів для запобігання масової міграції
населення, про порядок проведення виборів до Чехословацького парламенту, про
заборону вивозу за кордон церковних та інших пам’яток.
Циркуляри Головної фінансової дирекції в Ужгороді з особового складу, про
заходи боротьби з котрабандою тютюну, спирта та худоби, про порядок використання зброї службовцями фінансової сторожі, купівлю канцтоварів.
Списки службовців. Журнали обліку службовців, виплати заробітної плати, прибутку і витрат, обліку інвентарю, інспектування відділення, вхідної та вихідної документації. Касові щоденники. Поштові книги. Щоденники службових наказів. Повідомлення в Окружну фінансову дирекцію м.Ужгорода про затриманих контрабандистів.
Форголаньське відділення прикордонної фінансової сторожі, с. Форголань
Севлюського округу Підкарпатської Русі (Oddělení pohraníční finanční straže
v Forgolaně, Forgolaň)
Ф. 193, од. зб. 6, 1921-1922 рр. Опис. Чеськ. мова.
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Розпорядження Міністерства фінансів Чехословаччини та Ужгородської фінансової дирекції з адміністративних питань та з особового складу. Списки службовців фінансової сторожі.
Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації.
Четовське відділення прикордонної фінансової сторожі, с. Четово Берегівського округу Підкарпатської Русі (Oddělení pohraníční finanční straže v
Četově, Četovo)
Ф. 187, од. зб. 248, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри Президії Міністерства фінансів Чехословаччини у Празі про репатріацію чехословацьких громадян з території колишньої Австро-Угорщини, демобілізацію військовослужбовців, закупівлю форми для службовців, порядок експорту та імпорту товарів та ін.
Циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді про встановлення офіційної назви краю „Підкарпатська Русь”, з особового складу прикордонної фінансової сторожі, про порядок та умови видачі пропусків для переходу кордону, порядок носіння форми службовцями фінансової сторожі, зміни в
законодавстві зовнішньої торгівлі, заборону вивозу цукору, спирту, тютюну, вівса
та інших товарів без сплати мита, заборону листування з угорськими організаціями.
Статут прикордонної фінансової сторожі. Списки службовців. Журнал обліку
інвентаря. Списки мисливців. Журнал обліку прибутків і витрат на утримання відділення. Касова книга прибутків і витрат. Карта прикордонного району. Журнали
обліку інспектування відділення, перевірки зброї, вхідних і вихідних документів.

2.3.4. В`язниці
2 фонди, од. зб. 2, 1925-1938 рр. Описи.
Берегівська в’язниця, м. Берегово Підкарпатської Русі (Věznice v Berehově,
Berehovo)
Ф. 1465, од. зб. 1, 1925-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга обліку ув’язнених Берегівської в`язниці.
Хустська в’язниця, м. Хуст Підкарпатської Русі (Věznice v Chustě, Chust)
Ф. 1464, од. зб. 1, 1934 р., Опис. Чеськ. мова.
Книга обліку ув’язнених Хустської в`язниці.
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2.4. Крайові органи по організації виборів
до вищих органів державної влади
1 фонд, од. зб. 25, 1921-1939 рр. Опис.
Порядок виборів депутатів і сенаторів Національних Зборів ЧСР визначався Законами ЧСР № 123 і № 124 від 29 лютого 1920 року. Згідно першого Закону вся територія
ЧСР ділилася на 23 виборчих територіальних округи (volební kraj). По виборах до Палати
депутатів Національних Зборів ЧСР територія Підкарпатської Русі була включена до 23
виборчого територіального округу з центром в м. Ужгороді, де знаходилась і окружна територіальна виборча комісія. Законом визначалась кількість депутатів (9) від Підкарпатської
Русі. Згідно другого Закону вся територія ЧСР ділилася на ХІІІ виборчих територіальних
округів. По виборах до Сенату Національних Зборів ЧСР територія Підкарпатської Русі
була включена до ХІІІ виборчого територіального округу з центром в м. Ужгороді. Законом
визначалась кількість сенаторів (4) від Підкарпатської Русі. Вперше політичні партії Підкарпатської Русі взяли участь у виборах до Національних Зборів ЧСР в 1924 році на підставі
Урядових розпоряджень № 18 від 7 січня 1924 р. і № 48 від 29 лютого 1924 р.

Крайова виборча комісія, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Krajská volební
komise v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1191, од. зб. 25, 1921-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Проект Положення про вибори до Сойму Підкарпатської Русі. Списки виборців
м. Мукачева з виборів до Чехословацького парламенту. Потоколи засідання Крайової виборчої комісії в м. Ужгороді з перевірки результатів виборів до Національних Зборів Чехословаччини. Протоколи окружних виборчих комісій з результатів
виборів в окружні представництва. Заяви про реєстрацію кандидатів у депутати
в Чехословацький парламент від Землеробського Союзу, Комуністичної, Соціалдемократичної, Народно-соціалістичної, Християнсько-народної, Християнськосоціалістичної та іншіх політичних партій. Посвідчення виборців. Акти прийому
списків кандидатів у депутати і сенатори Національних Зборів Чехословаччини
від представників політичних партій.

2.5. Метричні управління
44 фонди, од.зб. 469, 1920-1938 рр. Описи.
В 1920-1930 рр. на території Підкарпатської Русі діяли метричні управління, які
вели записи актів громадського стану. Після адміністративної реформи 1928 року зазначені управління підпорядковувалися 1 Конституційному відділу (Oddělení ústavní),
який входив до ІІ групи (ІІ skupina) Крайового управління Підкарпатської Русі. Зазначений відділ контролював також вибори до Національних Зборів Чехословацької Республіки і Крайових та окружних представництв.

Батєвське метричне управління, с. Батєво Берегівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Bat’ově, Bat’ovo)
Ф. 940, од. зб.2, 1920-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
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Оголошення про укладання шлюбу громадянами с. Батєво. Відомості про проведення додаткових записів та виправлень в метричних книгах Батєвського метричного управління.
Баркасівське метричне управління, с. Баркасово Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Barkasově, Barkasovo)
Ф. 941, од. зб. 2, 1920-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про проведення додаткових записів та виправлень в метричних книгах Баркасовського метричного управління.
Бедевлянське метричне управління, с. Бедевля Тячівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Bedevlě, Bedevla)
Ф. 942, од. зб. 1, 1920-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про проведення додаткових записів та виправлень в метричних книгах Бедевлянського метричного управління.
Бенське метричне управління, с. Беня Берегівського округу Підкарпатської
Русі (Státní matriční úřad v Beňí, Beňa)
Ф. 943, од. зб. 5, 1919-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Протоколи та оголошення про укладання шлюбу, відомості про проведення
додаткових записів та виправлень в метричних книгах, журнали обліку новонароджених метричного управління с. Беня.
Бескидське метричне управління, с. Нижні Верецьки Свалявського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad Beskyd v Nižních Vereckách, Nižní
Verecky)
Ф. 944, од. зб. 1, 1919-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про проведення додаткових записів та виправлень в метричних книгах Бескидського метричного управління.
Білківське метричне управління, с. Білки Іршавського округу Підкарпатської
Русі (Státní matriční úřad v Bilkách, Bilky)
Ф. 945, од. зб. 7, 1920-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Протоколи та оголошення про укладання шлюбу, відомості про проведення
додаткових записів та виправлень в метричних книгах метричного управління
с. Білки. Відомості про проведення додаткових записів та виправлень в метричних
книгах с. Імстичево.
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Брідське метричне управління, с. Брід Іршавського округу Підкарпатської
Русі (Státní matriční úřad v Brodách, Brod)
Ф. 946, од. зб. 3, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про проведення додаткових записів та виправлень в метричних книгах метричного управління с. Брід.
Велятинське метричне управління, с. Велятино Хустського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Veljatině, Veljatino)
Ф. 363, од. зб. 1, 1925-1929 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга реєстрації вхідних та вихідних документів.
Великобичківське метричне управління, с. Великий Бичків Рахівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Velkém Bočkově, Velký Bočkov)
Ф. 947, од. зб. 3, 1923-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про проведення додаткових записів та виправлень в метричних книгах метричного управління с. Великий Бичків. Метричні виписки про народження,
укладання шлюбу та смерть Великобичківського метричного управління.
Великобіганське метричне управління, с. Велика Бігань, Берегівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Velký Běhaň’i, Veliká Běhaň)
Ф. 733, од. зб. 27, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Акти про укладання шлюбу метричного управління с. Велика Бігань.
Великогеївське метричне управління, с. Великі Геївці Ужгородського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Velikě Gejovcě, Veliké Gejovce)
Ф. 948, од. зб. 1, 1930 р. Опис. Чеськ. мова.
Протоколи про укладання шлюбу метричного управління с. Довге.
Великогеївське метричне управління, с. Великі Геївці Ужгородського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Velikě Gejovcě, Veliké Gejovce)
Ф. 739, од. зб. 36, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Головні бухгалтерські книги сіл Великі Геївці та Малі Геївці. Алфавітний покажчик імен до реєстру поземельних вкладок. Акти про укладення шлюбу громадянами.
Великоком’ятське метричне управління, с. Великі Ком’яти Севлюського
округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Velikích Komňatách, Veliké
Komňaty)
Ф. 949, од. зб. 6, 1920-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.
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Відомості про додаткові записи та виправлення у метричних книгах сіл Великі
Ком`яти та Велика Чингава.
Воловецьке метричне управління, с. Воловець Свалявського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Volovcě, Volovec)
Ф. 950, од. зб. 1, 1935-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про додаткові записи та виправлення у метричних книгах метричного управління с. Воловець.
Вілоцьке метричне управління, с. Вілок Севлюського округу Підкарпатської
Русі (Státní matriční úřad v Výlokě, Výlok)
Ф. 951, од. зб. 13, 1923-1934рр. Опис. Чеськ. мова.
Метричні виписки та інші документи про укладання шлюбу жителями с. Вілок.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги с. Вілок.
Вілоцьке метричне управління, с. Вілок Севлюського округу Підкарпатської
Русі (Státní matriční úřad v Výlokě, Výlok)
Ф. 730, од. зб. 28, 1920-1937 рр. Описи. Чеськ. мова.
Відомості обліку народжених та внесення виправлення до метричних книг.
Акти про укладання шлюбу громадянами. Книги реєстрації вхідних документів.
Алфавітний покажчик до книги реєстрації вхідних документів. Книга реєстрації виконання обов`язкових громадських робіт.
Великопаладьське метричне управління, с. Велика Паладь Севлюського
округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Veliké Paladě, Veliký Palad)
Ф. 952, од. зб. 3, 1920-1932 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Велика Паладь.
Великораковецьке метричне управління, с. Великий Раковець Севлюського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Velikém Rakovcě, Veliký
Rakovec)
Ф. 953, од. зб. 2, 1933-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Протоколи та повідомлення про укладанню шлюбу жителями с. Великий Раковець. Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Великий Раковець.
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Великолучківське метричне управління, с. Великі Лучки Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Velikích Loučkách, Veliké Loučky)
Ф. 954, од. зб. 1, 1935-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Великі Лучки.
Волівське метричне управління, с. Волове Волівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Volovém, Volové)
Ф. 955, од. зб. 1, 1929 р. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Волове.
Волосянське метричне управління, с. Волосянка Великоберезнянського
округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Volosiankě, Volosianka)
Ф. 956, од. зб. 1, 1935-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Волосянка.
Вишківське метричне управління, с. Вишкове Хустського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Vyškovém, Vyškovo)
Ф. 957, од. зб. 2, 1920-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Вишково.
Верхнєкоропецьке метричне управління, с. Верхній Коропець Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Vyšném Koropcě, Vyšní
Koropec)
Ф. 958, од. зб. 1, 1938 р. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Вишній Коропець.
Веряцьке метричне управління, с. Веряця Севлюського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Verjacjě, Verjacja)
Ф. 746, од. зб. 14, 1920-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості обліку народжених та внесення додаткових записів і виправлень у
метричні книги, акти укладання шлюбу громадян с. Веряця.
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Веряцьке метричне управління, с. Веряця Севлюського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Verjacjě, Verjacja)
Ф. 959, од. зб.4, 1933-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Веряця. Протоколи та інші документи про укладання шлюбу жителями с. Черна.
Заяви та інші документи про укладання шлюбу жителями с. Веряця.
Голубинське метричне управління, с. Голубине Свалявського округу Підкарпатської Русі ( Statni matřični uřad, Holubine )
Ф. 822, од. зб. 27, 1919-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Заяви громадян та акти про укладення шлюбу за 1919-1938 рр.
Горянське метричне управління, с. Горяни Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Gorjanách, Gorjany)
Ф. 935, од. зб. 3, 1930-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Горяни.
Горінчівське метричне управління, с. Горінчево Хустського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Horinčově, Horinčovo)
Ф. 960, од. зб. 1, 1925-1937 рр., Опис. Чеськ. мова.
Документи (протоколи, оголошення, метричні виписки та ін.) про укладання
шлюбу жителями с. Горінчево.
Дравецьке метричне управління, с. Дравці Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Dravcách, Dravcí)
Ф. 936, од. зб. 1, 1923-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Дравці.
Дравецьке сільське метричне управління, с. Дравці Ужгородського округу
Підкарпатської Русі (Státni matrični úřad v Dravcách, Dravcí)
Ф. 743, од. зб. 35, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Документи з метричних питань (1920-1938 рр.). Акти про укладення шлюбу
громадянами (1920-1936 рр.).
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Дусинське метричне управління, с. Дусино Свалявського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Dusině, Dusina)
Ф. 937, од. зб. 1, 1921-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Дусино.
Дяківське метричне управління, с. Дяково Севлюського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v D’akově, D’akovo)
Ф. 938, од. зб. 1, 1919-1933 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Дяково.
Драгівське метричне управління, с. Драгово Хустського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Drahově, Drahovo)
Ф. 965, од. зб. 1, 1936-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Протоколи укладання шлюбу жителями с. Золотарьова.
Есеньське метричне управління, с. Есень Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Eseňí, Eseň)
Ф. 939, од. зб.4, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Есень.
Загатьське метричне управління, с. Загаття Іршавського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Záhatí, Záhatí)
Ф. 961, од. зб. 1, 1935-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Загаття.
Зарічанське метричне управління, с. Заріччя Севлюського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Zařičí, Zařičí)
Ф. 962, од. зб. 6, 1920-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Заріччя. Протоколи, метричні записи та інші документи про укладання шлюбу
жителями с. Заріччя.
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Залузьке метричне управління, с. Залуж Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Záluží, Zaluž)
Ф. 963, од. зб. 1, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Залуж.
Ільницьке метричне управління, с. Ільниця Іршавського округу Підкарпатської Русі (Státní matřiční úřad v Ilnicě, Ilnica)
Ф. 964, од. зб. 1, 1935-1937 рр., Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Ільниця.
Керецьке метричне управління, с. Керецки Свалявського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Kereckách, Kerecký)
Ф. 966, од. зб. 1, 1921-1938 рр.. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Керецьки.
Ків’яждське метричне управління, с. Ків’яжд Іршавського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Kivjaždě, Kivjažd)
Ф. 967, од. зб. 1, 1935-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Ків`яжд.
Кушницьке метричне управління, с. Кушниця Іршавського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Kušnicách, Kušnicé)
Ф. 968, од. зб. 1, 1920-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Кушниця.
Лохівське метричне управління, с. Лохово Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Lochově, Lochovo)
Ф. 969, од. зб.4, 1935-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Лохово.
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Новосільське метричне управління, с. Нове Село Берегівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Novém Sele, Nove Selo)
Ф. 1059, од. зб. 21, 1919-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документи (анкети, згоди батьків, метричні свідоцтва та інш.) про укладання
шлюбу жителями с. Нове Село.
Нижнєбистрянське метричне управління, с. Нижній Бистрий Хустського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Nižném Bystrém, Nižní Bystrý)
Ф. 970, од. зб. 1, 1935-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Протоколи та оголошення метричного управління с. Нижній Бистрий про укладання шлюбу жителями села.
Нижнєверецьке метричне управління, с. Нижні Верецьки Свалявського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Nižních Vereckách, Nižní Verecky)
Ф. 971, од. зб. 2, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Нижні Верецьки.
Нижнєселиське метричне управління, с. Нижнє Селище Хустського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Nižném Seliští, Nižní Seliště)
Ф. 972, од. зб. 2, 1935-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Нижнє Селище.
Новоселицьке метричне управління, с. Новоселиця Волівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Novoselicě, Novoselica)
Ф. 973, од. зб. 1, 1935 р. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Новоселиця.
Новокленовецьке метричне управління, с. Новий Кленовець Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Novém Klenovcě, Nový
Klenovec)
Ф. 974, од. зб. 4, 1934-1938 р. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Новий Кленовець.
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Олешницьке метричне управління, с. Олешник Севлюського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Olešnikě, Olešnik)
Ф. 975, од. зб. 3, 1936-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Протоколи та оголошення метричного управління с. Олешник про укладання
шлюбу жителями села. Витяги з метричних книг про народження та шлюб. Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги с. Олешник.
Оноківське метричне управління, с. Оноківці Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Onokovcě, Onokovce)
Ф. 976, од. зб. 1, 1920-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги
с. Оноківці.
Паланківське метричне управління, с. Паланок Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Palankě, Palanok)
Ф. 977, од. зб.4., 1919-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Відомості про внесення додаткових записів та виправлень у метричні книги с.
Паланок.
Середньоапшанське метричне управління, с. Середня Апша Рахівського
округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad ve Strední Apšě, Stredn’a Apša)
Ф. 229, од. зб. 188, 1929-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Журнали реєстрації вхідних і вихідних документів. Книги реєстрації протоколів
засідань сільської фінансової комісії.
Ужгородське метричне управління, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Státní
matriční úřad v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1318, од. зб. 6, 1930-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книги реєстрації вхідних і вихідних документів та алфавітний покажчик до них.
Книга реєстрації померлих.
Хлумське метричне управління, с. Хлумці Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Chlumcě, Chlumec)
Ф. 736, од. зб. 20, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Акти про укладання шлюбу жителями с. Хлумці.
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2.6. Опікунські управління
9 фондів, од.зб.13875, 1919-1944 рр. Описи.
Крайове управління опіки над інвалідами війни, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Úřad pro peči o válečně poškozence pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě,
Užhorod)
Ф. 667, од. зб.1533, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Пенсійні справи інвалідів війни. Пенсійні справи рідних загиблих на війні військовослужбовців. Прохання громадян про встановлення пенсії за інвалідністю.
Списки осіб, визнаних загиблими на війні. Справи про видачу позик інвалідам війни. Головна книга рахункового відділу управління. Книга реєстрації вхідних та
вихідних документів.
Крайове управління опіки над молоддю, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Zemská péče o mládež Podkarpatskě Rusi v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1181, од.зб. 305, 1924-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Справи про діяльність окружних управлінь опіки над молоддю, про діяльність
притулків для безробітних підлітків, про організацію дитячих консультацій. Звіти
директорів дитячих будинків про витрату коштів, виділених на утримання сиріт.
Прохання батьків про направлення дітей до оздоровчих санаторіїв. Касові книги.
Фінансові звіти.
Особові справи та анкети сиріт, які виховуються в дитячих будинках. Листування з різними установами з питань соціальної опіки, з питань утримання дітей в
дитячих будинках, направлення на навчання, матеріального забезпечення сиріт.
Мукачівське окружне управління опіки над інвалідами війни, м. Мукачево
Підкарпатської Русі (Okresní úřad péče o válečně poškozence v Mukačevě,
Mukačevo)
Ф. 1497, од.зб. 4045, 1919-1944 рр. Описи. Чеськ. мова.
Справи про встановлення та надання пенсій інвалідам війни, вдовам загиблих
на війні. Справи про надання допомоги та безвідсоткових позик. Пенсійні справи
інвалідів війни. Особові справи військових інвалідів. Книги реєстрації вхідних та
вихідних документів.
Свалявське окружне управління опіки над молоддю, с. Свалява Підкарпатської Русі (Okresní úřad pěče o mládež v Svalavě, Svalava)
Ф. 1185, од.зб. 73, 1932-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Рішення та повідомлення Нижнєверечанского окружного суду про притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх, про призначення опікунів над
неповнолітніми. Справи про утримання аліментів. Особові справи, облікові картки
та анкети сиріт.
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Листування з Крайовою комісією опіки над молоддю і Крайовим управлінням
посередництва праці про працевлаштування сиріт-підлітків. Листування з директорами шкіл про забезпечення сиріт одягом, продуктами, навчальними засобами,
проведення щеплень.
Ужгородське окружне управління опіки над інвалідами війни, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Okresní úřad péče o válečně poškozence v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 86, од. зб. 1145, 1921-1935 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри та розпорядження Міністерства соціальної опіки ЧСР та Реферату
соціальної опіки з питань виділення квартир службовцям, з адміністративно-господарських питань, з питань встановлення пенсій. Пенсійні справи інвалідів війни.
Справи про встановлення та надання пенсій інвалідам війни, вдовам загиблих на
війні. Акти перевірок матеріального положення та стану здоров’я інвалідів війни.
Книги реєстрації вхідних документів. Головні касові книги.
Відділ опіки над інвалідами війни при Севлюському жупанському управлінні, м. Севлюш Підкарпатської Русі (Odděleni pro péči válečně poškozence při
županském úřadě ve Velkém Sevlušě, Velki Sevluš)
Ф. 68, од.зб. 6628, 1924-1934 рр. Описи. Чеськ. мова.
Листування з Рефератом соціальної опіки Підкарпатської Русі про скаргу родичів інвалідів війни щодо відмови їм у наданні пенсії. Справи про встановлення
та надання пенсій інвалідам війни, вдовам загиблих на війні, батькам зниклих без
вісті. Справи про надання допомоги та безвідсоткових позик. Пенсійні справи інвалідів війни. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів.
Свалявський відділ опіки над інвалідами війни війни, с. Свалява Підкарпатської Русі (Úřad pro péči o válečně poškozence pro Podkarpatskou Rus v
Svaljavě, Svaljava)
Ф. 752, од.зб. 139, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Листування з Рефератом Міністерства соціальної опіки Підкарпатської Русі
про встановлення і виплату пенсій інвалідам війни та членам їх сімей, надання
грошових позик, про встановлення опіки над сиротами. Прохання громадян про
встановленні їм інвалідності. Справи про встановлення і виплату пенсій інвалідам
війни та членам їх сімей.
Собранецький відділ соціальної опіки, с. Собранці (Poručenský úřad v
Sobrancách, Sobrancí)
Ф. 1305, од.зб. 3, 1923-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга обліку опікунів та підопічних. Книги обліку надходжень та видачі грошей
громадянам з ощадних рахунків.
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Ужгородське опікунське управління, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Poručenský úřad v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 883, од.зб. 4, 1922-1935 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга обліку опікунів та підопічних. Книга реєстрації вхідних та вихідних документів. Головна касова книга. Алфавітний покажчик імен та установ до книги
реєстрації вхідних документів.

3. Судово-адміністративні установи
3.1. Крайові та окружні суди
22 фонди, од. зб. 75544, 1863-1944 рр. Описи.
На території Підкарпатської Русі на протязі 1919-1939 рр. діяли Окружні і Крайові
суди, які були складовою частиною судової системи ЧСР. На території краю вищою
судовою інстанцією були Крайові суди, які діяли в Ужгороді, Берегові та Хусті. На чолі
Крайових судів стояли Президент та Віце-Президент, які входили до Президії зазначених судів. До складу Крайових судів входили наступні підрозділи: Цивільний Сенат
І-ї інстанції; Відділ цивільних справ, які стосувалися саме судей; Цивільний Сенат ІІ-ї
інстанції; Сенат майнових справ; Відділ, що займався справами підприємств, фірм,
корпорацій; Карний Сенат І-ї інстанції; Карний Сенат для судей; Суд по справам молоді; Карний Сенат ІІ-ї інстанції; Судові виконавці та судові слідчі; Комісія для призначення умовного покарання; Суддя з питань оформлення прав власності та ін. Окружні
та Крайові суди припинили свою діяльність після розпаду ЧСР і включення території
нашого краю до складу Угорщини.

Берегівський крайовий суд, м. Берегово Підкарпатської Русі (Krajský soud v
Berehově, Berehovo)
Ф. 344, од.зб. 115, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Фірменні документи споживчих кооперативів, урбаріального товариства. Статути споживчих товариств. Справи про притягнення до відповідальності осіб за
злочини, про стягнення боргів та ін. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів із земельних та карних питань. Книги реєстрації обвинувачених, злочинів та
злочинців. Щоденник наглядача в’язниці.
Кошицький крайовий суд, м. Кошице Словаччина (Krajský soud v Košicách,
Košice)
Ф. 345, од.зб. 16, 1923-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Фірменні документи споживчих та кредитних кооперативів. Вироки найвищого
суду у м. Брні. Справи про притягнення до відповідальності осіб за злочини. Циркуляри Президії судової палати в м. Кошице.
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Ужгородський крайовий суд, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Krajský soud v
Užhorodě, Užhorod)
Ф. 30, од.зб. 13407, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Судові справи про притягнення громадян до відповідальності за скоєні злочини. Судові справи про несплату Чехословацькими органами соціального забезпечення пенсій громадянам, про встановлення права власності на нерухоме майно,
про розрив шлюбів, про об’явлення дітей незаконнонародженими, про встановлення опікунства, відшкодування матеріальних збитків, витрати на лікування та ін.
Справи про реєстрацію торгових, кредитних та споживчих товариств. Статути та
протоколи установчих зборів про організацію товариств. Повідомлення дрібних торговців та ремісників про ліквідацію торгових лавок та звільнення їх від реєстрації.
Судові справи про образу гідності громадян в газетах, про заборону розповсюдження газет, про порушення авторських прав. Донесення поліції та рішення суду
про конфіскацію газет.
Судові справи про конфіскацію майна за несплату боргів громадянами та фірмами, про стягнення боргів, про відстрочку продажу майна за борги кредиторам.
Розпорядження міністерств юстиції, військового міністерства ЧСР, Президії
Кошицької судової палати з різних питань. Листування з Цивільним управлінням
Підкарпатської Русі, з Кошицькою судовою палатою, з юридичними товариствами
з питань діяльності партій та преси, карних органів, з господарських питань, питань культів, соціальної опіки, з особового складу.
Справи про реєстрацію та діяльність торгівельних фірм, магазинів, акціонерних товариств, банків, про притягнення громадян до відповідальності за скоєння
злочинів. Листування з окружними судами з питань судочинства.
Наглядацькі справи, фірменні матеріали споживчих товариств. Алфавітні покажчики судових справ. Реєстри справ, зданих до архіву. Протокол чехословацько-румунської комісії про розподіл документів сирітської седрії в м. Сату Маре.
Справи про відшкодування збитків, нанесених громадянам.
Книги реєстрації вхідних документів, карних злочинців та злочинів, малолітніх злочинців, цивільних суперечок, обліку скарг населення. Реєстри цивільних
та карних справ. Алфавітні покажчики імен та установ до книг реєстрації вхідних
документів.
Хустський крайовий суд, м. Хуст Підкарпатської Русі (Krajský soud v Chustě,
Chust)
Ф. 166, од.зб. 519, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження Верховного суду Чехословаччини в м. Кошице. Розпорядження та циркуляри Кошицької судової палати та листування з нею з різних питань.
Листування з окружними судами з особового складу, з адміністративно-господарських, фінансових питань, про передачу спадку. Акти перевірки роботи та майнового стану окружного суду. Судові справи з різних питань та рішення суду. Скарги
осіб проти рішень окружних судів. Особові справи службовців суду. Дисциплінарні
справи. Анкети засуджених. Зарплатні відомості службовців суду. Списки судових
засідателів, службовців суду, претендентів на підвищення по службі.
Книги реєстрації карних злочинців, обвинувачених та ін. Касові книги.
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Берегівський окружний суд, м. Берегово Підкарпатської Русі (Okrеsní soud v
Berehově, Berehovo)
Ф. 239, од.зб. 1679, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження Кошицького та Берегівського опікунських управлінь з майнових питань підопічних. Рішення суду з опіки над сиротами про затвердження угод
купівлі-продажу. Справи про опіку над сиротами, над незаконнонародженими дітьми, про розшук сирітських вкладів, про призначення опікунів, розподіл майна
померлих між спадкоємцями. Справи про внесення записів та змін до поземельних книг. Поземельно-книжкові вкладки про майновий стан громадян.
Книги реєстрації вхідних та вихідних документів, злочинців, поземельних вкладок, карних злочинців, засуджених. Алфавітний покажчик імен та установ до книги
реєстрації опікунів та підопічних.
Волівський окружний суд, с. Волове Підкарпатської Русі (Okrеsní soud v
Volovém, Volove)
Ф. 101, од.зб. 1470, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри та розпорядження Президії Кошицької палати з різних питань. Директиви, інструкції та розпорядження Міністерства юстиції ЧСР з питань судової
діяльності, з питань цивільного та карного судочинства. Інструкція про структуру
та функції опікунських управлінь судів. Угоди про купівлю-продаж нерухомого майна. Справи про призначення опікунів та встановлення опікунства, про розподіл та
передачу спадку померлих їх спадкоємцям, про укладення шлюбів неповнолітніми сиротами, про притягнення до відповідальності за скоєння злочинів. Листування з Президією Кошицької судової палати з фінансових питань, питань опікунства,
про призначення суддів, стягнення штрафів за злочини та ін. Звіти про роботу
судів та результати перевірок їх діяльності. Особові справи службовців суду. Дисциплінарні справи. Звіти про діяльність суду. Поземельні вкладки про майновий
стан громадян.
Реєстри поземельних вкладок. Книги реєстрації вхідних документів. Алфавітні
покажчики до поземельних книг сіл. Журнал обліку перереєстрації земельних ділянок поземельно-книжковим відділом.
Великокапушанський окружний суд, с. Великі Капушани Підкарпатської Русі
(Okrеsní soud v Velkích Kapušanách, Velkí Kapušani)
Ф. 299, од.зб. 70, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Справи про накладення заставного права на майно громадян за борги, про
зняття заставного права, про майнові суперечки, встановлення опіки над сиротами.
Книга реєстрації карних злочинів. Алфавітний покажчик імен до книги реєстрації карних злочинів.
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Веречанський окружний суд, с. Верецьки Свалявського округу Підкарпатської Русі (Okresní soud v Nižních Vereckách, Nižní Verecky)
Ф. 767, од.зб. 229, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Поземельні вкладки про майновий стан урбаріальної громади та громадян.
Алфавітні покажчики імен до поземельних вкладок. Іменні списки сіл. Реєстри поземельних вкладок.
Великоберезнянський окружний суд, с. Великий Березний Підкарпатської
Русі (Okrеsní soud v Vel’kém Berezném, Vel’ký Berezný)
Ф. 782, од. зб. 648, 1921-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Реєстр депозитів, які надійшли та були видані по суду. Справи про стягнення боргів з громадян, продаж майна з аукціону за борги, угоди купівлі – продажу
майна, заповіти та угоди дарування. Справи про притягнення громадян до відповідальності за скоєння злочинів, про внесення записів до поземельних книг.
Поземельні вкладки про майновий стан громадян. Алфавітні покажчики імен
до поземельних вкладок. Книги реєстрації власників земельних ділянок. Валові
списки парцел.
Гуменнівський окружний суд, с. Гуменне Гуменнського округу (Okrеsní soud
v Humennom, Humenne)
Ф. 1211, од. зб. 6, 1922-1935 рр. Опис. Чеськ. мова.
Справи про здачу в оренду землі громадянам із земельного фонду села, про
розподіл та передачу спадку померлих їх спадкоємцям, про опіку над неповнолітніми сиротами, звинувачення у вбивстві.
Іршавський окружний суд, с. Іршава Підкарпатської Русі (Okresní soud v
Iršavě, Iršava)
Ф. 244, од. зб. 2261, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження та циркуляри Міністерства юстиції ЧСР з різних питань. Листування з вищими органами та іншими судами про ведення судочинства, про прийом
заяв з судових та слідчих питань, про оплату за видачу судових документів. Рішення суду про внесення записів до поземельних книг про майновий стан громадян.
Поземельні вкладки з відомостями про майновий стан громадян. Алфавітні
поіменні списки власників земельних ділянок. Валові списки парцел кадастральних округів. Книги реєстрації власників земельних ділянок. Рішення суду, нотаріальні акти та протоколи про розподіл майна померлих громадян між їх спадкоємцями. Справи про опіку над неповнолітніми сиротами. Судові справи про вирішення дрібних господарсько-побутових суперечок. Опис справ поземельного відділу
окружного суду.
Книги реєстрації вхідних документів із земельних питань, реєстрації карних
злочинів; заповіти, угоди купівлі-продажу та дарування.
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Краловохлумецький окружний суд, с. Кралово-Хлумець Требушанського
округу Земплінської жупи (Okresní soud v Královém Chlumcě)
Ф. 770, од.зб. 388, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Справи про встановлення права власності на майно, передачу спадку померлих їх спадкоємцям, про накладення та зняття заставного права на майно. Угоди
купівлі – продажу майна та рішення суду про їх затвердження. Рішення суду про
внесення у поземельні книги змін про майновий стан власників землі.
Мукачівський окружний суд, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Okresní soud v
Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 1549, од. зб. 3513, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Судові справи про притягнення до відповідальності осіб за хуліганство, крадіжки, нанесення тілесних пошкоджень, за підвищення продажних цін, заподіяння
образи, за погрози, пошкодження чужого майна.
Судові справи про виплату боргів, встановлення повноліття осіб, признання
права власності на землю та нерухоме майно, про розподіл майна, накладення та
зняття заставного права. Рішення суду про призначення опікунів над сиротами, прийняття сиріт до дитячих будинків, про внесення грошей на банківські вклади сиріт.
Книги реєстрації вхідних документів, померлих осіб, боржників, штрафів, опікунських, цивільних, спадкових та екзекуційних справ, угод купівлі – продажу майна. Алфавітні покажчики до книг реєстрації вхідних документів. Виписки із поземельних книг.
Окружний суд в с. Нижні Верецьки Свалявського округу Підкарпатської Русі
(Okresní soud v Nižních Vereckách, Nižní Verecky)
Ф. 1600, од. зб. 5, 1924-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.
Рішення окружного суду про сплату громадянами боргів. Судова справа щодо
розгляду питання з виплати аліментів на утримання дітей. Валовий список парцел.
Листування про розгляд скарг графа Карла Шенборна-Бухгейма.
Перечинський окружний суд, с. Перечин Підкарпатської Русі (Okresní soud v
Perečině, Perečin)
Ф. 199, од. зб. 428, 1863-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Поземельні вкладки про майновий стан громадян. Алфавітні покажчики імен
до поземельних вкладок. Списки та книги обліку власників земельних ділянок та
будинків. Валові списки парцел кадастральних округів.
Рахівський окружний суд, с. Рахів Підкарпатської Русі (Okresní soud v
Rahově, Rahovo)
Ф. 343, од. зб. 287, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
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Рішення суду про розподіл майна померлих між їх спадкоємцями, встановлення права власності на майно, землю та нерухомість, затвердження угод купівліпродажу майна, стягнення аліментів, про призначення опікунів над сиротами, про
видачу дозволу на укладення шлюбів неповнолітніми сиротами та листування з
цих питань. Судові справи про опіку над жителями, про притягнення громадян до
відповідальності за незаконне отримання пенсії.
Циркуляри, розпорядження та листування Президії Кошицької судової палати
з адміністративних та юридичних питань. Вироки суду у різних справах. Списки
присяжних засідателів, судових експертів.
Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики імен та установ до
них. Касові та зарплатні відомості. Валові списки парцел кадастральних округів.
Реєстри поземельних вкладок.
Свалявський окружний суд, с. Свалява Березької жупи (Szolyvai királyi
járásbíróság, Szolyva)
Ф. 100, од. зб. 1388, 1919-1944 рр. Описи. Чеськ., угор. мова.
Поземельні вкладки про майновий стан громадян. Реєстри поземельних вкладок. Валові списки парцел кадастральних округів. Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики імен та установ до них.
Севлюський окружний суд, м. Севлюш Підкарпатської Русі (Okresní soud v
Sevlušě, Sevluš)
Ф. 247, од. зб. 18787, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Директиви та листування опікунських установ з питань опіки над неповнолітніми. Справи про передачу спадку померлих їх спадкоємцям. Справи про встановлення опіки над сиротами, про встановлення права власності на майно, про
описання майна за борги та накладення арешту, про продаж майна з аукціону, про
накладення та зняття заставного права. Заповіти про спадок.
Поземельні вкладки про майновий стан жителів сіл. Реєстри парцел та поземельних вкладок. Валовий список парцел кадастрального округу.
Книги реєстрації вхідних та вихідних документів і алфавітні покажчики імен до
них, реєстрації карних злочинців та злочинів, дрібних правопорушень. Книги реєстрації звинувачених, засуджених, карних злочинців. Реєстр цивільних суперечок. Книги
реєстрації власників земельних ділянок та угод купівлі-продажу, дарування та ін.
Собранецький окружний суд, м. Собранці (Okresní soud v Sobráncách,
Sobráncí)
Ф. 1023, од. зб. 13, 1925-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.
Справи про встановлення права власності на майно, розподіл спадку померлих громадян між їх спадкоємцями, встановлення опіки над неповнолітніми, про
видачу сирітських вкладів. Списки опікунів. Протоколи про смерть громадян, розподіл спадку та рішення суду про внесення змін до поземельних книг про право
власності на нерухоме майно.
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Тячівський окружний суд, м. Тячів Підкарпатської Русі (Okresní soud v T’ačově,
T’ačovo)
Ф. 342, од. зб. 19361, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядження Міністерства юстиції ЧСР, Хустського прокурора, Берегівської
судової седрії та листування з Кошицькою судовою палатою з різних питань судочинства. Протоколи про встановлення податків. Листування з вищими органами
влади з адміністративних, фінансових, господарських питань, з особового складу.
Рішення суду про надання грошової допомоги сиротам, про передачу спадку
померлих осіб їх спадкоємцям, про призначення опікунів, встановлення повноліття, видачу дозволів на укладення шлюбів, затвердження угод купівлі-продажу
майна. Справи про розірвання шлюбів, встановлення аліментів. Повідомлення
про публічний продаж майна громадян. Прохання громадян про судове вимагання
боргових недоїмок. Судові справи та рішення про накладення та зняття заставного права на майно, встановлення права власності на майно, затвердження та
анулювання угод купівлі-продажу майна. Справи про притягнення осіб до судової
відповідальності за злочини та проступки. Поземельні вкладки з відомостями про
майновий стан громадян.
Особові справи. Зарплатні відомості. Журнали обліку вручення документів.
Списки неповнолітніх, опікунів і підопічних та ін.
Ужгородський окружний суд, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Okresní soud v
Užhorodě, Užhorod)
Ф. 95, од. зб. 7972, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Інструкції Кошицької судової палати з питань судочинства. Листування з Президією Кошицької судової палати, з Ужгородським жупанським управлінням, опікунськими управліннями, фінансовими установами, земельними управліннями з
різних питань. Рішення суду про внесення змін до поземельних книг про право
власності на майно та матеріали до них.
Судові справи про покарання осіб за скоєні злочини. Донесення жандармських станцій. Справи про встановлення права власності на майно, про розподіл
спадку померлих громадян між їх спадкоємцями, про опіку над неповнолітніми
сиротами, про притягнення осіб до відповідальності за скоєні злочини. Справи
про проведення екзекуції майна та продаж майна з аукціону за борги. Справи про
призначення опікунів та встановлення опіки над сиротами, про прийом сиріт до
дитячих будинків, про стан банківських вкладів сиріт.
Поземельні вкладки з відомостями про майновий стан жителів сіл. Реєстри
парцел та поземельних вкладок. Алфавітні покажчики власників нерухомого майна. Журнали обліку прибутків із земельних ділянок кадастрових управлінь. Заповіти про передачу спадку померлих їх спадкоємцям. Книги реєстрації сиріт, опікунів
та підопічних, встановлення повноліття сиріт, вхідних та вихідних документів. Головні касові книги. Реєстри карних та цивільних справ. Алфавітні покажчики імен
та установ до книг реєстрації. Картки обліку населення м. Унгвар. Особові справи
урядовців.
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Хустський окружний суд, м. Хуст Підкарпатської Русі (Okresní soud v Chustě,
Chust)
Ф. 163, од. зб. 2982, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядження та листування Президії Кошицької судової палати
з адміністративних та юридичних питань. Судові справи про притягнення осіб до
відповідальності за скоєні злочини. Вироки суду у різних справах.
Анкети засуджених згідно карного кодексу Чехословацької Республіки. Справи
про опіку над неповнолітніми, про призначення опікунів, про передачу спадку померлих осіб їх спадкоємцям. Справи про стягнення страхових внесків за робітників з підприємців та роботодавців, стягнення вартості лікування, боргів.
Поземельні вкладки з відомостями про майновий стан жителів сіл. Реєстри
парцел та поземельних вкладок. Алфавітні покажчики власників нерухомого майна. Виписки із поземельних вкладок. Книги реєстрації карних злочинів та злочинців, засуджених осіб. Угоди купівлі – продажу майна, заповіти.

3.2. Сирітські суди
10 фондів, од. зб. 150, 1895-1949 рр. Описи.
Відповідно до історичного розвитку судової системи Угорщини, а пізніше і Чехословаччини, опікунська діяльність не розглядалась тільки як судовий процес, а включала
низку адміністративних та профілактичних заходів щодо захисту прав та інтересів сиріт та отримання ними будь-якої допомоги. Сирітські суди це колегіальні органи. Вони
складалися з президента, принаймні, двох засідателів, реєстратора і також відповідної
кількості допоміжних працівників. Діяльність судів розповсюджувалася на виявлення та
взяття на облік та забезпечення малолітніх дітей, які були позбавлені батьківської опіки
з різних причин. В деяких випадках сирітські суди встановлювали, чи залишаються діти
під батьківською опікою, чи переходять під опіку держави.
В містах з муніципальним правом головою сирітського суду був бургомістр міста.
Рішення сирітського суду приймалися більшістю голосів членів суду. Остаточні рішення
могли бути оскаржені в адміністративних судах тільки у випадках, зазначених в законі,
спочатку в адміністративному комітеті, потім в Міністерстві внутрішніх справ. Вирішення всіх судових справ з опіки належало Міністру внутрішніх справ, який керував відділом спеціалістів з питань опіки.

Волівська сирітська седрія, с. Волове Волівського округу Підкарпатської
Русі (Poručenský úřad v Volovém, Volové)
Ф. 874, од. зб. 3, 1923-1935 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книги обліку опікунів та підопічних.
Мараморошсігетська сирітська седрія, м. Мараморош-Сігет (Máramarosszigeti
árvaszék, Máramaros-Sziget)
Ф. 1314, од. зб. 1, 1937-1938 рр. Опис. Угор. мова.
Книга обліку опікунів та підопічних.
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Рахівська сирітська седрія, с. Рахів Підкарпатської Русі (Poručenský úřad v
Rahově, Rahovo)
Ф. 873, од. зб. 4, 1924-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книги обліку сиріт. Книги обліку опікунів та підопічних.
Сирітський суд Березької жупи, м. Берегово (Poručenský úřad v Berehově,
Berehovo)
Ф. 1282, од. зб. 4, 1925-1949 рр. Опис. Чеськ. мова.
Тематичний покажчик імен сиріт. Книги обліку сиріт та опікунів. Касова книга.
Сирітський суд об’єднаних Сотмарської, Угочанської та Березької жуп,
м. Матесалка (Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyesitett vármegyék
árvaszéke, Máteszálka)
Ф. 830, од. зб. 91, 1919-1938 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про передачу та розподіл спадку померлих їх спадкоємцям, про опіку
над неповнолітніми сиротами, про видачу сирітських вкладів, усиновлення, стягнення аліментів, встановлення територіальної приналежності громадян. Угоди купівлі-продажу майна та справи про здачу майна в оренду.
Оголошення окружного суду про розшук жителів. Рішення та вироки Крайового
суду у справах неповнолітніх. Акти обстеження умов життя сиріт. Опікунські звіти.
Сирітський суд тимчасово об’єднаних Березької та Угочанської жуп, м. Берегово (Bereg és Ugocsa közigazgatásilag ideiglenesen egyesitett vármegyék
árvaszéke, Beregszász)
Ф. 1021, од. зб. 1, 1930-1935 рр. Опис. Угор. мова.
Справа про передачу спадку графа Лоняі Габора його спадкоємцям.
Сирітський суд, с. Тячів Підкарпатської Русі (Poručenský úřad v T’ačevě,
T’ačevo)
Ф. 1281, од.зб. 7, 1930-1936 рр. Опис. Чеська мова.
Книги обліку сиріт та опікунів.
Сирітський суд Ужанської жупи, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Ung megyei
árvaszéke, Ungvár)
Ф. 875, од. зб. 17, 1895-1918 рр. Опис. Угор. мова.
Рішення сирітської седрії про передачу спадку померлих їх спадкоємцям, встановлення повноліття сиріт, призначення опікунів над неповнолітніми сиротами.
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Собранецький сирітський суд, с. Собранці (Poručenský úřad v Sobráncách,
Sobráncí)
Ф. 1316, од. зб. 2, 1924-1927 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга реєстрації вхідних та вихідних документів. Головна книга обліку опікунів
та підопічних.
Хустський сирітський суд, м. Хуст Підкарпатської Русі (Poručenský úřad v
Chustě, Chust)
Ф. 1254, од. зб. 20, 1921-1936 рр. Описи. Чеськ. мова.
Книги обліку опікунів та підопічних.

3.3. Прокуратура
4 фонди, од.зб. 5104, 1919-1944 рр. Описи.
Крайова державна прокуратура була представником обвинувачення при Крайових
судах, яких на території Підкарпатської Русі було три – в Ужгороді, Берегові та Хусті.
Кожний з цих судів мав свою прокуратуру. До функції Крайової прокуратури входило
розслідування судових справ, які не входили в компетенцію окружних судів. Наприклад, Крайова прокуратура в Ужгороді розслідувала судові справи, які не входили до
компетенції окружних судів на території Ужгородського, Мукачівського, Великоберезнянського та Нижньоверецького округів.
Окрім розслідування судових справ та обвинувачення винних, до функцій Крайової
прокуратури входило: ведення карного реєстру, статистичних відомостей про судимості громадян, відання Крайовою в’язницею та в’язницями при Мукачівському, Великоберезнянському та Нижньоверецькому окружних судах, розгляд цензурних справ періодичних видань.
Прокуратура займалась розглядом судових справ та обвинуваченням винних в
основному в таких справах: дрібні крадіжки до 2000 крон, крадіжки вище 2000 крон,
тілесні пошкодження (побої, нещасні випадки), смертність (вбивста та самогубства),
спекуляція, фальсифікація документів, порушення громадського порядку, порушення
недоторканості приватної власності, образа особистості та ін.
Недоліком діяльності прокуратури було те, що вона розглядала тільки справи нижчої інстанції. Справи політичного характеру розглядалися вищими судовими інстанціями – Судовою палатою в м. Кошице та Крайовим судом в м. Празі.

Ужгородська Крайова прокуратура, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Spisý
oblastní prokuratury v Užhorodě, Užhorod; Az Ungvári területi (tartománi)
ügyészég iratai)
Ф. 31, од. зб. 4491, 1921-1944 рр. Описи. Ческ., угор. мови.
Інструкції та роз’яснення Кошицької прокуратури та листування з нею з різних
питань. Листування з Ужгородським магістратом, Президією Крайового управління Підкарпатської Русі, поліцейськими дирекціями з різних питань. Справи про
встановлення чехословацького громадянства. Справи про звинувачення грома-
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дян у переході кордону до СРСР, за фашистські висловлювання, у державній зраді, в участі в угорських терористичних групах, за непідкорення органам влади, у
насильстві проти органів влади. Судові справи про звинувачення громадян у скоєнні карних злочинів, у підробці документів, у розповсюдженні листівок. Справи
про несплату боргів, відшкодування завданих збитків, розривання шлюбів, сплату аліментів, встановлення опікунства, квартирні суперечки. Судові справи про
розповсюдження та конфіскацію газет та журналів, викриття у пресі, образу особистості, розповсюдження листівок. Книги реєстрації судових процесів, карних та
дрібних злочинів. Головні касові книги. Книги обліку руху коштів. Іменний покажчик
до книги реєстрації вхідних та вихідних документів.
Хустська окружна державна прокуратура, м. Хуст (Státní zastupitelstvo v
Chustě, Chust)
Ф. 119, од. зб. 610, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри та розпорядження Міністерства юстиції ЧСР з адміністративних
питань. Рішення Кошицького суду з різних питань. Циркуляри та відозви Секретаріату Чехословацької комуністичної спілки молоді. Справи про притягнення громадян до відповідальності за скоєння злочинів. Жандармські донесення. Книги
обліку арештованих, карних злочинів, злочинців, скарг населення.
Берегівська державна прокуратура, м. Берегово Підкарпатської Русі (Státní
zastupitelstvo v Berehově, Berehovo)
Ф. 1331, од. зб. 2, 1931-1936 рр. Опис. Чеськ мова.
Книга реєстрації карних злочинів та книга реєстрації злочинців.
Севлюська державна прокуратура, м. Севлюш Підкарпатської Русі (Státní
zastupitelstvo v Sevlušě, Sevluš)
Ф. 1332, од.зб. 1, 1930 р. Опис. Чеська мова.
Книга реєстрації карних злочинів.

3.4. Державні нотаріуси
6 фoндів, од. зб. 1236, 1919-1939 рр. Описи.
Берегівський міський державний нотаріус, м. Берегово Підкарпатської Русі
(Veřejný notář v Berehově, Berehovo)
Ф. 276, од. зб. 147, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Акти про затвердження договорів куплі-продажу майна, доручень, погоджень,
заповітів та ін. Протоколи про засвідчення підписів, листів, договорів, доручень та
інших документів осіб.
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Волівський державний нотаріус, с. Волове Підкарпатської Русі (Veřejný notář
v Volovém, Volové)
Ф. 999, од. зб. 11, 1929-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Нотаріальні грамоти та нотаріальні протоколи про купівлю-продаж та дарування майна, заповіти та інше.
Іршавський державний нотаріус, с. Іршава Підкарпатської Русі (Statný veřejný
notář v Iršavě, Iršava)
Ф. 157, од. зб. 196, 1926-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.
Розпорядження Президії Кошицького Верховного суду про проведення обліку
промислових підприємств на території Підкарпатської Русі. Рішення Берегівського крайового та Іршавського окружного судів про проведення перереєстрації майна в поземельних книгах, проведення опису майна боржників та ін.
Протоколи про засвідчення підписів, листів, договорів, доручень та інших документів осіб. Угоди купівлі-продажу майна, дарчі документи. Справи про передачу майна померлих їх спадкоємцям, признання осіб мертвими, про закріплення
спадщини.
Листування з різними установами з різних питань.
Севлюський державний нотаріус, м. Севлюш Підкарпатської Русі (Veřeiny
notář v Velkém Sevlušě, Velký Sevluš)
Ф. 370, од.зб. 200, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Акти про затвердження договорів купівлі-продажу майна осіб, доручень, погоджень, заповітів та ін. Протоколи про засвідчення підписів, листів, договорів,
доручень та інших документів осіб.
Ужгородський міський державний нотаріус, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Veřejný notář hlavného města Užhoroda, Užhorod)
Ф. 107, од.зб. 268, 1921-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Рішення Ужгородського окружного суду про закріплення спадщини померлих
громадян за спадкоємцями. Протоколи Ужгородського державного нотаріуса про
засвідчення підписів, листів, договорів, доручень та інших документів осіб. Угоди
купівлі-продажу майна.
Нотаріальні протоколи та акти про засвідчення різних угод, заповітів, заяв,
доручень та ін.
Хустський державний нотаріус, м. Хуст Підкарпатської Русі (Veřejný notář v
Chustě, Chust)
Ф. 132, од.зб. 414, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
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Акти Хустського державного нотаріуса та нотаріальні акти про засвідчення договорів купівлі-продажу майна, дарчих, доручень, довіреностей та інших документів.
Заяви про внесення записів та змін у поземельні книги у зв’язку з продажем та
даруванням земельних ділянок.

3.5. Адвокатські контори
1 фонд, од.зб. 1289, 1924-1938 рр. Описи.
Адвокатська контора Бенда Отокара, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Benda
Otokár ügyvédi irodája Ungváron, Ungvár)
Ф. 322, од.зб. 1289, 1924-1938 рр. Описи. Угор. мова.
Судові справи про притягнення громадян до відповідальності за скоєння злочинів. Справи про розірвання шлюбів, про накладення арешту на майно за борги, про стягнення аліментів, штрафів та боргів, встановлення права власності на
майно, передачу спадку, затвердження дарчих угод, визнання батьківства.
Реєстри судових справ. Скарги громадян, позовні заяви з різних питань. Оціночні акти на будівництво. Списки присяжних засідателів, членів Сенату Карної
комісії, службовців Головної фінансової дирекції.
Листування з Міністерством фінансів Чехословаччини про призначення пенсій, з Крайовим управлінням Підкарпатської Русі та Президентом Чехословацької
Республіки про прийняття чехословацького громадянства, про видачу дозволів на
виїзд за кордон та інше.

4. Еміграція та біржі праці
4 фонди, од. зб. 185, 1921-1939 рр. Описи.
Державні управління посередництва праці на території Підкарпатської Русі були
створені у 1920-х роках. Управління посередництва праці належали до системи Міністерства соціальної опіки. Головне управління посередництва праці знаходилося в
Ужгороді, йому підпорядковувалися управління в Берегові, Мукачеві та Севлюші.
Управління посередництва праці здійснювали і контролювали набір робочої сили
різних професій на підприємства, будівельні та меліоративні роботи, направляли підлітків на навчання ремеслу, посилали робітників на сільськогосподарські роботи, проводили наймання домашніх слуг.
В 1937 році згідно урядової постанови № 217 від 9 липня 1936 року про збільшення
мережі установ посередництва праці й рішень Міністерства соціальної опіки ЧСР почали утворюватися окружні управління посередництва праці. 1 лютого 1937 року відкрилося окружне управління в Сваляві, 10 лютого – в Перечині, 3 травня – в Хусті, у
жовтні – в Воловому, 2 листопада – в Тячеві. В листопаді 1938 року окружне управління в Ужгороді було переведене до Великого Березного і 11 січня 1939 року прийняло
функції ліквідованих Крайового і окружних управлінь посередництва праці сільськогосподарських та лісових робітників.
Окружні управління посередництва праці були ліквідовані у березні 1939 року у
зв’язку з включенням території Підкарпатської Русі до складу Угорщини.
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Комітет допомоги руським емігрантам, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Комітет допомоги руським збігцям въ Ужгороде, Ужгородъ)
Ф. 1154, 1 од.зб., 1922 р., опис. Чеськ. мова.
Відомість обліку надходжень добровільних внесків.
Державне посередницьке управління праці Підкарпатської Русі, м. Ужгород
(Státní zprostředkovatelná práce v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 34, од.зб. 176, 1921-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, повідомлення, розпорядження Міністерства соціальної опіки
ЧСР про виплату допомоги по безробіттю, про надання коштів на проведення
громадських робіт в округах. Листування з Міністерством соціальної опіки ЧСР,
фірмами, окружними управліннями посередництва праці з різних питань. Звіти
начальників управлінь посередництва праці про роботу. Колективні договори на
роботу в маєтках. Звіти про кількість безробітних та використання робочої сили.
Прохання про надання роботи.
Головні касові книги. Книги обліку прийому та видачі грошей по ощадних вкладах. Книга протоколів засідань правління Підкарпатського банку з особового складу. Книга реєстрації вхідних документів. Алфавітний покажчик імен та установ до
книги реєстрації вхідних документів.
Великокапушанське окружне управління посередництва праці, с. Великі
Капушани Підкарпатської Русі (Okresná zprostředkovatelná práce v Velkích
Kapušanách, Velkí Kapušaný)
Ф. 1233, од.зб. 5, 1938 р. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляр Міністерства соціальної опіки Чехословаччини про статистичну звітність обліку руху робітників на біржі праці. Листування з окружними управліннями
посередництва праці про працевлаштування робітників. Анкети робітників.
Великокапушанське окружне управління посередництва праці, с. Великі Капушани (Okresná veřejná zprostředkovatelná práce v Velkích Kapušanách, Velkí
Kapušaný)
Ф. 1388, од.зб. 3, 1937-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга реєстрації вхідних документів. Алфавітний покажчик імен до книги реєстрації вхідних документів.
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5. Військові установи, організації, товариства
2 фонди, од. зб. 2, 1920-1938 рр. Описи.
Крайове управління товариства військових інвалідів „Надія”, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Tovaristvo vojennich invalidov, vdov i sirot dla
Podkarpatskoj Rusi „Nadija” v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1137, од.зб. 1, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Статут та програма товариства військових інвалідів. Протоколи зборів товариства „Надія”.
Спілка [чеських] легіонерів, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Svaz českých
legionárův v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1486, од.зб. 1, 1929-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.
Журнал обліку членів спілки легіонерів.

6. Громадсько-політичні партії, клуби,
організації і товариства
6.1. Політичні партії
16 фондів, од. зб. 268, 1920-1939 рр. Описи.
Становлення й функціонування державно-політичної системи ЧСР на території
Підкарпатської Русі сприяло активізації суспільно-політичного руху в краї, якій в ході
поступових перетворень у політичній, культурній і соціальній сферах ставав все вагомішим чинником загальнодержавного громадсько-політичного життя. Більше того,
демократичні засади Чехословацької конституції створювали сприятливі можливості й умови для розгортання процесів політизації й структуризації суспільства, зокрема для виникнення й діяльності політичних партій, громадських об’єднань, культурно-освітніх товариств та інших інститутів й елементів громадянського суспільства.
Наприклад, якщо до 1918 р. власних політичних партій на території нашого краю
не було, то після приєднання краю до Чехословаччини, кількість політичних партій зростала досить швидко. Вже у 1921 р. на території Підкарпатської Русі діяло
18, в 1922 р.– 22, а напередодні перших, для русинського населення краю, парламентських виборів 1924 р. – 30 політичних партій (всього, кількість зареєстрованих
урядовими інстанціями партій, що діяли в краї у різні роки впродовж міжвоєнного
періоду, становила 47).
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Велико-Капушанська окружна організація „Об’єднаної партії християнських
соціалістів” та „Угорської національної партії” („Об’єднана Угорська партія”), с. Великі Капушани (Nagykaposi járás pártvezetősége Egyesült Keresztény
Socialista és Magyar Nemzeti Párt (Egyesült Magyar Párt), Nagykapos)
Ф. 1142, од. зб. 1, 1936 р. Опис. Угор. мова.
Угорська громада краю, яка до 1919 р. була домінуючою, державотворчою етнічною групою, найбільш болісно сприйняла нові політичні реалії міжвоєнного часу. Тому
у середовищі угорської інтелегенції, (духовенство, службовці, інженери, вчителі, лікарі)
формувався опозиційний напрям стосовно політики офіційної Праги. В залежності від
ідеологічних розмежувань її інтереси вдало артикулювали політичні партії. Серед авторитетних політичних сил були консервативно-монархічні: Угорська партія права (УПП)
та Угорська партія дрібних землеробів (УПДЗ). Менш впливовою політичною партією
була Автономна партія автохтонів на Підкарпатській Русі (АПАПР).
З метою залучення „свого” електорату під час виборчих кампаній, угорські політичні партії вдавалися до координації власних дій, утворюючи при цьому нові організації. Зокрема, в 1926 році на базі УПДЗ і УПП та частково АПАПР було утворено Угорську національну партію (УНП), а в 1936 році – через об`єднання УНП і УХСП виникла
Об`єднана угорська партія.
Списки керівників районних організацій Об’єднаної угорської партії.

Головний секретаріат „Селянської республіканської партії”, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Ustřední sekretariát Selanské strány republikanské v
Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 1153, од. зб. 1, 1921 р. Опис. Чеськ. мова.
Запрошення сільським старостам на нараду в справі розподілу землі з маєтку
графа Шенборна.
Крайовий секретаріат партії „Автономно-Землеробський Союз” (АЗС),
м. Ужгород Підкарпатської Русі (Autonom földmüves szövetség fötitkársága,
Ungvár)
Ф. 48, од. зб. 43, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
„Автономно-Землеробський Союз” (АЗС). Опозиційна, античехословацька партія,
сформована у січні 1924 р. в результаті виходу частини колишніх членів Підкарпатського землеробського союзу (ПЗС), на чолі з І. Куртяком. (ПЗС заснований в 1920 році
групою заможних селян).
Програма партії: здійснення автономії Підкарпатської Русі відповідно до умов СенЖерменського мирного договору, встановлення західних кордонів на річці Попрад. Політичним аргументом партіі була автономія „Руськой Крайни”, яка була проголошена
Угорським урядом в 1918 році. ЇЇ лідери фінансувалися Угорським урядом. Після смерті
І. Куртяка (1933 р.) партію очолив А. Броді. Друкованим органом АЗС була газета „Русский Вестник” (1924-1938 рр.). На виборах 1935 р. „Автономно-Землеробський Союз”
вступив в блок з Словацькою „людацькою” партією А. Глінки.
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Програма партії „Автономно-Землеробський Союз”, протоколи засідання Президії партії „Автономно-Землеробський Союз”, списки членів секретаріату партії
„Автономно-Землеробський Союз”. Збірник документів та осіб, які перебували в
ув`язненні в концтаборі в Рахові за те, що вони були членами АЗС. Текст виступу депутата А. Броді в Угорському парламенті. Частина тексту виступу депутата
І. Куртяка в Угорському парламенті. Проект угоди між „Руською Національно-автономною партією” та „Автономно-Землеробським Союзом”. Листівки у зв’язку
з призначенням А. Бродія Прем’єр-міністром автономного уряду Підкарпатської
Русі та інші документи.
Місцева організація „Республікансько-землеробської партії”, с. Велятин
Хустського округу Підкарпатської Русі (Místní organisacé Republikanské strány
zemědelského a malorolnického lidu, Věljatin)
Ф. 1149, од. зб. 2, 1928-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Одна з наймасовіших політичних партій Підкарпатської Русі міжвоєнного періоду,
яка діяла під різними назвами. На початковому етапі діяльності (1919-1923) називалася „Селянська Республіканська Землеробська Партія Підкарпатської Русі” і формально діяла як самостійна крайова політична організація, однак за програмними
цілями і структурно-організаційною основою була підпорядкована центральним партійним органам у Празі. Партію очолювали: Ю. Балог (голова), П. Петригайло (заст.),
Й. Камінський (гол. секр.). Друкований орган – газета „Село” (1920-1924). 28 липня
1923 року об’єдналася ще з чотирма партіями аграрного напрямку, утворивши „Карпаторуську Республіканську Землеробську Партію” (КРЗП). У грудні 1923 КРЗП офіційно злилася з Чехословацькою Аграрною Партією і стала її філіалом на території
Підкарпатської Русі під назвою „Республіканська Партія Землеробського Народу в
Підкарпатській Русі”. Згодом, внаслідок розколу в партії, вона знову змінила назву
– „Республіканська Землеробська партія на Підкарпатській Русі”. Упродовж міжвоєнного періоду була відома як „Аграрна партія”. АП користувалася широкою підтримкою
як серед представників русофілів, так і українофілів. Тривалий час головою АП на
території Підкарпатської Русі був Е. Бачинський. Друкованим органом партії стала
газета „Земледільська політика” (1919-1938 рр.). Співпрацювала з культурно-освітнім
„Обществом им. А. В. Духновича”.

Списки кандидатів на виборах до сільського представництва від „Республікансько-землеробоської партії”.
Місцева організація „Республікансько-землеробської партії”, с. Оноківці
Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Místní organisacé Republikanské
strány zemědelského a malorolnického lidu, Onokivci)
Ф. 1151, од. зб. 1, 1935 р. Опис. Чеськ. мова.
Список кандидатів на виборах до окружного представництва від „Республікансько-землеробської партії”.
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Районний секретаріат „Республікансько-землеробської партії”, м. Хуст Підкарпатської Русі (Obvodový sekretariát Republikanské strány zemědelského a
malorolnického lidu, Chust)
Ф. 1150, од. зб. 2, 1934 – 1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляри Центрального секретаріату „Чехословацької Аграрної партії” в
Празі про підготовку до виборів.
„Республікансько-землеробська російська спілка”, с. Межілаборці (Republikánské
zemledélskij Russkij sojuz v Mežilaborcách, Mežilaborci)
Ф. 1152, од. зб. 1, 1926 р. Опис. Чеськ. мова.
Резолюція зборів спілки від 26 лютого 1926 року.
Секретаріат „Республікансько-землеробської партії”, м. Берегово Підкарпатської Русі (Földmüves és Kisgazda Párt beregszászi titkárság, Beregszász)
Ф. 1159, од. зб. 1, 1936 – 1938 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Циркуляри і розпорядження секретаріату партії з організаційних питань. Заяви
про вступ до юнацької організації при партії.
Севлюська окружна організація „Християнсько-соціалістичної партії Чехословаччини”, м. Севлюш Підкарпатської Русі (Országos Keresztényszociálista
Párt kerületi fötitkárság, Nagyszőllős)
Ф. 1158, од. зб. 1, 1929 р. Опис. Чеськ., угор. мови.
Листування з Центральним комітетом „Християнсько-соціалістичної партії” Чехословаччини в м. Братиславі.
„Християнсько-народна партія”, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Ruska
chleborobská-zemledělská strana v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1146, од. зб. 85, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
„Християнсько-народна партія” – політична партія на території Підкарпатської Русі
в 1922-1938 роках народовецького напряму, наступниця „Руської хліборобської партії”.
Співпрацювала з чеською католицькою партією Яна Шрамека. У 1925-1929 роках
мала одного депутата (Августина Волошина) в Чехословацькому парламенті.

Статут „Християнсько-народної партії”. Заяви про вступ до партії. Протоколи
організаційних і перевиборчих зборів в сільських організаціях. Оголошення в газетах про проведення зборів. Вирізки з газети „Руська нива” про склад місцевих
комітетів партії. Виписка з протоколу засідання від 20 січня 1922 року про позицію
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в мовному питанні. Проекти доповіді та пропозиції з організації і роботи Крайової
сільськогосподарської Ради, проект постанови про утворення Ради. Протоколи
нарад партії „Землеробський Союз” щодо умов об`єднання з „Руською хліборобською партією”, рішення комісії в справі про об`єднання партій, запрошення на
міжпартійні наради.
Листування з членами партії з організаційних питань. Чернетка листа із запереченнями проти кандидатури Антоніна Бескида на пост губернатора Підкарпатської Русі. Номери газети „Русин”.
Окружний секретаріат „Чехословацької соціал-демократичної робітничої
партії”, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Okresní sekretariát československé
social-demokratické strány dělnické v Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 1585, од. зб. 16, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Після створення самостійної Чехословацької держави (1918 р.) „Чехослов’янська
соціал-демократична робітнича партія” об’єдналася з основною частиною словацьких соціал-демократів і з XII з’їзду (грудень 1918) стала іменуватися „Чехословацька
соціал-демократична робітнича партія” (чеськ. „Československá sociálně demokratická
strana dělnická”), (ЧСДРП).
На початку грудня 1919 року в ЧСДРП консолідувалася революційна опозиція, так
звана марксистська ліва. На XIII з’їзді (25 вересня 1920) ліве крило ЧСДРП організаційно об’єдналося в „Чехословацьку соціал-демократичну робітничу партію (ліву)”, яка
стала основою створеної в 1921 році „Комуністичної партії Чехословаччини” (КПЧ). За
винятком 1926-1929, коли ЧСДРП перебувала в „лояльній опозиції”, її представники
(аж до 1938 р.) брали участь у всіх коаліційних урядах Чехословаччини.
Після Мюнхенської угоди 1938 року керівництво ЧСДРП оголосило про саморозпуск партії, а в грудні 1938 року скликало з’їзд нової, так званої „Національної партії
праці” (чеськ. „Národní strana práce”, (НПП)), до якої увійшли як соціал-демократи, так
і деякі члени „Чехословацької національно-соціалістичної партії”. У березні 1939 НПП
була розпущена. Після звільнення Чехословаччини в 1945 році ЧСДРП відновила свою
діяльність.

Рішення окружного секретаріату „Чехословацької соціал-демократичної робітничої партії”, м. Мукачево Підкарпатської Русі про проведення мітингів. Чернетки
резолюцій партійних зборів. Документи про роботу окружного секретаріату „Чехословацької соціал-демократичної робітничої партії”, в м. Мукачеві (пояснюючі
записки, виписки з протоколів, чернетки статей та інш.). Акти ревізій щодо використання партійних коштів.Особові справи членів окружного секретаріату партії.
Окружний секретаріат „Соціал-демократичної робітничої партії”, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Zemský sekretariát social-demokratické strány dělnické na
Podkarpatskoj Rusi v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1145, од. зб. 32, 1926-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляри та Інструкції Міністерства соціальної політики ЧСР та Крайового
секретаріату партії про проведення продовольчої кампанії для безробітних, роз-
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поділ продовольчої допомоги і розподіл коштів. Передвиборні листівки по виборах
сільських старост, виборчі бюлетні по виборах Крайового представництва.
Листування з місцевими керівниками, організаціями про створення нових осередків організації, протоколи організаційних зборів в селах. Листування про страхування робітників.
„Російська національно-автономна партія” м. Мукачево Підкарпатської Русі
Ф. 1143, од. зб. 1, 1937-1938 рр. Опис. Русин. мова.
„Російська національно-автономна партія” (РНАП), (чеськ. „Ruská nacionálněautonomní strána”; русин. „Руська національно-автономна партія”), також мала назву
„Російська національно-автономна народна партія” – крайня права політична партія,
яка діяла на території Підкарпатської Русі в 1930-і роки. Дотримувалась русофільської
орієнтації.
Засновником партії був Степан Фенцик – греко-католицький священик, позбавлений сану за політичну діяльність. Партія з’явилася в м. Мукачеві у зв’язку з парламентськими виборами 1935 року в Чехословаччині.

Списки членів „Російської національно-автономної партії” та передплатників
газети „Наш путь” (1937-1938).
Хустська жупна організація „Соціал-демократичної робітничої партії Чехословаччини”, м. Хуст Підкарпатської Русі (Župnij sekretariát social-demokratické
strány dělnické v Chustě, Chust)
Ф. 923, од. зб. 77, 1920 – 1939 рр. Описи. Чеськ., угор., укр. мови.
Директивні документи та циркуляри Центрального (Крайового) секретаріату
„Чехословацької Соціал-демократичної робітничої партії” на Підкарпатській Русі
в м. Ужгороді з політичних, соціальних та економічних питань (1927-1935). Протокол XVII-го з’їзду „Чехословацької Соціал-демократичної робітничої партії” в м.
Празі (1933). Документи про діяльність „Чехословацької Соціал-демократичної
робітничої партії” на Підкарпатській Русі (1920-1939). Документи про діяльність
„Робітничої Академії” при „Чехословацькій Соціал-демократичній робітничій партії” на Підкарпатській Русі в м. Ужгороді (1928-1939). Документи про діяльність Мукачівського окружного комітету „Чехословацької Соціал-демократичної робітничої
партії” на Підкарпатській Русі (1921; 1936). Документальний матеріал (листування, резолюції та ін.) про діяльність жупного секретаріату „Чехословацької Соціалдемократичної робітничої партії” на Підкарпатській Русі в м. Хусті (1929-1936). Повідомлення Центрального (Крайового) секретаріату „Чехословацької Соціал-демократичної робітничої партії” на Підкарпатській Русі в м. Ужгороді про політичне
становище в Чехословаччині (1932; 1936). Листи депутата Національних Зборів
ЧСР Я. Нечаса до керівництва „Чехословацької Соціал-демократичної робітничої
партії” на Підкарпатській Русі в м. Хусті з політичних та соціальних питань (19271930) та ін.

РОЗДІЛ ІV. Фонди установ, організацій, підприємств періоду...

297

Хустська організація „Міжнародної соціалістичної партії”, м. Хуст Підкарпатської Русі (Nemzetközi szocialista párt Huszti csoportja, Huszt)
Ф. 1136, од. зб. 1, 1920 р. Опис. Чеськ., угор. мови.
„Міжнародна соціалістична партія” (МСП) створена 21.03.1920 на Установчому
з’їзді (конгресі) в Ужгороді шляхом об’єднання на марксистсько-ленінській основі комуністів і лівих соціалістів. З’їзд схвалив тимчасовий статут і програму партії, витримані в
основному, в дусі марксизму і пролетарського інтернаціоналізму. До складу виконкому
було обрано Е. Сайдлера. Б. Іллеша, Й. Гаті, Ф. Асталоша, Й. Балаша, М. Шімона, а
пізніше – І. Мондока. МСП проголосила ідейну єдність з Комуністичним Інтернаціоналом, РКП (б), встановила тісні зв’язки з Компартією Східної Галичини. Авторитет МСП
швидко зростав. У червні 1920 в її рядах налічувалося понад 15 тис. осіб.
Партія мала 2 друковані органи: газети „Правда” (укр. мовою) і „Мункаш уйшаг”
(„Робітнича газета”) (угор. мовою). З ініціативи МСП були створені й успішно діяли
профспілкові організації та комсомол. Протягом 1920 – поч. 1921 років під керівництвом МСП пройшли революційні виступи трудящих Підкарпатської Русі і Словаччини. Хоч у діяльності МСП і мали місце певні недоліки, вона внесла вагомий
вклад у боротьбу за згуртування комуністичних сил в Чехословаччині. Зі створенням
Компартії Чехословаччини (травень 1921) МСП ввійшла до її складу як крайова організація.

Членські квитки Хустської окружної організації „Міжнародної соціалістичної
партії”.
Крайовий секретаріат „Чехословацької національно-соціалістичної партії”,
м. Ужгород Підкарпатської Русі (Zemský sekretariát československé strány
narodné-socialistické pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1139, од. зб. 3, 1936-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Повідомлення секретаріату „Чехословацької національно-соціалістичної партії” про відкриття чеської горожанської школи в с. Севлюш.
Листування з поліцейськими органами про надання дозволів на проведення
зборів в с. Севлюш, протоколи зборів.

6.2. Громадські організації, спілки, товариства
6 фондів, од. зб. 803, 1919-1939 рр. Описи.
Ужгородський Крайовий пожежний союз Підкарпатської Русі, м. Ужгород
(Zemský svaz hasičů pro Podkarpatskou Rus, Užhorod)
Ф. 73, од. зб. 754, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
З 1887-го року на території нашого краю діяли три види пожежної охорони: державна, приватна і добровільна. Новий її етап припадає на 1919-1939 роки – період
входження Підкарпатської Русі до складу першої Чехословацької республіки: 1922 р.
– створено Земське (Крайове) Пожежне товариство. 1925 р. – було видано брошуру І.
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Вислоцького „Гасильна дружина”, яка мала велике практичне і мобілізуюче значення в
складному процесі організації добровільних осередків пожежної охорони, насамперед
у сільській місцевості; в 1935 р. в Ужгороді проведено з’їзд пожежних усієї Чехословацької республіки з метою огляду досягнень вогнеборців краю, в якому взяли участь
їхні колеги аж із 12 країн Європи – Англії, Бельгії, Югославії та інших.

Статут Словацького Крайового пожежного союзу. Статути Крайового пожежного союзу та Статут добровільних пожежних дружин, кооперативу пожежників
Підкарпатської Русі. Протоколи установчих зборів пожежного союзу та книги засідання членів пожежних дружин. Повідомлення Цивільному управлінню Підкарпатської Русі та Ужгородському жупанському управлінню про організацію та діяльність Крайового пожежного союзу та список членів правління. Заява губернатора
Підкарпатської Русі Антоніна Бескида про надання фінансової допомоги пожежному союзу. Журнали обліку членів Ужгородської добровільної пожежної команди.
Списки членів правління Мукачівської та Хустської пожежних дружин. Статистичні
відомості про наявність протипожежного інвентаря в селах Ужгородської жупи.
Документи першого з`їзду пожежників Чехословаччини в Празі (інструкції, повідомлення, листування та ін.). Акти перевірки протипожежного стану сіл Ужгородської жупи. Акти ревізії сільських пожежних дружин Севлюського округу. Касовий
журнал прибутків і витрат союзу.
Листування з Чеським та Словацьким крайовими пожежними союзами з адміністративних питань. Журнали обліку вхідних та вихідних документів.
Вишківська добровільна пожежна дружина, с. Вишково Хустського округу
Підкарпатської Русі (Zbor dobrovolných hasičů v Výškově, Výškovo)
Ф. 1248, од. зб. 37, 1930-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядження та повідомлення Крайового пожежного союзу Підкарпатської Русі про організацію курсів для пожежників, сплату членських внесків та з інших адміністративних питань. Протоколи зборів мешканців с. Вишкова про утворення
добровільної пожежної дружини та обрання керівництва. Опис пожежного інвентаря.
Звіти про діяльність пожежної дружини.
Списки добровільних пожежних дружин на території Підкарпатської Русі.

Товариство авіаторів „Масарикова летецька ліга”, м. Ужгород Підкарпатської Русі
Ф. 1380, од. зб. 1, 1919-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга обліку вхідних та вихідних документів.
Ужгородський комітет з організації миру та колективної безпеки, м. Ужгород
Пікарпатської Русі (Zemský okresní výbor pro organisací kolektivní bezpečností,
Užhorod)
Ф. 1135, од. зб. 4, 1936 р. Опис. Чеськ. мова
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Відозва Чехословацького комітету з організації миру та колективної безпеки
та Ужгородського комітету про підготовку до світового конгресу захисту миру в
Брюселі, протоколи засідань комітету. Тексти промов на Брюсельському конгресі
захисту миру і резолюції комісій конгресу.
Оголошення комітету про мітинги 26 липня і 8 листопада 1936 року, протокол
мітингу від 26 липня 1936 року.
Руська народна рада, с. Хуст Марамороської жупи
Ф. 1147, од. зб. 2, 1919 р. Опис. Русин. мова.
Після розпаду Австро-Угорської монархії жителі с. Хуст активно включилися в політичну діяльність краю і стали ініціаторами створення Хустської народної ради (17
листопада 1918 р.), яка виступала за возз’єднання з Україною. 21 січня 1919 р. у Хусті
відбувся конгрес представників Марамороського комітату, на якому була схвалена резолюція про об’єднання краю з УНР, а 8 травня 1919 р. створена Центральна Руська
Народна Рада до якої була приєднана і Руська народна рада с. Хуст.

Протоколи Руської народної ради с. Хуст від 17 березня 1919 року. Повідомлення сільських старост про відмову населення брати участь у виборах.
Центральна народна рада, м. Хуст Підкарпатської Русі
Ф. 1148, од. зб. 5, 1938-1939 рр., Опис. Русин. мова.
Створена 8 травня 1919 р. шляхом об’єднання місцевих народних рад (Хустської,
Ужгородської і Пряшівської). Згодом отримала назву „Центральна Руська Народна
Рада” (ЦРНР); з 1938 року, після остаточного розмежування між русофілами і українофілами, прийняла назву „Центральна Українська Народна Рада” (ЦУНР).
Після прийняття Національними Зборами ЧСР Закону № 328 „Про автономію Підкарпатської Русі” в листопаді 1938 року, відіграла важливу роль у запровадженні автономного статусу Підкарпатської Русі.

Протоколи засідання комісії Народної ради від 30 грудня 1938 року. Витяги
з протоколу ювілейних зборів 21 січня 1939 р. щодо відзначення двадцятиріччя
„з`їзду в Хусті в 1919 р.” Копія протоколу з`їзду.
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ІІ. ЕКОНОМІКА
1. Фінансові, податкові, кредитні і страхові установи,
об’єднання, товариства
1.1. Фінансові і податкові установи

14 фондів, од. зб. 3980, 1918-1939 рр. Описи.
В 20-30-х рр. ХХ століття на території Підкарпатської Русі продовжували свою діяльність фінансові та податкові управління, які були створені ще у другій половині ХІХ
століття за часів Австро-Угорщини. З метою удосконалення управління державними
фінансами, Національними Зборами Чехословацької республіки 9 лютого 1922 року
приймається Закон № 59 про створення Головного фінансового управління для Підкарпатської Русі в Ужгороді до компетенції якого входили всі питання, що стосувалися
управління державними фінансами, і які не входили до сфери діяльності Міністерства
фінансів ЧСР. Головне фінансове управління Підкарпатської Русі в Ужгороді безпосередньо було підпорядковане Міністерству фінансів ЧСР. В свою чергу, всі фінансові
органи і установи, що були розташовані на території Підкарпатської Русі підпорядковувались Головному фінансовому управлінню Підкарпатської Русі в Ужгороді.
Після адміністративної реформи 1928-1929 рр. Національні Збори ЧСР приймають
20 рудня 1933 року Закон № 253 про утворення податкових управлінь на території
Словаччини і Підкарпатської Русі. Податкові управління, згідно зазначеного Закону,
підпорядковувались Крайовим фінансовим управлінням. Вони займалися питаннями
фінансового управління у сфері збору прямих податків. Податковим управлінням підпорядковувались всі податкові органи і установи, що були розташовані на території
Підкарпатської Русі. В розвиток зазначеного Закону, 30 грудня 1933 року Уряд ЧСР
приймає Розпорядження № 254, згідно з яким встановлювались центри розташування
податкових управлінь і окружних фінансових управлінь з переліком відповідних округів,
що відносились до них.

Берегівське фінансове управління, м. Берегово Підкарпатської Русі (Finanční
úřad v Berehově, Berehovo)
Ф. 906, од. зб. 5, 1921-1926 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книги реєстрації вхідних документів (1921-1922; 1924). Книги обліку руху коштів різних фондів (1924; 1926). Книга обліку вкладів, внесених громадянами і
установами (1924).
Мараморошсігетське фінансове управління, м. Мараморош Сігет (Finanční
úřad v Maramarošskěm Sigeti, Maramarošský Siget)
Ф. 1333, од. зб. 1, 1925 р. Опис. Чеськ. мова.
Головна книга жупанського господарського фонду (1925 р.).

РОЗДІЛ ІV. Фонди установ, організацій, підприємств періоду...

301

Рахівське окружне фінансове (податкове) управління, с. Рахів Підкарпатської Русі (Berní správa v Rahově, Rahov)
Ф. 215, од. зб. 644, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ., угор., рос. мови.
Циркуляри, розпорядження, інструкції Міністерства фінансів Чехословацької
республіки. Накази Крайового військового командування (1921-1925). Циркуляри,
розпорядження інструкції, оголошення Ужгородської фінансової дирекції. Рішення
Марамороського жупанського управління про затвердження бюджетів сіл (1924).
Рішення судових органів про реєстрацію нерухомого майна та ін. Документи, що
стосуються стягнення податків з фізичних та юридичних осіб. Список сіл Рахівського округу. Резолюція Крайової спілки ремісничих товариств Словаччини і Підкарпатської Русі про порядок оподаткування ремісників і торговців (1931). Головні
книги надходжень податків від населення. Документи з адміністративно-господарських питань: договори про купівлю та продаж нерухомого майна. Документи з
особового складу службовців Рахівського окружного фінансового управління: особові справи службовців (1921-1937) та ін.
Ужгородська головна фінансова дирекція, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Hlavní finanční ředitelství v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 57, од. зб. 177, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ., рос. мови.
Циркуляри та розпорядження Міністерства фінансів ЧСР, Міністерства внутрішніх справ ЧСР, головної фінансової дирекції пошти і телеграфу. Документи, що стосуються фінансово-господарських та податкових питань. Документи, що стосуються кадастрально-вимірювальних робіт на території Підкарпатської Русі (1920-1929).
Список сіл Великосевлюського податкового округу. Документи адміністративно-правового характеру. Справи про видачу дозволів на заняття торгівлею та ремеслом.
Журнали сирітських кас. Список службовців Ужгородського кадастрально-вимірювального управління (1936 р.). Акт передачі архіву кадастральних карт в м. Ужгороді
(1937). Книги реєстрації вхідних та вихідних документів (1939) та ін.
Ужгородське фінансове управління, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Ústavné
finanční ředitelství v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 845, од. зб. 16, 1922-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книги обліку руху коштів різних фондів. Головні фінансові книги. Головна книга
вкладів Собранецького філіалу Дунайського банку (1929-1938). Книга обліку грошових видатків та прибутків (1933-1935). Книга обліку надходження податків від
населення м. Ужгорода (1930-1931) та ін.
Фінансове управління в м. Мукачеві Підкарпатської Русі (Finanční ředitelství
v Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 1590, од. зб. 138, 1918-1937 рр. Описи. Чеськ. мова

302

Державний архів Закарпатської області

Інструкції Міністерства фінансів ЧСР (1933). Повідомлення Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді. Циркуляри та розпорядження Головної
фінансової дирекції в м. Ужгороді (1931-1933). Документи, що стосуються оподаткування населення м. Мукачева та Мукачівського округу: журнали обліку податків, стягнених з населення м. Мукачева (1926-1928); журнали обліку прибутків
населення м. Мукачева та Свалявського округу (1920-1926) та ін. Документи, що
стосуються питань розвитку промисловості, ремесла, торгівлі, будівництва: акти
перевірок промислових підприємств. Документи з особового складу службовців
Мукачівського фінансового управління (1927) та ін.
Берегівське податкове управління, м. Берегово Підкарпатської Русі (Finanční
ředitelství v Berehově, Berehovo)
Ф. 708, од. зб. 64, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри та розпорядчі документи Міністерства фінансів, Міністерства по земельним справам та Міністерства юстиції ЧСР (1921-1925). Циркуляри та інструкції Цивільного управління та Крайового фінансового управління Підкарпатської
Русі в Ужгороді (1922). Розпорядчі документи Мукачівського жупанського управління. Рішення судових установ з господарських питань.
Документи, що стосуються оподаткування фізичних та юридичних осіб (19241932). Документи з адміністративно-господарських питань. Перелік нотарських
управлінь та сіл Підкарпатської Русі (1922). Документи з бюджетно-фінансових
питань. Документи з питань розвитку промисловості, сільського господарства, торгівлі, будівництва. Документи, що стосуються розвитку установ охорони здоров’я
в м. Берегові (1925). Документи з особового складу Берегівського податкового
управління та ін.
Чехословацьке державне податкове управління, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Československý berní úřad v Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 1510, од. зб. 2674, 1918-1938 рр. Описи. Чеськ., рос. мови.
Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення, інструкції Міністерства фінансів ЧСР та Ужгородської головної фінансової дирекції (1920-1938). Документи з питань оподаткування фізичних та юридичних осіб. Документи з бюджетнофінансових питань. Договори про купівлю та продаж майна окремими особами.
Журнали обліку коштів різних фондів. Фінансові звіти Мукачівського податкового
управління. Діловодні документи Мукачівського податкового управління (19201938) та ін.
Рахівське податкове управління, с. Рахів Підкарпатської Русі (Berní úřad v
Rachově, Rachovo)
Ф. 1270, од. зб. 18, 1922-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книги обліку надходження прямих податків з населення Рахівського округу (1924-1939). Книга обліку стягнень додаткових податків з населення с. Рахів
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(1937-1939). Книги реєстрації мит, стягнень з громадян податків за нерухоме майно (1926 р.; 1934 р.) та ін.
Свалявське податкове управління, м. Свалява Підкарпатської Русі (Berní
úřad v Svalavě, Svalava)
Ф. 859, од. зб. 7, 1931-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книги обліку надходження прямих та додаткових податків з населення м. Свалява та Свалявського округу (1935-1937). Договори окремих осіб на проведення
робіт на території біля будинку Свалявського окружного управління (1931-1933).
Севлюське податкове управління, м. Севлюш Підкарпатської Русі (Berní
úřad v Velkém Sevluší, Velký Sevluš)
Ф.1232, од. зб. 84, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядчі документи Міністерства фінансів, Міністерства транспорту та Міністерства юстиції ЧСР. Циркуляр Крайового управління Підкарпатської Русі в Ужгороді про охорону корисних птахів (1936). Циркуляри, розпорядчі
документи, інструкції Головної фінансової дирекції в Ужгороді. Рішення судових
органів з майнових та фінансових питань. Документи, що стосуються питань
оподаткування фізичних та юридичних осіб на території Севлюського округу.
Документи з фінансових питань. Документи про купівлю та продаж нерухомого
майна та ін.
Солотвинське податкове управління, с. Солотвино Рахівського округу Підкарпатської Русі (Berní úřad v Slatíně, Slatína)
Ф. 836, од. зб. 1, 1936-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга обліку стягнення додаткових податків з населення Рахівського округу
(1936-1939).
Ужгородське міське податкове управління, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Berní úřad v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 833, од. зб. 127, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Книги реєстрації вхідних та вихідних документів та алфавітні покажчики до
них. Книги реєстрації кримінальних злочинів (1929-1937). Книги обліку осіб, що
призивалися до армії (1920-1938). Документи фінансового характеру (1920-1926).
Документи з питань оподаткування фізичних та юридичних осіб на території Ужгородського округу (1922-1938). Документи опікунських управлінь та ін.
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Хустське податкове управління, м. Хуст Підкарпатської Русі (Berní úřad v
Chustě, Chust)
Ф. 858, од. зб. 34, 1926-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядчі документи, інструкції Міністерства фінансів ЧСР (1934).
Циркуляри, повідомлення, інструкції Головного фінансового управління в Ужгороді (1934). Рішення судових органів з податкових питань. Документи з фінансових
питань. Заяви службовців прикордонної фінансової сторожі на території Карпатської України про їх перевід в Чехію, Моравію або Словаччину (1939). Документи
з питань оподаткування населення сіл Хустського округу (1926-1937) та ін.

1.2. Банківські установи

21 фонд, од. зб. 6308, 1919-1944 рр. Описи.
На території Підкарпатської Русі в 20-30-х рр. ХХ століття діяла низка банківських
установ, які можна умовно поділити на дві групи. Перша – це банки, які були утворені
безпосередньо на території нашого краю. До цієї групи відносились насамперед „Підкарпатський банк” (створений в травні 1920 року) та „Руський Народний банк” (створений також в 1920 році). Друга – це філіали чеських, словацьких та угорських банків в
мм. Ужгороді, Мукачеві, Берегові, Севлюші (Виноградові), Хусті. Серед них – філіали
„Дунайського банку”, „Американсько-словацького банку”, „Словацького Загального Кредитного банку”, „Банку Чехословацьких легіонів”, „Угорського Кредитного банку” тощо.
Зазначені банки здійснювали наступні банківські операції: прийняття вкладів, надання
кредитів фізичним та юридичним особам, купівля та продаж цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, обмін валюти, купівля та продаж патентів, зберігання цінних
паперів, валюти, інших цінностей, фінансування промислових, сільськогосподарських,
будівельних та торговельних підприємств та організацій. Переважна частина місцевих
банківських установ існувала у формі „акціонерних товариств” і у своїй діяльності керувалася своїми Статутами, розпорядженнями та наказами Міністерства фінансів ЧСР,
а також наказами центральних банківських установ. Так, в 1926 році „Підкарпатський
банк” за розпорядженням Міністерства фінансів ЧСР приєднав до себе „Руський Народний банк”. Самостійність місцевих банківських установ була відносною. Наприклад,
зазначений „Підкарпатський банк” з другої половини 30-х рр. ХХ ст. повністю залежав
від „Банку Чехословацьких легіонів” в м. Празі, а в 1939-1944 рр. знаходився у фінансовій залежності від будапештських банків. Переважна більшість банківських установ Підкарпатської Русі продовжувала функціонувати і після входження її території до
складу Угорщини, тобто на протязі 1939-1944 рр.

Акціонерне товариство „Підкарпатський банк”, м. Ужгород (Kárpátaljai bank
Rt., Ungvár)
Ф. 52, од. зб. 1087, 1920-1944 рр. Описи. Чеськ., угор., рос. мови.
Циркуляри, розпорядження, повідомлення, інструкції об’єднання „Чехословацьких банків” (1925), „Банку Чехословацьких легіонів”. Циркуляри „Кошицького
Угорського Кредитного банку” (1940-1941), „Будапештського об’єднання ощадних
кас і банків Угорщини” (1940-1941). Статути акціонерних товариств „Підкарпатський банк”, „Руський Народний банк” (1920-1921). Протоколи засідань правління

РОЗДІЛ ІV. Фонди установ, організацій, підприємств періоду...

305

акціонерних товариств „Підкарпатський банк”, „Руський Народний банк” (1924),
„УНІО” в м. Ужгороді.1
Списки акціонерів „Підкарпатського банку” (1935-1936). Списки американських
акціонерів „Підкарпатського банку” (1922-1924). Списки членів дирекції і Контрольної
комісії „Підкарпатського банку” (1939). Інформації про організацію і діяльність „Руського Народного банку” в м. Ужгороді (1921-1922). Договори „Руського Народного банку” з фізичними та юридичними особами (1921). Справа про реєстрацію акціонерного
товариства „Руський Народний банк” в м. Ужгороді (1921). Договір про об’єднання
„Підкарпатського банку” та „Руського Народного банку” (1926). Документи про діяльність філіалів „Підкарпатського банку”. Банківські документи акціонерного товариства
„Підкарпатський банк”. Відомості про майновий стан „Підкарпатського банку” та його
філіалів. Відомості про облік власників вкладів „Підкарпатського банку” (1930). Прохання фізичних осіб про надання кредитів. Листування з іноземними банками з питань
отримання спадщини, переводу грошових вкладів окремими особами (1928-1939).
Книги обліку поточних рахунків та вкладів (1922-1944). Головні касові книги (19271939). Документи про діяльність промислових підприємств та розвиток будівництва в
м. Ужгороді. Особові справи службовців „Підкарпатського банку” та інші.
Акціонерне товариство „Руський Народний банк”, м. Ужгород Підкарпатської Русі.
Ф. 1295, од. зб. 3, 1920-1926 рр. Опис. Чеськ., рос. мови.
Книга протоколів засідань правління акціонерного товариства „Руський Народний банк” (1920-1926). Прохання акціонерного товариства „Руський Народний
банк” про надання дозволу на відкриття складу керосину та бензину (1922). Головна касова книга (1921-1923).
Березько-Марамороський торговий банк, м. Мукачево Підкарпатської Русі
(Березької жупи) (Bereg-Máramorosi kereskedelmi bank részvénytársaság,
Munkács)
Ф. 1550, од. зб. 1606, 1922-1944 рр. Описи. Чеськ., угор., рос. мови.
Статути Березько-Марамороського банку (1927). Протоколи засідань Контрольної ради банку (1923-1927 рр.). Річні звіти дирекції банку (1925-1929). Справи
про надання банківського кредиту фізичним особам (1937-1944). Листування з
клієнтами банку про банківські операції. Листування з угорськими банками з фінансових та адміністративних питань (1940 р.). Циркуляри Угорського Національного банку (1939-1941). Відомості на заробітну плату службовцям Берегівського
та Хустського відділень банку (1941-1943) та інше.
1
„УНІО” (UNIÓ), русинське видавництво в м. Ужгороді. Створене після розпуску культурно-освітнього „Общества св. Василия Великого” (1902). Видавці та керівники „УНІО” ‒ греко-католицькі священики Віктор Камінський та Августин Волошин. Видавали щотижневик угорською мовою „Görögkatolikus
szemle”, щоденник „Наука”, церковні книги та шкільні підручники. Товариство формально існувало
до 1938 року, але в чехословацький період воно приходить у занепад. З 1921 року перестає виходити газета „Наука”, в 1932 – щорічний альманах. В 1929 році були продані всі його акції. (Поп И.
Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006. С. 361.)
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Великокапушанська філія Дунайського банку, с. Великі Капушани (Dunajská
banka v Velkích Kapušanách, Velký Kapušaní)
Ф. 879, од. зб. 5, 1926-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Головні книги вкладів, внесених фізичними та юридичними особами (1933-1938).
Книга обліку видачі грошей по ощадним вкладам (1926). Книги обліку надходжень
та видачі грошей по ощадним вкладам фізичних та юридичних осіб (1926-1939).
Дунайський банк, м. Берегово (Duna bank, Beregszász)
Ф. 1351, од. зб. 1, 1937-1939 рр. Опис. Угор. мова.
Головна книга вкладів фізичних осіб (1937-1939).
Кошицький банк, м. Кошице (Kassai bank, Kassa)
Ф. 1341, од. зб. 1, 1939 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку вкладів фізичних осіб (1939).
Кошицький Кредитний банк, м. Кошице Словаччина (Kassai Hitel bank, Kassa)
Ф. 1342, од. зб. 1, 1924 – 1942 рр. Опис. Угор., словац. мови.
Головна книга обліку поточних рахунків (1924-1942).
Кошицька філія Дунайського банку, м. Кошице Словаччина (Dunajská banka,
filiálka v Košicě, Košice)
Ф. 919, од. зб. 14, 1930-1943 рр. Опис. Угор., словац. мови.
Головні книги прийняття та видачі вкладів фізичним та юридичним особам
(1935-1937). Головна книга обліку прийняття та видачі коштів за ощадними вкладами (1930-1932). Головні касові книги (1937-1942) та інші.
Мукачівська філія Дунайського банку, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Березької жупи) (Duna bank Munkácsi fiókja, Munkács)
Ф. 1564, од. зб. 15, 1924-1942 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Справи про надання банківського кредиту фізичним та юридичним особам
(1924-1942). Відомості про фінансовий стан Березько-Марамороського торгового
банку (1936-1937) та ін.
Руський Народний банк, м. Хуст Підкарпатської Русі (Ruský národní banka,
filiálka v Chustě, Chust)
Ф. 1337, од. зб. 1, 1922-1931 рр. Опис. Чеськ., рос. мови.
Головна книга вкладів (1922-1931).
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Селлеська філія Дунайського банку, м. Селлеш (Севлюш) Підкарпатської
Русі (Duna bank részvénytársasag, Szőllősifiókja, Szőllős)
Ф. 916, од. зб. 37, 1920-1938 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Щорічні звіти Дунайського банку в м. Братиславі та його філій на території
Словаччини і Підкарпатської Русі (1931-1937). Документи, що стосуються надання
та погашення банківських кредитів фізичними особами. Щоденники з відомостями
про обіг коштів, кредиторську та дебіторську заборгованість. Відомості про банківські операції по векселях (1936). Головна касова книга (1929). Головні касові книги
обліку внесених вкладів фізичними та юридичними особами (1932 -1938) та ін.
Словацький банк, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Pokladna Slovenský banky,
filiálka v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1352, од. зб. 5, 1922-1941 рр. Опис. Угор., чеськ., словац. мови.
Місячні звіти про фінансовий стан Словацького банку (1920-1922). Касові журнали і книги банку (1922; 1937). Головна книга обліку кредитів (1937-1938). Відомості Братиславського ощадбанку (1938-1941).
Ужгородська філія Американсько-Словацького банку, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Americko-Slovenská banka, filiálka v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1320, од. зб. 3, 1929-1936 рр. Опис. Чеськ., словац. мови.
Головні касові книги банку (1929; 1934-1936). Головна касова книга внесених
вкладів фізичних та юридичних осіб (1932).
Ужгородська філія Дунайського банку, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Dunajská banka, filiálka v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1322, од. зб. 12, 1923-1944 рр. Опис. Угор., чеськ., словац. мови.
Книга обліку прийняття та видачі коштів по філіалу Дунайського банку в
м. Братиславі (1923-1925). Головна книга прийняття та видачі коштів по ощадним
вкладам (1926). Головні книги обліку вкладів (1930-1944) та ін.
Ужгородська філія Словацького Загального Кредитного банку, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Slovenská všeobecná úverná banka, filiálka v Užhorodě,
Užhorod)
Ф. 881, од. зб. 32, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ., словац. мови.
Повідомлення Словацького Загального Кредитного банку в м. Братиславі про
початок своєї діяльності і свою компетенцію (1921). Місячні відомості про фінансовий стан банку (1922-1923). Баланси банку (1920-1922; 1924). Книги реєстрації
наданих кредитів (1929; 1933-1934; 1937). Головні касові книги (1931-1932; 19381939). Головні касові книги обліку внесених вкладів фізичних та юридичних осіб
(1932-1939) та ін.
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Ужгородська філія „Банку Чехословацьких легіонів”, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Banka Československých legiji, filiálka v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 918, од. зб. 9, 1932-1938 рр. Опис. Чеськ., словац. мови.
Головні касові книги (1932-1935). Головна книга обліку надходжень та видачі
коштів за ощадними книжками громадян та організацій (1935). Головні книги обліку вкладів, внесених фізичними та юридичними особами (1932). Книга протоколів
засідань правління банку (1933-1938) та ін.
Ужгородський торговий банк, м. Ужгород (Ungvári kereskedelmi bank, Ungvár)
Ф. 1338, од. зб. 4, 1927-1943 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Книга обліку видачі кредитів під заставу (1927-1935). Журнал обліку витягів по
банківським операціям (1939). Книга обліку поточних рахунків (1942). Книга обліку
нарахування та виплати заробітної плати службовцям банку (1943).
Філія акціонерного товариства „Підкарпатський банк”, м. Мукачево
(Kárpátaljai bank részvénytársaság Munkácsi fiókja, Munkács)
Ф. 1539, од. зб. 1411, 1921-1946 рр. Описи. Угор., чеськ., словац., рос. мови.
Циркуляри Словацького Загального Кредитного банку в м. Братиславі (19361940). Циркуляри Угорського Національного банку (1942-1943). Річні звіти Празького Центрального банку чеських ощадних кас (1927-1928). Річні звіти „Підкарпатського банку” в м. Ужгороді (1921-1940). Заяви фізичних осіб про надання позики
(1928-1931). Головні касові книги та облікові банківські документи (1921-1944).
Річні баланси та звіти. Листування з банківськими установами стосовно ведення
банківських операцій. Листування з промисловими підприємствами, приватними
та державними установами з фінансових та господарських питань. Справи про
надання банківського кредиту фізичним та юридичним особам. Судові рішення
стосовно стягнення заборгованості з боржників. Документи з питань особового
складу службовців банку. Ліквідаційний баланс „Підкарпатського Народного банку” (1945). Річний бухгалтерський звіт (1946) та ін.
Філія об’єднаного акціонерного товариства Верхнєугорського Кредитного
банку і Кошицької ощадної каси, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Березької
жупи) (Felsőmagyarországi hitelbank és Kassai takarékpénztár részvénytársaság
Munkácsi fiókja, Munkács)
Ф. 1543, од. зб. 1006, 1919 – 1944 рр. Описи. Угор., чеськ., словац. мови.
Циркуляри „Банку Чехословацьких легіонів” (1932-1938). Циркуляри Будапештської спілки ощадних кас і банків (1940-1942). Оголошення Центрального
управління кредитними установами про погашення Верхнєугорським Кредитним
банком боргів „Банку Чехословацьких легіонів” і „Словацького Загального Кредитного банку” (1943). Протоколи засідань правління Мукачівського Народного банку
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(1919-1926). Справи про надання банківського кредиту фізичним особам (19261943). Справи про реєстрацію та судове скасування заставного права на землеволодіння фізичних осіб. Акції Мукачівського Народного банку (1935). Листування
з промисловими підприємствами, приватними та державними установами з адміністративних та господарських питань (1936). Анкети боржників банку. Касові
журнали та облікові банківські документи (1940-1943) та ін.
Філія Словацького Загального Кредитного банку, м. Мукачево Підкарпатської
Русі (Березької жупи) (Spísy pobočky Slovenské úvěrově banky v Mukačevě,
Mukačevo; A Szlovák általános hitelbank Munkácsi fiókjának iratai)
Ф. 1528, од. зб. 1049, 1922-1944 рр. Описи. Угор., чеськ., словац. мови.
Циркуляри Словацького Загального Кредитного банку в м. Братиславі (1926;
1928-1930; 1932-1933; 1938). Циркуляри „Банку Чехословацьких легіонів” в
м. Празі (1933; 1938). Статути банку (1933). Справи про надання банківського
кредиту фізичним особам. Справи з питань повернення боргів за кредити боржниками. Справи про реєстрацію заставного права на землеволодіння фізичних
осіб. Реєстри боржників банку. Листування з банківськими установами з питань
ведення банківських операцій. Реєстри вкладів (1939). Звіти про особовий склад
службовців філіалів банку (1932) та ін.
Хустська філія Словацького Загального Кредитного банку, м. Хуст Підкарпатської Русі (Chustská filiálka Slovenské úvěrově banky v Chustě, Chust)
Ф. 333, од. зб. 6, 1927-1941 рр. Опис. Угор., чеськ., словац. мови.
Циркуляри Словацького Загального Кредитного банку (1933). Справи про надання банківських кредитів фізичним особам (1933-1941). Фінансовий звіт філіалу
банку (1927) та ін.

1.3. Каси взаємодопомоги

1 фонд, од. зб. 475, 1922-1944 рр. Описи.
За ініціативою Міністерства сільського господарства ЧСР на території Словаччини
і Підкарпатської Русі в 20-х рр. ХХ ст. були утворені Землеробські каси взаємодопомоги, основна мета яких полягала у підтримці підприємницької діяльності у сільському
господарстві шляхом надання сільськогосподарським підприємцям дешевого кредиту.
Крім того, Землеробські каси взаємодопомоги приймали участь у загальнодержавних
фінансових заходах: передплаті державних позик, фінансуванні лісового господарства
за низьким відсотком і т. ін. На території Підкарпатської Русі було створено чотири
Землеробських каси взаємодопомоги у мм. Берегові, Хусті, Мукачеві, Тячеві. В Державному архіві Закарпатської області зберігаються документи тільки Землеробської
каси взаємодопомоги в м. Мукачеві.
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Землеробська каса взаємодопомоги в м. Мукачеві (Zemedělská vzajamna
pokládnica v Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 1541, од. зб. 475, 1922-1944 рр. Описи. Чеськ., словац. мови.
Протоколи засідань правління Мукачівської селянської каси взаємодопомоги
(1926-1930). Протоколи засідання комітету по перевірці майнового стану боржників Мукачівської селянської каси взаємодопомоги (1934). Протоколи засідання адміністративної ради Мукачівської селянської каси взаємодопомоги (1934). Справи
про надання банківських кредитів фізичним особам. Документи з питань повернення кредитної заборгованості боржниками. Листування з фізичними та юридичними особами стосовно банківських операцій. Касові та облікові книги (1924-1938).

1.4. Кредитно-кооперативні та торговельні
установи і товариства
13 фондів, од. зб. 4298, 1919-1944 рр. Описи.
Організація та діяльність промислових, торгових та кредитних кооперативних товариств на території Підкарпатської Русі в 20-30-х рр. ХХ ст. регулювались „кооперативним” Законом ЧСР № 130 від 1 липня 1926 року. В 1925 році в м. Ужгороді були утворені
– „Крайова кооперативна спілка” та „Торговельна спілка господарських кооперативів”,
які розпочали свою роботу під керівництвом Міністерства сільського господарства
ЧСР та відділу сільського господарства Цивільного управління Підкарпатської Русі в
м. Ужгороді. Головна мета діяльності всіх видів кооперативних товариств на території
Підкарпатської Русі полягала в створенні сприятливих умов для розвитку промисловості, ремесла, сільського господарства, торгівлі, будівництва, оздоровленні фінансової системи. В середині 30-х рр. ХХ ст. на території Підкарпатської Русі налічувалось
357 кооперативних товариств всіх видів діяльності, причому діючих – 293, а недіючих
– 64. Серед недіючих 64-х кооперативів знаходилось у процесі ліквідації 24 кредитних кооперативів колишньої „Загальноугорської центральної спілки” в м. Будапешті,
13 кооперативних товариств домашнього промислу, 7 господарських і 10 кооперативних товариств різних видів діяльності. Зазначені кооперативні товариства знаходились
у процесі ліквідації ще з 1914 року. Безпосередньо кооперативним рухом на території
Підкарпатської Русі керувало правління „Центркооперативу” в м. Празі.

Ардовецьке кредитне товариство, с. Ардовець Севлюського округу
(Szőllősvégardói hitelszővetkezet, Szőllősvégardó)
Ф. 1341, од. зб. 1, 1933-1936 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал прибутків та видатків кредитного товариства (1933-1936).
Ужгородське акціонерне кредитне товариство, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Ústřední úverní ústav v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 872, од. зб. 4, 1920-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.
Головні касові книги кредитного товариства (1920-1932). Головні книги обліку
вкладів, внесених фізичними та юридичними особами (1929-1930; 1936).
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Ужгородське кредитне товариство „Христиана”, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Ужанської жупи) („Chrisztiána” - gazdák és iparosok hitelszővetkezete,
Ungvár)
Ф. 1339, од. зб. 2, 1931-1940 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Головна книга обліку членів кредитного товариства (1931-1932 рр.). Касовий
журнал кредитного товариства (1939-1940 рр.).
Крайова кооперативна спілка, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Zemský
družstevní svaz v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 110, од. зб. 3500, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Документи, що відтворюють діяльність Крайової кооперативної спілки в
м. Ужгороді (1927-1938). Статут Крайової кооперативної спілки в м. Ужгороді
(1930). Документи про діяльність кооперативного товариства „Народная торговля” в м. Ужгороді (1922-1938). Список кооперативних товариств – членів Крайової
кооперативної спілки в м. Ужгороді (1927-1938). Документи про організацію та діяльність кредитних, споживчих та господарсько-торгових товариств на території
Підкарпатської Русі (1920-1939). Договір на ведення торгівлі між Ужгородською
кооперативною спілкою та Празькою спілкою господарських товариств (1928). Головні касові, облікові, бухгалтерські книги кредитних та торгових товариств та ін.
Торгівельна спілка сільськогосподарських кооперативів, м. Ужгород
(Spisy obchodného spolku zemědělských družstev v Užhorodě; Az Ungvári
mezőgazdasági szővetkezetek kereskedelmi egyesületinek iratai)
Ф. 76, од. зб. 578, 1920-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Розпорядження та інструкції Міністерств фінансів та сільського господарства
ЧСР (1935-1936). Циркуляри та розпорядження Чехословацької зернової спілки в
м. Празі (1935-1936). Розпорядження Крайового управління Підкарпатської Русі
в м. Ужгороді з сільськогосподарських питань (1935). Розпорядження Торгової
спілки господарських кооперативів (1935-1936). Протоколи засідань членів дирекції Крайової кооперативної спілки в м. Ужгороді (1920). Протокол організаційних
зборів Ужгородської промислової спілки (1925). Документи про організацію та діяльність споживчих, кредитних та торгових кооперативних товариств на території
Підкарпатської Русі (1920 -1938). Статути кооперативних товариств. Акти ревізій
господарських товариств та зернових складів (1936-1938). Листування з фізичними та юридичними особами з фінансових питань (1934-1935). Відомості про забезпечення мешканців сіл Підкарпатської Русі посівним зерном (1937). Документи
з питань особового складу службовців кооперативних товариств та ін.
Крайова продовольча комісія, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Zemská
potravinářská komise v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 871, од. зб. 9, 1931-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.
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Листування з окружними продовольчими комісіями про надання допомоги бідним (1931-1933). Списки бідних по округах, що потребують допомоги (1936).
Крайове управління по постачанню Підкарпатської Русі, м. Ужгород
(Zásobovací úřad v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1247, од. зб. 20, 1919-1920 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри та оголошення Ради Міністрів ЧСР та Міністерства з питань постачання ЧСР (1920). Циркуляри Крайового господарського управління про порядок
забезпечення селян посівним зерном (1920).
Листування з Цивільним управлінням Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Міністерством з питань постачання ЧСР стосовно постачання населення продовольчими
та промисловими товарами, ціноутворення, боротьби із спекуляцією, врегулювання
відносин між сільськогосподарськими робітниками і роботодавцями (1920) та ін.
Берегівська експозитура Крайового управління по постачанню Підкарпатської Русі, м. Берегово (Zásobovací úřad pro Podkarpatskou Rus. Expositura v
Berehově, Berehovo)
Ф. 1384, од. зб. 1, 1920-1921 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Касовий журнал (1920-1921).
Центральна спілка Чехословацьких кооперативів, м. Прага (Ústřední svaz
Československých družstev v Prazě, Praha)
Ф. 1386, од. зб. 1, 1935-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Головний касовий журнал прибутків та видатків (1935-1937).
Ужгородський кооператив „Дельницька пекарня” („Робітнича пекарня”),
м. Ужгород Підкарпатської Русі (Družstvo Delnickě pekárny v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1485, од. зб. 3, 1932-1940 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Книги протоколів засідань членів правління і членів ревізійної комісії кооперативу (1932-1940)
Ужгородська торговельна спілка, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Ungvári
kereskedelmi csornok, Ungvár)
Ф. 1487, од. зб. 165, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ., угор., рос. мови.
Розпорядчі документи, повідомлення Міністерства уніфікації законодавства
ЧСР, Міністерства фінансів ЧСР, Рефератів промисловості і сільського господарства Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді (1922). Циркуляри та
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розпорядчі документи Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді (19201921). Документи Кошицької торговельно-промислової палати (1920-1930). Документи Ужгородської торговельно-промислової палати. Документи про діяльність
Ужгородської торговельної спілки. Списки членів Ужгородської торговельної спілки
(1920- 1925). Статути Ужгородської торговельної спілки та Крайової торговельної
спілки (1922). Звіти правління Ужгородської торговельної спілки (1922-1923). Документи, що відтворюють діяльність торговельних спілок на території Підкарпатської Русі. Тексти проектів Законів про торгівлю та ремісництво (1920). Документи
з питань оподаткування торговельних організацій на території Підкарпатської Русі.
Документи з питань особового складу торговельних службовців та ін.
Об’єднання промислових, кредитних установ та кооперативів Словаччини
та Підкарпатської Русі, м. Мукачево Березької жупи (Svaz živnostenských
úverných ústavov a družstev pre Slovensko a Podkarpatskou Rus, Mukačevo)
Ф. 1537, од. зб. 12, 1928-1943 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Головні касові та облікові книги об’єднання (1928-1943). Баланси промислової
кредитної спілки м. Мукачева (1928-1938). Журнал обліку акціонерів (1928-1934)
та ін.
Рада сільських кооперативів Підкарпатської Русі, м. Мукачево (Rada selských
družstev Podkarpatské Rusi v Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 1584, од. зб. 2, 1933-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.
Статут Ради сільських кооперативів Підкарпатської Русі (1933). Листування
з управліннями сільських кооперативів, окружними судами, Крайовим секретаріатом соціал-демократичної партії, іншими організаціями про заснування та реєстрацію сільських кооперативів (1933-1934).

1.5. Страхові управління, товариства, каси
2 фонди, од. зб. 5005, 1921-1943 рр. Описи.

Ужгородське акціонерне страхове товариство „Бескид”, м. Ужгород Ужанської жупи („Beszkid” bisztositó részvénytársaság, Ungvár)
Ф. 1323, од. зб. 4, 1924-1943 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Книга протоколів засідань правління товариства (1925-1938). Головні касові
книги (1924-1943). Бланк акції акціонерного товариства „Бескид” в м. Ужгороді.
Ужгородська окружна страхова каса, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Okresní
nemocenská pojišt’ovna v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 98, од. зб. 5001, 1921-1938 рр. Описи. Чеськ., словац., угор. мови.
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Створена в січні 1921 року. Як і всі інші окружні страхові каси, була підпорядкована безпосередньо Крайовій установі по страхуванню робітників на Словаччині в м.
Братиславі, а через неї – Центральній установі соціально-економічного страхування
в м. Празі і Міністерству соціальної опіки ЧСР. Ужгородській окружній страховій касі
була підпорядкована Берегівська експозитура (відділення), що була створена згідно
з розпорядженням Уряду ЧСР від 30 червня 1925 року. До компетенції Ужгородської
окружної страхової каси входили наступні питання: ведення обліку членів страхової
каси; встановлення розміру страхових виплат особам по тимчасовій непрацездатності;
нарахування на стягнення страхових внесків з підприємців; ведення контролю за підприємцями по обов’язковому страхуванню робітників; притягнення до судової відповідальності підприємців за порушення законодавства з соціального страхування.
Основними органами управління Ужгородської окружної страхкаси були: 1. Рада
делегатів, що складалась із 40-80 застрахованих осіб, обраних строком на 4 роки. Рада
делегатів обирала 9 членів до Представництва, 3-х – до Наглядацького комітету, 3-х –
до Третейського суду. Рада затверджувала звіти про діяльність членів Представництва
і Наглядацького комітету. Засідання Ради відбувались за ініціативою Представництва
не менше одного разу на рік. 2. Представництво окружної страхкаси складалось із 12ти членів (9 обирала Рада делегатів, а 3-х – підприємці). Представництво обирало старосту та його заступника. До компетенції Представництва входило управління страхкасою і представництво страхової установи у всіх справах, які не входили до компетенції
спільного засідання і Наглядацького комітету або Ради делегатів. 3. Наглядацький комітет, що складався з 12 членів (3-х членів обирала Рада делегатів, а 9-х – підприємці).
До компетенції комітету входив нагляд за фінансово-господарською діяльністю страхкаси, звітність перед Радою делегатів про результати фінансового контролю, нагляд
за додержанням законів з соціального страхування. Комітетом керував Голова та його
заступник. 4. Спільне засідання Представництва і Наглядацького комітету займалося
прийняттям та звільненням з роботи службовців, складанням договорів з лікарнями
і установами охорони здоров’я. 5. Третейський суд вирішував всі спірні питання, що
виникали між страхкасою і підприємцями та застрахованими особами. Крім виборних
органів управління страхкасою, існував постійний робочий апарат, що складався із референтів, які керували окремими галузями роботи страхкаси. Відокремлених структурних частин робочого апарату страхкаси не існувало, за виключенням Президії, до
компетенції якої входили особисті питання службовців страхкаси, організаційні та фінансові питання. Ужгородська окружна страхкаса припинила свою діяльність в листопаді 1938 року, коли, після Мюнхенської угоди, частина території Підкарпатської Русі
була передана Угорщині.

Циркуляри та інструкції Братиславської Крайової канцелярії та Ужгородської
окружної страхової каси (1923-1938). Документи Празької центральної установи
соціального страхування (1926-1938). Розпорядчі документи та інструкції Міністерства соціальної опіки ЧСР, Міністерства внутрішніх справ ЧСР, Міністерства охорони здоров’я ЧСР (1933; 1937). Документи, що відтворюють діяльність Ужгородської
окружної страхової каси. Статут Ужгородської окружної страхкаси (1937-1938). Баланси страхової каси. Листування Ужгородської окружної страхкаси з Братиславською Крайовою канцелярією по страхуванню робітників та Празькою центральною
установою соціального страхування з питань страхування. Відомості про діяльність
Третейського і страхового суду (1931-1938). Повідомлення Ужгородської окружної
страхової каси про притягнення до відповідальності підприємців за заборгованість
в сплаті страхових внесків (1925-1938). Рішення Ужгородського окружного суду про
продаж майна роботодавців за несплату страхових внесків за робітників (1930-
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1938). Списки лікарів окружної страхової каси (1925). Документи про виплату страхових коштів родинам робітників, які загинули або отримали виробничі травми в
результаті нещасних випадків (1925-1929). Зарплатні відомості службовців та робітників державних та приватних підприємств і установ. Справи про встановлення пенсій по інвалідності. Пенсійні справи інвалідів. Анкети сиріт м. Берегова, що знаходились під опікою (1923-1936). Статистичні відомості про наявність членів страхової
каси (1914-1924). Книги обліку робітників, що працювали в держаних і приватних
підприємствах та установах (1924-1928). Акти перевірок умов праці та наявності
робітників в державних і приватних підприємствах. Статистичні відомості страхової
каси про кількість застрахованих осіб (1931). Скарги Ужгородської міської лікарні на
Ужгородську окружну страхову касу за несплату коштів за лікування застрахованих
осіб. Місячні статистичні відомості Братиславської Крайової канцелярії по страхуванню робітників, про фінансовий стан страхових кас. Листування по особовому
складу службовців страхової каси. Особові справи службовців страхових кас. Книги
обліку видачі пенсій громадянам (1922-1934). Облікові документи на роботодавців
Ужгородського округу (1924-1931) та ін.

2. Господарські і промислові установи,
підприємства, товариства
2.1. Господарсько-промислові установи,
підприємства, товариства
12 фондів, од. зб. 3719, 1919-1944 рр. Описи.
Крайове господарське управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Zemský
hospodářsky úřad pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 180, од. зб. 708, 1919-1932 рр. Описи. Чеськ. мова.
Утворено в 1919 році з метою впорядкування питань торгівлі, постачання, організації споживчих та господарських товариств на Підкарпатській Русі. Підпорядковувалось
Міністерству постачання Чехословацької Республіки. Уряд ЧСР своїм розпорядженням
№ 70 від 10 травня 1928 р. ліквідував Крайове господарське управління в м. Ужгороді,
а його функції були передані Крайовому управлінню Підкарпатської Русі.

Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Міністерств ЧСР (19191927). Циркуляри, розпорядчі документи Цивільного управління Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді та Крайової Зернової спілки (1919-1928).
Циркуляри і відомості Крайового господарського управління Підкарпатської
Русі (1920). Документи, що відтворюють діяльність Крайового господарського
управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді. Листування з Міністерством постачання ЧСР, Цивільним управлінням Підкарпатської Русі в м. Ужгороді з питань постачання населення Підкарпатської Русі продовольчими і промисловими
товарами. Відомості про політичне та економічне становище на Підкарпатській
Русі (1920). Документи про організацію та діяльність торгових і споживчих товариств на території Підкарпатської Русі. Протоколи нарад референтів Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді. Документи стосовно діяльності
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господарських рад та поземельних відносин на території Підкарпатської Русі. Заяви сільських громад Березької жупи про вибори комітетів з розподілу товарів
(1920). Повідомлення експозитур (відділів) Крайової Зернової спілки про діяльність і стан окружних кооперативних спілок (1921). Запит Реферату землеробства
про найбільші поміщицькі господарства на території Підкарпатської Русі (1921).
Повідомле-ння Крайового Військового командування, окружних управлінь про
страйки робітників, демонстрації голодуючих, направлення військових для збирання врожаю (1920). Меморандум об’єднаних угорських партій Підкарпатської
Русі з національного питання (1921). Генеральний Статут для організації і адміністрації Підкарпатської Русі (1920).2 Звернення депутата Національних Зборів ЧСР
І. Куртяка3 до Чехословацького парламенту про загрозу голоду на Підкарпатській
Русі (1927). Документи з особового складу службовців Крайового господарського
управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді Документальні матеріали статистичного характеру та інші.
Управління по боротьбі із спекуляцією при Крайовому господарському управлінні, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Úřad pro potírání lichvy v
Užhorodě. Zemský hospodářský úřad pro Podkarpatskou Rus)
Ф. 924, од. зб. 111, 1920-1934 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри та розпорядження Міністерства постачання ЧСР, Міністерства фінансів ЧСР та Міністерства внутрішніх справ ЧСР. Циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді та запити депутатів Чехословацького парламенту (1927).
Циркуляри управління по боротьбі із спекуляцією (1926). Документи з організаційних та адміністративних питань. Донесення та повідомлення контролерів про боротьбу із спекуляцією, незаконним підвищенням цін на продовольчі
товари та ін. (1921-1934). Звіти контролерів про стан торгівлі продовольчими
товарами на території Підкарпатської Русі та перевірку підприємств (1925-1928).
Прейскуранти цін на продовольчі та промислові товари (1923). Річні та місячні
звіти управління по боротьбі із спекуляцією (1932-1934). Книги та журнали реєстрації вхідних та вихідних документів і предметно-тематичний покажчик до них
(1920-1932) та ін.
„Генеральний Статут для організації і адміністрації Підкарпатської Русі”, проголошений в
м. Ужгороді 18.09.1919 р. від імені Чехословацького уряду генералом Е.Енноком і громадянським адміністратором д-ром Я.Брейхом. Складався із чотирьох частин: перша частина декларувала основні
положення Сен-Жерменського мирного договору, що стосувалися Підкарпатської Русі; друга – визначала демаркаційну лінію між Словаччиною і Підкарпатською Руссю; третя – визначала назву території
„Підкарпатська Русь” і „руську” мову навчання в школах і офіційну мову; четверта – визначала право
Чехословацького уряду призначати тимчасового адміністратора, „тимчасову русинську автономну Директорію” як дорадчий орган з питань законодавства і управління в мовних, шкільних та релігійних
питаннях, в питаннях самоврядування та ін. Розпорядженням уряду ЧСР від 26.04.1920 р. дія „Генерального Статуту” була зупинена. (Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006. С. 150.)
3
Куртяк Іван (1888-1933), вчитель, політичний діяч. На початку 20-х рр. ХХ ст. заснував партію автономістів „Підкарпатський Хліборобський Союз”, а пізніше „Автономний Землеробський Союз” (АЗС),
депутат Чехословацького парламенту від „АЗС” (1924-1933). (Поп И. Зазнач. твір. С. 229.)
2
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Берегівське окружне гірниче управління, м. Берегово Підкарпатської Русі
(Horní úřad v Berehově, Berehovo)
Ф. 771, од. зб. 345, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Створене в 1919/20 рр., як управління першої інстанції, яке займалося питаннями
діяльності шахт, рудників, що добували вугілля, сіль, залізну руду. Діяльність гірничого
управління знаходилась під контролем Реферату громадських робіт Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, а через нього Міністерства громадських робіт
Чехословацької Республіки та Головного гірничого управління в м. Братиславі.

Циркуляри, розпорядчі документи, інструкції Міністерства громадських робіт ЧСР, Головного гірничого управління в м. Братиславі (1920-1938). Розпорядчі
документи Цивільного та Крайового управлінь Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1920-1938). Відомості, повідомлення, розпорядження, інструкції та інші документи Берегівського окружного гірничого управління (1920-1936). Повідомлення
Центральної Спілки Чехословацьких кооперативів про кількість членів та капітал
Спілки (1920). Повідомлення дирекції Чехословацького мінералогічного інституту
про характер покладів солі в с. Солотвині Рахівського округу (1922). Документи
Центральної Спілки Чехословацьких гірників та її відділення у с. Солотвині Рахівського округу (1923).
Список військових підприємств, що знаходились у підпорядкуванні Військового управління промисловими підприємствами „Довге-Берегово” (1921). Список
діючих шахт та підприємств гірничорудної промисловості на території Підкарпатської Русі (1921). Документи, що стосуються діяльності соляних рудників в с. Солотвині Рахівського округу та інших шахт і рудників на території Підкарпатської
Русі (1920-1938). Документи, що стосуються будівництва вузькоколійних залізниць
на території Підкарпатської Русі. Справи про видачу дозволів на проведення розвідки корисних копалин на території Підкарпатської Русі (1923-1938). Листування
з Міністерством громадських робіт ЧСР, Рефератом громадських робіт Підкарпатської Русі про облік природних багатств Підкарпатської Русі (1921-1922). Документи з особового складу службовців Берегівського окружного гірничого управління
(1923-1938). Документи статистичного характеру та ін.
Листування з Президією Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Державним комісаріатом по гірничим справам, жупанськими управліннями
про соціальне страхування, прийняття та звільнення робітників, надання пільг для
проїзду по залізниці та з інших питань (1920-1935).
Господарський інспекторат Ужанської жупи, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Hospodářský župný inspektorát v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1244, од. зб. 39, 1919–1921 рр. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляри та інструкції Міністерства постачання Чехословацької Республіки
і Крайової Зернової установи в м. Ужгороді (1920). Документи з питань розвитку
сільського господарства, тваринництва та бджільництва на території Підкарпатської Русі (1919-1921). Положення про роботу жупанських господарських інспекторатів (1920). Документи з питань проведення земельної реформи на території
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Підкарпатської Русі (1920-1921). Документальні матеріали статистичного характеру (1920-1921) та ін.
Ужгородський окружний господарський інспекторат, м. Ужгород (Ung
vármegyei királyi gazdasági felügyelőség, Ungvár)
Ф. 863, од. зб. 3, 1919-1920 рр.; 1939 р. Опис. Чеськ., угор. мови.
Книга реєстрації вхідних та вихідних документів та алфавітні покажчики до неї
(1919-1920; 1939).
Ужгородський промисловий інспекторат, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Živnostenský inspektorát v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 22, од. зб. 696, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядчі документи, інструкції Міністерства соціальної опіки
ЧСР (1921-1938). Розпорядження та повідомлення Крайового управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1925; 1935-1936). Документи з адміністративних, організаційних та господарських питань (1923-1937). Документи з питань розвитку
промисловості, умов праці робітників на підприємствах, будівництві шляхів (19211938). Документи про діяльність державних та приватних промислових підприємств на території Підкарпатської Русі (1920-1938). Акти обстежень промислових,
ремісничих, торгових і будівельних підприємств та організацій на території Підкарпатської Русі. Документи, що стосуються діяльності гідроелектростанцій на території Підкарпатської Русі (1924-1938). Списки власників промислових, ремісничих, торгових і будівельних підприємств на території Підкарпатської Русі. Повідомлення окружних управлінь про видачу патентів на ведення торгівлі (1923-1939).
Документальний матеріал з відомостями про боротьбу робітників за підвищення
заробітної плати та покращення умов праці на промислових підприємствах на території Підкарпатської Русі (1921-1937). Відомості про кількість промислових робітників на території Підкарпатської Русі (1930-1938). Особові справи службовців
інспекторату. Документальний матеріал статистичного характеру. Книги та журнали реєстрації вхідних документів (1927-1937) та ін.
Народногосподарська Рада Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Národohospodářský sbor pro Podkarpatskou Rus, Užhorod)
Ф. 274, од. зб. 216, 1934-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Створена в грудні 1934 року. Основна мета Народногосподарської Ради полягала
в створенні умов для господарського розвитку Підкарпатської Русі. Управління Радою
здійснював спеціальний Виконавчий комітет, до якого входили всі депутати і сенатори
від Підкарпатської Русі, члени Крайового комітету Підкарпатської Русі, представники
окремих спеціальностей. Вся діяльність Ради концентрувалась в 14 відділах, а саме:
відділі про дослідження природних багатств краю; відділі для вивчення проблем населення; відділі сільського господарства; відділі лісового господарства; відділі гірничих
підприємств; відділі промисловості; відділі торгівлі та ремесел; відділі транспорту; від-
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ділі фінансів, кредиту та страхування; відділі туризму та курортів; відділі самоврядування; відділі державного управління; відділі торгової політики; відділі пропаганди.

Бюлетені Міністерства сільського господарства ЧСР (1935-1936). Розпорядження та повідомлення Спілки Народногосподарських Рад в м. Празі (1937).
Циркуляри та розпорядчі документи Крайового управління Підкарпатської Русі в
м. Ужгороді (1937-1938). Документи, що стосуються діяльності Народногосподарської Ради Підкарпатської Русі в м. Ужгороді та її філіалів (1936-1938). Відомості
про діяльність відділів Народногосподарської Ради (1934-1935). Справа про організацію Народногосподарської Ради та її філіалів (1934-1935). Списки членів Виконавчого комітету Народногосподарської Ради (1936). Відомості про соціальноекономічне становище на Підкарпатській Русі (1936-1937). Документальний матеріал з питань розвитку промисловості, ремесла, сільського господарства, торгівлі,
виноградарства, садівництва, будівництва, транспорту та туризму на території
Підкарпатської Русі (1934-1938). Промова інженера Я. Нечаса4 про соціально-економічний розвиток Підкарпатської Русі за 1919-1936 рр. (1936) та ін.
Хустське окружне господарське товариство, м. Хуст Марамороської жупи
(Spisy Hospodářské společnosti Chustského obvodu; A Huszti körzeti gazdasági
társaság iratai)
Ф. 1383, од. зб. 1, 1933-1941 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Книга протоколів засідань членів правління товариства (1933-1941).
Акціонерне товариство спиртових заводів, м. Ужгород Підкарпатської Русі
Ф. 891, од. зб. 15, 1918-1940 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Головні касові книги та головна книга поточних рахунків (1918-1940).
Господарське промислове акціонерне товариство „Латориця”, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Березької жупи) (Spisy průmyslové a hospodářské
akciové společnosti „Latorica” v Mukačevě; A Munkácsi „Latorica” ipargazdasági
Rt. іratai)
Ф. 1490, од. зб. 2268, 1928-1944 рр. Описи. Англ., франц., нім., італ., іспан.,
чеськ., угор. мови.
Акціонерне товариство „Латориця” виникло в 1928 році після продажу графом
Шенборном частини свого маєтку, який знаходився на територіях теперішніх Мука4
Нечас Яромир (Nečas Jaromír) (1888-1945), чеський політичний діяч, соціал-демократ. Після входження території Підкарпатської Русі до складу Чехословаччини працював на території краю інженером Державного будівничого управління. В 1920-1924 рр. працював в Канцелярії Президента Республіки, брав участь у підготовці першого інформаційного збірника „Подкарпатская Русь” (1923). На
початку 30-х років, в умовах економічної кризи, займався проблематикою безробіття. В 1935 – 1938
рр. – міністр соціальної політики. (Поп И. Зазнач. твір. С. 273-274.)
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чівського, Берегівського і Свалявського районів, представникам американського,
австрійського, швейцарського та французького капіталу. Граф Шенборн став одним
з головних власників акцій зазначеного товариства. Адміністративна Рада та президент Адміністративної Ради, яка представляла своїх акціонерів, знаходилась в
Швейцарії. Дирекція акціонерного товариства знаходилась в м. Мукачеві. Підприємство займалось лісорозробками, лісонасадженнями, виробництвом пиломатеріалів, шпал, дерев’яного вугілля, ливарних виробів тощо. Внутрішня структура Акціонерного товариства складалася з наступних підрозділів: дирекції, секретаріату,
відділу лісового господарства, правління ливарного заводу у с. Фрідешові (сучасне –
с. Кольчино), відділів будівництва і технічного обладнання, сільського господарства,
оренди та продажу землі, лісів, нерухомого майна, бухгалтерії, юридичного відділу.
Після Віденського арбітражу (1938 рік) акції підприємства були куплені угорсько-італійською фінансовою групою, а центром всіх фінансових операцій стали Італійськоугорський банк, Угорська центральна ощадна каса, італійське страхове товариство
„Асикураціоне Дженералі” і Міністерство сільського господарства Угорщини. Товариство проіснувало до січня 1945 року. Декретом НРЗУ № 31 від 12.01.1945 р. зазначене підприємство було націоналізоване. Документи, що відтворюють різні сторони
діяльності Акціонерного товариства, відклалися в його основних структурних підрозділах.

Документи дирекції Акціонерного товариства (1928-1943). Документи відділу
лісового господарства (1928-1944). Документи відділу реалізації лісоматеріалів
(1928-1943). Документи дирекції ливарного заводу у с. Фрідешові (1928-1941).
Документи відділу будівництва та технічного обладнання (1928-1943). Документи відділів сільського господарства та оренди землі, мисливських угідь, іншого
нерухомого майна (1928-1943). Документи бухгалтерії Акціонерного товариства
(1928-1944). Документи юридичного відділу (1928-1943). Документи відділу кадрів
(1928-1941). Документи з питань особового складу робітників та службовців Акціонерного товариства „Латориця” (1928-1942).
Празьке Акціонерне товариство по дистиляції дерева „Сольва”, м. Прага
(„Szolyva” akciová společnost pro destilaci dřeva v Prazě, Praha)
Ф. 892, од. зб. 11, 1926 – 1935 рр. Опис. Чеськ. мова.
Головні касові книги товариства (1926-1935).
Ужгородська фабрика дзвонів „Акорд”, м. Ужгород Підкарпатської Русі
Ф. 1385, од. зб. 1, 1926 р. Опис. Чеськ., рос. мови.
Книга реєстрації вхідних та вихідних документів (1926).
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3. Установи і товариства сільського,
лісового та водного господарства
3.1. Сільськогосподарські управління та інспекторати
Крайова установа праці землеробських та лісових робітників, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Zemský úřad práce pro zemědělské a lesní dělníctvo v
Užhorodě, Užhorod)
Ф. 135, од. зб. 694, 1927-1939 рр. Описи. Чеськ., словац. мови.
На початку 20-х рр. ХХ ст. Уряд Чехословацької Республіки створив три окружні
установи праці сільськогосподарських та лісових робітників, а саме в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Крім того було створене центральне Крайове управління праці сільськогосподарських і лісових робітників в Ужгороді. Головна мета цих установ полягала в
пошуку роботи для зазначених категорій робітників як на території Підкарпатської
Русі так і на території інших Земель ЧСР, а також за кордоном. Підпорядковувались
Міністерству сільського господарства ЧСР та Центральній установі праці сезонних
робітників в м. Празі. Ці установи проіснували до розпаду Чехословаччини в 1939
році.

Циркуляри Президії Міністерства сільського господарства Чехословацької
республіки. Розпорядження Міністерства сільського господарства Чехословацької
республіки (1934). Повідомлення Міністерства сільського господарства Чехословацької республіки та Центральної установи праці сезонних робітників в м. Празі.
Довідки Міністерства соціальної опіки Чехословацької республіки про стан еміграції робітників в різні країни Європи (1934-1935). Інструкції Міністерства юстиції
ЧСР, Міністерства соціальної опіки Чехословацької республіки, Центральної установи праці сезонних робітників в м. Празі про порядок організації при установах
праці консультаційних пунктів по вибору професій (1938). Циркуляри Генерального консульства Чехословацької республіки в м. Відні про порядок оплати праці сільськогосподарських робітників в Австрії під час жнив (1934). Звернення ЦК
Професійної Спілки сільськогосподарських робітників Чехословацької республіки
з відозвою вступати в члени Спілки та ін.
Списки установ посередництва праці на території Чехословацької республіки (1933). Документи, що стосуються функціонування окружних установ праці на
території Підкарпатської Русі. Документи про соціально-правове та матеріальне
становище сільськогосподарських і лісових робітників та безробітних на території Підкарпатської Русі. Колективні трудові договори (1920; 1928; 1937). Місячні
статистичні відомості та звіти про переміщення сезонних робітників по округах на
території Підкарпатської Русі (1931-1938). Листування з Центральною установою
праці сезонних робітників в м. Празі, Міністерством сільського господарства Чехословацької республіки, окружними установами про працевлаштування робітників з Підкарпатської Русі в інших Землях Чехословацької республіки. Протоколи
скарг робітників на роботодавців. Звіти та повідомлення про страйки сільськогосподарських робітників на території Підкарпатської Русі. Документи, що стосуються становища безробітних на території Підкарпатської Русі. Документи з питань
особового складу службовців Крайової установи праці сільськогосподарських та
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лісових робітників в м. Ужгороді. Книги реєстрації вхідних документів та алфавітний покажчик до них (1931; 1935).
Листування з Державним статистичним управлінням про виїзд сезонних робітників на заробітки за кордон (1933). Документи, що стосуються діяльності громадських установ посередництва праці.
Управління державних дослідних об’єктів Підкарпатської Русі, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Správa státních pokusných objektů pro Podkarpatskou
Rus v Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 1602, од. зб. 36, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Інструкція управління сільськогосподарськими станціями в м. Празі про порядок проведення дослідних робіт (1932). Протоколи, статті, листування з питань покращення умов для розвитку сільського господарства і тваринництва на території
Підкарпатської Русі. Документи про діяльність дослідної станції в с. Велика Бакта і державної дослідної станції в с. Нижні Верецьки (1923-1936). Документи, що
стосуються діяльності Мукачівського державного спиртового заводу (1935-1938).
Особові справи службовців і робітників державних дослідних станцій в сс. Велика Бакта і Нижні Верецьки. Документальний матеріал статистичного характеру
(1920-1937) та ін.
Берегівський жупний землеробський інспекторат, м. Берегово Підкарпатської Русі (Župní zemědělský inspektorát v Berehově, Berehovo)
Ф. 1184, од. зб. 50, 1920-1921 рр. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі та Реферату землеробства Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1920; 1922; 1924). Звіт про економічне
становище Берегівського адміністративного округу (1920). Листування з Міністерством сільського господарства ЧСР, Цивільним управлінням Підкарпатської Русі
в м. Ужгороді, Державним поземельним управлінням Підкарпатської Русі, окружними і нотарськими управліннями Підкарпатської Русі та іншими організаціями з
питань розвитку сільського господарства і тваринництва (1920-1925). Технічні описання пасовищ в селах Великі Лучки та Мала Бігань (1920; 1935) та ін.
Берегівський філіал Мукачівського державного сільськогосподарського
інспекторату, м. Берегово Підкарпатської Русі (Zemědělský inspektorát pri
županském úřadě v Berehově, Berehovo)
Ф. 926, од. зб. 117., 1921-1924 рр. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляри та розпорядження Міністерства сільського господарства ЧСР, Міністерства народної оборони ЧСР, Реферату землеробства Цивільного управління Підкарпатської Русі, лісового Реферату Підкарпатської Русі, віце-губернатора
Підкарпатської Русі і Крайового управління Підкарпатської Русі, інших відомств
з питань розвитку сільського господарства, тваринництва, торгівлі, сільськогосподарської освіти, кооперації і транспорту (1921-1924). Протоколи конференцій
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і нарад сільськогосподарських інспекторатів (1921). Виписки з поземельних книг
(1921). Листування з Цивільним управлінням Підкарпатської Русі, Рефератом землеробства Цивільного управління Підкарпатської Русі, Крайовим господарським
управлінням Підкарпатської Русі, Державним поземельним управлінням Підкарпатської Русі, Мукачівським сільськогосподарським інспекторатом, Кошицьким
дослідним сільсько-господарським інститутом, Берегівським жупанським управлінням, окружними управліннями стосовно розвитку сільського господарства, тваринництва, проведення земельної реформи та з адміністративно-господарських
питань (1921-1924). Документи сільськогосподарської статистики та ін.
Великосевлюський окружний державний сільськогосподарський інспекторат, м. Великий Севлюш (Státní zemědělský inspektorát v Velkěm Sevlušě,
Velký Sevluš)
Ф. 207, од. зб. 794, 1921-1928 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри Президії Міністерства сільського господарства Чехословацької
Республіки. Розпорядчі документи Міністерства сільського господарства ЧСР.
Циркуляри Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді. Розпорядчі
документи Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді. Циркуляри та
розпорядчі документи Реферату землеробства Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді. Циркуляри та розпорядчі документи Великосевлюського
окружного державного сільськогосподарського інспекторату (1921-1928). Документи, що стосуються діяльності Великосевлюського окружного державного сільськогосподарського інспекторату (1921-1928). Документи про діяльність філіалів
Великосевлюського окружного державного сільськогосподарського інспекторату.
Документи з питань розвитку сільського господарства, тваринництва, лісового господарства, промисловості і торгівлі на території Підкарпатської Русі (1924; 19251928). Документальні матеріали (звіти, договори, прохання та ін.) урбаріальних
та сільських громад сіл Севлюського адміністративного округу. Документи про діяльність господарських кооперативів. Статути господарських кооперативів (1924).
Договори між поміщиками та селянами про оренду землі (1924). Документи з бюджетно-фінансових питань. Документи з особового складу службовців інспекторату. Документи сільськогосподарської статистики та ін.
Землеробський інспектор Марамороської жупи, с. Великий Бичків Рахівського округу Підкарпатської Русі (Zemědělský inspektor pro župu Marmarošsku v
Velkém Bočkově, Velký Bočkov)
Ф. 1128, од. зб. 88, 1920-1922 рр. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Міністерства сільського
господарства Чехословацької Республіки та Реферату землеробства Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1921-1922). Циркуляри і розпорядчі документи Марамороського жупанського управління (1920). Документи з питань розвитку сільського
господарства, тваринництва і торгівлі на території Марамороської жупи (19211922) та ін.
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Ужгородський землеробський інспекторат, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Státní zemědělský inspektorát v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 212, од. зб.535., 1921-1928 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядчі документи, інструкції, повідомлення Ради Міністрів
Чехословацької Республіки та Міністерства сільського господарства ЧСР. Циркуляри і розпорядчі документи Цивільного і Крайового управлінь Підкарпатської Русі
в м. Ужгороді. Розпорядчі документи Реферату землеробства Підкарпатської Русі
в м. Ужгороді. Звіти про діяльність землеробських інспекторатів (1923-1925). Документи з питань розвитку сільського господарства, тваринництва, садівництва, виноградарства, торгівлі, транспорту на території Ужанської жупи. Документи з питань проведення земельної реформи на території Підкарпатської Русі. Документи
про організацію сільськогосподарських шкіл і проведення сільськогосподарських
виставок (1923-1925). Документи про організацію метеорологічних станцій, молочних господарств, бджільництва, рибників на території Підкарпатської Русі. Доповідні записки окружних землеробських інспекторатів про паводки на території
Підкарпатської Русі в 1914-1923 рр. (1924-1925). Документи про соціальне-економічне становище селянства на території Підкарпатської Русі (1924). Документи з
питань особового складу Ужгородського землеробського інспекторату. Документи
з відомостями сільськогосподарської статистики та ін.

3.2. Сільськогосподарські наукові установи
1 фонд, од. зб. 48, 1927-1933 рр. Описи

Ужгородське відділення Чехословацького землеробського інституту обліку
та наукового управління, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Československý
zemědělský,učetnický a správovedný ústav, odbočka v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1025, од. зб. 48, 1927-1933 рр. Описи. Чеськ. мова.
Документи, що висвітлюють діяльність Ужгородського відділення Чехословацького землеробського інституту обліку та наукового управління (1927). Документальні матеріали (розпорядження, програми, повідомлення, відомості, звіти,
анкети, листування) з питань розвитку сільського господарства і тваринництва на
території Підкарпатської Русі (1927). Документальні матеріали (відомості, описи,
звіти) про майновий стан селянських господарств окремих сіл на території Підкарпатської Русі (1933) та ін.

3.3. Центральні та місцеві органи землевпорядкування
3.3.1. Реферати
Колонізаційний реферат державного земельного управління, м. Братислава Словаччина (Kolonízační referát státního pozemkového úřadu v Bratislavě,
Bratislava)
Ф. 1251, од. зб. 10, 1926-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.
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Розпорядчі документи Державного земельного управління в м. Празі з питань
проведення земельної реформи на території Підкарпатської Русі (1930-1932). Документальні матеріали (листування, прохання) стосовно майнового становища
колоній та переселенців на території Підкарпатської Русі (1926-1934) та ін.

3.3.2. Органи та установи по проведенню земельної реформи
4 фонди, од. зб. 7099, 1919-1939 рр. Описи.

На підставі Закону Чехословацької Республіки № 330 від 11 червня 1919 року
на території ЧСР створювались спеціальні державні органи, які регулювали питання, зв’язані з земельною реформою. На території Підкарпатської Русі проведенням
земельної реформи відало Окружне Земельне управління з центром в м. Ужгороді.
В містах створювались комісаріати по проведенню земельної реформи, які підпорядковувались Окружному Земельному управлінню. Таких комісаріатів на території
Підкарпатської Русі було декілька, а саме: Ужгородський, Мукачівський, Берегівський, Хустський, Севлюський та ін. Кожний комісаріат здійснював керівництво проведенням земельної реформи на території свого „маєтку” (velkostatku). Останні поділялися на кадастрові території, до яких входило декілька сіл. Окружне Земельне
управління в м. Ужгороді здійснювало керівництво проведенням земельної реформи на всій території Підкарпатської Русі. Вищим органом по проведенню земельної
реформи було Державне Земельне управління в м. Празі (Státní pozemkový úřad),
яке підпорядковувалось Міністерству сільського господарства Чехословацької Республіки.
До компетенції комісаріатів по розподілу землі входило: облік земель, що передавались державі; розподіл земель між селянами; надання допомоги в отриманні довгострокового кредиту для купівлі землі; відібрання землі у селян у випадках несплати
внесків; стягнення з селян плати за оренду землі та ін. На чолі комісаріатів стояв комісар. Діяльність державних установ по проведенню земельної реформи була припинена у зв’язку з розпадом Чехословацької Республіки в 1939 році.

Ужгородська окружна державна канцелярія поземельної реформи, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Obvodová úřadovna státního pozemkového úřadu v
Užhorodě, Užhorod)
Ф. 36, од. зб. 3762, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри та розпорядчі документи Міністерства сільського господарства Чехословацької Республіки (1920-1938). Циркуляри, розпорядчі документи, інструкції
Державного Земельного управління в м. Празі з питань проведення земельної реформи (1920-1938). Протоколи засідань земельних комісій (1922). Документальний матеріал (звіти, анкети, листування, інструкції, прохання, скарги, договори,
списки великих землевласників, мешканців сіл, кадастрові карти сіл, статистичні
відомості та ін.) стосовно проведення земельної реформи на території Підкарпатської Русі (1920-1938). Журнали із записами вимірювань земельних і лісових ділянок в кадастрових округах Підкарпатської Русі. Відомості про наділення землею
селян на території Підкарпатської Русі. Справи про розділ та оренду землі. Лекція
про розвиток сільського господарства Підкарпатської Русі за 20 років існування
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ЧСР (1938). Документи, що стосуються питань особового складу службовців Ужгородської окружної державної канцелярії поземельної реформи (1920-1938). Книги
реєстрації вхідних документів (1924-1926; 1936) та ін.
Берегівський комісар Ужгородського окружного уряду по розподілу землі,
м. Берегово Підкарпатської Русі (Berehovský přidělový komisař obvodného
úřadu v Užhorodě, Berehovo)
Ф. 121, од. зб. 1089, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри та розпорядчі документи Міністерства сільського господарства
Чехословацької Республіки, Державного Земельного управління в м. Празі та
Ужгородського Земельного управління (1921-1938). Протоколи сільських комісій
по розподілу землі (1920). Документи, що стосуються діяльності Берегівського комісару Ужгородського окружного земельного уряду. Листування з Президією Уряду
Підкарпатської Русі в м. Хусті про переміщення Берегівського комісару по розподілу землі в м. Хуст (1938-1939). Документальний матеріал (інструкції, звіти, анкети,
листування, прохання, скарги, договори, статистичні відомості та ін.) про розподіл,
придбання і оренду землі та хід земельної реформи (1919-1938). Документи, що
стосуються питань особового складу службовців Ужгородського окружного уряду
по розподілу землі та ін.
Державний комісар по розподілу землі, м. Мукачево (Státní přidělový komisař
v Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 1501, од. зб.1924, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядчі документи, інструкції Державного Земельного управління в м. Празі і Окружного Земельного управління в м. Ужгороді. Циркуляри
Мукачівського міського нотарського управління (1928). Документи, що стосуються
діяльності Мукачівського земельного комісаріату. Документальний матеріал (відомості, інструкції, звіти, доповідні записки, листування, протоколи засідань комісій,
прохання селян, списки земельних ділянок, технічна документація та ін.) про розподіл, придбання і оренду землі та хід земельної реформи в селах на території Підкарпатської Русі (1920-1938). Документи, що стосуються питань особового
складу службовців Мукачівського земельного комісаріату (1921-1938) та ін.
Комісар по розподілу землі Ужгородського державного земельного управління, м. Ужгород (Přidělový komisař statního pozemkového úřadu v Užhorodě,
Užhorod)
Ф. 122, од. зб. 324, 1921-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядчі документи, інструкції, повідомлення Державного Земельного управління в м. Празі і Окружного Земельного управління в м. Ужгороді
(1924-1933). Документальний матеріал (положення, інформації, списки землеволодінь, відомості, списки мешканців сіл, листування, прохання, реєстри придбаної
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землі та ін.) про розподіл, відчуження, придбання і оренду землі та хід земельної
реформи в Ужгородському та інших округах (1921-1938). Документи, що стосуються питань особового складу службовців та ін.

3.3.3. Управління по землевпорядкуванню
6 фондів, од. зб. 1306, 1921-1939 рр. Описи

Берегівське окружне управління землевпорядкування, м. Берегово Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Berehově, Berehovo)
Ф. 719, од. зб. 421, 1921-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри Міністерства фінансів ЧСР, Цивільного та Крайового управлінь
Підкарпатської Русі в Ужгороді, Ужгородської фінансової дирекції та Берегівського
окружного начальника (1922-1938). Документи, що стосуються діяльності окружного управління землевпорядкування в м. Берегові (1922-1938). Документальний
матеріал (іменні покажчики власників нерухомості, журнали обліку земельних ділянок, списки власників землі, рішення Берегівського окружного суду, карти земельних ділянок та ін.) з питань землевпорядкування в селах Берегівського округу
(1921-1938). Відомості про землеволодіння церковних та урбаріальних громад і
держави в селах Берегівського округу (1933; 1935; 1938). Документи, що стосуються питань особового складу службовців окружного управління землевпорядкування в м. Берегові. Статистичні відомості про стан землевпорядкування на території Підкарпатської Русі (1930) та ін.
Волівське окружне управління землевпорядкування, с. Волове Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Volověm, Volove)
Ф. 718, од. зб. 86, 1921-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляри Міністерства фінансів ЧСР, Цивільного та Крайового управлінь Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Ужгородської фінансової дирекції, Свалявського
окружного начальника та Уряду Підкарпатської Русі в м. Хусті (1921-1938). Документи, що стосуються діяльності Волівського окружного управління землевпорядкування (1921-1938). Статистичні відомості про діяльність окружних управлінь землевпо-рядкування (1923-1937). Документи, що стосуються питань особового складу
службовців Волівського окружного управління землевпорядкування та інше.
Листування з районними нотаріатами з питань землевпорядкування в селах
Волівського округу (1923-1937).
Рахівське окружне управління землевпорядкування, с. Рахів Підкарпатської
Русі (Katastrální měřický úřad v Rahově, Rahovo)
Ф. 717, од. зб. 137, 1922-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Міністерства юстиції Чехословацької Республіки, Міністерства фінансів ЧСР, Цивільного та Крайового управ-
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лінь Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Ужгородської фінансової дирекції та Рахівського окружного начальника (1922-1938). Документи, що стосуються діяльності
Рахівського окружного управління землевпорядкування (1922-1938). Рішення Рахівського окружного суду про дозвіл внесення змін в поземельні книги (1933-1938).
Списки членів земельних комісій (1931). Журнал обліку нових житлових будинків,
побудованих в Рахівському окрузі (1934; 1936; 1938). Документи, що стосуються
питань особового складу службовців Рахівського окружного управління землевпорядкування та інші.
Свалявське окружне управління землевпорядкування, с. Свалява Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Svalavě, Svalava)
Ф. 715, од. зб. 150, 1922-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри Міністерства фінансів Чехословацької Республіки та Міністерства
внутрішніх справ ЧСР (1922-1937). Циркуляри Цивільного та Крайового управлінь
Підкарпатської Русі в Ужгороді (1922-1937). Циркуляри Ужгородської фінансової
дирекції та Свалявського окружного управління (1922-1937). Циркуляри Головної
фінансової дирекції в м. Хусті (1939). Рішення Мукачівського окружного суду про
внесення змін в кадастрові книги сіл Свалявського округу (1939). Документи, що
стосуються діяльності Свалявського окружного управління землевпорядкування (1922-1937). Облікові документи (реєстри земельних ділянок, журнали обліку
власників землі, відомості про зміни власників земельних ділянок та ін.), що стосуються питань землевпорядкування в селах Свалявського округу (1925-1938).
Документи, що стосуються питань особового складу службовців Свалявського
окружного управління землевпорядкування (1926-1939) та ін.
Севлюське окружне управління землевпорядкування, м. Севлюш Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Sevlušě, Sevluš)
Ф. 720, од. зб. 118, 1921-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Циркуляри, Міністерства фінансів Чехословацької Республіки, Цивільного та
Крайового управлінь Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Ужгородської фінансової
дирекції, Севлюського окружного начальника (1921-1938). Документальний матеріал (плани робіт, акти ревізій, листування, звіти, статистика та ін.), що стосується
діяльності Севлюського окружного управління землевпорядкування (1921-1938).
Документи, що стосуються питань особового складу службовців Севлюського
окружного управління землевпорядкування (1924-1937) та ін.
Тячівське окружне управління землевпорядкування, с. Тячів Підкарпатської
Русі (Katastrální měřický úřad v Tačově, Tačovo)
Ф. 716, од. зб. 394, 1922-1939 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Циркуляри та розпорядчі документи Міністерства внутрішніх справ ЧСР, Міністерства фінансів ЧСР, Міністерства юстиції ЧСР, Міністерства пошти та телегра-

РОЗДІЛ ІV. Фонди установ, організацій, підприємств періоду...

329

фу ЧСР (1924-1937). Розпорядчі документи Крайового управління Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді та Тячівського окружного управління (1937). Розпорядження
Ужгородської фінансової дирекції (1922-1937). Документальний матеріал (інформаційні звіти, листування, акти ревізій, статистичні відомості та ін.), що стосується
діяльності Тячівського окружного управління землевпорядкування (1923-1939).
Список рік та доріг Тячівського округу (1933). Документи з питань землевпорядкування в селах Тячівського округу (1924-1937). Документи, що стосуються питань особового складу службовців окружних управлінь землевпорядкування. Поземельні карти, кадастрові поземельні вкладки з відомостями про майновий стан
мешканців сіл Тячівського округу та ін.

3.3.4. Кадастрові межові управління та управління
кадастрового вимірювання
16 фондів, од. зб. 7300, 1920-1939 рр. Описи.

Окружні управління кадастрового вимірювання (katastrální měřický úřad) були
створені на початку 20-х рр. ХХ ст. і були підпорядковані VI відділу Головної фінансової дирекції Підкарпатської Русі в м. Ужгороді. В своїй роботі керувалися Земельним кадастром. Останній містив відомості про місце розташування і конфігурацію
землеволодінь та окремих угідь, фіксував землевласника; в кадастрі наводилися
основні відомості про розміри, господарський стан, прибутковість та оцінку земельної
власності. На підставі документів про обміри земельних ділянок, складених окружними управліннями кадастрового вимірювання, проводилося оподаткування власників
землі.
Окружні управління кадастрового вимірювання виконували свої функції на території відповідних округів, до складу яких входили окремі міста, села, районні нотаріати.
Зазначені управління, як і інші державні установи, що регулювали поземельні відносини на території Підкарпатської Русі, припинили свою діяльність у зв’язку з розпадом
Чехословацької Республіки в 1939 році.

Берегівська окружна кадастрова межова управа, м. Берегово (Katastrální
měřický úřad v Berehově, Berehovo)
Ф. 152, од. зб. 125, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Міністерства фінансів Чехословацької Республіки, Міністерства торгівлі ЧСР, Міністерства закордонних
спав ЧСР та Міністерства внутрішніх справ ЧСР (1927-1930). Циркуляри та розпорядження Головної фінансової дирекції Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (19281934). Документальний матеріал (листування, повідомлення, статистичні відомості та ін.), що стосується діяльності кадастрової межової управи в м. Берегові (1918-1937). Документальний матеріал (карти земельних ділянок, поземельні
вкладки, журнали з відомостями про вимірювання землі, журнали обліку власників землі та ін.) з питань проведення земельної реформи та землевпорядкування
в селах Берегівського округу (1923-1938). Документи з питань особового складу
службовців окружної кадастрової управи в м. Берегові. Книги, журнали обліку
вхідних та вихідних документів (1924; 1927; 1929-1930) та ін.
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Великоберезнянська окружна кадастрова межова управа, с. Великий Березний Великоберезнянського округу (Katastrální měřický úřad v Velkém
Berezném, Velký Berezný)
Ф. 136, од. зб. 1488, 1922-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (рішення Великоберезнянського окружного суду,
оголошення Великоберезнянського уряду кадастрового вимірювання, списки
власників землі, поземельні вкладки, журнали з відомостями про вимірювання
землі, карти земельних ділянок та ін.) з питань землевпорядкування в селах Великоберезнянського округу (1922-1938).
Великокапушанська окружна кадастрова межова управа, с. Великі Капушани (Katastrální měřický úřad v Velkích Kapušanách, Velké Kapušany)
Ф. 147, од. зб. 204, 1923-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (рішення Великокапушанського окружного суду,
списки власників землі, описання кордонів кадастрових округів, журнали з відомостями про вимірювання землі, карти земельних ділянок та ін.) з питань землевпорядкування в селах Великокапушанського округу (1923-1938).
Гуменнська окружна кадастрова межова управа, с. Гуменне Гуменнського
округу (Katastrální měřický úřad v Humenním, Humenne)
Ф. 149, од. зб. 144, 1922-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (рішення Гуменнського окружного суду, поземельні
аркуші власників земельних ділянок, списки власників землі, реєстри земельних
ділянок кадастрових округів, журнали з відомостями про вимірювання землі, карти земельних ділянок та ін.) з питань землевпорядкування в селах Гуменнського
округу (1922-1938).
Рахівська окружна кадастрова межова управа, с. Рахів Підкарпатської Русі
(Katastrální měřický úřad v Rachově, Rachov)
Ф. 154, од. зб. 241, 1925-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (рішення Рахівського окружного суду, списки власників землі, реєстри земельних ділянок кадастрових округів, описання кордонів кадастрових округів, журнали з відомостями про вимірювання землі, карти земельних
ділянок, протоколи засідань земельних комісій, книги обліку земельних ділянок та
ін.) з питань землевпорядкування в селах Рахівського округу (1925-1938).
Севлюська окружна кадастрова межова управа, м. Севлюш (Katastrální
měřický úřad v Sevlušě, Sevluš)
Ф. 137, од. зб. 686, 1923-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
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Циркуляри та розпорядчі документи Міністерства фінансів ЧСР (1930). Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Головної фінансової дирекції Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1923; 1930; 1939). Документальний матеріал (рішення Севлюського окружного суду, оголошення Севлюського окружного управління
кадастрового вимірювання, реєстри земельних ділянок кадастрових округів, описання кордонів кадастрових округів, списки власників землі, журнали з відомостями про вимірювання землі, протоколи засідань земельних комісій, поземельні
вкладки сіл, кадастрові карти земельних ділянок та ін.) з питань землевпорядкування в селах Севлюського округу (1924-1938).
Собранецька окружна кадастрова межова управа, с. Собранці Собранецького округу (Katastrální měřický úřad v Velkích Sobrancách, Velký Sobranci)
Ф. 148, од. зб. 163, 1922-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (списки власників землі, списки назв земельних ділянок, реєстри та карти земельних ділянок кадастрових округів, журнали з відомостями про вимірювання землі та ін.) з питань землевпорядкування в селах Собранецького округу (1922-1939).
Тячівська окружна кадастрова межова управа, м. Тячів Тячівського округу
(Katastrální měřický úřad v Tačově, Tačovo)
Ф. 138, од. зб. 802, 1922-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядчі документи Головної фінансової дирекції Підкарпатської Русі в
Ужгороді (1930). Документальний матеріал (списки власників землі, рішення Тячівського окружного суду, листування з нотарськими управліннями, протоколи земельних комісій, кадастрові книги, описання кордонів кадастрових округів, журнали з відомостями про вимірювання землі, реєстри земельних ділянок кадастрових
округів, кадастрові карти земельних ділянок, облікові книги та ін.) з питань землевпорядкування в селах Тячівського округу (1922-1938). Документи, що стосуються питань особового складу службовців Тячівської окружної кадастрової управи
(1930; 1936) та ін.
Ужгородська окружна кадастрова межова управа, м. Ужгород (Katastrální
měřický úřad v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 232, од. зб. 1984, 1921-1938 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Циркуляри та розпорядчі документи Міністерства фінансів ЧСР та Головної
фінансової дирекції Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1924-1930). Документальний матеріал (списки власників земельних ділянок, рішення Ужгородського окружного суду, оголошення Ужгородського уряду кадастрового вимірювання, облікові
книги, реєстри земельних ділянок кадастрових округів, журнали з відомостями
про вимірювання землі, описання кордонів кадастрових округів, карти земельних
ділянок кадастрових округів та ін.) з питань землевпорядкування в селах Ужго-
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родського округу (1921-1938). Документи, що стосуються питань особового складу
службовців Ужгородської окружної кадастрової межової управи та ін.
Хустська окружна кадастрова межова управа, м. Хуст (Katastrální měřický
úřad v Chustě, Chust)
Ф. 145, од. зб. 592, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри та розпорядчі документи Міністерства фінансів ЧСР, Міністерства
юстиції ЧСР та Головної фінансової дирекції Підкарпатської Русі в м. Ужгороді
(1922-1939). Документи, що стосуються діяльності Хустської окружної кадастрової
межової управи (1920-1939). Документальний матеріал (списки власників земельних ділянок, рішення Хустського окружного суду, оголошення Хустського управління кадастрового вимірювання, описання кордонів кадастрових округів, журнали
з відомостями про вимірювання землі, реєстри земельних ділянок кадастрових
округів, протоколи засідань земельних комісій, карти земельних ділянок кадастрових округів, облікові книги та ін.) з питань землевпорядкування в селах Хустського
округу (1920-1939). Документи, що стосуються питань особового складу службовців Хустської окружної кадастрової межової управи та ін.
Волівський уряд кадастрового вимірювання, с. Волове Підкарпатської Русі
(Měřický úřad v Volověm, Volové)
Ф. 1368, од. зб. 18, 1925-1935 рр. Опис. Чеськ. мова.
Реєстри земельних ділянок сіл Волівського округу (1925-1935).
Волівське окружне управління кадастрового вимірювання, с. Волове Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Volověm, Volové)
Ф. 887, од. зб. 33, 1923-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Рішення та повідомлення Крайового управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1938). Документальний матеріал (рішення Волівського окружного суду, списки власників земельних ділянок, відомості про класифікацію та чистий прибуток
землі, реєстри земельних ділянок в кадастрових округах, оголошення кадастрової
комісії, кадастрові карти земельних ділянок та ін.) з питань землевпорядкування в
селах Волівського округу (1923-1938) та ін.
Іршавське управління кадастрового вимірювання, с. Іршава Підкарпатської
Русі (Katastrální měřický úřad v Iršavě, Iršava)
Ф. 886, од. зб. 56, 1921-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (рішення Іршавського та Севлюського окружних судів, іменні покажчики власників земельних ділянок, журнали з відомостями про
вимірювання землі, облікові книги, карти земельних ділянок кадастрових округів
та ін.) з питань землевпорядкування в селах Іршавського округу (1921-1938).
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Марамороське управління кадастрового вимірювання, м. Мараморош-Сігет
(Katastrální měřický úřad v Marmarošě, Marmaroš)
Ф. 1250, од. зб. 1, 1922-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Рішення юридичної комісії експозитури Марамороської жупи, топографічні карти, геометричні плани стосовно розділу та зміни кордонів, відомості про кількість
парцел та інші матеріали по урбаріальному господарству с. Будешті (1922-1937).
Перечинське управління кадастрового вимірювання, с. Перечин Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Perečině, Perečin)
Ф. 1245, од. зб. 28, 1924-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (реєстри земельних ділянок кадастрових округів,
списки зразкових господарств, покажчики номерів парцел, відомості обліку земельних ділянок, що звільнені від податку, карти земельних ділянок кадастрових округів
та ін.) з питань землевпорядкування в селах Перечинського округу (1924-1939).
Свалявське управління кадастрового вимірювання, с. Свалява Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Svalavě, Svalava)
Ф. 1522, од. зб. 735, 1921-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри Головної фінансової дирекції Підкарпатської Русі в мм. Ужгороді і
Хусті (1924-1938). Документальний матеріал (оголошення Свалявського управління кадастрового вимірювання, рішення Мукачівського та Свалявського окружних
судів, журнали обліку зміни права власності на землю, списки землевласників,
відомості про наслідки перевірки стану земельних ділянок, карти обміру землі та
ін.) з питань землевпорядкування в селах Свалявського округу (1921-1938).

3.3.5. Управління та установи лісового господарства
12 фондів, од. зб. 3254, 1919-1938 рр. Описи.

Окружні лісові управління були створені на початку 20-х рр. ХХ століття і керували лісовим господарством як на території державних лісів, так і на території великих
приватних маєтків. У своїй діяльності керувалися Законодавчою статтею Угорщини
№ ХІV від 1898 року та затвердженими правилами ведення лісового господарства.
Підпорядковувалися лісовому Реферату Цивільного, а пізніше – лісовому відділу Реферату землеробства Крайового управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Державній лісовій дирекції в м. Ужгороді, Міністерству сільського господарства ЧСР. На
території невеликих лісових господарств видобуток та обробка деревини здійснювались на підставі Закону ЧСР № 37 від 1928 року. В 30-х рр. ХХ ст. правила ведення
лісового господарства були поширені і на території приватних лісів. Ведення лісового
господарства здійснювалось також на підставі Розпорядження Уряду ЧСР № 97 від
1930 року. Зазначені законодавчі акти поширювались і на діяльність лісництв та лісових наглядацьких станцій.
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Берегівська управа державних лісів, м. Берегово Підкарпатської Русі (Státní
lesní úřad v Beregově, Beregovo)
Ф. 39, од. зб. 282, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядчі документи, рішення Міністерства сільського господарства ЧСР, Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Берегівського
жупанського управління та Берегівської управи державних лісів (1920-1938). Документальний матеріал (рішення Берегівського окружного суду, місячні та квартальні звіти, листування, списки лісових ділянок, відомості з питань ведення лісового господарства, донесення лісників, статистичні відомості та ін.) про діяльність
Берегівської управи державних лісів (1921 – 1928). Документи Буштинської управи лісів та маєтків (1929-1938). Книга обліку власників лісу (1920-1927). Книги реєстрації вхідних та вихідних документів (1920-1928). Документи з питань особового
складу службовців Берегівської управи державних лісів та ін.
Іршавське лісове управління, с. Іршава Іршавського округу Підкарпатської
Русі (Lesní úřad v Iršavě, Iršava)
Ф. 701, од. зб. 1*, 1919-1920 рр. Опис. Чеськ. мова.
Рахівська дирекція державних лісів та маєтків, с. Рахів Підкарпатської Русі
(Ředitelství státních lesů a statků v Rachově, Rachov)
Ф. 1353, од. зб. 3, 1924-1926 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книги реєстрації вхідних та вихідних документів і облікові книги (1924-1926).
Севлюське державне окружне лісове управління, м. Севлюш Підкарпатської
Русі (Okresní lesní úřad v Sevlušě, Sevluš)
Ф. 702, од. зб. 1, 1926-1927 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга реєстрації вхідних документів (1926-1927).
Ужгородське державне лісове управління, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Státní lesní úřad v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1240, од. зб. 278, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, повідомлення та розпорядження Міністерства сільського господарства ЧСР, Міністерства внутрішніх справ ЧСР, Міністерства фінансів ЧСР
(1922-1928). Циркуляри, розпорядчі документи, інструкції, повідомлення, оголошення Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, лісового та
сільськогосподарського Рефератів Цивільного управління Підкарпатської Русі в
м. Ужгороді, Крайового управління Підкарпатської Русі та Головної фінансової дирекції Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, інших органів місцевої влади (1920-1928).
Документи, що стосуються діяльності Ужгородського державного лісового управ*

Зазначена од. зб. знаходиться у розшуку.
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ління (1921-1928). Інструкція про проведення земельної реформи і протоколи засідань окружної комісії з підготовки проведення земельної реформи (1922). Повідомлення дирекції залізниць в м. Кошице про відкриття залізничного сполучення з
Польщею та Угорщиною (1922). Господарський план лісу колишньої урбаріальної
громади с. Дравці і карта лісу (1935-1937). Документи, що стосуються питань особового складу службовців Ужгородського державного лісового управління. Книги
реєстрації вхідних, вихідних документів та алфавітний покажчик до них (19201927). Облікові книги власників лісних ділянок (1924-1938) та ін.
Ужгородська дирекція державних лісів та маєтків, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Ředitelství státních lesů a statků v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 126, од. зб. 2384, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри та розпорядчі документи Міністерства сільського господарства
ЧСР, Міністерства фінансів ЧСР, Міністерства ЧСР в справах Словаччини (19191938). Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Цивільного та Крайового
управлінь Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1920-1938). Документальний матеріал (циркуляри, листування, відомості про ведення лісового господарства, адміністративно-господарські і фінансові документи та ін.) з питань діяльності Ужгородської дирекції державних лісів та маєтків і окружних лісових управлінь (19191938). Документи з питань особового складу службовців Ужгородської дирекції
державних лісів та маєтків і окружних лісових управлінь. Книги обліку власників
лісових ділянок (1920; 1924-1927; 1929-1938). Книги реєстрації вхідних та вихідних документів та алфавітний покажчик до них (1921-1930; 1938) та ін.
Хустська управа державних лісів, м. Хуст Підкарпатської Русі (Státní lesní
úřad v Chustě, Chust)
Ф. 170, од. зб. 290, 1921-1928 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри та розпорядчі документи Міністерства сільського господарства
ЧСР, Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Реферату землеробства Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді та Хустської
управи державних лісів (1921-1928). Документальний матеріал (місячні звіти,
листування, відомості про ведення лісового господарства, повідомлення лісових
управлінь, статистичні відомості та ін.) з питань діяльності Хустської управи державних лісів та окружних лісових управлінь (1921-1928). Документи з питань особового складу службовців Хустської управи державних лісів. Реєстр земельних
вкладок (1919-1927). Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики
до них (1925-1928) та ін.
Ужгородський окружний уряд праці сільськогосподарських та лісових робітників, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Obvodový úřad práce pro zemědělskě a
lesní dělnictvo v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 156, од. зб. 9, 1931-1937 рр. Описи. Чеськ. мова.
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Циркуляри та розпорядчі документи Крайового управління посередництва
праці в м. Ужгороді (1931). Звіт про рух робочої сили на біржі праці в м. Брно
(1937). Книга обліку роботодавців та робітників (1935). Книги реєстрації вхідних
документів (1935; 1937) та ін.
Волівська державна окружна лісова наглядацька станція, с. Волове Підкарпатської Русі (Státní okresní lesní dozorčí stanice, Volové)
Ф. 1296, од. зб. 2, 1925 р. Опис. Чеськ. мова.
Книги обліку державних лісових ділянок (1925).
Загатьське державне лісове управління, с. Загаття Іршавського округу Підкарпатської Русі (Státní lesní správa v Zahatí)
Ф. 1366, од. зб. 1, 1920 р. Опис. Чеськ. мова.
Книга обліку надходжень та відпусток лісових матеріалів (1920).
Довжанська державна лісова наглядацька станція, с. Довге Іршавського
округу Підкарпатської Русі (Státní lesní dozorčí stanice v Dovhém, Dovhé)
Ф. 700, од. зб. 1, 1925 р. Опис. Чеськ. мова.
Книга обліку державних лісових ділянок (1925).
Середнянська королівська лісова наглядацька станція, с. Середнє Ужгородського округу; Середнянська державна лісова наглядацька станція,
с. Середнє Підкарпатської Русі (Szerednyei magyar királyi erdőgondnokság,
Szerednye)
Ф. 1366, од. зб. 2, 1924-1925 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Книги реєстрації вхідних документів (1924-1925).

3.3.6. Установи і товариства водного господарства
Берегівське товариство по водній регуляції та боротьбі з паводками,
м. Берегово Підкарпатської Русі (Beregi vizszabályozó és ármentesitő társulat,
Beregszász)
Ф. 250, од. зб. 1149, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Створене в 1919 році. У своїй діяльності керувалося Статутом, Законами Чехословацької республіки, Розпорядженнями Уряду Чехословацької республіки, які стосувались питань ведення водного господарства (організація гідрологічної служби, укріплення берегів рік, будівництво гребель, дамб та інших споруд, ведення спостережень
за рівнем води та ін.). Вищим органом товариства були загальні збори, які обирали
правління, інспекторів та контролювали їх діяльність, затверджували бюджет. Інспектори товариства вели спостереження за станом спеціальних споруд на річках та каналах.
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Крім того, товариство стежило за сплатою податку з власників землі на потреби водної
регуляції. Товариство припинило свою діяльність у зв’язку з розпадом Чехословацької
республіки в 1939 році.

Документальний матеріал (циркуляри, звіти, донесення інспекторів, листування, справи про реконструкцію водних споруд, фінансові документи, протоколи
загальних зборів та ін.), що стосується діяльності товариства (1919-1939). Документи з питань землевпорядкування в селах Берегівського округу (1919-1938).
Рішення судових органів по земельним питанням (1920-1937). Місячні звіти про
спостереження за рівнем води на річках Підкарпатської Русі (1921-1937). Списки
мостів, що належали Берегівському товариству по водній регуляції на території
Березької, Сатмарської та Угочанської жуп (1931). Технічна документація товариства (1925-1938). Облікові книги (1921; 1931-1932; 1935-1939). Документи з питань особового складу службовців та робітників товариства та ін.

4. Установи, підприємства і товариства енергетики
та транспорту
Акціонерне товариство Карпаторуських електростанцій, м. Ужгород (Spisy
Podkarpatské elektrárny, akciové spoločnosti v Užhorodě; Az Ungvári (Kárpátorosz)
villamosművek Rt., iratai)
Ф. 75, од. зб.986, 1919-1944 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Створене в 1929 році, хоча після входження території Підкарпатської Русі до складу Чехословацької республіки, в м. Ужгороді вже існувало акціонерне товариство електростанцій. В заснуванні нового акціонерного товариства взяли участь міста Ужгород,
Берегово і Севлюш. Товариство отримало назву „Підкарпаторуські електростанції в
м. Ужгороді”. Вищим органом товариства були загальні збори, на яких обиралось правління. У своїй діяльності товариство керувалось Статутом і розпорядженнями Міністерства промисловості Чехословацької республіки. Акціонерне товариство засновувалось за зразком аналогічних товариств в Чехії, Моравії, Сілезії та Словаччини. Мета
товариства полягала в сприянні процесу електрифікації сіл та міст Підкарпатської Русі,
постачанні електроенергії для потреб промисловості, сільського господарства, транспорту, індивідуальних споживачів тощо. Товариство постачало електроенергію також
і на територію Східної Словаччини. Діяльність товариства продовжувалась і після розпаду Чехословацької республіки в 1939 році.

Розпорядчі документи Крайового управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді. Циркуляри та розпорядчі документи Міністерств промисловості і торгівлі
Угорщини (1940-1942). Документальний матеріал (циркуляри, меморандуми, звіти, статути, протоколи зборів правління, листування, карти та відомості про електрифікацію та ін.) стосовно діяльності акціонерного товариства „Підкарпаторуські
електростанції в м. Ужгороді” (1919-1944). Історичні довідки та доповіді з історії
електрифікації Підкарпатської Русі (1929; 1938). Списки сіл Підкарпатської Русі,
яким були надані кредити для побудови електричних ліній (1930). Документи про
стан електростанцій на території Підкарпатської Русі (1931). Плани електрифікації
Підкарпатської Русі. Списки Правління акціонерного товариства „Підкарпаторуські
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електростанції в м. Ужгороді”. Креслення будов електростанцій, технічні описання
і плани спеціального обладнання електростанцій, та інша технічна документація
(1905- 1944). Документальний матеріал статистичного характеру. Документи з питань особового складу службовців акціонерного товариства та ін.
Хустська електрична комісія, м. Хуст Підкарпатської Русі (Elektrárenská
komise v Chustě, Chust)
Ф. 1387, од. зб. 1, 1926-1927 рр. Опис. Чеськ. мова.
Книга протоколів засідань і алфавітний покажчик до неї (1926-1927).
Крайова шляхова інспекція, с. Іршава Підкарпатської Русі (Zemskě silniční
dozorství v Iršavě, Iršava)
Ф. 1246, од. зб. 21, 1932-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.
Повідомлення Міністерства громадських робіт Чехословацької республіки
(1933). Циркуляри та розпорядчі документи Крайового управління Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді (1933). Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Окружного управління шляхової інспекції в м. Берегові (1933). Документальний матеріал
(місячні звіти, справи про будівництво та ремонт мостів, шляхів, технічна, фінансова документація та ін.) стосовно діяльності управління шляхової інспекції в с.
Іршава (1933). Документи з питань особового складу службовців управлінь шляхової інспекції в м. Берегові та с. Іршава (1933) та ін.

5. Установи і товариства будівництва
2 фонди, од. зб. 282, 1919-1931 рр. Описи.

Організація державної будівельної служби на території Підкарпатської Русі розпочалася з другої половини 1920 року. В цей час були створені державні будівельні
управління з центрами у наступних населених пунктах: Ужгород, Мукачево, Свалява,
Берегово, Севлюш, Хуст, Волове, Тячів і Рахів. Зазначеним управлінням підпорядковувались державні і жупні шляхові інспекції. Між цими управліннями і Міністерством
громадських робіт Чехословацької республіки було створене відомство 2-ої інстанції –
Реферат Міністерства громадських робіт, який з технічних питань був підпорядкований
Міністерству громадських робіт Чехословацької республіки, з загальних – знаходився
у віданні Канцелярії віце-губернатора Підкарпатської Русі. Державні будівельні управління здійснювали контроль за державним і жупним будівництвом на території Підкарпатської Русі. Процес організації державної будівельної служби тривав до червня
1926 року.
При проведенні в 1926 році реформи політичного управління, будівельні управління, як самостійні органи, були ліквідовані, а замість них були створені технічні відділи
в структурі окружних управлінь в наступних населених пунктах: Ужгород, Мукачево,
Берегово, Хуст і Тячів. Був також ліквідований і Реферат Міністерства громадських робіт, а його функції передані Крайовому управлінню Підкарпатської Русі в м. Ужгороді.
Зазначена організація технічної і будівельної служби проіснувала до розпаду Чехословацької республіки в 1939 році.
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Ужгородське державне будівельне управління, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Státní stavební úřad v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 910, од. зб. 270, 1919-1931 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри, розпорядчі документи, інструкції Міністерства громадських робіт Чехословацької республіки, Цивільного управління Підкарпатської Русі в
м. Ужгороді, Реферату громадських робіт. Документальний матеріал (листування,
довідки, місячні звіти шляхових інспекторів, відомості про будівництво та ремонт
будівель, шляхів, мостів, кошториси на ремонт і будівництво адміністративних
будівель, технічна документація, законодавчі акти, касові книги, плани будівель,
статистичний матеріал та ін.) стосовно діяльності Ужгородського державного будівельного управління (1919-1928). Справа про діяльність Ужгородського відділення Спілки Чехословацьких інженерів (1925). Книги реєстрації вхідних та вихідних
документів (1922; 1925-1926; 1930). Документи з питань особового складу службовців і робітників Ужгородського державного будівельного управління та ін.
Хустське державне будівельне управління, м. Хуст Підкарпатської Русі
(Státní stavební úřad v Chustě, Chust)
Ф. 1180, од. зб. 12, 1920-1928 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (листування, звіти, відомості з питань будівництва
житлових будинків для службовців в м. Хусті, фотографії будинків, плани, рахунки,
технічна документація та ін.) стосовно діяльності Хустського державного будівельного управління (1920-1928) та ін.
Товариство по будівництву та утриманню чеських шкіл та інтернату в
м. Ужгороді, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Družstvo pro stavbu a udržování
českých škol i internátu v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1174, од. зб. 20, 1926-1933 рр. Опис. Чеськ. мова.
Створене в 1926 році. Товариство виступало з проханнями перед Крайовим управлінням Підкарпатської Русі в м. Ужгороді відносно виділення коштів для будівництва
навчальних закладів з чеською мовою навчання, а також надавало матеріальну допомогу учням, які проживали в чеському інтернаті в м. Ужгороді. Вищим органом товариства були загальні збори, які обирали Правління і Голову товариства. До складу Правління входили викладачі навчальних закладів з чеською мовою навчання, службовці
Крайового управління Підкарпатської Русі в Ужгороді, приватні особи.

Розпорядження Крайового управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді
(1928-1929). Документальний матеріал (списки членів товариства, кошториси,
листування, протоколи зборів, звіти, прохання учнів та їх батьків та ін.) стосовно
діяльності товариства (1926-1933). Документи, що стосуються діяльності чеського
інтернату в м. Ужгороді (1927-1931) та ін.
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ІІІ. ОСВІТА, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРЕСА
1. Установи освіти
1.1. Навчальні заклади
Чехословацька система управління середніми, початковими і спеціальними школами, а також дошкільними навчальними закладами на території Підкарпатської Русі
почала функціонувати з 15 вересня 1919 року. Ця система складалась з Міністерства
шкіл та народної освіти в м. Празі (МШНО), Реферату освіти Підкарпатської Русі в
м. Ужгороді, шкільних інспекторатів та шкільних округів.
Середні навчальні заклади Підкарпатської Русі були представлені державними
реальними гімназіями (státní reální gymnázium) в мм. Берегові, Мукачеві, Ужгороді та
с. Рахобі реформатською реальною гімназією (reformní reální gymnázium) в м. Хусті
(1921), учительськими спеціальними навчальними закладами (učitelské ústavy) в Мукачеві та Ужгороді. В 20-х рр. ХХ ст. на території Підкарпатської Русі нові гімназії не
створювались (за виключенням гімназії в м. Хусті), оскільки колишні класичні угорські
гімназії були реорганізовані в реальні русинські гімназії з угорськими класами. Пізніше, в середині 20-х і 30-х рр. ХХ ст. були створені реальні гімназії в Сваляві, Рахові і
в Ужгороді (єврейська).
Неповні середні школи були представлені „горожанською школою” (měšt’anská
škola). Найбільш чисельними були державні початкові народні школи (státní obecné
školy). „Горожанські” та початкові школи були як державними так і церковними.
Система спеціальної освіти була представлена спеціальними ремісничими
(živnostenské školy pokračovaci), торговельними (školy obchodní), сільськогосподарськими школами (zemědělskě školy) та іншими спеціальними навчальними закладами
(školy odborní). Серед сільськогосподарських шкіл найбільш чисельними були народні
господарські школи (lidově školy hospodářské), які знаходились у віданні Міністерства
сільського господарства Чехословацької республіки. Народні господарські школи були
порівняно новим типом аграрних шкіл, які були створені на підставі Закону Чехословацької республіки № 75 від 29 січня 1920 року. В цей самий час, на підставі Закону Чехословацької республіки № 281 від 9 квітня 1920 року, була створена і система
управління аграрними школами. В кінці 30-х рр. ХХ ст. народних господарських шкіл на
території Підкарпатської Русі нараховувалось близько 150.
Зазначена система управління проіснувала на території Підкарпатської Русі до
розпаду Чехословацької республіки в 1939 році, хоча основні види і типи шкіл продовжили свою діяльність і після 1939 року.

1.1.1. Гімназії

5 фондів, од. зб. 1484, 1921-1944 рр. Описи.
Державна реальна гімназія з українською мовою навчання, с. Свалява Підкарпатської Русі (Ukrainský státní realní gymnázium v Svalavě, Svalava)
Ф. 1592, од. зб. 11, 1938-1939 рр. Опис. Чеськ., укр. мови.
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Документальний матеріал (головні і класні каталоги, класні журнали) стосовно
діяльності Свалявської реальної гімназії (1938-1939).
Рахівська державна гімназія, с. Рахів Марамороської жупи (Spisy státního
gymnáziuma v Rachově; A Rahói állami gymnázium iratai)
Ф. 597, од. зб. 38, 1927-1944 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (листування, повідомлення директора гімназії, заяви, класні журнали табелі успішності учнів, протоколи засідань педагогічної ради
та приймальної комісії, списки книг для читання та ін.) стосовно діяльності Рахівської державної гімназії (1927-1944). Інвентарна книга (1941-1944). Особові справи, облікові картки, списки гімназистів (1933-1944) та ін.
Ужгородська єврейська реальна гімназія, м. Ужгород (Spisy židovského
reálního gymnáziuma v Užhorodě; Az Ungvári zsidó reálgimnázium iratai)
Ф. 360, од. зб. 87, 1934-1944 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Циркуляри та розпорядчі документи Міністерства освіти і культів Угорщини,
головних дирекцій Дебреценського та Кошицького шкільних округів (1939-1943).
Документальний матеріал (акти дирекції гімназії про результати проведених
вступних іспитів, протоколи зборів та засідань педагогічного комітету, іспитової
комісії, листування, прохання осіб про здачу іспитів екстерном та прийом до гімназії, відомості дирекції гімназії, доповідні записки, табелі успішності учнів та класні
журнали, бухгалтерські документи та ін.) стосовно діяльності Ужгородської єврейської реальної гімназії (1934-1944). Документи, що стосуються особового складу
викладачів гімназії та ін.
Ужгородська угорська королівська державна жіноча гімназія св. Єлизавети,
м. Ужгород Ужанської жупи (Spisy Mad’arského královského státního divčího
árpádovského gymnasiuma Svaté Alžběty v Užhorodě; Az Ungvári magyar királyi
állami árpádházi Szent Erzsébet leánygimnázium iratai)
Ф. 1050, од. зб. 27, 1934-1947 рр. Опис. Угор. мова.
Журнали успішності та відвідування учненицями гімназії. Журнали реєстації
бібліотечних книг. Класні журнали. Касові книги за 1934-1947 роки.
Хустська державна реальна гімназія, м. Хуст Марамороської жупи (Spisy
státního reálního gymnáziuma v Chustě; A Huszti államí reálgimnázium iratai)
Ф. 391, од. зб. 1321, 1921-1944 рр. Описи. Чеськ., рос., угор. мови.
Циркуляри та розпорядчі документи Міністерства шкіл та народної освіти
ЧСР, шкільного відділу Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Реферату освіти Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Крайового управління Під-
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карпатської Русі в м. Ужгороді (1922-1938). Розпорядчі документи Міністерства
освіти Угорщини, Марамороської адміністративної експозитури і Регентського
комісару Підкарпатської території (1939-1944). Циркуляри і розпорядчі документи Уповноваженого Народної Ради Закарпатської України і Хустського окружного народного комітету (1945). Документальний матеріал (розпорядження директора гімназії, протоколи засідань викладачів гімназії, листування з Цивільним
та Крайовим управліннями Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, розклади уроків,
прохання батьків про прийняття їх дітей до гімназії, списки книг професорської
та учнівської бібліотек, протоколи складання іспитів, матеріали статистичного
характеру, фінансові документи та ін.) стосовно діяльності Хустської державної реальної гімназії (1921-1945). Документи, що стосуються навчання в гімназії майбутнього єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Теодора Ромжі
(1923-1930).5 Документи з питань особового складу викладачів гімназії. Особові
справи учнів гімназії та ін.

1.1.2. Горожанські (неповні середні) школи
21 фонд, од. зб. 1998, 1919-1945 рр. Описи.

Білківська чеська горожанська школа, с. Білки Іршавського округу (Státní
česká měšt’anská škola v Bilkách, Bilký)
Ф. 396, од. зб. 10, 1935-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування учнів) стосовно
діяльності школи (1935-1939).
Білківська горожанська школа, с. Білки Іршавського округу Березької жупи
(Spisy měšt’anské školy v Bilkách; A Bilkei polgári iskola iratai)
Ф. 440, од. зб. 164, 1927-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Горожанська школа у Білках була заснована у 1923 році шкільним відділом Цивільного управління Підкарпатської Русі. 25.10.1924 p. в школі була організована бібліотека. Класи горожанської школи розміщувалися у державній народній школі в центрі
села.

Документальний матеріал (протоколи вступних іспитів, контрольні роботи
учнів, табелі успішності та відвідування учнів, класні журнали та ін.) стосовно діяльності школи (1927-1944).

Ромжа Теодор (1911-1947), греко-католицький священик, педагог, церковний ієрарх. Закінчив гімназію в Хусті (1930), теологію вивчав в Римі (1930-1937). До вересня 1939 року – священик у селі Березові. Пізніше, призначений професором Ужгородської богословської семінарії. Напередодні приходу
радянських військ, Т. Ромжа став єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії. (Поп И.Зазнач.
твір. С. 312).
5
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Воловецька горожанська школа, с. Воловець Свалявського округу (A Volóci
állami ruszin tannyelvű polgári iskola iratai)
Ф. 648, од. зб. 2, 1938-1939 рр. Опис. Русин., угор. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування учнів) стосовно
діяльності школи (1938-1939).
Державна русинська горожанська школа, м. Ужгород (Spisy státní rusinské
měšt’anské školy v Užhorodě; Az Ungvári ruszin polgári iskola iratai)
Ф. 205, од. зб. 92, 1920-1945 рр. Описи. Русин., чеськ., угор., мова.
Розпорядчі документи Міністерства шкіл та народної освіти ЧСР (1938). Циркуляри Крайового управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді. Документальний
матеріал (протоколи педагогічних нарад, листування, заяви учнів, фінансові документи та ін.) стосовно діяльності школи (1920-1945). Особові справи вчителів та
особові картки учнів (1926-1945) та інше.
Іршавська горожанська школа з чеською мовою навчання, с. Іршава Іршавського округу Підкарпатської Русі (Státní měšt’anská škola s československým
jazykém vyučovacim v Iršavě, Iršava)
Ф. 1429, од. зб. 7, 1937-1939 рр. Опис. Чеськ., мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування учнів) стосовно
діяльності школи (1937-1939).
Керешмезівська горожанська школа, с. Керешмезе (Ясіня) Рахівського округу Марамороської жупи (Spisy měšt’anské školy v Jasině; A Kőrősmezői polgári
iskola iratai)
Ф. 501, од. зб. 81, 1920-1941 рр. Описи. Русин., угор. чеськ. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування учнів, книги вхідних та вихідних документів) стосовно діяльності школи (1920-1941) та інше.
Кіральгазька горожанська школа, с. Кіральгаза Севлюського округу Угочанської жупи (Spisy měšt’anské školy v Králově nad Tisou; A Királyházai polgári
iskola iratai)
Ф. 515, од. зб.40, 1931-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування учнів, класні
журнали) стосовно діяльності школи (1931-1944).
Нижнєверечанська горожанська школа, с. Нижні Верецьки Свалявського округу (Spisy státní měšt’anské školy v Nižním Vereckém; Az Alsóvereckei
állami polgári iskola iratai)
Ф. 664, од. зб. 11, 1935-1940 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
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Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування учнів, класні журнали) стосовно діяльності школи (1935-1940).
Нодьберезнянська горожанська школа, с. Нодьберезна Ужанської жупи
(Spisy měšt’anské školy v Velkém Berezném; A Nagybereznai polgári iskola
iratai)
Ф. 573, од. зб. 113, 1920-1945 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування учнів, класні
журнали, інвентарні книги, протоколи складання іспитів, свідоцтва про закінчення
школи та ін.) стосовно діяльності школи (1920-1945).
Окнослатинська горожанська школа, с. Окнослатина Рахівського округу Марамороської жупи (Spisy měšt’anské školy v Slatinských Doléch;
Az Aknaszlatinai polgári iskola iratai)
Ф. 568, од. зб. 21, 1930-1943 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування учнів, класні
журнали) стосовно діяльності школи (1930-1943).
Перечинська горожанська школа, с. Перечин Ужанської жупи (Spisy
měšt’anské školy v Perečině; A Perecsenyi polgári iskola iratai)
Ф. 502, од. зб.101, 1923-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування учнів, класні
журнали, книга протоколів засідань педагогічної ради, протоколи складання іспитів, свідоцтва про закінчення школи та ін.) стосовно діяльності школи (1923-1944).
Перечинська чеська горожанська школа, с. Перечин Перечинського округу
(Česká měšt’anská škola v Perečině, Perečin)
Ф. 593, од. зб. 39, 1924-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (книга протоколів засідань педагогічної ради, табелі успішності та відвідування учнів, інвентарні книги, класні журнали, свідоцтва
про закінчення школи) стосовно діяльності школи (1924-1939).
Рахівська горожанська школа, с. Рахів Марамороської жупи (Spisy měšt’anské
školy v Rachově; A Rahói polgári iskola iratai)
Ф. 509, од. зб. 61, 1923-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування учнів, класні
журнали) стосовно діяльності школи (1923-1945).
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Свалявська горожанська школа, с. Свалява Свалявського округу (Spisy
měšt’anské školy v Svalavě; A Szolyvai polgári iskola iratai)
Ф. 638, од. зб. 78, 1922-1945 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
У 1922-1923 навчальному роцi у Свалявi було вiдкрито горожанську школу з руською мовою викладання.
Будiвництво новоi горожанськоi школи було розпочате 28 сiчня 1928 року, а вiдкриття
її вiдбулося 28 жовтня 1932 р. Ця подія була приурочена до 80- рiччя тодiшнього Президента Чехословацькоi республiки Т. Г. Масарика).

Циркуляри Регентського комісара Підкарпатської території (1939-1944). Документальний матеріал (протоколи засідань педагогічної ради, протоколи складання іспитів, табелі успішності та відвідування учнів, журнали обліку вхідних
документів, фінансові документи та ін.) стосовно діяльності школи (1922-1945).
Документи з питань особового складу вчителів та ін.
Свалявська чеська горожанська школа, с. Свалява Свалявського округу
(Česká měšt’anská škola v Svalavě, Svalava)
Ф. 637, од. зб. 10, 1934-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (навчальні плани, табелі успішності та відвідування
учнів, журнали обліку вхідних документів) стосовно діяльності школи (1934-1939).
Сентміклоська горожанська школа, с. Сентміклош (Чинадієво) Свалявського округу Березької жупи (Spisy měšt’anské školy v Činad’ově; A Szentmiklósi
polgári iskola iratai)
Ф. 624, од. зб. 152, 1935-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Свалявського шкільного інспекторату (1935-1938). Розпорядчі документи Реферату освіти Підкарпат-ської
Русі в м. Ужгороді (1937-1938). Розпорядчі документи Регентського комісара Підкарпатської території, шкільного відділу Березької адміністратив-ної експозитури,
шкільного відділу Регентського комісаріату (1940-1944) та ін.
Статути товариства вчителів горожанських шкіл Чехословацької республіки
і Підкарпатської Русі (1938). Протоколи сільського представництва с. Чинадієва
з питань урочистостей, зв’язаних з пам’яттю О.С.Пушкіна (1937). Літопис школи
с. Чинадієва (1935-1936). Документальний матеріал (протоколи засідань педагогічної ради, перевірки школи, складання іспитів, листування, статистичні відомості, фінансові документи, навчальні плани та розклади уроків та ін.) стосовно діяльності школи (1935-1944). Документи з питань особового складу вчителів школи;
облікові картки учнів школи (1939-1944) та ін.
Середнянська горожанська школа, с. Середнє Ужгородського округу Ужанської жупи (A Szerednyei polgári iskola iratai)
Ф. 1236, од. зб. 7, 1928-1941 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
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Документальний матеріал (протоколи складання іспитів, заяви осіб про дозвіл
на складання іспитів, свідоцтва учнів про закінчення школи, метричні виписки про
народження учнів) стосовно діяльності школи (1928-1941).
Середнянська державна словацька горожанська школа, с. Середнє Ужгородського округу Ужанської жупи (Spisy státní měšt’anské školy v Seredném;
A Szerednyei állami polgári iskola iratai)
Ф. 1435, од. зб. 19, 1937-1941 рр. Опис. Словац., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування учнів, класні журнали, журнали обліку вхідних документів) стосовно діяльності школи (1937-1941).
Тячівська горожанська школа, с. Тячів Тячівського округу; Тейчівська горожанська школа, с. Тейче Марамороської жупи (Spisy měšt’anské školy v
Tačově; A Técsői polgári iskola iratai)
Ф. 451, од. зб. 209, 1923-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування учнів, класні журнали, журнали обліку вхідних документів) стосовно діяльності школи (1923-1945).
Ужгородська державна чеська горожанська школа, м. Ужгород (Státní
československá měšt’anská škola v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 332, од. зб. 769, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
У 1912 році в м. Ужгороді була зведена шкільна будівля, в приміщеннях якої з кінця
березня 1913 року розміщувалася угорська королівська державна горожанська дівоча
школа, яка 29 квітня 1919 була закрита, а її приміщення передані цивільним органам
управління Підкарпатської Русі та військовим установам. З 1926 тут працювала горожанська школа з паралельним навчанням чеською й словацькою мовами; з 1937 на її
місці залишилася лише чеська горожанська школа, а після 10 листопада 1938, у зв’язку
з включенням м. Ужгорода до складу Угорщини, запрацювала угорська горожанська
дівоча школа.

Розпорядчі документи, повідомлення військової адміністрації Підкарпатської
Русі (1919-1920). Циркуляри, повідомлення, інструкції Міністерства шкіл та народної освіти Чехословацької республіки, Цивільного та Крайового управлінь Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, шкільного відділу Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, інспекторату шкіл з чеською мовою навчання. Документальний матеріал (статути школи, книги протоколів засідань педагогічної ради,
табелі успішності та відвідування учнів, класні журнали, книги наказів дирекції,
листування, повідомлення дирекції школи, протоколи перевірок навчально-виховної роботи, фінансові документи, відомості статистичного характеру та ін.) стосовно діяльності школи (1919-1939). Документи з питань особового складу вчителів
школи та ін.
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Ясінянська державна чеська горожанська школа, с. Ясіня Рахівського округу (Státní měšt’anská škola s československým jazykém vyučovacim v Jasině,
Jasina)
Ф. 510, од. зб. 12, 1934-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (протоколи нарад вчителів, табелі успішності та
журнали відвідування учнів) стосовно діяльності школи (1934-1939).

1.1.3. Початкові школи

114 фондів, од. зб. 5541, 1919-1948 рр. Описи.
Білківська державна чеська початкова народна школа, с. Білки Іршавського
округу (Státní obecná škola s československým jazykém vyučovacim v Bilkách,
Bilki)
Ф. 435, од. зб. 49, 1926-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями), що стосується діяльності школи (1926-1939).
Брідська початкова народна школа, с. Брід Іршавського округу Березької
жупи (Spisy obecné školy v Brodě; A Bródi elemi népiskola iratai)
Ф. 556, од. зб. 118, 1920-1945 рр. Описи. Русин., укр., чеськ., угор. мови.
Циркуляри і розпорядчі документи Цивільного та Крайового управлінь Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1926-1937). Розпорядчі документи інспекторату
чеських шкіл в м. Хусті, Іршавського шкільного інспекторату та Березької адміністративної експозитури в м. Мукачеві (1934-1940). Циркуляри та розпорядчі
документи Міністерства шкіл та народної освіти Карпатської України в м. Хусті
(1939).
Документальний матеріал (доповідні записки директора школи, протоколи засідань педагогічної ради, табелі успішності та відвідування школи учнями, журнали обліку вхідних документів), що стосується діяльності школи (1920-1945) та ін.
Брідська чеська початкова народна школа, с. Брід Іршавського округу Березької жупи (Spisy obecné školy s českým vyučovacím jazikém v Brodě;
A Bródi csech tannyelvű népiskola iratai)
Ф. 557, од. зб. 75, 1926-1944 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Циркуляри і розпорядчі документи Цивільного та Крайового управлінь Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1926-1937). Циркуляри і розпорядчі документи угорського урядового комісару в м. Ужгороді, Іршавського шкільного інспекторату та
Березької адміністративної експозитури в м. Мукачеві (1939-1944).
Документальний матеріал (доповідні записки директора школи, листування,
протоколи педагогічних нарад, інвентарні книги, табелі успішності учнів), що стосується діяльності школи (1926-1944) та ін.
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Берегдубрівська початкова народна школа, с. Берегдубрівка Іршавського
округу Березької жупи (Spisy obecné školy v Dubrovce; Beregdubrókai elemi
népiskola iratai)
Ф. 571, од. зб. 40, 1921-1943 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями), що стосується діяльності школи (1921-1943).
Березницька початкова народна школа, с. Березник Свалявського округу
Березької жупи (Spisy obecné školy v Berezniku; A Berezneki elemi népiskola
iratai)
Ф. 623, од. зб. 120, 1922-1944 рр. Опис. Русин., чеськ.. угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1922-1944).
Брустурська початкова народна школа, с. Брустура Тячівського округу
(Spisy obecné školy v Brusturách; A Bruszturai elemi népiskola iratai)
Ф. 651, од. зб. 1, 1937-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (журнали обліку та журнали вхідних документів),
що стосується діяльності школи (1937-1945).
Березовська початкова школа, с. Березово Хустського округу Підкарпатської Русі (Державна народна школа в с. Березово)
Ф. 978, од. зб. 1, 1922 р. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (відомості обліку та журнали відвідування уроків
учнями), що стосується діяльності школи (1922).
Березька державна чеська початкова народна школа, с. Береги Берегівського округу Підкарпатської Русі (Správa československé státní obecné školy v
Berehách, Berehy)
Ф. 1403, од. зб. 1, 1933-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями), що стосується діяльності школи (1933-1934).
Великоберезнянська чеська початкова народна школа, с. Великий Березний Великоберезнянського округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola
v Velkém Berezném, Vel’ký Berezný)
Ф. 632, од. зб. 18, 1924-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
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Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями), що стосується діяльності школи (1924-1938).
Великобичківська державна чеська початкова народна школа, с. Великий Бичків Рахівського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola
s československým jazykém vyučovacím v Velikém Bočkové, Veliký Bočkov)
Ф. 399, од. зб. 31, 1924-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1924-1939).
Войназька початкова народна школа, с. Войнаг Тячівського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy ve Vonihové; A Vajnági elemi népiskola iratai)
Ф. 442, од. зб. 74, 1920-1945 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (листування з Крайовим управлінням Підкарпатської Русі в м. Ужгороді з питань особового складу вчителів, облікові картки учнів,
табелі успішності та відвідування школи учнями, класні журнали, метричні документи, журнали обліку вхідних документів, журнал видачі книг із шкільної бібліотеки та ін.), що стосується діяльності школи (1920-1945).
Велетейська початкова народна школа, с. Велете Хустського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy ve Velatině; A Velétei elemi népiskola iratai)
Ф. 480, од. зб. 87, 1921-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали, списки учнів та ін.), що стосується діяльності школи (1921-1944).
Велятинська державна чеська початкова народна школа, с. Велятин Хустського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola s československým
jazykém vyučovacím v Velatině, Velatin)
Ф. 492, од. зб. 8, 1930-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали), що стосується діяльності школи (1930-1939).
Вишнєшардська державна чеська початкова народна школа, с. Вишній
Шард Севлюського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola s
československým jazykém vyučovacím v Vyšním Šardě, Vyšní Šard)
Ф. 519, од. зб. 22, 1925-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Циркуляри та розпорядчі документи Міністерства шкіл та народної освіти Чехословацької республіки (1929-1930). Список вчителів чехословацьких початкових шкіл, що знаходяться на території Підкарпатської Русі (1929).
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Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали, фінансові документи, журнали обліку вхідних документів, особові
справи вчителів школи), що стосується діяльності школи (1925-1939) та ін.
Верхньоапшанська чеська початкова народна школа, с. Верхня Апша Рахівського округу Підкарпатської Русі (Obecná škola s československým jazykém
vyučovacím v Vyšní Apší Ráchovského okresu, Vyšní Apša)
Ф. 529, од. зб. 28, 1934-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали), що стосується діяльності школи (1934-1939).
Ворочівська початкова народна школа, с. Ворочово Перечинського округу
Ужанської жупи (Spisy obecné školy ve Voročově; A Varacsói elemi népiskola iratai)
Ф. 562, од. зб. 43, 1922-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали), що стосується діяльності школи (1922-1944).
Ворочівська чеська початкова народна школа, с. Ворочово Перечинського
округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Voročově, Voročov)
Ф. 565, од. зб. 28, 1927-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали, журнали обліку вхідних документів), що стосується діяльності
школи (1927-1939).
Влахівська чеська початкова школа, с. Влахово Севлюського округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Vlachově, Vlachovo)
Ф. 584, од. зб. 1, 1938 р. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями),
що стосується діяльності школи (1938).
Вишнєверечанська початкова народна школа, с. Вишні Верецьки Свалявського округу Березької жупи (Spisy obecné školy ve Vyšních Vereckách;
A Felsővereckei népiskola iratai)
Ф. 607, од. зб. 58, 1921-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (журнал протоколів учительських конференцій, табелі успішності та відвідування школи учнями, класні журнали, журнал обліку вхідних документів), що стосується діяльності школи (1921-1944).
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Великоберезнянська чеська початкова школа, с. Великий Березний Великоберезнянського округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Velkím
Berezném, Vel’ký Berezný)
Ф. 631, од. зб. 59., 1925-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями),
що стосується діяльності школи (1925-1939).
Волівська державна початкова школа, с. Волове Волівського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola v Volovém, Volové)
Ф. 799, од. зб. 3, 1935-1936 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями),
що стосується діяльності школи (1935-1936).
Вишківська чеська державна початкова школа, с. Вишково Хустського
округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola s československým jazykém
vyučovacím v Výškově nad Tisou, Výškovo nad Tisou)
Ф. 1420, од. зб. 4, 1929-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (класні журнали), що стосується діяльності школи
(1929-1939).
Гандалбуштягазька початкова школа, с. Гандалбуштягаза Тячівського
округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Buštinském Handalu;
A Handalbustyaházai elemi népiskola iratai)
Ф. 465, од. зб. 17, 1929-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали та ін.), що стосується діяльності школи (1929-1945).
Гайдоська державна угорська початкова народна школа, с. Гайдош Ужгородського округу Ужанської жупи (Spisy státní mad’arské lidové školy v Gajdoši;
A Nagygajdosi állami elemi népiskola iratai)
Ф. 177, од. зб. 102, 1921-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.
Документальний матеріал (листування з Ужгородським окружним шкільним інспекторатом, класні журнали, облікові картки учнів, журнали вхідних документів),
що стосується діяльності школи (1921-1945) та ін.
Гунядська початкова народна школа, хутір Гуняді Берегівського округу Березької жупи (Spisy obecné školy v Hunyadí; A Hunyadi tanyai elemi népiskola
iratai)
Ф. 404, од. зб. 38, 1927-1946 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
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Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали, журнали обліку вхідних документів), що стосується діяльності
школи (1927-1946).
Герінчівська початкова народна школа, с. Герінче Хустського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Horinčově; A Herincsei elemi népiskola
iratai)
Ф. 490, од. зб. 167, 1919-1945 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Циркуляр Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді про
обов’язкове відвідування учнями початкової школи (1920).
Документальний матеріал (листування з Хустським окружним шкільним інспекторатом, журнали складання іспитів, списки учнів, картки вчителів, табелі
успішності та відвідування школи учнями, класні журнали та ін.), що стосується
діяльності школи (1919-1945).
Горінчевська чеська початкова школа, с. Горінчево Хустського округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Horinčově, Horinčovo)
Ф. 491, од. зб. 24, 1929-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали), що стосується діяльності школи (1929-1939).
Ганицька початкова народна школа, с. Ганичі Тячівського округу (Spisy
obecné školy v Ganičí; A Ganyai elemi népiskola iratai)
Ф. 602, од. зб. 67, 1922-1945 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Розпорядження віце-губернатора Підкарпатської Русі про організацію чеської школи в с. Ганичі (1927). Інструкція уповноваженого НРЗУ в справах освіти
про проведення випускних та перевідних іспитів в початкових та середніх школах
(1945).
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
листування з Рефератом освіти Підкарпатської Русі в м. Ужгороді та шкільними інспекторатами, класні журнали), що стосується діяльності школи (1922-1945) та ін.
Гукливська державна чеська початкова школа, с. Гукливе Свалявського округу Підкарпатської Русі (Správa československé státní obecné školy v
Huklivě, Huklivý)
Ф. 1423, од. зб.1, 1937-1945 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (протоколи конференцій вчителів), що стосується
діяльності школи (1937-1945).
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Дулфалвська початкова народна школа, с. Дулфалва (Дулово) Тячівського
округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Dulově; A Dulfalvai elemi
népiskola iratai)
Ф. 437, од. зб. 140, 1924-1946 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (протоколи нарад вчителів, навчальні плани, табелі
успішності та відвідування школи учнями, класні журнали, журнали обліку книг
шкільної бібліотеки, журнали обліку вхідних документів та ін.), що стосується діяльності школи (1924-1946). Хроніка школи с. Дулова (1927-1939).
Дубівська чеська початкова народна школа, с. Дубове Тячівського округу
Марамороської жупи (Spisy obecné školy s českým vyučovacím jazykém v
Dubovém; A Dubi csech tanitási nyelvű elemi népiskola iratai)
Ф. 445, од. зб. 101, 1927-1944 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
шкільні повідомлення), що стосується діяльності школи (1927-1944).
Данилівська державна чеська початкова народна школа, с. Данилово Хустського округу Підкарпатської Русі (Státní česká obecná škola v Danilově,
Danilovo)
Ф. 474, од. зб. 24, 1927-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали), що стосується діяльності школи (1927-1939).
Драгобратівська чеська початкова народна школа, с. Драгобратово Іршавського округу Березької жупи (Spisy obecné školy s českým vyučovacím
jazykém v Drahobratově; A Dragabártfalvai cseh tanitási nyelvei népiskola iratai)
Ф. 486, од. зб. 19, 1929-1944 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
шкільні повідомлення та ін.), що стосується діяльності школи (1929-1944).
Довжанська чеська початкова народна школа, с. Довге Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Obecná škola s československým jazykém vyučovacím v
Dovhém, Dovhé)
Ф. 511, од. зб.70, 1927-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями),
що стосується діяльності школи (1927-1939).
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Дубриничі-Березька початкова народна школа, с. Дубриничі-Берег Перечинського округу (Державная народная школа в Дубринич-Берег)
Ф. 567, од. зб. 26, 1921-1940 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали), що стосується діяльності школи (1921-1940).
Дубриницька чеська початкова народна школа, с. Дубриничі Перечинського
округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Dubriničě, Dubriniče)
Ф. 572, од. зб. 9, 1926-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали), що стосується діяльності школи (1926-1937).
Драгово-Бовцарська початкова народна школа, с. Драгово-Бовцар Хустського округу Марамороської жупи (Spisy Jubilejní obecné školy v DrahověBovcari; A Kővesliget-Bócári népiskola iratai)
Ф. 608, од. зб. 53, 1922-1945 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (листування з Хустським окружним шкільним інспекторатом, протоколи вчительських конференцій, табелі успішності та журнали
відвідування школи учнями, класні журнали, списки учнів, свідоцтва про закінчення школи, фінансові документи, статистичні відомості та ін.), що стосується
діяльності школи (1922-1945).
Дубинська державна початкова школа, с. Дубино Свалявського округу
Березької жупи (Spisy státní obecné školy v Dubině; A Dubinai állami elemi
népiskola iratai)
Ф. 819, од. зб. 25, 1920-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (листування з Свалявським окружним шкільним інспекторатом, фінансові документи), що стосується діяльності школи (1920-1944).
Державна початкова народна школа в с. Підполоззя Свалявського округу
Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská v Podplazi, Podplazí)
Ф. 1545, од. зб. 19, 1921-1937 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (класні журнали, каталоги успішності та журнали
відвідування школи учнями), що стосується діяльності школи (1921-1937).
Ельвеська (Влахівська) початкова народна школа, с. Ельвеш (Влахово)
Севлюського округу Угочанської жупи (Spisy obecné školy ve Vlachově;
Az Ölyvösi elemi népiskola iratai)
Ф. 582, од. зб. 20, 1923-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
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Документальний матеріал (листування з Севлюським окружним шкільним
інспекторатом, табелі успішності та журнали відвідування школи учнями, класні
журнали), що стосується діяльності школи (1923-1944).
Завбуцька державна початкова народна школа, с. Завбуч Перечинського
округу (Державная народная школа в Завбуче; Spisy státní obecné školy v
Zubavči; A Kistari (Zavbucsi) állami elemi népiskola iratai)
Ф. 323, од. зб. 32, 1923-1943 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (класні журнали, каталоги успішності та журнали
відвідування школи учнями, журнали обліку виконання навчальних планів та ін.),
що стосується діяльності школи (1923-1943).
Загатьська чеська початкова школа, с. Загаття Іршавського округу Підкарпатської Русі (Obecná škola s československým jazykém vyučovacím v Zahatí)
Ф. 531, од. зб. 12, 1929-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали та ін.), що стосується діяльності школи (1929-1938).
Завадська початкова народна школа, с. Завадка Севлюського округу (Державная народная школа в Завадке)
Ф. 592, од. зб. 51, 1922-1939 рр. Описи. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (листування з Собранецьким окружним шкільним
інспекторатом, відомості обліку учнів, табелі успішності та журнали відвідування
школи учнями, класні журнали та ін.), що стосується діяльності школи (1922-1939).
Заднянська чеська початкова школа, с. Заднє Іршавського округу Підкарпатської Русі ( Česká obecná škola v Zadném, Zadné)
Ф. 601, од. зб. 9, 1933-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1933-1939).
Загорбська державна початкова школа, с. Загорб Великоберезнянського
округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola v Záhorbě, Záhorb)
Ф. 641, од. зб. 22, 1930-1939 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1930-1939).
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Іргоцька початкова школа, с. Іргоц (Вульховці) Тячівського округу (Spisy
obecné školy ve Vulchovcích; Az Irhóci elemi iskola iratai)
Ф. 438, од. зб. 140, 1920-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали, журнал обліку нарад вчителів, інвентарна книга та ін.), що
стосується діяльності школи (1920-1944).
Ізянська державна чеська початкова школа, с. Іза Хустського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola s československým jazykém vyučovacím v
Izě, Iza)
Ф. 469, од. зб. 17, 1931-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями), що стосується діяльності школи (1931-1939).
Ільницька чеська початкова школа, с. Ільниця Іршавського округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Ilnicě, Ilnica)
Ф. 479, од. зб. 10, 1928-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями), що стосується діяльності школи (1928-1938).
Івашкофалвська початкова народна школа, с. Івашкофалва (Івашковиця) Іршавського округу Березької жупи (Spisy obecné školy v Ivaškovicích;
Az Iváskófalvai elemi népiskola iratai)
Ф. 585, од. зб. 63, 1928-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (протоколи нарад вчителів, розклад уроків, фінансові документи, табелі успішності та журнали відвідування школи учнями, класні
журнали та ін.), що стосується діяльності школи (1928-1944).
Іршавська державна чеська початкова школа, с. Іршава Іршавського округу
Підкарпатської Русі ( Státní česká obecná škola v Iršavě, Iršava)
Ф. 1428, од. зб. 1, 1934-1935 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (журнал обліку вихідних документів), що стосується
діяльності школи (1934-1935).
Косинська чеська початкова народна школа, с. Косино Свалявського округу
Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Kosině, Kosino)
Ф. 620, од. зб. 22, 1924-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.
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Протокол засідання батьківських зборів с. Косино про навчання дітей російською мовою (1937). Циркуляри та розпорядчі документи Свалявського окружного
шкільного інспекторату (1924-1935).
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали, звіти, статистичні відомості, журнали обліку вхідних документів та ін.), що стосується діяльності школи (1924-1938).
Канорська державна початкова народна школа, с. Канора Свалявського
округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská v Kanorě,
Kanora)
Ф. 662, од. зб. 7, 1921-1939 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1921-1939).
Костринська державна початкова школа, с. Кострино Великоберезнянського округу Ужанської жупи (Spisy státní obecné školy v Kostrině; A Csontosi
állami elemi népiskola iratai)
Ф. 803, од. зб. 55, 1921-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (класні журнали, журнали обліку пройденого навчального матеріалу та ін.), що стосується діяльності школи (1921-1944).
Королевська державна початкова народна школа, с. Королево Угочанської
жупи (Spisy státní obecné školy v Kralově; A Királyházai állami elemi népiskola
iratai)
Ф. 987, од. зб. 3, 1925-1943 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (протоколи засідань педагогічної ради, класний
журнал, журнал обліку успішності та журнали відвідування школи учнями), що
стосується діяльності школи (1925-1943).
Кішракоцька початкова народна школа, с. Кішракоц (Малий Раковець) Севлюського округу Угочанської жупи (Spisy obecné školy v Malém Rakovcí;
A Kisrákóci elemi népiskola iratai)
Ф. 496, од. зб. 269, 1920-1946 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Циркуляри Мукачівського окружного шкільного інспекторату (1942). Документальний матеріал (листування з Севлюським окружним шкільним інспекторатом,
протоколи засідань педагогічної ради, табелі успішності та відвідування школи
учнями, класні журнали, навчальні плани, журнали обліку вхідних документів, фінансові документи), що стосується діяльності школи (1920-1946).
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Кішмартинківська початкова народна школа, с. Кішмартинка (Мала Мартинка) Березької жупи (Spisy obecné školy v Malé Martince; A Kismartinkai elemi
népiskola iratai)
Ф. 657, од. зб. 19, 1922-1942 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1922-1942).
Кішпастельська початкова народна школа, с. Кішпастель (Пастелька)
Перечинського округу Ужанської жупи (Spisy obecné školy v Pastilkách;
A Kispásztélyi elemi népiskola iratai)
Ф. 660, од. зб. 24, 1922-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1922-1945).
Липчанська чеська початкова народна школа, с. Липча Хустського округу
Підкарпатської Русі (Obecná škola s československým jazykém vyučovacím v
Lipči, Lipča)
Ф. 499, од. зб. 19, 1928-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями), що стосується діяльності школи (1928-1938).
Лугівська чеська початкова народна школа, с. Луг Рахівського округу Підкарпатської Русі (Obecná škola s československým jazykém vyučovacím v
Luhu, Luh)
Ф. 527, од. зб. 29, 1928-1939 рр.** Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали, журнали обліку вхідних та вихідних документів), що стосується діяльності школи (1928-1939).
Лютянська чеська початкова народна школа, с. Люта Велико-березнянського округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Ljutě, Ljutá)
Ф. 630, од. зб. 5, 1928-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями), що стосується діяльності школи (1928-1938).

________________
** У зазначеному фонді зберігаються також документи за 1908-1909 рр., 1921-1931 рр., 1924-1925 рр.
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Лікіцарська державна початкова народна школа, с. Лікіцари Перечинського
округу Ужанської жупи (Státní obecná škola v Likicarách, Likicary)
Ф. 658, од. зб. 28, 1923-1940 рр. Описи. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (табелі і журнали успішності та журнали відвідування школи учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1923-1940).
Липчалиповецька державна початкова школа, с. Липча-Липовець Хустського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská v LipčeLipovcě, Lipča-Lipovec)
Ф. 1426, од. зб. 2, 1925-1927 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (класні журнали), що стосується діяльності школи
(1925-1927).
Малоберезнянська державна початкова школа, с. Малий Березний Великоберезнянського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská
v Malém Berezném, Malý Berezný)
Ф. 805, од. зб. 19, 1920-1939 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (журнали обліку успішності та журнали відвідування школи учнями), що стосується діяльності школи (1920-1939 рр.).
Нягівська початкова народна школа, с. Нягово Тячівського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Nagově; A Nyágovai elemi népiskola iratai)
Ф. 461, од. зб. 87, 1920-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали, списки учнів), що стосується діяльності школи (1920-1945).
Нижнєбистрянська чеська початкова школа, с. Нижній Бистрий Хустського
округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Nižním Bystrém, Nižní Bystrý)
Ф. 546, од. зб. 21, 1929-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали, списки учнів, протоколи вчительських конференцій та
ін.), що стосується діяльності школи (1929-1939).
Нижнєшардська початкова народна школа, с. Нижній Шард Севлюського
округу (Spisy obecné školy v Nižním Šardě; Az Alsósárádi elemi népiskola iratai)
Ф. 606, од. зб. 25, 1922-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1922-1945).
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Неліпинська чеська початкова народна школа, с. Неліпино Свалявського
округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Nelipení, Nelipeno)
Ф. 617, од. зб. 64, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (листування з Свалявським окружним шкільним інспекторатом, іншими адміністративними освітніми установами, табелі успішності
та журнали відвідування школи учнями, класні журнали, журнали обліку вхідних
документів та видачі книг шкільної бібліотеки), що стосується діяльності школи
(1920-1939).
Дубинська державна початкова народна школа, с. Дубино Свалявського
округу Березької жупи (Spisy státní obecné školy v Dubině; A Dubinai állami
elemi népiskola iratai)
Ф. 1530, од. зб. 26, 1937-1940 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Циркуляри та розпорядчі документи Свалявського окружного шкільного інспекторату, шкільного відділу Березької адміністративної експозитури та Свалявського військового коменданта (1937-1940).
Документальний матеріал (листування з керівними освітніми установами, статистичні відомості), що стосується діяльності школи (1939-1940).
Нижнєбистрянська початкова народна школа, с. Нижній Бистрий Хустського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Nyžním Bystrém;
Az Alsóbisztrai elemi népiskola iratai)
Ф. 544, од. зб. 286, 1920-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Реєстр розпоряджень Реферата освіти Підкарпатської Русі в м. Ужгороді
(1932-1934).
Документальний матеріал (протоколи складання іспитів, списки учнів, навчальні плани, табелі успішності та відвідування школи учнями, класні журнали,
журнали реєстрації вхідних та вихідних документів та ін.), що стосується діяльності школи (1920-1944).
Порошківська початкова народна школа, с. Порошкове Ужанської жупи
(Spisy obecné školy v Poroškově; A Poroskói elemi népiskola iratai)
Ф. 523, од. зб. 96, 1920-1948 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (книга наказів директора школи, протоколи нарад вчителів, табелі успішності та журнали відвідування школи учнями, класні журнали, журнали обліку вхідних документів та ін.), що стосується діяльності школи (1920-1948).
Рахівська державна чеська початкова школа, с. Рахів Рахівського округу
Підкарпатської Русі (Státní česká obecná škola v Rachově, Rachov)
Ф. 507, од. зб. 89, 1923-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
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Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали та ін.), що стосується діяльності школи (1923-1939).
Розсоська державна початкова народна школа, с. Розсош Свалявського округу
Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská v Rozsošéch, Rozsoš)
Ф. 1511, од. зб. 19, 1922-1939 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1922 – 1939).
Розтокопастельська початкова народна школа, с. Розтока-Пастіль Великоберезнянського округу Ужанської жупи (Spisy obecné školy v Roztoké Pastili;
A Felsőpásztélyi elemi népiskola iratai)
Ф. 642, од. зб. 15, 1925-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (навчальні плани, класні журнали, табелі успішності
та журнали відвідування школи учнями, інвентарні книги), що стосується діяльності школи (1925-1945).
Середнянська державна чеська початкова народна школа, с. Середнє Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Státní česká obecná škola v Seredném,
Seredné)
Ф. 181, од. зб. 24, 1926-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (класні журнали, журнали вхідних документів), що
стосується діяльності школи (1926-1939).
Смереківська державна початкова школа, с. Смереково Велико-березнянського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská v
Smrkově, Smrková)
Ф. 382, од. зб. 25, 1920-1938 рр. Описи. Русин., чеськ. мови.
Циркуляри та розпорядчі документи Цивільного управління Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді та Великоберезнянського окружного шкільного інспекторату
(1927-1937).
Документальний матеріал (листування з Великоберезнянським окружним
шкільним інспекторатом, табелі успішності та журнали відвідування школи учнями,
класні журнали, фінансові документи), що стосується діяльності школи (1920-1938).
Секленцівська початкова народна школа, с. Секленце (Сокирниця) Хустського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Sekernící; A Szeklencei
elemi népiskola iratai)
Ф. 471, од. зб. 321, 1920-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
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Документальний матеріал (листування з керівними установами освіти, класні журнали, табелі успішності та журнали відвідування школи учнями, інвентарні
книги, метричні документи, журнали вхідних та вихідних документів), що стосується діяльності школи (1920-1944).
Сокирницька державна чеська початкова школа, с. Сокирниця Хустського округу Підкарпатської Русі (Správa československé státní obecné školy v
Sekernící, Sekerníca)
Ф. 472, од. зб. 42, 1932-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1932-1939).
Скотарська чеська початкова народна школа, с. Скотарське Свалявсьького
округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Skotarskím, Skotarský)
Ф. 595, од. зб. 8, 1930-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями), що стосується діяльності школи (1930-1939).
Собатинська початкова народна школа, с. Собатин Іршавського округу
(Spisy obecné školy v Sobatině; A Szobatini elemi népiskola iratai)
Ф. 654, од. зб. 11, 1930-1946 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1930-1946).
Середнєапшанська румунська початкова народна школа, с. Середня Апша
Рахівського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy s vyučovacím
jazykém rumunským v Serední Apšě; A Középapsai román tannyelvű elemi
népiskola iratai)
Ф. 820, од. зб. 15, 1926-1944 рр. Опис. Румун., угор. мови.
Документальний матеріал (класні журнали, журнали обліку вхідних та вихідних документів, фінансові документи, особові справи вчителів та ін.), що стосується діяльності школи (1926-1944).
Стричавська державна початкова школа, с. Стричава Великоберезнянського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská v Stričavě,
Stričava)
Ф. 1415, од. зб. 2, 1934-1936 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (класні журнали), що стосується діяльності школи
(1934-1936).
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Севлюська державна чеська початкова народна школа, м. Севлюш Севлюського округу Підкарпатської Русі (Česká státní obecná škola v Sevlušě,
Sevluš)
Ф. 493, од. зб. 41, 1926-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали, відомості про учнів та їх батьків), що стосується діяльності школи (1926-1938).
Тисасирмська початкова народна школа, с. Тисасирма Севлюського округу
Угочанської жупи (Spisy obecné školy v Sirmě; A Tiszaszirmai elemi népiskola
iratai)
Ф. 569, од. зб. 47, 1920-1945 рр.*** Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали, фінансові документи), що стосується діяльності школи
(1920-1945).
Тячівська державна чеська початкова школа, с. Тячів Тячівського округу
Підкарпатської Русі (Státní česká obecná škola v Tačově, Tačovo)
Ф. 448, од. зб. 10, 1937-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1937-1939).
Тереблянська державна чеська початкова школа, с. Теребля Тячівського округу Підкарпатської Русі (Správa československé státní obecné školy v
Tereblě, Terebla)
Ф. 450, од. зб. 8, 1930-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1930-1939).
Тарацкраснянська початкова народна школа, с. Тарацкрасна (Красна)
Тячівського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Krásně;
A Tarackrasznai elemi népiskola iratai)
Ф. 587, од. зб. 51, 1923-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями), що стосується діяльності школи (1923-1945). Хроніка школи с. Красна
(1933-1938).
___________
*** У зазначеному фонді зберігаються документи за 1913-1915 рр.
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Терешелпотокська початкова народна школа, с. Терешелпоток (Тарасівка)
Тячівського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Terešově;
A Tereselpataki elemi népiskola iratai)
Ф. 458, од. зб. 69, 1922-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали, журнали обліку вхідних та журнали вихідних документів, навчальні плани та ін.), що стосується діяльності школи (1922-1944).
Текегазька початкова народна школа, с. Текегаза (Теково) Севлюського округу Угочанської жупи (Spisy obecné školy v Tekově; A Tekeházai elemi népiskola
iratai)
Ф. 534, од. зб. 46, 1920-1942 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали), що стосується діяльності школи (1920-1942).
Тур’япасіцька початкова народна школа, с. Тур’я Пасіка Перечинського округу Ужанської жупи (Spisy obecné školy v Tuřích Pasekách; A Turjapaszikai elemi
népiskola iratai)
Ф. 558, од. зб. 41, 1924-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали), що стосується діяльності школи (1924-1944).
Тур’яреметська початкова народна школа, с. Тур’я Ремета Перечинського
округу Ужанської жупи (Spisy obecné školy v Tuřích Remetách; A Turjaremetei
elemi népiskola iratai)
Ф. 564, од. зб. 19, 1924-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали), що стосується діяльності школи (1924-1944).
Тисошашварська початкова народна школа, с. Тисошашвар (Тростник)
Севлюського округу Угочанської жупи (Spisy obecné školy v Trstníku;
A Tiszasásvári elemi népiskola iratai)
Ф. 580, од. зб. 51, 1920-1943 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями), що стосується діяльності школи (1920-1943 рр.).
Требушанська чеська (словацька) початкова народна школа, с. Требушани Рахівського округу Марамороської жупи (Spisy české obecné školy v
Trebušanách; A Töketerebesi szlovák nyelvű népiskola iratai)
Ф. 594, од. зб. 28, 1929-1943 рр. Опис. Чеськ., словац. мови.
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Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1929-1943).
Тихівська державна початкова школа, с. Тихий Великоберезнянського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská v Tichím, Tichý)
Ф. 797, од. зб. 9, 1921-1938 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (журнали обліку успішності та журнали відвідування школи учнями), що стосується діяльності школи (1921-1938).
Тибавська державна початкова школа, с. Тибава Свалявського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská v Tibavě, Tibava)
Ф. 1424, од. зб. 3, 1935-1936 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (журнали обліку пройденого навчального матеріалу), що стосується діяльності школи (1935-1936).
Тишівська державна початкова школа, с. Тишів Свалявського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská v Tišově, Tišov)
Ф. 1529, од. зб. 21, 1922-1939 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (класні каталоги успішності та журнали відвідування школи учнями), що стосується діяльності школи (1922-1939).
Уклінська початкова народна школа, с. Уклін Свалявського округу Березької
жупи (Spisy obecné školy v Uklině; Az Uklinai elemi népiskola iratai)
Ф. 661, од. зб. 18, 1926-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1926-1945).
Ужгородська державна руська початкова школа на площі Масарика, м. Ужгород Підкарпатської Русі
Ф. 1046, од. зб. 22, 1919-1937 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (класні журнали, журнали обліку учнів, що склали
іспити екстерном), що стосується діяльності школи (1919-1937).
Ужоцька державна початкова школа, с. Ужок Великоберезнянського округу
Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská v Užoku, Užok)
Ф. 1404, од. зб. 8, 1926-1938 рр. Опис. Русин. мова.
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Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали, журнали обліку пройденого навчального матеріалу, метричні документи), що стосується діяльності школи (1926-1938).
Фертешалмаська початкова народна школа, с. Фертешалмаш Севлюського
округу Угочанської жупи (Spisy obecné školy ve Fertešalmašě; A Fertősalmási
elemi népiskola iratai)
Ф. 611, од. зб. 39, 1922-1943 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1922-1943).
Фелшенересницька початкова народна школа, с. Фелшенересниця Тячівського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Novoselicích;
A Felsőnyéresházai elemi népiskola iratai)
Ф. 443, од. зб. 132, 1920-1945 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали, журнали обліку пройденого навчального матеріалу), що
стосується діяльності школи (1920-1945).
Фелшекараслівська початкова народна школа, с. Фелшекарасло (Гребля) Іршавського округу Березької жупи (Spisy obecné školy v Hreblí; A Felsőkaraszlói
elemi népiskola iratai)
Ф. 570, од. зб. 82, 1922-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., укр. мови.
Циркуляри Міністерства шкіл та освіти Карпатської України та шкільних інспекторатів (1939). Інструкція позашкільного відділу освіти Березької жупи (1942).
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали, фінансові документи, статистичні відомості), що стосується діяльності школи (1922-1944 рр.).
Фелшеапшанська початкова народна школа, с. Фелшеапша Марамороської
жупи (Spisy obecné školy ve Vyšní Apšě; A Felsőapsai elemi népiskola iratai)
Ф. 524, од. зб. 187, 1921-1943 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали, журнали обліку вхідних документів та ін.), що стосується діяльності школи (1921-1943 рр.).
Факобюкська початкова народна школа, с. Факобюк (Буково) Севлюського
округу Угочанської жупи (Spisy obecné školy v Bukovém; A Fakóbüki elemi
népiskola iratai)
Ф. 554, од. зб. 62, 1922-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
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Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1922-1945).
Хустська державна німецька народна школа, м. Хуст Хустського округу Підкарпатської Русі (Deutsche staats volksschule in Chust)
Ф. 386, од. зб. 16, 1926-1939 рр. Опис. Нім. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали), що стосується діяльності школи (1926-1939).
Хустська початкова народна школа № 2, м. Хуст Марамороської жупи (Spisy
obecné školy čislo 2 v Chustě; A Huszti 2 Számú elemi népiskola iratai)
Ф. 387, од. зб. 300, 1920-1945 рр. Описи. Русин., укр., чеськ., угор. мови.
Циркуляри та розпорядчі документи Хустського окружного шкільного інспекторату (1934-1935). Циркуляри Міністерства шкіл та народної освіти ЧСР, Міністерства культу, шкіл та народної освіти Карпатської України (1938-1939). Циркуляри,
розпорядчі документи, повідомлення угорського військового командування, Регентського комісаріату, Марамороської адміністративної експозитури (1939-1944) та ін.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали, журнали обліку книг шкільної бібліотеки, навчальні плани, журнали обліку вхідних документів, фінансові документи, листування з керівними установами освіти, статистичні звіти, протоколи складених іспитів, розклади уроків,
списки вчителів та ін.), що стосується діяльності школи (1920-1945).
Хустська державна чеська початкова народна школа, м. Хуст Марамороської жупи (Spisy jubilejní statní obecné školy s českým vyučovacím jazykém v
Chustě; A Huszti cseh nyelvű népiskola iratai)
Ф. 389, од. зб. 82, 1924-1944 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали, журнали обліку пройденого навчального матеріалу та ін.), що стосується діяльності школи (1924-1944).
Хустшовфалвська початкова народна школа, с. Хустшовфалва (Данилово) Хустського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Danilově;
A Husztsófalvai elemi népiskola iratai)
Ф. 473, од. зб. 48, 1920-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (протоколи засідань педагогічної ради, табелі
успішності та журнали відвідування школи учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1920-1945).
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Хмельникська чеська початкова народна школа, с. Хмельник Іршавського
округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Chmelníku, Chmelník)
Ф. 545, од. зб. 19, 1928-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1928-1939).
Чонтошростоцька державна початкова школа, с. Чонтошростока (КостриноРостока) Великоберезнянського округу Ужанської жупи (Spisy státní obecné
školy v Kostriných Roztokách; A Csontosrosztokai allami elemi népiskola iratai)
Ф. 801, од. зб. 76, 1931-1943 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Циркуляри Регентського комісара Підкарпатської території та Ужанської адміністративної експозитури (1939-1943).
Документальний матеріал (журнали обліку успішності та відвідування школи
учнями, класні журнали, книга обліку пройденого навчального матеріалу, акти перевірки школи, фінансові документи та ін.), що стосується діяльності школи (1931-1943).
Чоманська початкова народна школа, с. Чома Севлюського округу Угочанської жупи (Spisy obecné školy v Čomě; A Csomai elemi népiskola iratai)
Ф. 610, од. зб. 40, 1923-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (класні журнали, табелі успішності та журнали відвідування школи учнями, журнали обліку пройденого навчального матеріалу та
ін.), що стосується діяльності школи (1923-1945).
Чорноголовська початкова школа, с. Чорноголова Великоберезнянського
округу Ужанської жупи (Spisy obecné školy podkarpatoruské v Černohlavě;
A Sóháti elemi népiskola iratai)
Ф. 851, од. зб. 97, 1919-1942 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (журнали обліку успішності та відвідування школи
учнями, списки учнів, книги обліку пройденого навчального матеріалу), що стосується діяльності школи (1919-1942).
Чепська державна чеська початкова школа, с. Чепа Севлюського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná česká škola v Čepě, Čepa)
Ф. 988, од. зб. 3, 1926-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (класний журнал, листування з Ужгородським
шкільним інспекторатом для чеських шкіл), що стосується діяльності школи
(1933-1934 рр.). Хроніка школи с. Чепа (1926-1939).
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Шандрівська державна чеська початкова школа, с. Шандрово Хустського
округу Підкарпатської Русі (Československá státní obecná škola v Šandrově,
Šandrovo)
Ф. 476, од. зб. 41, 1925-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали, журнали обліку вхідних документів, журнали обліку книг
шкільної бібліотеки), що стосується діяльності школи (1925-1939).
Ясінянська державна початкова школа, с. Ясіня Рахівського округу Марамороської жупи (Spisy státní obecné školy v Jasině; A Körősmmezői állami
népiskola iratai)
Ф. 500, од. зб. 120, 1920-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (листування з Рефератом освіти Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді, класні журнали, табелі успішності та відвідування школи учнями, касові журнали), що стосується діяльності школи (1920-1944).

1.1.4. Церковні школи

6 фондів, од. зб. 58, 1924-1944 рр. Описи.
Ужгородська греко-католицька жіноча горожанська школа, м. Ужгород Ужанської жупи (Spisy řecko-katolické divčí mešt’anské školy v Užhorodě; Az Ungvári
görög-katolikus polgári leányiskola iratai)
Ф. 828, од. зб. 29, 1926-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (листування з Цивільним та Крайовим управліннями Підкарпатської Русі в Ужгороді, керівними установами освіти, письмові
роботи учениць, свідоцтва про закінчення школи, журнали обліку успішності та
журнали відвідування школи ученицями та ін.), що стосується діяльності школи
(1926-1944).
Ворочівська греко-католицька церковна школа, с. Ворочово Перечинського
округу Підкарпатської Русі (Греко-католицька народна школа в с. Ворочові,
Ворочово)
Ф. 563, од. зб. 14, 1925-1933 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1925-1933).
Великоберезька реформатська початкова школа, с. Великі Береги Берегівського округу Березької жупи (Spisy Reformované obecné školy v Berezéch;
A Nagyberegi Református népiskola iratai)
Ф. 798, од. зб. 7, 1933-1942 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

370

Державний архів Закарпатської області

Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1933-1942).
Гетенська реформатська початкова школа, с. Гетень (Липово) Берегівського
округу Підкарпатської Русі (Getyeni református elemi népiskola, Getyen)
Ф. 1411, од. зб. 1, 1932-1933 рр. Опис. Угор. мова.
Документальний матеріал (класний журнал 3-8 класів), що стосується діяльності школи (1932-1933).
Ужгородська реформатська початкова народна школа, м. Ужгород Ужанської
жупи (Spisy Reformované obecné školy v Užhorodě; Az Ungvári Református
elemi népiskola iratai)
Ф. 1405, од. зб. 5, 1924-1944 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали), що стосується діяльності школи (1924-1944).
Ужгородська греко-католицька підготовча школа, м. Ужгород Ужанської жупи
(Ungvári görög-katolikus kemény tanitókézővel kapcsolatas iskola, Ungvár)
Ф. 1439, од. зб. 2, 1931-1939 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (журнал успішності та журнали відвідування школи
учнями, книга обліку відвідування школи учнями), що стосується діяльності школи
(1931-1939).

1.1.5. Спеціальні школи та навчальні заклади
32 фонди, од. зб. 1018, 1919-1946 рр. Описи.

Ужгородська державна русинська торговельна академія, м. Ужгород (Státní
obchodní škola v Užhorodě; Az Ungvári orosz kereskedelmi akadémia iratai)
Ф. 334, од. зб. 64, 1928-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Розпорядчі документи та повідомлення Міністерства шкіл та народної освіти ЧСР в м. Празі (1931-1938). Циркуляри та розпорядчі документи Крайового
управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді та Реферату освіти Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді (1929-1931). Бюлетень секції викладачів торговельних шкіл в
м. Празі стосовно питань торговельної освіти (1932). Повідомлення Спілки торговельних шкіл в м. Празі про стан торговельних навчальних закладів (1938). Розпорядчі документи головного директора Кошицького шкільного округу та бургомістра
м. Ужгорода (1944) та ін.
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Документальний матеріал (звіти дирекції школи, навчальні плани, листування
з керівними установами освіти, Кошицькою торговельною та промисловою палатою, прохання та заяви учнів, відомості прийому учнів, класні журнали, документи
про евакуацію школи до с. Великий Березний, особові документи викладачів та
ін.), що стосується діяльності школи (1928-1944).
Інтернат Ужгородської греко-католицької чоловічої вчительської семінарії,
м. Ужгород (Spisy koleje při Řecko-katolíckém účítelském seminaří v Užhorodě;
Az Ungvári görög-katolikus tanitó képző internátusának iratai)
Ф. 814, од. зб. 54, 1919-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (звіт дирекції інтернату про свою діяльність, списки вихованців, метричні документи, господарські та фінансові документи, заяви
батьків та вихованців, касові журнали, листування з керівними установами освіти,
поштові книги та ін.), що стосується діяльності інтернату (1919-1945).
Мукачівська державна школа для сліпих, м. Мукачево Березької жупи
(Spisy Podkarpatského podpůrného slepeckého spolku, pobočky v Mukačevě;
A vakokat gyámolitó kárpátaljai egyesület Munkácsi fiókyának iratai)
Ф. 1516, од. зб. 295, 1923-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Статути Чехословацького центрального товариства з надання допомоги сліпим в м. Празі (1923; 1934). Інформаційний звіт про засідання Чехословацького
товариства з надання допомоги сліпим в м. Празі (1930). Розпорядчі документи
Крайового управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Мукачівського окружного
шкільного інспекторату, Крайового товариства з опіки над молоддю (1931-1938).
Бюлетені Чехословацького центрального товариства з надання допомоги сліпим
в м. Празі (1932-1935). Витяги з світової преси відносно питання соціальної допомоги сліпим (1935). Розпорядження Міністерства культів та народної освіти Угорщини про складання іншомовних підручників (1942) та ін.
Документальний матеріал (звіти дирекції школи, листування з керівними
установами освіти, народними школами, центральними та місцевими органами
державної влади, звіти про діяльність шкільної бібліотеки, статистичні відомості,
фінансово-господарські документи, особові справи вчителів, прохання осіб про
прийом до школи, відомості про вихованців школи та ін.), що стосується діяльності школи та Підкарпатського товариства з надання допомоги сліпим (1923-1944).
Філія Мукачівського дитячого будинку в м. Берегові Березької жупи (Spisy
mateřské školky v Mukačevě, pobočka Berehovo; A Munkácsi óvoda Beregszászi
fiókjának iratai)
Ф. 1043, од. зб. 17, 1926-1944 рр. Опис. Чеськ., русин., угор. мови.
Документальний матеріал (розпорядження директора Мукачівського дитячого
будинку, листування з Мукачівським дитячим будинком, анкети вихованців, журнал
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реєстрації вихованців Берегівського дитячого будинку та ін.), що стосується діяльності дитячого будинку в м. Мукачеві та його філіалу в м. Берегові (1926-1944).
Бенська сільськогосподарська народна школа, с. Бене Берегівського округу
Підкарпатської Русі (Lidová škola hospodářská v Beně, Beňa)
Ф. 1201, од. зб. 45, 1929-1937 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Циркуляри та розпорядчі документи Міністерства сільського господарства
ЧСР (1935-1936). Циркуляри, розпорядження, повідомлення, інструкції Крайового
управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, інспектора початкових сільськогосподарських шкіл в м. Ужгороді (1929-1937).
Документальний матеріал (повідомлення дирекції школи, листування з Крайовим управлінням Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, навчальні плани, розклади
уроків, статистичні відомості, фінансові документи та ін.), що стосується діяльності школи (1929-1937).
Білківська спеціальна реміснича школа, с. Білки Іршавського округу Підкарпатської Русі (Živnostenská škola pokračovací v Bilkách, Bilky)
Ф. 652, од. зб. 6, 1923-1931 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали), що стосується діяльності школи (1923-1931).
Великобичківська державна господарська школа, с. Великий Бичків Рахівського округу Підкарпатської Русі (Státní hospodářská škola ve Velkém
Bočkově, Veľký Bočkov)
Ф. 398, од. зб. 12, 1926-1938 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності учнів, класні журнали, списки
учнів господарської школи, журнал обліку вхідних документів), що стосується діяльності школи (1926-1938).
Велятинська народна господарська школа, с. Велятин Хустського округу
Підкарпатської Русі (Lidová škola hospodářská v Velatině, Velatin)
Ф. 488, од. зб. 1, 1937-1938 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями),
що стосується діяльності школи (1937-1938).
Великобичківська школа ремісничого учнівства, с. Великий Бичків Рахівського округу Марамороської жупи (Spisy živnostenské školy pokračovací ve
Velkém Bočkově; A Nagy Bocskói tanonciskola iratai)
Ф. 650, од. зб. 9, 1922-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
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Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали, журнал обліку книг шкільної бібліотеки), що стосується діяльності
школи (1922-1944).
Гайдоська народна сільськогосподарська школа, с. Гайдош Ужгородського
округу Підкарпатської Русі (Lidová zemědělská škola v Gajdoší, Gajdoš)
Ф. 178, од. зб. 27, 1932-1938 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (класні журнали, списки учнів), що стосується діяльності школи (1932-1938).
Завидівська народна господарська школа, с. Завидово Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Lidová hospodářská škola v Zavidově, Zavidovo)
Ф. 983, од. зб. 1, 1938 р. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (навчальний план школи), що стосується діяльності школи (1938).
Ізянська народна господарська школа, с. Іза Хустського округу Підкарпатської Русі (Lidová škola hospodářská v Izě, Iza)
Ф. 470, од. зб. 4, 1927-1938 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали), що стосується діяльності школи (1927-1938).
Інтернат при державній професійній деревообробній школі, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Internát při státní odborní škole pro zpracování dřeva v
Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1221, од. зб. 16, 1928-1936 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Розпорядчі документи, повідомлення Міністерства соціальної опіки ЧСР, Крайового управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1928-1936).
Документальний матеріал (оголошення дирекції інтернату, списки учнів, листування з Рефератом освіти Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, прохання учнів про
звільнення від сплати за утримання в інтернаті), що стосується діяльності інтернату (1928-1936).
Кричовська державна господарська школа, с. Кричово Тячівського округу
Підкарпатської Русі (Státní hospodářská škola v Křičově, Křičovo)
Ф. 456, од. зб. 1, 1928-1929 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями),що
стосується діяльності школи (1928-1929).
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Кривська народна господарська школа, с. Крива Хустського округу Підкарпатської Русі (Lidová hospodářská škola v Křivě, Křivá)
Ф. 482, од. зб. 12, 1930-1938 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
журнали обліку пройденого навчального матеріалу), що стосується діяльності
школи (1930-1938).
Косинська народна господарська школа, с. Косино Свалявського округу Підкарпатської Русі (Lidová škola hospodářská v Kosině, Kosino)
Ф. 621, од. зб. 6, 1932-1937 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями),
що стосується діяльності школи (1932-1937).
Кобилецькополянська реміснича школа, с. Кобилецька Поляна Рахівського
округу Підкарпатської Русі (Živnostenská škola podkarpatoruská v Kobylecké
Polaně, Polana Kobylecká)
Ф. 1434, од. зб. 2, 1923-1928 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями),
що стосується діяльності школи (1923-1928).
Липчанська народна господарська школа, с. Липча Хустського округу Підкарпатської Русі (Lidová škola hospodářská v Lipčí, Lipča)
Ф. 487, од. зб. 12, 1926-1933 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями),
що стосується діяльності школи (1926-1933).
Нягівська державна господарська школа, с. Нягово Тячівського округу Підкарпатської Русі (Státní hospodářská škola v Nagově, Nagovo)
Ф. 462, од. зб. 18, 1924-1937 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями),
що стосується діяльності школи (1924-1937).
Нижнєверецька реміснича школа, с. Нижні Верецьки Свалявського округу Підкарпатської Русі (Živnostenská škola pokračovací v Nižních Vereckách,
Nižní Verecky)
Ф. 1431, од. зб. 4, 1936-1939 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (табелі та журнали успішності учнів), що стосується діяльності школи (1936-1939).
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Рахівська реміснича школа, с. Рахів Рахівського округу Підкарпатської Русі
(Živnostenská škola v Rachově, Rachov)
Ф. 508, од. зб. 8, 1923-1939 рр. Опис. Русин., чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності учнів, класні журнали, книга обліку свідоцтв про закінчення ремісничої школи, листування з Цивільним управлінням Підкарпатської Русі в м. Ужгороді), що стосується діяльності школи (19231939).
Реміснича учнівська школа в м. Мукачеві Березької жупи (Spisy učnovské
školy v Mukačevě; A Munkácsi szakirányú iparos tanonciskola iratai)
Ф. 1591, од. зб. 121, 1930-1946 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Рішення міського нотарського управління м. Мукачева з питання відвідування школи учнями (1930). Розпорядження Міністерства культів та народної освіти
Угорщини з питання фінансової допомоги ремісничій школі в м. Мукачеві (1940).
Розпорядження головного директора Кошицького учбового округу про відвідування школи представниками керівних установ народної освіти Угорщини (1943).
Документальний матеріал (листування з керівними установами освіти, місцевими державними органами, посвідчення учнів про закінчення школи, протоколи педагогічних нарад, табелі успішності та відвідування школи учнями, місячні відомості
про заробітну плату вчителів та ін.), що стосується діяльності школи (1930-1946).
Севлюська школа металообробної промисловості, м. Севлюш Угочанської
жупи (Spisy průmyslově školy strojnické v Sevlušě; A Nagyszölösi vasipari
iskola iratai)
Ф. 494, од. зб. 74, 1923-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Циркуляри та розпорядження Крайового управління Підкарпатської Русі в
м. Ужгороді та інспекторату державних ремісничих шкіл (1923-1924; 1934).
Документальний матеріал (статут ремісничої школи, повідомлення дирекції,
прохання учнів про складання іспитів, листування з керівними установами професійної освіти, місцевими органами влади, табелі успішності та відвідування школи
учнями, класні журнали, свідоцтва про закінчення школи, статистичні відомості
про стан ремісничих шкіл, фінансові документи), що стосується діяльності школи
(1923-1944) та ін.
Севлюська торговельна школа, м. Севлюш Угочанської жупи (Spisy obchodní
školy v Sevlušě; A Nagyszölösi kereskedelmi iskola iratai)
Ф. 495, од. зб. 41, 1921-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали, свідоцтва про закінчення школи, протоколи про складання іспитів, кваліфікаційні картки вчителів), що стосується діяльності школи (1921-1944).
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Сольвавська школа ремісничого учнівства, с. Сольва (Свалява) Березької жупи (Spisy Živnostenské školy pokračovací v Svalavě; A Szolyvai
kézművestanonciskola iratai)
Ф. 636, од. зб. 81, 1921-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Циркуляри, розпорядчі документи, інструкції Міністерства культів та народної
освіти Угорщини та Регентського комісару Підкарпатської території (1943-1944).
Документальний матеріал (протоколи педагогічних зборів, повідомлення дирекції школи, листування з керівними установами професійної освіти, місцевими
органами влади, Міністерством культів та народної освіти Угорщини, табелі успішності та відвідування школи учнями, фінансові документи, кваліфікаційні картки
вчителів, статистичні відомості, описи книг шкільної бібліотеки та ін.), що стосується діяльності школи (1921-1944).
Севлюська державна дворічна торговельна школа, м. Севлюш Угочанської
жупи (Spisy státní kupecké dvojroční pokračovací školy v Sevlušě; A Nagyszőlősi
állami kétéves kereskedelmi szaktanfolyam iratai)
Ф. 800, од. зб. 10, 1923-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (журнали та книги обліку успішності та відвідування
школи учнями, книга протоколів приватних іспитів), що стосується діяльності школи (1923-1944).
Севлюська державна слюсарна навчальна майстерня, м. Севлюш Севлюського округу Підкарпатської Русі (Státní učebná zámečnicka dílna v Sevlušě,
Sevluš)
Ф. 1437, од. зб. 13, 1922-1937 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.
Документальний матеріал (книга протоколів педагогічних нарад, листування з
керівними установами професійної освіти, класні журнали, фінансові документи
та ін.), що стосується діяльності школи (1922-1937).
Тячівська державна господарська школа, с. Тячів, Тячівського округу Підкарпатської Русі (Státní hospodářská škola v Tačově, Tačovo)
Ф. 452, од. зб. 13, 1924-1930 рр.**** Опис. Русин., чеськ. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали), що стосується діяльності школи (1924-1930).
Тур’япасіцька державна господарська школа, с. Тур’я Пасіка Перечинського
округу Підкарпатської Русі (Státní hospodářská škola v Pasikě Turí)
Ф. 559, од. зб. 8, 1931-1936 рр. Опис. Русин. мова.
______________
**** У зазначеному фонді зберігаються документи за 1912-1914 рр.
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Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями),
що стосується діяльності школи (1931-1936).
Ужгородська народна господарська школа, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Lidová hospodářská škola v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1430, од. зб. 1, 1927-1928 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (класний журнал), що стосується діяльності школи
(1927-1928).
Хустська народна господарська школа, м. Хуст Хустського округу Підкарпатської Русі (Lidová škola hospodářská v Chustě, Chust)
Ф. 604, од. зб. 28, 1925-1936 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та журнали відвідування школи
учнями, класні журнали, журнали обліку вхідних документів), що стосується діяльності школи (1925-1936).
Шаркадьська народна господарська школа, с. Шаркадь Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Lidová hospodářská škola v Šarkadě, Šarkad)
Ф. 551, од. зб. 14, 1925-1938 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (табелі успішності та відвідування школи учнями,
класні журнали), що стосується діяльності школи (1925-1938).

1.1.6. Дошкільні навчальні заклади

5 фондів, од. зб. 83, 1920-1944 рр. Описи.
Білківський дитячий садок, с. Білки Іршавського округу Підкарпатської Русі
(Spisy mateřské školky v Bilkách, Bilky)
Ф. 1054, од. зб. 25, 1928-1939 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (табелі відвідування дитячого садку дітьми, навчальні плани), що стосується діяльності дитячого садку (1928-1939).
Великобичківський державний дитячий садок, с. Великий Бичків Рахівського округу Підкарпатської Русі (Spisy státní školky v Velkém Bočkově, Bočkov
Veliky)
Ф. 663, од. зб. 6, 1932-1939 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (табелі відвідування дитячого садку дітьми, навчальні плани, журнал обліку пройденого навчального матеріалу), що стосується
діяльності дитячого садку (1932-1939).
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Літній дитячий майданчик в с. Тактасада Земплінської жупи (Taktaszadai
nyári gyermekmenhely, Taktaszada)
Ф. 1567, од. зб. 1, 1937 р. Опис. Угор. мова.
Документальний матеріал (журнал обліку дітей), що стосується діяльності дитячого майданчика (1937).
Сентміклоський державний дитячий садок, с. Сентміклош (Чинадієво) Свалявського округу Березької жупи (Spisy státní školky v Činad’ově;
A Szentmiklósi állami óvoda iratai)
Ф. 627, од. зб. 20, 1929-1943 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.
Документальний матеріал (табелі відвідування дитячого садку дітьми, журнали обліку пройденого навчального матеріалу, листування з головним лікарем
Березької адміністративної експозитури, фінансові документи, головна книга), що
стосується діяльності дитячого садку (1929-1943).
Хустський державний дитячий садок, м. Хуст Марамороської жупи (Spisy
státní školky v Chustě; A Huszti állami óvoda iratai)
Ф. 609, од. зб. 31, 1922-1943 рр. Опис. Русин., угор. мови.
Документальний матеріал (класні журнали, табелі відвідування дитячого садку дітьми, навчальні плани, інвентарна книга), що стосується діяльності дитячого
садку (1922-1943).

1.2. Адміністративні освітні установи
25 фондів, од. зб. 10423, 1919-1946 рр. Описи.

До вищих органів державної влади Чехословацької республіки входило Міністерство шкіл та народної освіти (МШНО), яке складалося з відділів, що керували початковою, середньою та вищою освітою. На місцях Міністерство представляли Реферати освіти (для територій Словаччини і Підкарпатської Русі), яким підпорядковувались
окружні шкільні інспекторати та шкільні відділи жупанських управлінь. Очолював інспекторати, призначений Міністерством шкіл та народної освіти Чехословацької республіки, інспектор.
До функцій окружного шкільного інспекторату входили систематичні перевірки народних шкіл та надання консультацій і методичної допомоги вчителям. Після розпаду
Чехословацької республіки і входження території Підкарпатської Русі до складу Угорщини, для керівництва народними школами були створені шкільні відділи адміністративних експозитур, які підпорядковувались Регентському комісару Підкарпатської території в м. Ужгороді. Зазначені адміністративні установи освіти проіснували до липня
1945 року, коли на підставі постанови НРЗУ „Про реформу освіти” від 03.07.1945 року,
замість старих адміністративних органів освіти були створені районні та міські відділи
освіти.
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Берегівський окружний шкільний інспекторат, м. Берегово Підкарпатської
Русі (Školský inspektorát v Berehově, Berehovo)
Ф. 278, од. зб. 540, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ., русин. мови.
Розпорядчі документи та повідомлення Крайового управління Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді з адміністративних та фінансових питань (1928-1936). Циркуляри та розпорядчі документи Берегівського окружного шкільного інспекторату з
адміністративних питань (1927-1938). Протоколи засідань та рішення сільських
представництв про організацію початкових шкіл (1929-1931).
Документальний матеріал (листування з місцевими державними органами
влади, установами освіти з питань відкриття та фінансування шкіл Берегівського
округу, організації вчительських спілок, статистичні звіти шкіл, розклади уроків,
звіти про позашкільну роботу вчителів, відомості про діяльність дошкільних закладів, протоколи вчительських нарад, батьківських зборів, особові справи вчителів
та ін.), що стосується діяльності Берегівського окружного шкільного інспекторату
(1920-1938).
Великоберезнянський окружний шкільний інспекторат, с. Великий Березний
Підкарпатської Русі (Školský inspektorát v Velkím Berezním, Veľký Berezný)
Ф. 77, од. зб. 934, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ., русин. мови.
Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Цивільного та Крайового управлінь Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Реферату освіти Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді, шкільного відділу Цивільного управління Підкарпатської Русі в
м. Ужгороді (1920 – 1938).
Документальний матеріал (циркуляри та розпорядчі документи Великоберезнянського окружного шкільного інспекторату, листування з Рефератом освіти Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, дирекціями початкових шкіл з питань фінансування, ремонту шкільних будівель, навчально-виховного процесу, протоколи засідань
кваліфікаційних комісій для вчителів шкіл Великоберезнянського округу, прохання
сільських та церковних громад про надання фінансової допомоги школам, відкриття нових шкіл, статистичні відомості, списки шкіл та вчителів, декрети про
призначення вчителів, хроніки та паспорти державних та церковних шкіл, справи
про діяльність початкових шкіл, звіти дирекцій початкових шкіл, фінансові документи, особові справи, картки обліку вчителів та ін.), що стосується діяльності
Великоберезнянського окружного шкільного інспекторату (1920-1938).
Волівський окружний шкільний інспекторат, с. Волове Підкарпатської Русі
(Školský inspektorát v Volovém, Volové)
Ф. 80, од. зб. 400, 1923-1939 рр. Описи. Чеськ., русин. мова.
Документальний матеріал (листування з Крайовим управлінням Підкарпатської Русі, Рефератом освіти Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, дирекціями початкових і горожанських шкіл Волівського округу, статистичні відомості Волівської
ремісничої школи, журнали успішності та відвідування шкіл учнями, кваліфікаційні
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відомості вчителів, реєстраційні картки про облік шкіл, кошториси на видатки шкіл
Волівського округу, книги реєстрації вхідних та вихідних документів, особові справи вчителів та ін.), що стосується діяльності Волівського окружного інспекторату
(1923-1939).
Випробувальна комісія для вчителів початкових шкіл, м. Ужгород (Spisy
služební komise pro způsobilost učitelů obecních škol v Užhorodě; Az Ungvári
elemi iskolai tanárok szakvizsgabizottságának iratai)
Ф. 816, од. зб. 242, 1920-1940 рр. Описи. Чеськ., русин., угор. мова.
Документальний матеріал (листування з керівними установами освіти з питань
організації іспитів для вчителів з професійної придатності, документи про складання вчителями Підкарпатської Русі іспитів на професійну придатність, журнали
обліку вчителів, що склали іспити на право викладання в горожанських школах,
статистичні відомості про стан угорських шкіл на території Підкарпатської Русі,
журнали, книги реєстрації вхідних та вихідних документів, особові справи вчителів
та ін.), що стосується діяльності випробувальної комісії для вчителів (1920-1940).
Дисциплінарна комісія для вчителів початкових шкіл, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Disciplinární komise pro učitelstvo národních škol při Zemském
úřadě v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 817, од. зб. 111, 1928-1938 рр. Опис. Чеськ., русин. мови.
Створена на підставі Розпорядження Ради Міністрів ЧСР від 14 вересня 1928 р.
№ 162 при Крайовому управлінні (Реферат освіти) Підкарпатської Русі в м. Ужгороді.
Рішення комісії стосувались вчителів народних (початкових та горожанських) шкіл Підкарпатської Русі.

Розпорядження, рішення, повідомлення Крайового управління Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді та дисциплінарної комісії про порушення кримінальних справ,
накладання дисциплінарних стягнень на вчителів Підкарпатської Русі (1928-1938).
Документальний матеріал (справи про накладання дисциплінарних стягнень
на вчителів Підкарпатської Русі та ін.), що стосується діяльності дисциплінарної
комісії (1931-1938).
Іршавський окружний шкільний інспекторат, с. Іршава Березької жупи (Spisy
školského inspektorátu v Iršavě; Az Ilosvai járási tanfelügyelóség iratai)
Ф. 326, од. зб. 73, 1920-1943 рр. Опис. Чеськ., русин., угор. мови.
Постанови Міністерств юстиції, освіти, соціальної опіки Чехословацької республіки, Крайового управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді з питань соціальної опіки (1936).
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Документальний матеріал (листування з Крайовим управлінням Підкарпатської Русі в м. Ужгороді та дирекціями початкових шкіл з адміністративних та педагогічних питань, паспорти дитячих садків, початкових, горожанських та церковних
шкіл Іршавського округу, звіти про діяльність народних шкіл, особові справи вчителів Іршавського округу та ін.), що стосується діяльності Іршавського окружного
інспекторату (1920-1943).
Інспекторат державних промислових шкіл, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Inspektorát státních živnostenskích škol v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 331, од. зб. 185, 1921-1939 рр. Описи. Чеськ., русин. мова.
20 жовтня 1921 р. шкільний відділ Цивільного управління Підкарпатської Русі в
м. Ужгороді створив управління спеціальними ремісничими школами для всієї території
Підкарпатської Русі. Згодом, на підставі Декрету Міністерства шкіл та народної освіти
ЧСР в м. Празі № 102.568/21 від 17 травня 1922 р., зазначене управління було ліквідовано і на його місці створений інспекторат спеціальних ремісничих шкіл Підкарпатської
Русі. Права та обов’язки інспекторату регулювались постановою Міністерства культів
та освіти Угорщини № 42.824 від 15 січня 1907 р. Функції інспектора ремісничих шкіл
були покладені на колишнього завідуючого управлінням спеціальними ремісничими
школами Підкарпатської Русі Ф. Шпалу.

Циркуляри, розпорядчі документи Міністерства шкіл та народної освіти Чехословацької республіки та шкільного відділу Цивільного управління Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді з адміністративних та педагогічних питань (1921-1922; 1936).
Документи, що стосуються реорганізації управління державними ремісничими
школами в інспекторат державних промислових шкіл (1921-1922).
Документальний матеріал (листування з дирекціями державних ремісничих
шкіл з адміністративних і господарських питань, доповідні записки шкільному відділу Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді з адміністративних та
педагогічних питань, повідомлення про склад шкільних комітетів, протоколи вчительських нарад, розклади уроків державних ремісничих шкіл в Ужгороді, Сваляві,
Воловому, Іршаві та Солотвині, статистичні відомості, документи з питань особового складу вчителів державних ремісничих шкіл та ін.), що стосується діяльності
інспекторату державних промислових шкіл (1922-1939).
Інспекторат початкових шкіл з чеською мовою навчання, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Inspektorát státních škol národních s československým jazykém
vyučovacím v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 359, од. зб. 673, 1923-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.
Розпорядчі документи Міністерства шкіл та народної освіти Чехословацької
республіки (1933). Циркуляри та розпорядчі документи Крайового управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, шкільного відділу Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Реферату освіти Підкарпатської Русі в м. Ужгороді
(1924-1938). Протоколи зборів Спілки чехословацьких вчителів Підкарпатської
Русі (1935-1936).
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Документальний матеріал (листування з шкільним відділом Цивільного
управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Рефератом освіти Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді, дирекціями шкіл з адміністративних, господарських та педагогічних питань, табелі успішності та відвідування шкіл учнями, огляд стану чеських
шкіл на території Підкарпатської Русі, протоколи вчительських нарад, циркуляри
інспекторату, документи про діяльність словацьких, німецьких та циганських шкіл,
статистичні звіти шкіл, звіти інспекторських перевірок шкіл, звіти про роботу вчительської та наукової бібліотеки в м. Ужгороді, особові справи та особові картки
вчителів чеських шкіл та ін.), що стосується діяльності інспекторату чеських початкових шкіл (1923-1939).
Мукачівська випробувальна комісія для вчителів початкових шкіл з руською мовою навчання, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Služební komise pro
učitelství škol obecních s podkarpatoruským jazykém vyučovacím v Mukačevě,
Mukačevo)
Ф. 812, од. зб. 92, 1935-1940 рр. Опис. Русин. мова.
Документальний матеріал (свідоцтва професійної придатності вчителів, картки вчителів із зазначенням їх трудового стажу, особові справи вчителів), що стосується діяльності випробувальної комісії для вчителів початкових шкіл (1935-1940).
Мукачівський шкільний інспекторат, м. Мукачево Березької жупи (Spisy
školského inspektorátu v Mukačevě; A Munkácsi tanfelügyelőség iratai)
Ф. 1517, од. зб. 316, 1920-1946 рр. Описи. Чеськ., русин., угор. мови.
Розпорядчі документи Міністерства культів та народної освіти Угорщини, Регентського комісаріату в м. Ужгороді, адміністративної експозитури в м. Мукачеві
(1939-1941).
Документальний матеріал (розпорядчі документи Мукачівського шкільного
інспекторату, листування з дирекціями державних народних шкіл Мукачівського
округу, справа про діяльність Мукачівської школи для сліпих, списки вчителів церковних шкіл Підкарпатської Русі, документи про діяльність дошкільних установ
Мукачівського округу, статистичні відомості стосовно державних народних шкіл
Мукачівського округу, звіти про діяльність сільських бібліотек Мукачівського округу,
протоколи батьківських зборів, документи про матеріальне становище сільських
вчителів Мукачівського округу, фінансові документи, документи стосовно особового складу вчителів державних народних шкіл Мукачівського округу та службовців
інспекторату, звіти про діяльність шкільного інспекторату, особові справи вчителів
народних шкіл Мукачівського округу та ін.), що стосується діяльності Мукачівського шкільного інспекторату (1920-1946).
Перечинський окружний шкільний інспекторат, с. Перечин Підкарпатської
Русі (Školský inspektorát v Perečině, Perečin)
Ф. 1226, од. зб. 47, 1938-1939 рр. Опис. Чеськ., укр. мови.
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Утворений на підставі розпорядження Уряду Підкарпатської Русі від 22 листопаду
1938 року. В цей час м. Ужгород вже входило до складу Угорщини. Ужгородський шкільний інспекторат евакуювався до с. Середнього, а села на північ від м. Ужгорода (Доманинці, Оноківці, Невицьке та ін.) були приєднані до Перечинського округу. Школи зазначеного округу з 1923 року підпорядковувалися Великоберезнянському шкільному інспекторату. Збільшення території округу за рахунок згаданих сіл ускладнювало керівництво
школами. Тому в Перечині і був утворений новий шкільний інспекторат. 30 листопада
1938 р. відбулася передача частини справ Великоберезнянського шкільного інспекторату новоутвореному Перечинському шкільному інспекторату. Зазначений інспекторат
проіснував до 17 березня 1939 року, коли с. Перечин ввійшло до складу Угорщини.

Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення, заяви Міністерств автономного уряду Підкарпатської Русі (1938-1939).
Документальний матеріал (розпорядження про утворення Перечинського
окружного шкільного інспекторату, повідомлення Перечинського окружного шкільного інспекторату, листування з керівними установами освіти та дирекціями шкіл
Перечинського округу, протоколи вчительських нарад, розклади уроків, списки
учнів шкіл Перечинського округу, повідомлення шкіл про позашкільну роботу вчителів, особові справи вчителів Перечинського округу та ін.), що стосується діяльності Перечинського окружного шкільного інспекторату (1938-1939).
Перечинський окружний шкільний інспекторат, с. Перечин Підкарпатської
Русі (Školský inspektorát v Perečině, Perečin)
Ф. 1228, од. зб. 5, 1920-1935 рр. Опис. Чеськ., русин. мови.
Документальний матеріал (листування з шкільним відділом Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, список книг, надісланих для вчительської
бібліотеки в Перечині та ін.), що стосується діяльності Перечинського окружного
шкільного інспекторату (1920-1935).
Рахівський окружний шкільний інспекторат, с. Рахів Підкарпатської Русі
(Státní školský inspektorát v Rachově, Rachov)
Ф. 79, од. зб. 426, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ., русин. мови.
Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Крайового управління Підкарпатської Русі в м.Ужгороді та Реферату освіти Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1929; 1932-1938). Циркуляри віце-губернатора Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1926-1937).
Документи (листування з Крайовим управлінням Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Рефератом освіти Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, дирекціями шкіл Рахівського округу, протоколи вчительських зборів, кваліфікаційні відомості вчителів,
циркуляри Рахівського окружного шкільного інспекторату, списки учнів шкіл Рахівського округу, розклади уроків для учнів початкових шкіл, повідомлення директорів шкіл з питання діяльності шкільних бібліотек, документи педагогічних конференцій, проекти шкільних будівель, фінансові документи, особові справи вчителів
шкіл Рахівського округу, журнали успішності та відвідування шкіл учнями, книги
реєстрації вхідних та вихідних документів, алфавітні покажчики до них та ін.), що
стосується діяльності Рахівського окружного шкільного інспекторату (1919-1939).
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Росвигівський шкільний інспекторат, с. Росвигово Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Školský inspektorát v Rosvegově, Rosvegovo)
Ф. 1515, од. зб. 79, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ., русин. мови.
Циркуляри, інструкції шкільного відділу Цивільного управління Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді, Крайового управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді з питань діяльності державних народних та сільськогосподарських шкіл (1920-1937).
Справи про діяльність державних та церковних шкіл Росвигівського шкільного інспекторату (1922-1939).
Документи (циркуляри Росвигівського шкільного інспекторату, листування з
місцевими органами влади та дирекціями шкіл Росвигівського шкільного інспекторату), протоколи вчительських конференцій та батьківських зборів в школах
Росвигівського шкільного інспекторату, статистичні, фінансові звіти про стан, діяльність шкіл та дошкільних закладів Росвигівського шкільного інспекторату, особові справи вчителів та ін.), що стосується діяльності Росвигівського шкільного
інспекторату (1920-1939).
Севлюський окружний шкільний інспекторат, м. Севлюш Підкарпатської
Русі (Státní školský inspektorát v Sevluší, Sevluš)
Ф. 78, од. зб. 1025, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ., русин. мови.
Циркуляри, розпорядчі документи Цивільного та Крайового управлінь Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1920-1938).
Документи (циркуляри Севлюського окружного шкільного інспекторату, листування з місцевими органами влади, керівними установами освіти, дирекціями
шкіл Севлюського округу, справи про діяльність державних та церковних шкіл
Севлюського округу, річні статистичні звіти про стан початкових шкіл Севлюського
округу, протоколи вчительських конференцій при початкових школах Севлюського округу, список учнів Берегівської реальної гімназії, розклади уроків, протоколи
сільських представництв про відкриття та ремонт шкіл, список державних горожанських шкіл Севлюського округу, фінансові документи шкіл, відомості про діяльність вечірніх шкільних курсів для дорослих при школах Севлюського округу,
документи з питань діяльності шкільних бібліотек, відомості про кількість дітей
в дитячих садках сіл Севлюського округу, звіт окружної спеціальної ремісничої
школи в м. Севлюші, звіти про роботу батьківських комітетів, паспорти державних,
церковних шкіл, дитячих садків, книги реєстрації вхідних та вихідних документів,
особові справи вчителів шкіл Севлюського округу та ін.), що стосується діяльності
Севлюського окружного шкільного інспекторату (1920-1938).
Собранецький окружний шкільний інспекторат, с. Собранці (Словаччина)
(Školský inspektorát v Sobrancách, Sobrancí)
Ф. 84, од. зб. 622, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ., словац. мова.
Циркуляри, розпорядчі документи та повідомлення Реферату освіти Словаччини в м. Братиславі (1925-1938).
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Документи (листування з керівними установами освіти, дирекціями шкіл Собранецького округу, звіти шкільного інспекторату про обстеження шкіл, справи про діяльність державних початкових шкіл, розклади уроків, списки учнів шкіл Собранецького
окружного шкільного інспекторату, річні звіти дирекцій початкових шкіл, фінансові
документи, списки вчителів шкіл Собранецького округу, статистичні відомості, інвентарні описи шкільних бібліотек, протоколи сільських представництв сіл Собранецького округу про відкриття шкіл, особові справи вчителів шкіл Собранецького округу,
звіти інспекторату про позашкільну роботу, акти перевірок шкіл та ін.), що стосується
діяльності Собранецького окружного шкільного інспекторату (1920-1939).
Середнянський окружний шкільний інспекторат, с. Середнє Ужгородського
округу Підкарпатської Русі (Školský inspektorát v Seredném, Seredné)
Ф. 1130, од. зб. 7, 1938-1939 рр. Опис. Чеськ., укр. мови.
Розпорядження та повідомлення Міністерства культів, шкіл та народної освіти автономного уряду Підкарпатської Русі в м. Хусті з педагогічних питань (19381939).
Документи (циркуляри інспекторату, листування з дирекціями шкіл, доповідні записки, особові справи вчителів), що стосується діяльності Середнянського
окружного шкільного інспекторату (1938-1939).
Тячівський окружний шкільний інспекторат, с. Тячів Підкарпатської Русі
(Školský inspektorát v Tačově, Tačovo)
Ф. 83, од. зб. 1149, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ., русин. мови.
Інструкції Міністерства шкіл та народної освіти ЧСР з педагогічних питань
(1934). Циркуляри та розпорядчі документи Крайового управління Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді (1928-1938).
Документи (циркуляри та розпорядчі документи інспекторату, листування з
місцевими органами влади, керівними установами освіти, дирекціями шкіл Тячівського округу, протоколи сільських зборів про відкриття шкіл, протоколи вчительських зборів початкових шкіл Тячівського округу, списки шкіл Тячівського округу,
звіти інспекторату про стан шкіл Тячівського округу, річні звіти дирекцій початкових
шкіл, акти перевірок початкових шкіл, фінансові документи, статистичні відомості,
протоколи зборів вчительського товариства Тячівського округу, табелі успішності
та відвідування школи учнями, книги реєстрації вхідних документів, особові справи вчителів Тячівського округу та ін.), що стосується діяльності Тячівського окружного шкільного інспекторату (1920-1939).
Ужгородський окружний шкільний інспекторат, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Školský inspektorát v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 56, од. зб. 1322, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ., русин. мови.
Циркуляри Реферата освіти Словаччини в м. Братиславі (1920-1921). Циркуляри, розпорядчі документи Цивільного, Крайового управлінь Підкарпатської Русі
в м. Ужгороді та Реферата освіти Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1919-1938).
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Документи (циркуляри Ужгородського окружного шкільного інспекторату, листування з місцевими органами влади, керівними установами освіти, дирекціями
шкіл Ужгородського округу, інспекційні звіти шкільного інспектору, справи про діяльність державних та церковних шкіл, шкільні хроніки, навчальні плани та розклади уроків, фінансові документи шкіл та дошкільних закладів Ужгородського
округу, протоколи вчительських зборів, списки учнів початкових шкіл, документи
з питань особового складу вчителів шкіл Ужгородського округу, списки шкіл та дошкільних закладів Ужгородського округу, річні статистичні звіти дирекцій шкіл та
дошкільних закладів, історичні нариси сіл Ужгородського округу, справи про діяльність народно-просвітницьких рад та ремісничих шкіл Ужгородського округу,
паспорти державних та церковних шкіл, особові справи вчителів шкіл Ужгородського округу та ін.), що стосується діяльності Ужгородського окружного шкільного
інспекторату (1919-1938).
Хустський окружний шкільний інспекторат, м. Хуст Підкарпатської Русі
(Školský inspektorát v Chustě, Chust)
Ф. 81, од. зб. 860, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ., русин. мови.
Циркуляри, розпорядчі документи Міністерства внутрішніх справ ЧСР та Міністерства шкіл та народної освіти ЧСР (1925-1926). Циркуляри Цивільного та
Крайового управлінь Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1919-1920; 1930-1938).
Циркуляри та розпорядчі документи Реферата освіти Підкарпатської Русі в
м. Ужгороді (1937-1938).
Документи (циркуляри Хустського окружного шкільного інспекторату, листування з місцевими органами влади, керівними установами освіти, дирекціями шкіл
Хустського округу, списки шкіл Хустського округу, протоколи зборів окружної народно-просвітницької ради, документи з питань діяльності шкільних бібліотек, свідоцтва успішності учнів початкових шкіл, паспорти державних, церковних шкіл та
дошкільних закладів Хустського округу, документи з питань особового складу вчителів шкіл Хустського округу, протоколи вчительських нарад та засідань педагогічних
гуртків, річні статистичні звіти дирекцій початкових шкіл Хустського округу, плани
шкільних будівель, розклади уроків, особові справи вчителів шкіл Хустського округу,
книги реєстрації вхідних та вихідних документів, алфавітні покажчики до них та ін.),
що стосується діяльності Хустського окружного шкільного інспекторату (1919-1938).
Чопський окружний шкільний інспекторат, с. Чоп Підкарпатської Русі
(Školský inspektorát v Čopě, Čop)
Ф. 82, од. зб. 669, 1921-1936 рр. Описи. Чеськ., русин. мови.
Розпорядчі документи Міністерства шкіл та народної освіти ЧСР (1924). Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Рефератів освіти Словаччини та
Підкарпатської Русі в мм. Братиславі і Ужгороді (1921-1932).
Документи (циркуляри Чопського окружного шкільного інспекторату, листування з місцевими органами влади, керівними установами освіти та дирекціями
шкіл Чопського шкільного округу, інспекційні звіти інспекторату, статистичні відо-
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мості початкових шкіл, протоколи засідань вчительських нарад, інвентарні описи шкільних бібліотек, списки шкіл Чопського шкільного округу, розклади уроків
державних та церковних шкіл, повідомлення дирекцій початкових шкіл про оренду шкільних приміщень, фінансові документи шкіл, особові справи вчителів шкіл
Чопського шкільного округу та ін.), що стосується діяльності Чопського окружного
шкільного інспекторату (1926-1936).
Шкільний інспекторат для чеських шкіл, м. Хуст Підкарпатської Русі (Inspektorát
národních škol s československým jazykém vyučovacím v Chustě, Chust)
Ф. 802, од. зб. 574, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ., словац., нім., румун. мови.
Для навчання дітей чеських державних службовців і чеських переселенців на території Підкарпатської Русі в 20-х рр. ХХ ст. відкривалися чеські школи. Згодом в них почали навчатися і представники місцевого населення. Для керівництва цими школами при
шкільному відділі Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді був створений
інспекторат шкіл з чеською мовою навчання. В інспектораті було два інспектори. Один з
них відав школами Іршавського, Хустського, Рахівського, Севлюського, Тячівського округів, а другий – школами Берегівського, Мукачівського, Свалявського, Великоберезнянського та Перечинського округів. В 1934 р. інспекторат був поділений на два: інспекторат
східного району та інспекторат західного району. 1 липня 1934 р. інспекторат східного
району був переміщений в м. Хуст. В 1938/1939 рр., під час діяльності автономного уряду
Підкарпатської Русі (Карпатської України), чеські школи почали закриватися, проте сам
інспекторат продовжував свою діяльність до кінця березня 1939 року.

Розпорядження Міністерства шкіл та народної освіти ЧСР (1926; 1938). Циркуляри, розпорядчі документи та повідомлення Крайового управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1931-1938).
Документальний матеріал (циркуляри та розпорядчі документи інспекторату,
листування з центральними та місцевими органами влади, керівними установами
освіти, дирекціями шкіл, протоколи педагогічних нарад, статистичні відомості, доповідні записки директорів чеських шкіл, плани шкільних будівель, списки чеських
шкіл, дитячих садків, вчителів та вихователів навчальних закладів з чеською мовою
навчання, відомості дирекцій чеських, німецьких, румунських та єврейських шкіл з
питань навчально-виховного процесу, протоколи іспитів, особові справи вчителів
чеських шкіл, документи з питань особового складу вчителів чеських шкіл та ін.), що
стосується діяльності шкільного інспекторату для чеських шкіл (1920-1938).
Шкільний інспекторат для землеробських шкіл, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Státní inspektorát zemědělského školství v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 818, од. зб. 43, 1921-1939 рр. Описи. Чеськ., русин. мови.
Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Міністерства сільського господарства ЧСР та Крайового управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (19361939). Документальний матеріал (листування з Міністерствами сільського господарства ЧСР та Угорщини, відомості про відвідування учнями сільськогосподарських шкіл, справи про прийом учнів до сільськогосподарських шкіл, протоколи
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складання іспитів, документи інспекцій сільськогосподарських шкіл, списки випускників сільськогосподарських шкіл в Мукачеві, Н. Верецьках, Домбоках, інструкції
про організацію практики в однорічних сільськогосподарських школах, книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до них), що стосується діяльності шкільного інспекторату для землеробських шкіл (1921-1938).
Шкільний інспекторат Міністерства культу, шкіл та народної освіти автономного уряду Підкарпатської Русі, с. Великий Березний (Školský inspektorát v
Velkém Berezném, Vel’ký Berezný)
Ф. 1122, од. зб. 10, 1938-1939 рр. Опис. Чеськ., русин. мови.
Циркуляри, розпорядчі документи Міністерства культу, шкіл та народної освіти автономного уряду Підкарпатської Русі (1938-1939).
Документальний матеріал (листування з дирекціями шкіл з питань особового
складу вчителів, списки вчителів Великоберезнянського і Перечинського округів,
акти передачі шкіл при зміні управляючого вчителя або директора, відомості про
школи округу та ін.), що стосується діяльності інспекторату (1938-1939).
Шкільний інспекторат Міністерства культу, шкіл та народної освіти автономного уряду Підкарпатської Русі, м. Севлюш (Školský inspektorát v Sevluší, Sevluš)
Ф. 1121, од. зб. 9, 1938-1939 рр. Опис. Чеськ., русин. мови.
Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Міністерства культу, шкіл та
народної освіти автономного уряду Підкарпатської Русі (1938-1939).
Документальний матеріал (листування з дирекціями шкіл з питань особового
складу вчителів, прохання окремих осіб про допуск до іспитів екстерном, розпорядчі документи інспекторату, заяви вчителів про вступ до вчительського хору,
повідомлення управляючого вчителя в с. Горбки про наявність бібліотеки), що стосується діяльності інспекторату (1939).

2. Громадські, наукові, культурно-освітні установи,
товариства, спілки
2.1. Культурно-просвітницькі товариства
3 фонди, од. зб. 722, 1919-1943 рр. Описи.

Правління культурно-просвітницького товариства ім. О.В. Духновича,
м. Ужгород (Spisý Kulturního spolku A. Duchnoviče v Užhorodě; Az Ungvári
Duchnovics (orosz) kultúregyesület iratai)
Ф. 50, од. зб. 511, 1919-1943 рр. Описи. Нім., рос., чеськ., угор. мови.
Засноване 23 березня 1923 р. в м. Мукачеві на конференції за участю 163 діячів
культури Підкарпатської Русі русофільського та русинофільського напрямків. Головою
товариства був обраний відомий громадський та церковний діяч нашого краю Є. Са-
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бов.6 Товариство складалося з 12-ти секцій: організаційно-просвітницької, науково-літературної, видавничої, театральної, музичної, хорової, спортивної, російських скаутів,
національного центру, національного архіву, секції російських жінок та санітарно-гігієнічної секції. Щорічно товариство ім. О. В. Духновича проводило дні, присвячені святкуванню Російської культури. В Статуті товариства зазначалося, що воно є правонаступником культурно-просвітницького товариства середини ХІХ ст. „Товариства Св. Василія
Великого”. Видавнича секція товариства випускала журнал „Карпатский край” (19231924), пізніше – „Карпатский свет” (1928-1933), щорічно видавала „Русский народный
календарь” (1927-1942), оприлюднила 115 книг з історії та літератури Підкарпатської
Русі. Активною була робота керівництва товариства в справі створення читалень, які в
той час були центрами громадського та культурного життя. Товариство продовжувало
свою діяльність і після поділу нашого краю восени 1938 р. на частину, що була приєднана до Угорщини і „автономну Підкарпатську Русь” („Карпатську Україну”), хоча ця
діяльність носила формальний характер.

Циркуляри, повідомлення Цивільного та Крайового управлінь Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді з питань діяльності товариства ім. О.В. Духновича (1926-1931).
Документальний матеріал (циркуляри, відозви, меморандуми товариства, листування з центральними, місцевими органами влади, російськими емігрантськими
організаціями з питань діяльності товариства, інших культурно-просвітницьких товариств, звіти, програми зборів Підкарпаторуського народно-просвітницького союзу в
м. Ужгороді, статути, протоколи зборів, засідань правління, плани з організації та
діяльності народних читалень, звіт про діяльність „Російської народної бібліотеки”,
документи про спорудження та відкриття пам’ятників відомим діячам науки та культури Підкарпатської Русі, протоколи зборів інших культурно-просвітницьких товариств, лист доцента університету ім. Я.А. Коменського в м. Братиславі П.Г. Богатирьова7 з проханням про надання йому для фотографування невідомого рукопису
М.В. Гоголя, протоколи секцій товариства, листи, промови, відозви Голови товариства Є. Сабова, листування правління товариства з професором Московського університету Ф.Ф. Арістовим8, листи відомого російського філолога та історика
д-ра Ю. Яворського9 правлінню товариства з питань науково-видавничої діяльності, листування з професором університету ім. Я.А. Коменського в м. Братиславі
6
Сабов Є. (1859-1934), священик, педагог, громадський діяч. Грав важливу роль в товаристві
ім. О.В. Духновича, був його почесним Головою (1923-1934). Написав також узагальнюючу працю
„Очерк литературной деятельности и образования карпатороссов”. Ужгород, 1925. Під його ім’ям була
видана „Грамматика русского языка для средних учебных заведений Подкарпатской Руси”, Ужгород,
1924. (Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006. С. 321.)
7
Богатирьов П.Г. (1893-1971), російський вчений-славіст, етнограф, літературознавець, доктор
філологічних наук, проф. Московського університету з 1940 р., доктор honoris causa Карлова університету в Празі (1968) та університету ім. Я.А. Коменського в Братиславі (1969). Автор досліджень в галузі
порівняльної етнографії слов’янських народів. (Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород,
2006. С. 117-118.)
8
Арістов Ф.Ф. (1888-1932), засновник російського карпатознавства, проф. Московського університету, автор фундаментальних праць в галузі мовознавства, бібліографії, економіки, історії, літературознавства, етнографії, карпатознавства. В 1916 р. опублікував перший том дослідження „Карпаторусские писатели”. (Поп И. Зазнач.твір. С. 99-100.)
9
Яворський Ю.А. (1873-1937), літературознавець, історик. В 1915 р. став професором Київського
університету. В 1925 р. емігрував до ЧСР. Працював у Слов’янському інституті в Празі. (Поп И.Зазнач.
твір. С. 406.)
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В.О. Погорєловим10 стосовно читання лекцій, звіти секцій товариства, листи, відозви, промови одного з керівників товариства д-ра С. Фенцика,11 лист професора
Празького університету В.А. Францева,12 фінансові документи товариства, документи, що стосуються будівництва Народного Дому товариства в м. Ужгороді, замітки
з історії бібліотеки товариства, коротка історична довідка про утворення товариства ім. О.В. Духновича, документи, що стосуються урочистих заходів, присвячених
пам’яті О.С. Пушкіна, особові справи службовців товариства та ін.), що стосується
діяльності культурно-просвітницького товариства ім. О.В. Духновича (1919-1943).
Правління культурно-просвітницького товариства „Просвіта”, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Osvětový sváz „Prosvita” v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 72, од. зб. 210, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ., укр., русин. мови.
Українське культурно-просвітницьке товариство. Створене в Ужгороді
9 травня 1920 р. Головою товариства був обраний Ю. Бращайко,13 а членами „головної ради” А. Волошин,14 В. Гаджега,15 М. Долинай,16 С. Клочурак,17 І. ПанькеПогорєлов В.О. (1872-1955), російський славіст, педагог. З 1911 р. проф. Варшавського університету, в 1918-1920 рр. – проф. університету в Ростові-на-Дону. (Поп И. Зазнач. твір. С. 294.)
11
Фенцик С. (1892-1946), священик, педагог, журналіст, політичний діяч, секретар товариства
ім. О.В. Духновича. Редагував газети: „Карпаторусский голос”, „Молодая Русь”. (Поп И. Зазнач. твір.
С. 365-366.)
12
Францев В.А. (1867-1942), російський вчений-славіст. В 1892 р. закінчив слов’янське відділення історико-філологічного факультету Варшавського університету. В 1921 р. емігрував до ЧСР, де став професором Карлова університету в Празі. Член Чеського наукового товариства (1901) та Чеської Королівської
Академії Наук (1904), академік Російської Академії Наук (1922), член-кореспондент Болгарської Академії
Наук (1926). Є автором праць, присвячених історії літератури, мови Угорської Русі. (Поп И. Зазнач. Твір.
С. 369; Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эпистолярия. Москва, 1987. С. 157.)
13
Бращайко Ю. (1875-1955), юрист, політичний діяч українського напрямку. В 20-30-х рр. ХХ ст.
один з головних діячів українського руху на території Підкарпатської Русі. В 1920 р. утворив „Руську
хліборобську партію”, з 1923 р. член президії „Християнсько-народної партії”, перший голова товариства „Просвіта”, видавець її газети „Українське слово” (1932-1938). (Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006. С. 124-125.)
14
Волошин А. (1874-1945), педагог, письменник, журналіст, відомий громадський та політичний
діяч на території Підкарпатської Русі. В 1923-1939 рр. очолював „Християнсько-народну партію”, обирався депутатом парламенту Чехословаччини (1925-1929). Після Мюнхенської конференції був призначений державним секретарем у першому складі уряду автономної Підкарпатської Русі. 26 жовтня
1938 р. призначений прем’єр-міністром другого складу уряду Підкарпатської Русі. Під час політичної
кризи в ЧСР, 14 березня 1939 р. проголосив „незалежність” Карпатської України, а 15 березня 1939 р.
скликав Сойм, який обрав його президентом і прийняв Закон про „незалежність” Карпатської України.
(Поп И. Зазнач. твір. С. 140-142.)
15
Гаджега В. (1864-1938), греко-католицький священик, філософ, педагог, історик, громадськокультурний діяч. Був членом президії товариства „Просвіта”, одним з редакторів її „Наукового збірника”. (Поп И. Зазнач. твір. С. 145-146.)
16
Долинай М. (1894-1970), лікар, громадський та політичний діяч, українофіл. Один з засновників
товариства „Просвіта” (1920), генеральний секретар „Християнсько-народної партії” (1923). В лютому
1939 р. обраний депутатом Сойму Карпатської України, міністр охорони здоров’я в останньому уряді
Карпатської України. (Поп И. Зазнач. твір. С. 175.)
17
Клочурак С. (1895-1980), політичний діяч, українофіл прочеського напрямку. Один з організаторів
Підкарпатської соціал-демократичної партії, редактор газет „Народ” (1920-1921) та „Вперед”. В 1930-х
рр. член української секції правлячої „Аграрної партії”, редактор її місцевого органу газети „Земля і Воля”
(1934-1938). З 1920 р. член президії товариства „Просвіта”. (Поп И. Зазнач. твір. С. 213.)
10
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вич18 та ін.Товариство „Просвіта” випускала журнали: „Пчолка”, „Виночок”, „Наш родный
край”, альманах „Трембита”, газету „Учительський голос”, журнал господарської освіти
„Світло”, щорічні календарі, серійні видання, в тому числі 14 томів „Наукового збірника”.
В 1928 році в м. Ужгороді був збудований „Народний дім”, який став українським національним центром (музей, читальня, бібліотека, кінотеатр). Товариство мало наступні
секції: видавничу, літературно-наукову, організаційну, бібліотечну, театральну, музейну,
економічну. З середини 30-х рр. ХХ ст. найбільш радикальні члени товариства перейшли від культурно-просвітницької роботи до політичної діяльності Після Віденського
арбітражу (2.11.1938) та приєднання Ужгорода, Мукачева та Берегова до Угорщини,
майно товариства в цих містах було конфісковане угорською владою, а структура цієї
організації була остаточно ліквідована після включення всієї території Підкарпатської
Русі (Карпатської України) до складу Угорщини в березні 1939 року.

Документальний матеріал (циркуляри, звернення правління товариства
„Просвіта” в м. Ужгороді та його філіалу в м. Мукачеві, Статути товариства, протоколи загальних зборів, документи, що стосуються діяльності читалень товариства в селах Підкарпатської Русі, листування з центральними та місцевими
органами влади, громадськими організаціями, редакціями газет з питань діяльності товариства, оголошення, меморандуми, відозви, брошури українських емігрантських організацій, документи, що стосуються” діяльності „Руського театру”
товариства „Просвіта”, документи про діяльність Союзу пластунів, Статут видавничого кооперативу „Українське слово” в м. Мукачеві, програма та резолюція
з’їзду товариства „Просвіта”, рукописи книг та статей на історичну тематику, переклади статей з угорської на українську та з української на угорську мову, фінансові документи товариства та ін.), що стосується діяльності товариства „Просвіта”
(1920-1938).
Ужгородське товариство „Русский клуб”, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Družstvo „Ruskij klub” v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1379, од. зб. 1, 1919-1921 рр. Опис. Рос. мова.
Книга протоколів засідань правління товариства (1919-1921).

2.2. Учительські та освітні товариства і установи
7 фондів, од. зб. 169, 1924-1940 рр. Описи.

Під час входження території Підкарпатської Русі до складу Чехословацької Республіки, при окружних шкільних інспекторатах створювалися окружні народно-просвітницькі ради, головна мета діяльності яких полягала у розвитку позашкільної освіти та
бібліотечної справи. Вищим органом народно-просвітницької ради були загальні окруж18
Панькевич І.А. (1887-1958), український педагог, мовознавець, культурний діяч та організатор
шкільної справи на території Підкарпатської Русі. В 1920 р. Автор „Граматики руського языка” (1922;
1927; 1936), редагував журнали: „Віночок”, „Учитель”, „Підкарпатська Русь”, був також головним редактором 14 томів „Наукового збірника” товариства „Просвіта”. (Поп И. Зазнач. твір. С. 284-285.)
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ні збори, які скликались на підставі розпорядження окружного управління. На зазначених зборах обиралося правління, яке у свою чергу обирало голову, секретаря, касира,
окружного бібліотекаря, культурного і театрального референтів. Делегатами загальних
окружних зборів були службовці місцевих органів влади, представники культурних товариств, шкіл того чи іншого округу, політичних партій. Діяльність народно-просвітницьких рад проводилась на підставі затверджених Статутів.
В той же самий час на території Підкарпатської Русі створювалися вчительські та
шкільні товариства, діяльність яких стосувалась питань розвитку шкільної і позашкільної освіти, матеріального становища педагогів Підкарпатської Русі тощо.

Іршавська окружна народно-просвітницька рада, с. Іршава Підкарпатської
Русі (Народно-просветительная Рада Иршаво-Довжанского округа, с. Иршава)
Ф. 1108, од. зб. 1, 1924-1926 рр. Опис. Русин. мова.
Протокол сільських зборів с. Іршава (1924). Звіти про читання лекцій в сс. Ільниця, Керецьки, Імстичово, Бронька (1925-1926).
Нижнєверечанська окружна народно-просвітницька рада, с. Нижні Верецьки
Свалявського округу Підкарпатської Русі (Народно-просветительная Рада
с. Нижние Верецки)
Ф. 1109, од. зб. 1, 1925 р. Опис. Русин. мова.
Звіти про використання державної субвенції (1925).
Свалявська окружна народно-просвітницька рада, с. Свалява Підкарпатської Русі (Окружная народно-просветительная Рада в Сваляве)
Ф. 1110, од. зб. 1, 1925-1931 рр. Опис. Русин. мова.
Циркуляр окружної народно-просвітницької ради читальням товариства
ім. О.В. Духновича про звітність, виписки з класних журналів курсів для неписьменних і духового оркестру (1925-1931).
Товариство „Шкільна матка русинів Чехословаччини” в Ужгороді, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Tovaryšstvo „Školská matka rusinov Československá”
v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1040, од. зб. 28, 1926-1939 рр. Опис. Чеськ., русин. мови.
Створене в серпні 1926 р. Діяльність товариства була спрямована на матеріальну
підтримку русинських (руських) шкіл. Крім того, товариство надавало допомогу батькам для придбання підручників та шкільного приладдя. Кошти товариства складалися
з членських внесків і державної допомоги (субвенції). Роботою товариства керувало
правління, що обиралося загальними зборами. В свою чергу, правління обирало дирекцію. Загальні збори обирали також контрольну комісію. Діяльність товариства проводилась на підставі затверджених Статутів. Товариство припинило свою діяльність
під час політичної кризи в ЧСР, яка закінчилась розпадом Чехословаччини в 1939 р.
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Циркуляри Кошицької дирекції державних залізниць та розпорядження Реферату освіти Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1938-1939).
Документальний матеріал (протоколи зборів та засідань правління товариства,
Статути товариства, листування з центральними та місцевими органами влади, установами освіти, списки членів товариства, прохання та відозви товариства, журнал
обліку вхідних документів, договори про оренду приміщень для шкіл і дитячих садків,
фінансові документи та ін.), що стосується діяльності товариства (1926-1939).
Ужгородська окружна народно-просвітницька рада, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Osvětový sbor Užhorodského okresu v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 1042, од. зб. 47, 1922-1938 рр. Опис. Чеськ., русин. мови.
Циркуляри та розпорядчі документи Міністерства шкіл та народної освіти ЧСР,
Цивільного та Крайового управлінь Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, шкільного
відділу Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді (1922-1938). Резолюція Підкарпаторуської секції ІІ-го загальнодержавного з’їзду культурно-просвітніх працівників в м. Празі (копія) 1938 р.
Документальний матеріал (циркуляри та розпорядчі документи народно-просвітницької ради, протоколи річних засідань ради, протоколи засідання правління, Статут Ужгородської окружної народно-просвітницької ради, повідомлення нотарських
управлінь про виконання Закону ЧСР про бібліотеки, листування з місцевими органами влади, шкільним інспекторатом та культурно-просвітницькими товариствами, звіти
про наявність та стан сільських бібліотек, повідомлення дирекцій шкіл про відкриття
окружних музеїв, плани позашкільної роботи вчителів, класний журнал курсів ліквідації неписьменності, звіт про стан угорських читалень в Ужгородському окрузі, щоденник репетицій і виступів музичного гуртка в с. Невицькому, звіти про використання
субвенцій, читання лекцій, видатки по ревізіях сільських бібліотек та ін.), що стосується діяльності Ужгородської окружної народно-просвітницької ради (1924-1938).
Учительське товариство Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Учительское товарищество Подкарпатской Руси; Учительское товарищество; Pedagogické
tovaryšstvo v Užhorodě, Užhorod; A Kárpátaljai tanito-egyesület iratai)
Ф. 1039, од. зб. 7, 1925-1941 рр. Опис. Чеськ., русин., угор. мови.
Русинське об’єднання вчителів краю, мета якого полягала в розвитку шкільництва,
наданні культурної та матеріальної допомоги своїм членам та учням шкіл Підкарпатської Русі. Товариство видавало журнал „Народная школа”. Програма діяльності товариства була близькою до програми культурно-просвітницького товариства ім. О.В. Духновича. Документів про створення та ліквідацію товариства не збереглося.

Документальний матеріал (списки членів товариства – передплатників журналу „Народная школа”, листування з редакцією журналу „Народная школа”, прохання товариства з питання надання субвенцій на видавництво журналу „Народная
школа”, книга реєстрації вхідних та вихідних документів секретаріату учительської
громади м. Мукачева та ін.), що стосується діяльності Учительського товариства
Підкарпатської Русі (1925-1941).
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Хустська окружна народно-просвітницька рада, м. Хуст Підкарпатської Русі
(Okresná národno-osvětova rada v Chustě, Chust)
Ф. 1041, од. зб. 84, 1926-1937 рр. Опис. Чеськ., русин. мови.
Циркуляри, розпорядчі документи, повідомлення Міністерства шкіл та народної освіти ЧСР, Цивільного та Крайового управлінь Підкарпатської Русі, Реферату
освіти Підкарпатської Русі в м. Ужгороді з адміністративних, господарських та педагогічних питань (1926-1934).
Документальний матеріал (циркуляри народно-просвітницької ради з питань
ліквідації неписьменності, листування з центральними, місцевими органами влади, керівними установами освіти, дирекціями шкіл з питань організації позашкільної роботи, повідомлення дирекцій шкіл про стан читалень в селах Хустського
округу, звіти читалень про свою діяльність, повідомлення шкіл про театральні вистави, стан сільських бібліотек, читання лекцій, звіти про діяльність самоосвітніх гуртків, фінансові документи, протоколи випускних іспитів курсів ліквідації неписьменності в селах Хустського округу та ін.), що стосується діяльності Хустської
окружної народно-просвітницької ради (1926-1937).

2.3. Наукові товариства, музеї, кінотеатри
4 фонди, од. зб. 291, 1926-1939 рр. Описи.

Етнографічне товариство Підкарпатської Русі, м. Мукачево Підкарпатської
Русі (Etnografické tovarišstvo v Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 1558, од. зб. 54, 1935-1938 рр. Опис. Чеськ., русин., укр. мови.
Створене в кінці 1934 р. в м. Мукачеві. Серед його засновників були А. Волошин,
І. Панькевич, Л. Дем’ян19, О. Маркуш20 та інші. Друкований орган товариства – „Вісті
Етнографічного товариства” (1935-1937). В березні 1936 року товариство налічувало
88 членів, проводило науково-дослідну роботу по збиранню матеріалів для майбутнього етнографічного музею, організовувало читання лекцій з етнографічних проблем.
В 1937 р. товариство відкрило в м. Мукачеві етнографічний музей Підкарпатської Русі.
В 1939 р., після включення Підкарпатської Русі до складу Угорщини, товариство, як
українофільська організація, припинила свою діяльність.

Прохання товариства на адресу президента ЧСР, Крайового президента Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Реферату освіти Підкарпатської Русі в м. Ужгороді,
губернатора Підкарпатської Русі про надання матеріальної допомоги (1935-1936).
Відозва Першої Руської Народної Ради в м. Ужгороді стосовно представлення
громадськими організаціями протесту проти затвердження російських підручників
для шкіл (1936). Відгук Української бібліотеки ім. С. Петлюри в м. Парижі про відкриття в м. Мукачеві етнографічного музею (1937).
19
Дем’ян Лука (1894-1968), письменник, етнограф. (Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси,
2006. С. 169-170).
20
Маркуш О. (1891-1971), педагог, письменник, краєзнавець, публіцист. В 20-30-х рр. ХХ ст. виступав як
просвітитель, написав та видав низку підручників для початкових шкіл. (Поп И. Зазнач. твір. С. 247)
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Документальний матеріал (листування з центральними та місцевими органами влади, культурно-просвітницькими організаціями, редакціями газет, торговими
фірмами з питань діяльності товариства, списки співробітників товариства, що
працюють в містах та селах Підкарпатської Русі, оголошення товариства, окремі
номери журналу „Вісті Етнографічного товариства”, протоколи загальних зборів
товариства, фінансові документи, перелік питань для збирання етнографічного
матеріалу, документи з питань організації етнографічних виставок та відкриття етнографічного музею в м. Мукачеві, виписки з праць д-ра І.А. Панькевича, чернетки
лекцій з питань етнографії, доповідні записки осіб, що займалися збиранням етнографічного матеріалу та ін.), що стосується діяльності Етнографічного товариства
Підкарпатської Русі (1935-1938).
Крайове товариство по обладнанню музею для Підкарпатської Русі, м. Ужгород Підкарпатської Русі
Ф. 1382, од. зб. 1, 1931 р. Опис. Чеськ., русин. мови.
Книга обліку вхідних та вихідних документів (1931).
Музей імені Т. Легоцького, м. Мукачево Березької жупи (Spisy Muzea
Lehockého v Mukačevě; A Munkácsi Lehoczky Muzeum iratai)21
Ф. 1555, од. 223, 1594-1944 рр. Описи. Лат., нім., угор., рос., чеськ., русин. мови.
Колекція археологічних матеріалів Т. Легоцького. Після смерті вченого (1915) знаходилась в розпорядженні „Товариства музею Т. Легоцького”. В 1929 році була куплена державою у спадкоємців Т. Легоцького і передана створеному Крайовому музею
ім. Т. Легоцького в м. Мукачеві, який в 1932 році був об’єднаний з Музейним товариством в м. Ужгороді. Після входження м. Мукачева в 1938 році до складу Угорщини,
музей підпорядковується міському бургомістру, жупану Березького комітату та Головному інспектору громадських колекцій в м. Будапешті. Співробітники музею брали
участь у археологічних експедиціях, збирали писемні та етнографічні пам’ятки, читали лекції для населення краю. Беззмінним директором музею з 1922 по 1944 рік був
д-р Й.М. Янкович22. Після війни експонати музею були передані Закарпатському краєзнавчому музею в м. Ужгороді.
Документальний матеріал зазначеного фонду відклався у 2-х описах. Документи
1-го опису відтворюють адміністративно-господарську і професійну діяльність музею;
2-й опис складають експонати музею та рукописні твори самого Т. Легоцького.

21
Документи, що стосуються діяльності Крайового музею ім. Т. Легоцького зберігаються також в
наступних фондах Державного архіву Закарпатської області: Ф. 13: Мукачівське жупанське управління,
м. Мукачево (1919 -1926); Ф.16: Мукачівське жупанське управління, м. Мукачево (1926-1928); Ф. 1554:
Магістрат міста Мукачева (1919-1938).
22
Янкович Й.М. (1878-1955), історик, краєзнавець, педагог. Народився в м. Тренчин (Словаччина). З 1900 року проживав в м. Мукачеві, працюючи професором державної реальної гімназії. З 1922
по 1944 рік – беззмінний директор Мукачівського музею ім. Т. Легоцького. Автор науково-популярних праць: „Mukačevský hrad (Palanok) a Mukačevo”.Užhorod, 1929, „Podkarpatská Rus v předhistorii”.
Užhorod, 1931.
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Рішення судової палати в м. Кошице в справі законності відчуження експонатів музею спадкоємцями Т. Легоцького (1922). Розпорядчі документи Цивільного
та Крайового управлінь Підкарпатської Русі в м. Ужгороді з питань охорони історичних пам’ятників та діяльності Крайового музею ім. Т. Легоцького в м. Мукачеві
(1927-1936). Повідомлення шкільного відділу Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді про надання Крайовому музею ім. Т. Легоцького державної
субвенції (1926). Циркуляри та запити Національного музею та Державного археологічного інституту в м. Празі про діяльність музеїв (1938). Рішення та повідомлення Магістрату м. Мукачева, бургомістру м. Мукачева з питань фінансування
та діяльності музею (1938-1944). Розпорядчі документи та повідомлення Головного інспектора громадських колекцій в м. Будапешті (1941-1944) та ін.
Документальний матеріал (листування дирекції музею з Міністерством шкіл та
народної освіти ЧСР, шкільним відділом Цивільного та Крайового управлінь Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Державним археологічним інститутом в м. Празі
з питань діяльності музею, листування правління музею з спадкоємцями Т. Легоцького з приводу передачі музею його рукописів, документи про видання та розповсюдження науково-популярних видань, складання археологічного кадастру
Підкарпатської Русі, документи про археологічні знахідки в селах Підкарпатської
Русі та придбання експонатів для музею, документи з питань особового складу
співробітників музею, фінансово-господарські документи, заяви організацій на
проведення екскурсій по музею та ін.), що стосується діяльності Крайового музею
ім. Т. Легоцького (1922-1944).
Серед документів фонду музею ім. Т. Легоцького: грамота князя Трансільванії
Ференца Ракоці ІІ стосовно привілеїв торговців м. Мукачева (1697). Документи
про діяльність ремісничих цехів і товариства виноробів м. Мукачева (1800-1872).
Фотокопії дарчих грамот і декретів королів Угорщини м. Мукачеву, зроблені в 19241927 рр. Церковні метричні виписки (1834-1866). План реконструкції колодязя на
території Мукачівської фортеці (1859-1924). Документи, що стосуються нерухомості мешканців м. Мукачева (1860-1868).
Фотографії графського палацу Шьонборнів „Берегвар”, окремих об’єктів Мукачівської фортеці, Мукачівського монастиря, окремих керівників м. Мукачева,
пам’ятних подій, дерев’яних церков Підкарпатської Русі та ін. (1880-1938). Ескіз і
план Ужгородського замку (1941). Листівки, відозви, оголошення (1890-1915). Заяви, протоколи з вимогами про приєднання території „Руської Крайни” до ЗахідноУкраїнської Народної Республіки (1918-1919). Надзвичайний випуск місцевої газети „Мункачі Хірлап” („Мукачівські Новини”) про події Першої світової війни (1914).
Рукопис монографії Т. Легоцького „Наша світова війна” (1914-1915) та ін.
Мукачівський міський кінотеатр, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Městské
kino v Mukačevě, Mukačevo; Városi mozi, Munkács)
Ф. 1562, од. зб. 13, 1926-1939 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Після входження території нашого краю до складу Чехословацької Республіки,
1 вересня 1922 року Магістрат м. Мукачева передав приміщення міського театру в
оренду для кінотеатру. Правда, спроба відкрити кінотеатр в місті Мукачеві відноситься
ще до 1913 року. Однак саме в 1927-1929 рр. в місті тривало будівництво спеціальної
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будівлі для міського кінотеатру, який планувалося відкрити в червні 1929 року. Згодом,
9 вересня 1932 року кінотеатр був відкритий на підставі угоди між міською владою м.
Мукачева та братами Манделями. З 28 грудня 1933 р. орендарем кінотеатру став Євген
Рац, який в червні 1936 р. продовжив орендний договір на 6 років. В листопаді 1938
року, після входження частини території Підкарпатської Русі до складу Угорщини, Угорська народна рада видає розпорядження про відкриття кінотеатру, який отримав назву
„Scala” („Шкала”). В 1940 р. кінотеатр був переданий спеціальною комісією в оренду
підприємцю Ласло Санто. Восени 1943 р. кінотеатр згадується вже під назвою „Аттіла”.
В радянський час кінотеатр отримав назву „Перемога”.

Документальний матеріал (листування з кінофірмами про постачання та прокат кінофільмів, програми фільмів, що демонструвалися в міському кінотеатрі,
платіжні повідомлення Магістрату м. Мукачева про сплату податків за оренду
міського кінотеатру, відомості на виплату заробітної плати службовцям кінотеатру), що стосується діяльності міського кінотеатру в м. Мукачеві (1926-1939).

2.4. Спортивні та мисливські товариства, клуби
2 фонди, од. зб. 12, 1931-1938 Описи.

Мисливське товариство „Ловена”, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Lovecká
společnost „Lověna” v Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 1576, од. зб. 1, 1936-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.
Створене в лютому 1936 р. на підставі рішення загальних зборів мисливського товариства в с. Павшині (Paušín), яке існувало з 1927 року. Саме з лютого 1936
року товариство отримало назву „Мисливське товариство „Ловена” в м. Мукачеві”
(„Lovecká společnost „Lověna” v Mukačevě”). Товариство діяло згідно свого Статуту.
Вищим органом товариства були загальні збори, які обирали комітет на чолі з головою, його заступником, секретарем та іншими функціонерами. Організаційно товариство входило до „Крайової спілки чехословацького мисливського товариства для
Підкарпатської Русі в м. Ужгороді”. Зазначене товариство припинило свою діяльність
в жовтні 1938 р.

Циркуляри Крайового управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Чехословацького мисливського товариства в м. Брно, Крайової спілки чехословацького
мисливського товариства для Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, окружного мисливського товариства в м. Мукачеві з питань полювання та охорони диких тварин
(1936).
Документальний матеріал (протоколи загальних зборів, листування з місцевими органами влади та іншими мисливськими товариствами, донесення жандармських ділянок про порушення правил полювання, списки членів товариства,
запрошення на мисливські виставки, фінансові документи товариства, документи
з питань охорони диких тварин, мисливські посвідчення, документи інших мисливських товариств ЧСР та Підкарпатської Русі та ін.), що стосується діяльності
мисливського товариства „Ловена” (1936-1938).
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Спортивний клуб „Слован”, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Sportovní klub
„Slovan” v Mukačevě, Mukačevo)
Ф. 1560, од. зб. 11, 1931-1936 рр. Опис. Чеськ., рос., угор. мови.
Створений в 1930 році в м. Мукачеві. Мав офіційну назву „С.К. Славянин в Мукачеве” (S.K. Slovan v Mukačevě). Найбільш популярними секціями клубу були секції
футболу і тенісу. Діяв на підставі свого Статуту. В 1937 р. був об’єднаний із Спортивним
клубом „Духнович”.

Документальний матеріал (доповіді голови тенісової секції про діяльність
Спортивного клубу „Слован”, документи про побудову тенісових майданчиків та
організацію культурно-спортивних вечорів, журнал обліку членів тенісової секції, організаційний Статут тенісової секції, фінансові документи тенісової секції
С.К. „Слован”), що стосується діяльності Спортивного клубу „Слован” в м. Мукачеві (1931-1936).

3. Редакції газет та спілки журналістів
5 фондів, од. зб. 5, 1930-1938 рр. Описи.

Редакція газети „Неделя”, м. Ужгород Підкарпатської Русі
Ф. 1164, од. зб. 1, 1938 р. Опис. Русин. мова.
Щотижнева газета. Редактор Е. Бокшай.23 Видавець Є. Петрик. Заснована в жовтні
1935 р. Газета була друкованим органом, який захищав інтереси русинського населення Підкарпатської Русі та греко-католицької церкви.

Список передплатників газети (1938).
Редакція газети „Пластун”, спортивного товариства „Пластун”, м. Ужгород
Підкарпатської Русі
Ф. 70, од. зб. 1, 1938 р. Опис. Укр. мова.
Вірш невідомого автора про пластунський табір із згадкою про Гренджу-Донського.24

23
Бокшай Е. (1889-1976), священик, журналіст, педагог, політичний діяч русинського напрямку. Після розпаду Австро-Угорщини – секретар „Руського клубу” (1919). В 1935-1938 рр. видавав русинською
мовою газету „Неделя”. Викладав основи віри в Ужгородській гімназії (1918-1944). В 1945 році виїхав
до Чехословаччини, проживав в м. Кошице. ( Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород,
2006. С. 121.)
24
Гренджа-Донський Василь (1897-1974), письменник, поет, журналіст і культурно-освітній діяч
Підкарпатської Русі. В 1928-1929 рр. – редактор журналу „Наша земля”. Першим на Підкарпатській
Русі писав і видавав книги українською літературною мовою. (Гренджа-Донський (1897-1974) // Календар „Просвіти” на 1994 рік; Вегеш М., Туряниця В. У вінок шани і визнання. Ужгород, 1995. Вони
боронили Карпатську Україну… С. 472-477. Тернистий шлях до України… С. 709 та інші.)
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Редакція газети „Русская народная газета”, м. Ужгород Підкарпатської Русі
Ф. 1167, од. зб. 1, 1938 р. Опис. Рос. мова.
Після припинення в кінці 1935 р. випуску „Народной Газеты”, як органу „Русской народной партии”, почала виходити „Русская Народная Газета” під редакцією І. Круцика.
З друку вийшов тільки один її номер.

Рукопис вірша „28 жовтня” (1938).25
Редакція газети „Русская правда”, м. Ужгород Підкарпатської Русі
Ф. 1168, од. зб. 1, 1938 р. Опис. Рос. мова.
Виходила в м. Ужгороді в 1938-1940 рр. Засновником та редактором газети був
відомий політичний діяч Підкарпатської Русі А. Броді26.

Рукописи статей, рекламні оголошення (1938).
Спілка Російських журналістів Підкарпатської Русі; Союз Русских журналистов Подкарпатской Руси, м. Ужгород Підкарпатської Русі
Ф. 1163, од. зб. 1, 1930 р. Опис. Рос. мова.
Створена на установчих зборах, які відбулися 16 серпня 1930 р. в м. Ужгороді.
На зборах були присутні представники наступних видань: „Русский Вестник”, „Новое
Время”, „Урядовая Газета”, „Русская Земля”, „Юный друг”, „Вперед”. Метою створення
спілки був захист професійних інтересів журналістів Підкарпатської Русі.
На зборах був прийнятий Статут спілки та обрано правління, яке очолив
д-р Й. Камінський.27

Протоколи установчих зборів та засідання правління „Союза Русских журналистов Подкарпатской Руси”, перелік представників друкованих видань, що були
присутні на установчих зборах „Союза Русских журналистов” (1930).

28 жовтня 1918 року – день утворення Чехословацької Республіки. державне свято в ЧСР.
Броді А. (1895-1946), вчитель, журналіст, політичний діяч, русинофіл проугорського напрямку.
Один з засновників партії „Автономный Земледельческий Союз” (АЗС), депутат Чехословацького парламенту від цієї партії до 1938 р. Член президії „Общества им. А. В. Духновича”, редактор низки газет,
що виходили на території Підкарпатської Русі в 20-30-х рр. ХХ ст., перший прем’єр-міністр автономного
уряду Підкарпатської Русі (11.10.1938 – 26.10.1938). (Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси, 2006.
С. 125-126.)
27
Камінський Й. (1878-1944), адвокат, журналіст, політичний діяч. Видавав газету „Карпаторусский Голос” (1932-1944), очолював „Союз Русских журналистов Подкарпатской Руси”, „Кооперативный
Союз”, редагував його газету „Дружественный вестник” (1926-1927), був членом муніципальної ради
м. Ужгорода та одним з директорів „Подкарпатского народного театра” (1936-1938). (Поп И. Зазнач.
твір. С. 202.)
25
26
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3.1. Друкарні

1 фонд, од.зб.15, 1927-1938 рр. Опис
Друкарня „Кальвін”, м. Берегово Підкарпатської Русі (Kálvin-nyomda,
Beregszász)
Ф. 707, од. зб. 15, 1927-1938 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.
Оголошення Крайового суду в м. Берегові про продаж з аукціону майна друкарні за несплату боргів (1931).
Документи (заяви замовників та листування з ними з приводу друкування календарів, статей, літературних творів, проведення розрахунків, конспект статті невідомого автора „Про релігійні відносини в Голандії”, переклади статей та лекцій
на релігійні теми на угорську мову і з угорської мови та ін.), що стосується діяльності дукарні „Кальвін” в м. Берегові (1927-1938).

4. Архівні установи

1 фонд, од. зб. 41, 1923-1938 рр. Описи.
Крайовий архів Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Zemská archivní komise v
Užhorodě, Užhorod)28
Ф. 298, од. зб. 41, 1923-1938 рр. Описи. Чеськ., нім., угор. мови.
Рішення про створення Крайового (Земського) архіву Підкарпатської Русі в
м. Ужгороді та центрального метричного управління було прийнято на підставі Постанови Президії Цивільного управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді за № ІІ-1319
pres. ai 23 від 3 березня 1923 р., однак, фактично, Крайовий а рхів Підкарпатської Русі
був відкритий пізніше. На підставі зазначеної Постанови була також призначена Крайова архівна комісія у складі п’яти чоловік. З 1919 по 1927 рік організацією архівної
служби на території Підкарпатської Русі займався досвідчений спеціаліст в галузі архівної справи – Крайовий архіваріус д-р М. Радвані. Крайовий архів Підкарпатської Русі
проіснував до 1938 року.

Розпорядчі документи, повідомлення Цивільного та Крайового управлінь Підкарпатської Русі в м. Ужгороді з питань розвитку архівної справи на території Підкарпатської Русі (1926-1931). Протокол засідання Чехословацької та Румунської
архівних комісій про обмін архівними документами (1926).
Документальний матеріал (щоденник Крайового архіваріуса М. Радвані із записами про виконану роботу в жупних архівах мм. Берегова та Севлюша, виписки
28
Документи про діяльність Крайового архіву Підкарпатської Русі зберігаються також у наступних
фондах Державного архіву Закарпатської області: Ф. 28: Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород (1919-1938); Ф. 29: Президія Цивільного управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород (1919-1928);
Ф. 63: Цивільне управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород (1919-1928).
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з архівних документів, зроблені Крайовим архіваріусом М. Радвані стосовно історії
жупних архівів Підкарпатської Русі та Словаччини, будівництва державних шляхів, звіти про відрядження Крайового архіваріуса М. Радвані, листування Крайової
архівної комісії, Крайового архіваріуса М. Радвані з центральними та місцевими
органами влади з питань розвитку архівної справи на території Підкарпатської
Русі, прохання установ та організацій про висилку книги М. Радвані „Архіви Підкарпатської Русі”, виписки з архівних документів про історію сс. Вілок та Вишково,
прохання осіб про видачу архівних довідок щодо дворянського походження, стажу
роботи та ін.; книги реєстрації вхідних та вихідних документів архіву Ужанської
адміністративної експозитури та ін.), що стосується діяльності Крайового архіву в
м. Ужгороді (1923-1938).

ІV. УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
1. Лікарні

2 фонди, од. зб. 89, 1917-1938 рр. Опис.
Інфекційна лікарня Чехословацького Червоного Хреста, м. Хуст Підкарпатської Русі (Infekční nemocnice československého červeného Křiže v Chustě,
Chust)
Ф. 1190, од.зб. 79, 1920-1931 рр. Опис. Чеська, русин. мови.
Розпорядження дивізії Червоного Хреста про добудову й устаткування лікарні.
Розпорядження Рефератів охорони здоров’я, соціальної опіки, Цивільного управління Підкарпатської Русі з різних питань. Положення про лікарню та її внутрішній
розпорядок.
Листування з Рефератом охорони здоров’я з фінансових, господарських, адміністративних питань та з питань особового складу. Тижневі відомості про рух
хворих. Відомості про сплату страхових внесків. Місячні та річні фінансові звіти
лікарні.
Севлюська крайова лікарня, м. Севлюш Підкарпатської Русі (Zemská
nemocnice v Sevluši, Sevluš)
Ф. 1036, од.зб. 10, 1917-1938 рр. Опис. Чеська мова.
Повідомлення Крайового Управління Підкарпатської Русі про виплату асигнувань на будівництво господарських об’єктів лікарні.
Протоколи прийому хворих в лікарню. Книга обліку працівників лікарні. Місячні
відомості про стан лікарні.
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1.1. Управління та комітети лікувальних фондів
3 фонди, од.зб.61, 1926-1939 рр. Описи.

Великокапушанський окружний комітет лікувального фонду службовців,
с. Великі Капушани (Okresný sbor lečebného fondu veřejních zaměstnancov v
Velkých Kapušanách, Veľ ký Kapušaní)
Ф. 1182, од.зб. 35, 1926-1935 рр. Опис. Чеська, словац. мови.
Циркуляри, розпорядження, інструкції та листування Празького лікувального
фонду службовців із різних питань.
Доповідні записки. Місячні та річні фінансові звіти лікувального фонду.
Окружне управління лікувального фонду службовців Ужгородської місцевості, м. Ужгород (Okresný sbor lečebného fondu veřejních zaměstnancov v
Užhorodě-venkov, Užhorod)
Ф. 1193, од.зб.11, 1927-1938 рр. Опис. Чеська мова.
Циркуляри Лікувального фонду службовців у Празі про замовлення ліків, нову
систему обліку застрахованих осіб та з інших організаційних питань.
Місячні та річні звіти. Картки обліку застрахованих осіб.
Севлюське управління лікувального фонду службовців, м. Севлюш (Okresný
sbor lečebného fondu veřejnich zaměstnancov v Sevluši, Sevluš)
Ф. 1192, од.зб. 15, 1928-1939 рр. Опис. Чеська мова.
Листування з Лікувальним фондом службовців у Празі, окружними управліннями про облік та лікування застрахованих осіб.
Дозволи та направлення на лікування. Відомості нарахування страхових внесків. Облікові картки й посвідчення застрахованих осіб. Місячні фінансові звіти
управління.

1.2. Громадські установи охорони здоров’я
3 фонди, од. зб. 55, 1920-1938 рр. Описи.

Дивізія товариства чехословацького Червоного Хреста в Підкарпатській
Русі, м. Мукачево (Divize společnosti československého červeného Křiže pro
zemí Podkarpatoruskou, Mukačevo)
Ф. 1138, од.зб. 2, 1920-1938 рр. Опис. Чеська мова.
Листування з місцевими організаціями про облік та видачу матеріальної допомоги потребуючим. Запрошення на збори товариства.
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Крайове об’єднання Ліги ім. Т.Г. Масарика по боротьбі з туберкульозом
на Підкарпатській Русі, м. Ужгород (Zemský sbor Masarykový Ligy proti
tuberkulose v Užhorodě, Užhorod)
Ф. 885, од.зб. 52, 1932-1938 рр. Опис. Чеська мова.
Крайове об’єднання Ліги ім. Т.Г. Масарика по боротьбі з туберкульозом на Підкарпатській Русі утворилося в 20-х роках ХХ ст. Є згадка про те, що вона існувала вже
в 1927 році, але документи є тільки починаючи з 1932 року. До 1934 року мала назву
„Крайова Ліга ім. Т.Г. Масарика з боротьби проти туберкульозу в Мукачеві”, з 1934 року
– „Крайове об’єднання Ліги ім. Т.Г. Масарика по боротьбі з туберкульозом в Підкарпатській Русі”. Місцем, де спочатку містився крайовий центр Ліги було м. Мукачево, а з
1934 року – Ужгород. Вищим органом Ліги був Центральний Союз об’єднань з боротьби
проти туберкульозу в Чехословацькій республіці.
На місцях діяли місцеві організації. Кошти на утримання Ліги відпускало Крайове
управління Підкарпатської Русі в Ужгороді. Деякі кошти Ліга отримувала від найму приміщень в будинках; на будівництво санаторіїв кошти збирались шляхом добровільних
пожертвувань. Відомостей про ліквідацію Ліги після включення всієї територіїї Підкарпатської Русі до складу Угорщини немає.

Циркуляри Центрального об’єднання в Празі та Крайового об’єднання з різних питань. Листування з різними установами з господарських та організаційних
питань, з питань закупівлі ліків, прийому хворих на лікування, будівництво диспансерів.
Протоколи загальних зборів місцевих організацій Ліги. Річні звіти місцевих організацій Ліги. Касові журнали.
Севлюське товариство „Червоного Хреста”, м. Севлюш Підкарпатської Русі
(Mistní spolek československého červeného Křiže v Sevluši, Sevljuš)
Ф. 1381, од.зб. 1, 1931-1938 рр. Опис. Чеська мова.
Книга протоколів загальних зборів членів товариства.

V. ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ

2 фонди, од. зб. 37, од. зб. 37, 1934-1938 рр. Описи.
Соціал-демократична професійна спілка торгових службовців, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Szociáldemokrata kereskedelmi alkalmazottak
szakszervezet, Ungvár)
Ф. 1160, од.зб. 1, 1920 р. Опис. Угор. мова.
ців.

Колективна угода між представниками спілки та представниками роботодав-
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Хустський секретаріат спілки землеробських та лісових робітників Підкарпатської Русі, м. Хуст Підкарпатської Русі (Sekretariat svazu zemědělských a
lesních zaměstnancov v Chustě, Chust)
Ф. 903, од.зб. 36, 1934-1938 рр. Описи. Чеська мова.
Професійні спілки сільськогосподарських і лісових робітників на території Підкарпатської Русі були щільно пов’язані з політичними партіями – соціал-демократичною і
республікансько-землеробською або аграрною. Організації спілок при соціал-демократичній партії мали центральне правління в Хусті – Секретаріат сільськогосподарських і
лісових робітників на Підкарпатській Русі. Центральне правління спілки – Центральний
секретаріат спілки сільськогосподарських і лісових робітників – було в Празі. Професійні організації, що були при аграрній партії, входили до „Професійної єдності”.
Друкованим органом Спілки була соціал-демократична газета „Вперед”, що видавалася в Ужгороді. В Празі видавалася газета „Puda a les”, яка була органом Центрального секретаріату Спілки. При Спілці було утворено посередницьке бюро.
Коло питань, над якими працював секретаріат, складали питання страхування робітників, організація посередництва в справах найму, контроль за виплатою допомоги
по безробіттю та проведення продовольчих кампаній допомоги безробітним.
Секретаріат припинив свою діяльність в листопаді 1938 року у зв’язку з початком
розпаду Чехословаччини.

Циркуляри Крайового Секретаріату соціал-демократичної партії, Міністерства
соціальної ЧСР з різних питань.
Листування з Центральним Секретаріатом, з управлінням державних лісів,
промисловим інспекторатом, місцевими організаціями з організаційних питань, з
питань особового складу, про страйки, страхування робітників та інше.
Тексти листів у газети. Проект промови на з’їзді Професійних спілок Чехословаччини. Книга обліку вхідних документів.

VІ. БЛАГОДІЙНІ УСТАНОВИ І ТОВАРИСТВА
Народний фонд, м. Ужгород Підкарпатської Русі
Ф. 1249, од.зб. 8, 1932-1936 рр. Опис. Чеськ., русин. мови.
Повідомлення Підкарпатського банку в Ужгороді про стан поточних рахунків
та рух грошей. Листування з боржниками про ліквідацію заборгованостей. Заяви
громадян про добровільні пожертвування.
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РОЗДІЛ V
Фонди установ та організацій періоду Карпатської України
(жовтень 1938 р. – березень 1939 р.)
І. Держава
1. Органи державної влади та управліня
7 фондів, од. зб. 7292, 1938-1939 рр. Описи.

Президія правління Карпатської України, м. Хуст
Ф. 3, од. зб. 327, 1938-1939 рр. Описи. Укр., чеськ. мови.
8-11 жовтня 1938 р., після Мюнхенської конференції, був сформований перший
уряд, автономної Підкарпатської Русі на чолі з А. Броді, який працював з 11 жовтня по
26 жовтня 1938 року. 26 жовтня 1938 року урядом Чехословаччини був сформований
другий уряд автономної Підкарпатської Русі, який очолив відомий громадсько-політичний діяч нашого краю А. Волошин, і проіснував до 1 грудня 1938 року.
Саме в цей час, 22 листопада 1938 року, Чехословацькі Національні Збори прийняли конституційний закон № 328 „Про автономію Підкарпатської Русі”, який став
правовою основою для формування і діяльності всіх державних структур автономної
Підкарпатської Русі, яка залишалася складовою частиною федеративної Чехо-Словацької республіки (ще раніше автономію отримала також і Словаччина). 2 листопада
1938 року у Відні відбувся перший арбітраж, який мав визначити кордони між ЧСР та
Угорщиною1.
Відповідно до ухвал Віденського арбітражу евакуація державних установ і майна
з території, що передавалися Угорщині, повинна була розпочатися 5 листопада і завершитися до 10 листопада 1938 року. Точне встановлення нових кордонів доручалося
змішаній чехословацько-угорській комісії.
Після встановлення кордонів між Чехо-Словаччиною та Угорщиною, автономний
уряд Підкарпатської Русі був переведений до Хуста. Кабінет міністрів автономної Підкарпатської Русі розпочав будівництво державних структур на території автономного
краю. Він завершив свою реорганізацію, розпочату ще в Ужгороді. На середину листопада автономний уряд Підкарпатської Русі складався з чотирьох міністерств: внутрішніх справ (міністр Е. Бачинський), шкільництва та народної освіти (міністр А. Штефан),
юстиції (міністр А. Дудка) і комунікацій (міністр Ю. Ревай). Кожне окреме міністерство
мало кілька ресортів (відділів). Зазначені міністерства виконували функції відділів колишнього Крайового управління Підкарпатської Русі в Ужгороді, підпорядковувались в
_____________
1
Віденський арбітра́ж назва двох політичних рішень, винесених арбітрами, яких призначили Німеччина та Італія з метою «мирного задоволення» претензій Угорщини на території, які вона втратила за Тріанонською угодою в 1920 році. Перший арбітраж відбувся в
1938 році, а другий – в 1940 роцi, і його рішення стосувалися Румунії.
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питаннях оборони, фінансів, зовнішньої політики Уряду Чехо-Словацької республіки, а
прем’єр-міністр автономного уряду призначався Президентом Чехо-Словаччини. Для
здійснення загального керівництва автономним урядом створювався колегіальний виконавчий орган – Президія. До складу Президії входили керівники згаданих міністерств
та їх заступники. Президія правління автономної Підкарпатської Русі (Карпатської
України) виконувала функції колишньої Президії Крайового управління Підкарпатської
Русі в м. Ужгороді. У своїй діяльності Президія правління автономної Підкарпатської
Русі (Карпатської України) та міністерства автономії керувалися основними положеннями конституційного закону ЧСР № 328 від 22 листопаду 1938 року, розпорядженнями
Уряду ЧСР, а також розпорядчими документами Президії автономного уряду Підкарпатської Русі, якщо останні не порушували компетенцію центральних органів влади в
Празі. Зазначена структура державного управління з деякими змінами проіснувала до
другої половини березня 1939 року, коли вся територія Підкарпатської Русі була включена до складу Угорщини.

Документи, що стосуються встановлення кордонів між Словаччиною та Підкарпатською Руссю, зміни кордонів Угорщини, утворення Чеської Народної Ради
на Підкарпатській Русі, розпорядження міністерств: внутрішніх справ, фінансів,
закордонних справ, землеробства, торгівлі, транспорту, юстиції і народної оборони Чехословаччини про організацію центру преси і пропагандистської служби,
розпущення Комуністичної партії Чехословаччини, порядок виселення громадян з
окупованих територій, урегулювання грошових видатків у зв`язку з зміною кордонів, про поступову демобілізацію. Розпорядження президії уряду Підкарпатської
Русі про зміни в уряді і розподіл функцій між ресортами (управліннями). Розпорядження уряду Карпатської України про назву „Карпатська Україна”, повідомлення президії уряду Підкарпатської Русі службовцям про звільнення їх зі служби,
повідомлення президії уряду Карпатської України про звільнення Андрія Бродія
з посади прем’єр-міністра Підкарпатської Русі і про призначення на цю посаду Августина Волошина. Розпорядження міністерств Чехо-Словаччини, і президії уряду
Карпатської України, повідомлення Ради Міністрів Чехо-Словаччини про організацію державного видавництва, податки, встановлення єдиних цін на товари, організацію поштової каси, оплату праці учителям та викладачам. Повідомлення про
організацію уряду і призначення міністрів уряду Карпатської України, циркуляри і
повідомлення президії уряду Карпатської України про наради, призначення громадян на роботу в уряді та в державні установи.
Розпорядження президії і уряду Карпатської України про встановлення державної мови, організацію гірничої служби, Народної Оборони „Карпатської Січі”.
Протокол установчих зборів Організації Народної Оборони „Карпатська Січ”. Протоколи засідання президії уряду Карпатської України про призначення осіб на роботу і переміщення їх по службі та інше. Списки службовців президії уряду Карпатської України, список жандармських, фінансових і військових службовців. Документи з виборів до сойму Карпатської України (12 лютого 1939 р.).
Листування президії уряду Карпатської України з урядом Чехо-Словаччини
про організацію міністерств, облік документів, виплату заробітної плати, пенсій,
фінансування уряду Карпатської України, організацію радіопередач для Карпатської України, з адміністративних, військових та інших питань.
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Президія Міністерства внутрішніх справ Карпатської України, м. Хуст
Ф. 17, од. зб. 399, 1938-1939 рр. Описи. Укр., чеськ. мови.
Після віденського арбітражу новий автономний уряд Підкарпатської Русі прем’єрміністра А. Волошина розпочав будівництво державних структур автономного краю,
спираючись спочатку на розпорядження Уряду Чехо-Словаччини, які стосувалися Підкарпатської Русі, а пізніше на основні положення конституційного закону ЧСР
№ 328 від 22 листопаду 1938 року „Про автономію Підкарпатської Русі”, що торкалися
розмежування компетенцій центральних та автономних органів влади. Так, в структурі
Міністерства внутрішніх справ Підкарпатської Русі (з грудня 1938 року – Карпатської
України), створювався колегіальний орган управління зазначеним Міністерством –
Президія, яку тривалий час очолював Д-р права Отто Павлюх. Як фаховий юрист, він
займався питаннями державного будівництва і реформування судової системи краю.
Президія Міністерства внутрішніх справ Підкарпатської Русі (Карпатської України) припинила свою діяльність в другій половині березня 1939 року.

Документи, що висвітлюють діяльність Президії Міністерства внутрішніх справ
Карпатської України в м. Хусті: справи про розпуск політичних організацій, дозволи для поселення громадян на території Карпатської України, надання громадянства, надання дозволів на еміграцію, продаж земельних ділянок, прийняття
на військову службу, про порушення правопорядку членами „Карпатської Січі” в
с. Данилово. Документи про видачу паспортів робітникам, які виїжджали на роботу до Німеччини (10-22 липня 1939 р.). Справи про товариства: „Студентский
фонд оказания помощи им. Князя Ф. Корятовича” в м. Ужгороді, Статут „Карпатских писателей” в м. Мукачеві, Статути „Народної Оборони Карпатської Січі” в
м. Хусті, організації „Січ” в с. Буштино; скарги на жандармів, заяви на прийняття
в жандармерію, отримання заробітної плати, обмундирування та інше; документальні матеріали, які стосуються діяльності жандармерії.
Міністерство внутрішніх справ Карпатської України, м. Хуст
Ф.18, од. зб. 1050, 1938-1939 рр. Описи. Укр., чеськ. мови.
Створено в листопаді 1938 року. У своїй діяльності керувалось розпорядженнями Уряду Чехо-Словаччини, які стосувались статусу Підкарпатської Русі, основними
правовими нормами конституційного закону ЧСР № 328 від 22 листопада 1938 року,
а також розпорядженнями та постановами уряду автономної Підкарпатської Русі (Карпатської України). Першим Міністром внутрішніх справ автономного краю став відомий
громадсько-політичний діяч Підкарпатської Русі Е. Бачинський.2 16 листопада 1938
року він підписав розпорядження про реорганізацію свого відомства й утворення в ньому чотирьох відділів. 30 листопада 1938 р. Е. Бачинського звільнили з цієї посади.
Останнім Міністром внутрішніх справ автономної Підкарпатської Русі став в березні
1939 року генерал Чехословацької армії Л. Прхала.
В компетенції Міністерства внутрішніх справ знаходились питання забезпечення
безпеки та правопорядку в автономному краї, паспортного контролю, боротьби з кри______________
2
Бачинський Едмунд Степанович (1880-1945) – громадсько-політичний діяч Підкарпатської Русі,
мер Ужгорода на початку 1920-х років, міністр внутрішніх справ першого Підкарпатського уряду в
1938 р. Энциклопедия Пидкарпатськои Руси, Ужгород, 2006. С.105.
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мінальними та політичними злочинами та ін. Міністерство внутрішніх справ автономної
Підкарпатської Русі (Карпатської України) припинило свою діяльність в березні 1939 року.

Документи про усунення А. Бродія з посади прем`єр-міністра автономної
Підкарпатської Русі, перенесення Крайового управління Підкарпатської Русі у
м. Хуст, встановлення та визначення нових державних кордонів, про точні назви
міністерств, організацію робочих таборів, організацію управлінь поліції, організацію служби безпеки на території автономного краю, організацію поліцейської дирекції у м. Хусті.
Розпорядження і повідомлення Президії Ради Міністрів Чехословаччини про
організацію радіослужби, присутність членів уряду Карпатської України на нарадах Ради Міністрів, розпорядження Президії уряду Карпатської України і Міністерства внутрішніх справ Карпатської України.
Розпорядження Президії Ради Міністрів Чехословаччини про призначення
А. Волошина прем’єр-міністром автономного уряду, слухання радіопередач, розпуск окружних представництв, про розпуск профспілкових організацій, про заготовлення обмундирування для жандармів, реорганізацію нотарських управлінь
на території Підкарпатської Русі, прийняття осіб на поліцейську службу і списки
поліцейських службовців. Звіти Крайової канцелярії Карпатської України. Статут
Підкарпатських жандармських офіцерів.
Справи про організацію управління поліції, зміну уряду Підкарпатської Русі, надання громадянства, терористів в прикордонній смузі, про поліпшення матеріального
забезпечення жандармів, нагороду службовців поліції, статути товариств „Центральний союз греко-католицьких студентів”, „Вчитель громади” та інші документи.
Листування з міністерствами Чехословаччини і Міністерством внутрішніх
справ та окружними управліннями про організацію і упорядкування діяльності
установ Підкарпатської Русі, про політичне становище на Підкарпатській Русі, виконання закону про оборону, про прийняття на роботу і переміщення по службі,
прикордонний режим з сусідніми державами, видання закордонних паспортів, про
надання і зміну громадянства.
Міністерство юстиції Карпатської України, м. Хуст
Ф. 577, од. зб. 76, 1938-1939 рр. Описи. Укр., чеськ. мови.
Міністерство юстиції Карпатської України, було утворене в м. Хуст у листопаді
1938 року, його очолив радник Августина Волошина А. Дудка3. Пізніше, при зазначеному Міністерстві, була утворена комісія на чолі з В. Комарницьким4, яка займалася
юридичною термінологією „спеціально для Карпатської України”.
______________
3
Августин Дудка (20.10.1906 – 28.07.1994) – громадсько-політичний діяч, секретар Вищого суду в
Кошице (Словаччина), секретар Вищого суду Карпатської України, член правничої комісії автономного
уряду. 12 Міністерство юстиції автономної Підкарпатської Русі (Карпатської України) лютого 1939 р.
був обраний послом Сойму Карпатської України. (Довганич О. Карпатська Україна в боротьбі за Незалежність …Ужгород, 2007. С. 28.)
4
Комарницький Володимир Іванович (04.06.1906 – 04.11.1987) – громадсько-просвітницький діяч,
адвокат, керівник радіомовлення та пропаганди при автономному уряді Карпатської України. (Довганич
О. Зазнач. твір. С. 35.)
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До компетенції Міністерства юстиції автономії належали питання, які були пов’язані
з діяльністю судів, прокуратури, реорганізацією судової системи. Міністерство юстиції
в питаннях загальнодержавного характеру підпорядковувалось Міністерству юстиції
ЧСР, а як структурна частина автономного уряду – прем’єр-міністру автономії.
Міністерство юстиції прийняло активну участь в переведенні судових установ (крайових і окружних судів, прокуратури, адвокатських установ) з території, що відходила
до Угорщини, на територію автономної Підкарпатської Русі (Карпатської України). Крім
того, Міністерство юстиції займалося вивченням пропозицій, які надходили від керівників судових органів, прокуратури щодо їх реорганізації. В своїй діяльності Міністерство юстиції керувалося основними нормами конституційного закону ЧСР № 328 від
22 листопада 1938 року „Про автономію Підкарпатської Русі”, розпорядженнями та постановами Уряду ЧСР, а також розпорядженнями уряду автономної Підкарпатської Русі
(Карпатської України), які стосувалися питань, що входили в його компетенцію.
Судова система на території автономної Підкарпатської Русі (Карпатської України)
була остаточно сформована в січні 1939 р. Міністерство юстиції автономної Підкарпатської Русі (Карпатської України) припинило свою діяльність в березні 1939 року.

Розпорядження Міністерства юстиції Чехословаччини про встановлення вартості майна судів, залишеного на окупованій території, список майна Крайового
суду, залишеного в Ужгороді. Урядові розпорядження про реорганізацію системи
судових органів, установлення меж судових органів, проекти урядових розпоряджень про зміни в законах, циркуляри Міністерства юстиції Чехословаччини про
надіслані зауваження, прохання Союзу адвокатів до Міністерства юстиції про
створення адвокатської палати.
Розпорядження Міністерства і повідомлення крайових судів про переміщення
службовців, призначення судових радників, призначення окружних та крайових суддів, особові справи судових радників, адвокатів. Плани роботи крайових судів на
1939 рік.
Листування з Крайовим судом в Хусті і Президією Верховного суду в Левочі про
організацію судових органів Карпатської України, листування з канцелярією Президента Чехословацької республіки про помилування засуджених судами громадян.
Міністерство господарських справ Карпатської України, м. Хуст
Ф.19, од. зб. 4435, 1938-1939 рр. Описи. Укр., чеськ. мови.
Найбільшим і найважливішим Міністерством молодої автономії від початку було
Міністерство комунікацій і господарства, яким керував міністр Ю. Ревай5. Зазначене
Міністерство було створене в листопаді 1938 року. Це відомство мало вісім ресортів
(управліннь): господарства, фінансів, залізниць, пошт, телефонного та телеграфного
зв’язку, охорони здоров’я, торгівлі і промисловісті, громадських робіт і соціальної опіки. У своїй діяльності Міністерство керувалося правовими нормами конституційного
закону ЧСР № 328 від 22 листопада 1938 року „Про автономію Підкарпатської Русі”,
розпорядженнями та постановами Уряду ЧСР, а також розпорядженнями автономного
уряду Підкарпатської Русі (Карпатської України) в питаннях, що належали до його компетенції.
______________
5
Ревай Юліан Іванович (26.07.1899-30.04.1979) – український політичний і освітній діяч Закарпаття. (Довганич О. Карпатська Україна в боротьбі за Незалежність …Ужгород, 2007. С. 48-49.).

410

Державний архів Закарпатської області

Міністерство здійснювало контроль за розвитком промисловості, сільського та лісового господарства, транспорту, фінансової системи, торгівлі, діяльністю установ охорони здоров’я, органів соціальної опіки тощо.
Після проголошення 15 березня 1939 року незалежної Карпатської України був
сформований її новий Уряд, в якому Міністерство господарства, а також Міністерство
оборони очолив відомий громадсько-політичний діяч нашого краю С. Клочурак.6 Міністерство припинило свою діяльність в другій половині березня 1939 року.

Розпорядження Міністерства господарських справ про розподіл компетенції в
міністерствах, організацію млинів та збільшення їх потужності, підвищення випуску продукції, про контроль за продажем кукурудзи, вина, вивіз лісу, про пониження
податків на ремонт будинків, виплату пенсій, заробітної плати, про облік і перевірку безробітних та інше.
Циркуляри з питань діловодства в Міністерстві, організації фінансового відділу при Міністерстві господарських справ, роботи дирекції пошти і телеграфу в
Хусті, про встановлення державної мови, з питань евакуації уряду з територій,
що відійшли до Угорщини, святкування греко-католицьких свят, складання відомостей про врожай, вирощування домашньої птиці, складання статистики туристичного руху.
Повідомлення Міністерства господарських справ Карпатської України в Хусті
про структуру Міністерства і основні обов`язки структурних частин, переміщення
службовців чеської та словацької національності в Чехію, Моравію та Словаччину,
про установлення кількості друкарень, випуск рекламної брошури для світової виставки в Нью-Йорку 1939 р., розклад руху поїздів, міжнародну авіапочту, встановлення фонду імені Т.Г. Масарика для премій службовців залізниць, судові справи
з обвинувачення в терористичній діяльності на користь Угорщини, установлення
кількості посівних площ на території Карпатської України на 1939 р., про торгівлю
деревом, розподіл солі між населенням.
Плани, бюджети, кошториси, технічні описи та рахунки на будівлю шкіл, ремонт доріг, сільськогосподарські роботи на 1939 рік. Звіти уряду, господарськоконтрольної служби про грошові видатки за грудень 1938 р. і січень 1939 р., місячні звіти окружних урядів про стан землеробства в округах, ситуаційні періодичні
звіти лісоохоронної служби за 1938-1939 рр., надзвичайну інспекцію шкіл, службову діяльність окружних лікарів та ін.
Рішення Міністерства господарських справ Карпатської України про опублікування збірника законів Карпатської України, про дозвіл на вирубку лісу, переведення фабрики дзвонів „Акорд” з Ужгорода на територію Карпатської України.
Особові справи службовців.
Листування з Президією Уряду Карпатської України про фінансування будівництва доріг, ремонт шкіл, охорону лісів, з питання встановлення розміру площі
лісів, які опинились на території Угорщини, про обмін архівними документами між
Карпатської Україною і Чехословаччиною, експорт товарів з Карпатської України,
надання приміщень для евакуйованих шкіл, організацію протиепідемологічної
служби, про розміщення філіалу мукачівської лікарні в с. Солотвино (в Солотвин_______________
6
Клочура́к Степа́н Степа́нович (27.02.1985 – 08.02.1980) – український, закарпатський громадськополітичний діяч, журналіст, президент Гуцульської республіки. (Довганич О. Зазнач. твір. С.34- 35.)
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ській копальні), проект лікарні, організацію нових підприємств в Карпатській Україні, з торговельними фірмами Карпатської України про надання їм дозволу на імпорт товарів, випуск поштових марок Карпатської України, з дирекціями народних
господарських шкіл Карпатської України про призначення вчителів, фінансування
шкіл, придбання інвентаря та інше.
Міністерство культу, шкіл та народної освіти Карпатської України
Ф.109, од. зб. 702, 1938-1939 рр. Описи. Укр., чеськ. мови.
Міністерство культу, шкіл та народної освіти автономної Підкарпатської Русі (Карпатської України) було створене в листопаді 1938 року. Незабаром Міністерство очолив
відомий громадсько-політичний діяч нашого краю А. Штефан7. У своїй діяльності Міністерство керувалося положеннями конституційного закону ЧСР № 328 від 22 листопада
1938 року, розпорядженнями та постановами Уряду ЧСР, Міністерства шкіл та народної освіти ЧСР, розпорядженнями автономного уряду Підкарпатської Русі (Карпатської
України) в питаннях, що належали до його компетенції. Міністерство культу, шкіл та
народної освіти здійснювало контроль за діяльністю адміністративних органів освіти,
навчальних закладів, установ культури та релігійних конфесій. Крім того, в компетенції
Міністерства знаходились справи національних меншин. Міністерство культу, шкіл та
народної освіти припинило свою діяльність, як і інші адміністративні органи автономної
Підкарпатської Русі (Карпатської України), в другій половині березня 1939 року.

Розпорядження і циркуляри Міністерства культу, шкіл та народної освіти про
дозвіл на відкриття горожанської школи в Тячівському окрузі, відкриття горожанської школи в сс. Іршаві та Воловець, з фінансових питань, стягнення пенсійних
внесків з вчителів та церковних громад, реорганізацію чеських шкіл, призначення
пенсії учителям, з адміністративних питань, фінансових питань, затвердження фінансових звітів, відомості видатків, збирання ювілейного дару в фонд оборони
держави, про закриття чеських шкіл та відкриття шкіл з українською мовою, списки шкіл державних і недержавних, їх розширення, реорганізацію та переміщення.
Документальний матеріал про призначення службовців, вчителів і їх оплату
праці, про допуск до іспитів на звання вчителя; особові справи священників, які
викладали в школах закон божий. Справи про доходи уніатських церков, фінансування будівництва православної церкви в Хусті; особові справи вчителів.
Листування з Міністерством освіти Чехословаччини, канцелярією Губернатора
Підкарпатської Русі про кількість учителів, відкриття дитячих садків та чехословацької школи в с. Довге, з адміністративних та господарських питань, оплату за
навчання, вивчення української мови для державних службовців, аренду приміщень для шкіл, впровадження в число обов`язкових предметів німецької мови, побудову школи в с. Велятин та дитячого садка в с. Усть-Чорна, забезпечення шкіл
учбовими посібниками. Протоколи учительських нарад, паспорти горожанських
шкіл, бюджети шкіл, фінансові звіти шкіл, відомості нарахування виплат вчителям.
____________________
7
Штефан Августин Омелянович (11.01.1893-04.09.1986 рр.) – український педагог, освітянин, суспільно-політичний діяч, Голова Сойму Карпатської України. (Довганич О. Карпатська Україна в боротьбі за Незалежність …Ужгород, 2007. С. 34-35.)
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Хустське крайове управління, м. Хуст Карпатської України
Ф. 211, од. зб. 303, 1938-1939 рр. Описи. Укр., чеськ. мови.
Після рішень Віденського арбітражу низинна частина Підкарпатської Русі з мм.
Ужгород, Мукачево, Берегово відійшла до Угорщини. Крайове управління Підкарпатської Русі, також як і інші структури місцевої адміністрації, переводилося до м. Хуста. 22 листопада 1938 року Національні Збори ЧСР прийняли конституційний закон
ЧСР № 328 „Про автономію Підкарпатської Русі”. Згідно зазначеного закону функції
колишнього Крайового управління Підкарпатської Русі в Ужгороді, а також канцелярії
Губернатора Підкарпатської Русі передавалися адміністративним органам автономної
Підкарпатської Русі (Карпатської України), хоча формально Крайове управління Підкарпатської Русі в м. Хусті було ліквідовано рішенням уряду автономної Підкарпатської
Русі (Карпатської України) тільки 26 грудня 1938 року.
В січні 1939 р. було завершено формування структури виконавчо-розпорядчої влади на території Карпатської України.

Розпорядження, рішення та циркуляри Хустського крайового уряду про розпуск сільких представництв, заборону емігрантам займатися торговлею і ремеслом, забезпечення лікарень медикаментами, надання дозволів на виготовлення
та продаж ліків, облік виселених громадян з окупованої Угорщиною території, організацію ветеринарної служби, надання допомоги сім`ям військовослужбовців,
про організацію вивчення української мови, збирання податків, надання патентів
для торгівлі, надання дозволу на вирубку лісу, про облік лікарів, організацію вивчення курсу української мови для службовців державних установ.
Повідомлення Крайового уряду Підкарпатської Русі в Хусті про надання дозволу на випуск газет, демобілізацію військовослужбовців, допомогу безробітним,
скарги на жандармів, місце знаходження Ужгородського окружного уряду, місце
знаходження угорських терористів „Соботчопот”, приїзд англійських журналістів
в с. Волове.
Листування Крайового управління Підкарпатської Русі з Міністерствами Карпатської України про організацію поліцейської дирекції в Хусті і жандармських
станцій, евакуацію урядів з Ужгороду, Мукачева та Берегова, зарплату держслужбовців, будівництво гідроелектростанції в Оноківцях, земельну реформу та про
надзвичайну вирубку лісу в Рахівському окрузі, господарські податки, надання
права на присвоення назви „Санаторій купелі в Поляні” (план будинка, Статут
санаторія), призначення лікарів в окружні лікарні, забезпечення медикаментами,
допомогу сім’ям військовослужбовців; про посівну компанію у зв`язку з засухою в
1937 р., забезпечення службовців квартирами, розпуск сільських представництв,
з дільничими лікарями про безкоштовне лікування безмаєтних.
Справи про фінансування робіт на каналі Невицьке-Ужгород, шкоди спричинені угорською окупацією території Карпатської України, надання чехословацького
громадянства, особові справи окружних лікарів та ін.
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ІІ. ОСВІТА
1. Установи освіти
1.1. Навчальні заклади

1 фонд, од. зб. 14, 1939 р. Опис.
Українська державна реальна гімназія с. Рахів Мараморошської жупи (Státní
reálné gymnasium v Rachově, Rachov)
Ф. 1063, од. зб. 14, 1939 р. Опис. Укр. мова.
В 1923 році в с. Рахові була створена горожанська (неповна середня) школа з русинською мовою навчання, яка діяла до 1945 року. В період існування автономної Підкарпатської Русі (Карпатської України) вона на короткий час реорганізується в Українську державну реальну гімназію з українською мовою навчання, причому до зазначеної
гімназії передається частина майна тимчасово закритої російської державної реальної
гімназії в м. Мукачеві. Гімназія мала свій філіал у с. Сваляві. В березні-квітні 1939 року
Українська державна гімназія в с. Рахові знову реорганізується в горожанську школу з
русинською та угорською мовами навчання.

Розпорядження Міністерства культу, шкіл та народної освіти в Хусті про
призначення вчителів. Циркуляри про придбання для шкільних бібліотек книжок, про зміни в розпорядку іспитів. Акт поділу майна закритої Мукачівської
російської реальної гімназії між Рахівської гімназією та її філіалом у Сваляві.
Розпорядження Регентського комісаріату Підкарпатської території про призначення вчителів.

1.2. Адміністративні освітні установи
3 фонди, од. зб. 43, 1938-1939 рр. Описи

Шкільний відділ Цивільного управління Карпатської України в Хусті, м. Хуст
Ф.1125, од. зб. 1, 1939 р. Опис. Укр. мова.
Створений в листопаді 1938 року в рамках реорганізації адміністративних органів управління автономної Підкарпатської Русі (Карпатської України). Структурно входив до Крайового управління автономної Підкарпатської Русі (Карпатської України) в
м. Хусті. Виконував тіж самі функції, що і Реферат освіти та шкільний відділ Цивільного,
а пізніше Крайового управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді. Підпорядковувався
Крайовому управлінню автономної Підкарпатської Русі (Карпатської України) в м. Хусті,
в спеціальних і загальних питаннях – Міністерству культу, шкіл та народної освіти Кар-
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патської України і Міністерству шкіл та народної освіти ЧСР. Припинив свою діяльність
в березні 1939 року.

Циркуляри та розпорядження Цивільного управління автономної Підкарпатської Русі (Карпатської України) (1939).
Тячівський окружний шкільний інспекторат Карпатської України, с Тячів
Ф.1119, од. зб. 42, 1938-1939 рр. Опис. Укр. мова.
Створений в листопаді 1938 року. Здійснював безпосередній контроль за школами
на території Тячівського шкільного округу. Очолював інспекторат окружний шкільний інспектор, якого за поданням Крайової шкільної ради, затверджувало Міністерство культу, шкіл та народної освіти Карпатської України в м. Хусті. Припинив свою діяльність в
березні 1939 року.

Розпорядження Міністерства культу, шкіл та народної освіти Карпатської України
в м. Хусті про зміну мови викладання з чеської на українську в школах сіл: Буштино,
Вульхівець, Усть-Чорна та Руська Мокра, з особового складу вчителів, з адміністративних питань. Циркуляр Крайового управління в м. Братиславі про встановлення
кордонів між Угорщиною і Чехословаччиною. Відомості про кількість учнів, учителів, вихователів і дітей у дошкільних установах по Тячівському округу за станом на
1 лютого 1939 року. Акти передачі шкіл в селах: Калини, Кричові, Широкий Луг, Чорноголові та горожанської школи в с. Тячеві. Особові справи вчителів.
Хустський шкільний інспекторат Карпатської України, м. Хуст (Školský
inspektorát v Chustě, Chust)
Ф. 1093, од. зб. 19, 1938-1939 рр. Описи. Укр. мова.
Створений в листопаді 1938 року. Здійснював безпосередній контроль за діяльністю навчальних закладів Хустського шкільного округу. Очолював інспекторат окружний
шкільний інспектор, якого за поданням Крайової шкільної ради, затверджувало Міністерство культу, шкіл та народної освіти Карпатської України в м. Хусті. Припинив свою
діяльність в березні 1939 року.

Циркуляри інспекторату про українізацію адміністративного апарату, Міністерства культу, шкіл та народної освіти Карпатської України в м. Хусті про ліквідацію
батьківських комітетів, про порядок закриття чеських шкіл. Протоколи сільського представництва про допомогу у відкриті горожанських шкіл в сс. Золотарьово,
Драгово та Липча.
Листування з Міністерством культу, шкіл та народної освіти Карпатської України в м. Хусті про приміщення і майно шкіл, про передачу орендних договорів на
приміщення закритих чехословацьких шкіл, відношення до інспекторату чехословацьких шкіл. Листування з особового складу. Особові справи вчителів.
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РОЗДІЛ VІ
Фонди установ, організацій, підприємств
періоду Угорського королівства
(березень 1939 – жовтень 1944 рр.)
І. Держава
В період між двома світовими війнами в політиці Угорщини визначальне місце
займало питання повернення територій, що були втрачені згідно Тріанонського мирного договору. У 1920-1930-роки Угорщина активно шукала міжнародну підтримку (союзників) для перегляду Тріанонської угоди. Наприкінці 20-х років проти Версальської
системи виступила Італія, а з початку 30-х років і Німеччина.
Для вирішення спірних питань щодо угорської національної меншини, зокрема в
Підкарпатській Русі, 9-13 жовтня 1938 року в м. Комарно були проведені угорськочехословацькі переговори. Внаслідок безрезультатних переговорів, 2 листопада 1938
року Німеччина та Італія прийняли рішення про корекцію державного кордону між Чехословаччиною та Угорщиною з урахуванням етнічного складу населення суміжних
територій. Це був перший Віденський арбітраж, за яким від Чехословаччини були відокремлені та передані Угорщині південна частина Підкарпатської Русі (Карпатської
України) і райони південної Словаччини, населені переважно угорцями. Угорська армія 9 листопада ввійшла до Берегова, а 10 листопада – до Мукачева та Ужгорода.
Таким чином Угорщина повернула частину територій, втрачених в результаті розпаду
Австро-Угорщини після Першої світової війни, але вона продовжувала зберігати наміри щодо приєднання всієї території Підкарпатської Русі, мотивуючи це економічною
доцільністю.
Протягом листопада 1938 року – березня 1939 року пройшла делімітація чехословацько-угорського кордону, яка визначила тільки її словацьку ділянку, що дозволило Угорщині, після проголошення незалежності Словаччини 14 березня 1939 року
(і таким чином де-факто розпаду Чехо-Словаччини), почати окупацію решти частини
Підкарпатської Русі.
10 березня 1939 року уряд Угорщини ухвалив рішення про повернення краю в
рамках військової акції. Паралельно з окупацією вермахтом Чесько-Моравського
краю, проголошенням Словацької Республіки, угорська армія зайняла Карпатську
Україну. З цього часу за територією закріплюється назва Підкарпатська територія або
Підкарпаття.
Після приєднання краю до Угорщини влада перейшла до жорстких форм правління. „Завойовані в двадцятирічній боротьбі” інститути зникли або злились з аналогічними установами в Угорщині.
Правовою основою для переходу від військового до цивільного управління стали
закон № VI. „Про з’єднання Підкарпатської території з Угорською державою” та розпорядження прем’єр-міністра Угорщини № 6.200 „Про теперішнє управління суспільною
справою на повернених землях Підкарпатської Русі” від 22 червня 1939 року. Цими
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актами підкреслювалось особливе місце Підкарпатської території у державно-правовій системі Королівства Угорщина. Відтак із 7 липня 1939 року регіоном управляла
специфічна ланка у вертикалі виконавчої влади під назвою „Регентський комiсарiат” із
дорадчим органом – Комiсiєю пропозицій, хоча треба зауважити, що уряд Угорщини на
чолі з графом Палом Телекі саме в цей час розглядали питання щодо можливості надання автономії Підкарпатській території у складі Угорського королівства. З рештою,
це питання було знято з порядку денного в серпні 1940 р., а зазначена вище структура управління Підкарпатською територією з деякими змінами проіснувала до жовтня
1944 року.

1. Органи самоврядування
1.1. Бургомістри, міські управління
3 фонди, од. зб.14060, 1938-1944 рр. Описи.

Після включення в листопаді 1938 року частини території Підкарпатської Русі до
складу Угорського королівства, в мм. Ужгороді, Мукачеві та Берегові були ліквідовані органи міського самоврядування чехословацького періоду (магістрати), і відновлені
управління бургомістрів, які діяли на підставі законів Угорського королівства № ХVIII
від 1871 року і № ХХІІ від 1886 року з деякими доповненнями і змінами, які були прийняті в 1920-1930-х рр. Угорським парламентом і Угорським урядом. Згідно з зазначеними законами бургомістр був головною посадовою особою міста, органом першої
інстанції у виконанні законів, указів, розпоряджень уряду. Він був також головою міського самоврядування, міської адміністрації, господарського і фінансового урядів. Виконував закони і розпорядження вищих органів, що стосувалися міського управління,
здійснював контроль за їх виконанням. Крім того, бургомістр приймав рішення та видавав розпорядження з питань промисловості, будівництва, охорони здоров’я, сільського
господарства та ветеринарних питань. Як голова міського самоврядування бургомістр
скликував загальні збори міського представництва, комісій, формував порядок денний
їх засідань, головував на засіданнях та ін. Бургомістр був головою сирітського суду,
законним представником громадських і приватних інтересів міста, зберігав міську печатку. В сферу компетенції бургомістра входили також питання керівництва діяльністю органів міського самоврядування, контролю за використанням бюджетних коштів;
бургомістр здійснював інші повноваження, якщо вони не відносились до компетенції
міського представництва. Бургомістр обирався на загальних зборах міського представництва терміном на 6 років. Зазначені органи міського самоврядування проіснували до
жовтня 1944 року.

Берегівський бургомістр, м. Берегово Березької жупи (Beregszász megyei
város polgármesterének iratai)
Ф. 67, од. зб. 4198, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Накази регента Угорщини М. Хорті про зайняття території Підкарпатської Русі.
Розпорядження, циркуляри Міністерств Угорщини, циркуляри піджупана Березької та Угочанської жупи з адміністративно-господарських питань. Оголошення Міністра Землеробства Угорщини про реєстрацію садів та плодорозсадників. Оголошення бургомістра м. Берегова. Відомості про кількість друкарень в м. Берегові.
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Рішення Берегівського бургомістра з питань соціальної опіки. Відомості про розквартирування 33-го піхотного полку в м. Берегові. Свідоцтва про майновий стан
мешканців м. Берегова. Протоколи про укладення шлюбу та листування з метричних питань. Справи про встановлення територіальної приналежності громадян та
місце проживання, надання пенсій інвалідам війни, що мешкають в м. Берегові,
штрафування осіб, проведення лісорозробок та ін.
Закон Угорщини від 6 березня 1926 року про організацію господарських шкіл.
Фінансові звіти початкових шкіл м. Берегова.
Документи канцелярії Берегівського бургомістра, з адміністративних, господарських, фінансових, військових, податкових, судово-правових, сільськогосподарських, торговельних, релігійних, метричних питань; про діяльність органів охорони здоров’я, освіти, торгівлі, ремесла, будівництва та транспорту.
Книги реєстрації протоколів засідань міського представництва. Журнали реєстрації вхідної і вихідної документації, алфавітні покажчики до них. Журнали обліку стягнення податків за споживання спиртних напоїв. Книги реєстрації злочинів
за 1938-1944 роки. Журнали обліку змін власників нерухомого майна, обліку призовників – мешканців м. Берегова, обліку службовців, звільнених від військової
служби.
Листування з Берегівським військовим командуванням про організацію діяльності профашистської організації „Левенте”. Листування з господарськими
інспекторатами з сільськогосподарських питань та з питань тваринництва, з міським лікарем м. Берегова, міською лікарнею м. Берегова з медичних питань та з
особового складу службовців. Листування щодо побудови будівлі для фінансової
дирекції в м. Берегові та ін.
Ужгородський бургомістр, м. Ужгород Ужанської жупи (Ungvár megyei város
polgármesterének iratai)
Ф. 94, од. зб. 7188, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження Міністерства Внутрішніх справ Угорщини, Міністерства землеробства та промисловості Угорщини, циркуляри та рішення Ужгородського бургомістра з адміністративних, господарських, фінансових, військових, податкових,
судово-правових, сільськогосподарських, торговельних, релігійних, метричних питань; про діяльність органів охорони. Рішення бургомістра про зміну назв вулиць,
площ, мостів в м. Ужгороді. План будівництва м. Ужгорода.
Документи про діяльність організації „Сокіл”, профашистської організації „Левенте”. Список політичних партій та розпорядження начальника Угорського королівського військового штабу про розпуск політичних партій. Списки службовців,
що працювали в період Чехословацької республіки; заводів та фабрик в м. Ужгороді. Список службовців, лікарів, службовців працюючих в управлінні бургомістра,
працюючих службовців на пошті; аптек в м. Ужгороді. Відомості про видачу заробітної плати службовцям. Рішення бургомістра з особового складу. Анкети осіб,
що виїжджають до Америки.
Справи (свідоцтва) про встановлення територіальної приналежності громадян
та їх місце проживання.
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Документи (плани, звіти, кошторис установи, та ін.) про роботу бібліотеки
м. Ужгорода. Положення про міський театр в м. Ужгороді. Акти перевірки роботи
ломбардів, ресторану „Корона”, дитячих садків, та інших установ.
Книги реєстрації виборців по виборах до парламенту Угорщини, обліку руху
коштів адміністративного, пенсійного, пожежного, господарського фондів. Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів. Картки обліку населення міста
Ужгорода.
Листування з Міністерством землеробства Угорщини щодо продажі державних земель жителям м. Ужгорода. Листування з військовими частинами про розквартирування військових та виплату коштів; з метричним управлінням, районними нотаріатами про смерть, одруження, народження громадян; з наджупаном
і піджупаном з адміністративно-господарських питань; з директорами шкіл щодо
ремонту будівель шкіл.
Управління бургомістра міста Мукачево Березької жупи (Munkács megyei
város polgármesterének iratai)
Ф. 1553, од. зб. 2674, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ Угорщини, рішення бургомістра
про проведення виборів та призначення членів адміністративно-господарських
відділів, про зміну адміністративно-територіального поділу жупи, регламент роботи та ведення діловодства в міських управліннях, про правила ведення торгівлі,
з питань судочинства, військових питань, соціального забезпечення та охорони
здоров`я.
Бюджети, головні касові журнали, журнали міської каси, журнали обліку сплати податків, відомості нарахування пенсій пенсіонерам м. Мукачева.
Розпорядження Міністерства землеробства Угорщини і піджупана БерезькоУгочанської жупи про упорядкування земельного фонду, організацію та механізацію робіт в сільському господарстві, з питань розвитку тваринництва, про надання
дозволу на лісозаготівлі.
Організаційний Статут м. Мукачева. Статут м. Мукачева з регламенту робочого дня та про діловодство міських управлінь, оподаткування і стягнення податків
і зборів. Списки та копії посвідчень Угорської національної гвардії жителів м. Мукачева.
Справи про надання патенту на право видання та друкування газети „Карпати
Хірадо”, про організацію торгівельного банку №1 в м. Мукачеві. Справи (збірники)
про видачу громадянам патентів на право ведення ремесел, на право ведення
торгівлі спиртними напоями. Справи (збірники) про штрафування громадян за порушення правил ведення ремесла та ведення ремесла без патенту. Справи про
надання громадянства та територіальної приналежності.
Особові справи міських чиновників, списки службовців, що працюють в міських управліннях, протоколи бургомістра про прийняття присяги міськими чиновниками. Списки службовців поліції в м. Мукачеві. Списки громадських будівель
м. Мукачева. Списки виборців 1-14 виборчих дільниць м. Мукачева по виборах
в Угорський парламент. Списки громадян міста, народжених в 1906-1911 роках.
Перспективний план реконструкції м. Мукачева. Журнали обліку податків з при-
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бутків домовласників м. Мукачева за 1939-1944 роки. Документи про репресії єврейського населення міста (клопотання, рішення, оголошення та ін.).
Листування з Міністерством внутрішніх справ Угорщини з піджупаном Березько-Угочанської жупи щодо створення Мукачівського міського податкового управління, про діяльність політичних, культурно-просвітницьких, господарських та
інших організацій та товариств; з питань охорони здоров`я. Листування з Мукачівським податковим управлінням щодо встановлення розміру податків та зборів
з міського хазяйства. Листування з Міністерством освіти Угорщини щодо будівництва, ремонту і забезпечення обладнанням шкіл та дитячих садків, про проведення культмасової роботи серед населення.
Листування з військовим командуванням про затвердження персоналу пошти,
тютюнової фабрики, промислових організацій, кадастрового управління, викладацького та технічного складу в учбових закладах, медичного та технічного персоналу в міських лікарнях, та ін.

2. Органи державної влади та управління
2.1. Комісаріати

2 фонди, од. зб. 100, 1938-1944 рр. Описи.
Після розпаду Чехо-Словаччини, в другій половині березня 1939 року угорські
війська завершують зайняття території Підкарпатської Русі. На території краю утворюється тимчасова адміністрація „Карпатської території” („Kárpátaljai terület”), скорочено „Kárpátalja”, на чолі з генералом Б. Новаковичем. Для нормалізації ситуації
на зайнятій території угорський парламент 22 червня 1939 року приймає закон №
4.6/1939 про об’єднання „Карпатської території ” з Угорщиною і ліквідацію в краї воєнної адміністрації та окупаційної системи. Згідно з нормами зазначеного закону була
створена цивільна адміністрація на чолі з Регентським комісаром. Регентський комісар, що знаходився в Ужгороді, здійснював функції головного жупана і генерального
директора шкільного інспекторату і безпосередньо підпорядковувався Регенту Угорського королівства і Голові Ради Міністрів Угорщини. На території краю утворювались
наступні жупи: Березька (Bereg megye) з адміністративним центром в м. Beregszász
(до складу жупи входили три округи і два жупних міста (Munkács и Beregszász), Марамороська (Máramaros megye) з адміністративним центром в м. Máramarossziget
(до складу жупи входили 5 округів і жупне місто Máramarossziget, Угочанська (Ugocsa
megye) з адміністративним центором в м. Nagyszőllős (до складу жупи входило
2 округи), та Ужанська (Ung megye) з адміністративним центром в м. Ungvár (до складу
жупи входило 2 округи і муніципальне місто Ужгород). Водночас з жупами утворювалися адміністративні експозитури (közigazgatási kirendeltség): Березька з адміністративним центром в місті Мукачеві, що складалася з 3-х округів, Марамороська з адміністративним центром в м. Хусті, що складалася з 4-х округів і Ужанська з адміністративним центром в м. Ужгороді, що складалася також з 4-х округів.17 липня 1939 року
генерал Б. Новакович передав владу на території краю до рук першого Регентського
комісара Жигмонда Перені. На протязі 1939-1940 рр. угорський уряд розглядав питання про автономію „Карпатської території”, але під тиском угорського генералітету
змушений був відмовитися від його здійснення на практиці. З вересня 1940 року по
січень 1942 року посаду Регентського комісара обіймав М. Козма, а з січня 1942 року
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до березня 1944 року – В.П. Томчані.
Ліквідація угорської адміністративної системи в краї відбувалася вже після його
визволення військами 4-го Українського фронту в жовтні 1944 року. Саме в цей час замість жуп і адміністративних експозитур, за допомогою командування Червоної Армії,
утворювались нові органи влади – Народні Комітети. Утворення і діяльність Народних
Комітетів (1944-1945 рр.) відкривало вже новий етап державного будівництва на території нашого краю, який незабаром отримав назву „Закарпатська Україна”.

Регентський комісаріат Підкарпатської території, м. Ужгород (A Kárpátaljai
terület kormányzói biztosának iratai)
Ф. 53, од. зб. 80, 1938-1944 рр. Описи. Угорська мова.
Розпорядження Регентського комісара в м. Ужгороді про депортацію єврейського населення. Проект положення про автономію „Підкарпатської території” та
доповідні записки з його обгрунтування. Статут учнівської організації „Диаккаптар”, інструкція з питань діяльності учнівської організації „Диаккаптар”, протоколи
нарад при Регентському комісарові.
Документи про діяльність учнівських організацій „Діаккаптар”, „Католікуш іфюшаг едьюлет”, профашистської організації „Левентe”. Справи про видачу патентів
на ведення торгівлі та ремесла. Зарплатні відомості. Документи про розвиток туризму на Підкарпатській території. Кошториси на будівництво шкіл, будинків організації „Левенте”, житла для вчителів. Звіти інспектора про постачання м. Ужгорода та ін. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів, алфавітні покажчики до
них. Реєстр вчителів початкових шкіл та розпоряджень.
Головний радник Регентського комісаріату Підкарпатської території,
м. Ужгород (A Kárpátaljai kormányzói biztos főtanácsadójának iratai)
Ф. 1197, од. зб. 20, 1940-1942 рр. Опис. Угорська мова.
Разом із Регентським комісаром глава держави М. Горті за поданням прем’єрміністра Угорщини призначив на посаду головного радника О.Ільницького. Головний
радник інформував Регентського комісара про загальнозначущі для населення краю
питання. З метою розгляду цих проблем у складі Регентського комісаріату в м. Ужгороді було створено дорадчу комісію для внесення пропозицій, що діяла в складі 8 осіб.
Її головою був головний радник, а членів також призначав прем’єр-міністр Угорщини.
Регентський комісар міг брати участь у слуханнях комісії, він же давав згоду на її скликання за пропозицією голови.
Повноваження спеціально створених для Підкарпатської території посад головного радника та Комісії пропозицій зводилися до виконання інформаційно-дорадчих
функцій під контролем Регентського комісара.

Прохання громадян про звільнення від військової служби, встановлення громадянства, надання матеріальної допомоги.
Листування Регентського комісара з шкільним та господарським відділами,
окружним начальником про призначення пенсій, видачу позик; з питань освіти та
з особового складу.
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2.2. Адміністративні комісії та експозитури
6 фондів, од. зб. 14352, 1938-1944 рр. Описи.

У складі Угорщини адміністративне управління Підкарпаття складається специфічно. Повернуту в результаті першого Віденського арбітражу прикордонну смугу, де
проживали угорці, включили в структуру історичних жуп. 17 грудня 1938 р. було видано розпорядження № 9330 прем’єр-міністра Угорщини про „новий порядок функціонування адміністрації на звільненій Верхній Угорщині”. За цим урядовим документом
приєднана територія поділялася на три жупи: жупа Унг (центр Ужгород), жупи Берег і
Угоча, які тимчасово об’єднувалися в єдину жупу з центром у м. Берегові. Ужгород і Мукачево одержали статус міста безпосереднього жупного підпорядкування з власними
магістратами.
При формуванні адміністративно-територіального устрою в 1939 році об’єднану
Березьку та Уґочанську жупи розділили: до Березької жупи з центром у м. Берегові
були включені Берегівський і Мукачівський округи, до Угочанської жупи з центром у
м. Севлюш (Виноградів) – Севлюський округ, а до Марамороської жупи з центром у
м. Мараморошсіґет – Тячівський округ із історичної території Підкарпаття. Приєднані в
березні 1939 року території об’єднував Регентський комісаріат Підкарпатської території
з центром у м. Ужгороді.
22 червня 1939 року угорський парламент прийняв закон № 4.6/1939 про
об’єднання „Карпатської території” з Угорщиною і ліквідацію в краї воєнної адміністрації та окупаційної системи, а прем’єр-міністр Пал Телекі підписав Постанову
№ 6.200 „Про теперішнє управління суспільною справою на повернених землях Підкарпатської Русі”.
За вказаними нормативними актами Підкарпаття поділялося на три адміністративні експозитури (комітати, жупи): Ужанську (із центром у м. Ужгород), Березьку (із
центром у м. Мукачеві) і Марамороську (із центром у м. Хусті). Начальником Ужанської
експозитури став доктор права Юлій Дюрич, Березької – доктор права Корнелій А. Бескид, а Марамороської – Бейла Рішко, а згодом доктор права Адальберт Дудинський.
До Ужанської адміністративної експозитури належали головне місто Підкарпатської
території Ужгород та Перечинський, Великоберезнянський і Собранецький округи; Березька експозитура налічувала чотири округи: Мукачівський, Свалявський, Іршавський
та Нижньоверецький. До Марамороської експозитури входили Волівський, Рахівський,
Тересвянський, Хустський округи та експозитура окремого уряду в Дубовому. Місто Мукачево отримало статус жупного міста, а Ужгород – муніципального, тобто його статус
прирівнювався до статусу окремого комітату.
Термін „адміністративна експозитура” в нормативних актах і документах того часу
вживався в двох значеннях: як територіальна одиниця та як управлінська структура.
Адміністративна комісія комітату виконувала потрійну функцію: 1) була адміністративним органом першої інстанції у справах, що належали до її компетенції; 2) апеляційним адміністративним органом (наприклад, проти рішення жупного сирітського
суду); і 3) частково органом першої інстанції, а частково апеляційним дисциплінарним
органом. Основним завданням адміністративної комісії було забезпечення виконання
розпоряджень міністерств та ведення контролю за їх виконанням, схвалення розпоряджень і рішень загальних зборів комітату.
Членами адміністративної комісії комітату були: наджупан, піджупан, головний нотаріус комітату, головний прокурор, голова сирітського суду, головний лікар, фінансовий директор, голова будівельного управління, шкільний інспектор, нотаріуси.
Кількісний склад службовців та інших чиновників органів місцевої влади встановлював Міністр внутрішніх справ Угорщини за погодженням міністра фінансів Угорщини.
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Адміністративна комісія Березької жупи, м. Берегово (Bereg vármegye
közigazgatási bizottságának iratai)
Ф. 1194, од. зб. 13, 1939-1943 рр. Описи. Угорська мова.
Рішення міської Ради про встановлення заробітної плати службовцям, статут
Ужгородського товариства італійсько-угорської дружби ім. „Габріеля де Ануціо”,
надання допомоги бідним учням, затвердження протоколів купівлі та продажу
майна. Бюджети дитячих садків. Проекти побудови ангарів на території Ужгородського аеропорту.
Адміністративна комісія Угочанської жупи, м. Севлюш (Ugocsa vármegye
közigazgatási bizottságának iratai)
Ф. 284, од. зб. 248, 1939-1944 рр. Опис. Угорська мова.
Розпорядження міністерств Угорщини з питань основної діяльності. Документи про купівлю та продаж землі. Документи з питань охорони здоров’я, освіти,
опіки, будівництва, торгівлі, культу, фінансів, збору податків.
Адміністративна комісія Ужанської жупи, м. Ужгород (Ung vármegye
közigazgatási bizottságának iratai)
Ф. 158, од. зб. 393, 1939-1944 рр. Описи. Угорська мова.
Рішення адміністративної комісії та листування з міністерствами Угорщини
з адміністративно-господарських, судово-правових, фінансових, податкових питань; з питань сільського господарства, охорони здоров’я, освіти, культів, торгівлі. Звіти адміністративної комісії про виконану роботу. Договори про купівлю та
продаж землі 1939-1944 рр. Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до них 1939-1944 рр. Документи з основної діяльності адміністративної
комісії 1939-1944 роки.
Березька адміністративна експозитура, м. Мукачево (A Beregi közigazgatási
kirendeltség iratai)
Ф. 1117, од. зб. 1373, 1938-1944 рр. Описи. Угорська мова.
Розпорядження міністерств Угорщини з питань освіти, сільського господарства, будівництва, фінансів, з адміністративно-господарських, судово-правових,
метричних питань.
Протоколи педагогічних рад. Бюджети шкіл. Документи про діяльність профашистської молодіжної організації „Левенте”. Особові справи вчителів.
Марамороська адміністративна експозитура, м. Хуст Марамороської жупи
(A Máramarosi közigazgatási kirendeltség iratai)
Ф. 162, од. зб. 5186, 1938-1944 рр. Описи. Угорська мова.
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Розпорядження та циркуляри міністерств Угорщини з адміністративно-господарських, судово-правових, метричних, військових, фінансових, податкових питань; з питань сільського господарства, охорони здоров’я, освіти, культів, торгівлі,
будівництва, транспорту, зв’язку. Особові справи службовців.
Розпорядження вищих органів освіти та листування з шкільними інспекторатами i дирекціями шкіл з питань основної діяльності. Протоколи методичних та
педагогічних рад. Бюджети шкіл. Особові справи вчителів.
Відомості про єврейське населення, відправлене до концтаборів та облік їх
майна. Прохання громадян про видачу паспортів для виїзду за кордон. Документи
про діяльність профашистських організацій „Левенте”, „Схрещені стріли”, „Турул”,
„Спілки німців в Угорщині”. Книги реєстрації вхідних документів, алфавітні покажчики до них.
Ужанська адміністративна експозитура, м. Ужгород (Az Ungi közigazgatási
kirendeltség iratai)
Ф. 42, од. зб. 7139, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження, циркуляри та повідомлення міністерств Угорщини. Повідомлення Регентського комісаріату Підкарпатської території про облік службовців та
з інших питань. Рішення міністерств Угорщини, Ужгородської прокуратури, Ужгородської муніципальної комісії, Ужанської адміністративної експозитури з адміністративно-господарських питань.
Протоколи засідань сільських представництв та лісогосподарських товариств.
Прохання, скарги військовослужбовців та громадян з різних питань. Звіти окружних начальників. Акти перевірки фінансової діяльності сільських та лісових господарств за 1939-1944 рооки. Документи про діяльність шкіл, виховний процес в
школах. Особові справи вчителів.
Документи з адміністративно-господарських, судово-правових, військових,
фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність органів
охорони здоров’я, освіти, опіки, культу, будівництва, торгівлі, транспорту. Книги
реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до них. Документи про діяльність шкіл. Проекти та кошториси на утримання доріг. Рішення Ужанської адміністративної експозитури про затвердження бюджетів сіл, урбаріальних товариств, лісогосподарських товариств, бюджети сіл та ін.
Листування з міністерствами Угорщини та Регентським комісаром Підкарпатської території, з окружними начальниками, нотарськими управліннями, районними пожежними інспекторатами та районними нотаріатами з основної діяльності.
Листування з Міністерством внутрішніх справ Угорщини, Угорським консульством
про репатріацію громадян, видачу закордонних паспортів, надання особам угорського громадянства. Листування з Регентським комісаром про організацію курсів
організації „Левенте”.
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2.3. Наджупани та піджупани жуп

6 фондів, од. зб. 5958, 1938-1944 рр. Описи.
Правовою базою для управління Підкарпатською територією виступало законодавство Угорської держави, нормативні акти Регентського комісаріату.
На рівні комітату управління здійснювали керівник комітату (наджупан) та його заступник (піджупан), яких призначав і знімав із посади Міністр внутрішніх справ Угорщини.
Наджупан підпорядковувався безпосередньо Регентському комісару, на ввіреній
йому території користувався правами керівника адміністрації. Був головою загальних
зборів та адміністративної комісії комітату. До його функцій належали: інформування
відповідних міністрів з питань діяльності державних органів, ведення контролю за виконанням розпоряджень вищих органів влади, призначення і звільнення з посад службовців, членів допоміжного та обслуговуючого персоналу комітату.
Піджупан розпоряджався в усіх справах, крім тих, що належали до компетенції
загальних зборів, адміністративної комісії та окремих органів управління. Виконував
розпорядження уряду та рішення загальних зборів. За необхідності повідомляв наджупана про прийняті рішення, які належали до його компетенції. Керував роботою службовців, членів допоміжного та обслуговуючого персоналу жупи. Щомісячно перевіряв
комітатську та опікунську каси, каси комітатських фондів. Контролював діловодство та
фінансові справи сіл комітату. Про виконану роботу та стан справ в комітаті звітувався
перед муніципальною комісією та наджупаном. Посади наджупанів та піджупанів були
ліквідовані в жовтні 1944 року.

Наджупан Угочанської жупи, м. Надьселлеш (Ugocsa vármegye főispánjánakiratai)
Ф. 259, од. зб. 152, 1940-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження і циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини, листування з піджупаном та окружними начальниками з адміністративних, фінансових,
військових, судово-правових, сільськогосподарських питань, про діяльність організацій „Левенте” і „Схрещені стріли”, питання освіти та культів, особового складу.
Матеріали про перевірку благонадійності вчителів, пенсіонерів. Списки осіб, ненадійних з точки зору угорської державної політики. Звинувачувальні акти Дебреценської королівської прокуратури про притягнення до відповідальності осіб за
протиугорські висловлювання.
Наджупан Ужанської жупи, м. Ужгород (Ung vármegye főispánjának iratai)
Ф. 47, од. зб. 661, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження і циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини, листування з міністерствами, Регентським комісаріатом, піджупаном, окружними начальниками та іншими з адміністративних, фінансових, податкових, військових,
судово-правових, будівельних, метричних, сільськогосподарських питань, про діяльність партій, спілок, товариств, органів охорони здоров’я, соціальної опіки, з
питань культів, освіти, торгівлі, ремесла, промисловості та транспорту. Звіти піджупана, бургомістра, міських і окружних установ про свою роботу. Протоколи засідань муніципальної комісії. Прохання громадян про прийняття на роботу, видачу
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патентів на ведення торгівлі, призначення пенсій. Зарплатні відомості службовців.
Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до них.
Піджупан Березько-Угочанської жупи, м. Берегово (Bereg-Ugocsa vármegyealispánjának iratai)
Ф. 934, од. зб. 36, 1938-1940 рр. Опис. Угор. мова.
Документи з адміністративних, господарських, фінансових, податкових, військових, судово-правових, будівельних, метричних, сільськогосподарських питань, про діяльність органів охорони здоров’я, соціальної опіки, з питань культів,
освіти, торгівлі, ремесла, промисловості та транспорту.
Піджупан Березької жупи, м. Берегово (Bereg vármegye alispánjának iratai)
Ф. 1057, од. зб. 137, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Документи з адміністративних, господарських, фінансових, податкових, військових, судово-правових, будівельних, метричних, сільськогосподарських питань, про діяльність органів охорони здоров’я, соціальної опіки, з питань культів,
освіти, торгівлі, ремесла, промисловості, транспорту та зв’язку. Особові справи
службовців. Картки обліку сімей військовослужбовців для отримання матеріальної допомоги.
Піджупан Угочанської жупи, м. Надьселлеш (Ugocsa vármegye alispánjánakiratai)
Ф. 258, од. зб. 1626, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Документи з адміністративних, господарських, фінансових, податкових, військових, судово-правових, будівельних, метричних, сільськогосподарських питань, про діяльність партій, органів охорони здоров’я, соціальної опіки, з питань
культів, освіти, торгівлі, ремесла, промисловості, транспорту та зв’язку. Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до них.
Піджупан Ужанської жупи, м. Ужгород (Ung vármegye alispánjának iratai)
Ф. 45, од. зб. 3346, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Документи про політичне становище жупи, діяльність партій. Документи з адміністративних, господарських, фінансових, податкових, військових, судово-правових, соціально-економічних, будівельних, метричних, сільськогосподарських
питань, про діяльність органів охорони здоров’я, соціальної опіки, з питань культів, освіти, торгівлі, ремесла, промисловості, транспорту та зв’язку. Бюджети та
баланси сільських громад. Фінансові звіти фондів. Книги реєстрації вхідних документів та алфавітні покажчики до них. Книги реєстрації видачі паспортів для виїзду за кордон. Книги реєстрації злочинів. Головні касові книги. Книги обліку руху
коштів різних фондів.

426

Державний архів Закарпатської області

2.4. Органи жандармерії

1 фонд, од. зб. 31, 1939-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Вся територія Угорського королівства була поділена на жандармські округи, які, в
свою чергу, поділялися на роти, роти – на взводи, взводи – на райони. До кожного району відносилося 3-5 жандармських станцій.
Жандармські станції створювалися на місцях для підтримки громадського порядку
і громадської безпеки, негайного розслідування злочинів на території, що їм підпорядковувалася. Знаходилися у розпорядженні адміністративних органів.
На чолі жандармської станції стояв начальник, в обов’язки якого входило навчання
підлеглих жандармів, їх відрядження по службі, контроль за їхньою діяльністю, виконання наказів і розпоряджень вищих жандармських органів. Органи жандармерії на Підкарпатській території підпорядковувались VIII-му Кошицькому жандармському округу.

Волівська жандармська станція, с. Волове Марамороської жупи (Ökörmezői
csendőrkerületi őrs iratai)
Ф. 1212, од. зб. 31, 1939-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри VІІІ-го Кошицького жандармського округу з адміністративних і політичних питань, питань реєстрації прибуття та вибуття громадян, питань особового складу службовців, про наявність комуністичних і профспілкових організацій і
комуністичної преси, про облік заводів, фабрик і шахт військового призначення та
їх використання. Повідомлення про розслідування злочинів. Висновки про благонадійність громадян.
Листування з Ужгородським підвідділом розшуку про слідкування за підозрілими особами, інтернування політично неблагонадійних осіб.

2.5. Окружні начальники, окружні, нотарські
та сільські управління, нотаріати
У зв’язку з включенням території краю (березень 1939 року) до складу Угорщини,
діяльність Чехословацьких установ місцевого державного адміністративно-господарського та політичного управління припинилось.
Включення території колишньої Підкарпатської Русі до складу Угорського королівства проходила в два етапи. Першій етап – листопад 1938 року, коли була зайнята
північно-східна частина по лінії Ужгород, Мукачево, Берегово. Другий етап – березень
1939 року, коли було завершено зайняття всієї території краю.
Згідно Закону Угорщини № 34 від 12 листопада 1938 року на зайнятій території
були створені три жупи – Ужанська, Березька, Угочанська. Жупи поділялися на округи
на чолі з окружним начальником, а округи в свою чергу, поділялися на нотаріати (села),
на чолі з призначеним державним нотарем. Нотаріати створювалися в більш великих
селах. Для адміністративно-територіального управління меншими селами були створені районні нотаріати, які об’єднували декілька сіл. Районним нотаріатам підпорядковувались сільські представництва на чолі з сільським старостою.
Основними питаннями діяльності нотаріатів були: адміністративне управління, фінансово-податкові питання, контроль за збереженням сільського (общинного) майна,
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військово-мобілізаційні питання, ведення метрик, опікунські справи. Структурних частин в районних нотаріатах не було.
До зайняття території нашого краю Радянською армією документальні матеріали
районних нотаріатів зберігалися в приміщенні нотаріатів. Після визволення території
колишньої Підкарпатської Русі радянськими військами і в умовах формування нових
органів адміністративного управління, почалася концентрація документів в окружних
(пізніше районних) державних архівах. Документальні матеріали фондів описані по
предметно-тематичній ознаці, а такі документи як розпорядження, циркуляри, постанови по номінальній ознаці, оскільки вони містять ряд різних питань.
Кінцевою датою існування районних нотаріатів слід рахувати дату звільнення даного району Радянською армією в жовтні-листопаді 1944 року.

2.5.1. Окружні начальники

15 фондів, од. зб. 7930, 1938-1944 рр. Описи.
Берегівський окружний начальник, м. Берегово Березької жупи (A Beregszászi
járás főszolgabirájának iratai)
Ф. 185, од. зб. 1180, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ Угорщини про організацію протиповітряної оборони, виділення коштів та будівель для діяльності профашистської організації „Левенте”, облік військовозобов’язаних та розшук дезертирів.
Розпорядження Міністерства землеробства Угорщини про проведення сільськогосподарських робіт. Донесення жандармських станцій про благонадійність та
інтернування громадян, збереження майна, конфіскованого у єврейського населення. Бюджети сіл. Звіти. Прохання про призначення на роботу. Особові справи
службовців.
Великокапушанський окружний начальник, с. Великі Капушани (A Nagykaposi
járás főszolgabirájának iratai)
Ф. 173, од. зб. 48, 1939-1943 рр. Описи. Угор. мова.
Донесення жандармських станцій про притягнення до відповідальності осіб
за різні порушення. Відомості про конфісковане майно у єврейського населення.
Плани укріплення берегів річок Уж та Латориця. Касові книги за 1942-1943 роки.
Волівський окружний начальник, с. Волове
(Az Ökörmezői járás főszolgabirájának iratai)
Ф. 99, од. зб.46, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

Марамороської

жупи

Розпорядження Воєнного Міністра Угорщини про порядок добровільного
вступу в армію, розпорядження Міністра промисловості, Міністра торгівлі і транспорту Угорщини, Регентського комісара з торгових і сільськогосподарських питань; розпорядження Міністерства внутрішніх справ Угорщини про нагородження військовослужбовців,службовців поліції і жандармерії орденами і медалями,
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про забезпечення військових підприємств робочою силою; повідомлення Марамороської адміністративної експозитури в м. Хусті про розповсюдження німецько-фашистських листівок і брошур та слідкування за військовими дезертирами
і розпорядження окружного начальника, листування з окружними і нотарськими
урядами про слідкування за призовниками в армію, які не з’явилися на призовні
дільниці; списки призовників. Баланси і касові книги сіл.
Іршавський окружний начальник, с. Іршава Березької жупи (Az Ilosvai járás
főszolgabirájának iratai)
Ф. 235, од. зб. 128, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини; списки військовозобов’язаних. Бюджети сіл. Свідоцтва про народження, моральний і матеріальний
стан громадян. Місячні звіти районних лікарів; акти про смерть громадян; заповіти
громадян про передачу спадщини їх спадкоємцям. Протоколи засідань сільського
представництва.
Листування з окружним військовим командуванням про діяльність профашистської молодіжної організації „Левенте”; з Іршавським окружним начальником
з адміністративних, фінансових, сільськогосподарських питань, з питань промисловості, торгівлі, освіти, будівництва, соціальної опіки, охорони здоров’я, особового складу; листування з окружним військовим командуванням про набір в армію.
Окружний начальник Ужгородської околиці Ужанської адміністративної експозитури, м. Ужгород (Az Ungvidéki járás főszolgabirájának iratai)
Ф. 49, од. зб. 76, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Рішення окружного начальника, поліцейського капітанату, військового командування про видачу патентів на ведення торгівлі, утримання податків, будівництво
мостів, доріг, з метричних питань, про набір до армії.
Відомості про облік нерухомого майна єврейського населення.
Перечинський окружний начальник, с. Перечин Ужанської жупи (A Perecsenyi
járás főszolgabirájának iratai)
Ф. 118, од. зб. 1281, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Регентського комісаріату Підкарпатської території, циркуляри керівника Ужгородської адміністративної експозитури, розпорядження та циркуляри
Міністерства внутрішніх справ Угорщини про облік військовозобов’язаних, про використання жінок на військових роботах. Циркуляри Воєнного Міністерства Угорщини про заходи по протиповітряній обороні; листування з Міністерствами Угорщини, з Регентським Комісаром, з районними нотаріатами по питанням торгівлі,
промисловості, по встановленню поліційного нагляду за громадянами. Рішення
про поліційний нагляд за особами, повідомлення про позбавлення політичних
прав громадян. Інформація експозитури про порядок призову громадян в армію;
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повідомлення про проведення маневрів, про утворення жіночої військової організації.
Листування про діяльність фашистської військово-молодіжної організації „Левенте”. Листування з командуванням військових частин, районними нотаріатами
про надання допомоги інвалідам війни, сім’ям військовослужбовців.
Рахівський окружний начальник, с. Рахів Марамороської жупи (A Rahói járás
főszolgabirájának iratai)
Ф. 200, од. зб. 1064, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Інструкції та рішення Воєнного Міністра Угорщини про призов до армії, розпорядження Рахівського окружного начальника про розшук дезертирів, звільнення
від служби в армії, встановлення цін на продовольчі товари та забезпечення ними
населення.
Повідомлення Марамороської адміністративної експозитури та окружного начальника про порядок ведення торгівлі, видачу патентів на ведення торгівлі та ремесла. Прохання про прийом на роботу, відомості про виплату заробітної плати.
Відомості районних нотаріатів про перепис єврейського населення, конфіскацію
їх майна. Головні касові книги.
Листування з метричними урядами про видачу документів. Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів, протоколи засідань сільського представництва.
Свалявський окружний начальник, с. Свалява Березької жупи (A Szolyvai
járás főszolgabirájának iratai)
Ф. 1099, од. зб. 53, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерств Угорщини, Березької адміністративної експозитури, Регентського комісара Підкарпатської території. Інструкція по будівництву житлових
будинків, огорож, тротуарів у Березькій жупі. Справи про притягнення до відповідальності осіб за спекуляцію, про опіку над інвалідами, про встановлення пенсії громадянам. Бюджети районних нотаріатів сіл Голубине і Дусина. Донесення жандармських станцій про притягнення до відповідальності громадян за образу особистості,
приховування майна євреїв, не здачу сіна військовим частинам та інше.
Листування з Березькою адміністративною експозитурою, Регентським комісаром Підкарпатської території з адміністративних, судових, військових, метричних питань, з питань торгівлі, сільського господарства, соціальної опіки.
Севлюський окружний начальник, м. Севлюш
(A Nagyszőlősi járás főszolgabirájának iratai)
Ф. 257, од. зб. 30, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

Угочанської

жупи

Циркуляри Міністерства землеробства Угорщини про проведення сільськогосподарських робіт. Відомості обліку видачі талонів на продукти. Списки єврейського населення.
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Середнянський окружний начальник, с. Середнє, Ужгородського округу
Ужанської жупи (Szerednyei járás főszolgabirájának iratai)
Ф. 1311, од. зб. 1, 1943 р. Опис. Угор. мова.
Головна касова книга.
Тарацвельдський окружний начальник, с. Тячів Марамороської жупи
(Taracvölgyi járás főszolgabirájának iratai)
Ф. 744, од. зб. 488, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри, розпорядження окружного начальника про прийом на роботу,
призов до армії, звільнення від призову, розшук дезертирів, надання допомоги
сім’ям військовослужбовців, організацію протиповітряної оборони, про діяльність
профашистської молодіжної організації „Левенте” та з інших військових питань;
з питань охорони здоров’я, освіти, опіки, видачі патентів на право ведення торгівлі і ремесла, промислової та сільськогосподарської діяльності, забезпечення
населення продуктами, обліку та розподілу конфіскованого майна, інтернованого
єврейського населення. Донесення жандармських станцій про підвищення цін на
продукти та про приховування його населенням; про конфіскацію листівок та антидержавної літератури. Зарплатні відомості. Метричні відомості. Бюджети сіл.
Тисауйлоцький окружний начальник, с. Тисауйлок Севлюського округу
(A Tiszaújlaki járás főszolgabirájának iratai)
Ф. 1002, од. зб. 3, 1939 р. Опис. Угор. мова.
Прохання осіб про видачу патентів для ведення торгівлі та листування з цього
питання. Книга обліку податків та головна касова книга.
Тячівський окружний начальник, с. Тячів Тячівського округу (A Técsői járás
főszolgabirájának iratai)
Ф. 341, од. зб. 102, 1939-1940 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Марамороської адміністративної експозитури про розшук іноземних підданих. Відомості обліку ремісників які мають патенти; протокол про розпуск
„Русинського національного збору ”, анкети службовців, відомості обліку родин,
що виїхали за кордон; баланси сіл; документи з метричних питань.
Листування з Регентським комісаріатом Підкарпатської території, районними
нотаріатами про допомогу інвалідам війни, про будівництво та ремонт шкіл, про
стан освіти, про облік книг у бібліотеках, про надання медичної допомогти та іншим питанням.
Ужгородський окружний начальник, м. Ужгород
főszolgabirájának iratai)
Ф. 281, од. зб. 2554, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.

(Az

Ungvári

járás
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Циркуляри Міністерств Угорщини; листування з командуваннями військових
частин про призов до армії та про надання допомоги сім’ям військовослужбовців. Статути товариств; рішення Ужгородського окружного начальника. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів, алфавітні покажчики імен і установ до книг
реєстрації; бюджети сіл і головні касові книги сіл; свідоцтва про майновий стан
громадян.
Листування з піджупаном Ужанської жупи і районними нотаріатами з адміністративно-господарських питань, а також з питань торгівлі, охорони здоров’я, особового складу службовців; про діяльність партій і товариств.
Хустський окружний начальник, м. Хуст Марамороської жупи (A Huszti járás
főszolgabirájának iratai)
Ф. 340, од. зб. 876, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Марамороської адміністративної експозитури про заборону розповсюдження листівок, про призов до армії, надання відстрочок від призову; набір
сільськогосподарських робітників до Німеччини, надання патентів на ведення торгівлі і ремесла, встановлення цін на продукти та забезпечення населення продовольчими товарами; надання допомоги сім’ям військовослужбовців, охорону
здоров’я, метричні питання. Документи про діяльність профашистської організації
„Левенте”. Донесення жандармських станцій про засудження громадян за різні
злочини; експропріацію земель єврейського населення, списки євреїв сіл Хустського округу. Бюджети сіл. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів за
1942-1944 роки.

2.5.2. Окружні управління

1 фонд, од. зб. 19, 1939-1944 рр. Описи.
Мукачівське окружне управління, м. Мукачево Березької жупи (A Munkács
vidéki járás főszolgabirájának iratai)
Ф. 1506, од. зб. 19, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження Воєнного Міністерства Угорщини, коменданта VІІІ-го Кошицького воєнного округу і Мукачівської окружної комендатури „Левенте” про організацію протиповітряної оборони в населених пунктах, про організацію боротьби проти
парашутистів, про призов у військові робочі об’єднання; листування з Регентським
комісаром Підкарпатської території і Березькою адміністративною експозитурою з
адміністративних питань, а також з питань громадського постачання і соціального
забезпечення. Справа про заснування у с. Вишній Коропець угорської культурної
спілки „Північно-східної Угорщини”. Список осіб, які брали участь у війні проти Радянського Союзу; списки торгівців і ремісників, поселених в Мукачівській околиці із
Угорщини; відомість обліку забезпечених і незабезпечених робітників і селян Мукачівської околиці продовольством. План роботи Новодавидківського районного
нотаріату щодо проведення військової мобілізації. Відомості ревізії фінансового
стану сіл Мукачівської околиці віщими органами влади; анкети і посвідчення про
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виділення допомоги мешканцям сіл Мукачівського округу, які знаходилися під військовою опікою.

2.5.3. Окружні нотарські управління
та районні (сільські) нотаріати

85 фондів, од. зб. 16404, 1938-1944 рр. Описи.
Середнянське окружне нотарське управління, с. Середнє, Ужгородського
округу Ужанської жупи (A Szerednyei körjegyzőség iratai)
Ф. 865, од. зб. 2, 1940-1942 рр. Опис. Угор. мова.
Касові книги. Бюджети села.
Абарівський районний нотаріат, с. Абара Міхаловецького округу Земплінської жупи (Az Abarai körjegyzőség iratai)
Ф. 1072, од. зб. 60, 1939-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Розпорядження і циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини, піджупана Ужанської жупи та Капушанського окружного начальника з адміністративних,
військових, метричних питань, а також з питань торгівлі, протиповітряної оборони,
сільського господарства, постачання, будівництва, охорони здоров’я, особового
складу службовців; про діяльність політичних партій та організацій, про дозвіл
та заборону на поширення листівок; головні фінансові книги загального фонду
с. Абара і загального фонду районного нотаріату; бюджет і заключний баланс с.
Абара; опис рухомого майна с. Абара. Журнал прибутків і видатків господарського
фонду с. Абара. Звіт нотаря про зібрані гроші на користь постраждалих від повені.
Білківський районний нотаріат, с. Білки Іршавського округу Березької жупи
(A Bilkei körjegyzőség iratai)
Ф. 142, од. зб. 54, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про реєстрацію шлюбів громадян, посмертні анкети громадян, справи
про оголошення осіб померлими; списки опікунів малолітніх сиріт, книги реєстрації
заяв про видачу метричних записів і зміни в них, протоколи, оголошення та інші
матеріали про реєстрацію шлюбів по Білківському нотаріату.
Листування з окружним начальником про внесення змін у метричні записи.
Бенський районний нотаріат, с. Бене Берегівського округу Березької жупи
(A Benei körjegyzőség iratai)
Ф. 233, од. зб. 1281, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про організацію призову в армію, про закупку коней для армії, про
звільнення від проходження військової служби, про надання матеріальної до-
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помоги сім’ям військовослужбовців. Видача свідоцтва про моральну поведінку.
Організаційний статут села; документи про скликання нарад, про притягнення
до відповідальності за злочин. Справи про стягнення податків з населення. Рішення Міністерства землеробства Угорщини про передачу майна євреїв с. Шарошоросі державі; справи про вилучення з народних бібліотек книжок, авторами
яких є євреї.
Берегшомський районний нотаріат, с. Берегшом Берегівського округу Березької жупи (A beregsomi körjegyzőség iratai)
Ф. 576, од. зб. 890, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри, розпорядження міністерств Угорщини. Документи з розподілу майна єврейського населення.
Документи з адміністративно-господарських, судово-правових, військових,
фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність органів
охорони здоров’я, освіти, опіки, культу; з питань будівництва, торгівлі, ремесла,
фінансів, податків, опіки, постачання населення продуктами та медикаментами;
матеріали з військових та метричних питань.
Листування з окружним начальником по адміністративним, господарським питанням, по питанням призову до армії, розшуку військовозобов’язаних та іншим
військовим питанням, з питання організації протиповітряної оборони, забезпеченню населення продуктами та взуттям, наданню допомоги сім’ям військовослужбовців, сплату податків, з опіки над сиротами, про конфіскацію листівок, ведення
торгівлі та ремесла, діяльність профашистської організації „Левенте”.
Бродський районний нотаріат, с. Брод Іршавського округу Березької жупи
(A Bródi körjegyzőség iratai)
Ф. 685, од. зб. 43, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини і Березької адміністративної експозитури; рішення сирітської седрії Березької адміністративної експозитури
про облік сиріт, про опіку над неповнолітніми сиротами; акти про передачу майна
померлих осіб їх спадкоємцям.
Повідомлення і рішення Березької адміністративної експозитури про укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна; анкети-заяви військовослужбовців про надання допомоги їхнім сім’ям; бюджет господарського та інших фондів с.
Брод; відомість обліку поділу мешканців сіл нотаріату за національністю; головна
фінансова книга с. Брод на 1944 р.; свідоцтва про матеріальний стан і територіальну належність громадян.
Документи з адміністративно-господарських, судово-правових, військових, фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність органів охорони здоров’я, освіти, опіки, культу; з питань будівництва, торгівлі, ремесла.
Листування з метричними управліннями про видачу метричних свідоцтв.
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Буштинський районний нотаріат, с. Буштино Тячівського округу Марамороської жупи (A Bustyaházai körjegyzőség iratai)
Ф. 686, од. зб. 582, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ Угорщини, циркуляри Марамороської адміністративної експозитури. Справи про передачу спадщини померлих
осіб їх спадкоємцям; рішення Тячівського королівського суду про накладення арешту на майно боржників. Списки інвалідів війни с. Буштино.
Документи з адміністративно-господарських, судово-правових, військових, фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність органів охорони здоров’я, освіти, опіки, культу; з питань будівництва, торгівлі, ремесла.
Листування з Тячівським окружним начальником з адміністративних, військових, метричних, судових питань, а також з питань торгівлі і промисловості, будівництва, сільського господарства, соціальної опіки, освіти, охорони здоров’я, особового складу службовців, про діяльність партій і організацій; баланси сільської
каси; бюджет села Буштина; листування з військовими частинами про виплату
грошової допомоги сім’ям військовослужбовців; свідоцтва про моральний і матеріальний стан осіб; рішення сирітської седрії Марамороської адміністративної
експозитури про встановлення повноліття сиріт. Листування із страховими касами
про стягнення страхових внесків від роботодавців.
Берегуйфалуське нотарське управління, с. Берегуйфалу Берегівського
округу Березької жупи (Beregújfalu község iratai)
Ф. 1077, од. зб. 7, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Книга обліку іноземних підданих, які мешкають в селах нотаріату; списки інвалідів війни на отримання матеріальної допомоги та свідоцтва лікарів про їх інвалідність; відомості обліку заборгованості по сплаті податків мешканців с. Берегуйфалу; Документи з господарських питань; метричні документи.
Берегсентміклоський районний нотаріат, с. Берегсентміклош Мукачівського
округу Березької жупи (A Beregszentmiklósi körjegyzőség iratai)
Ф. 32, од. зб. 178, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження і циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини про діяльність організацій і товариств, циркуляри Міністерства землеробства Угорщини,
Воєнного Міністерства Угорщини, Березької експозитури про набір промислових і
сільськогосподарських робітників у Німеччину, про надання дозволу або заборону
поширення листівок, про їх конфіскацію.
Листування з окружним начальником з сільськогосподарських питань, а також
з питань охорони здоров’я і торгівлі. Листування з метричними управліннями, районними нотаріатами про внесення змін у метричні книги; акти про смерть громадян.
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Березовський районний нотаріат, с. Березове
(A Bereznai körjegyzőség iratai)
Ф. 1070, од. зб. 37, 1939-1943 рр. Описи. Угор. мова.

Марамороської

435
жупи

Циркуляри Ужанської та Марамороської адміністративних експозитур, виписки із протоколу засідання сільського представництва с. Березове, свідоцтва про
майновий стан та територіальну належність громадян, бюджет господарського та
інших фондів с. Березове, відомості обліку надання матеріальної допомоги громадянам, угоди про купівлю-продаж нерухомого майна, відомості про виплату
заробітної плати службовцям нотаріату; матеріали по складанню плану протиповітряної оборони сіл Алшобистра і Березове. Опис рухомого і нерухомого майна
с. Березове. Документи про укладення шлюбів громадянами. Журнал обліку прибутків та видатків с. Березове.
Листування із страховим товариством про сплату страхових внесків.
Березнянський районний нотаріат, с. Великий Березний Ужанської жупи
(Berezna nagyközség iratai)
Ф. 1297, од. зб. 1, 1944 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку вхідних документів.
Боржавський районний нотаріат, с. Боржава Берегівського округу Березької
жупи (Nagyborzsova nagyközség iratai)
Ф. 1317, 6 од. зб., 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Головні балансові книги. Рахункові книги.
Великобичківський районний нотаріат, с. Великий Бичків, Рахівського округу Марамороської жупи (A Nagybocskói körjegyzőség iratai)
Ф. 146, од. зб. 700, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження міністерств Угорщини, Регентського комісара Підкарпатської
території, Марамороської адміністративної експозитури. Касові щоденники обліку
прибутків і витрат фінансових коштів; плани роботи і звіт про діяльність профашистської молодіжної організації „Левенте”. Свідоцтва про територіальну належність і майновий стан громадян; списки службовців, відомості про нарахування
заробітної плати; списки обліку громадян сіл про сплату податків; списки майна
осіб, інтернованих у робочі табори; списки обліку худоби у селах.
Листування з Рахівським окружним начальником з сільськогосподарських, фінансових та торгівельних питань, про надання допомоги сім’ям військовослужбовців.
Волівський районний нотаріат, с. Волове Марамороської жупи (Az Ökörmezői
körjegyzőség iratai)
Ф. 210, од. зб. 8, 1939-1942 рр. Описи. Угор. мова.
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Переписні листи громадян по виборах до Угорського парламенту. Справи про
передачу майна спадкоємцям. Відомості обліку протипожежного інвентарю.
Великораковецький районний нотаріат, с. Великий Раковець Севлюського
округу Угочанської жупи (A Nagyrákóci körjegyzőség iratai)
Ф. 236, од. зб. 358, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження і циркуляри міністерств Угорщини і Березької адміністративної
експозитури. Прохання осіб про видачу свідоцтва про громадянство, благонадійність і майновий стан та листування з цього питання; акти перевірки рахунків кас
нотарських урядів; відомості обліку змін власників земельних ділянок.
Листування з Березькою адміністративною експозитурою та окружними урядами з адміністративно-господарських, фінансових,торгових питань, а також з
питань охорони здоров’я та особового складу службовців, про організацію молодіжного товариства „Левенте”. Листування з військовими командуваннями про
призов до армії, про надання допомоги сім’ям військовослужбовців. Листування з
метричними урядами про внесення змін у метричні записи.
Ваянський районний нотаріат, с. Ваян Великокапушанського округу Ужанської жупи (A Vajáni körjegyzőség iratai)
Ф. 297, од. зб. 106, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження і циркуляри міністерств Угорщини, піджупана Ужанської жупи,
Капушанського окружного начальника; свідоцтва про моральний стан і місце проживання громадян; акти про смертність осіб.
Листування з Великокапушанським окружним начальником з адміністративних,
фінансових, метричних питань; з питань громадського постачання, торгівлі, промисловості, освіти, соціальної опіки, охорони здоров’я, будівництва, особового складу
службовців. Листування з військовим командуванням про призов в армію, про розшук дезертирів, про діяльність профашистської молодіжної організації „Левенте”.
Варівський сільський нотаріат, с. Варі Берегівського округу Березької жупи
(Vári nagyközség iratai)
Ф. 712, од. зб. 598, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження і циркуляри міністерств Угорщини, піджупана жупи та Берегівського окружного начальника. Розпорядження фінансової дирекції про вимагання
боргів від громадян. Справи про встановлення метричних даних осіб. Свідоцтва
про матеріальний і моральний стан громадян та про їх територіальну належність.
Список військових інвалідів, повідомлення про смерть осіб; посвідчення про народження осіб; прохання осіб про прийняття на роботу; протоколи засідань сільського представництва.
Документи з адміністративно-господарських, судово-правових, військових,
фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність органів
охорони здоров’я, освіти, опіки, культу; з питань будівництва, торгівлі, ремесла;
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про постачання населення продуктами харчування та одягом. Книги реєстрації
вхідних документів.
Листування з різними установами з адміністративних і господарських питань,
про оголошення повноліття осіб, про організацію спілки районних нотарів, про
конфіскацію нерухомого майна, про затвердження договорів купівлі-продажу, про
організацію і діяльність профашистської організації „Левенте”, виплату службовцям зарплати, призов в армію та розшук осіб, які ухиляються від призову; про
надання дозволу на побудову будинків, про спадщину осіб, про надання грошової
допомоги сім’ям військовослужбовців, про організацію протиповітряної оборони,
постачання харчовими продуктами населення, про штрафування осіб за різні порушення; листування з сирітським судом по питаннях сиріт.
Великобіганський районний нотаріат, с. Велика Бігань Берегівського округу
Березької жупи (A Nagybégányi körjegyzőség iratai)
Ф. 711, од. зб. 952, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Організаційні статути сс. Берегдейда та Нодьбейгань. Розпорядження про організацію протиповітряної оборони. Заяви про надання допомоги родинам військовослужбовців, про облік майна євреїв. Справи з метричних, шкільних питань, про
організацію спілки „Левенте”, судові справи, документи з питань охорони здоров’я
ремонту шляхів, надання патентів на право ведення промислу і торгівлі. Реєстр
майна с. Балажер. Особові справи службовців, справи про видачу сільських посвідчень, про територіальну належність громадян.
Листування з піджупаном Березької жупи та Берегівським окружним начальником з господарських, фінансових, економічних, податкових питань, а також з
питань спадщини та опіки. Листування з військовим командуванням з військових
та адміністративних питань.
Велятинський районний нотаріат, с. Велятин Хустського округу Марамороської жупи (A Velétei körjegyzőség iratai)
Ф. 759, од. зб. 134, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Документи з адміністративно-господарських, військових, фінансових, судово-правових, метричних питань; про діяльність органів освіти, опіки, охорони
здоров’я, культу, партій, про конфіскацію листівок та антидержавної літератури,
забезпечення населення продовольчими та промисловими товарами, встановлення нагляду за населенням єврейської національності, облік та конфіскацію їх
майна; з питань торгівлі, ремесла, будівництва, зв’язку. Договори купівлі-продажу
майна. Анкети громадян с. Велятин.
Листування з Хустським окружним начальником про стан промисловості і торгівлі, призов до армії, розшук дезертирів, надання допомоги сім’ям військовослужбовців, організацію протиповітряної оборони та по іншим військовим питанням;
про забезпечення населення продуктами, діяльність профашистської організації
„Левенте”; з питань охорони здоров’я, освіти, опіки; про обов’язкову трудову повинність населення.
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Вербецький районний нотаріат, с. Вербец Севлюського округу Угочанської
жупи (A Verbőci körjegyzőség iratai)
Ф. 763, од. зб. 67, 1940-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства громадського постачання Угорщини і Надьселлеського окружного начальника.
Рішення сирітської седрії Угочанської жупи про передачу спадщини померлих
осіб їх спадкоємцям та про призначення опікунів над сиротами; акти про смертність осіб; свідоцтва про моральний і матеріальний стан громадян; договори про
купівлю-продаж і здачу в оренду нерухомого майна; анкети виборців в Угорський
парламент, книга реєстрації вхідних документів.
Листування з окружним військовим командуванням про призов в армію, про
облік військовослужбовців, про діяльність профашистської молодіжної організації
„Левенте”. Листування з податковим управлінням про накладення і стягнення податків з населення, з питань громадського постачання, сільського господарства,
будівництва, соціальної опіки, торгівлі, фінансових і метричних питань. Листування з шкільним інспекторатом з питань освіти.
Веряцький районний нотаріат, с. Веряця Севлюського округу Угочанської
жупи (A Verécei körjegyzőség iratai)
Ф. 766, од. зб. 122, 1939-1943 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження, циркуляри і листування з Міністерством внутрішніх справ
Угорщини, Марамороською адміністративною експозитурою. Свідоцтва про моральний і матеріальний стан громадян, касові книги і бюджети сіл; договори про
купівлю-продаж і здачу в оренду нерухомого майна; акти про смертність осіб. Відомості про облік єврейського населення та конфіскацію їх майна.
Листування з Хустським окружним начальником з адміністративних, фінансових і метричних питань, а також з питань громадського постачання, сільського
господарства, соціальної опіки, будівництва, особового складу службовців, про
призов в армію та про діяльність профашистської молодіжної організації „Левенте”; листування з податковим управлінням про накладення і стягнення податків з
населення; листування з шкільним інспекторатом з питань освіти; рішення окружного суду про штрафування осіб за дрібні порушення; списки сімей військовослужбовців, які отримали допомогу.
Ганичський районний нотаріат, с. Ганичі Тячівського округу Марамороської
жупи (A Gányai körjegyzőség iratai)
Ф. 694, од. зб. 165, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження, циркуляри міністерств Угорщини, Марамороської адміністративної експозитури з адміністративно-господарських, судово-правових, військових, фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність органів охорони здоров’я, освіти, опіки, культу; з питань будівництва, торгівлі.
Документи з купівлі-продажу майна і орендні угоди; анкети-заяви військовослужбовців про надання допомоги їхнім сім’ям; свідоцтва про народження, укла-
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дення шлюбів та смерть громадян; свідоцтва про територіальну належність, моральний облік та матеріальний стан громадян; книги обліку сплати податків селами. Акти обліку нерухомого та рухомого майна інтернованих євреїв.
Листування з міністерствами Угорщини, Марамороською адміністративною
експозитурою і Тарацвелдським окружним начальником з адміністративних, військових, фінансових, судових питань, а також з питань громадського постачання,
торгівлі, сільського господарства, будівництва, освіти, соціальної опіки, охорони
здоров’я, особового складу службовців, про діяльність профашистської молодіжної організації „Левенте”.
Гатьський районний нотаріат, с. Гать Берегівського округу Березької жупи
(A Gáti körjegyzőség iratai)
Ф. 713, од. зб. 1107, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження міністерств Угорщини, наджупана і піджупана Березької жупи
та Берегівського окружного начальника з адміністративних, господарських, фінансових питань, а також з питань торгівлі, охорони здоров’я.
Справи про встановлення метричних даних, про надання дозволу на одруження, видачу свідоцтва територіальної приналежності, надання дозволу на побудову будинків, укладення договорів купівлі-продажу; про спадщину осіб, вимагання
боргів, надання грошової допомоги, організацію протиповітряної оборони, постачання харчовими продуктами населення; про призов військовозобов’язаних в армію, про штрафування осіб, організацію та діяльність профашистської молодіжної
організації „Левенте” в с. Гать.
Особові справи службовців; протоколи засідань сільських представництв;
прохання осіб про прийняття на роботу; сільські посвідчення осіб; повідомлення
про смерть осіб; картки обліку циган, відомості про виплату зарплати службовцям
і робітникам; головна рахункова книга с. Гать за 1944 рік.
Листування з окружним начальником та різними організаціями з адміністративно-господарських питань; листування з сирітським судом з питань сиріт, листування з шкільними установами з питань освіти.
Дусинський районний нотаріат, с. Дусина Свалявського округу Березької
жупи (A Duszinai körjegyzőség iratai)
Ф. 179, од. зб. 115, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства землеробства Угорщини з сільськогосподарських питань, про набір робітників на роботу до Німеччини та Угорщини. Розпорядження
Березької адміністративної експозитури про проведення занять у профашистській
організації „Левенте”; призов до війська, розшук дезертирів, залучення студентів
до виконання робіт військового значення, з питань протиповітряної оборони, забезпечення жителів продуктами, одягом, взуттям, з метричних та податкових питань.
Розпорядження Регентського комісара про розшук євреїв, облік та продаж їх майна.
Картки обліку військовослужбовців. Документи з метричних питань. Акти обліку сплати податків домовласниками.
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Драгівський районний нотаріат, с. Драгово Хустського округу Марамороської жупи (A Kövesligeti körjegyzőség iratai)
Ф. 354, од. зб. 172, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини про взяття на облік майна єврейського населення та розподіл конфіскованих земель. Рішення Хустського
окружного суду по затвердженню договорів купівлі-продажу. Списки робітників завербованих на роботу в Німеччину, відомості про діяльність профашистської організації
„Левенте”, про видачу дозволу на ведення торгівлі та ремесла. Свідоцтва про матеріальну, моральну та територіальну належність громадян. План будівель с. Драгово.
Листування з Хустським окружним начальником про видачу дозволу на виїзд за
кордон, про призначення службовців, конфіскацію майна єврейського населення
(з питань використання рухомого та нерухомого майна), про призов до армії, розшук
дезертирів та з інших військових питань; забезпечення населення продуктами, про
стан сільського господарства, про будівництво доріг, мостів, з метричних питань.
Ельвеський районний нотаріат, с. Ельвеш Севлюського округу Угочанської
жупи (Az Ölyvösi körjegyzőség iratai)
Ф. 764, од. зб. 21, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини про конфіскацію комуністичних листівок. Листування з Іршавським окружним начальником з адміністративних, фінансових, метричних питань, а також з питань сільського господарства,
громадського постачання, соціальної опіки, охорони здоров’я, освіти. Рішення і
продаж з аукціону майна громадян за борги та про затвердження договорів купівлі-продажу; свідоцтва про майновий стан громадян.
Листування з окружним військовим командуванням про призов в армію, розшук дезертирів, діяльність профашистської молодіжної організації „Левенте”, про
облік майна єврейського населення та його конфіскацію. Листування з податковим управлінням про накладення і стягнення податків з населення.
Ердармівський районний нотаріат, с. Ердарма Ужгородського округу Ужанської жупи (Az Őrdarmai körjegyzőség iratai)
Ф. 1068, од. зб. 25, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляр Міністерства внутрішніх справ Угорщини про надання дозволу на
розповсюдження листівок. Виписки із протоколів засідань сільського представництва с. Шишловц; відомості обліку безробітних по селам нотаріату; бюджети сіл
Шишловц та Ердарма. Повідомлення контролерів м’яса про випадки захворювання тварин. Документи про укладенню шлюбу громадянами.
Есенський районний нотаріат, с. Есень Ужгородського округу Ужанської
жупи (Eszeny község iratai)
Ф. 1448, од. зб. 1, 1942 р. Опис. Угор. мова.
Журнал обліку нарахування та стягнення мита.
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Загатський районний нотаріат, с. Загаття Іршавського округу Березької жупи
(A Hátmegi körjegyzőség iratai)
Ф. 696, од. зб. 54, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Розпорядження і циркуляри міністерств Угорщини, Регентського комісара
Підкарпатської території, Березької адміністративної експозитури, Іршавського
окружного начальника з адміністративних, фінансових, військових, судових питань, соціальної опіки, особового складу службовців, торгівлі, охорони здоров’я,
Розпорядження про об’єднання сіл Бабокут з Куткафалва та Галфолво з Івашкофолво.
Свідоцтва про територіальну належність і матеріальний стан громадян; акти
про смерть громадян; касові книги сіл Гатмег і Дуби з 1943 рік; описи майна єврейського населення нотаріату; заяви військовослужбовців про надання допомоги їх
сім’ям.
Листування з питань громадського постачання, сільського господарства, будівництва, про діяльність профашистської молодіжної організації „Левенте”, про
конфіскацію антидержавних листівок.
Ільницький районний нотаріат, с. Ільниця Іршавського округу Березької
жупи (Az Iloncai körjegyzőség iratai)
Ф. 238, од. зб. 329, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини, Іршавської воєнної комендатури та Іршавського окружного начальника, рішення сирітського суду Березької адміністративної експозитури про призначення опікунів над малолітніми
та про встановлення повноліття сиріт. Протоколи про передачу спадщини померлих осіб їх спадкоємцям; акти перевірки кас сільських урядів; трудові договори та
листування про їх затвердження; свідоцтва про моральний стан та про територіальну належність громадян; документи з метричних питань.
Листування з Березькою адміністративною експозитурою та Іршавським
окружним начальником з адміністративних, військових, фінансових, метричних
питань; питань торгівлі, сільського господарства, освіти, особового складу.
Ізянський районний нотаріат, с. Іза Хустського округу Марамороської жупи
(Az Izai körjegyzőség iratai)
Ф. 1087, од. зб. 11, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Документи купівлі та продажу майна громадянами. Справи про передачу спадщини. Відомості обліку військовозобов’язаних. Оголошення про перевірку списків
виборців по виборах депутатів до Угорського парламенту; особові рахунки на отримання продуктів та взуття за картковою системою; акт про виявлення недоліків під
час ревізії управління майном у нотаріаті с. Іза; відомості обліку громадян на отримання сімейної надбавки та допомоги сім’ям військовослужбовців і листування з
військовими частинами з цього питання; відомості обліку військовозобов’язаних у
селах нотаріату; книга обліку результатів ревізії каси у нотаріаті; справи про передачу спадщини померлих осіб їх спадкоємцям.
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Листування з окружними начальниками і районними нотаріатами про стягнення грошей за утримання та перевезення арештантів. Книга реєстрації вхідних та
вихідних документів.
Іргоцький районний нотаріат, с. Іргоц Тячівського округу Марамороської
жупи (Az Irhóci körjegyzőség iratai)
Ф. 754, од. зб. 70, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Документи з адміністративно-господарських, військових, фінансових, судовоправових, метричних питань, з питань особового складу службовців; про діяльність органів освіти, опіки, охорони здоров’я, культу; про розподіл продуктів харчування серед населення, будівництво, видачу патентів на право ведення торгівлі
та ремесла. Свідоцтва про моральний і матеріальний стан громадян та територіальну належність. Затвердження договорів купівлі-продажу майна окремих осіб.
Листування з Марамороською адміністративною експозитурою, Тячівським
окружним начальником з питань призову до армії, надання допомоги сім’ям військовослужбовців, організацію протиповітряної оборони, будівництво мостів,
дамб, бомбосховищ та по іншим військовим питанням; з питань забезпечення населення продовольчими товарами, з ведення торгівлі та ремесла; з питань освіти,
опіки, сільського господарства, діяльності профашистської організації „Левенте”.
Керешмезівський районний нотаріат, с. Керешмезев Рахівського округу Марамороської жупи (A Kőrösmezői körjegyzőség iratai)
Ф. 350, од. зб. 153, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Рахівського окружного уряду. Протоколи засідань Ясінянської лісогосподарської урбаріальної громади, районного нотаріату. Документи з реалізації
лісоматеріалів, соціальної опіки, метричних питань. Матеріали про ведення лісового промислу. Справи про продаж майна, стягнення боргів. Зарплатні відомості
сезонних робітників, працівників лісопильного заводу та ін. Відомості про стягнення з населення податків. Бюджети та інші фінансові документи. Статистичні дані
районного нотаріату за 1939-1944 рр. Відомості нарахування зарплатні робітникам лісоскладу, стягнення податків. Свідоцтва про народження.
Відомості про особисті дані робітників та службовців фірм с. Ясіня. Протоколи
засідання районного нотаріату про організацію та діяльність профашистської організації „Левенте”. Зарплатні відомості робітників.
Листування з Рахівським окружним начальником про конфіскацію майна єврейського населення та його продаж. Листування з Міністерством постачання
Угорщини про заготівлю та продаж лісоматеріалів.
Кіральмезівський районний нотаріат, с. Кіральмезе Тячівського округу Марамороської жупи (A Királymezői körjegyzőség iratai)
Ф. 1081, од. зб. 25, 1944 р. Опис. Угор. мова.
Циркуляри державних установ про облік румунських біженців, про мобілізацію
робочої сили в Німеччину, про використання церковних дзвонів у військових цілях.
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Циркуляри вищих державних органів про організацію протиповітряної оборони,
конфіскацію листівок, введення надзвичайного стану, призов до армії, ведення
сільського господарства, розвиток торгівлі, збір податків, забезпечення жителів
продовольчими та промисловими товарами, надання допомоги сім’ям військовослужбовців, діяльність органів охорони здоров`я.
Листування з Тарацвелдським окружним начальником, з фінансовою дирекцією в м. Мараморошсігеті про перевірку районного нотаріату.
Кіральгазький районний нотаріат, с. Кіральгаза Севлюського округу Угочанської жупи (A Királyházai körjegyzőség iratai)
Ф. 753, од. зб. 130, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Документи з адміністративно-господарських, військових, фінансових, судово-правових, метричних питань; про діяльність органів освіти, опіки, охорони
здоров’я, культу; з питань торгівлі, ремесла, будівництва, зв’язку, діяльності партій, забезпечення населення продовольчими та промисловими товарами, встановлення нагляду за населенням єврейської національності. Статут Всеугорської
спілки туристів, справа про облік туристів та туристичних баз. Свідоцтва про моральний, матеріальний стан та місце проживання громадян. Акти смертності осіб.
Договори купівлі-продажу майна.
Документи про встановлення державного громадянства та територіальної належності, видачу паспортів для виїзду за кордон, передачу спадщини, внесення
виправлень в метричні книги, збір податків, конфіскацію майна у єврейського населення, з питань протиповітряної оборони, будівництва, сільського господарства,
освіти, з питань особового складу службовців, діяльності профашистської молодіжної організації „Левенте”.
Листування з Надьселлеським окружним начальником про призов до армії,
розшук дезертирів, надання допомоги сім’ям військовослужбовців та з інших військових питань; про прийом на роботу, забезпечення населення продовольчими
товарами, збір податків, ремонт доріг, мостів; з питань освіти, промисловості,
сільського господарства. Листування про перепис єврейського населення та конфіскацію їх майна. Листування з окружними начальниками про діяльність профашистської молодіжної організації „Левенте”.
Кевешлігетський районний нотаріат, с. Кевешлігет Хустського округу
(A Kövesligeti körjegyzőség iratai)
Ф. 729, од. зб. 12, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Книга протоколу засідань сільського представництва. Головна книга за 1943
рік. Акти про укладення шлюбу громадянами.
Керецький районний нотаріат, с. Керецке Свалявського округу Березької
жупи (A Kereckei körjegyzőség iratai)
Ф. 757, од. зб. 125, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
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Документи з адміністративно-господарських, військових, фінансових, судово-правових, метричних питань; про діяльність органів освіти, опіки, охорони
здоров’я, культу; з питань торгівлі, ремесла, будівництва, зв’язку, про діяльність
партій, забезпечення населення продовольчими та промисловими товарами,
встановлення нагляду за населенням єврейської національності.
План села Березник за 1942 р. Зарплатні відомості. Метричні питання. Інвентарні описи майна інтернованих євреїв. Свідоцтва про моральний та матеріальний стан громадян.
Листування з Свалявським окружним начальником з питань експлуатації угорсько-польського кордону, призову до армії, розшуку дезертирів, надання допомоги
сім’ям військовослужбовців, конфіскації листівок; про діяльність профашистської
організації „Левенте” та з інших військових питань, а також з питань забезпечення
населення продовольчими товарами, торгівлі, ремесла, охорони здоров’я, опіки.
Келечинський районний нотаріат, с. Келечин Волівського округу Марамороської жупи (Kelecsény nagyközség iratai)
Ф. 1460, од. зб. 1, 1944 р. Опис. Угор. мова.
План роботи нотаріату на час мобілізації.
Лугівський районний нотаріат, с. Луг Рахівського округу Марамороської
жупи (A Lonkai körjegyzőség iratai)
Ф. 171, од. зб. 473, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри, розпорядження міністерств Угорщини, окружних начальників, фінансової дирекції. Документи з адміністративних, господарських, фінансових,
військових, податкових, судово-правових, сільськогосподарських, торгових, релігійних, метричних питань; про будівництво, транспорт, діяльність молодіжної
військової профашистської організації „Левенте”, органів охорони здоров’я, опіки,
освіти, торгівлі, ремесла.
Справи про забезпечення населення товарами першої необхідності та продуктами харчування, прейскуранти цін на продовольчі товари; переписні листи
обліку населення. Баланси сіл; документи про надання допомоги сім’ям військовослужбовців, проведення виборів до Угорського парламенту. Списки громадян
єврейської національності.
Листування з експозитурою та Рахівським окружним начальником з військових, господарських, фінансових, соціальних питань; питань торгівлі, освіти, особового складу. Листування з метричними управліннями про смертність осіб; прохання осіб про видачу свідоцтва угорського громадянства; свідоцтва про територіальну належність та майновий стан осіб.
Липчанський районний нотаріат, с. Липча Хустського округу Марамороської
жупи (A Lipcsei körjegyzőség iratai)
Ф. 761, од. зб. 53, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
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Документи з адміністративно-господарських, військових, фінансових, судово-правових, метричних питань; про діяльність органів освіти, опіки, охорони
здоров’я, культу; з питань торгівлі, ремесла, будівництва, зв’язку, про діяльність
партій, забезпечення населення продовольчими та промисловими товарами. Книга збору податків та облік об’яв і наказів. Рішення окружного суду про штрафування осіб за дрібні порушення; договори про купівлю-продаж і здачу в оренду нерухомого майна (каталог обліку нерухомого майна громадян с. Липча); свідоцтва
про матеріальний стан та моральний облік громадян; касові книги.
Листування з Хустським окружним начальником по адміністративним, військовим, метричним питанням, питанням громадського постачання, сільського господарства, будівництва, соціальної опіки, охорони здоров’я; листування з податковим управлінням про накладення і стягнення податків з населення; листування з
шкільним інспекторатом по питанням освіти; листування з окружним військовим
командуванням про призов до армії, про розшук дезертирів, про організацію протиповітряної оборони; з окружними начальниками про діяльність профашистської
молодіжної організації „Левенте”, конфіскацію антиурядової літератури.
Лонківський районний нотаріат, с. Лонка Рахівського округу Марамороської
жупи (A Lonkai körjegyzőség iratai)
Ф. 768, од. зб. 75, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини і Рахівського окружного
начальника; листування з Рахівським окружним начальником з адміністративних,
фінансових, судових, метричних питань; з питань соціальної опіки, освіти, сільського господарства; листування з окружним військовим командуванням про призов в армію та про діяльність профашистської організації „Левенте”. Справи про
встановлення пенсій інвалідам; відомості обліку військовозобов’язаних; договори
про купівлю-продаж і здачу в оренду нерухомого майна; книги реєстрації вхідних
документів.
Листування з податковим управлінням про накладення і стягнення податків з
населення; з сирітською седрією Марамороської адміністративної експозитури і
нотаріусами про передачу спадщини померлих осіб їх спадкоємцям, про опіку над
сиротами та про встановлення повноліття сиріт.
Мадярком’ятський районний нотаріат, с. Мадяр Ком’яти Севлюського округу
Угочанської жупи (A Magyarkomjáti körjegyzőség iratai)
Ф. 271, од. зб. 70, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Документи про постачання населення продовольчими товарами, збір додаткових податків, надання допомоги сім’ям військовослужбовців, з фінансових питань,
видачу дозволів на виїзд за кордон. Свідоцтва про моральне та матеріальне становище осіб, конфіскацію антидержавної літератури, діяльність молодіжної профашистської організації „Левенте” та з інших військових питань; про діяльність
органів охорони здоров’я, освіти, опіки, про розвиток промисловості, торгівлі, ремесла, сільського господарства, будівництва. Метричні та судово-правові питання. Договори купівлі-продажу майна.
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Листування з податковою управою по питанню стягнення податків з населення. Листування з Надьселлеським окружним начальником з шкільних питань; питань сільського господарства, про розшук політичних біженців, про дозвіл на виїзд за кордон, про набір в армію та розшук дезертирів, про отримання допомоги
родинами військовослужбовців. Листування з Березькою адміністративною експозитурою з питань будівництва, опіки, видачу дозволів на право ведення торгівлі.
Минайський районний нотаріат, с. Минай Ужгородського округу Ужанської
жупи (A Minaji körjegyzőség iratai)
Ф. 1078, од. зб. 14, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Розпорядження і циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини, піджупанів жуп Угорщини та Ужанської адміністративної експозитури з військових питань,
про конфіскацію антидержавних листівок; відомості обліку військовозобов’язаних;
відомості обліку наявності продуктів харчування у населення по селам нотаріату;
анкети-заяви військовослужбовців про надання допомоги їхнім сім’ям.
Листування з Ужгородським окружним начальником і районними нотаріатами
про замовлення календаря Зеленого Хреста на 1944 рік.
Мужіївський районний нотаріат, с. Мужієво Берегівського округу Березької
жупи (A Nagymuzsalyi körjegyzőség iratai)
Ф. 710, од. зб. 1550, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження і циркуляри міністерств Угорщини, піджупана Березької жупи
та Берегівського окружного начальника розпорядження фінансової дирекції про
вимагання боргових недоїмок від громадян; свідоцтва про матеріальний і моральний стан громадян та про їх територіальну належність; список військових інвалідів; повідомлення про смерть осіб; посвідчення про народження осіб; прохання
осіб про прийняття на роботу, особисті справи службовців; протоколи засідань
сільського представництва, шкільні питання; реєстри виноградників с. Мужієво.
Організаційний устав с. Надьборжова, головні касові книги с. Нодьмужаль.
Протоколи засідань сільського представництва. Рішення сирітського суду про
призначення опікунів. Прохання осіб про видачу закордонних паспортів, прийом
на роботу, видачу свідоцтв про територіальну належність, встановлення метричних даних та майнового стану осіб, передачу спадщини, розшук зниклих осіб, поліцейський нагляд за неблагонадійними особами.
Справи про постачання населення продуктами харчування, видачу паспортів для виїзду за кордон, конфіскацію забороненої літератури, надання допомоги
потребуючим, встановлення метричних даних, виплату заробітної плати, видачу
патентів на право ведення торгівлі та ремесла, набору військовозобов’язаних до
армії, ремонт шляхів. Прохання осіб з різних питань. Розпорядження фінансової
дирекції з фінансових питань; про збір податків, затвердження договорів купівлі та
продажу майна, бюджетів.
Справи про постачання населення продуктами харчування, лікування бідного
населення, страхування робітників, сплату боргів, виплату заробітної плати. Повідомлення про смерть осіб. Справи про набір військовозобов’язаних до армії, роз-
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шук осіб, що ухиляються від призову, встановлення пенсій інвалідам війни, вдовам.
Прохання осіб про звільнення від військової служби. Особові справи службовців.
Листування з різними установами з адміністративних і господарських питань,
про встановлення метричних даних осіб, про оголошення повноліття осіб, про
організацію спілки районних нотарів, про конфіскацію нерухомого майна, про затвердження договорів купівлі-продажу, про організацію і діяльність профашистської організації „Левенте”, про виплату службовцям зарплати, про набір в армію
та розшук осіб, які ухиляються від призову; про надання дозволу на побудову будинків, про спадщину осіб, судові справи осіб; прохання про надання грошової допомоги сім’ям військовослужбовців, про організацію протиповітряної оборони, про
набір до війська, про постачання харчовими продуктами населення, про штрафування осіб за різні порушення. Листування з сирітським судом з питань сиріт.
Мезекосоньський районний нотаріат, с. Мезекосонь Берегівського округу
Березької жупи (Mezőkaszony község iratai)
Ф. 1456, од. зб. 1, 1941 р. Опис. Угор. мова.
Журнал обліку податків з населення.
Нересницький районний нотаріат, с. Нересниця Тячівського округу Марамороської жупи (A Felsőneresznicei körjegyzőség iratai)
Ф. 697, од. зб. 35, 1943-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Марамороської адміністративної експозитури, Міністерства внутрішніх справ Угорщини, Регентського комісара про введення цілодобового чергування в установах, порядок ведення сільськогосподарських робіт, вербування
робітників до Німеччини та Угорщини, облік та продаж майна єврейського населення, конфіскацію листівок, діяльність партій та організацій, облік членів профашистської організації „Левенте”, виконання державних поставок сільськогосподарської продукції, охорону здоров’я, будівництво, збір податків.
Список жителів села єврейської національності, свідоцтва про територіальну
приналежність, матеріальний стан, перехід з одного віросповідання в інше, народження і смертність громадян; акти про смерть громадян; акти про продаж з
аукціону майна громадян.
Листування з фінансових і податкових, військових, судових, адміністративних, метричних питань; питань соціальної опіки, сільського господарства, будівництва, охорони здоров’я, особового складу службовців, про конфіскацію
листівок, про діяльність партій і організацій, про облік членів профашистської
молодіжної організації „Левенте”, про збір пожертвувань для надання допомоги
потерпілим від бомбардувань; про облік та продаж майна євреїв, список євреїв
села Алшонереснице.
Нодьдоброньський районний нотаріат, с. Нодьдобронь Ужгородського округу Ужанської жупи (A Nagydobronyi körjegyzőség iratai)
Ф. 1076, од. зб. 28, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
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Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини про організацію протиповітряної оборони.
Протоколи засідання сільського представництва. Відомість обліку зниження
розміру податків багатодітним сім’ям с. Нодьдобронь; рішення Надьселлеського
окружного суду про передачу спадщини померлого громадянина його спадкоємцям; журнал обліку руху коштів господарського фонду с. Кішдобронь; бюджети сіл
Кішдобронь і Нодьдобронь; головна рахункова книга с. Нодьдобронь.
Нодьполадський районний нотаріат, с. Нодьполад Севлюського округу Угочанської жупи (A Nagypaládi körjegyzőség iratai)
Ф. 765, од. зб. 112, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри міністерств Угорщини, піджупана Сатмарської жупи і Сатмарнеметського окружного начальника з адміністративно-господарських питань.
Документи з адміністративно-господарських, судово-правових, військових,
фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність органів
охорони здоров’я, освіти, опіки, культу; з питань будівництва, торгівлі, ремесла.
Відомості обліку єврейського населення. Списки греко-католицьких священиків.
Матеріали про вибори до Угорського парламенту, забезпечення населення продовольчими товарами та контроль за цінами, діяльність профашистської молодіжної
організації „Левенте”.
Документи про вибори до Угорського парламенту, збір податків, конфіскацію
антидержавних листівок; з питань особового складу службовців, з військових питань, торгівлі, ремесла, сільського господарства, опіки, соціального забезпечення,
освіти, охорони здоров’я. Книги реєстрації вихідних документів.
Договори про купівлю-продаж і здачу в оренду нерухомого майна; анкети з
перепису населення с. Надьбочко; свідоцтва про моральний і матеріальний стан
громадян та про місце їх проживання; відомості обліку єврейського населення;
акти про смертність осіб. Списки греко-католицьких священиків. Анкети виборців
в Угорський парламент. Відомості обліку єврейського населення.
Листування з окружним начальником с. Надькапош з адміністративних і фінансових питань; листування з податковим управлінням про накладення і стягнення
податків з населення; листування з окружним військовим командуванням про набір в армію, про розшук дезертирів та про діяльність профашистської молодіжної
організації „Левенте”.
Нодьратський районний нотаріат, с. Нодьрат Ужгородського округу Ужанської жупи (Nagyrát község iratai)
Ф. 1458, од. зб. 1, 1940 р. Опис. Угор. мова.
Головний касовий журнал села. Копії свідоцтва про народження та шлюб жителів села Нодьрат за 1942 рік.
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Петровський районний нотаріат, с. Петрове Севлюського округу Угочанської
жупи (Spisy komunální oblasti Péterfalva; Péterfalva nagyközség iratai)
Ф. 1393, од. зб. 1, 1939 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку протоколів засідання сільського представництва.
Порошківський районний нотаріат, с. Порошкове Перечинського округу
Ужанської жупи (Poroskó nagyközség iratai)
Ф. 1462, од. зб. 1, 1943 р. Опис. Угор. мова.
Головна касова книга села.
Рахівський районний нотаріат, с. Рахів Рахівського округу Марамороської
жупи (A Rahói körjegyzőség iratai)
Ф. 143, од. зб. 1061, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження міністерств Угорщини, Марамороської адміністративної експозитури, Марамороської фінансової дирекції.
Документи з адміністративних, господарських, фінансових, військових, податкових, судово-правових, сільськогосподарських, торговельних, релігійних, метричних питань; про діяльність органів охорони здоров’я, освіти, торгівлі, ремесла, будівництва. Книга протоколів засідань сільського представництва. Книги реєстрації
вхідних документів. Головна податкова книга; списки військовозобов’язених Рахівського округу. Діяльність та облік курортів округи. Питання лісового господарства.
Листування з Рахівським окружним начальником з фінансових, адміністративно-господарських, сільськогосподарських питань, а також з питань торгівлі,
будівництва, народної освіти, особового складу службовців, про надання допомоги сім’ям військовослужбовців; свідоцтва про територіальну приналежність, моральний і майновий стан громадян; про облік російських емігрантів. Листування
з окружним військовим командуванням про призов до угорської армії, про діяльність молодіжної профашистської організації „Левенте”.
Середнянський районний нотаріат, с. Середнє Ужгородського округу Ужанської жупи (A Szerednyei körjegyzőség iratai)
Ф. 129, од. зб. 51, 1940-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини та Воєнного Міністерства
Угорщини, окружного начальника з питань призову до армії, розшуку дезертирів,
про облік євреїв та використання їх для виконання робіт військового значення, набір медичних сестер для армії, збір продуктів та одягу для фронтовиків. Циркуляр
Регентського комісара та окружного начальника Ужгородського округу про постачання продуктів у концентраційні табори для євреїв, про опіку над їх майном, про
діяльність фашистської партії „Схрещені стріли”; набір до німецької армії; координацію дій жандармерії та військових частин; евакуацію документів та цінностей.
Документи з військових, сільськогосподарських питань, про діяльність партій та
організацій. Головні касові книги. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів.
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Солотвинський районний нотаріат, с. Солотвино Рахівського округу Марамороської жупи (Az Aknaszlatinai körjegyzőség iratai)
Ф. 144, од. зб. 742, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження міністерств Угорщини, циркуляри статистичного управління
Угорщини і наджупана Марамороської адміністративної експозитури, окружного
начальника та прикордонної комісії з надання допомоги сім’ям військовослужбовців; з адміністративно-господарських, судово-правових, метричних, сільськогосподарських, фінансових питань, з питань охорони здоров’я, освіти; про ведення
торгівлі та ремесла, сплату податків, опіку, сільське господарство, передачу спадщини. Свідоцтва громадян про територіальну приналежність. Статистичні відомості. Книга реєстрації вхідних документів.
Документи з адміністративно-господарських, військових, фінансових, податкових, судово-правових, метричних, сільськогосподарських питань; про діяльність
органів охорони здоров’я, освіти, опіки, ведення торгівлі та ремесла, промисловості. Відомості про конфіскацію майна єврейського населення. Свідоцтва про
територіальну приналежність.
Листування з Міністерством внутрішніх справ Угорщини про видачу громадянам паспортів для виїзду за кордон; свідоцтв про моральність та територіальну
приналежність громадян; листування з урядом Марамороського окружного начальника з військових та фінансових питань, а також з питань будівництва та торгівлі, організації протиповітряної оборони Солотвинської копальні, про надання
громадянам допомоги; листування з піджупаном Марамороської жупи з метричних питань.
Селлешдюлівський районний нотаріат, с. Селлешдюло Угочанської жупи
(A Szőlősgyulai körjegyzőség iratai)
Ф. 270, од. зб. 83, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Організаційний статут села. Свідоцтва про територіальну приналежність, моральний та матеріальний стан громадян, договори купівлі-продажу майна, документи по метричним питанням. Списки власників нерухомого майна.
Листування з Халмським окружним начальником про стягнення податків з населення, по справам промисловості і торгівлі, про переселення громадян, про набір в армію та іншим воєнним питанням.
Севлюський районний нотаріат, м. Севлюш Угочанської жупи (A Nagyszőlősi
körjegyzőség iratai)
Ф. 272, од. зб. 666, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри піджупана Угочанської жупи. Документи з адміністративних, фінансових, військових, податкових, судово-правових, сільськогосподарських, торговельних, релігійних, метричних питань; про діяльність партій, товариств, спілок,
органів охорони здоров’я, освіти, торгівлі, ремесла, промисловості та транспорту,
видачу хлібних карток, вибори до парламенту, діяльність молодіжної профашист-
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ської організації „Левенте”. Відомості про єврейське населення та конфіскацію їх
майна.
Свідоцтва про громадянство, територіальну приналежність, моральний та
майновий стан громадян; про перепис чеських та німецьких переселенців; рішення Угочанської адміністративної комісії про затвердження договорів купівлі-продажу; протоколи смертності громадян; прохання осіб про внесення змін у метричні
записи, рішення та листування з цього питання. План вулиць м. Севлюш.
Листування з окружними начальниками з адміністративно-господарських, фінансових, соціальних питань, з питань торгівлі, промисловості, сільського господарства, освіти, охорони здоров’я; про діяльність організацій і товариств; листування з військовими командуваннями про призов до армії (анкети призваних до
армії), про надання сім’ям військовослужбовців матеріальної допомоги; списки
обліку військовозобов’язаних; листування з Березькою фінансовою дирекцією та
податковими органами про оподаткування та стягнення податків.
Середнєапшанський районний нотаріат, с. Середня Апша Рахівського округу Марамороської жупи (Középapsa nagyközség iratai)
Ф. 755, од. зб. 183, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Документа з адміністративно-господарських, військових, фінансових, судово-правових, метричних питань; про діяльність органів освіти, опіки, охорони
здоров’я, культу; з питань торгівлі, ремесла, будівництва, зв’язку, про діяльність
партій.. Журнал стягнення податків з жителів с. Фелшеапша.
Список сіл Підкарпатської території. Циркуляр Хустського окружного суду про
оголошення надзвичайного стану. Свідоцтва про моральний, матеріальний стан громадян та про територіальну приналежність. Списки членів спілки „Сільськогосподарських робочих” та робочих, які поїхали на роботу у Німеччину. Метричні відомості.
Листування з Марамороською адміністративною експозитурою, Рахівським
окружним начальником з питань призову до армії, про організацію протиповітряної оборони, забезпечення населення продовольчими товарами, з питань ведення лісового та сільського господарств, будівництва, торгівлі і ремесла, з шкільних
питань; про сплату податків, про діяльність молодіжної профашистської організації „Левенте”. Листування про облік єврейського населення та обмеження їх прав.
Свалявський районний нотаріат, с. Свалява Березької жупи (A Szolyvai
körjegyzőség iratai)
Ф. 725, од. зб. 415, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри, розпорядження окружного начальника про призов до армії, звільнення від призову, розшук дезертирів, надання допомоги сім’ям військовослужбовців, організацію протиповітряної оборони та з інших військових питань; про
сплату податків, забезпечення населення продовольством та взуттям; з питань
охорони здоров’я, освіти, будівництва дамб, мостів, сільського господарства; про
конфіскацію листівок та антидержавної літератури, діяльність молодіжної профашистської організації „Левенте”, свідоцтва про територіальну приналежність
громадян. Рішення суду про притягнення до відповідальності за різні злочини.
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Зарплатні відомості робітникам акціонерного товариства „Латориця”. Акти укладення шлюбу громадянами. Протоколи засідань сільських представництв. Списки
робітників та їх родин села Сольва. Картки обліку виконання робіт робітниками.
Сюртівський районний нотаріат, с. Сюрте Ужгородського округу Ужанської
жупи (Szürte község iratai)
Ф. 1459, од. зб. 1, 1939 р. Опис. Угор. мова.
Головна касова книга.
Тисапетерфалвський районний нотаріат, с. Тисапетерфалва Севлюського
округу Угочанської жупи (A Tiszapéterfalvai körjegyzőség iratai)
Ф. 286, од. зб. 152, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Документи з адміністративно-господарських, судово-правових, військових,
фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність органів
охорони здоров’я, освіти, опіки, культу; з питань торгівлі, ремесла, зв’язку, будівництва, діяльності партій. Книга реєстрації вхідних документів. Свідоцтва про моральний, матеріальний стан та територіальну приналежність громадян. Організаційний статут села Форголань. Акти перевірки сільських кас по селам нотаріату.
Списки членів сільських представництв по селам районного нотаріату.
Листування з Тисауйгельським окружним начальником про проведення засідань сільських представництв, з адміністративних питань, про розвиток сільського
господарства, стан торгівлі та ремесла, про забезпечення села продовольчими та
промисловими товарами, про облік рогатої худоби та розповсюдження захворювань худоби, про затвердження договорів купівлі-продажу та дозволів на будівництво житлових будинків, про податкові питання, про будівництво та ремонт доріг.
Листування з шкільним інспектором про стан шкіл та дитячих садків. Листування з
військовим командуванням про діяльність профашистської молодіжної організації
„Левенте”. Листування з метричним урядом про облік народження, смертності та
одруження громадян.
Текегазький районний нотаріат, с. Текегаза Севлюського округу Угочанської
жупи (A Tekeházai körjegyzőség iratai)
Ф. 288, од. зб. 77, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини про конфіскацію комуністичних листівок; розпорядження Регентського комісара про заборону діяльності
політичних партій; свідоцтва про моральний і матеріальний стан громадян.
Документи з адміністративно-господарських, судово-правових, військових,
фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність органів
охорони здоров’я, освіти, опіки, культу; з питань будівництва, торгівлі, ремесла,
зв’язку, діяльності партій. Акти про укладення шлюбу. Договори про купівлю-продаж і здачу в оренду нерухомого майна; акти про смертність осіб.
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Листування з Надьселлеським окружним начальником з адміністративних, військових, соціальних, сільськогосподарських питань, питань торгівлі, будівництва
та освіти; листування з податковим управлінням про накладення і стягнення податків з населення; листування з окружним військовим командуванням про набір
в армію, про розшук дезертирів, про діяльність молодіжної профашистської організації „Левенте”.
Тисауйгельський районний нотаріат, с. Тисауйгель Севлюського округу Угочанської жупи (A Tiszaújhelyi körjegyzőség iratai)
Ф. 293, од. зб. 167, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини; циркуляри Надьселлеського окружного начальника і піджупана Угочанської жупи про діяльність профашистської молодіжної організації „Левенте”; розпорядження Регентського комісаріату про розпуск антидержавних політичних партій.
Документи з адміністративних, військових, судово-правових, фінансових,
сільськогосподарських, метричних питань; про діяльність органів освіти, охорони
здоров’я, соціальної опіки, діяльність партій та молодіжної профашистської організації „Левенте”, забезпечення населення продуктами харчування. Договори
купівлі та продажу. Свідоцтва про моральний і матеріальний стан осіб, про прийняття угорського підданства іноземними громадянами; книга обліку виплати допомоги сім’ям військовослужбовців.
Листування з Надьселлеським окружним начальником з адміністративних,
військових, судових, фінансових, соціальних, сільськогосподарських, метричних
питань, з питань торгівлі, промисловості, освіти, охорони здоров’я, будівництва;
договори про купівлю-продаж, облік і реєстрацію нерухомого майна; листування
з податковими управліннями про накладення і стягнення податків з населення.
Листування з окружними начальниками з питань конфіскації майна у єврейського
населення.
Тисабогданський районний нотаріат, с. Тисабогдан Рахівського округу Марамороської жупи (Tiszabogdány nagyközség iratai)
Ф. 352, од. зб. 18, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Касові книги за 1941 рік. Заяви військовослужбовців про надання допомоги їх
сім’ям. Фінансові звіти. Відомості виплати зарплати, видачі карток населенню на
отримання солі. Анкети про облік майна єврейського населення.
Теребешфеєрпотоцький районний нотаріат, с. Теребешфеєрпоток Рахівського округу Марамороської жупи (A Terebesfejérpataki körjegyzőség iratai)
Ф. 353, од. зб. 80, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Бюджети, баланси Требушанського районного нотаріату. Листування з Марамороською адміністративною експозитурою про упорядкування майна урбаріаль-
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ної громади, про реалізацію громадою лісоматеріалів, про забезпечення громади
продуктами. Розпорядження окружного начальника про конфіскацію майна єврейського населення, про надання допомоги сім’ям військовослужбовців.
Тереблянський районний нотаріат, с. Теребля Тячівського округу Марамороської жупи (A Talaborfalui körjegyzőség iratai)
Ф. 691, од. зб. 65, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри міністерств Угорщини, Марамороської адміністративної експозитури, Регентського комісара Підкарпатської території, Тячівського і Тарацвельдського окружних начальників про облік циган, розшук осіб зниклих безвісті, упорядкування кладовищ воїнів та громадських захоронень православних на греко-католицьких кладовищах. Документи з політичних питань. Акти перевірки сільських
кас; акти про смерть осіб; свідоцтва про територіальну приналежність, матеріальний стан і моральний облік громадян.
Листування з Марамороською адміністративною експозитурою, Регентським
комісаром Підкарпатської території, Тячівським і Тарацвелдським окружними начальниками з адміністративних, військових, судових, метричних питань, з питань
організації протиповітряної оборони, громадського постачання, торгівлі, сільського господарства, будівництва, соціальної опіки, освіти, охорони здоров’я; про діяльність організацій і товариств.
Тисауйлоцький районний нотаріат, с. Тисауйлок Севлюського округу Угочанської жупи (A Tiszaújlaki körjegyzőség iratai)
Ф. 731, од. зб. 231, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини, Севлюського окружного
начальника з адміністративно-господарських та військових питань.
Документи про діяльність профашистської організації „Левенте”, будівництво
дамб, мостів, доріг, з судово-правових, фінансових, метричних питань; про діяльність органів освіти, опіки, охорони здоров’я, культу; з питань торгівлі, ремесла, будівництва, зв’язку, діяльності партій. Свідоцтва про територіальну приналежність
громадян. Матеріали про видачу патентів на право ведення торгівлі та ремесла.
Договори купівлі-продажу майна. Акти про укладення шлюбу, відомості обліку про
народження та внесення виправлень в метричні книги. Журнали обліку біженців з
Румунії. Відомість обліку загиблих під час окупації гірських районів.
Листування з окружним начальником про призов до армії, надання допомоги
сім’ям військовослужбовців, організацію протиповітряної оборони, встановлення
цін на продукти та забезпечення ними населення; про сплату податків, з метричних питань; з питань охорони здоров’я, опіки, освіти.
Турцький районний нотаріат, с. Турц Сатумарського округу (A Turci
körjegyzőség iratai)
Ф. 1069, од. зб. 31, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.
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Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини і Воєнного Міністерства
Угорщини, наджупана і піджупана Угочанської жупи з адміністративних і військових питань, з питань громадського постачання, сільського господарства, будівництва, освіти, соціальної опіки; про діяльність профашистської молодіжної організації „Левенте”, організацію протиповітряної оборони.
Документи з адміністративно-господарських, військових, фінансових, судово-правових, метричних питань; про діяльність органів освіти, опіки, охорони
здоров’я, про діяльність партій. Акти про внесення додаткових записів і виправлень до метричної книги с. Турц.
Таруйфальський районний нотаріат, с. Таруйфалу Волівського округу Марамороської жупи (A Tarújfalvai körjegyzőség iratai)
Ф. 1091, од. зб. 9, 1939-1941 рр. Опис. Угор. мова.
Головний фінансовий звітний журнал районного нотаріату за 1940 рік, переписний лист для визначення права чоловіків обирати депутатів до Угорського парламенту, журнал обліку коштів, внесених громадянами за видачу метричних довідок за 1941 рік. Касові книги. Фінансові звіти.
Урмезевський районний нотаріат, с. Урмезе Тячівського округу Марамороської жупи (Az Úrmezői körjegyzőség iratai)
Ф. 368, од. зб. 113, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини про конфіскацію антидержавних листівок, заборону діяльності політичних партій, встановлення цін на
продукти та ін.
Документи про надання допомоги сім’ям військовослужбовців, видачу паспортів для виїзду за кордон, діяльність політичних партій, профашистської молодіжної організації „Левенте”, органів соціального забезпечення, освіти, охорони здоров’я, ведення торгівлі та ремесла, будівництво; з адміністративно- господарських, судово-правових, податкових, фінансових, військових, метричних
питань.
Листування з окружним начальником про стан промисловості, сільського
господарства, організацію протиповітряної оборони, з метричних питань; про
призов на військову службу, надання допомоги сім’ям військовослужбовців, конфіскацію майна єврейського населення. Листування з Тячівським окружним начальником про облік єврейського населення, конфіскацію їх майна та земель.
Ужгородський районний нотаріат, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári
körjegyzőség iratai)
Ф. 1463, од. зб. 1, 1940 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку руху населення с. Радванц.
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Фанчиківський районний нотаріат, с. Фанчиково Севлюського округу Угочанської жупи (A Fancsikai körjegyzőség iratai)
Ф. 282, од. зб. 108, 1939-1944 рр., Описи. Угор. мова.
Документи з адміністративно-господарських, метричних судово-правових, військових, фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність
органів охорони здоров’я, освіти, опіки, культу, видачу свідоцтв територіальної належності, забезпечення населення продовольчими та промисловими товарами,
затвердження договорів купівлі та продажу майна; з питань будівництва, торгівлі,
ремесла, зв’язку, діяльності партій, молодіжної профашистської організації „Левенте”. Метричні документи (акти про укладення шлюбів). Відомості про оподаткування населення. Прохання інвалідів війни про надання допомоги; переписні
листи для визначення права громадян обирати депутатів до парламенту Угорщини; відомості оподаткування та стягнення податків з населення; договори купівлі-продажу майна, відомості обліку оподаткування роботодавців, справа про
конфіскацію майна євреїв. Справи про будівництво доріг, мостів, про регуляцію
річок. Картки обліку громадян с. Фанчіка.
Листування з окружними начальниками з адміністративних, фінансових, сільськогосподарських, соціальних питань, а також з питань торгівлі, промисловості,
охорони здоров’я, особового складу службовців; листування з військовим командуванням про набір в армію та про розшук дезертирів; листування з метричними
урядами про внесення змін у метричні записи.
Фелшеверешмартівський районний нотаріат, с. Фелшеверешмарт Севлюського округу Угочанської жупи (A Felsőveresmarti körjegyzőség iratai)
Ф. 285, од. зб. 121, 1939-1944 рр., Опис. Угор. мова.
Договори купівлі та продажу майна. Документи з питань опіки, охорони
здоров’я, торгівлі, ремесла. Матеріали про обмеження прав євреїв. Документи
про забезпечення населення продовольством.
Листування з Міністерством внутрішніх справ Угорщини про надання угорського підданства іноземним громадянам; листування з окружним військовим командуванням про набір в армію, про розшук дезертирів, про організацію протиповітряної оборони; листування з Надьселлеським і Хустським окружними начальниками з фінансових, соціальних, метричних питань, а також з питань громадського
постачання, сільського господарства, будівництва, освіти, охорони здоров’я; про
діяльність профашистської молодіжної організації „Левенте”; листування з податковим управлінням пронакладення і стягнення податків з населення; свідоцтва
про матеріальний і моральний стан осіб, про їх територіальну належність; договори про купівлю і здачу в оренду нерухомого майна.
Фелшеапшанський районний нотаріат, с. Фелшеапша Рахівського округу Марамороської жупи (Felsőapsa nagyközség iratai)
Ф. 756, од. зб. 104, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Документи з адміністративно-господарських, військових, фінансових, судово-правових, метричних питань; про діяльність органів освіти, опіки, охорони

РОЗДІЛ VІ. Фонди установ, організацій, підприємств періоду...

457

здоров’я, культу; з питань торгівлі, ремесла, будівництва, зв’язку, про діяльність
партій, забезпечення населення продовольчими та промисловими товарами,
встановлення нагляду за населенням єврейської національності. Свідоцтва про
моральний і матеріальний стан громадян. Договори купівлі-продажу майна. Фінансові звіти та бюджети села Фелшеапша.
Листування з Рахівським окружним начальником з військових питань, про організацію протиповітряної оборони, розшук дезертирів, забезпечення населення
продовольчими товарами, сплату податків з сільського господарства, з шкільних і
метричних питань; конфіскацію майна єврейського населення, про діяльність молодіжної організації „Левенте”.
Фекетеардовський районний нотаріат, с. Фекетеардо Севлюського округу
Угочанської жупи (A Feketeardói körjegyzőség iratai)
Ф. 760, од. зб. 146, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Документи з адміністративно-господарських, військових, фінансових, судово-правових, метричних питань; про діяльність органів освіти, опіки, охорони
здоров’я, культу; з питань торгівлі, ремесла, будівництва, зв’язку, про діяльність
партій. Метричні питання. Договори купівлі-продажу майна та листування з Берегівським судом про реєстрацію майна осіб. Свідоцтва про моральний і матеріальний стан громадян. Циркуляр Воєнного Міністерства Угорщини та листування з
Халмським окружним начальником про облік кладовищ та могил померлих солдат
Першої світової війни на східних територіях і в Трансільванії.
Листування з Тисауйлокським окружним начальником про призов до армії,
розшук дезертирів, надання допомоги сім’ям військовослужбовців, конфіскацію
листівок та антидержавної літератури; про збір податків, організацію сільськогосподарських робіт, забезпечення населення продуктами; діяльність профашистської молодіжної організації „Левенте”.
Харшфалвський районний нотаріат, с. Харшфалва Свалявського округу Березької жупи (A Hársfalvai körjegyzőség iratai)
Ф. 329, од. зб. 30, 1939-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини з обліку майна єврейського населення, обліку допризовників; про надання грошової допомоги сім’ям
військовослужбовців. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини про обмеження проведення зборів політичними організаціями. Циркуляри Міністерства
землеробства Угорщини. Відомості про облік придбаної племінної худоби. Звіти
районного нотаріату.
Листування з Міністерством землеробства Угорщини, експозитурою гірських
територій, окружними начальниками про експлуатацію полонин, пасовиськ, розведення племінної худоби, розвиток сільського господарства, садівництва, птахівництва; з питань особового складу службовців, з адміністративних питань. Листування про розшук дезертирів, набір в армію.
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Хорльовський районний нотаріат, с. Хорльо Ужгородського округу Ужанської жупи (A Horlyói körjegyzőség iratai)
Ф. 1080, од. зб. 13, 1940-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства землеробства Угорщини та Ужанської адміністративної експозитури з питань сільського господарства; розпорядження Регентського комісара Підкарпатської території. Циркуляр окружного начальника Ужгородської околиці про набір в армію; оголошення і протоколи засідань сільських
представництв з фінансово-господарських питань; договори про купівлю-продаж
нерухомого майна; платіжні повідомлення про виплату страхових внесків; відомість обліку заборгованості по сплаті страхових внесків; матеріали з укладення
шлюбу.
Листування з фінансовими дирекціями про облік і реалізацію єврейського майна; листування з Ужанською адміністративною експозитурою та окружними начальниками з особового складу службовців.
Хустшофалвавський районний нотаріат, с. Хустшофалва Хустського округу
Марамороської жупи (Husztsófalvai körjegyzőség iratai)
Ф. 1090, од. зб. 26, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Хустського окружного начальника з питань соціального забезпечення, циркуляри Міністерства землеробства Угорщини і Хустського окружного
господарського інспекторату з питань сільського господарства, циркуляри Хустської королівської фінансової дирекції та податкового управління про оподаткування та стягнення податків.
Документи з адміністративних, військових, метричних, фінансових, сільськогосподарських, податкових питань; про діяльність органів культу, охорони
здоров’я, освіти, ведення торгівлі, ремесла, будівництва, конфіскацію листівок.
Анкети-заяви військовослужбовців про надання допомоги їх сім’ям, відомості обліку військовозобов’язаних, повідомлення Марамороської адміністративної експозитури з питань торгівлі.
Цирокофалуський районний нотаріат, с. Цирокофалу Земплінської жупи
(A Cirokaófalusi körjegyzőség iratai)
Ф. 1079, од. зб. 6, 1942-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал обліку прибутків і видатків господарського фонду с. Цирокофалу; журнал обліку надходження плати за племінну худобу; повідомлення Ужгородської
страхової каси про заборгованості с. Цирокофалу з пенсійних страхових внесків;
відомості обліку оподаткування мешканців с. Кішприслоп; відомість обліку зниження розміру податків для багатодітних сімей, військових інвалідів, вдів і сиріт
колишніх військовослужбовців.
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Чепівський районний нотаріат, с. Чепа Севлюського округу Угочанської
жупи (A Csepei körjegyzőség iratai)
Ф. 269, од. зб. 125, 1939-1944 рр., Описи. Угор. мова.
Циркуляр про визначення прав циган; розпорядження про видачу циганам посвідчення особистості. Статистичні дані з сільського господарства. Свідоцтва про
моральний та матеріальний стан громадян.
Документи з адміністративно-господарських, військових, судово-правових,
фінансових, податкових, сільськогосподарських питань, з питань будівництва,
торгівлі, ремесла, зв’язку; про діяльність партій, органів охорони здоров’я, освіти,
опіки, культу.
Листування з окружним начальником, з окружною комендатурою про видачу
паспортів на виїзд за кордон, про видачу дозволу на виїзд за кордон, про надання
допомоги військовослужбовцям, про видачу продовольчих карток сім’ям військовослужбовців; списки сімей військовослужбовців; про набір в армію; про організацію протиповітряного захисту населення, про діяльність молодіжної організації
„Левенте” і бюджет зазначеної організації.
Чумальовський районний нотаріат, с. Чумальово Тячівського округу Марамороської жупи (A Csománfalvai körjegyzőség iratai)
Ф. 684, од. зб. 33, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Марамороської адміністративної експозитури з військових і сільськогосподарських питань; циркуляри Міністерства фінансів Угорщини з фінансових та податкових питань; циркуляри Лошонцського і Тарацвельдського окружних
начальників з адміністративних питань; акти-заяви військовослужбовців про надання матеріальної допомоги їхнім сім’ям; журнали обліку прибутків і витрат с. Чумалево; опис рухомого майна села; список мешканців села Кричфалва єврейської
національності; справи про встановлення опіки над майном репресованих євреїв,
свідоцтва про територіальну належність і матеріальний стан громадян.
Листування з Міністерством внутрішніх справ Угорщини про встановлення громадянства.
Чичерський районний нотаріат, с. Чичер Міхаловецького округу (Csicser
község iratai)
Ф. 1457, од. зб. 1, 1944 р. Опис. Угор. мова.
Журнал обліку членів сільського пасовиська.
Чопський районний нотаріат, с. Чоп Ужгородського округу Ужанської жупи
(A Csapi körjegyzőség iratai)
Ф. 1461, од. зб. 1, 1942 р. Опис. Угор. мова.
Головна рахункова книга с. Кіштейглаш. Списки призовників.
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Шаланківський районний нотаріат, с. Шаланки Севлюського округу Угочанської жупи (A Salánki körjegyzőség iratai)
Ф. 383, од. зб. 417, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри піджупана Угочанської жупи і Севлюського окружного начальника; циркуляри позашкільного інспекторату Угочанської жупи з питань освіти; протоколи про встановлення територіальної належності осіб та видача свідоцтва;
свідоцтва про матеріальний стан та моральний облік громадян; акти перевірки
сільських урядів; відомості про збір коштів для потерпілих від повені; протоколи
смертності громадян; угоди з купівлі-продажу майна та рішення Угочанської адміністративної експозитури про їх затвердження.
Листування з Міністерством внутрішніх справ Угорщини і наджупаном Угочанської жупи, з Севлюським окружним начальником з адміністративних, військових
питань, з питань сільського господарства, торгівлі, будівництва, громадського постачання, охорони здоров’я, особового складу службовців, про організацію протиповітряної оборони, діяльність товариств; рішення податкових урядів про оподаткування та збір податків з населення; листування з окружними судами і сирітським
судом Березької адміністративної експозитури з судових питань; листування з метричними урядами з метричних питань.
Ясінянське нотарське управління, с. Ясіня Рахівського округу Марамороської жупи (Körösmező nagyközség iratai)
Ф. 1394, од. зб. 3, 1940-1942 рр. Опис. Угор. мова.
Касовий журнал, головна податкова книга.
Верхнєвизницький районний нотаріат, с. Верхня Визниця Мукачівського
округу Березької жупи (A Felsőviznicei körjegyzőség iratai)
Ф. 1574, од. зб. 8, 1942-1944 рр. опис. Угор. мова.
До нотаріату с. Верхня Визниця відносилися наступні села: Вишня Визниця, Белебово, Крите, Верхня Визниця, Герцовці, Клочки, Лісарня, Пузняківці, Тростяниця, Кленовець, Грабове.

Циркуляр Березької адміністративної експозитури про заповнення відомостей
про стан нерухомого майна громадян, рішення управління опіки над інвалідами
війни про виділення грошової допомоги членам сімей фронтовиків; договір про
дарування нерухомого майна; місячні відомості про нарахування заробітної плати
службовцям сіл нотарського управління.
Листування з Березькою адміністративною експозитурою про порядок страхування майна малолітніх від пожеж; листування з опікунською радою Березької адміністративної експозитури про передачу нерухомого майна малолітніх громадян;
акти інвентаризації майна померлих громадян.
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2.5.4. Міські нотарські, сільські нотарські та сільські управління
38 фондів, од. зб. 2504, 1938-1944 рр. Описи.

Основними законами, які регулювали управління селами в кінці ХІХ – початку ХХ
сторіччя була стаття 18 Закону 1871 року „Про устрій сіл” та стаття 22 Закону 1886 року
„Про населені пункти”.
Згідно з цими законами населені пункти Угорщини поділялись на 3 категорії: 1) міста з муніципальним правом; 2) села, які мали муніципальні права та окреме нотарське
управління; 3) села, в яких було самоуправління, але не було нотарського управління.
Автономні права і автономне управління сільської громади здійснювались за допомогою органів самоврядування – сільського представництва.
Постійним виконавчим органом сільського представництва було сільське управління.
Сільське управління в маленькому селі складалося з старости села, його заступника, двох радників, районного нотаря, районного опікуна та районного лікаря.
В великих населених пунктах управління складалося з старости села, його заступника, другого старости, опікуна, районного лікаря, 4-х радників, касира, сільського нотаря.
Функції та обов’язки сільського управління та його членів визначалися Статутом
села, який приймався загальними зборами мешканців села. Здебільшого, вони полягали у наступному: сільське управління розпоряджалося майном села; обкладало податками та стягувало їх; піклувалось та стежило за станом сільських доріг, мостів; піклувалося про стан шкіл, дитячих садків та ін; забезпечувало також протипожежну охорону
та громадський порядок у селі; виносило рішення про внутрішні справи громади.
Сільське управління у всіх питаннях своєї діяльності безпосередньо підпорядковувалося державному адміністративному органу – нотарському управлінню. Нотар
був присутній на зборах сільського представництва, перевіряв підготовку проектів усіх
документів, на зборах вів протоколи. Нотар здійснював адміністративну владу в селі.
Він представляв державну владу та слідкував за виконанням державних законів та
розпоряджень. Сільські нотарські управління підпорядковувалися окружному управлінню, останні – жупному управлінню, а жупні управління – Міністерству внутрішніх справ
Угорщини. Окремі нотаріати об’єднували кілька сіл. Зазначена структура управління,
яка була відновлена на території колишньої Підкарпатської Русі після її включення до
складу Угорщини, проіснувала до жовтня-листопада 1944 року.

Нотарське і сільські управління Баркасівського району, с. Баркасово Мукачівського округу Березької жупи (A Barkaszói körjegyzőség iratai)
Ф. 1572, од. зб. 13, 1938-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Нотаріат об’єднував слідуючи села: Чомонин, Баркасово, Рівне.

Матеріали про встановлення пенсій інвалідам Першої світової війни. Баланс
водорегуляційного товариства по боротьбі з паводком і внутрішніми водами Березької жупи за 1940 рік; проект бюджету на 1942 рік; анкети мешканців с. Чомонин – виборців депутатів до парламенту Угорщини; матеріали про ремонт сільської стайні в с. Серне; договори про передачу майна в с. Баркасово; головна
касова книга с. Баркасово.
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Нотарське і сільські управління Великолучківського району, с. Великі Лучки
Мукачівського округу Березької жупи (A Nagylucskai körjegyzőség iratai)
Ф. 1546, од. зб. 6, 1939-1940 рр. Опис. Угор. мова.
Нотаріат с. Великі Лучки – самостійний.

Матеріали про укладення шлюбу громадянами та листування з цього питання.
Нотарське і сільські управління Залузького району, с. Залуж Мукачівського
округу Березької жупи (A Beregkisalmási körjegyzőség iratai)
Ф. 1505, од. зб. 62, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Залузький нотаріат об’єднував слідуючи села: Залуж, Яблуневе, Завідово,
Макар’єво, Гандеровиця, Ромочевиця.

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини і Березької адміністративної експозитури, розпорядження і листування з Мукачівським окружним начальником з адміністративних питань, про діяльність організацій і товариств; розпорядження Міністерства сільського господарства Угорщини і листування з Березькою
адміністративною експозитурою з питань сільського господарства; циркуляри Мукачівського податкового управління і Берегівської фінансової дирекції.
Документи з адміністративно-господарських, судово-правових, військових, фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність органів охорони здоров’я, освіти, опіки, культу; з питань будівництва, торгівлі, ремесла, зв’язку,
діяльності партій. Трудові угоди, укладені між мешканцями сіл Підкарпатської території та угорськими маєтками на проведення сезонних сільськогосподарських робіт;
акти ревізії фінансово-господарської діяльності сільських громад та відомості про їх
оподаткування. Відомості нарахування заробітної плати службовцям сіл нотарського управління; облікові картки дітей шкільного віку села Залуж.
Листування з Березькою адміністративною експозитурою з військових питань;
листування з Мукачівським окружним начальником з особового складу службовців та з питань торгівлі.
Нотарське і сільські управління Лалівського району, с. Лалове Мукачівського округу Березької жупи (A Beregleányfalvai körjegyzőség iratai)
Ф. 1526, од. зб. 150, 1939-1944 рр., Опис. Угор. мова.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ Угорщини та Мукачівського
окружного начальника з адміністративно-господарських питань.
Документи з адміністративно-господарських, судово-правових, військових,
фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність органів
охорони здоров’я, освіти, опіки, культу; з питань будівництва, торгівлі, ремесла,
зв’язку, будівництва, діяльності партій. Складені списки жителів єврейської національності по селах нотарського управління. Об’ява про вибори у перший Сойм
Карпатської України та протоколи виборів в селах Лалівського нотаріату, свідоцтва про політичну благонадійність громадян.
Листування про діяльність профашистської організації „Левенте”.
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Нотарське і сільські управління Лохівського району, с. Лохове Мукачівського округу Березької жупи (A Beregszőlősi körjegyzőség iratai)
Ф. 1586, од. зб. 2, 1944 р. Опис. Угор. мова.
Звіти про забезпечення селян продовольчими товарами. Щотижневі звіти про
здачу сільськогосподарської продукції державі.
Нотарське і сільські управління Паланокського району, с. Паланок Мукачівського округу Березької жупи (Várpalánka község iratai)
Ф. 1524, од. зб. 186, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Документи з питань адміністративно-господарської діяльності нотаріату, освіти, охорони здоров’я, метрики, збору податків, опіки, сільського господарства; з
метричних, військових, судово-правових, фінансових питань.
Листування з піджупаном Березької жупи та окружним начальником про забезпечення жителів продовольчими товарами, про порядок утримання податків,
позбавлення громадян політичних прав, проведення перепису єврейського населення, облік їх майна, організацію репресій; надання допомоги сім’ям військовослужбовців; про діяльність профашистської організації „Левенте”, організацію
протиповітряної оборони, призов до армії, боротьбу з партизанським рухом та інші
військові питання; про забезпечення селян посівним зерном та з інших питань
сільського господарства; про охорону здоров’я, освіту.
Нотарське і сільські управління Росвигівського району, с. Росвигово Мукачівського округу Березької жупи (Az Oroszvégi körjegyzőség iratai)
Ф. 1534, од. зб. 455, 1938-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Нотаріат с. Росвигово – самостійний нотаріат.

Розпорядження піджупана Березької жупи та розпорядження Мукачівського
окружного начальника з адміністративно-господарських питань.
Документи з адміністративно-господарських, судово-правових, військових,
фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність органів
охорони здоров’я, освіти, опіки, культу; з питань будівництва, торгівлі, ремесла,
зв’язку, будівництва, діяльності партій.
Описи майна установ, статут села. Прохання громадян про видачу їм патентів
на ведення торгівлі. Довідки про майновий стан громадян, метричні питання. Прохання мешканців про видачу закордонних паспортів, призов в армію та надання
матеріальної допомоги родинам фронтовиків.
Листування з піджупаном Березької жупи про реєстрацію єврейського нерухомого майна с. Росвигово. Листування з Мукачівським окружним начальником про
встановлення громадянства мешканців, про регуляцію річки Латориця.
Велятинське сільське нотарське управління, с. Велятин Хустського округу
Марамороської жупи (A Velétei körjegyzőség iratai)
Ф. 357, од. зб. 78, 1938-1944 рр. Опис. Угор. мова.
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Циркуляр Міністерства внутрішніх справ Угорщини, Марамороської адміністративної експозитури, Хустського окружного начальника та Хустської воєнної
комендатури про комплектування штатів в установах, про зміну назв вулиць, зміну
печаток сільських і районних нотаріатів.
Документи з адміністративно-господарських, судово-правових, військових, фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність органів охорони здоров’я, освіти, опіки, культу; з питань будівництва, торгівлі, ремесла.
Протоколи сільських представництв по адміністративно-господарським питанням, про облік туристичних притулків. Договори купівлі-продажу майна громадян.
Прохання громадян на будівництво житлових будинків. Документи з питань опіки.
Донесення Хустського жандармського управління.
Горінчевський сільський нотаріат, с. Горінчево Хустського округу Марамороської жупи (Herincse község iratai)
Ф. 161, од. зб. 417, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження міністерств Чехо-Словаччини та Хустського окружного начальника. Розпорядження Хустського військового командування з військових питань.
Документи про встановлення територіальної належності, громадянства осіб,
призначення пенсій, набір молоді до фашистської військової молодіжної організації, будівництво доріг, мостів, будинків, розвиток торгівлі, ремесла, сільського
господарства, вибори до парламенту Угорщини, поліційний нагляд за підозрілими
в антидержавній діяльності особами; з питань особового складу службовців та
виплати заробітної плати, метричних питань, діяльності органів охорони здоров’я,
опіки. Списки членів Національної сторожі в с. Горінчево. Відомості про облік майна інтернованого єврейського населення.
Документи з адміністративно-господарських, військових, фінансових, судовоправових, метричних питань; про діяльність органів освіти, опіки, охорони здоров’я,
культу, надання дозволів на виїзд за кордон, затвердження договорів купівлі та продажу майна, конфіскацію забороненої літератури, забезпечення населення продовольством; з питань торгівлі, ремесла, будівництва, зв’язку, діяльності партій,
профашистської молодіжної військової організації „Левенте”, з питань особового
складу. Свідоцтва про моральний та матеріальний стан і територіальну належність
громадян; відомості про виплату зарплати службовцям; проект бюджету і план будівництва управління районного нотаріату; список інтелігенції с. Горінчево.
Листування з Міністерством внутрішніх справ Угорщини, Регентським комісаром
Підкарпатської території і Хустським окружним начальником з адміністративних,
військових, фінансових, сільськогосподарських і метричних питань, питань освіти та
охорони здоров’я, про діяльність профашистської молодіжної організації „Левенте”.
Рахівське сільське нотарське управління, с. Рахів Марамороської жупи
(A Rahói körjegyzőség iratai)
Ф. 912, од. зб. 26, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Розпорядження окружного начальника про призов на службу до армії, розшук
дезертирів, про організацію протиповітряної оборони, надання допомоги сім’ям
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військовослужбовців; про надання дозволу на ведення торгівлі і ремесла, ведення
сільськогосподарських робіт.
Метричні питання. Свідоцтва про територіальну приналежність громадян.
Рішення суду про притягнення до відповідальності громадян за вчинення різних
злочинів. Головна касова книга, книга реєстрації документів.
Листування про розвиток туризму в селі, а також з питань податків.
Тисабогданське сільське нотарське управління, с. Тисабогдан Рахівського
округу Марамороської жупи (Tiszabogdány község iratai)
Ф. 1234, од. зб. 9, 1939-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Рішення Міністерства землеробства Угорщини та сільського представництва
про виділення допомоги сім’ям військовослужбовців. Списки призовників, інвентарний опис села, прохання членів сімей військовослужбовців про надання їм допомоги.
Хустський сільський нотаріат, м. Хуст Марамороської жупи (Huszt Nagyközség
iratai)
Ф. 750, од. зб. 731, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Воєнного Міністерства Угорщини про набір робітників на роботу до
Німеччини.
Документи з адміністративно-господарських, військових, фінансових, судово-правових, метричних питань; про діяльність органів освіти, опіки, охорони
здоров’я, культу; з питань торгівлі, ремесла, будівництва, зв’язку, про діяльність
партій, забезпечення населення продовольчими та промисловими товарами. Книга збору податків і обліку об’яв та наказів. Документи про діяльність установ, заводів, організацій. Статути єврейських громад м. Хуста, акти оцінки їх майна. Книги
протоколів засідань міського представництва, головна касова книга. Матеріали
судових суперечок громадян. План протиповітряної оборони м. Хуста та ін.
Листування з окружним начальником про призов до армії, звільнення від призову, розшук дезертирів, надання допомоги сім’ям військовослужбовців, організацію протиповітряної оборони, обов’язкову трудову повинність, забезпечення населення продуктами, одягом, взуттям; з питань охорони здоров’я, соціальної опіки, освіти, свідоцтва про територіальну належність громадян, метричні питання;
про надання патентів на право ведення торгівлі і ремесла, діяльності молодіжної
профашистської організації „Левенте”, конфіскацію листівок, питання сільського
господарства. Листування з Марамороською адміністративною експозитурою про
конфіскацію майна єврейського населення,
Берегівський міський нотаріат, м. Берегово Березької жупи (Beregszász
város iratai)
Ф. 698, од. зб. 2, 1940-1942 рр. Опис. Угор. мова.
Книга обліку передачі майна за спадщиною; книга реєстрації вхідних та вихідних документів.
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Алшоселищське сільське управління, с. Алшоселище Хустського округу Марамороської жупи (Alsószlistye község iratai)
Ф. 1300, од. зб. 1, 1940 р. Опис. Угор. мова.
Головна касова книга.
Буштинське сільське управління, с. Буштино
(Bustyaháza község iratai)
Ф. 929, од. зб. 2, 1941-1942 рр. Опис. Угор. мова.

Марамороської

жупи

Книги реєстрації вхідних та вихідних документів.
Вишківське сільське управління, с. Вишково, Хустського округу Марамороської жупи (A Viski körjegyzőség iratai)
Ф. 361, од. зб. 250, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри та розпорядження піджупана Марамороської жупи. Документи з
адміністративно-господарських, судово-правових, військових, фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність органів охорони здоров’я,
освіти, опіки, культу; з питань будівництва, торгівлі, ремесла. Протоколи засідань
сільського представництва; матеріали про діяльність профашистської організації
„Левенте”. Книга реєстрації вхідних та вихідних документів, алфавітний покажчик
до неї.
Листування з окружним начальником про призов до армії, розшук дезертирів, надання допомоги сім’ям військовослужбовців, організацію протиповітряної
оборони, про правила ведення торгівлі і ремесла, про забезпечення населення
продуктами; з сільськогосподарських та метричних питань; про обмеження прав
єврейського населення, конфіскацію їх майна. Листування з Хустським окружним
начальником про затвердження статутів суспільних та спортивних громад села.
Свідоцтва про моральний і матеріальний стан громадян.
Великобіганське сільське управління, с. Велика Бігань Берегівського округу
Березької жупи (Nagybégány község iratai)
Ф. 734, од. зб. 2, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Документи з метричних питань.
Веряцьке сільське управління, с. Веряця Севлюського округу Угочанської
жупи (Veréce község iratai)
Ф. 747, од. зб. 6, 1941-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Заяви громадян та акти про укладення шлюбу громадянами.
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Голубинське сільське управління, с. Голубине Свалявського округу Березької жупи (Holubina község iratai)
Ф. 823, од. зб. 5, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Заяви громадян та акти про укладення шлюбу громадянами.
Глибокське сільське управління, с. Глибоке Ужгородського округу Ужанської жупи (Mélyút község iratai)
Ф. 1292, од. зб. 1, 1941-1942 рр. Опис. Угор. мова.
Книга реєстрації вхідних документів.
Гудявське сільське управління, с. Гудя Севлюського округу Угочанської
жупи (Gődényháza község iratai)
Ф. 1468, од. зб. 1, 1939 р. Опис. Угор. мова.
Книга реєстрації засідань сільського представництва.
Дороцьке сільське управління, с. Дороц Ужгородського округу Ужанської
жупи (Ungdaróc község iratai)
Ф. 741, од. зб. 5, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Книга обліку надходження прямих податків з населення. Акти про укладення
шлюбу громадянами.
Корлатхельмецьке районне управління, с. Корлатхельмець Ужгородського
округу Ужанської жупи (A Korláthelmeci körjegyzőség iratai)
Ф. 737, од. зб. 11, 1939-1943 рр. Описи. Угор. мова.
Виписки з протоколів засідань сільського представництва. Відомості обліку жителів незабезпечених продовольством та обліку запасів продовольства.
Фінансові звіти, бюджети, касова книга. Відомості обліку податків. Акти про укладення шлюбів громадянами.
Керекнекське сільське управління, с. Керекне Ужгородського округу Ужанської жупи (Kereknye község iratai)
Ф. 1260, од. зб. 3, 1944 р. Опис. Угор. мова.
Список членів урбаріальної общини. Статут та правила користування пасовиськом.
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Матіївське сільське управління, с. Матійово Севлюського округу Угочанської жупи (Mátyfalva község iratai)
Ф. 1271, од. зб. 1, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Книга реєстрації протоколів сільського представництва.
Нодьгеєвське сільське управління, с. Нодьгеєвц Ужгородського округу
Ужанської жупи (Nagygejőc község iratai)
Ф. 740, од. зб. 38, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Протоколи засідань сільського представництва та комісії соціального забезпечення. Свідоцтва про територіальну належність, матеріальне становище громадян. Відомості обліку пасовиськ, худоби, нарахування податків, мобілізованих
на військову службу, використання конфіскованого майна єврейського населення.
Бюджети, звіти, акти про укладення шлюбів громадянами.
Надьселменцьке сільське управління, с. Надьселменц Угочанської жупи
(Nagyszelmenc nagyközség iratai)
Ф. 1328, од. зб. 3, 1944 р. Опис. Угор. мова.
Список урбаріальної громади села. Статут та Інструкція по правилам користування пасовиськом.
Оріховицьке сільське управління, с. Оріховиця Ужгородського округу Ужанської жупи (Rahonca község iratai)
Ф. 889, од. зб. 3, 1941-1942 рр. Опис. Угор. мова.
Книга обліку членів урбаріальної громади села.
Окнослатинське сільське управління, с. Окнослатино Рахівського округу
Марамороської жупи (Aknaszlatina község iratai)
Ф. 1277, од. зб. 1, 1944 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку надходжень податків з населення.
Полянське сільське управління, с. Поляна Свалявського округу Березької
жупи (Polena község iratai)
Ф. 826, од. зб. 19, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Документи з адміністративно-господарських, судово-правових, військових, фінансових, податкових, сільськогосподарських питань; про діяльність органів охорони здоров’я, освіти, опіки, культу; з питань будівництва, торгівлі, ремесла. Заяви
громадян та акти про укладення шлюбу.
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Листування з окружним начальником з адміністративних, сільськогосподарських, військових питань; про облік єврейського населення та конфіскацію їх майна; про організацію протиповітряної оборони.
Паллоське сільське управління, с. Палло Ужанської жупи (Palló község iratai)
Ф. 1257, од. зб. 3, 1944 р. Опис. Угор. мова.
Список членів урбаріальної громади. Статут та Інструкція з правил користування пасовиськом.
Середнєапшанське сільське управління, с. Середня Апша Рахівського округу Марамороської жупи (Középapsa község iratai)
Ф. 1276, од. зб. 1, 1943 р. Опис. Угор. мова.
Книга реєстрації вхідних та вихідних документів.
Тисауйлоцьке сільське управління, с. Тисауйлок Севлюського округу Угочанської жупи (Tiszaújlak község iratai)
Ф. 1259, од. зб. 6, 1939-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Книги реєстрації вхідних документів.
Тисабогданське сільське управління, с. Тисабогдан Рахівського округу Марамороської жупи (Tiszabogdány község iratai)
Ф. 1261, од. зб. 1, 1940 р. Опис. Угор. мова.
Книга реєстрації вхідних документів.
Унгтарноцьке сільське управління, с. Унгтарноц Ужгородського округу Ужанської жупи (Ungtarnóc község iratai)
Ф. 1278, од. зб. 1, 1940 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку надходжень прямих податків з населення.
Унгхоссумезевське сільське управління, с. Унгхоссумезе Ужгородського
округу Ужанської жупи (Unghosszúmező község iratai)
Ф. 1279, од. зб. 1, 1941 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку надходжень податків з населення.
Часлоцьке сільське управління, с. Часлоц Ужгородського округу Ужанської
жупи (Császlóc község iratai)
Ф. 1280, од. зб. 1, 1940 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку надходжень прямих податків з населення.
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Чонкопопівське сільське управління, с. Чонкопопі Берегівського округу Березької жупи (Csonkapapi község iratai)
Ф. 1469, од. зб. 1, 1943 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку стягнення прямих податків з населення.

2.6. Виборчі комісії по виборах до Угорського парламенту
5 фондів, од. зб. 2669, 1940-1944 рр. Описи.

Мюнхенська конференція (30.09.1938р.) завдала нищівного удару суверенітету Чехословацької республіки і закінчила багатообіцяючий розвиток підкарпато-русинського
суспільства в демократичній системі. 11 жовтня 1938 року в прикордонному містечку
Комарні проходили чехословацько-угорські переговори про передачу Угорщині частини
Словаччини і Підкарпатської Русі, населеної етнічними угорцями. Переговори зайшли
в глухий кут із-за надмірних вимог угорської сторони. Уряд Угорщини звернувся з проханням до Німеччини і Італії про арбітражне вирішення суперечки з Чехословаччиною.
2 листопада 1938 року у Відні відбувся німецько-італійсьбкий арбітраж про чехословацько-угорський кордон. Згідно рішенню арбітрів, міністрів іноземних справ Німеччини
і Італії, Чехословаччина зобов’язана була передати Угорщині 5-10 листопада 1938 року
значну частину Словаччини і Підкарпатської Русі. Автономна Підкарпатська Русь втрачала територію площею 1523 км2, міста Ужгород, Мукачево і Берегово, 97 сіл, що нараховували 173233 мешканців. Край втратив більшу частину своєї промисловості, родючу
рівнину. Нові кордони перервали основні транспортні артерії і зв’язок з територією Чехословаччини. Після втрати Ужгороду столицею Підкарпатської Русі стало містечко Хуст.
22 червня 1939 року Угорський парламент прийняв закон № 4.6/1939 про об’єднання
„Карпатської території” (Kárpátaljat terület) з Угорщиною і ліквідацію в краї військової
адміністрації і окупаційної системи. На території Підкарпатської Русі, приєднаної до
Угорщини згідно Віденського арбітражу в листопаді 1939 р., було створено три адміністративні одиниці – експозитури (Ужгородська, Березька і Марамороська) на чолі з
піджупанами і заступниками в чині жупних нотарів.
Міністерство Угорщини зобов’язане було до 30 червня 1940 року підготувати вибори в Угорський парламент. До виборів допускалась незначна кількість громадян –
особи, що мали угорське громадянство не менше, ніж 4 роки. Відповідно до розпорядження Міністерства внутрішніх справ Угорщини для підготовки виборів при адміністративних експозитурах створювались центральні виборчі комісії, що працювали під
керівництвом експозитури. Голова і члени комісії призначались із керівних урядовців
адміністративної експозитури. Виборчі комісії при експозитурах були підпорядковані
Центральній виборчій комісії в Будапешті. Роботу на виборчих дільницях комісія проводила через своїх уповноважених – районних нотарів і старост. В функції Центральної
виборчої комісії входила підготовка і проведення виборів в парламент – формування
виборчих округів і виборчих дільниць, підбір уповноважених і керівництво їх роботою,
нагляд за дотриманням закону про вибори в Угорський парламент, реєстрація кандидатів, складення списків виборців та підготовка підсумків виборів. Діяльність Хустської
центральної виборчої комісії поширювалась на територію Марамороської адміністративної експозитури і охоплювала 128 сіл та міста Хуст, Тячево і Рахів.
Після нападу Німеччини на СРСР Угорщина, як її союзник, оголосила війну Радянському Союзу. Уряд не наважувався провести вибори і тому строк виборів спочатку було перенесено на 1941 рік, пізніше на 1942 рік і зрештою на 1943 рік. Але, у зв’язку
з наближенням поразки Німеччини і загостренням політичної кризи в Угорщині, вибори
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до Угорського парламенту так і не відбулись. Центральна виборча комісія припинила
свою діяльність в кінці 1943 року.

Комісія по виборах до Угорського парламенту Ужанської адміністративної
експозитури, м. Ужгород (A Parlamenti választások iratai az Ungi kőzigazgatási
kirendeltség területéről )
Ф. 44, од. зб. 482, 1940-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Списки виборців по виборчим округам по виборах до Угорського парламенту
(1940-1944 рр.).
Ужгородська центральна виборча комісія по виборах до Угорського парламенту, м. Ужгород ( Ung vármegye választási bizottságának iratai)
Ф. 373, од. зб. 486, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Переписні листи і списки виборців по селам Ужгородського і Великокапушанського виборчих округів по виборах до Угорського парламенту (1940-1944 рр.).
Хустська центральна виборча комісія по виборах до Угорського парламенту
Марамороської адміністративної експозитури, м. Хуст Марамороської жупи
(A Máramarosi kősigazgatási kirendeltség Huszti kőzponti válaszmányának iratai)
Ф. 202, од. зб. 1700, 1940-1943 рр. Опис. Угор., рос. мови.
Списки виборців по селам Хустського, Рахівського, Волівського, Севлюського,
Тячівського виборчих округів по виборах в Угорський парламент (1940-1943 рр.).
Центральний виборчий комітет тимчасово адміністративно об’єднаних
Березької та Угочанської жуп (Bereg és Ugocsa kőzigazgatásilag egyelőre
egyesitett vármegyék kőzponti választási bizottságának iratai)
Ф. 1009, од. зб. 1, 1941 р. Опис. Угор. мова.
Список виборців с. Вари (1941 р.).

2.7. Метричні управління

1 фонд, од. зб. 5, 1938-1944 рр. Опис.
Ужгородське окружне метричне управління, м. Ужгород Ужанської жупи (Az
Ungvári kőrzeti anyakőnyvi hivatal iratai)
Ф. 1321, од. зб. 5, 1938-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Книги реєстрації вхідних документів за 1938-1943 роки. Книга реєстрації вхідних і вихідних документів за 1941-1942 роки. Алфавітний покажчик імен і установ
до книги реєстрації вхідних документів за 1942-1944 роки.
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2. 8. Пожежні інспекції

2 фонди, од. зб. 63, 1939-1943 рр. Описи.
Пожежна інспекція Березької жупи, м. Берегово ( Bereg vármegye tüzrendészeti
felügyelőjének iratai )
Ф. 1106, од. зб. 44, 1940-1943 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження, циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини, піджупана Березької жупи, жупного пожежного інспекторату. Відомості про стан протиповітряної оборони сіл за 1941 рік. План підготовки та перепідготовки пожежних
дружин на 1941 рік. Накази загальнодержавного пожежного інспекторату за 1940,
1942 роки. Протокол загальнодержавної наради пожежників. Документи з адміністративних питань.
Пожежна інспекція Великокапушанського округу, с. Великі Капушани
(A Nagykaposi járás tüzrendészeti felügyelőjének iratai )
Ф. 1103, од. зб. 19, 1939 -1943 рр. Опис. Угор. мова.
Розпорядження та циркуляри загальнодержавного пожежного інспекторату.
Відомості з обліку пожежного інвентарю по селам Капушанського округу. Накази
загальнодержавного пожежного інспекторату. Річні звіти про діяльність добровільних пожежних дружин в селах Капушанського округу за 1941 рік. Особові картки
пожежників. Плани протиповітряної оборони по селам округу за 1943 рік.

3. Судово-адміністративні установи
3.1. Крайові та окружні суди

16 фондів, од. зб. 17888, 1938 -1944 рр. Описи.
В березні – квітні 1939 року, після остаточного включення території колишньої Підкарпатської Русі до складу Угорського королівства, крайові і окружні суди, які існували
до цього часу, були реорганізовані в рамках судової системи Угорщини. Згадані суди на
Підкарпатській території підпорядковуються судовим палатам в мм. Кошице і Дебрецен. На території нашого краю нараховувалось три Крайових суди – Ужгородський крайовий королівський суд, Берегівський крайовий королівський суд і Хустський крайовий
королівський суд. Кожний крайовий суд мав свою прокуратуру, яка була представником
державного обвинувачення. Ужгородському крайовому королівському суду були підпорядковані суди, що знаходились на його території.
Крайовий суд, як суд другої інстанції, розглядав всі цивільні і кримінальні справи в
основному з таких питань – земельні суперечки, розлучення, замах на життя, вбивства,
тілесні пошкодження, крадіжки, проведення незаконних абортів, зґвалтування, шахрайство, пограбування, майнові злочини, спекуляції; службові злочини осіб – зловживання посадою, розтрата, підробка документів та ін.; невиконання державних обов’язків,
ухилення від призову, порушення розпоряджень органів влади, виступи проти влади,
перехід кордону і т.д. Судові справи політичного характеру належали до компетенції
судових палат в мм. Кошице і Дебрецен.
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До компетенції окружних судів входив розгляд цивільних і карних справ, а саме:
справи про спадок, сплату аліментів, розлучення, описання майна, сплату боргів, крадіжки, побої та ін. Крайові та окружні королівські суди припинили своє існування в кінці
1944 року після визволення радянськими військами території нашого краю. Функції крайових та окружних судів були передані народним судам Закарпатської України.

Кошицький крайовий королівський суд, м. Кошице (A Kassai királyi
tőrvényszék iratai)
Ф. 1034, од. зб. 2, 1942 р. Опис. Угор. мова.
Справи про звинувачення осіб у крадіжках. Обвинувальний висновок про притягнення до відповідальності комуністів Підкарпатської Русі (1939-1940).
Ужгородський крайовий королівський суд, м. Ужгород (Az Ungvári királyi
tőrvényszék iratai)
Ф. 103, од. зб. 5570, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Судові справи про притягнення до відповідальності осіб за вбивство, підпал,
вимагання грошей, нелегальний перехід кордону, спекуляцію, скупку крадених речей, несплату боргів та інше. Судові справи про розлучення. Справи про реєстрацію кредитних та споживчих товариств і їх фінансовий обіг.
Книга реєстрації вхідних документів. Алфавітний покажчик імен і установ до
книги реєстрації вхідних документів. Книга реєстрації злочинів. Алфавітний покажчик імен до книги реєстрації злочинів. Книга реєстрації дрібних злочинів, скоєних неповнолітніми. Книга реєстрації майнових і фінансових справ.
Хустський крайовий королівський суд, м. Хуст Марамороської жупи (A Huszti
királyi tőrvényszék iratai)
Ф. 240, од. зб. 277, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Особові справи службовців Тячівського королівського суду, Севлюського королівського суду та Іршавського королівського суду. Судові справи про притягнення
до відповідальності осіб за різні проступки.
Берегівський окружний королівський суд, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi magyar királyi járásbiróság mint telekkőnyvi hatóság iratai)
Ф. 1027, од. зб. 38, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Прохання громадян, податкових, фінансових управлінь та інших про накладення і зняття заставного права з майна боржників і рішення суду з цього питання.
Фрагменти справ про встановлення права власності на нерухоме майно громадян, про накладення арешту на майно боржників, про передачу спадку померлих
їх спадкоємцям.
Книги реєстрації вхідних документів за 1939-1942 роки. Алфавітний покажчик
імен і установ до книги реєстрації вхідних документів (1942).
Книга обліку передачі майна спадкоємцям (1943-1944).
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Волівський окружний королівський суд, с. Волове Марамороської жупи
(Az Őkőrmezői kiralyi járásbiróság iratai)
Ф. 102, од. зб. 407, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Повідомлення голови Волівського окружного суду Міністру юстиції Угорщини
про відкриття тюрми при Волівському окружному суді. Відомість про кількість засуджених і наглядачів. Справи про встановлення права власності осіб на нерухоме майно, про продаж з аукціону майна осіб за несплату боргів, про передачу
майна померлих спадкоємцям, про накладення та зняття заставного права на
майно громадян.
Воловецький окружний королівський суд, с. Воловець Березької жупи
(A Volóci királyi járásbiróság iratai)
Ф. 1593, од. зб. 36, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Поземельні вкладки на нерухоме майно мешканців сіл Жденієво, Верб’яж,
Перехресна, Канора, Гуклива, Воловець і Латорка. Поземельні вкладки про майновий стан мешканців с. Волоц Воловецького округу. Алфавітний покажчик до поземельних вкладок с. Волоц Воловецького округу. Поземельні вкладки про майновий стан мешканців с. Вишні Верецьки Воловецького округу. Алфавітний покажчик
до поземельних вкладок сіл Денг-Лаз, Ізка, Надь Лаз. Поземельні вкладки про
майновий стан урбаріальної общини сс. Нова Розтока і Завадка.
Іршавський окружний королівський суд, с. Іршава Березької жупи (Az Ilosvai
királyi járásbiróság iratai)
Ф. 243, од. зб. 287, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження Міністерства юстиції Угорщини, Кошицької судової палати. Відомості про діяльність суду за 1939-1940 роки. Документи з особового складу. Документи з адміністративних та фінансово-господарських питань. Особові справи
службовців. Відомість про розподіл функцій між службовцями Хустського крайового суду за 1939-1942 роки. Справи про передачу спадку померлих спадкоємцям
за 1939-1944 роки. Прохання громадян про встановлення права власності на нерухоме майно і рішення суду з цього питання.
Книга реєстрації карних і цивільних справ за 1941 рік.
Мукачівський окружний королівський суд, м. Мукачево Березької жупи
(A Munkácsi kiralyi járásbiróság iratai)
Ф.1588, од. зб. 5422, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Поземельні вкладки на нерухоме майно громадян. Журнали реєстрації права
власності на земельні ділянки громадян. Поземельні вкладки про майновий стан
мешканців сіл, алфавітний покажчик до землеволодінь сіл Мукачівського округу.
Журнал реєстрації змін в поземельних вкладках землевласників. Угоди громадян
про купівлю-продаж нерухомого майна. Справи про визнання заставного права
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на нерухоме майно громадян. Справи про розподіл спадку. Журнал обліку скарг
громадян. Рішення окружного суду про продаж майна громадян з аукціону. Справи
про притягнення громадян до судової відповідальності.
Нодьберезнянський окружний королівський суд, с. Нодьберезна Ужанської
жупи (A Nagybereznai járásbiróság iratai)
Ф. 261, од. зб. 65, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Заяви, угоди купівлі-продажу майна, рішення суду та інші документи про встановлення права власності, користування нерухомим майном громадян. Заяви,
протоколи, об’яви і рішення суду про накладення арешту, продаж з аукціону майна
громадян за борги. Журнал обліку змін власників земельних ділянок с. Забродь за
1941 рік. Анкети обліку колишніх урбаріальних пасовищ в селах Великоберезнянського і Перечинського округів. Справи про притягнення до відповідальності осіб
за різні злочини (тілесні пошкодження, крадіжки, підробку документів і ін.). Рішення
сирітської седрії Ужанської адміністративної експозитури і Великоберезнянського
окружного королівського суду про встановлення повноліття і повноправності сиріт
і про внесення відповідних записів в поземельні книги.
Рахівський окружний королівський суд, с. Рахів Марамороської жупи
(A Rahói járásbiróság mint telekkőnyvi hatóság iratai)
Ф. 349, од. зб. 461, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про встановлення права власності на рухоме і нерухоме майно громадян, передачу спадку спадкоємцям та продаж з аукціону майна осіб за борги,
накладення арешту на майно боржників та ін. Справи про встановлення права
власності на нерухоме майно.
Книга реєстрації вхідних і вихідних документів та алфавітний покажчик імен і
установ до неї за 1940 рік. Книга реєстрації вхідних і вихідних документів за 1942
рік. Книга реєстрації вхідних і вихідних документів з судових питань за 1942 рік.
Реєстр поземельних вкладок за 1939, 1940-1942 роки.
Свалявський окружний королівський суд, с. Свалява Березької жупи
(A Szolyvai királyi járásbiróság iratai )
Ф. 165, од. зб. 151, 1941-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про притягнення до відповідальності осіб за розтрату, підвищення цін
на товари, нанесення тілесних пошкоджень та ін. Справи про передачу спадку
спадкоємцям. Справи про накладення арешту на майно боржників та ін.
Реєстр поземельних вкладок сіл Свалява і Розсош (1939-1944).
Севлюський окружний королівський суд, м. Севлюш Угочанської жупи
(A Nagyszőlősi járásbiroság iratai)
Ф. 248, од. зб. 1240, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

476

Державний архів Закарпатської області

Документи (розпорядження Севлюської військової комендатури, протоколи,
відомості) про інвентаризацію майна Севлюського суду і тюрми. Справи про притягнення до відповідальності осіб за нанесення тілесних пошкоджень, порушення
правил протипожежної безпеки, крадіжки та інше; рішення суду. Справи про установлення права власності осіб на майно, продаж з аукціону майна громадян за
борги та ін. Справи про передачу спадку спадкоємцям.
Книга реєстрації вхідних документів за 1942,1943 роки. Алфавітний покажчик
імен до книги реєстрації карних злочинів за 1939 рік. Реєстр поземельних вкладок
за 1939-1943 роки. Журнал обліку номерів, виданих справ поземельно-книжкового
відділу за 1940, 1943 роки. Алфавітний покажчик до поземельної книги (1943 рік).
Собранецький окружний королівський суд, с Собранці (A Szobránci királyi
járásbiróság iratai)
Ф.1028, од. зб. 2, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Акти з обліку колишніх урбаріальних пасовищ в селах Собранецького округу.
Акти про смерть громадян.
Тячівський окружний королівський суд, с. Тячів Марамороської жупи
(A Técsői királyi járásbiróság iratai )
Ф. 681, од. зб. 2024, 1938-1944 рр. Описи. Угор мова.
Розпорядження, циркуляри та повідомлення Міністерства юстиції Угорщини,
Президії Крайового королівського суду в Хусті. Особові справи службовців. Список
службовців і працівників окружного суду. Прохання осіб про затвердження угод на
купівлю землі. Справи про притягнення до відповідальності осіб за розкрадання
державного майна, наклепи, крадіжки, незаконне захоплення землі та ін. Справи
про розлучення, усиновлення, передачу спадщини спадкоємцям. Судові рішення
про встановлення права власності на землю та заставного права на землю. Прохання Словацького кредитного банку, Торговельної кредитної спілки, Тячівської
єврейської кредитної спілки про повернення боргів боржниками. Валовий список
парцел кадастрового округу с. Іргоц за 1940 рік.
Ужгородський окружний королівський суд, м. Ужгород (Az Ungvári királyi
járásbiróság iratai)
Ф. 96, од. зб. 1355, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Листування з Міністерством юстиції Угорщини, Президією Ужгородського королівського крайового суду з адміністративно-фінансових питань та з особового
складу. Журнал реєстрації вхідних документів Ужгородського королівського крайового суду. Особові справи службовців Ужгородського королівського окружного
суду. Акти перевірки роботи суду за 1942, 1943 роки. Документи з судових питань
(справи про притягнення осіб до відповідальності за різного роду злочини, встановлення права власності на рухоме та нерухоме майно, накладення арешту на
майно боржників за борги, передачу спадку спадкоємцям і т. д.).
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Книги реєстрації вхідних документів за 1942-1944 роки. Алфавітний покажчик
імен і установ до книги реєстрації вхідних документів за 1940-1944 роки. Книги реєстрації карних злочинів за 1939-1942 роки. Алфавітний покажчик імен і установ
до книги реєстрації карних злочинів за 1940-1943 роки. Книга реєстрації скарг населення за 1942 рік. Реєстр поземельних вкладок с. Радванц за 1941 рік.
Хустський окружний королівський суд, м. Хуст Марамороської жупи (A Husti
királyi járásbiróság iratai)
Ф. 167, од. зб. 593, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Документи з судових питань (справи про притягнення осіб до відповідальності
за крадіжки, розтрату, встановлення права власності на рухоме та нерухоме майно, передачу спадку спадкоємцям, продаж з аукціону майна за борги, опіку над
сиротами, майнові суперечки між громадянами і ін.). Статистичні відомості про
кількість застрахованих ув’язнених. Рапорти наглядачів тюрми про хід чергування
за 1939-1941 роки. Інвентарний опис спадку померлих.
Алфавітний покажчик імен і установ до книги реєстрації вхідних документів
(1941). Книга обліку рапортів тюремного наглядача. Алфавітний список власників
земельних ділянок с. Вишково.

3.2. Сирітські суди

5 фондів, од. зб. 6508, 1938-1944 рр. Описи.
Сирітський суд Березької жупи, м. Берегово (Bereg vármegye árvaszékének
iratai)
Ф. 1053, од. зб. 83, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляр Міністерства внутрішніх справ Угорщини про компетенцію адміністративної комісії у сирітських справах. Справи про передачу спадщини спадкоємцям, опіку над неповнолітніми сиротами; рішення сирітського суду з цих питань.
Книга реєстрації вхідних документів (1943). Алфавітний покажчик імен і установ
до книги реєстрації вхідних документів (1942).
Сирітський суд жупного (муніципального) міста Ужгород Ужанської жупи
(Ungvár város árvaszékének iratai)
Ф. 1020, од. зб. 39, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Справи про опіку над сиротами (1939-1943).
Сирітський суд Марамороської адміністративної експозитури, м. Хуст Марамороської жупи (A Máramarosi kőzigasgatási kirendeltség árvaszékének iratai)
Ф. 160, од. зб. 5229, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Документи з особового складу. Протоколи і акти смертності громадян та листування про передачу спадку малолітнім спадкоємцям (сиротам). Скарги осіб на
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службовців за зловживання службовим становищем, на опікунів за розтрату коштів та інше. Справи про передачу спадку спадкоємцям. Справи про призначення
опікунів над малолітніми сиротами. Рішення Сирітського суду про встановлення
повноліття сиріт, видачу матеріальної допомоги сиротам і затвердження угод купівлі-продажу майна. Справи про видачу коштів опікунам на утримання сиріт та
рішення суду з цього питання. Рішення Хустського королівського крайового суду
про притягнення до відповідальності сиріт за карні злочини.
Сирітський суд Марамороської жупи, м. Мараморош-Сігет (A Máramarosi
kősigazgatási kirendeltség árvaszékének iratai)
Ф. 1022, од. зб. 15, 1939-1943 рр. Описи. Угор. мова.
Справи про опіку над сиротами. Книга обліку сиріт та їх майна (1943).
Сирітський суд Ужанської адміністративної експозитури, м. Ужгород
(Az Ungi kőzigasgatási kirendeltség árvaszékének iratai)
Ф. 89, од. зб. 5903, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Рішення Сирітського суду Ужанської адміністративної експозитури про передачу спадщини померлих їх дітям. Справи про передачу спадщини померлих їх
малолітнім дітям, опіку над малолітніми сиротами, призначення опікунів, облік
майнового стану, перевірку умов проживання та інше.
Хустський сирітський суд, м. Хуст Марамороської жупи (Huszt árvaszékének
iratai)
Ф. 1313, од. зб. 2, 1941-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Книга реєстрації вхідних документів за 1941 рік. Алфавітний покажчик імен і
установ до книги реєстрації вхідних документів за 1943 рік.

3.3. Прокуратура

3 фонди, од. зб. 511, 1939-1944 рр. Описи.
Берегівська королівська прокуратура, м.
(A Beregszászi királyi ügyészség iratai)
Ф. 1033, од. зб. 1, 1942 рік. Опис. Угор. мова.

Берегово

Березької

жупи

Обвинувальний висновок про притягнення до відповідальності комуністів (1942).
Ужгородська крайова королівська прокуратура, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ungvári királyi ügyészség iratai)
Ф. 91, од. зб. 485, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
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Розпорядження, циркуляри Міністерства юстиції Угорщини, Головної прокуратури в мм. Дебрецен, Кошице. Розпорядження і постанови Міністерства юстиції
Угорщини за 1941 рік. Документи з особового складу службовців прокуратури.
Прохання службовців про прийняття їх на роботу в прокуратуру, адвокатів – про
призначення їх уповноваженими прокуратури при Ужгородському і Великокапушанському окружних судах. Місячні бюджети окружних судів. Протоколи проведення ревізії в Ужгородській в’язниці, а також в Ужгородському, Великоберезнянському, Нижнєверечанському, Великокапушанському окружних судах. Місячні
відомості Ужгородської в’язниці про кількість ув’язнених за 1922-1944 роки. Листування з Міністерством юстиції Угорщини і Ужгородським податковим управлінням про фінансово-господарський стан Ужгородської королівської прокуратури.
Рішення прокуратури про припинення розгляду справ про обвинувачення осіб.
Обвинувальний висновок королівської прокуратури про покарання злочинців. Документи, що стосуються покарання осіб за ухилення від служби в армії, нелегальний перехід кордону, розтрату, наклеп, підпал, участь у страйках, вбивство,
зґвалтування, підробку документів, порушення санітарних правил, крадіжки та
інше. Книга реєстрації злочинців (1939). Книга реєстрації карних злочинів (1941).
Алфавітний покажчик до журналу обліку карних справ (1942).
Хустська крайова королівська прокуратура, м. Хуст Марамороської жупи
(A Huszti királyi ügyészség iratai)
Ф. 1030, од. зб. 25, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Справи про притягнення до відповідальності осіб за крадіжки, наклепи, нелегальний перехід кордону та інше.

3.4. Державні нотаріуси

6 фондів, од. зб. 1120, 1939-1944 рр. Описи.
Берегівський державний нотаріус, м. Берегово Березької жупи (A Beregszászi
kőzjegyző iratai)
Ф. 277, од. зб. 496, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Акти про затвердження дарчих, орендних угод, а також угод купівлі-продажу
майна, доручень, заповітів і інше. Протоколи про засвідчення посвідчень, підписів
осіб, виписок з документів та інше. Справи про передачу майна померлих осіб спадкоємцям. Інвентарні описи майна померлих осіб. Протоколи засідань суду з питань
передачі спадку померлих осіб їх спадкоємцям. Рішення суду про передачу спадку
спадкоємцям. Справи про порушення права володіння нерухомим майном.
Іршавський державний нотаріус, с. Іршава Березької жупи (Az Ilosvai
kőrjegyzőség iratai)
Ф. 242, од. зб. 189, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Протоколи Іршавського державного нотаріуса про затвердження угод купівлі-продажу майна, заяв осіб, дарчих угод, доручень та заповітів. Справи про за-
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твердження і передачу спадщини померлих осіб спадкоємцям. Реєстр смертей
громадян (1939-1944). Рішення Берегівського сирітського суду про призначення
опікунів над малолітніми сиротами. Документи з фінансових, юридичних, майнових та інших питань.
Нодьберезнянський королівський нотаріус, с. Нодь Березна Ужанської жупи
(A Nagybereznai királyi kőzjegyző iratai)
Ф. 1037, од. зб. 76, 1939 -1944 рр. Опис. Угор. мова.
Протоколи обліку майна, акти про смерть, рішення суду та інші нотаріальні документи про розподіл спадщини померлих осіб. Справи про передачу спадщини
спадкоємцям.
Севлюський королівський нотаріус, м. Севлюш
(A Nagyszőlősi kőzjegyző iratai)
Ф. 371, од. зб. 43, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

Угочанської

жупи

Акти, протоколи про засвідчення угод купівлі-продажу майна, дарчих і шлюбних угод, заповітів, підписів, листів, доручень та інших документів осіб. Нотаріальні акти про продаж, розподіл, обмін нерухомого майна.
Ужгородський державний нотаріус, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Unvári
királyi kőzjegyző iratai)
Ф. 97, од. зб. 164, 1939-1944 рр. Описи.
Відомості метричних управлінь Великодобронського, Середнянського, Стрипівського, Дравецького і інших районних нотаріатів про смертність осіб. Відомості
Ужгородського метричного управління про кількість померлих громадян за 19391944 роки. Справи про завірення та розподіл спадщини померлих громадян між
спадкоємцями. Протоколи Ужгородського міського державного нотаріату про затвердження угод, доручень, дарчих і інших документів за січень – квітень 1942
року. Нотаріальні акти про засвідчення причин розриву шлюбу, заповітів, купівлепродажних, дарчих, майнових і шлюбних угод. Книга реєстрації вхідних і вихідних
документів громадян (1941-1944). Книга реєстрації завірених документів громадян (1939-1942).
Хустський окружний державний нотаріус, м. Хуст (A Huszti királyi kőzjegyző
iratai)
Ф. 133, од. зб. 152, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Акти Хустського державного нотаріуса про затвердження угод купівлі-продажу
майна, доручень, дарчих, підписів осіб, заяв, заповітів та інших документів (19391944). Справи про передачу спадщини спадкоємцям (1939-1944). Заяви про внесення в поземельні книги записів про зміни в належності земельних ділянок. Акти
про розподіл майна.
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4. Військові установи, організації, товариства
9 фондів, од. зб. 282, 1938-1939 роки. Описи.

Командування VI-м угорським королівським військовим корпусом, м. Ужгород (A Magyar királyi VI. Honvéd Hadtest Parancsnokság iratai)
Ф. 1206, од. зб. 60, 1938 рік. Опис. Угор. мова.
Циркуляри, розпорядження, рішення, телеграми та запити начальника генерального штабу в м. Будапешт, командування VI-м угорським королівським військовим корпусом, Міністерства торгівлі і транспорту Угорщини, Воєнного Міністерства Угорщини. Документи з адміністративних, фінансових, податкових, торговельних та інших питань. Документи з особового складу службовців.
Перечинське окружне військове командування, с. Перечин (Magyar királyi
honvédség Perecsenyi iratai)
Ф. 1114, од. зб. 12, 1939 рік. Опис. Угор. мова.
Циркуляри та розпорядження військового командування. Відомості обліку
шкіл. Документи, що стосуються відкриття шкіл з угорською мовою навчання.
Рахівське окружне військове командування, с. Рахів (A Rahói magyar kiralyi
honvédség harancsnokágának iratai)
Ф. 1004, од. зб. 26, 1939 рік. Опис. Угор. мова.
Циркуляри та розпорядження Військового командування Підкарпатської території, Міністерства землеробства Угорщини, начальника військової адміністрації
Підкарпатської території, командування VIIІ-го угорського королівського військового корпусу в м. Кошице. Відомості обліку неблагонадійних вчителів і вихователів
Рахівського округу; осіб, що мають землеволодіння на Підкарпатській території і
в Польщі та інше. Прохання осіб про видачу патентів на право ведення торгівлі і
ремесла, про стягнення аліментів, прийом на роботу та інше.
Рахівська військова комендатура, с. Рахів (A Rahói járási katonai parancsnok
ság iratai)
Ф. 1215, од. зб. 39, 1939 рік. Опис. Угор. мова.
Циркуляри, розпорядження, накази, повідомлення військового коменданта
Рахівського району, військової комендатури, Угорської жіночої спілки, районної
комендатури. Списки селян с. Требушофеєрпоток, що мають земельні ділянки
на румунській території. Списки обліку білоемігрантів, що проживають в с. Ясіня.
Документи, що стосуються постачання населення продовольчими товарами на
Підкарпатській території. Документи з адміністративних, організаційних, сільськогосподарських та військових питань. Інструкція Голови Ради Міністрів Угорщини,
щодо перепису населення Підкарпатської території у 1939 році.
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Тячівське окружне військове командування, с. Тячів (A Técsői járási magyar
kiralyi honvédség parancsnokságának iratai)
Ф. 1005, од. зб. 8, 1939 рік. Опис. Угор. мова.
Листування з військовими командуваннями, сільськими представництвами,
шкільними інспекторатами, метричними управліннями, районними нотаріатами,
сільськими управліннями про прийом на роботу, видачу закордонних паспортів,
видачу дозволів на носіння зброї, внесення запису про новонароджених дітей до
метричних книг, наявність аптек і ліків та з інших питань.
Ужгородське окружне військове командування, м. Ужгород (Az Ungvári járási
katonai parancsnokság iratai)
Ф. 254, од. зб. 85, 1938-1939 рр. Опис. Угор. мова.
Розпорядження Воєнного Міністерства Угорщини, військового командування і
командування VI-го військового округу, Міністерства внутрішніх справ Угорщини.
Інструкція про збір та зберігання документальних матеріалів військового значення
на зайнятій території. Відомості обліку малозабезпечених осіб по селах округу,
рухомого та нерухомого майна громадян, що емігрують за кордон. Посвідчення
сільських представництв на отримання закордонних паспортів. Списки службовців фінансових управлінь та експозитури Ужгородського будівельного управління. Список викладачів Ужгородської реальної гімназії станом на 10-12 листопада
1938 року. Документи з питань ремесла і торгівлі, сільського господарства, охорони здоров’я та ін.
Ужгородське відділення контррозвідки штабу VIII-го угорського королівського військового корпусу, м. Ужгород (Az Ungvári magyar királyi VIII.
Honvédhadtest kémelháritó osztályának iratai)
Ф. 92, од. зб. 8, 1938-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Інструкції військових частин про цензуру друку. Інформації про політичне становище на Підкарпатській Русі, воєнні відносини між Угорщиною і Югославією.
Донесення агентів про діяльність політично неблагонадійних осіб, протиугорську
пропаганду, діяльність українських націоналістів і інше.
Хустське окружне військове командування, м. Хуст (A Huszti járási katonai
parancsnokság iratai)
Ф. 1213, од. зб. 31, 1939 рік. Опис. Угор. мова.
Циркуляри і розпорядження військового командування та командування VIII-го
угорського королівського військового корпусу в м. Берегово. Прохання громадян
про прийом на роботу, видачу дозволу на ведення торгівлі, встановлення пенсії
по інвалідності, внесення додаткових записів і виправлень в метричні книги і інше.

РОЗДІЛ VІ. Фонди установ, організацій, підприємств періоду...

483

Спілка угорських фронтовиків, м. Хуст (A Frontharkos szővetség Huszti járasi
csoporjának iratai)
Ф. 1115, од. зб. 13, 1939 рік. Опис. Угор. мова.
Анкети та відомості обліку угорських фронтовиків сіл Вишк (Вишково), Кешелмезе (Кошелеве), Салдобош (Стеблівка), Секленце (Сокирниця), Іза, Герінче (Горінчево), Алшоремете (Нижні Ремети) та ін.

5. Громадсько-політичні партії, клуби, організації і товариства
5.1. Політичні партії і товариства
2 фонди, од. зб. 2, 1939-1944 рр. Описи.

Командування групи фашистської молодіжної організації „Левенте”,
с. Лукове Іршавського округу Березької жупи (A Lukovai Levente csoport
főranchnokságának iratai)
Ф. 1140, од. зб. 1, 1939 рік. Опис. Угор. мова.
„Левенте”(Levente) – військова та спортивна молодіжна організація, створена на
Підкарпатській території режимом Міклоша Хорті (1939-1944 роки).

Листування з сільськими організаціями „Левенте” про святкування іменин Регента Угорщини; проведення медогляду членів організації; списки осіб, що не відвідують заняття організації.
Партія „Схрещені стріли” (A Nyilaskeresztes párt iratai)
Ф. 1141, од. зб. 1, 1944 рік. Опис. Угор. мова.
В Угорщині в 1938-1945 роках діяла партія „Схрещені стріли” (угор. Nylaskereszt
párt). Партія була створена членами забороненої Угорським урядом „Угорської націонал-соціалістичної партії”. У вересні 1940 року об’єднала всі опозиційні уряду фашистські партії і групи. Вимагала посилення боротьби проти Комуністичної і Соціал-демократичної партій Угорщини, встановлення диктатури і більш тісного співробітництва з
фашистською Німеччиною. Активізувала свою діяльність після вступу Угорщини у війну
з Радянським Союзом. З 15 жовтня 1944 року по 27 березня 1945 року знаходились при
владі на незвільненій від німецько-фашистських окупантів частині Угорщини, де встановила режим терору і репресій. Заборонена постановою Тимчасового національного
уряду „Про розпуск фашистських організацій” від 26 лютого 1945 року.

Звернення депутата Угорського парламенту Губоі Калмана до населення Угорщини про підтримку політики фашистської партії „Нілошкерест”.
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ІІ. ЕКОНОМІКА
1. Фінансові, податкові, кредитні і страхові установи,
об`єднання, товариства
1.1. Фінансові і податкові установи
16 фондів, од. зб. 1876, 1919-1944 рр. Описи.

Рахівське окружне фінансове управління, с. Рахів Марамороської жупи
(A Rahói járási adóhivatal iratai)
Ф. 216, од. зб. 337, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження та циркуляри Міністерства фінансів Угорщини. Відомості про
збір та списання податків з жителів сіл. Картки-заяви з обліку прибутків мешканців
сіл та домовласників, рішення з оподаткування. Баланси та бюджети сіл (19391944).
Анкети з обліку нерухомого майна. Список торговців с. Рахів. Анкети обстеження майнового стану жителів сіл для нарахування податків. Відомості утримання податків. Анкети службовців податкового управління. Звіти. Акти про накладення арешту на майно за борги та несплату податків.
Сольнокська фінансова дирекція, с. Сольнок Земплінської жупи (Szolnoki
magyar királyi pénzügyigazgatóság, Szolnok)
Ф. 1094, од. зб. 4, 1929-1940 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри і розпорядження Міністерства фінансів Угорщини з питань збору
податків, торгівлі, будівництва. Список службовців фінансового управління.
Ужгородське фінансове управління, м. Ужгород Ужанської жупи (A Magyar
királyi belügyminiszternek alárendelt Ungvármegyei számvevőség iratai)
Ф. 854, од. зб. 33, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Книги реєстрації вхідних та вихідних документів, алфавітні покажчики до них.
Реєстри поземельних вкладок. Головні касові книги. Книги обліку руху коштів різних фондів, збору податків, нарахування заробітної плати.
Берегівське податкове управління, м. Берегово Березької жупи (A Beregszászi
magyar királyi adóhivatal iratai)
Ф. 921, од. зб. 34, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
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Розпорядження Берегівського податкового управління про порядок заміни чехословацьких грошей на угорські. Відомості виплати заборгованості з сплати податків, відомості обліку прибутків. Відомості виплати грошової допомоги жителям
м. Берегова. Акти про накладення арешту на майно за несплату податків. Книги
обліку надходжень податків.
Великоберезнянське податкове управління, с. Великий Березний Ужанської
жупи (A Nagybereznai magyar királyi adóhivatal iratai)
Ф. 897, од. зб. 7, 1943-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Головні книги надходження прямих податків від населення за 1943-1944 роки.
Мараморошсігетське
податкове
управління,
(A Máramarosszigeti magyar királyi adóhivatal iratai)
Ф. 834, од. зб. 7, 1942-1944 рр. Опис. Угор. мова.

м.

Мараморош-Сігет

Головні книги надходження прямих податків від населення за 1942-1944 роки.
Мукачівське міське податкове управління, м. Мукачево Березької жупи
(Munkács megyei város adóhivatalának iratai)
Ф. 1503, од. зб. 1253, 1938-1944 рр., Описи. Угор. мова.
Розпорядження Міністерства фінансів Угорщини з основної діяльності. Циркуляри бургомістра м. Мукачева про порядок нарахування податків. Рішення суду
про накладення заставного права на майно громадян, оподаткування осіб, акти
описання майна, часткове звільнення осіб від податків. Скарги осіб на неправильне оподаткування. Декларації доходів мешканців м. Мукачева для нарахування
комунального податку. Річний звіт податкового управління. Місячні відомості виплати заробітної плати робітникам підприємств за 1939-1944 рр. Рішення суду
та податкового управління про звільнення громадян від сплати податків. Скарги
громадян на рішення податкових органів. Прохання громадян про звільнення від
виплати податків. Відомості заробітної плати робітників. Протоколи опису майна
боржників. Копії договорів купівлі та продажу. Відомості виплати заробітної плати
установ робітників, війькових і службовців м. Мукачева. Відомості про кількість
боргів тютюнової фабрики. Оголошення про продаж майна боржників з аукціону.
Списки торговців. Список боржників податку за Чехословацький період та за
1939-1942 рр. Справи про оподаткування, договори купівлі і продажу майна.
Журнали розподілу податків, оподаткування майна, вхідних та вихідних документів, виплати податків. Алфавітні покажчики до журналів реєстрації вхідних та вихідних
документів за 1939-1944. Журнали розподілу прибуткових податків, виплати податкових недоїмок, виплати податків за 1939-1943 рр. Журнали обліку виплати податків та
недоїмок. 1940-1944 рр. Журнали обліку сплати податків. 1938–1944. Журнали платників податків, збору недоїмок, реєстрації вхідних та вихідних документів за 19381944 рр. Журнали платників податків, збору недоїмок за 1939-1944 рр.
Листування з бургомістром м. Мукачева з питань організації податкового управління. Листування з окружним судом про порядок вимагання боргів від громадян.
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Перечинське податкове управління, с. Перечин Ужанської жупи (A Perecsenyi
magyar királyi adóhivatal iratai)
Ф. 1283, од. зб. 1, 1944 р. Опис. Угор. мова.
Головна книга надходжень податків за 1944 рік.
Рахівське окружне податкове управління, с. Рахів Марамороської жупи
(A Rahói járási magyar királyi adóhivatal iratai)
Ф. 1255, од. зб. 20, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Книги обліку надходжень основних та додаткових податків, податків на землю
з жителів Рахівського округу за 1939-1944 рр.
Свалявське податкове управління, с. Свалява Березької жупи (A Szolyvai
adóhivatal iratai)
Ф. 1095, од. зб. 10, 1939-1940 рр. Опис. Угор. мова.
Відомості обліку доходів від зданих в оренду квартир с. Сольва за 1939 рік.
Акти обстеження матеріального стану жителів с. Сольва для нарахування податків за 1940 рік.
Севлюське податкове управління, м. Севлюш
(A Nagyszőlősi adóhivatal iratai)
Ф. 317, од. зб. 30, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

Угочанської

жупи

Циркуляри фінансової директорії Будапештського округу про накладання прибуткових зборів. Рішення суду з майнових суперечок. Договори купівлі та продажу
майна. Справи про передачу спадщини за 1939-1944 рр. Акти про накладення
арешту на майно та продаж його з аукціону за борги. Відомості утримання податків з населеня с. Севлюш, відомості про збір податків за 1943 р. Акти обстеження
матеріального стану жителів с. Севлюш для нарахування податків за 1944 р. Книга обліку надходжень податків від населення с. Матьфалва за 1943 рік.
Солотвинське податкове управління, с. Солотвино Рахівського округу Марамороської жупи (Az Aknaszlatinai magyar királyi adóhivatal iratai)
Ф. 780, од. зб. 4, 1940-1944 рр. Опис . Угор. мова.
Книги реєстрації надходження податків за 1940-1944 рр.
Тячівське податкове управління, с. Тячів Марамороської жупи (A Técsői
adóhivatal iratai)
Ф. 690, од. зб. 3, 1939-1943 рр. Описи. Угор. мова.
Книга обліку надходжень прямих податків за 1940 р. Відомості нарахування
податків за 1942-1943 рр.
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Ужгородське міське податкове управління, м. Ужгород Ужанської жупи
(Ungvár város adóhivatalának iratai)
Ф. 1101, од. зб. 13, 1939-1941 рр. Опис. Угор. мова.
Прохання громадян про звільнення від сплати податків і зниження розміру податків та рішення Ужгородського міського податкового управління з цих питань.
Акти прийому хворих на лікування в Ужгородську міську лікарню. Повідомлення
власників будинків про здачу квартир в оренду за 1939-1941 рр.
Ужгородське податкове управління, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári
magyar királyi adóhivatal iratai)
Ф. 843, од. зб. 93, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Книги реєстрації вхідних документів та збору податків. Головні касові книги за
1939-1944 рр. Документи про встановлення матеріального становища громадян
для видачі позики з банку. Виписки з поземельних вкладок. Відомості збору податків за 1939-1944 рр.
Хустське податкове управління, м. Хуст Марамороської жупи (A Huszti
magyar királyi adóhivatal iratai)
Ф. 860, од. зб. 27, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження Міністерства фінансів Угорщини про збір земельного податку.
Відомості оподаткування та виплати заборгованості з податків жителями Марамороської жупи за 1938 р.
Журнали обліку надходжень податків, вхідних документів, виплати допомоги сім’ям військовослужбовців та ін. за 1939-1944 рр. Книга обліку надходжень
податків за 1939-1944 рр. Касові книги збору податків. Договори купівлі-продажу
майна та дарчі угоди за 1941-1943 рр.

1.2. Банківські установи та ощадні каси
6 фондів, од. зб.55, 1939-1944 рр. Описи.

Ужгородська експозитура Пештського угорського торговельного банку, м. Ужгород Ужанської жупи (A Pesti magyar kereskedelmi bank Ungvári
kirendeltségének iratai)
Ф. 1345, од. зб. 1, 1941-1942 рр. Опис. Угор. мова
Книга вкладів жителів м. Ужгорода за 1941-1942 роки.
Ужгородська філія кредитного банку Північної Угорщини, м. Ужгород Ужанської жупи (A Felső-Magyarországi hitelbank Ungvári fiókjának iratai)
Ф. 1325, од. зб. 3, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Головні книги обліку вкладів, внесених громадянами та установами за 19401944 роки.
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Філія Всеугорського національного банку в м. Мукачево, м. Мукачево Березької жупи (A Magyar Nemzeti bank Munkácsi fiókjának iratai)
Ф. 1538, од. зб. 27, 1939-1942 рр. Опис. Угор. мова.
Журнали обліку поточних рахунків за 1939-1940 роки. Касові журнали 19391942 роки.
Філія Кошицького акціонерного банку в м. Мукачево, м. Мукачево Березької
жупи (A Kassai bank Munkácsi fiókjának iratai)
Ф. 1570, од. зб. 20, 1938-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри і повідомлення Угорського Національного банку та „Фелшемадярорсаг гітелбанк”. Справи про банківські операції за 1938-1944 рр. Листування з
Угорською філією ощадкаси про фінансові операції.
Листування з Березько-Марамороським торговельним банком в м. Мукачеві
про банківські операції.
Хустська філія Дунайського банку, м. Хуст Марамороської жупи (A Duna bank
Huszti fiókjának iratai)
Ф. 1319, од. зб. 3, 1939-1941 рр. Опис. Угор. мова.
Книги обліку надходження та видачі грошей громадянам, установам, організаціям за 1939-1940 рр. по вкладах. Головна касова книга за 1939 рік.
Кошицька ощадна каса, м. Кошице (A Kassai takarékpénztár iratai)
Ф. 1343, од. зб. 1, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Головна касова книга за 1939-1944 роки.

1.3. Кредитно-кооперативні та торговельні
установи і товариства
5 фондів, од. зб. 106, 1919-1944 рр. Описи.

Відділення Всеугорського кооперативного центру, м. Ужгород Ужанської
жупи (Az Országos szövetkezeti központ Ungvári kirendeltségének iratai)
Ф. 1007, од. зб. 1, 1941 р. Опис. Угор. мова.
Листування з господарським страховим товариством з питань страхування будівель за 1941 рік.
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Ужгородська експозитура угорського центру господарських кооперативівспілки виробничих і споживчих кооперативів „Гандя”, м. Ужгород Ужанської
жупи (Az Ungvári „Hangya” termelő-és fogyasztási szövetkezet iratai)
Ф. 51, од. зб. 50, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Протоколи зборів. Звіти, баланси, відомості кооперативу „Гандя”.
Керешмезівське кредитне товариство, с. Керешмезев Рахівського округу
Марамороської жупи (A Kőrösmezői hitelszövetkezet iratai)
Ф. 1349, од. зб. 1, 1941 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку членів кредитного товариства.
Ужгородська експозитура Будапештського центру по торгівлі зерном,
м. Ужгород (A Budapesti gabonaforgalmi központ Ungvári kirendeltségének iratai)
Ф. 1129, од. зб. 36, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження, циркуляри Будапештського центру по торгівлі зерном. Бюлетені Угорського королівського управління з питань торгівлі за 1943-1944 рр. Місячні звіти про помел зерна та закупівлю зерна торговцями. Список млинів з дозволом торгівлі мукою.
Журнали обліку вхідних та вихідних документів за 1938-1944 роки. Листування
з Будапештським центром по торгівлі зерном з питань особового складу робітників і службовців Ужгородської експозитури, про доходи від помелу зерна.
Урядовий комісар з постачання продовольчих та промислових товарів
по Ужанській жупі, м. Ужгород (Ung vármegye és Ungvár város közellátási
kormánybiztosának iratai)
Ф. 1204, од. зб. 18, 1941-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства постачання Угорщини про забезпечення хлібом та борошном військових частин, в’язниць, лікарень, сімей військовослужбовців, вдів.
Відомості розподілу зерна. Документи про видачу патентів на ведення торгівлі та
ремесла, забезпечення населення продовольством, одягом, взуттям. Циркуляри
щодо проведення сільськогосподарських робіт в Ужанській жупі.

1.4. Страхові управління, товариства, каси
4 фонди, од. зб. 1428, 1938-1944 рр. Описи.

Берегівська окружна страхова каса, м. Берегово (A Beregszászi körzeti
biztositópénztár iratai)
Ф. 774, картки, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Картки страхування робітників та службовців.
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Мараморошсігетська окружна страхова каса, м. Мараморош-Сігет
(A Máramarosszigeti biztositópénztár iratai)
Ф. 775, картки, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова
Картки страхування робітників та службовців.
Ужгородська окружна страхова каса Всеугорської установи соціального
страхування, м. Ужгород (Az országos társadalombiztositó intézet Ungvári
kerületi pénztárának iratai)
Ф. 198, од. зб. 14277, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження та циркуляри міністерств Угорщини про сплату страхових внесків. Циркуляри Всеугорської установи громадського страхування. Розпорядження міністерств Угорщини про страхування робітників та службовців. Розпорядження і повідомлення Міністерства внутрішніх справ Угорщини.
Списки робітників будівельних урядів, лісової дирекції, акціонерних товариств,
хімічних, лісопильних та цегельних заводів, каменоломень, сільськогосподарської
станції „Бакта”, споживчого кооперативного товариства „Гандя” за 1940-1944 рр.
Списки робітників виноградарських господарств, будівельних підприємств, лісових управ, цегельних заводів та інших підприємств за 1940-1944 рр. Відомості
страхкаси про наявність робітників. Скарги підприємців. Справи про оплату підприємцями страхових внесків, надання пенсій по інвалідності. Відомості підприємців про нещасні випадки, лікування застрахованих осіб. Зарплатні відомості.
Платіжні повідомлення про сплату підприємцями страхових внесків. Звіти, баланси за 1938-1944 рр. Книги реєстрації вхідних документів, обліку роботодавців та
алфавітні покажчики до них. Книги обліку нещасних випадків. Головні касові книги
за 1939-1944 рр. Книги обліку робітників та підприємців. Зарплатні відомості. Баланси. Відомості про сплату страхових внесків. Платіжні повідомлення про сплату
страхових внесків за 1939-1944 рр. Відомості обліку застрахованих осіб та сплати
страхових внесків. Баланси, звіти за 1938-1944 роки.
Листування з питань особового складу. Особові справи службовців та лікарів
страхової каси. Листування з Всеугорською установою громадського страхування
з різних питань. Листування з лікарнями, банками і підприємствами, акціонерними
товариствами, держустановами про взяття на облік робітників і службовців.
Книги обліку робітників, що працюють у підприємців. Книги обліку членів сільських представництв, службовців поліцейських капітанатів та жандармерії, військових командувань та інших адміністративних органів, товариств, фірм, магазинів. Книги обліку господарських страхових товариств, споживчих спілок, робітників
урбаріальних громад за 1939-1944 рр. Книги обліку робітників інспекторатів домашнього промислу, ветеринарного, громадського постачання, землеробства та
інших установ за 1939-1944 роки.
Хустська окружна страхова каса, м. Хуст Марамороської жупи (A Huszti járási
biztositópénztár iratai)
Ф. 773, од. зб. 11, 1940-1942 рр. Опис. Угор. мова.
Головний касовий журнал за 1940-1942 роки.
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2. Господарські і промислові установи,
підприємства та товариства
2.1. Господарсько-промислові установи,
підприємства, товариства
7 фондів, од. зб. 118, 1939-1944 рр. Описи.

Господарський інспекторат Березької та Угочанської жуп, м. Берегово (Bereg
és Ugocsa vármegyék magyar királyi gazdasági felügyelőségének iratai)
Ф. 1170, од. зб. 1, 1938-1939 рр. Опис. Угор. мова.
Акт передачі канцелярії призначеному інспектору Гомбош Д’єрдю та листування з Міністерством сільського господарства Угорщини з особового складу.
Господарський інспекторат Ужгородської околиці, м. Ужгород Ужанської
жупи (Az Ungvidéki járási magyar királyi gazdasági felügyelőség iratai)
Ф. 1172, од. зб. 33, 1940-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Розпорядження прем`єр-міністра Угорщини з питань сільського господарства
на приєднаній до Угорщини території.
Циркуляри Міністерства сільського господарства Угорщини з адміністративних, сільськогосподарських питань, про виконання закону, про обмеження прав
євреїв, збір податків, надання потребуючим матеріальної допомоги, про видачу
патентів, облік сільськогосподарських машин та ін.
Королівський господарський інспекторат Ужанської жупи, м. Ужгород
(Az Ungi közigazgatási kirendeltség Ungvári gazdasági felügyelőségének iratai)
Ф. 861, од. зб. 62, 1939-1943 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляр Міністерства сільського господарства Угорщини про облік майна
єврейського населення. Документи з адміністративно-господарських, військових,
сільськогосподарських, фінансових, метричних питань; з питань ведення торгівлі,
ремесла, розподілу посівного зерна. Договори купівлі та продажу майна. Документи з обліку пасовищ. Відомості про забезпечення робітників військових заводів
одягом та взуттям, здійснення державних поставок сільськогосподарської продукції, відправку сільськогосподарських робітників на роботу до Німеччини; документи з питань особового складу та про виплату заробітної плати.
Книги реєстрації вхідних та вихідних документів, надходження та видачу грошей по внескаx в ощадних касах.
Тячівський окружний господарський інспекторат, с. Тячів Марамороської
жупи (A Técsői járási magyar királyi gazdasági felügyelőség iratai)
Ф. 1171, од. зб. 1, 1938-1939 рр. Опис. Угор. мова.
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Листування з Міністерством сільського господарства Угорщини та акт передачі
канцелярії новопризначеному інспекторові.
Господарське товариство Перечинського округу, с. Перечин Ужанської жупи
(A Perecsenyi járási magyar királyi gazdasági felügyelőség iratai)
Ф. 1173, од. зб. 12, 1941-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства сільського господарства Угорщини з адміністративних, сільськогосподарських питань, з питань особового складу; про забезпечення
населення продовольством, купівлю сільськогосподарських машин та закупівлю
зерна, про торгівлю зерном.
Листування з Підкарпатською сільськогосподарською палатою про закупівлю
сільськогосподарських машин.
Ужгородський окружний промисловий інспекторат, м. Ужгород Ужанської
жупи (Az Ungvári magyar királyi kerületi iparfelügyelő iratai)
Ф. 888, од. зб. 8, 1942-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Рішення бургомістрів мм. Берегова, Мукачева та окружних начальників про ліквідацію недоліків, виявлених при перевірці заводів. План роботи Ужгородського окружного промислового інспекторату. Акти перевірок заводів та цехів за 1942-1944 роки.
Книги реєстрації вхідних та вихідних документів за 1942-1944 роки.
Хустський промисловий інспекторат, м. Хуст Марамороської жупи (A Huszti
magyar királyi kerületi iparfelügyelő iratai)
Ф. 1375, од. зб. 1, 1939 р. Опис. Угор. мова.
План роботи Хустського промислового інспекторату та його структурних підрозділів.

3. Установи і товариства сільського, лісового
та водного господарства
3.1. Сільськогосподарські управління та інспекторати
3 фонди, од. зб. 1581, 1939-1944 рр. Описи.

Експозитура по фінансуванню землевпорядкування, м. Ужгород
(A Földbirtokrendezés pénzügyi lebonyolitására alakult szövetkezet
kárpátaljai kirendeltségének iratai)
Ф. 124, од. зб. 473, 1940-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Розпорядження прем`єр-міністра Угорщини про облік сільськогосподарської
нерухомості, купленої під час земельної реформи. Циркуляри центрального товариства з питань фінансування землеустрою.
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Відомості про проведення земельної реформи чеською владою на Підкарпатській Русі. Справи про перевірку проведення земельної реформи по селах.
Відомості та анкети про облік придбаних земель під час проведення земельної
реформи Чехословацькою владою (1942-1944). Повідомлення Ужгородської експозитури районному нотарю про придбання мешканцями нотаріату нерухомого
майна під час проведення земельної реформи та результати перевірки проведеної земельної реформи. Список районних нотаріатів на Підкарпатській території
та сіл, що до них відносяться.
Підкарпатська землеробська палата, м. Ужгород (A Kárpátaljai mezőgazdasági
kamara iratai)
Ф. 1177, од. зб. 45, 1938-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Статут землеробської палати. Статут Всеугорського товариства садоводів.
Статут кооперативу з використання сільськогосподарських машин та інші.
Протоколи засідань господарського товариства. Плани роботи землеробської
палати. Документальні матеріали про купівлю та продаж землі. Фінансові звіти
землеробської палати. Списки членів палати.
Шістнадцятий державний землевимірювальний інспекторат, м. Ужгород
(Spisy 16. mad’arského královského zeměměřičského inspektorátu; Az Ungvári
16. földmérési felügyelőség iratai)
Ф. 203, од. зб. 1063, 1920-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства фінансів Угорщини. Рішення судів про внесення змін у
права власності громадян. Відомості про передачу документів землевимірювальному інспекторату. Списки землевласників. Звіти про проведену роботу. Відомості
обліку змін власників земельних ділянок. Книга класифікації земельних ділянок.
Відомості про зміни розмірів земельних ділянок та їх власників. Карти земельних
ділянок. Топографічні описи сіл за 1920-1944 рр. Географічні карти полонин, лісових господарств. Поіменні та алфавітні списки власників земельних ділянок.
Журнали обліку вимірів, змін в розмірах земельних ділянок. Журнали реєстру
змін власників земельних ділянок. Кадастрові книги сіл.
Листування з Міністерством фінансів Угорщини та землевимірювальними інспекторатами за 1939-1944 рр. про ведення кадастрових вимірів, складання поземельних вкладок та нові виміри кадастральних округів.

3.2. Урбаріальні общини (товариства)
1 фонд, од. зб. 14, 1940-1944 рр. Опис.

Окнорахівське урбаріальне товариство, с. Окнорахів Марамороської жупи
(Az Aknarahói volt úrbéri erdőbirtokossági társulat iratai)
Ф. 1207, од. зб. 14, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.
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Циркуляри Марамороської i Рахівської лісових управ та листування про облік лісу та пасовиськ, експлуатацію лісу, закупівлю саджанців, з питань особового
складу, з фінансових питань.

3.3. Сільськогосподарські товариства
2 фонди, од. зб. 12, 1940-1944 рр. Описи.

Рада товариств виноградарів Березької жупи, м. Берегово (Bereg vármegye
hegyközségi tanácsának iratai)
Ф. 1113, од. зб. 2, 1944 р. Опис. Угор. мова.
Циркуляр Міністерства землеробства Угорщини і листування з сільськими товариствами з питань догляду за виноградниками.
Товариство по вирощуванню худоби на території Ужанської жупи, м. Ужгород (Az Ung vármegyei állattenyésztők egyesületének iratai)
Ф. 292, од. зб. 10, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства землеробства Угорщини. Рішення Ужгородського
окружного суду про реєстрацію Товариства. Статут Товариства по вирощуванню
худоби на Підкарпатській території. Протоколи загальних зборів Товариства.
Листування з вищими організаціями з питань основної діяльності та з особового складу.

3.4. Лісові управління і товариства
6 фондів, од. зб. 1662, 1938-1944 рр. Описи.

Великоберезнянське королівське лісове управління, с. Великий Березний
Ужанської жупи (A Nagybereznai magyar királyi erdőigazgatóság iratai)
Ф. 1356, од. зб. 1, 1943 р. Опис. Угор. мова.
Книга обліку продажу лісових матеріалів.
Експозитура угорських королівських лісових наглядацьких станцій, с. Свалява Березької жупи (A Szolyvai magyar királyi erdőfelügyelőségi kirendeltség
iratai)
Ф. 1104, од. зб. 100, 1938-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства фінансів Угорщини з фінансових питань. Циркуляри
Міністерства сільського господарства Угорщини з особового складу та з адміністративно-господарських питань. Листування з Ужгородською лісовою дирекцією
про вирубку та насадження лісу, будівництво мостів, залізничних та шосейних доріг, збір податків, облаштування кордонів земельних ділянок, облік лісових ділянок
та пасовиськ; з адміністративно-господарських питань.
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Мараморошсігетська королівська лісова дирекція, м. Мараморош-Сігет
(A Máramarosszigeti magyar királyi erdőigazgatóság iratai)
Ф. 1208, од. зб. 23, 1941-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри лісової дирекції та листування з лісовими управами з питань особового складу робітників та службовців; про перерозподіл пасовищ та догляд за
худобою на полонинах, вирубку лісу, надання дозволів на полювання, допомогу
бідним учням, про виплату податків.
Ужгородська угорська королівська дирекція державних лісів, м. Ужгород
(Az Ungvári magyar királyi erdőigazgatóság iratai)
Ф. 128, од. зб. 1537, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Збірник законів та розпоряджень уряду Угорщини. Циркуляри Міністерства
землеробства Угорщини про порядок виплати пенсій робітникам.
Документи про постачання паливом та лісоматеріалами хімічного заводу
„Бантлін”, здачу в оренду будинків, земельних ділянок, пасовиськ, встановлення
пенсій, прийом на роботу, ремонт та будівництво доріг, мостів, будинків, забезпечення службовців зброєю, діяльність лісопильних заводів, страхування робітників. Відомості про заготівлю лісоматеріалів та палива. Бюджети утримання лісового господарства за 1938-1944 роки. Кошториси на ремонт будинків для лісових
сторожів та на ремонт будинків лісних управ. Протоколи засідань лісних управ.
Повідомлення лісових управ про кількість палива, яке було вивезено з державних лісів. Зарплатні відомості за 1941-1944 роки. Договори про здачу в оренду
державних маєтків, лісових угідь, будинків службовцям. Картки-заявки про оподаткування Ужгородської угорської королівської дирекції державних лісів. Акти
прийому-передачі лісових управлінь.
Листування з бургомістром м. Ужгорода про будівництво, ремонт будинків та
підсобних приміщень лісової дирекції.
Книги реєстрації вхідних та вихідних документів. Книга реєстрації нещасних
випадків.
Особові справи службовців та посвідчення робітників Ужгородської угорської
королівської дирекції державних лісів.
Окнорахівське товариство власників лісу, с. Окнорахів Марамороської жупи
(Az Aknarahói erdőbirtokossági társulat iratai)
Ф. 1008, од. зб. 1, 1941-1942 рр. Опис. Угор. мова.
Листування з Марамороською адміністративною експозитурою, лісовими
управліннями про купівлю, здачу в оренду, вирубку лісу, виділення саджанців.
Требушофеєрпотоцьке товариство власників лісових ділянок, с. Требушофеєрпоток Рахівського округу Марамороської жупи (A Trebesfejérpataki
erdőbirtokossági társulat iratai)
Ф. 1107, од. зб. 20, 1941-1943 рр. Опис. Угор. мова.
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Циркуляр Міністерства землеробства Угорщини про закупівлю заготовленних
дров. Протоколи зборів власників лісових ділянок. Рішення Марамороської адміністративної експозитури про купівлю, продаж, здачу в оренду лісових ділянок.
Бюджети, звіти, касові книги власників лісових ділянок. Списки членів товариств
пасовищ в селах Рахівського округу.

3.5. Установи і товариства водного господарства
2 фонди, од. зб. 1295, 1938-1944 рр. Описи.

Управління по експлуатації водяної енергії, м. Ужгород Ужанської жупи
(A Vizenergia felhasználása Ungvári igazgatóságának iratai)
Ф. 1378, од. зб. 1, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал обліку вимірювальних робіт та швидкості течії на річці Теребля за
1939-1944 роки.
Товариство по боротьбі з паводками та по регуляції річок Березької жупи,
м. Берегово (A Bereg vármegyei vizszabályozó és ármentesitő társulat iratai)
Ф. 249, од. зб. 1294, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова
Документи про фінансування робіт з відведення ґрунтових вод, рішення суду
про накладення та зняття заставного права на майно за несплату водорегуляційного податку. Протоколи нарад керівників водорегуляційного товариства. Справи
про побудову дамб, каналів, відчуження земель для спорудження каналів, відведення вод з земельних ділянок, осушення земель, страхування майна товариства.
Проекти, кошториси, технічні плани та інші матеріали з будівництва каналів, дамб,
мостів та водонасосних станцій. Відомості про виплату заробітної плати службовцям. Баланси та бюджети товариства.
Касові книги товариства за 1938-1944 рр. Книги обліку власників земельних
ділянок. Поземельні вкладки про майновий стан мешканців сіл. Поіменний список власників земель. Відомості про зміну власників земельних ділянок. Книги
обліку земельних ділянок сіл, що знаходяться на водонебезпечних територіях та
алфавітні покажчики до них. Книги обліку податків, стягнутих з населення за 19401942 рр. Відомості обліку показників рівня води на річках та каналах Березької
жупи. Технічні проекти на будівництво каналів. Баланси. Матеріали про проведення робіт з відведення ґрунтових вод. Проекти з укріплення берегів річки Боржава.
Поземельні вкладки. Звіт головного інженера товариства про свою діяльність Звіти про діяльність товариства. Технічні плани та кошториси на осушення земель та
перебудову каналів.
Журнали про водорегуляційне оподаткування, власників земель сіл. Журнали
реєстрації вхідних та вихідних документів
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4. Установи будівництва
4.1. Будівельні управління

3 фонди, од. зб. 316, 1939-1944 рр. Описи.
Берегівське державне будівельне управління, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi magyar királyi államépitészeti hivatal iratai)
Ф. 683, од. зб. 131, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства торгівлі Угорщини про порядок утримання доріг, виділення будівельних матеріалів для будівництва доріг. Документи з питань будівництва будинків, шкіл, доріг, мостів.
Відомості обліку використаних будівельних матеріалів, виконаних робіт, нарахування заробітної плати робітникам, працюючим на будівництві доріг. Фінансові
звіти. Кошториси. Бюджети будівельного управління за 1939-1944 рр. Журнали
обліку будівельних робіт та ін.
Експозитура по будівництву електростанцій в Ужанській долині, м. Ужгород
(Az Ungvölgyi vizerőtelepek épitészi kirendeltségének iratai)
Ф. 106, од. зб. 107, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Карта басейна р. Тересва. Топографічні матеріали долини р. Тересва. Таблиці
вимірювання рівня, кількості і швидкості води в р. Тересва. Схеми підготовчих матеріалів для аерофотознімків р. Тересва.
Плани ліній високого електричного напруження на Підкарпатській території.
Плани Ужгородської, Оноківської та Кам’яницької електростанцій. Справи про будівництво та креслення електростанції на р. Уж.
Технічний опис і плани розташування машинного устаткування, кошторис на
освітлення та плани огородження Ужгородської водонасосної станції.
Зарплатні відомості про оплату робітників та службовців. Список робітників за
1938-1944 роки. Книги обліку парових котлів (1927-1943). Книга реєстрації вхідних
та вихідних документів.
Ужгородське окружне королівське будівельне управління, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári magyar királyi államépitészeti hivatal iratai)
Ф. 1111, од. зб. 78, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Документи про будівництво та ремонт доріг. Відомості виплати заробітної плати робітникам управління. Фінансові звіти та журнали будівельного управління за
1939-1944 рр. Плани, проекти, креслення для будівництва будівель, доріг, мостів
за 1940-1944 рр. Книга протоколів засідань будівельної комісії за 1929-1943 роки.
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ІІІ. ОСВІТА, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРЕСА
1. Установи освіти
В березні 1939 року територія колишньої Підкарпатської Русі знову ввійшла до
складу Угорщини, що призвело до ряду змін у територіально-адміністративному устрої,
суспільно-політичному, соціально-економічному та культурно-освітньому житті краю.
Що стосувалось галузі освіти, то вже на початку 40-х років ХХ століття спостерігається тенденція скорочення загальної кількості шкіл і, відповідно, кількості дітей,
які відвідували школи, зокрема закрилися школи з румунською, чеською, українською
мовами навчання. До 1944 року майже повністю були зачинені єврейські школи. Натомість, відкривалися угорські і русинські двомовні школи.
Діяльність початкових шкіл після повернення території Підкарпатської Русі Угорщині регламентувалася нормативними документами Міністерства культу та народної освіти Угорщини. Зокрема, розпорядження від 5 жовтня 1940 р. № 24.024 „Про тимчасові
правила організації шкільної справи на приєднаних територіях”, визначало типи шкіл,
їх кількість, місцезнаходження, а також порядок використання шкільних будівель на
початку 1940/1941 навчального року. Так, згідно цього документу (§1), ті школи, які на
початку 1939/40 навчального року належали до державних, залишаються в державній
власності, а школи релігійні, або ж іншої форми власності, в новому навчальному році
продовжують свою діяльність як общинні, або ж громадські школи. Якщо ж в одному
населеному пункті у 1939/40 навчальному році одночасно діяли державні та общинні
школи, то в новому навчальному році навчальний процес у державних школах розпочинався тільки тоді, коли общинна школа не задовольняла потреби населення.
Діяльність шкіл Підкарпатської території впродовж 1939-1944 рр. була підпорядкована ідеям національного виховання підростаючого покоління. Зокрема, школи забезпечували виховання школярів у дусі патріотизму, відданості ідеям Святостефанської
угорської корони, релігійних норм, формування високої духовної та моральної культури, поваги до історії, культури та національних традицій угорського народу. Угорський
уряд всіма можливими шляхами намагався, найперше через школу та церкву, зберегти
ідею національної самобутності угорського народу та цілісності Угорщини.

1.1. Навчальні заклади

32 фонди, од. зб. 462, 1938-1944 рр. Описи.
Народна початкова школа складалася з двох ступенів – початкова школа й вища
початкова школа. Школи могли створюватися за державні чи приватні кошти, належати
міським або сільським громадам чи церковним парафіям (римо-католицьким, грекокатолицьким, реформатським, єврейським). Тривалість навчального року залежала
від місця знаходження школи, віку учнів, тощо. Так, у містах діти навчалися упродовж
дев’яти місяців, у селах – восьми. Тижневе навантаження залежно від віку учнів встановлювалося в межах 20-25 год. (включаючи години на вивчення релігії, етики; окремо
додавався час на фізичне виховання, сільськогосподарські та садовогородні роботи).
Міністерство культу та освіти Угорщини розробило типові навчальні плани, навчальні
програми для початкових шкіл. Робочі навчальні плани та програми затверджували-
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ся окружним шкільним інспектором. Що стосувалось інших видів шкіл, то на Підкарпатській території в 1939-1944 рр. продовжували діяти гімназії, державні горожанські
(неповні середні) школи, семінарії, спеціальні навчальні заклади. Зазначена система
освіти проіснувала до 1946/1947 навчального року.

1.1.1. Горожанські школи

3 фонди, од. зб. 25, 1938-1944 рр. Описи.
Воловецька горожанська школа, с. Воловець Свалявського округу (A Volóci
állami ruszin tannyelvű polgári iskola iratai)
Ф. 648, од. зб. 2, 1938-1939 рр. Опис. Угор. мова.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи за 1938-1939 роки.
Угорська королівська державна горожанська чоловіча школа, м. Ужгород
Ужанської жупи (Az Ungvári állami polgári fiúiskola iratai)
Ф. 829, од. зб. 22, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Ужгородська угорська королівська державна горожанська дівоча школа була
створена в м. Ужгороді на початку ХХ століття. В 1920-1930 рр. замість згаданої
школи діяла Чеська горожанська школа, а з 1938/ 1939 навчального року – Угорська королівська державна горожанська чоловіча школа.
Протоколи педагогічних рад, іспитів, шкільні свідоцтва учнів. Контрольні роботи учнів Угорської королівської державної горожанської чоловічої школи, м. Ужгород.
Листування з Ужгородським інспекторатом та з іншими установами з питань
діяльності школи.
Хустська єврейська горожанська школа, м. Хуст Марамороської жупи
(A Huszti kárpátaljai zsidó iskolaegyesület polgári fiú és leány iskolájának iratai)
Ф. 1436, од. зб. 1, 1941-1942 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал успішності учнів за 1941-1945 роки.

1.1.2. Початкові школи

24 фонди, од. зб. 395, 1938-1946 рр. Описи.
Алшошародська початкова народна школа, с. Алшошарод Іршавського округу Угочанської жупи (Az Alsósáradi elemi népiskola iratai)
Ф. 656, од. зб. 7, 1941-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
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Богданська початкова школа, с. Богдан Рахівського округу Марамороської
жупи (A Tiszabogdányi állami elemi népiskola iratai)
Ф. 1402, од. зб. 2, 1941-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал відвідування учнями школи та табель успішності учнів.
Великобактянська народна школа, с. Велика Бакта Берегівського округу
(A Nagybaktai elemi népiskola iratai)
Ф. 407, од. зб. 5, 1938-1946 рр. Опис. Угор. мова.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи. Класні журнали.
Воловицька народна школа, с. Воловиця Іршавського округу Березької жупи
(A Beregpálfalvai állami elemi népiskola iratai)
Ф. 1418, од. зб. 2, 1939-1940 рр. Опис. Угор. мова.
Табелі успішності та журнали відвідування учнями школи.
Державна центральна народна школа, м. Хуст Марамороської жупи (A Huszti
központi elemi népiskola iratai)
Ф. 1060, од. зб. 180, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Розпорядження та циркуляри шкільного інспекторату з адміністративних питань та про військове навчання, про допомогу учням взуттям і одягом. Протоколи
засідань педрад та перевідних іспитів. Листування з шкільним інспекторатом з
питань діяльності школи та з особового складу вчителів. Книги наказів. Кваліфікаційні картки вчителів. Списки службовців. Фінансові документи. Статистичні відомості про учнів. Журнали обліку пройденного матеріалу.
Келечинська народна школа, с. Келечин Волівського округу Марамороської
жупи (A Kelecsényi állami elemi népiskola iratai)
Ф. 1202, од. зб. 3, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Листування з Хустським шкільним інспекторатом з питань діяльності школи.
Статистичні дані школи.
Кішраковецька початкова школа, с. Кішраковець Іршавського округу Березької жупи (Kisrákóci állami elemi népiskola iratai)
Ф. 1408, од. зб. 1, 1942-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал успішності учнів 3-4 класи.

РОЗДІЛ VІ. Фонди установ, організацій, підприємств періоду...

501

Кішракоцплетянська державна королівська початкова народна школа, с. Кішракоц Плетянка Іршавського округу Угочанської жупи (A Kisrákócpletyánkai
állami elemi népiskola iratai)
Ф. 839, од. зб. 39, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Журнали обліку успішності та відвідування учнями школи; журнали обліку пройденного матеріалу. Книги прийому учнів до школи.
Кішгеєвська початкова школа, с. Кішгеєвц Ужгородського округу Ужанської
жупи (Kisgejőci állami elemi népiskola iratai)
Ф. 1409, од. зб. 2, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Журнали успішності учнів.
Нижнєверецька початкова школа, с. Нижні Верецьки Свалявського округу
Березької жупи (Az Alsóvereckei magyar királyi állami elemi népiskola iratai)
Ф. 1427, од. зб. 1, 1942-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Класний журнал 1-8 класів.
Римо-католицька народна школа, с. Косино Берегівського округу Березької
жупи (A Mezőkaszonyi római-katolikus elemi iskola iratai)
Ф. 1495, од. зб. 1, 1941 р. Опис. Угор. мова.
Особова справа вчителя школи.
Свободська народна школа, с. Свобода Берегівського округу Березької
жупи (A Nogybakosi elemi iskola iratai)
Ф. 408, од. зб. 1, 1944-1945 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал відвідування учнями школи.
Селлешвейгардовська початкова школа, с. Селлешвейгардо Севлюського
округу Угочанської жупи (A Szőlősvégardói állami elemi népiskola iratai)
Ф. 1416, од. зб. 1, 1942-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Журнал обліку успішності учнів 2-го класу за 1942/1943 навчальний рік (19421943).
Старостужицька початкова народна школа, с. Стара Стужиця Великоберезнянського округу Ужанської жупи (Az Ósztuzsicai állami népiskola iratai)
Ф. 794, од. зб. 8, 1939-1945 рр. Опис. Угор. мова.
Журнали обліку успішності та відвідування учнями школи.
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Тисаловська початкова народна школа, с. Тисало Тячівського округу Марамороської жупи (A Tiszalói elemi népiskola iratai)
Ф. 649, од. зб. 1, 1944-1945 рр. Опис. Угор. мова.
Табелі успішності та журнал відвідування учнями школи.
Торуньська початкова школа, с. Торунь Волівського округу Марамороської
жупи (A Toronyai állami elemi népiskola iratai)
Ф. 981, од. зб. 1, 1942-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри та розпорядження Хустського шкільного інспекторату з питань діяльності школи.
Угорська королівська початкова народна школа, с. Красношори Тячівського
округу Марамороської жупи (A Tarackrasznai állami elemi népiskola iratai)
Ф. 264, од. зб. 1, 1939-1942 рр. Опис. Угор. мова.
Шкільні повідомлення.
Угорська королівська державна народна школа, с. Поляна Свалявського
округу Березької жупи (A Polenai állami elemi népiskola iratai)
Ф. 1579, од. зб. 1, 1939-1941 рр. Опис. Угор. мова.
Листування з Мукачівським шкільним інспекторатом з питань прийняття на роботу вчителів.
Углянська початкова школа, с. Угля Тячівського округу Марамороської жупи
(Az Uglyai állami elemi népiskola iratai)
Ф. 984, од. зб. 1, 1940 р. Опис. Угор. мова.
Списки книг, конфіскованих Регентським комісаріатом.
Угорська королівська державна народна школа, с. Ставне Великоберезнянського округу Ужанської жупи (A Fenyvesvölgyi állami népiskola iratai)
Ф. 1493, од. зб. 1, 1942-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Шкільні повідомлення.
Ужгородська початкова школа № 1 Ужгородського єврейського неологічного
товариства, м. Ужгород (Az Ungvári neológ izraelita társulati népiskola iratai)
Ф. 1161, од. зб. 2, 1943-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Оголошення про збори шкільної ради. Особова справа вчительки Кан Ілони.
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Хустська єврейська початкова школа, м. Хуст Марамороської жупи (A Huszti
zsidó hitközség elemi népiskolájának iratai)
Ф. 994, од. зб. 2, 1940-1941 рр. Опис. Угор. мова.
Журнали обліку пройденного матеріалу у 1-11 класах.
Черникська державна народна школа, с. Черник Свалявського округу Березької жупи (A Malmosi állami elemi népiskola iratai)
Ф. 1531, од. зб. 9, 1941-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри і розпорядження шкільного інспекторату Березької адміністративної експозитури з адміністративних та учбових питань.
Листування з вищими органами з питань діяльності школи. Фінансові документи. Статистичні звіти про діяльність школи.

1.1.3. Професійно-технічні школи

3 фонди, од. зб. 24, 1942-1944 рр. Описи.
Берегівська торговельна школа, м. Берегово Березької жупи (A Beregszászi
kereskedelmi iskola iratai)
Ф. 410, од. зб. 1, 1943-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Журнали відвідування учнями школи та табелі успішності учнів.
Великоберезнянська школа ремісничого учнівства, с. Великий Березний
Ужанської жупи (A Nagybereznai kézműves-tanonciskola iratai)
Ф. 640, од. зб.3, 1942-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Журнали відвідування учнями школи. Журнали обліку учнів школи та табелі
успішності учнів.
Державна торговельна школа, м. Мукачево (A Munkácsi állami kereskedelmi
iskola iratai)
Ф. 1494, од. зб. 20, 1942-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Контрольні роботи учнів. Листування з вищими шкільними органами з питань
адміністративного характеру, з особового складу, з педагогічних питань.

1.1.4. Дошкільні навчальні заклади
2 фонди, од. зб. 18, 1938-1944 рр. Описи.

Державний дитячий садок по вул. Йокаї Мора, м. Мукачево Березької жупи
(A Munkácsi Jókai Mór utcai állami kisdedóvó intézet iratai)
Ф. 1583, од. зб. 15, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
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Журнали обліку дітей, прийнятих до дитячого садка; журнали успішності дітей
і журнали відвідування дітьми дитячого садка.
Державний дитячий садок з угорською мовою викладання, м. Мукачево Березької жупи (A Munkácsi kertvárosi állami magyar tannyelvű óvoda iratai)
Ф. 1561, од. зб. 3, 1938-1942 рр. Опис. Угор. мова.
Список вихованців дитячого садку за 1938/1939 навчальний рік (1938 – 1939);
журнали обліку пройденного навчального матеріалу за 1940/1941 навчальний рік
та за 1941/1942 навчальний рік (1940 – 1942).

1.2. Адміністративні освітні установи
1.2.1. Шкільні інспекторати

10 фондів, од. зб. 658, 1938-1944 рр. Описи.
В 1938-1939 рр. тимчасовими окружними комітетами створювалися окружні
шкільні інспекторати, які виконували адміністративні і наглядові функції у школах.
Великоберезнянський окружний шкільний інспекторат, с. Великий Березний
Ужанської жупи (A Nagybereznai járási tanfelügyelőség iratai)
Ф. 1124, од. зб. 7, 1939 р. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Великоберезнянського окружного військового командування і інспекторату з адміністративних питань, особового складу вчителів, про вилучення
книг з шкільних і сільських бібліотек.
Волівський окружний шкільний інспекторат, с. Волове (Az Ökörmezői járás
iskolafelügyelőjének iratai)
Ф. 1162, од. зб. 1, 1939 р. Опис. Угор. мова.
Особова справа вчительки Елізабети Букотей.
Перечинський окружний шкільний інспекторат, с. Перечин Ужанської жупи
(A Perecsenyi magyar királyi tanfelügyelőség iratai)
Ф. 1227, од. зб. 3, 1939-1940 рр. Опис. Угор. мова.
Відомості про успішності учнів в селах: Ликицари, Липівці, Симерки, Тур`я Ремети, Туриці. Протокол засідання наради школи в с. Симерки від 24 червня 1939
року.
Рахівський шкільний інспекторат, с. Рахів (A Rahói magyar királyi
tanfelügyelőség iratai)
Ф. 1229, од. зб. 3, 1939 р. Опис. Угор. мова.
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Списки вчителів деревообробної школи в с. Ясіня. Списки вилученої літератури з бібліотеки.
Севлюський окружний шкільний інспекторат, м. Севлюш Угочанської жупи
(A Nagyszőlősi járási tanfelügyelőség iratai)
Ф. 1123, од. зб. 4, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Розпорядження Міністерства культу та освіти Угорщини з питань особового
складу вчителів. Відомості про кількість учнів в школах.
Середнянський шкільний інспекторат, с. Середнє Ужгородського округу
(A Szerednyei járási tanfelügyelőség iratai)
Ф. 1179, од. зб. 9, 1939 р. Опис. Угор. мова.
Постанови Міністерства культу та освіти Угорщини з питань основної діяльності інспекторату. Протоколи засідань нарад. Листування з школами інспекторату з питань особового складу. Кошториси інспекторату.
Собранецький шкільний інспекторат, с. Собранці (A Szobránci járási
tanfelügyelőség iratai)
Ф. 1155, од. зб. 1, 1939 р. Опис. Угор. мова.
Листування з школами інспекторату з господарських та адміністративних питань.
Тячівський окружний шкільний інспекторат, с. Тячів (A Técsői magyar királyi
tanfelügyelőség iratai)
Ф. 1118, од. зб. 17, 1939 р. Опис. Угор. мова.
Протоколи засідань педагогічних рад. Повідомлення шкіл про стан навчання.
Відомості про склад та кількість учнів. Бюджети шкіл. Списки вчителів та листування з школами з особового складу. Звіти шкіл про стан бібліотек.
Шкільний інспекторат Марамороської адміністративної експозитури,
м. Хуст Марамороської жупи (A Máramarosi közigazgatási kirendeltség
tanfelügyelőjének iratai)
Ф. 1074, од. зб. 589, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Списки шкіл, розташованих на території Марамороської адміністративної експозитури. Статут товариства греко-католицької молоді. Протоколи засідань педагогічних рад. Розпорядження інспекторату з питань особового складу. Бюджети
шкіл. Фінансові звіти шкіл, акти передачі шкіл за 1939-1942 рр. Статистичні відо-
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мості учнів по класам, мові, віросповіданню. Учбові плани, розклади уроків, відомості здачі іспитів. Відомості обліку шкіл, учителів, учнів, шкільних будівель. Протоколи та акти перевірок шкіл шкільними інспекторами. Протоколи батьківських
зборів в школах. Карта Марамороської адміністративної експозитури.
Листування з Міністерством культу та освіти Угорщини з питань особового
складу, з господарських, фінансових питань. Листування з директорами шкіл з
питань будівництва, ремонту шкіл, організації навчаня в воєнно-спортивній організації „Левенте”. Анкети вчителів, особові справи вчителів. Особисті документи
учнів (анкети). Особові справи інспекторів Марамороської адміністративної експозитури.
Шкільний інспекторат Ужанської адміністративної експозитури, м. Ужгород
(Az Ung vármegyei közigazgatási kirendeltség tanfelügyelői hivatalának iratai)
Ф. 1178, од. зб. 24, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Постанови Міністерства культу та освіти Угорщини і Міністерства внутрішніх
справ Угорщини з основної діяльності. Розпорядження Регентського комісара з
особового складу вчителів. Протоколи засідань педагогічних рад. Списки вчителів,
особові справи вчителів Ужанської адміністративної експозитури. Табелі успішності учнів. Журнал обліку відвідування учнями школи. Кошториси шкіл.
Листування зі школами з питань особового складу. Листування з Регентським
комісаром і районними нотарями з адміністративних питань.

1.3. Позашкільні організації

2 фонди, од. зб. 91, 1938–1944 рр. Описи.
Позашкільна народно-просвітницька Рада Угочанської жупи, м. Севлюш
(Ugocsa vármegye iskolán kivüli népmüvelési bizottságának iratai)
Ф. 1097, од. зб. 30, 1941-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Плани, звіти, протоколи засідань, щоденники ведення робіт місцевими просвітницькими комісіями по селах Угочанської жупи.
Листування з Міністерством культу та освіти Угорщини про виділення державних дотацій для народно-просвітницької Ради Угочанської жупи,

Позашкільна народно-просвітницька Рада Ужанської жупи, м. Ужгород
(Ungvármegye iskolán kivüli népmüvelési bizottságának iratai)
Ф. 1096, од. зб. 61, 1938-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства культів та освіти Угорщини про діяльність молодіжної
профашистської організації „Левенте”, надання допомоги населенню Трансільванії, вилучення антиурядової літератури; з питань особового складу та виплати
службовцям заробітної плати. Звіти місцевих комісій про роботу загальноосвітніх
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курсів. Списки учнів по селах Ужанської жупи. Звіти про роботу загальноосвітніх
курсів, кружків. Касова книга і фінансові звіти комісій Ужанської жупи. Опис книг
бібліотеки народно - освітньої комісії Ужанської жупи.
Листування з видавництвами щодо закупівлі літератури, шкільного інвентарю,
комплектування народних бібліотек.

2. Громадські, наукові, культурно-освітні установи,
товариства і спілки
2.1. Наукові товариства

1 фонд, од, зб. 48, 1940-1944 рр. Опис.
Підкарпатське товариство наук, м. Ужгород Ужанської жупи (A Kárpátaljai
tudományos társaság iratai)
Ф. 1001, од. зб. 48, 1940-1944 рр. Опис. Русин. мова.
26 січня 1941 року в Ужгороді було засновано „Підкарпатське товариство наук”
(„Подкарпатськое Общество Наукъ”), головною метою діяльності якого було забезпечення самостійності русинського народу та їх мови. Головою його став відомий вчений
др. Антон Годинка, а директором – Іван Гарайда.
„Підкарпатське товариство наук” отримало конфісковане майно товариства „Просвіти” та її ужгородську резиденцію, а Регентський комісар Міклош Козма передав у
розпорядження товариства друкарню, створену у 1939 р. при його адміністрації.
„Підкарпатське товариство наук”, яке ще називали „Русинською Академією”,
об`єднало визначних науковців краю. За короткий час своєї діяльності (припинило роботу в 1944 році) товариство відіграло значну роль у пожвавленні наукового та культурного життя краю.

Статут „Підкарпатського товариства наук”. Анкета обліку. Бюджети. Відомості
доходів і витрат, виплати заробітної плати працівникам друкарні. Документи з питань особового складу (списки працівників, відомості виплати заробітної плати та
пенсій, графіки відпусток). Справа про ліквідацію української друкарні в м. Хусті та
передача її і матеріальних цінностей „Підкарпатському товариству наук”.
Листування з фірмами, організаціями та іншими установами про виконання
друкарнями замовлень на видання журналів, газет, афіш та ін. Листування з керівництвом Ужанської жупи про ціни на видання газет і журналів.

2.2. Спортивні та інші громадські організації
4 фонди, од. зб. 46, 1939-1944 рр. Описи.

Спортивний клуб „Русь”, м. Ужгород (A Ungvári „Rusz” sportklub iratai)
Ф. 1224, од. зб. 10, 1939-1944 рр. Опис. Угор., укр. мови.
Створений в м. Ужгороді 15 серпня 1925 року. Найбільш відомою була футбольна
секція зазначеного спортивного клубу. За 20-річну історію (1925-1945) СК „Русь” зіграла
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понад 36 міжнародних ігор, з яких 21 – з угорськими, 7 – румунськими, 5 – польськими і
3 – чехословацькими клубами. За період з 31 травня 1927 по 29 червня 1945 року вони
виграли 11, у нічию зіграли – 6, а програли – 19 матчів. 26 разів приймали закордонні
команди і 10 разів побували в гостях: 4 рази в Румунії, по 2 рази у Польщі, Чехословаччині та Угорщині.
Саме гравці СК „Русь”, який в кінці 1945 року практично припинив свою діяльність
як спортивний клуб, стали ядром новоствореного в 1946 році клубу „Спартак” (Ужгород), який прославив уже радянське Закарпаття на теренах Української РСР.

Статут Спортивного Клубу „Русь” в м. Ужгороді. Список членів правління клубу. Список суддів по футболу першої та другої категорії. Періодичні видання спортивних товариств Союзу угорських футболістів. Анкети і довідки футболістів Спортивного клубу „Русь”.
Листування з спортивними товариствами про проведення футбольних зустрічей. Листування з бургомістром м. Ужгорода з фінансових та господарських питань клубу. Листування з бургомістром м. Ужгорода та поліцейським капітанатом
з адміністративних питань. Листування з спортивними товариствами, військовими
комендатурами з питань особового складу футболістів.
Спортивний клуб „Русь”, м. Хуст (A Huszti „Rusz” sportklub iratai)
Ф. 1225, од. зб. 9, 1940-1943 рр. Опис. Угор., укр. мови.
За часів Чехословацької республіки (1919-1938 рр.) на території Підкарпатської Русі було три зареєстровані спортивні товариства: СК „Русь”, Ужгород (19251945 рр.), СК „Русь”, Хуст (1934-1946 рр.) та СК „Бескид”, Севлюш (1932-1942 рр.).
Всі вони продовжували свою діяльність під час входження території нашого краю
до складу Угорщини.
Статут Спортивного Клубу „Русь” в м. Хусті. Список членів правління клубу.
Анкети членів клубу. Правила гри в футбол. Протокол зборів клубу.
Листування з Марамороською адміністративною експозитурою з адміністративних та господарських питань клубу. Листування з спортивними товариствами
про проведення футбольних зустрічей.
Спортивне товариство в м. Мукачеві, м. Мукачево Березької жупи (A Munkácsi
sportegyesület iratai)
Ф. 1571, од. зб. 19, 1939-1940 рр. Опис. Угор., укр. мови.
Мукачівський футбольний клуб МШЕ (Munkácsi Sportegyesület), був заснований
місцевими угорцями влітку 1919 р. Незабаром м. Мукачево, як і вся територія нашого
краю були включені до щойно створеної Чехословацької Республіки.
Для угорських і слов’янських команд Підкарпатської Русі проводилися різні чемпіонати. Тричі: у 1930-му, 1931-му і 1934-му роках МШЕ ставав чемпіоном Підкарпатської
Русі серед угорських команд, а в 1932-м і 1933-м роках завойовував срібні медалі першості.
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У 1939 р. територія Підкарпатської Русі ввійшла до складу Угорщини, і після цього,
кращі угорські команди м. Мукачева були включені до складу учасників третьої ліги
чемпіонату Угорщини.

Циркуляри Угорського футбольного управління. Список членів правління
спортивного товариства. Протоколи засідань спортивного товариства та ін. Публікації в газетах про успіхи футбольної команди „МШЕ” в змаганнях. Об`яви про
футбольні змагання між командами. Акти ревізій кас та фінансова документація
футбольного клубу. Офіційні вісники футбольних товариств Угорщини за 19391940 роки.
Листування з спілкою угорських футболістів м. Будапешт з особового складу
футбольної команди „МШЕ” та з іншими футбольними товариствами.
Товариство риболовів Ужанської жупи, м. Ужгород (Az Ungvári sporthorgászok
egyesületének iratai)
Ф. 1223, од. зб. 8, 1939-1944 рр. Опис. Угор., укр. мови.
Статут товариства риболовів Ужанської жупи. Список членів товариства. Протоколи засідань. Касова книга. Бюджет і фінансова звітність товариства. Звіти про
діяльність товариства риболовів.

2.3. Туристичні організації

2 фонди, од. зб. 48, 1938-1942 рр. Описи.
Після входження території колишньої Підкарпатської Русі до складу Угорщини вся
повнота адміністративної влади в липні 1939 року переходить до цивільної адміністрації – Регентського комісаріату Підкарпатської території в м. Ужгороді. В структуру зазначеного комісаріату входила посада Головного уповноваженого по іноземному туризму. На протязі 1939-1941 рр. цю посаду займав Бейла Подані, а після нього – Іштван
Штадлер. Розвиток туризму на території нашого краю розглядався представниками цивільної адміністрації як в плані прилучення місцевого населення до угорської культури
і мови, так і в плані підвищення матеріального добробуту населення Підкарпатської
території.
Вся інфраструктура туризму (готелі, пансіонати, шляхи сполучення, зв’язок, підготовка кадрів) в Угорщині в 30-40-х рр. ХХ століття знаходилась під егідою двох туристичних організацій: „Всеугорського товариства по іноземному туризму” (OMIH) і
„Всеугорського товариства з приймання туристів” (OMVSZ). На початку 1940 року „Всеугорське товариство по іноземному туризму” (OMIH) мало на території нашого краю дві
філії: в Рахові і Воловці, туристичні організації займалися не тільки розвитком туризму.
В центрі їх уваги були питання екології, охорони навколишнього середовища, обліку мінеральних джерел та ін. В 1941-1944 рр. туристична інфраструктура була спрямована
на швидку реабілітацію поранених та відновлення здоров’я солдат угорської і німецької
армії.
Зазначена туристична структура на території нашого краю проіснувала до жовтня
1944 року.
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Головний уповноважений Всеугорського управління по іноземному туризму
на Підкарпатській території, м. Ужгород (Az országos idegenforgalmi hivatal
Ungvári főmegbizottjának iratai)
Ф. 1133, од. зб. 34, 1940-1942 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Всеугорського об’єднання готелів, циркуляри окружним керівникам щодо перевірки ресторанів, готелів, курортів. Статистичні звіти про
кількість відпочиваючих на Підкарпатській території. Звіти про умови для відпочиваючих на Підкарпатській території. Плани щодо покращення умов для
відпочиваючих.
Листування з „Всеугорським товариством по іноземному туризму” з адміністративних питань, з питань особового складу; про видавництво путівників, перевірку
готелів, ресторанів, курортів, міри розвитку туризму, лижного спорту, будівництво
будинків відпочинку, проведення екскурсій, розвиток мережі ресторанів, курортів,
туристичних баз та ін.
Філія акціонерного товариства по обслуговуванню туристів, м. Мукачево
Березької жупи (Az ibusz fiók Munkácsi MÁV menetjegyirodájának iratai)
Ф. 1599, од. зб. 14, 1938-1940 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри та вісники торгового відділу акціонерного товариства з обслуговування туристів в м. Будапешт. Повідомлення торгового відділу з обслуговування
туристів та відомості про тарифи на проїздні квитки за кордон. Описання курортних пунктів Трансільванії.

3. Редакції газет

3 фонди, од. зб.3, 1939-1940 рр. Описи.
Редакція газети „Нова неділя”, м. Ужгород
Ф. 1165, од. зб. 1, 1939 р. Опис. Угор. мова.
В роки Другої світової війни в краї виходили друком більше двадцяти різного типу як
за формою, так і за змістом газет та журналів на русинській, угорській та російській мовах.
Русинською мовою друкувалися спочатку „Нова НедѢля” (1939), „Карпатська НедѢля” (1939-1941), а потім газета за старою назвою „НедѢля” (1941-1944).
Щотижнева газета „Нова НедѢля” продовжила традиції газети „ НедѢля ”, яка з
1935 року під керівництвом кліру Мукачівської греко-католицької єпархії виступила органом „третьої” сили в громадському житті краю, в якій весь чехословацький період
історії домінувало протистояння русофілів і українофілів. Після деякої перерви, в період зміни державної приналежності, редакція тижневика відновила роботу в січні 1939
року. На сторінках газети відбилися вельми інтенсивні і різноманітні події початкової
фази повернення Підкарпаття в лоно Угорської держави після двадцятирічного перебування в складі Чехословаччини.
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Треба відмітити, що до теперішнього часу це періодичне видання практично не відомо читачеві, більш того, не представлено в спеціальній літературі. Сторінки видання
відбили жорстке протистояння лідерів західної і східної частини краю в період, коли
основні його економічні і культурні центри Ужгород, Мукачево і Берегово з листопада
1938 року перебували в складі Угорщини, а на решті території краю, з центром у Хусті,
до 15 березня 1939 функціонувала Підкарпатська Русь, як автономна частина ЧехоСловацької республіки, яка перебувала в стані гострої політичної кризи.

Заяви про висилку газети.
Редакція газети „Карпатська неділя”, м. Ужгород
Ф. 1166, од. зб. 1, 1939 р. Опис. Угор. мова.
У період Другої світової війни найбільш масової газети на Підкарпатській території
були „Карпатська НедѢля ” (1939-1941) і „ НедѢля ” (1941-1944).
У березні 1939 р. радником Регентського комісара був призначений канонік Олександр Ільницький. У 1939-1944 рр. він був членом Верхньої палати Угорського парламенту та редактором видання „Карпатська НедѢля ” (1939-1944).
Видання „Карпатська НедѢля”, яке виходило з липня 1939 року, продовжило в
цілому політику попередниці. Зміна назви газети була пов’язана з певними змінами
внутрішньодержавної політики Угорщини по відношенню до Підкарпатської території.
Зазначений друкований орган виходив паралельно обома офіційними мовами Підкарпатської території – русинською та угорською.

Вірш колишнього шкільного інспектора з висловленням відданості окупаційному режиму.
Редакція та видавництво газети „Хотарсейлі хірлоп”, м. Ужгород Ужанської
жупи (Az Ungvári Határszéli Hirlap szerkesztőségének és kiadóhivatalának iratai)
Ф. 1012, од. зб. 1, 1940 р. Опис. Угор. мова.
Листування з редакцією газети з особового складу.

4. Архівні установи

1 фонд, од. зб. 160, 1939-1944 рр. Опис.
22 червня 1939 року угорський парламент прийняв закон № 4.6/1939 про об’єднання
„Карпатської території” з Угорщиною і ліквідацію в краї воєнної адміністрації та окупаційної системи, а прем’єр-міністр Пал Телекі підписав Постанову № 6.200 „Про теперішнє управління суспільною справою на повернених землях Підкарпатської Русі”.
За вказаними нормативними актами Підкарпаття поділялося на три адміністративні експозитури (комітати, жупи): Ужанську (із центром у м. Ужгород), Березьку (із
центром у м. Мукачеві) і Марамороську (із центром у м. Хусті). Начальником Ужанської
експозитури став доктор права Юлій Дюрич, Березької – доктор права Корнелій А. Бескид, а Марамороської – Бейла Рішко, а згодом доктор права Адальберт Дудинський.
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До Ужанської адміністративної експозитури належали головне місто Підкарпатської
території Ужгород та Перечинський, Великоберезнянський і Собранецький округи; Березька експозитура налічувала чотири округи: Мукачівський, Свалявський, Іршавський
та Нижньоверецький. До Марамороської експозитури входили Волівський, Рахівський,
Тересвянський, Хустський округи та експозитура окремого уряду в Дубовому. Місто Мукачево отримало статус жупного міста, а Ужгород – муніципального, тобто його статус
прирівнювався до статусу окремого комітату.
Термін „адміністративна експозитура” в нормативних актах і документах того
часу вживався в двох значеннях: як територіальна одиниця та як управлінська структура.

Архів Ужанської адміністративної експозитури, м. Ужгород (Az Ungi
közigazgatási kirendeltség iratai)
Ф. 127, од. зб. 160, 1939-1944 рр. Описи. Укр., угор. мови.
Статут Середнянського мисливського товариства. Прохання громадян про
прийняття на роботу, видачу їм свідоцтв про народження, укладення шлюбу, отримання освіти, довідок про стаж роботи та метричних документів. Протоколи про
передачу єврейських метричних книг до архіву Ужанської адміністративної експозитури. Звіти метричного уряду, звіти про роботу Ужанської адміністративної
експозитури. Книга обліку військових інвалідів та дітей сиріт.
Листування з Ужанською адміністративною експозитурою та Марамороською
експозитурою з питань обміну документами. Листування з Березькою адміністративною експозитурою про зберігання метричних документів.
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ІV. УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
1. Лікарні

2 фонди, од. зб. 25, 1938-1949 рр. Описи.
Берегівська окружна лікарня, м. Берегово Березької жупи (A Beregszászi
járási kórház iratai)
Ф. 1189, од. зб. 2, 1938-1949 рр. Опис. Угор. мова.
Побудована в 30-х рр. ХХ століття, коли Підкарпатська Русь входила до складу
Чехословаччини (1920-1939 рр.). В 1934 році чехословацька влада розпочала будівництво сучасного на той час хірургічно-гінекологічного корпусу. Будівництво завершилося
в 1936 році. Як і лікарні в мм. Ужгороді та Мукачеві, окружна лікарня в м. Берегові мала
наступні відділення: 1.Відділення для хворих загальними хворобами. 2. Хірургічне відділення. 3. Відділення для душевнохворих. 4. Гінекологічне відділення. 5. Туберкульозне відділення. 6. Інфекційне відділення.
На чолі лікарні знаходився головний лікар, який крім адміністративних функцій
повинен був вести одно з головних відділень окружної лікарні. Головний лікар зазначеної лікарні до листопада 1938 року підпорядковувався Реферату (відділу) охорони
здоров’я Цивільного (Крайового) управління Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, а після
включення м. Берегова до складу Угорщини – піджупану відновленого Березького комітату. Зазначений медичний заклад проіснував до середини 1940-х рр. і був реорганізований в рамках радянської системи охорони здоров’я.

Книги обліку прийому і звільнення робітників та службовців Берегівської
окружної лікарні.
Державна лікарня в місті Мукачево Березької жупи (A Munkácsi magyar királyi
állami kórház iratai)
Ф. 1597, од. зб. 23, 1938-1944 рр. Опис. Угор., укр. мови.
Особові справи робітників та службовців Державної лікарні в місті Мукачево
Березької жупи.

V. Благодійні установи і товариства
4 фонди, од. зб. 96, 1938-1944 рр. Описи.

Канцелярія соціальної організації при Міністерстві внутрішніх справ Угорщини по Березькій жупі, м. Берегово (A Magyar királyi belügyminisztérium
szociális szervezete Bereg és Ugocsa vármegyei irodájának iratai)
Ф. 1156, од. зб. 7, 1938-1940 рр. Опис. Угор. мова.
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Циркуляр соціальної організації при Міністерстві внутрішніх справ Угорщини
про діяльність місцевих організацій. Відомості розподілу продовольчих карток по
селах.
Листування з піджупаном Березької жупи про відновлення будинків, що постраждали від повені. Листування з заступником секретаря Угорського Червоного
хреста з організаційних питань.
Канцелярія соціальної організації при Міністерстві внутрішніх справ Угорщини по Березькій жупі, м. Берегово (A Magyar királyi belügyminisztérium
sociális szervezete Bereg vármegyei irodájának iratai)
Ф. 1157, од. зб. 39, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини з соціальних питань, з питань особового складу, про організацію дитячих садків, надання допомоги бідним,
позики на будівництво, опіку над інвалідами війни та сиротами. Циркуляри піджупана Березької жупи про надання матеріальної допомоги бідним, про видачу
довготермінових позик на будівництво домів, прийом на роботу інвалідів війни,
дітей сиріт. Списки претендентів на залишені євреями будівлі.
Відомості обліку сімей на отримання матеріальної допомоги.
Канцелярія соціальної організації при Міністерстві внутрішніх справ Угорщини по Великокапушанському округу, с. Великі Капушани (A Magyar királyi
belügyminisztérium szociális szervezete Nagykaposi irodájanak iratai)
Ф. 1169, од. зб. 9, 1938-1941 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри соціальної організації при Міністерстві внутрішніх справ Угорщини
в м. Будапешт. Розпорядження Міністерства торгівлі Угорщини щодо організації
ремісничих курсів. Списки потребуючих допомоги та безробітних. Відомості використання продуктів та коштів. Відомості обліку потерпілих від повені господарств.
Ужгородський окружний відділ соціальної організації „Угорці за угорців” Міністерства внутрішніх справ Угорщини, м. Ужгород Ужанської жупи
(A Belügyminisztérium „Magyar a Magyarért” szociális szervezet Ungvári járási
szakosztályának iratai)
Ф. 1120, од. зб 41, 1939-1942 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Угорщини про підвищення добробуту
народу, надання допомоги голодуючим. Відомості обліку безробітних. Розписки в
отриманні продовольчої допомоги, виплати допомоги безробітним. Звіт про діяльність Ужгородського окружного відділу соціальної організації „Угорці за угорців”.
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Розділ VII. РОДИННІ ТА ОСОБОВІ ФОНДИ
І. Родинні фонди
Перені (A Báró Perényi család; rodina barona Perényiho)1
Ф. 60, од. зб. 4180, 1400-1944 рр. Описи. Лат., нім., фран., англ., угор. мови.
Перені – родина угорських магнатів, баронів. Володіла великими маєтками в комітатах Абов (Абауй), Шариш, Земплін, Угоча, які були отримані за службу угорському
королю Сигізмунду Люксембурзькому в XIV – на початку ХV століття. Представники родини Перені були жупанами (ішпанами) і піджупанами в комітатах Угоча і Мараморош.
Восени 1944 р. родина Перені втекла перед наступаючими радянськими військами. Ії
володіння на території Підкарпатської Русі були націоналізовані Народною Радою Закарпатської України в 1944 році.
Найбільш відомі представники родини Перені: барон Жигмонд Перені (Perényi
Zsigmond) (1783-1849), великий угорський землевласник, жупан (ішпан) Угочанського
комітату. Належав до ліберальних кіл угорського дворянства, прихильників реформ
Лайоша Кошута. Під час Угорської революції 1848-1849 рр. – Голова верхньої палати
революційних Державних Зборів, член Військової ради Угорщини, комісар революційного уряду в Трансільванії. Після капітуляції угорської революційної армії у Вілагоша
(13 серпня 1849 р.) був арештований і за наказом командуючого австрійськими військами генерала фон Гайнау розстріляний; барон Жигмонд Перені (Perényi Zsigmond)
(1870-1946), голова Всесвітньої Ради угорців (з 1928 р.), голова верхньої палати
угорського парламенту (1943-1944), охоронець св. Корони (1933-1946). З листопада
1938 р. угорський державний комісар в Ужгороді, перший регентський комісар „Карпатської території” (17.07.1939-12.09.1940). З родиною Перені споріднені дворянські
родини Стараї, Каллаї.

Документи, що відносяться до сім’ї Перені: грамоти, декрети, укази угорських
королів, які стосуються родини Перені, зокрема грамота короля Угорщини Сигізмунда Люксембурзького наджупану Марамороського комітату Петру Перені про
дарування йому та його нащадкам права добувати золото та срібло на території
свого маєтку (коп.) 1404; перелік королівських грамот про привілеї родини Перені за 1274-1461 рр. (2-а половина XVIII ст.); декрет короля Угорщини Карла
VI про підтвердження вірності поміщика Емеріха Перені імператору Св. Римської імперії (1713); королівські грамоти, декрети, укази, що стосуються майнових спорів між представниками родини Перені, між родиною Перені та іншими
дворянськими родинами, а також з інших адміністративних, господарських та
державно-правових питань. Генеалогічні таблиці родини Перені, паспорти, ди1
Основний масив документального матеріалу за ХІІІ-XVI ст., який стосується родини Перені,
відклався в їх сімейному архіві, що зберігається в Угорському державному архіві (Magyar Országos
Levéltár) в Будапешті. (A Perényi család levéltára 1222-1526 / Közzéteszi: Tringli István. Magyar Országos
Levéltár, MTA Történettudományi Intézet Budapest, 2008. 509 old.)
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пломи, студентські свідоцтва, шлюбні та траурні повідомлення, списки сімейних документів, біографії окремих представників родини Перені; повідомлення
королівського комісара в м. Унгвар (Ужгород) про передачу документів на конфісковане майно засудженого до страти барона Жигмонда Перені (1850); список королівських рішень та декретів про призначення членів родини Перені на
посаду постійного наджупана Абауйварського комітату (1-а половина XVIII ст.);
прохання барона Перені королівському канцлеру з питання отримання ним посади у королівському суді (2-а половина XVIII ст.); грамота барона Імре Перені
про заснування благодійного фонду для студентів монастиря м. Егера (1756);
запрошення піджупана Марамороського комітату наджупану Угочанського комітату Каролю Перені з приводу призначення нового наджупана Марамороського
комітату (1776); прохання громадян Угорщини єврейської національності до депутата Угорських національних зборів Габора Перені про захист їх інтересів у
парламенті (1847); промови, звернення, офіційні повідомлення, запрошення та
інші документи, які відтворюють службову, політичну та громадську діяльність
представників родини Перені (1-а половина ХІХ ст. – 40 рр. ХХ ст.); фотографія
невідомого представника родини Перені (2-а половина ХІХ ст.); записки невідомих членів родини Перені з філософії (1-а половина XVIII ст.); текст „Вступу” до
філософії Аристотеля в латинському перекладі та вірші французьких та німецьких авторів (кінець XVIII ст.); уривок рукопису невідомого представника родини
Перені про діяльність Демосфена (1-а половина ХІХ ст.); записки представників
родини Перені з сільськогосподарських питань (1813); записки поміщика Габора
Перені з фінансових питань (1814); записки представників родини Перені з алгебри та економіки (1-а половини ХІХ ст.); записки барона Перені про відкриття
кам’яновугільної шахти в с. Кирві та впорядкування сімейного архіву (1-а половина ХІХ ст.); розпорядчі документи офіційного характеру (1918-1942); документи Угочанського і Березького комітатів, адміністрації маєтку баронів Перені
з адміністративних, господарських і фінансових питань (1686-1944); документи
господарсько-майнового характеру (1616-1944); документи центральних, місцевих державних та судових установ з питань врегулювання поземельних, майнових, фінансових відносин між державою і адміністрацією маєтку Перені, між
окремими представниками родини баронів Перені, між дворянами, селянами та
адміністрацією маєтку баронів Перені (1492-1944); рішення та протоколи дворянського суду поміщиків Перені (1729-1854); позовні заяви, скарги, договори,
розписки представників дворянської родини Перені (1619-1943); позовні заяви,
скарги, договори, розписки, кабальні листи, зобов’язання дворян, військових,
священиків, селян, мешканців міст Березького та Угочанського комітатів (16121944); книги, брошури, рукописи, зокрема: підручник Г. Бодана „Про історичні
докази” (1750); „Юридичний довідник” Й. Готліба (1746); уривок з книги невідомого автора про ведення домашнього господарства (2-а половина ХІХ ст.); брошура невідомого автора „Звернення угорця до угорців” (1809); сатиричні вірші
невідомого автора на комітатські перевибори (2-а половина ХІХ ст.); документи
статистичного та топографічного характеру (1-а половина ХІХ ст. – 1-а половина
ХХ вірші ст.); матеріали газетної періодики, наукові статті та інше.

РОЗДІЛ VІІ. Родинні та особові фонди
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Прібеки (Pribék család iratai)
Ф. 777, од. зб. 363, 1346-1900 рр. Описи. Лат., угор., нім. мови.
Прібеки – багата угорська дворянська родина, яка володіла маєтками на території
Ужанського комітату. Представники родини Прібеків займали різні посади в органах
управління Ужанського комітату. В першій половині ХІХ ст. посаду наджупана (ішпана)
Ужанського комітату займав Антал Прібек, який брав активну участь в подіях Угорської
революції 1848-1849 рр. В 1893 році ще один відомий представник дворянської родини Прібеків, Пал Прібек, був призначений Міністром землеробства Угорщини, членом
сільськогосподарського комітету з нагоди підготовки державної виставки на честь 1000
– річчя Угорської держави.

Список сімейних документів дворян Прібеків (1617-1815); родові таблиці про
походження дворянської родини Прібеків (1698-1818); особисті документи представників дворянської родини Прібеків (1711-1880); повідомлення окружного начальника м. Унгвар (Ужгорода) про припинення поліцейського нагляду за дворянином Анталом Прібеком (1854); грамоти, декрети, укази угорських королів,
які стосуються дворянської родини Прібеків, зокрема грамота короля Угорщини
Фердинанда І про дарування дворянину Йосипу Прібеку кріпосних селян (1553);
грамота короля Угорщини Фердинанда ІІ про дарування дворянства Миколі Прибеку (1628); розпорядчі документи (укази, розпорядження, інструкції) Угорського
королівського намісництва в м. Пожоні (Братиславі), що стосуються питань врегулювання майнових спорів між дворянською родиною Прібеків та іншими дворянськими родинами (1346-1899); запрошення окружного начальника Ужанського комітату дворянину с. Секе Іоанну Прібеку на збори комітатського відомства
(1811); запрошувальний квиток примаса Угорщини наджупану Ужанського комітату Анталу Прібеку на обід (1839); декрет Міністра землеробства Угорщини про
призначення поміщика Пала Прібека членом сільськогосподарського комітету
з нагоди підготовки державної виставки на честь 1000-річчя Угорської держави
(1893); урбаріальні відомості обліку майнового становища селян, що належали
родині Прібеків (XVIII ст.); прибутково-видаткові квитанції, інвентарні описи нерухомого майна, податкові книги, списки кріпосних селян, списки земельних ділянок,
що здавалися в оренду представниками дворянської родини Прібеків та ін.; документи правового характеру, листування з офіційними особами та представниками
інших дворянських родин (1717-1896).
Ружаки (A Ruzsák ügyvédek iratai)
Ф. 776, од. зб. 492, 1646-1848 рр. Описи. Лат., угор., нім. мови.
Ружаки – дворянська родина Березького комітату, представники якої займали різні
судові посади на території комітату. Найбільш відомий з представників зазначеної родини – Кароль Ружак, який в 20-40-х роках ХІХ ст. займав посади королівського адвоката, члена табулярного суду і члена надзвичайного суду в м. Мункач (Мукачево).

Генеалогічний опис родини Ружаків (1-а половина ХІХ ст.); виписки з метричних документів (1791-1816); закордонні паспорти представників родини Ружаків
(1841-1844); прохання адвоката м. Мункач (Мукачево) Кароля Ружака королів-
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ському казначейству про призначення його на посаду королівського адвоката
Затисянського округу (1822-1838); прохання адвоката м. Мункач Кароля Ружака
на ім’я наджупана Березького комітату про надання допомоги при призначенні
його на посаду при управлінні казенним майном (1823); повідомлення піджупана Березького комітату табулярному судді Каролю Ружаку про призначення його
членом надзвичайного суду в м. Мункач (Мукачеві) (1844); облікові відомості майнового становища кріпосних селян, що належали родині Ружаків (1808); прибутково-видаткові квитанції, списки боржників родини Ружаків, боргові квитанції на
векселя, інвентарні описи, облікові відомості робіт та податків кріпосних селян
на користь поміщика Кароля Ружака, акти про діяльність галунової фабрики в с.
Квасові, що належала дворянській родині Ружаків, доповіді управляючих маєтком
поміщику Каролю Ружаку, облікові відомості розміру заробітної плати тимчасових
робітників поміщика Кароля Ружака та ін.; акти, свідоцтва, рішення місцевих органів влади з питань врегулювання поземельних відносин (встановлення вартості
нерухомого майна, віддача під заставу та продаж землі) (1652-1838); розписки,
зобов’язання, свідоцтва дворян та міщан про віддачу під заставу та продаж нерухомого майна, виплату грошових боргів та позичок (1647-1848); рішення, протоколи, повідомлення Березького та Ужанського комітатських судів та Березького
комітатського відомства по кримінальних та цивільних справах (1822-1848); збірка
судових протоколів, які розглядалися комітатськими судами (1786-1800); цивільні
справи (1795-1840) та ін.
Дарчі грамоти вдови Трансільванського князя Георгія Ракоці Софії Баторі дворянам м. Мункач (Мукачево) (1677; 1680); листування Кароля Ружака з офіційними особами та представниками інших дворянських родин.
Шенборни (Шьонборни) (Gróf Schönborn család; rodina hraběte Schönborna)
Ф. 1500, од. зб. 8098, 1722-1944 рр. Описи. Лат., нім., угор., чеськ. мови.
Шенборни (Шьонборни) – дворянська сім’я німецького походження (Південна
Франконія), власники домінії Мункач-Сентміклош на території Березького комітату. Засновником династії на території „Верхньої Угорщини” став Лотар Франц Шенборн, єпископ Бамберзький і архієпископ Майнцький, якому імператор Св. Римської імперії Карл
VI подарував в 1728 році частину конфіскованих володінь Ференца Ракоці ІІ. Після
його смерті в 1731 році спадкоємцем домінії став Фрідріх Карл Шенборн, імперський
віце-канцлер, єпископ Бамберзький і Вюрцбурзький, зусиллями якого розорений і спустошений край поступово заселявся і відбудовувався. Фрідріх Карл Шенборн помер в
1746 році, залишивши після себе добре налагоджене домініальне господарство. Його
син Євген (Ойген) Ервін Шенборн став також жупаном (ішпаном) Березького комітату.
Цю посаду в спадок отримували і інші представники сім’ї Шенборнів. В ХІХ – на початку ХХ ст. свою домінію Шенборни перетворили в добре налагоджене багатогалузеве товарне підприємство. Після розпаду Австро-Угорщини частина родини Шенборнів
залишилась в Чехословаччині, інша виїхала в Австрію. Нині нащадки роду Шенборнів
живуть в Австрії та Німеччині.

Особисті документи представників родини Шенборнів (1-а половина ХІХ ст.
– 40 рр. ХХ ст.); циркуляри правління домінії з приводу сімейних подій у родині графа Ервіна Шенборна (1864-1876); грамоти, декрети, укази угорських коро-
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лів, які стосуються сім’ї Шенборнів, зокрема, грамота імператора Св. Римської
імперії Карла VI про дарування домінії Мункач-Сентміклош графу Фрідріху Карлу
Шенборну (коп.) 1731; грамота та свідоцтво єпископа Фрідріха Карла Шенборна з
м. Бамберга на право переселення кріпосних селян в Північну Угорщину та на
землі домінії (1731); документи з питань адміністративної, фінансової, судової діяльності місцевих органів влади, а також господарської діяльності домінії Шенборнів (1734-1814); документи про надання допомоги графом Ервіном Шенборном під час будівництва міської гімназії в м. Мункач (Мукачеві) (1842-1867); запрошення графа Фрідріха Шенборна на урочисті збори „Юнацького товариства”
в м. Мункач (Мукачеві) (1901); повідомлення Міністра землеробства Угорщини
графу Фрідріху Шенборну про термін скликання зборів „Загальнодержавного
товариства” (1904); касові, інвентарні, прибутково-видаткові книги і журнали
домінії Шенборнів з відомостями про збір податків, врожайність сільськогосподарських культур, кількість домашньої худоби, випуск промислової продукції
та роботу промислових підприємств, виконання селянами урбаріальних повинностей, кількість кріпосних селян, робітників, службовців, виплату робітникам
та службовцям заробітної плати та з інших господарських питань (1724-1927);
записки про натуральні та грошові прибутки греко-католицьких священиків в
селах домінії (1765-1836); рахунки фізичних та юридичних осіб, адресованих
адміністрації домінії (1744-1893); список облігацій страхового товариства „Реуніон”, що належали графу Шенборну (1932); листування представників родини
Шенборнів з дворянськими сім’ями, громадсько-політичними діячами Угорщини, офіційними, промисловими, банківськими установами, зокрема, з дирекцією вагонобудівного заводу в м. Пешті (1860), страховим товариством „Адрія” в
м. Будапешті (1890), Міністерством землеробства Угорщини (1896), Угорським
торговим банком (1900), дирекцією залізниці в м. Будапешті (1900), страховим
товариством „Фенікс” в м. Кошице (1923), хімічною фірмою „Грегор і Шибелейн” в
м. Дрездені (1929), регентським комісаром „Підкарпатської території” та ін.; листування між центральною (м. Відень) та місцевою адміністраціями домінії Шенборнів (1798-1895); циркуляри, розпорядження, накази, рішення правління домінії з адміністративних, господарських та фінансових питань (1770-1920); службові інструкції правління домінії (1764 – 90 рр. ХІХ ст.); розпорядження, інструкції
та замітки членів родини Шенборнів з адміністративних та господарських питань
(1760 – початок ХХ ст.); циркуляри, акти, розпорядження інструкції, рішення, повідомлення канцелярії Шенборнів в м. Відні з адміністративних, господарських,
фінансових та інших питань (90 рр. ХVIII ст. – 80 рр. ХІХ ст.); накази центральної
каси домінії в м. Відні про позичку грошей для виробничих потреб і видачу заробітної плати службовцям (1899); звіти, доповіді, пояснювальні та доповідні записки місцевого правління домінії, окремих посадових осіб з адміністративних,
господарських та фінансових питань (1722-1925); алфавітні, тематичні, номерні
покажчики до документів канцелярії правління домінії (1729-1944); журнали та
книги вихідних та вхідних документів правління домінії, журнали реєстрації розпорядчих документів, інші обліково-довідкові матеріали (1-а половина XVIII ст.
– кінець 30-х рр. ХХ ст.); циркуляри, розпорядження, інструкції Угорського королівського намісництва в мм. Пожоні (Братиславі) та Буді, адресовані Березькому
комітатському відомству та правлінню домінії Шенборнів з питань адміністративної, судової, господарської та фінансової діяльності (ІІ-а половина XVIII ст. – 50 рр.
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ХІХ ст.); розпорядження Міністерства землеробства Угорщини правлінню домінії з господарських питань (1878); циркуляри та розпорядження статистичного
уряду в м. Будапешті правлінню домінії про надання статистичних відомостей
про шахти, курорти, мінеральні джерела (1889-1897); розпорядження гірничого
управління в м. Нодь-Баня правлінню домінії про надання звітів про діяльність
галунової фабрики (1884); свідоцтва, акти міських управлінь мм. Берегова та
Мукачева з господарських і майнових питань (поч. XVIII ст. – 90 рр. XVIII ст.);
протоколи та виписки з протоколів загальних зборів Березького комітатського
відомства з майнових питань (1717-1781); рішення, розпорядження, повідомлення Березького та Березько-Угочанського комітатського відомства правлінню
домінії з адміністративних, судових та господарських питань (80 рр. XVIII ст. –
поч. ХХ ст.); повідомлення окружної канцелярії державного земельного фонду в
м. Унгвар (Ужгороді) правлінню домінії з питань оренди земельних ділянок (1924);
документи (розпорядження, рішення) про передачу нерухомого майна домінії
державі в зв’язку з проведенням земельної реформи (1925); рішення та цивільні
справи королівського суду в м. Епер’єш (Прешов); рішення, попередження, оголошення, вироки, цивільні і кримінальні справи, протоколи засідань, протоколи
допиту свідків, судові повістки Березького комітатського та Мукачівського міського судів, інших місцевих та центальних судових установ (1724-1925); акти, рішення, цивільні та кримінальні справи, інші документи поміщицького суду і правління домінії (1739-1924); журнали реєстрації судових процесів домінії, що розглядалися табулярним судом Сатмарського комітату, Березьким комітатським
судом та королівським судом в м. Пешт (1773-1847); реєстр цивільних судових
процесів, що розглядалися поміщицьким судом домінії (1776-1839); відомості
про судові процеси Шенборнів проти дворян та селян (1782-1817); список судових процесів домінії, що розглядалися Угочанським комітатським судом (18121816); журнал реєстрації вхідних документів поміщицького суду (1826-1830);
книги обліку скарг кріпосних селян та орендарів, що розглядалися у поміщицькому суді домінії (40 рр. ХІХ ст.); відомості про кількість в’язнів у в’язницях домінії
(1761-1840); прохання, позовні заяви, скарги, договори, розписки представників
родини Шенборнів та адміністрації домінії (1776-1928); прохання, позовні заяви,
скарги, договори, розписки, кабальні листи дворян, священиків, селян, мешканців міст, службовців, інших фізичних та юридичних осіб (1-а половина XVIII ст.
– 20 рр. ХХ ст.); ескізи житлових будов населених пунктів домінії та м. Берегова
(1798-1843); описи, карти, плани земельних ділянок, господарських дворів, різноманітних споруд, розташованих на території домінії (1804 р. – 80 рр. ХІХ ст.);
топографічні та господарські описання окремих господарств домінії (50 рр. ХІХ ст.);
статистичні відомостті про окремі курорти, розташовані на території домінії
(1890-1902) та ін.
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2. ОСОБОВІ ФОНДИ
Бращайко Михайло (Brassajkó) (1883-1969), адвокат, громадсько-політичний діяч, публіцист
Ф. 1056, од. зб. 797, 1919-1952 рр. Опис. Чеськ., угор., рос., укр. мови.
Автобіографія (б/д); вітання єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії
О. Стойки2 з днем народження (1937); запрошення на партійний з’їзд „Руської хліборобської партії” (1923); повідомлення Президії судової палати в м. Кошице про призначення М. Бращайка постійним членом іспитової комісії для суддів та адвокатів
(1923); повідомлення Голови Українського юридичного товариства в м. Празі про
вибори М. Бращайка дійсним членом товариства (1932/1933); запрошення міської
організації Чехословацької соціал-демократичної робітничої партії в м. Ужгороді на
пленарне засідання (1935); повідомлення губернатора Підкарпатської Русі К. Грабаря3 про призначення М. Бращайка членом губерніальної Ради (1937); прохання
М. Бращайка про призначення його прокурором Березької жупи (1939); запрошення
М. Бращайка товариством „Підкарпатських студентів” в м. Дебрецен на установчі збори (1941); повідомлення завідуючого відділом Народної Ради Закарпатської
України в справах юстиції М. Бращайка про підсумки ревізії нотаріальної контори в м. Хусті та Народного суду у Воловому (Міжгір’ї) (1945); кримінальні справи
по обвинуваченню громадян в політичних та кримінальних злочинах (1921-1948);
цивільні справи фізичних та юридичних осіб (1921-1949); справи Підкарпатського
банку про стягнення боргів (1921-1938); позовні заяви фізичних та юридичних осіб
(1923-1950); скарги, прохання громадян та договори купівлі-продажу нерухомості
(1920-1948); розпорядження, рішення, постанови, обвинувальні вироки вищестоящих судових органів (1922-1951); арбітражні справи (1947-1949); рукописи статей:
„50-ти летняя история (1893-1943) Бантлиновских химических заводов акционерного общества в Перечине” (б/д); „О состоянии сельского хозяйства на Закарпатье и о
необходимых мерах для его улучшения” (б/д); практичні вправи з цивільного права
(б/д); конспект промови на з’їзді адвокатів Словаччини та Підкарпатської Русі (б/д);
доповідь про стан судочинства Закарпатської України (1945); переклад роману
О. Гончара „Прапороносці” на угорську мову (б/д); повідомлення представника Угроруської Ради Підкарпатської Русі С.Клочурака4 про хід переговорів з представниками Західно-Української Народної Республіки (1919); розпорядження Цивільного
Стойка Олександр (1890-1943), відомий греко-католицький церковний і громадський діяч. Закінчив Ужгородську гімназію (1910 р.), Ужгородську (1912 р.) та Будапештську (1915 р.) духовні семінарії.
( Карпатська Україна (1938-1939). Збірник архівних документів і матеріалів./Упорядники: М.В.Делеган,
С.А.Вискварко. Ужгород, 2009. С.233-234.)
3
Грабар Константин (1877-1938), греко-католицький священик, культурний, політичний діяч, третій
губернатор Підкарпатської Русі (20.05.1935-9.10.1938). (Делеган М. Отець Константин Грабар – губернатор Підкарпатської Русі//Благовісник. 2009. № 2. С. 20-21). У фонді „Крайове управління Підкарпатської Русі” зберігається особова справа греко-католицького священика К.Л. Грабаря. ( ДАЗО. Ф. 21.
Оп. 9. Спр. 1083.)
4
Клочурак Степан (1895-1980), політичний діяч, був одним з організаторів соціал-демократичної
партії Підкарпатської Русі та Крайового товариства „Просвіта”. В 1938-1939 рр. брав активну участь
в діяльності автономного уряду Підкарпатської Русі (Карпатської України). (Карпатська Україна (19381939)… С. 240-241.)
2
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управління Підкарпатської Русі про призначення кураторів над всіма страховими
іноземними товариствами на території Підкарпатської Русі (1920); повідомлення
Президії Цивільного управління Підкарпатської Русі про засідання чехословацькорумунської комісії з питань врегулювання чехословацько-румунського кордону на
території Підкарпатської Русі (1921).
Відозва губернатора Підкарпатської Русі А. Бескіда5 до населення краю про
збір добровольних внесків для голодуючих (1932); проект Закону Центральної
Руської Народної Ради в м. Ужгороді про автономію Підкарпатської Русі (1936).
Розпорядження окружної Народної Ради в м. Хусті про призначення окружних начальників (1944).
Листи від членів родини Бращайків; листи до Г. Жатковича,6 А. Волошина,
А. Штефана,7 А. Гагатка8 та інших.
5
Бескид Антон (Антоній) (1855-1933), юрист, політичний діяч Словаччини та Підкарпатської Русі.
Вчився в юридичній академії в м. Прешов (1874-1877) та на юридичному факультеті Будапештського
університету (1877-1879). До 1918 р. займався адвокатською практикою, обирався депутатом Угорського
парламенту від опозиційної народної (католицької) партії (1910-1918). Після розпаду Австро-Угорщини
очолював Прешовську Руську Народну Раду (листопад 1918 р.). 21.12.1918 р. фракція А.Бескида та
„Русская рада лемков” створює „Карпато-русскую народную раду” в м. Прешов, яка з січня 1919 р. виступала за приєднання Підкарпатської Русі до Чехословаччини. Урядом ЧСР в січні 1919 р. був включений
до скдаду делегації ЧСР на мирній конференції в Парижі. В травні 1919 р. обраний головою Центральної
Руської Народної Ради (ЦРНР) в Ужгороді, а в жовтні 1919 р. очолив її „російську” фракцію. В 1923 р. був
призначений губернатором Підкарпатської Русі. (Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород,
2006. С. 112-113.) У фонді „Президія Крайового управління Підкарпатської Русі” зберігається особова
справа другого губернатора Підкарпатської Русі А. Бескіда. (ДАЗО. Ф. 2. Оп. 3. Спр. 58.)
6
Жаткович Григорій (Гжегорж) (1886-1967), юрист, політичний діяч, лідер русинської еміграції в
США. Вчився в коледжі св. Вінцента в м. Нью-Йорк, коледжі св. Духа в м. Пітсбург, Пенсільванському
університеті в Філадельфії, працював юрисконсультом корпорації „General Motors”. З кінця 1918 р.
включився в активну політичну діяльність. Саме в цей час (жовтні-листопаді 1918 р.) відбулись його
зустрічі з президентом США В.Вільсоном та майбутнім президентом ЧСР Т. Г. Масариком. В листопаді
та грудні 1918 р. відбулися дві важливі події, які вплинули на політичну долю Г. Жатковича: в листопаді 1918 р. на з’їзді „Американской Рады Угро-Русинов” в Скрентоні було прийнято рішення про
об’єднання „Угро-Русі” з ЧСР, а пізніше це рішення було підтверджено результатами плебісциту, проведеного серед русинських організацій США. Рішення з’їзду в Скрентоні та результати плебісциту мали
рішучий вплив на прийняття рішень Версальської мирної конференції стосовно майбутньої території
та кордонів ЧСР. В серпні 1919 р. Г. Жаткович був призначений головою Директорії в м. Ужгороді, а в
травні 1920 р. – першим губернатором Підкарпатської Русі. (Поп И. Зазнач. твір. С. 187.) У фонді „Президія Цивільного управління Підкарпатської Русі” зберігається особова справа першого губернатора
Підкарпатської Русі Г. Жатковича. (ДАЗО. Ф. 29. Оп. 4. спр. 16.)
7
Штефан Августин (1893-1986), педагог, громадський та культурно-освітній діяч, делегат Хустського з’їзду 1919 р., директор Ужгородської (1922-1925 рр.) і Мукачівської державної торговельної
академії (1925-1938 рр.), професор та директор українських гімназій, міністр культів, шкіл та народної
освіти автономного уряду Підкарпатської Русі (Карпатської України), голова Сойму Карпатської України. (Карпатська Україна (1938-1939)…С. 236-237.)
8
Гагатко Андрій (1884-1944), відомий політичний діяч Підкарпатської Русі, депутат Чехословацького парламенту від „Трудової партії” з 1924 по 1929 рік. Закінчив гімназію у Львові. У Петрограді вчився
на юридичному і філософському факультету університету, пізніше стає професором гімназії у Львові.
Після оголошення війни (в серпні 1914 р.) А. Гагатко був затриманий та інтернований у таборі „Таллергоф”, де, як політично неблагонадійний, був зарахований до штрафної команди, в якій і залишався
до закінчення війни. Після розпаду Австро-Угорщини, не визнавши ЗУНР, переїхав до Підкарпатської
Русі, де прийняв активну участь в організації „Русской Народной Рады”. В травні 1919 р. був обраний
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Розпорядження урядового комісара Північно-Східної території Угорщини про
порядок забезпечення населення мукою на території Березької, Угочанської та
Марамороської жуп (1944); списки боржників Підкарпатського банку, протоколи
загальних зборів та правління акціонерного товариства з постачання зерна для
Підкарпатської Русі, списки дебіторів та кредиторів кінотеатру „Уранія” в м. Ужгороді, векселя, місячні відомості про обіг товарів товариства „Народная торговля” в
м. Ужгороді, розрахунки з акціонерним кредитним товариством „Бескид” в м. Ужгороді, інвентарні відомості зерносховищ товариства „Футура”; статистичні відомості
та матеріали періодики (1937-1942). протокол засідання представників політичних
партій і громадських організацій Підкарпатської Русі з питання приєднання русинів Словаччини до Підкарпатської Русі; Статут і програма „Руської хліборобської
партії”; статут Спілки залізничників Підкарпатської Русі; маніфест всіх українських
господарських, культурно-просвітницьких та політичних організацій про скликання
в м. Ужгороді Загально-просвітницького з’їзду та інше.
Листування з Міністерством внутрішніх справ Чехословацької республіки,
Міністерством юстиції, керівництвом „Руської хліборобської партії”, греко-католицьким союзом США, закордонним європейським емігрантським товариством
в м. Нью-Йорк, шкільним відділом Цивільного управління Підкарпатської Русі в
м. Ужгороді, культурно-просвітницьким товариством „Просвіта” в м. Ужгороді, Крайовим управлінням Підкарпатської Русі в м. Ужгороді, Словацьким Загальним кредитним банком в м. Братиславі, Підкарпатським банком в м. Ужгороді та ін.
Лангазо Павло Йосипович (? – ?), ветеран КПРС, учасник Громадянської війни в Росії
Ф. 1603, од. зб. 1, 1922-1928 рр. Опис. Рос. мова.
Авторське посвідчення; листи П. Й. Лангазо з СРСР до брата Михайла, який
проживав у с. Оріховиці Ужгородського округу Підкарпатської Русі (ЧСР).
Світанич Андраш (Szvitánics András, Svitanič Andrej) (1903 – ?), адвокат в
м. Ужгороді
Ф. 1065, од. зб. 46, 1920-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.
Особова справа Світанича Андраша (Андрія) Яновича; розпорядження Міністерства оборони Угорщини та рішення бургомістра м. Ужгорода про поділ міста на ділянки і призначення коменданта протиповітряної оборони (1940); розпорядження Національного банку Протекторату Богемії та Моравії в м. Празі про
порядок виплати боргів за кордоном (1941); розпорядження, постанови, повідомлення, оголошення центральних, місцевих державних та судових установ з правових та інших питань (1937-1942); цивільні і кримінальні справи, скарги фізичних
секретарем ЦРНР в Ужгороді, а в жовтні того ж року ініціював її розкол на „українофільську” та „русофільську” фракції. Разом із Іларіоном Цуркановичем заснував газету „Русская Земля”. (ДАЗО. Ф. 29.
Оп. 3. Спр. 24. Арк. 27-28 зв.; Ф. 29. Оп. 3. Спр. 293. Арк. 22; Ф. 29. Оп. 3. Спр. 836. Арк. 1-2; Ф. 29. Оп.
4. Спр. 16. Арк. 1-2.)
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та юридичних осіб (1938-1944); листування з адвокатами, приватними особами,
організаціями з питань ведення судових справ та надання юридичної допомоги
(1938-1944) та ін.
Терек Міклош (Tőrők Miklós) (? – ?), адвокат, власник адвокатської контори в
м. Нодь-Селлеш (Севлюші)
Ф. 1067, од. зб. 111, 1913-1943 рр. Опис. Угор. мова.
Циркуляри, розпорядження, рішення центральних, місцевих державних та
судових установ, акціонерних товариств з фінансових, майнових, податкових та
інших питань (1918-1939); повідомлення адвокатів про підсумки розгляду цивільних справ в місцевих та центральних судових установах (1913-1937); прохання
фізичних та юридичних осіб про виконання судових рішень, ведення справ в судах
та з інших правових питань (1913-1941); кримінальні та цивільні справи, скарги,
позовні заяви фізичних та юридичних осіб (1918-1942); листування з адвокатами
та приватними особами з питань ведення судових справ (1918-1943) та ін.
Хельмеці Іштван (Helmeczi István) (? – ?), адвокат в м. Ніредьхаза (Угорщина)
Ф. 1066, од. зб. 34, 1931-1941 рр. Опис. Угор. мова.
Цивільні справи та позовні заяви окремих фізичних осіб (1931-1941); прохання окремих фізичних осіб про виконання судових рішень (1938-1940); листування
з адвокатами з питань судочинства (1933-1938) та ін.
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РОЗДІЛ VIII
1. КОЛЕКЦІЇ ДОКУМЕНТІВ
Архів п’яти коронних міст Марамороського комітату Угорського королівства
/Колекція/ (A Máramarosi öt koronaváros levéltára)
Ф. 61, од. зб. 2534, 1326-1910 рр. Описи. Лат., угор., нім. мови.
У 1329 році статус вільних королівських міст був наданий одразу п`яти населеним
пунктам у східній частині нашого краю – Хусту, Вишкову, Тячеву, Довгому Полю і Сігету, розташованим поблизу Марамороських солекопалень, які мали велике значення.
Для зазначених населених пунктів характерними були привілеї та права, одержані від
угорських королів, зокрема, „міста” мали спільні інтереси щодо добування, транспортування та продажу солі.
Для збереження документної інформації, що накопичувалась в результаті діяльності органів самоврядування коронних міст, близько 1814 року було сформовано архів
п`яти коронних міст Марамороша, який до нині містить багатий документальний матеріал стосовно загальної історії коронних міст, а також історії їх адміністративних і судових установ. Зазначений архів був організований у Тячеві, але витрати на його створення та функціонування були рівномірно розподілені між п`ятьма згаданими містами.
Найдавніші документи „архіву п’яти коронних міст” свідчать, що міста вели наполегливу боротьбу за збереження своїх середньовічних прав та привілеїв, які неодноразово
підтверджувалися угорськими королівськими грамотами та грамотами князів Трансільванії. До відомих архіваріусів першої половини ХІХ століття, що стояв у витоків „архіву
п’яти коронних міст”, належить Янош Газела, після смерті якого в 1841 році, певний
час обов`язки архіваріуса і зберігача цього архіву виконував Мігаль Ласло – головний
суддя міста Тячева.
В колекції зберігаються також окремі документи, що стосуються історії Хустського
замку, адміністративних і судових установ „коронного міста” Хуст.
В умовах чехословацької централізації архівної і музейної справи на території Підкарпатської Русі, в другій половині 1920-х років, документи архіву були перевезені в
Мукачівський музей ім. Т. Легоцького в м. Мукачеві і передані тодішньому директору
зазначеного музею Й.М. Янковичу1. Нова систематизація документального матеріалу
„архіву п’яти коронних міст” була проведена в 1944 році на основі принципів радянської
архівної системи.

Королівські та князівські грамоти про підтвердження привілеїв та заборону порушення привілеїв п`яти коронних міст, грамоти Пожонської єпархіальної капітули
та Апафія ІІ обраного князем Трансільванії про привілеї п`яти коронних міст, граЯнкович Й. М. (1878-1955), історик, краєзнавець, педагог. Народився в м. Тренчин (Словаччина).
З 1900 р. проживав в м. Мукачеві, займаючись педагогічною діяльністю (професор державної реальної гімназії). З 1922 по 1944 рік ‒ беззмінний директор Мукачівського музею ім.Т. Легоцького. Автор
науково-популярних робіт: „Mukačevský hrad (Palanok) a Mukačevo”. Užhorod, 1929; „Podkarpatská Rus
v předhistorii”. Užhorod, 1931.
1
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моти короля Угорщини Леопольда І про виготовлення гербових печаток для п`яти
коронних міст, грамоти князя Трансільванії Ференца Ракоці ІІ про визначення привілеїв окремим жителям п`яти коронних міст Марамороша та на перевезення солі.
Грамота угорського короля Карла VІ про порядок збору податків в коронних містах.
Довідки архіву Трансільванії про грамоти п`яти коронних міст, довідка про привілеї п`яти коронних міст та опис їх географічного розташування. Збірник законів
для привілейованих міст.
Прохання ради п`яти коронних міст до угорських королів та трансільванських
князів про зменшення повинностей і збереження привілеїв. Прохання городян про
надання дозволу на будівництво та користування лісом, здачу в аренду земель,
млинів та інше.
Договори між дворянами п’яти коронних міст та королівською судовою палатою про врегулювання привілеїв, податків, перевезення солі. Рішення суду королівської домінії та повідомлення королівської курії про визначення привілеїв п`яти
коронних міст.
Розпорядження королівської судової палати про вільну торгівлю між Трансільванією та п`ятьма коронними містами Марамороша.
Протоколи засідання правління п`яти коронних міст, рішення комісій про розмежування земель, жупних засідань з питань торгівлі сіллю, судового процесу про
спір між дворянами п`яти коронних міст за привілеї з домінією та розмежування
земель. Протоколи засідань міської ради м. Тячів. Протоколи судових (процесів)
засідань з різних питань.
Відомості про розподіл податків серед населення, збирання податків з громадян, відомості про кількість поголів’я худоби, зерна, розподілу і продажу земель та
інші. Матеріали про видобуток солі та її реалізацію. Касові документи про витрати
міського господарства.
Карні, та цивільні справи, що розглядалися в судах коронних міст Марамороша. Майнові справи, про передачу спадщини, про продаж худоби на ярмарках та
інші.
Листування з комендантом Хустського замку про повинності мешканців замку. Листування про спірні питання щодо кордонів між п`ятьма коронними містами
Марамороша та державними володіннями, про будівництво та використання мешканцями коронних міст лісів.
Особові справи службовців державних установ /Колекція/ (Sbírka osobních
spisů státních úředníků; Állami hivatalnokok személyi iratainak gyűjteménye)
Ф. 62, од. зб. 677, 1919-1944 рр. Опис. Чеськ., русин., угор. мови.
Колекція створена в 1946 році працівниками Державного архіву Закарпатської області на основі принципів радянської архівної системи.

Особові справи працівників державних установ чехословацького періоду
(1919-1939); особові справи працівників державних установ та організацій періоду
Карпатської України (жовтень 1938 – березень 1939 рр.); особові справи працівників установ та організацій періоду входження „Підкарпатської території” до складу
Угорщини (1939-1944).
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Архів кадастрових карт Підкарпатської Русі, м. Ужгород /Колекція/
(Kataszteri térképek levéltári gyűjteménye; Sbírka archivních katastrálních map
Podkarpatské Rusi a města Užhoroda)
Ф. 125, од. зб. 11674, 1787-1944 рр. Описи. Лат., угор., чеськ. мови.
Колекція створена працівниками Держархіву у 1952 р. з кадастрових карт АвстроУгорського періоду (до 1919 р.) та Чехословацького періоду (1919-1939 роки). До другої
половини ХІХ століття кадастрові карти земельних угідь, населених пунктів, складались картографами жуп та округів. Цей фонд містить дані про кількість землі в округах,
містах, селах та їх розміщення на кадастрових картах, опис кордонів кадастрових округів, реєстри земельних ділянок жителів міст і сіл території сучасного Закарпаття, книги
запису повторних обмірів землі та інше.
Кадастрові карти, виготовлені у 1856-1890 роках, до теперішнього часу є найдокладнішими основними картами всієї історичної Угорщини до і після створення в 1867
році Австро-Угорської монархії. У зв’язку з введенням в Австро-Угорщині для всіх її
провінцій єдиної системи кадастру в 1869 р., старий кадастр був перероблений і після цього з незначними змінами діяв до розпаду Австро-Угорщини в 1918 р. Методика
австрійського кадастру спиралась на точну геодезичну основу у вигляді мереж тріангуляції по всій країні і забезпечувалась мензульними топографічними зйомками крупного
масштабу (1:2880; 1:1440) залежно від цінності ґрунтів. Землі оцінювались за десятьма
видами угідь, якість орних земель складала вісім класів. В основу їх оцінки закладались показники чистого доходу. Оцінювальні роботи виконувались офіційною комісією,
яка на місці детально описувала земельний об’єкт кадастрової оцінки, його природні умови, інфраструктуру, наслідки господарювання, визначала чистий дохід з урахуванням даних за 15 років. Одержані відомості заносили до реєстру ділянок ‒ парцел,
на основі яких нотаріально складались реєстри землевласників. В архівах Угорщини
збереглись численні документи цього кадастру, рівень виконання яких заслуговує не
тільки на історичну увагу, але й становить технічну і наукову цінність для сьогодення.
Виготовлені після 1856 року кадастрові карти, що зберігаються у Держархіві, дають
можливість досліджувати колишній стан Березького, Угочанського, Ужанського та частково Марамороського комітатів північно-східної частини Угорського королівства. Докладні
(у масштабі 1:2880) кадастрові карти виготовлялися на території всієї Габзбурзької імперії на основі єдиних принципів і картографічних технологій.

Протоколи проведення кваліфікації земельних ділянок, записи повторного виміру ділянок. Відомості про зміну власників ділянок. Рішення судів про внесення
змін в права власності жителів сіл. Карти та реєстри земельних ділянок. Описи
кордонів кадастрових округів за 1864-1881 рр. та 1855-1917 роки. Карти земельних ділянок кадастрових округів 1787-1916 роки.
Описи кордонів кадастрових округів 1905-1944 роки. Відомості про зміну власників земельних ділянок. Реєстри земельних ділянок кадастрових округів. Книги
обліку земельних ділянок жителів сіл.
Відомості обліку змін в розмірах ділянок кадастрових округів та зміни власників земельних ділянок. Іменний покажчик власників земель. Описання кордонів
кадастрових округів. Списки власників земельних ділянок та домовласників. Карти земельних ділянок. Кадастрові книги. Книги обліку земельних ділянок, лугів,
пасовиськ та їх власників за 1851-1912 рр. та 1855-1916 роки.
Протоколи засідань комісії по розподілу земельних ділянок. Реєстри обліку земельних ділянок (1906-1939 рр.). Книга обліку класифікацій лісів, лугів, пасовиськ
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кадастрових округів. Виписки із поземельних книг сіл. Карти парцел та земельних
ділянок по поземельних вкладках. Книга обліку земельних ділянок. Кальки кадастрових карт.
Карти Підкарпатської Русі та карти демаркаційної лінії між Угорщиною і Чехословаччиною, карти земельних ділянок, кадастрових округів за 1856-1941 роки.
Парцельні протоколи кадастрових округів за 1847-1939 роки. Описи кордонів
кадастрових округів. Карти земельних ділянок. Кадастрові книги. Іменний покажчик
власників нерухомості. Відомості про зміни власників земельних ділянок. Поземельні книги. Реєстр земельних ділянок. Журнал класифікації земельних ділянок.
Табелі успішності учнів середніх шкіл /Колекція/
bizonyitványainak levéltári gyűjteménye)
Ф. 989, 743 од. зб., 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

(Érettségizettek

Колекція створена працівниками Державного архіву Закарпатської області в 1961
році на основі табелів успішності учнів середніх шкіл „Підкарпатської території” та Угорщини за період 1939-1944 років.

Табелі успішності середніх шкіл: м. Будапешт, м. Берегово, с. Білки, с. Бекешчаба, с. Бочко, м. Дебрецен, с. Чинадієво, м. Хуст, с. Киральгаза, м. Кішпешт,
с. Керешмезе, с. Мараморошсігет, с. Матесалка, м. Мункач, с. Ніредьгаза,
с. Н. Верецьки, с. Перечин, с. Середне, с. Сольва, м. Селлеш, м. Ужгород.
Табелі успішності учнів початкових шкіл /Колекція/ (Elemi iskolai tanulók
bizonyit ványainak levéltári gyűjteménye)
Ф. 990, 1779 од. зб., 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.
Колекція створена працівниками Державного архіву Закарпатської області в 1961
році на основі табелів успішності учнів початкових шкіл сіл і міст „Підкарпатської території” та Угорщини за період 1939-1944 років.

Табелі успішності учнів початкових шкіл: с. Бард, с. Березно, с. Велятино,
с. Веряце, с. Ворочко, с. Вольховці, с. Голубинне, с. Герньеш, с. Горинчево,
с. Драгово, с. Дубове, с. Дубриничі, с. Зарічево, с.Завадка, с. Золотарьово,
с. Ірговц, с. Іза, с. Ізвор, с. Кіральгаза, с. Кіш-Березно, с. Кострино, с. Керемезев,
с. Липча, с. Мирча, м. Мукачево, с. Нодь-Березно, с. Пасіка, с. Перечин, с. Поляна,
с. Порошкове, с. Ракошино, с. Салдобош, с. Селище, с. Сепере, с. Симерки, с. Солочин, с. Сольва, с. Сусково, с. Тур’я Ремети, с. Тиса-Кирва, м. Ужгород, м. Хуст,
с. Чорноголова, с. Шандорфалва.
Колекція карт і технічних креслень (Térképek és rajzok levéltári gyűjteménye;
Archivní sbírka map a technických planů)
Ф. 1604, 123 од. зб., 1757-1943 рр. Описи. Лат., нім., угор., чеськ. мови.
Колекція створена у 1996 році працівниками Державного архіву Закарпатської області, які проводили науково-технічну обробку карт, що зберігались в архіві. До фонду
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включені карти, які не ввійшли до колекції ф. 125 „Архів кадастрових карт Підкарпатської Русі, м. Ужгород”. Зокрема, карти проектів будівництва водосховищ, залізничних
та шосейних доріг, будинків і мостів; географічні і геофізичні карти рельєфу місцевості
більшості сіл та міст сучасної території Закарпаття ‒ періодів Австро-Угорщини (до
1919 р.) та Чехословаччини (1919-1939 рр.).

Фрагменти політичних карт: Угорщини ‒ 1870 р., мм. Дрогобич, Сату-Маре
(Румунія), Кошице (Словаччина); Ужанської жупи: фрагменти географічних карт
округів: Виноградівського, Воловецького, Іршавського, Мукачівського, Рахівського, Свалявського, Тячівського, Хустського, м. Соплонце (Румунія). Карта гірського
масиву м. Кошице (Словаччина).
Карти земельних угідь: с. Деренковець Берегівського округу, с. Верхні Ворота
Воловецького округу, с. Загаття Іршавського округу, сс. Ключарки, Чомонин Мукачівського округу, сс. Ділове, Кобилецька-Поляна Рахівського округу, сс. Березник,
Велика Тибава, Керецьки Свалявського округу, сс. Дубове, Дулово, Тячево Тячівського округу. Карти земельних угідь сіл Румунії, Угорщини та Чехословаччини.
Кальки карт регуляції річок, будівництва водосховищ, гідроелектроста́нцій
(ГЕС).
Схематичні карти шахт: с. Луг Рахівського округу, м. Мараморош-Сігет (Румунія), с. Довге-Лисичево Іршавського округу. Карти, креслення шахт Солотвинського солерудника, залізниць, шахт Марамороської жупи.
Карти будівництва залізних та шосейних доріг, мостів Мукачівського, Свалявського, Тячівського, Ужгородського округів. Технічні карти та креслення будівництва залізної дороги Тересва-Сігет.
Креслення службових та житлових будинків: проект будівлі пошти в м. Ужгороді, проект будівлі школи в м. Виноградові. Калька проекта будівель суда та тюрми
в м. Ужгороді, креслення (старої до реконструкції) гімназії в м. Мукачеві, креслення будівлі театру в м. Мукачеві.
Карти Угорщини, Європи та її регіонів: карта Угорщини з позначенням пошти
і телеграфу (1938); політична карта Балкан ХVІІІ ст. та північної частини Центральної Європи (1784); географічна карта Боснії (1788); схематична карта військової операції Австрійської армії (1757); карти земельних угідь Марамороської
жупи.
Колекція церковних метричних книг Підкарпатської Русі (Kárpátalja egyházi
anyakönyveinek gyűjteménye; Sbírka církevních matrik Podkarpatské Rusi)
Ф. 1606, 5164 од. зб., 1715-1960 рр. Описи. Лат., церковнослов., русин., угор.,
словац., укр. мови.
Створення колекції розпочато працівниками Державного архіву Закарпатської області в 2007 році, у зв`язку з передаванням на зберігання до держархіву церковних та
метричних книг Закарпаття районними відділами РАЦСу.
Ведення церковної метрики на території нашого краю пов`язане зі створенням у
ХІІІ ст. на території Угорського королівства так званої комітатської адміністративнотериторіальної системи, яка проіснувала на території Підкарпатської Русі до кінця
20-х рр. ХХ століття, а також з діяльністю основних релігійних конфесій у краї: римо-католицької, реформатської (з ХVІ ст.), греко-східної (православної), починаючи з другої
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половини ХVІІ ст. - греко-католицької, баптиської та іудейської. Церковні книги всіх цих
конфесій зберігаються в Держархіві.
Як і на території інших західноукраїнських земель, що входили до складу АвстроУгорщини, так і на території сучасного Закарпаття, законодавчою підставою для запровадження метричних книг стали патенти (укази) про релігійну толерантність угорського
короля Йозефа ІІ (1781 і 1784 рр.), які були доповнені спеціальними розпорядженнями
Угорського королівського намісництва у Пожоні (Братиславі), якому підпорядковувалися всі чотири комітати північно-східної частини Угорського королівства: Ужанський, Угочанський, Березький та Марамороський. Метричні книги були започатковані у нашому
краї в жовтні 1895 року. А після входження Підкарпатської Русі до складу Чехословацької Республіки на її території були здійснені значні адміністративні реформи. Так,
наприклад, внаслідок адміністративної реформи 1927-1928 рр. нотаріати знаходилися
у великих селах і охоплювали своєю діяльністю кілька найближчих населених пунктів;
вони, відповідно до урядових директив, вели і метричні книги. На відміну від практики
ведення таких книг в інших регіонах України, записи в них робив не священик, а державний нотар (або писар), тобто, така система була подібною до діяльності сучасних
РАГСів. Всі метричні книги, що велися на території сучасного Закарпаття після Першої
світової війни виготовлялися державним коштом і друкарським способом в одній з друкарень м. Ужгорода, на спеціальному папері з гербовими знаками.
У церковних книгах про народження подавалась наступна інформація: дата народження і дата хрещення дитини; назва населеного пункту та номер будинку, де проживали на той час батьки дитини; ім`я та прізвище батьків, їх соціальний стан (робітник
або селянин, бідний чи заможний), прізвище матері (завжди вказувалося дівоче); інколи вказувався вік батьків або зазначалися дата і місце їх народження; інформація про
хрещених батьків, вказувалося також прізвище священика, який хрестив дитину; наводилася інформація, чи була дитина народжена у шлюбі або є незаконнонародженою
(в цьому випадку вказувалося лише прізвище матері).
Церковні книги про одруження містили наступну інформацію: дата і місце одруження, прізвище та імена бажаючих одружитися, їх вік, місце народження та місце проживання на момент одруження, прізвища батьків, зазначалося також, чи є це перший
шлюб, чи хтось з подружжя є вдівцем чи вдовицею.
У церковних книгах про смерть вказувалися прізвище та ім`я покійного, якщо помирала жінка, то вказувалися її дівоче прізвище та вік. Якщо фіксувалася смерть дитини,
то у книзі вказувалися її батьки (з позначкою – живі вони чи вже померли), а якщо дорослої людини – то прізвище та ім`я чоловіка (чи дружини), чи був висповіданий перед
смертю (чи причащався), причина смерті.

Церковні книги міст та сіл території сучасного Закарпаття (1715-1895). Метричні книги за 1895-1960 роки. Метричні книги громадян іудейського та реформатського віровизнання за 1837-1944 роки.
Колекція документів з історії Карпатської України та її діячів
Ф.1608, 5 од. зб.,1939-1941 рр. Описи. Угор., румун. мови.
Колекція створена працівниками Державного архіву Закарпатської області у 20082009 рр., на підставі цифрових копій документів Державного архіву Угорщини та документів Національного архіву Румунії, які стосуються історії Карпатської України. Всі
оригінали документів містяться у фондах Міністерства закордонних справ Угорщини,
Міністерства внутрішніх справ Угорщини, канцелярії прем’єр-міністра Угорщини, ар-
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хіву засобів масової інформації Румунії і охоплюють події з листопада 1938 року до
жовтня 1941 року.
Серед документів зазначених фондів переважають донесення угорських консулів
у Берліні та Загребі, консульського радника у Празі на адресу Міністерства закордонних справ Угорщини, а також донесення, рапорти, офіційні листи на адресу Міністерства внутрішніх справ Угорщини, що висвітлюють становище української еміграції у західноєвропейських країнах, політичну діяльність А. Волошина та інших діячів
Карпатської України у Берліні та Празі, відношення церковних ієрархів Мукачівської
греко-католицької єпархії до органів Угорської військової адміністрації на „Підкарпатській території” та ін.

Документи Державного архіву Угорщини: документи канцелярії прем’єрміністра Угорщини, Міністерства внутрішніх справ Угорщини, архіву засобів масової інформації Румунії, Міністерства закордонних справ Угорщини.
Донесення Сіладі Пала з міста Ужгорода про відвідування єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії О. Стойки Епер`єським єпископом Гойдичем з метою обговорення становища словаків в Угорщині.
Документи Національного архіву Румунії: документи служби інформації Румунії.
Листи А. Волошина до депутата Державних зборів Угорщини у Будапешті Фелдєші Дюли; угорського королівського консула у Берліні до Міністра закордонних
справ Угорщини Чакі Іштвана; угорського королівського консула у Загребі про відкриття греко-католицького інтернату в м. Есейк (Ошієк, Хорватія); Генерального
консула Угорщини в м. Празі до Міністра закордонних справ Угорщини Чакі Іштвана про український рух у Празі.
Архівна колекція документальних матеріалів з історії Закарпаття, зібраних
М.М. Бендасом
Ф. Р.-2593, 829 од. зб., 1785-1972 рр. Опис. Угор., нім., лат., чеськ., рос., укр.,
мови.
Колекція зібрана жителем Закарпаття, колишнім православним священиком Михайлом Михайловичем Бендасом, який народився 4 квітня 1911 року в м. Мукачеві в
сім`ї греко-католицького священика.
М.М. Бендас працював завідувачем бібліотеки в м. Мукачеві, секретарем Мукачівського єпархіального управління, виконував обов`язки православного священика в
селах Воловецького, Мукачівського районів і в м. Рахові, а також більше п`яти років
працював у Мукачівському філіалі держархіву.
Автор архівної колекції ‒ людина незвичайна, високоосвічена, яка володіла кількома іноземними мовами з певним досвідом бібліотечної та архівної справи.
Документальний матеріал архівної колекції відноситься до часів розвитку промислового капіталізму на території сучасного Закарпаття (ХVІІ-ХХ ст.), яка на той час входила до складу Австро-Угорщини, Чехословаччини, Угорщини, а також і радянського
періоду історії. Більшість документів написано (надруковано) українською та російською мовами. Значну цінність представляють документи, які відображають окремі
питання історії дворянського та церковного землеволодіння, діяльність культурно-просвітницьких товариств на території нашого краю та інше.
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Книжні видання складають окремий ІІ розділ колекції М.М. Бендаса; як і документи
інших тематичних розділів, вони розташовані за хронологічною та алфавітною ознакою.
Архівна колекція формувалась протягом досить тривалого часу (можливо, процес
формування колекції, якщо взяти до уваги окремі види документальних матеріалів,
пройшов декілька етапів: І етап (1930-1940 рр.); ІІ етап (1940-1960 рр.); ІІІ етап (19601970 рр.).
Назви більшості населених пунктів у географічному покажчику та в описувальних
статтях опису наведені з урахуванням сучасного адміністративно-територіального поділу Закарпатської області.

Документи з історії міст і сіл Закарпатської області: рукописні документи з історії Закарпаття (кін. ХV ‒ та поч. ХХ ст.), газети та журнальна періодика, рекламні
проспекти, брошури та інші документи. Бюджетно-фінансові документи мм. Мукачева, Ужгорода (1913-1931).
Матеріали з історії освіти та шкільництва: річні звіти середніх учбових закладів
мм. Мукачева, Ужгорода, Б. Штявниці та інші документи (1838-1944); фотографії
державних народних шкіл Іршавського, Мукачівського, Свалявського, Виноградівського та Тячівського округів (1933-1937).
Матеріали з історії культурно-просвітницьких товариств: документи культурно-просвітницького товариства св. Василія Великого (1864-1887); документи культурно-просвітницького товариства ім. О.В. Духновича (1923-1934); документи
товариства „Гнездо” та „Дружина” (1920-1930); газетна періодика про замах на
Є. Сабова (1930-1934).
Статути професійних товариств, матеріали про пам`ятні дати, звернення: статут службовців установ соціального забезпечення ‒ Дебрецен-1897; матеріали
угорських зборів з нагоди 25-річчя Угорського просвітницького товариства Трансільванії (1911).
Матеріали з історії греко-католицької та православної церков: праця грекокатолицького священика М. Артіма про захист догматів греко-католицької церкви
(1916); судові документи та звернення адміністрації Підкарпатської Русі з приводу
конфесійного спору між греко-католиками та православними (1923, 1925); розпорядження ординаріату Мукачівської епархії та листування про конфесійний склад
церковних парафій (1933-1936).
Рукописні матеріали суспільно-політичних діячів Закарпаття, невідомих авторів, співробітників Мукачівського філіалу держархіву. Збірник державних законів
Угорщини (1939-1942).
Матеріали автора колекції М.М. Бендаса: листування М.М. Бендаса (19341960), листи до М.М. Бендаса.
Книги з бібліотеки М.М. Бендаса: церковнослов`янські рукописні книги, рукописні книги з історії Угорщини, книги з історії Західної Європи, книги з історії релігії
та церкви, книги з історії атеїстичної думки та інше.
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РОЗДІЛ ІХ
НАУКОВО-ДОВІДКОВА БІБЛІОТЕКА ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ (м. БЕРЕГОВО)
Бібліотека Державного архіву Закарпатської області (м. Берегово) була створена на базі відділу Науково-довідкової літератури зазначеного архіву. Книжковий та газетно-журнальний фонди бібліотеки формувалися за рахунок фондів бібліотеки колишнього Крайового архіву Підкарпатської Русі, бібліотек жупанських,
окружних та нотарських управлінь, які функціонували в рамках адміністративної
системи періодів входження території нашого краю до складу Австро-Угорщини
та Чехословаччини. В період існування Народних комітетів Закарпатської України, а після створення в січні 1946 року Закарпатської області УРСР, відділ Науково-довідкової літератури, згодом і Науково-довідкова бібліотека Державного архіву Закарпатської області комплектувалися також за рахунок книжкових фондів
колишньої Мукачівської греко-католицької єпархії та колишнього Мукачівського
монастиря отців Василіан, ліквідованих культурно-просвітницьких та наукових
товариств, окремих реорганізованих підприємств та установ. Крім того, книжковий фонд бібліотеки обласного архіву поповнювався друкованими виданнями
(профільного та непрофільного характеру), які надходили з обмінних фондів ведучих бібліотек, архівів, вищих учбових закладів колишнього СРСР та наукових
установ соціалістичних країн того часу (Угорської Народної республіки і Чехословацької Соціалістичної республіки). Треба сказати, що і після розпаду СРСР
до бібліотечного фонду Державного архіву Закарпатської області продовжують
надходити наукові та науково-довідкові видання з Угорщини, Словаччини та Румунії. На теперішній час фонди науково-довідкової бібліотеки Державного архіву
Закарпатської області (м. Берегово) нараховують близько 32 тис. одиниць друкованих видань майже на всіх європейських мовах.
Книжковий фонд науково-довідкової бібліотеки Державного архіву Закарпатської області (далі – бібліотека архіву) представлений наступними великими групами друкованих видань: енциклопедіями і енциклопедичними словниками, довідниками з адміністративно-територіального устрою території нашого
краю, збірниками законів і розпоряджень, офіційними статистичними виданнями, збірниками документів з історії Угорщини, Чехословаччини, Росії, України,
Підкарпатської Русі, збірниками, записками, працями, вісниками різних наукових установ, товариств, учбових закладів, колективними трудами та монографіями з різних питань історії Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії, Росії,
України, країн Західної Європи, краєзнавства, бібліографічними каталогами,
літературою з історії архівної справи, дослідженнями з палеографії, археографії, геральдики, дипломатики, сфрагістики, генеалогії та інших спеціальних історичних дисциплін.
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До першої групи згаданих видань входять: „Большая Советская
Энциклопедия”; „Большая Энциклопедия: Словарь общедоступных сведений
по всем отраслям знания” (С.-Петербург, 1901, 1902); „Ежегодник Большой Советской Энциклопедии” (1957-1966); „Советская Историческая Энциклопедия”
(1961-1976); „Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона” (18931903); „A Pallas Nagy Lexikona: Az összes ismeretek enciklopédiája. Tizenhat
kötetben” (1893-1904); „Révai Nagy Lexikona: Az ismeretek enciklopédiája” (19111935); „Új Magyar Lexikon” (1961-1962); „Sive Glossarium vocum, in Politicis,
ac Juridicis negotiis, Regni Hungariae occurrentium, cum formulis brevioribus.
Cassoviae, 1806. („Толковий словник або словник юридичних і політичних термінів, що вживаються в Угорському королівстві. Кошице, 1806”) та ін.
Серед довідників з адміністративно-територіального устрою нашого краю
різних історичних періодів необхідно виділити наступні: „Orts-Lexikon des
Königreichs Ungarn” (1863); „A Magyar Szent-Korona Országainak Helységnévtára”
(1913); „Magyarország Helységnévtára” (1941; 1944); „Administrativní Lexikon obci
v Republice Československé. II dil: Moravia a Slezsko, Slovensko, Podkarpatská
Rus” (1928); „Abecední seznam obci země Podkarpatoruské: Podle úředních názvů
uvedených ve statistickém Lexikonu obci v Republice Československé” (1928);
„Seznam obci a úřadů na Podkarpatské Rusi” (1922); „Seznam obci,státních
úřadů, ústavů a podniků země Podkarpatoruské” (1929); „Seznam obci v země
Podkarpatoruské” (1938) та ін.
Найбільш важливою для дослідників групою видань книжкового фонду бібліотеки архіву є збірники законів та розпоряджень вищих органів державної влади
періодів входження території нашого краю до складу Угорського королівства, Австро-Угорщини і Чехословацької республіки. Законодавчі пам’ятники зазначених
історичних періодів представлені наступними фундаментальними виданнями:
„Magyar Ország Gyülésének anyagai” („Матеріали Угорських Державних Зборів”),
що видавалися в Пожоні (Братиславі) і Пешті в 1791-1844 рр.; „Magyar Törvénytár
1000-1895” („Збірники законів Угорщини 1000-1895”), що виходили окремими
книгами з 1899 по 1937 рік в серії „Corpus Juris Hungarici”. В рамках згаданої серії був виданий відомий законодавчий пам’ятник Угорщини початку XVI століття
„Трипартитум” Іштвана Вьорбьоці (Werbőczy István. Hármaskönyve. 1897). До памятників юридичного характеру відносяться також окремі збірники постанов та
розпоряджень, що видавалися різними міністерствами Угорського королівства.
Загальноімперське законодавство представлено виданням „Zákonnik řišský pro
kralovství a země vradě řišske zastoupené” (1871-1907). Законодавство чехословацького періоду знайшло відображення у багатотомному виданні „Sbírka zákonů
a nařízení Státu Československého” („Збірник законів та розпоряджень Чехословацької держави”) (1918-1939), без звернення до якого неможливо досліджувати
питання економічної, політичної, соціальної та культурної історії нашого краю.
Серед інших законодавчих пам’ятників, які зберігаються в книжковому фонді бібліотеки архіву, необхідно згадати також другу книгу (томи IV-VIII) „Свода Законов Российской Империи” (1912).
Статистичні матеріали книжкового фонду бібліотеки архіву представлені
наступними виданнями: „Magyar Statistikai Évkönyv” („Статистичні щорічники
Угорщини”), що видавалися Державним Угорським Королівським Статистичним
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Бюро в Будапешті (Az Országos Magyar kir. Statistikai Hivatal) з 1874 по 1942
рік; „Československá Statistika” („Чехословацька Статистика”), що видавалась
Державним управлінням Статистики в Празі (Státní úřad Statistický) в 19201930 рр. Крім цього видання зазначене управління статистики видавало „Статистичні щорічники Чехословацької республіки” („Statistická ročenka Republiky
Československé”) і „Статистичний кореспондент” („Statistický zpravodaj”). Загальнодержавна статистика ЧСР представлена також спеціальними статистичними виданнями, які стосуються збройних сил ЧСР („Schematismus branné mocí
Československa”), народних шкіл та вчителів на території Підкарпатської Русі
(„Schematismus národních škol a učitelů na Podkarpatské Rusi”, перепису населення ЧСР 1921 року („Sčítání lidu v Republike Československé ze dne 15 února
1921”) та ін.
Велику групу друкованих видань книжкового фонду бібліотеки архіву складають тематичні збірники документів, що видавалися в різний час на території колишнього СРСР, сучасної України, Угорщини, Чехословаччини та Румунії.
Документи, які увійшли в ці збірники відтворюють різні аспекти історії згаданих країн періодів середньовіччя, нового та новітнього часу. Найбільш відомі
збірники документів з історії середньовічної Угорщини видавалися Угорською
Академією Наук в рамках серії: „Історичні пам’ятники Угорщини” („Monumenta
Hungariae Historica”). Не менш цінним є також видання грамот епохи короля
Угорщини Сигізмунда Люксембурзького, здійсненого Угорським Державним архівом в 1999-2004 рр. („Zsigmond kori okleveltar. 1417-1422”). Взагалі необхідно зауважити, що в книжковому фонді бібліотеки архіву є чисельні збірники
документів, які були підготовлені та видані як центральними угорськими архівами так і архівами окремих комітатів, котрі сьогодні входять до структури
Угорського Національного архіву. Тематика цих збірників торкається самих
ключових моментів історії Угорщини, а саме: боротьби проти турецької навали
в XVI-XVII століттях, повстань трансільванських князів проти Габсбургів, подій
національно-визвольної війни 1703-1711 рр. під керівництвом Ференца Ракоці ІІ, героїчних сторінок Угорської революції 1848-1849 рр., історії утворення
Австро-Угорської монархії, економічної історії Угорщини напередодні Першої
світової війни тощо. Збірників документів, що видавалися в період Чехословацької республіки в книжковому фонді бібліотеки архіву значно менше. До
них відноситься перш за все тематичне видання „Бакунін в Чехії”, яке вийшло
з друку в 1928 році і в якому були опубліковані документи Чехословацького
Воєнного архіву (Čejchan Václav. Bakunin v Čechach: Přispěvek k revolučnímu
hnuti českemu v letech 1848-1849. Praha, 1928), листування Павла Йозефа Шафарика з російськими вченими, видане Академією Наук та Мистецтв ЧСР в
1927 році („Korespondence Pavla Josefa Šafařika: I vzájemné dopisy P.J.Šafařika
s ruskimi učenci (1825-1861)”. Čast 1. Praha: Česka Akademie Věd a Uméní, 1927).
Тематичні збірники, що видавалися на території колишнього СРСР Академією
Наук СРСР і УРСР, центральними і обласними архівами включали документи з
соціально-економічної історії народів СРСР, їх революційного минулого, різних
питань воєнної історії та ін. Збірники документів, що вийшли з друку в останній
час, за активною участю співробітників Державного архіву Закарпатської області, які також складають певну частину книжкового фонду бібліотеки архіву,

536

Державний архів Закарпатської області

присвячені історії релігії і церкви на території нашого краю в XVII-XVIII століттях, історії Карпатської України в 1938-1939 рр.
До книжкового фонду бібліотеки входять також наукові записки, збірники, вісники, праці різних академічних і наукових установ, культурно-просвітницьких та
релігійних товариств, путівники по архівним фондам, каталоги бібліотек, музеїв,
що видавалися в нашій країні і за кордоном. Найбільш відомими угорськими
виданнями цієї частини книжкового фонду є багатотомна „Угорська історична
бібліотека” („Magyar történelmi tár”), „Угорська історична бібліографія 1825-1867”
(„Magyar történeti bibliográfia 1825-1867”), а також наукові видання Угорського
Національного Музею (A Magyar Nemzeti Múzeum). Із видань чеською мовою необхідно відмітити путівники по державним архівам мм. Брно і Літомериці (Státní
archív v Brně: Průvodce po archivních fondech. Svazek 2. Praha: Archívní Správa
Ministerstva Vnitra, 1964-1966; Státní archív v Litoměřicich. Praha: Archívní Správa
Ministerstva Vnitra, 1956) і опубліковані описи (інвентар) Міністерства торгівлі в
Відні. 1880-1918 (Videnské Ministerstvo Obchodu. 1880-1918: Inventař. Inventaře a
katalogy fondu Státního Ústředního archivu v Praze, 1958). Наукова періодика зазначеної частини книжкового фонду бібліотеки архіву представлена наступними
виданнями: „Етнографічним збірником” (Львів, 1898-1906); „Записками історикофілологічного відділу Української Академії Наук” (Київ, 1919-1931); „Записками
наукового товариства ім. Т.Шевченка” (Львів, 1922-1926); „Записками Русского
Исторического общества в Праге” (1927); „Записками Української Академічної
Громади при Українській Господарській Академії в ЧСР” (1924; 1929); „Записками Чину Святого Василія Великого (ЧСВВ)” (Львів, 1924; 1930; 1935); „Историческими записками АН СССР” (1946-1960); „Літературно-науковим вісником”
(Львів, 1898-1899; 1902; 1905; 1907-1909); „Записками Українського наукового
товариства в Києві” (1925-1927); „Науковим збірником Українського університету
в Празі” (1923); „Науковим збірником товариства „Просвіта” в Ужгороді” (1923;
1925; 1927-1928; 1932-1935; 1937-1938); окремими виданнями акціонерного товариства „УНІО” в Ужгороді, культурно-просвітницьких товариств ім. М. Качковського у Львові і О. Духновича в Ужгороді; щомісячним історичним виданням
„Русская старина” (1872; 1900; 1902; 1904-1908); „Трудами Московского Государственного Историко-Архивного Института” (1946-1948; 1954; 1957-1958; 19601962); „Учёными Записками Института Славяноведения” (1949-1959) та ін.
Можливо найбільш вагомою частиною книжкового фонду бібліотеки архіву
є колективні дослідження та монографії угорських, чеських, російських, українських вчених, а також праці відомих представників західноєвропейської історіографії з різних питань історії Угорщини, Чехії, Польщі, Росії, України, країн
Західної Європи. Окремо можна виділити дослідження краєзнавчого характеру,
які створювались як правило в рамках угорської, чеської, російської або української історіографії. Серед чисельних друкованих видань цієї частини книжкового
фонду бібліотеки архіву необхідно назвати найбільш відомі праці історичного
характеру, які вже давно стали бібліографічною рідкістю. Для зручності їх умовно можна виділити в декілька самостійних груп, а саме: історичні дослідження з
всесвітньої історії, з історії Угорщини, Чехії, Росії, України і, нарешті, роботи краєзнавчого характеру (ми не торкаємось тут спеціальних праць з історії архівної
справи, допоміжних історичних дисциплін, чисельної учбової літератури). Серед
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книг, що видавалися угорською мовою, проблеми всесвітньої історії розглядалися в багатотомних виданнях серії „Книги з історії, географії та народонаселення”;
„Великій всесвітній ілюстрованій історії” („Nagy képes világtörténet”) та ін. Крім
того, в цій частині книжкового фонду бібліотеки архіву є переклади історичних
творів відомих європейських істориків та політичних діячів: Т. Бокля „Історія цивілізації в Англії”, Фюстель де Куланжа „Античне село: Дослідження релігійних
поглядів та установ Стародавньої Греції та Риму”, А. Ламартіна „Історія жирондистів”, П. Кропоткіна „Французька революція” та ін. Питання європейської і російської історії представлені також фундаментальними працями відомого російського та радянського історика, академіка Є.В.Тарле (Тарле Е.В. Сочинения: в
12-и томах). Мемуарна література, в якій також розглядаються питання європейської історії, історії Першої світової війни, історії Росії, представлена спогадами маршала Фоша, історичними і філософськими творами першого президента
Чехословацької республіки Т.Г.Масарика. Друковані видання, що відтворюють
різні аспекти історії України, також складають значну частину книжкового фонду
бібліотеки архіву. Це праці М.С.Грушевського, В.Винниченка, видання „Вільного
Українського Університету” і „Української Господарської Академії” в Празі та ін.
І все ж таки самою значимою частиною книжкового фонду бібліотеки архіву
є історичні дослідження з історії Угорщини, Чехії, південних та західних слов’ян.
Це окремі роботи одного із засновників наукового слов’янознавства Ю. Гуци-Венеліна, чеських істориків Л. Нідерле і З. Неедли, російських істориків, професорів
С.-Петербурзького і Київського університетів О.Л. Петрова та Ю.А. Яворського.
Правда, необхідно зауважити, що дослідження О.Л. Петрова і Ю.А. Яворського
торкаються також і ключових аспектів історії Угорської (Підкарпатської) Русі.
Із багатотомних видань з історії Угорщини необхідно відмітити наступні:
„A Magyar nemzet történet. I-X kötet” (1896-1898) („Угорська національна історія.
І-Х книги”. 1896-1898). В написанні цього фундаментального труда взяли участь
відомі угорські історики: І.Ачаді (Acsády Ignacz), Ш. Сіладі (Sziládyi Sándor) та
інші; Hóman Bálint és Szekfű Gyula. Magyar történet. I-V kötet; VIII kötet. (19351938) (Хоман Б., Секфю Д. Історія Угорщини. І-V книги; VIII книга. (1935-1938);
Marczali Henrik. Magyarország történet. II Jozsef koraban. I kötet. B., 1881 (Марцалі
Хенрик. Історія Угорщини. Правління Йосифа ІІ. І книга. Будапешт, 1881); Pinter
Jenő. A magyar irodalom történet... II-VI kötet. B., 1913-1934 (Пінтер Йено. Історія
угорської літератури…ІІ-VI книги. Будапешт, 1913-1934) та інші.
Монографічні дослідження з основних питань історії Угорщини представлені
книгами наступних авторів: Hóman Bálint. A magyar városok az Árpádok korában.
B., 1908 (Хоман Балінт. Угорські міста в епоху Арпадів. Будапешт, 1908); Sándor
Vilmos. Nagyipari fejlődés Magyarországon. 1867-1900. B., 1954 (Шандор Вільмош.
Розвиток крупної промисловості Угорщини. Будапешт, 1954); Szalay József és
Baróti Lajos. A Magyar nemzet történet. B., 1892 (Салаї Йожеф і Бараті Лайош. Історія Угорського народу. Будапешт, 1892); Wertner Mór. Az Árpádok családi történet.
Nagy-Becskereken, 1892 (Вертнер Мор. Історія династії Арпадів. Нодь-Бачка,
1892); Nagy Sándor. A jobbágyság története Magyarországon. Nagy-Becskereken,
1891 (Нодь Шандор. Історія угорського селянства. Нодь-Бачка, 1891); Hóman
Bálint. Magyar pénztörténet 1000-1325. B.: A Magyar Tudományos Akademia,
1916 (Хоман Балінт. Історія фінансів Угорщини 1000-1325. Будапешт: Угорська
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Академія Наук, 1916); Juhász Gyula. A Teleki-kormány külpolitikája 1939-1941.
B.: Akadémiai Kiadó, 1964 (Юхас Дьюла. Зовнішня політика уряду П. Телекі 19391941. Будапешт: Видання Академії Наук, 1964); Kende János. A Magyarországi
Szocial-demokrata Párt nemzetiségi politikája 1903-1919. B.: Akadémiai Kiadó,
1973 (Кенде Янош. Національна політика Соціал-демократичної партії Угорщини
1903-1919. Будапешт: Видання Академії Наук, 1973) та ін.
У зазначеній частині книжкового фонду бібліотеки архіву знаходяться також
видання, що стосуються історії угорських комітатів і вільних королівських міст. Ці
роботи виходили в рамках ювілейних видань, присвячених 1000-річчю утворення Угорської держави. Серед них дослідження наступних авторів: „Aradvármegye
és Arad szabad Királyi város monografiája / Simonkai Lajos. B.-Arad, 1893-1895;
1912; 1913” („Монографічне дослідження про комітат Арад і вільне королівське
місто Арад / упорядник: Шімонкаі Лайош. Будапешт-Арад, 1893-1895; 1912;
1913”); Balazsy Ferencz. Heves vármegye története. I kötet. Eger: Heves vármegye
közönsége, 1897 (Балажі Ференц. Історія комітату Хевеш. І книга. Єгер: Видання
комітату Хевеш, 1897); „Baranya multja és jelenje. II kötet / Szerk.: Várady Ferencz.
Pécs, 1897” („Сучасне та минуле комітату Бараня. ІІ книга / упорядник: Вараді Ференц. Печ, 1897”); „Bács-Bodrog vármegye egyetemes monografiája. I kötet.
Zombor, 1896” („Загальне монографічне дослідження про комітат Бач-Бодрог.
І книга. Зомбор, 1896”); Borovszky Samu. Csanád vármegye története 1715-ig.
B.: A Magyar Tudományos Akadémia, 1896 (Боровські Самуель. Історія комітату
Чонад в 1715 році. Будапешт: Видання Угорської Академії Наук, 1896); Demkó
Kálman. Lőcse története. I kötet. Lőcse, 1897 (Демко Калман. Історія комітату Левоч. І книга. Левоча, 1897); „Magyarország vármegyei és városai (Magyarország
monografiája): Abauj-Torna vármegye és Kassa. I kötet / szerk.: Sziklay János és
Borovszky Samu. B., 1896” („Комітати та міста Угорщини (Угорщина в монографіях): Комітат Абов-Торна і місто Кошице. І книга/упорядники: Сіклаї Янош і Боровські Самуель. Будапешт, 1896”) та інші.1
Завершуючи короткий огляд книжкового фонду бібліотеки архіву, не можна
не сказати про самі ранні друковані видання і літературу краєзнавчого характеру. Найбільш ранні видання, що зберігаються у книжковому фонді бібліотеки архіву відносяться до XVIII століття. Серед них слід назвати наступні: „Навігаційна
карта Дунаю”, яка була видана німецькою мовою в Відні в 1789 році („Navigations
karte der Donau von Semlin an bis zu ihrem Ausfluss ins Schwarze Meer…Wien,
1789”; „Короткий нарис про заснування князем Ф. Корятовичем Мукачівського
монастиря…” Іоанікія Базиловича, що вийшов з друку в Кошице в 1799 році
латинською мовою (Basilovits Ioannicio R.P. Brevis notitia fundationis Theodori
Koriathovits, olim ducis de Munkács pro religiosis ruthenis ordinis Sancti Basilii Magni,
in Monte Csernek ad Munkács, anno MCCCLX...Pars prima. Cassoviae, 1799) та
ін. Саме з останньої роботи починаються дослідження краєзнавчого характеру,
присвячені різним питанням історії Угорської (Підкарпатської) Русі. До них відносяться наступні видання книжкового фонду бібліотеки архіву: „Знайомство з політикою, історією, топографією прославленого Угочанського комітату” А.Сірмаї
1
Необхідно відмітити, що в рамках цієї серії регулярно з 1898 по 1911 рік виходили дослідження з
історії угорських комітатів і міст.
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(Пешт, 1805) („Notitia politica, historica, topographica Incliti comitatus Ugochiensis
per Antonium Szirmay de Szirma...Pestini, 1805”); Tabódy József. Munkács multja
és jelenje. Magyarország történetében. 1860. Budapest, 1860 (Табовді Йожеф.
Сучасне та минуле м. Мукачева. Будапешт, 1860); „Исторические черты УгроРусских / сост. и изд. Іоанн Дулишкович. Унгвар, 1875; 1877”; Lehoczky Tivadar.
Beregvármegye monografiája. I-III kötet. Ungvarott, 1881 (Легоцкі Тівадар. Монографічне дослідження з історії Березького комітату. І-ІІІ книги. Ужгород, 1881);
Idem. Munkács város új monografiája. Munkács, 1907 (Його ж. Місто Мукачево.
Нова монографія. Мукачево, 1907); Hodinka Antal. A Munkácsi Görög-katholikus
Püspökség története. B.: A Magyar Tudományos Akadémia, 1909 (Годинка Антал.
Історія Мукачівської греко-католицької єпархії. Будапешт: Видання Угорської
Академії Наук, 1909); Jankovich Josef M. Mukačevský hrad (Palanok) a Mukačevo
/ Přeložil z madarského rukopisu: Jan Dušánek. 2. výdání. Užhorod, 1929 (Янкович
Йозеф М. Мукачівський замок (Паланок) і Мукачево / Переклав з угорського рукопису: Ян Душанек. 2-е видання. Ужгород, 1929); „Chust v Marmaroší: Načert
déjin hradu a župy / Podle spisu A. Lukoviče a ruzných pramenů přeložil, sestavil
a zpracovál Jan Dušanek. Chust, 1937” („Хуст в Марамороші: Нарис історії замку і жупи … Хуст, 1937”); Beskid Konstantin. Marmaroš. Užhorod, 1929 (Бескид
Костянтин. Мараморош. Ужгород, 1929) та інші. Ключові питання історії нашого
краю знайшли відтворення також в працях Ф.Ф. Арістова, В. Бірчака, В. Гаджеги,
Ю. Гаджеги, Г. Геровського, Й. Камінського, Ір.М. Контратовича, К.А. Сабова,
А. Луковича, О. Мицюка, В.П. Місюри, І.Г. Коломійця, І. Панькевича, Ю.В. Данильця, А. Монича, В. Пачовського, Є. І. Сабова, І. Ф. Симоненка, Ю. Ю. Сливки,
П. К. Сміяна, П. П. Сови, В. І. Співака, Л. Сьогі, І. Удварі, Ю. Чотарі, П. С. Федора, В. Шандора, О. І. Філіппова, Ю. А. Яворського, а також в статтях чисельних
календарів, що видавалися різними культурно-просвітницькими, науковими та
релігійними товариствами, політичними партіями в періоди Австро-Угорщини
та Чехословаччини. Зазначені друковані видання також складають книжковий
фонд бібліотеки архіву.
Газетно-журнальний фонд бібліотеки архіву представлений газетною і журнальною періодикою, що виходила в Угорщині, Австро-Угорщині, Чехословаччині. Ця періодика друкувалася як на території нашого краю, так і в Будапешті,
Празі, Братиславі, Відні, Варшаві, країнах Західної Європи і Америки. Газети і
журнали зазначеного фонду друкувались російською, українською, сербською,
німецькою, англійською, угорською та чеською мовами. Як правило згадана
друкована продукція видавалась державою, приватними особами, культурнопросвітницькими і науковими товариствами, політичними партіями, релігійними
організаціями, науковими установами. Оскільки перерахувати всі періодичні видання зазначеного фонду просто неможливо, зупинимось на самих відомих з
них. З угорської газетної періодики необхідно, на наш погляд, назвати наступні
видання: „Vármegye”. Budapest, 1909, 1912, 1915, 1916, 1939-1944” („Комітат”.
Будапешт, 1909, 1912, 1915-1916, 1939-1944”); „Magyar Hirlap”. Pest, 1850-1852,
1894” („Угорська газета”. Пешт, 1850-1852, 1894”); „Görög-katolikus Szemle”.
1899, 1902-1906, 1908, 1910-1911, 1913-1918” („Греко-католицький огляд”. 1899,
1902-1906, 1908, 1910-1911, 1913-1918”); „Pesti Hirlap”. Pest, 1843, 1847, 19151924, 1941-1944” („Пештська Газета”. Пешт, 1843, 1847, 1915-1924, 1941-1944”);
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„Nemzeti Újság”. Pest, 1845-1846, 1938-1944” („Народна Газета”. Пешт, 18451846, 1938-1944”); „Munkás Újság”. 1920-1938” („Робоча Газета”. 1920-1938”);
„Ung”. Ungvár, 1868-1918” („Унг”. Унгвар, 1868-1918”); „Bereg”. Beregszász, 18761914” („Берег”. Берегсас, 1876-1914”); „Ugocsa”. Nagy-Szőllős, 1886, 1889-1921”
(„Угоча”. Нодь-Селлеш, 1886, 1889-1921”) та інші.
Газетна періодика, що видавалась російською, українською та русинською
мовами, представлена наступними виданнями: „Карпаторусский Вестник”. Ужгород, 1918-1927; „Карпаторусский Голос”. Ужгород, 1932-1944; „Карпатська Правда”. Ужгород, 1922-1938; „Наш Карпаторусский Голос”. Ужгород, 1934-1935; „Неделя”. Ужгород, 1914-1944; „Русская Земля”. 1919-1936; „Руська Нива”. Ужгород,
1920-1938; „Свобода”. Ужгород, 1922-1938; „Українське Слово”. Ужгород, 19221938; „Земледельска политика”. Мукачево, 1927-1938; „Нова Зоря”. Львів, 19261938; „Слово”. Львов, 1861, 1863-1870, 1880-1881; „Возрождение”. Париж, 19251932; „Всемирная иллюстрация”. С.-Петербург, 1876, 1878; „Россия и славянство”. Париж, 1928-1931; „Русский Вестник”. США, 1931-1937; „Русское слово”.
Пряшев, 1927-1928; 1930, 1940-1941; „Церковная Газета” Иоанна Раковского.
Будин, 1856, 1858; „Современная Летопись”. Москва, 1867, 1869, 1871; „Голос
життя”. Ужгород, 1929-1938; „Вперед”. Ужгород, 1930-1933; „Наука”. Ужгород,
1908-1921; „Православная Карпатская Русь”. Словакия, 1929-1930; „Руски Новини”. Нови Сад, 1926-1938; „Русский Православный Вестник”. Ужгород, 19211922; „Село”. Ужгород, 1920-1924; „Согласие”. Вел. Севлюш, 1926-1936; „Українська Трибуна”. Варшава, 1921; „Український Прапор”. Відень, 1920; „Український
революціонер”. Відень, 1926-1927 та інше.
Періодика, що виходила англійською, німецькою і чеською мовами, представлена наступними газетами, що ввійшли у газетно-журнальний фонд бібліотеки архіву: „Korrespondent”. Berlin, 1926”; „Dichtung und Welt”. Praga, 1923”
(„Поезія і світ”. Прага, 1923”); „Der Wanderer”. Wien, 1855” („Мандрівник”. Відень,
1855”); „Deutsche Zeitung”. Budapest, 1943-1944” („Німецька Газета”. Будапешт,
1943-1944”); „Volna myšlěnka”. Praha, 1921” („Вільна думка”. Прага, 1921”);
„Československý legionár”. Praha, 1923” („Чехословацький легіонер”. Прага,
1923”); „Kulturní Život”. Praha, 1930-1932” („Культурне життя”. Прага, 1930-1932”);
„Hlas Východu”. Užhorod-Mukačevo, 1928-1934” („Голос Сходу”. Ужгород-Мукачево, 1928-1934”); „Podkarpatská Rus”. Užhorod, 1925; 1927-1933” („Підкарпатська
Русь”. Ужгород, 1925; 1927-1933”); „Podkarpatské Hlasy”. Užhorod, 1925-1938”
(„Підкарпатські Голоси”. Ужгород, 1925-1938”); „The New York Times”. New York,
1923 та інші.
З чисельної журнальної періодики, що друкувалась російською, українською та русинською мовами, відмітимо наступні видання: „Американский
Православный Вестник”. Нью-Йорк, 1899”; „Веночок: Для подкарпатских деточок”. 1920-1926”; „Душпастырь: Урядовый и духовный орган Епархии Мукачевской”. 1925-1934; 1936-1939”; „Зоря-Hojnal: Часопис Подкарпатского Общества
Наук”. Унгвар, 1941-1943”; „Карпатский Свет: Литературно-общественный журнал”. Ужгород: Общество им. А.В. Духновича, 1928-1932; 1938”; „Литературна
Неделя Подкарпатского Общества Наук”. Унгвар, 1941-1944”; „Народна Школа:
Журнал Учительского тов-ва Карпатского Края”. Унгвар, 1939-1944”; „Народна
Школа: Журнал Учительского т-ва Подкарпатской Руси”. Ужгород, 1935-1938”;
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„Наш Родный край: Новинка для молодёжи”. Тячево, 1929-1933; 1935-1936;
1938”; „Наши стремления”. Мукачево, 1936”; „Наши стремления: Альманах самообразовательного кружка учеников державной реальной гимназии и русского
скаута в Мукачеве”. Мукачево, 1931-1932; „Пчолка”. Ужгород: „Просвіта”, 1923”;
„Славянская Заря: Журнал, посвящённый общеславянским интересам”. Вена,
1867”; „Урядовий Вісник правительства Підкарпатської Руси”. Ужгород, 19381939”; „Урядовый Вестник школьного реферата Краевого Уряду Подкарпатской
Руси”. Ужгород, 1921-1935”; „Учитель: Педагогический Часопис”. Ужгород, 19211932”; „Церковная Правда: Издание Карпаторусской Православной Церкви”.
Мукачево, 1925-1926” та інше.
Угорська та чеська наукова журнальна періодика, яка також є складовою
частиною газетно-журнального фонду бібліотеки архіву,представлена наступними виданнями: найстарішим угорським історичним журналом „Századok” („Століття”), що видавався „Угорським Історичним Товариством” („A Magyar Történelmi
Társulat”) з 1867 року. У бібліотеці архіву є повний комплект цього журналу з
1867 по 1943 рік. З 2001 року бібліотека архіву в м. Берегові регулярно отримує номери цього, відомого не тільки в Угорщині, наукового видання. Не менш
відомими науковими виданнями представлена журнальна періодика, що виходила чеською мовою. Перше місце серед цих видань по праву займають наступні: „Časopis Musea Královstvé Českého. Praha, 1883-1890, 1892-1894, 1903,
1905-1922” („Журнал Музею Чеського Королівства. Прага, 1883-1890, 1892-1894,
1903, 1905-1922”); „Český Časopis Historicky. Praha: Historicky Klub, 1905-1911,
1913-1917, 1921-1930” („Чеський історичний журнал. Прага: Історичний Клуб,
1905-1911, 1913-1917, 1921-1930”). На сторінках згаданих журналів дослідники
можуть знайти статті, огляди, рецензії відомих представників угорської, чеської,
російської і західноєвропейської історіографії. І, нарешті, закінчуючи короткий
огляд книжкового і газетно-журнального фондів науково-довідкової бібліотеки
архіву в м. Берегові, хотілось би відмітити, що автори цього огляду свідомо обмежились тільки бібліографічним аналізом найбільш відомих у науковому відношенні видань, а тому дослідники, історики-краєзнавці, студенти можуть самостійно ознайомитися з наявними алфавітними каталогами книг, газет, журналів,
які складають бібліотечний фонд Державного архіву Закарпатської області.
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Довідка

про адміністративно-територіальний поділ
території сучасної Закарпатської області
в дорадянський період
Протягом тривалого часу територія сучасної Закарпатської області України входила до складу різних держав: Угорського королівства, Австро-Угорщини, Чехословацької Республіки і знову Угорщини. Зрозуміло, що на території нашого краю
функціонувала адміністративно-територіальна система зазначених державних
утворень. У політичному і адміністративному відношенні територія сучасного Закарпаття в цілому, включаючи і його гірську частину, стала складовою частиною
Угорського королівства на рубежі ХІІІ-XIV століть. На початку ХІІ століття під час
правління короля Угорщини Стефана І була проведена адміністративна реформа, у
результаті якої територія королівства була поділена на так звані комітати або жупи.
Деякі прикордонні території королівства керувалися як „марки”. Так, у грамоті єпископа з м. Зальцбурга від 1131 р. згадується „Руська марка” (Marchia
Ruthenorum), яка була створена на території Потиської низовини. Зазначена
„марка” знаходилася під управлінням спадкоємця королівського престолу принца
Імре (Емеріха). Представники позитивістської і сучасної історіографії (О. Петров,
Є. Перфецький та ін.) вважають, що ця назва хоча і відносилася до окраїни Угорського королівства початку ХІ століття, але знаходилася не в передгір’ях Карпат або в гірський частині нашого краю. Ці землі в той час були, за свідченням
джерел, „нічийною землею” (terra nullius). Можна припустити, що назва „Marchia
Ruthenorum” можливо відносилася до вже завойованої угорцями рівнинної окраїнної частини Паннонії, на території якої все ще зберігались поселення паннонських
та дунайських слов’ян.1
Що ж представляла із себе комітатська адміністративна система на території
нашого краю, яка була створена королями Угорщини на рубежі ХІІ-ХІІІ століть?
Комітат/жупа (русин. ‒ жупа, угор. ‒ megye/vármegye, лат. ‒ comitatus) – адміністративна і судова одиниця в Угорському королівстві. Центром комітату/жупи був
замок, резиденція королівського чиновника (угор. ‒ ispán, з XV ст. ‒ főispán). Він
командував замковою дружиною, що складалася з вільних селян (jobbagiones).
Спираючись на цю дружину, чиновник збирав податки, штрафи, керував королівським маєтком, доменом (dominia). Після видання королем Угорщини Андрашем
ІІ т. зв. „Золотої були” (1222 р.), що фіксувала практично необмежені права та
привілеї угорського дворянства, комітатська система була ослаблена, а посада
жупана/наджупана стала спадковою для представників магнатських родин.2
У ХІІІ ст. жупан отримав заступника в судових справах, віце-ішпана (піджупана) (угор. ‒ alispán), який обирався місцевими дворянами. Комітатська система
1
2

Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006. С. 318-319.
Там само. С. 35.
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поступово стала основою провінційного управління. Комітати/жупи поділялися
на округи (угор.- járás). До ХІХ століття русини жили переважно у таких комітатах/жупах північно-східної частини Угорського королівства, яка іноді називалася
„Верхньою Угорщиною” (угор. ‒ Felső Magyarország): Шариш (Sáros vármegye),
адміністративний центр м. Прешов (Eperjes), Земплін (Zemplén vérmegye), адміністративний центр м. Шаторал’я-Уйгель (Sátoralja-Ujhely), Угоча (Ugocsa vármegye),
адміністративний центр м. Нодь-Селлеш (Nagy Szőllős), Уж (Ung vármegye), адміністративний центр м. Ужгород (Unghvár), Берег (Bereg vármegye), адміністративний
центр м. Берегово (Beregszász), Мараморош (Máramaros vármegye), адміністративний центр м. Мараморош-Сігет (Mármaros-Sziget). Менша частина русинів проживала в комітатах/жупах Спиш (Szepes vármegye), адміністративний центр м. Левоча (Löcse, Leutschau), Абов (Abaúj vármegye), адміністративний центр м. Кошице
(Kassa, Kaschau), Боршод (Borsod vármegye), адміністративний центр м. Мішкольц
(Miskolcz), Саболч (Szabolcs vármegye), адміністративний центр м. Нодь-Калло
(Nagy-Kálló) і Сатмар (Szatmár vármegye), адміністративний центр м. Нодь-Кароль
(Nagy-Károly).3 Комітатом/жупою керував ішпан/жупан, який призначався королем,
дорадчим органом при ньому були комітатські/жупні збори (Inclita Deputatio), де
були представлені вище (магнати), середнє та дрібне дворянство (немеші). Адміністративним виконавчим органом влади в комітаті/жупі було комітатське/жупне
управління (Inclita Universitas), що складалося з 30-40 чоловік, куди входили ішпан/
жупан, начальники округів, секретар, касири, землеміри, збирачі податків та ін.
З ХІХ століття ішпан/жупан став вищим державним чиновником, канцелярія
якого зосереджувала у своїх руках адміністративну, військову та судову владу в
комітаті/жупі. Що ж стосується піджупана (alispán, V. ‒ Comes), то він здійснював
державне, адміністративне і господарське керівництво комітатом/жупою. Він підпорядковувався спочатку тільки ішпану/жупану, а пізніше ще й Міністру внутрішніх справ Угорського королівства. Піджупану безпосередньо були підпорядковані
начальники окружних управлінь. Посада піджупана проіснувала до березня 1919
року, коли були створені виконавчі органи Радянської влади в Угорщині – директоріуми4. Комітат/жупа здійснював адміністративне управління на території, де проживало приблизно 100-150 тис. осіб.
За офіційними даними 1913 року, на території Угорщини, не враховуючи Хорватію та Словенію, налічувалося 63 комітати/жупи, з них на території нашого краю
знаходилися 4 комітати/жупи, а саме: комітат/жупа Берег, комітат/жупа Мараморош, комітат/жупа Угоча і комітат/жупа Уж (Унг).5 Усі ці комітати/жупи в XVIII-XIX
століттях підпорядковувалися Угорському королівському намісництву, що знаходилося спочатку в м. Пожоні (Братиславі), а пізніше – в м. Буді. Зупинимось
детальніше на деяких історичних, географічних та статистичних відомостях, що
стосуються зазначених комітатів/жуп.
Комітат/жупа Берег (Bereg vármegye) був створений в 1261 році, до 1918 року
входив до складу Угорського королівства, а з 1919 року знаходився у складі Чехословаччини як частина Підкарпатської Русі. Площа комітату/жупи складала 3727 м.,2
адміністративний центр – м. Берегово (Beregszász). Охоплював територію сучасORTS-LEXICON des Königreichs Ungarn…. Pest, 1863. S. 63.
История городов и сёл УССР. Закарпатская область. Киев, 1982. С. 571.
5
A Magyar Szent Korona Országainak Helységnév. Budapest, 1913. old. 1-222.
3
4
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них Берегівського, Мукачівського, Воловецького, більшої частини Свалявського і
західної частини Іршавського районів. За даними, що відносяться до середини ХІХ
століття, складався з 4 округів (кількість округів не завжди була сталою).6 Згідно
з даними перепису населення 1910 року, в комітаті/жупі Берег проживало 236600
жителів. З них 113100 угорців, 100900 русинів, 33700 євреїв, 20700 німців, а також словаки, цигані та інші національні групи незначні за кількістю. Найбільшим
містом комітату/жупи було місто Мукачево (Munkács), однак з 17200 його жителів
тільки 8 відсотків складали русини.7
Комітат/жупа Мараморош (Mármaros vármegye) знаходився в північно-східній частині Угорського королівства (1303-1918). Площа комітату/жупи складала
10354 м.,2 населення на початку ХХ століття більше 300 тис. осіб, в тому числі
русинів – 44,6 відсотків, румунів – 21 відсоток, німців – 15 відсотків, угорців – 11
відсотків, решта євреї, словаки та інші. Комітат/жупа в означений період складався з 9 округів куди входило 159 сіл. У 1919-1920 рр. на підставі рішень СенЖерменського та Тріанонського мирних договорів був поділений між Чехословаччиною (3/5 території) та Румунією (2/5 території). Кордоном стала річка Тиса.
В результаті до Румунії відійшло головне місто комітату/жупи Мараморош-Сігет
і села, що були населені русинами в долині річок Вишова (Вишеу) та Руськова
(Рускова). У Чехословаччині був об’єднаний з комітатом/жупою Угоча і утворена
Марамороська жупа з центром спочатку в Севлюші, а пізніше в Хусті.8
Комітат/жупа Угоча (Ugocsa vármegye) (1210-1920 рр.), найменший в Угорському королівстві, що складався в середині ХІХ століття з 4 округів. Комітат/жупа
Угоча межував із комітатами Берег, Сотмар, Мараморош, площа 1191 м.,2 адміністративний центр м. Великий Севлюш (Nagy Szőllős). Населення – 91800 осіб (за
даними перепису 1910 р.), з них 42700 угорців, 34400 русинів, 11800 євреїв, 9700
румунів. Територія майбутнього комітату вже на початку середньовіччя була заселена слов’янськими племенами.
В кінці ІХ століття, за свідченнями „Аноніма”, сюди прийшли угорці, але свою
владу встановили на цій території пізніше, в кінці ХІ – на початку ХІІ століття,
в період формування Угорського королівства. В 1241 р. комітат/жупа Угоча був
спустошений татаро-монголами. Повторно заселяли ці землі русини та німецькі
колоністи (саксонці, саси), які запрошувались угорськими королями. Свого розквіту комітат/жупа Угоча досягає в період правління королів з династій Анжу і Люксембургів (XIV – початок XVI століття). В XVI – на початку XVII століття територія
комітату/жупи Угоча стає театром воєнних дій між військами Османської імперії,
Австрійських Габсбургів і Трансільванських князів і перетворюється в спустошену місцевість. Села поступово оживають тільки в 2-ій половині XVIII століття, а
адміністративний центр комітату/жупи м. Великий Севлюш (Nagy Szőllős) майже
6
ORTS-LEXICON des Königreichs Ungarn… Pest, 1863. S. 16-17. Підкреслимо, що спочатку в південно-східній частині нашого краю був створений великий комітат Боршов (comes de Borsova). Пізніше
він був поділений на три нових комітати/жупи – Берег, Мараморош та Угочу. В центрі комітатів були
побудовані на місці слов’янських городищ комітатські/жупні замки – Ужгородський, Мукачівський, Боржавський, Севлюський та Вишковський.
7
Lehoczky Tivadar. Beregvármegye monographiája. I-III kötet. Ungvár, 1881; Pallas Nagy Lexikona. III
kötet. Budapest, 1893. old. 129-132.
8
A Pallas Nagy Lexikona. XII kötet. Budapest, 1896. old. 297-300; Váradi Gabor. Máramarosi
emlékkönyv. M.- Szigeten, 1901; Bélay V. Máramaros megye társadalma és nemzetiségei. Budapest, 1943.
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перестав функціонувати як торговий і ремісничий центр. В 1920 році, згідно Тріанонському мирному договору, комітат/жупа Угоча був поділений між Чехословаччиною (4/5 території) і Румунією (1/5 території). В Чехословаччині був включений
до складу Марамороської жупи.9
Комітат/жупа Уж (Ung vármegye) (ХІІ століття – 1919 рік), межував із комітатами
Берег, Саболч, Земплін, на півночі з Галичиною. Площа комітату/жупи Уж (Унг) –
3229 м. кв., населення 162000 (за даними перепису 1910 року), в тому числі 61700
русинів, 53824 угорця, 36300 словаків, 17000 євреїв. Адміністративний центр
м. Ужгород (Ungvár). За офіційними даними середини ХІХ століття складався з
9 округів. Ішпанами/жупанами комітату/жупи з 1322 р. до 1691 р. були представники дворянського роду Другетів.
Після розпаду Австро-Угорщини, на підставі статей Тріанонського мирного договору, комітат/жупа Унг увійшов до складу Чехословаччини, однак його територія
була поділена: 2/3 його території увійшли до складу Підкарпатської Русі, 1/3 до
складу Словаччини (нині Ужгородський, Перечинський і Великоберезнянський райони Закарпатської області України, Собранецький і східна частина Михаловецького округу Східної Словаччини).10
Складовою частиною комітатської/жупної системи були окружні та нотарські
управління. Окружне управління – державно-адміністративний орган по управлінню округом. Окружні управління в період Австро-Угорщини були підзвітні
піджупанам, а в період Чехословацької Республіки – жупанським управлінням.
З 1928 р. підпорядковувалися безпосередньо Крайовому управлінню Підкарпатської Русі в Ужгороді. Керував окружним управлінням державний чиновник, який
називався окружним начальником. У структурі окружного управління була також
посада окружного нотаря – чиновника, що керував окремими ділянками роботи
окружного управління.
Окружним управлінням підпорядковувались нотарські управління. Нотарське
управління – державно-адміністративний і господарський орган влади, компетенція якого розповсюджувалась на одне велике село або декілька невеликих сіл.
У період Австро-Угорщини та Чехословаччини нотарські управління очолював чиновник (нотар), компетенція якого розповсюджувалась на велике село або групу
сіл. Нотар займався всіма питаннями політичного та господарського життя села
або групи сіл. Призначався урядом.11
Імператорський уряд у Відні намагався двічі реформувати цю, створену ще в
епоху середньовіччя, адміністративну систему. В 80-і роки ХVIII століття імператором Св. Римської імперії Йосифом ІІ була проведена адміністративна реформа,
в результаті якої порівняно невеликі комітати/жупи об’єднувались у великі округи. Саме в ці роки на території нашого краю був створений об’єднаний комітат
„Берег і Угоча”, обов’язки піджупана якого виконував Карл Гейнбухер, поєднуючи
цю посаду з посадою секретаря королівської канцелярії.12 Ця перша спроба реформувати стару адміністративну систему закінчилася відновленням на початку
9
Notitia politica, historica, topographica Incliti comitatus Ugochiensis per Antonium Szirmay de Szirma...
Pestini, 1805; Perenyi S. Das Ugocsaer Comitat.- Wien, 1900; A Pallas Nagy Lexikona. XVI kötet. Budapest,
1897. old. 481-482; Szabo J. Ugocsa megye. Budapest-Beregszász, 1994.
10
A Pallas Nagy Lexikona. XVI kötet. Budapest, 1897 old. 510-512; Fincziczki M. Das Unger Comitat.
Wien, 1900; Ungvár és Ung vármegye. Budapest, 1940; Uličný F. Dějiny osidlenia Užskey župy. Prešov, 1995.
11
История городов и сёл УССР. Закарпатская область. Киев, 1982. С. 573.
12
Державний архів Закарпатської області Ф. 674. Оп. 10. Спр. 33. Арк. 1;12.
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90-х рр. XVIII століття самостійного Угочанського комітату/жупи, на посаді піджупана (alispana, V.‒ Comesa) якого до 1804 р. знаходився Йозеф Морваї.13 Друга
спроба провести адміністративну реформу була здійснена австрійським урядом
після поразки Угорської революції 1848-1849 рр. В жовтні 1849 року було реорганізовано управління Угорським королівством. Від нього відокремлюють Хорватію, Славонію і Трансільванію. Решта території королівства була поділена на п’ять
воєнних округів, причому кожний з них у свою чергу поділявся на цивільні округи.
Північно-східна частина королівства була включена до складу Кошицького воєнного
округу і складалася з 3-ох цивільних округів. Одним із них був Ужгородський, куди
входили комітати/жупи Унг, Берег, Угоча і Мараморош. Реорганізація торкнулася не
тільки структури комітатів/жуп, але й системи міського управління, правовою основою для змін якої було „Временное устройство общинных организаций в королевских вольных городах и в остальных имеющих устроенный совет общинах коронного края Венгрии”.14 Саме в цей час була здійснена спроба створити на основі Ужгородського цивільного округу тимчасове адміністративне-територіальне утворення
під назвою „Руський округ”. Ініціатором його створення виступив відомий громадсько-політичний діяч нашого краю А. І. Добрянський, який займав посаду радника
керівника Ужгородського округу Ігнаца фон Віллеца. Незважаючи на всі зусилля
А. І. Добрянського та його прихильників, цей політичний експеримент зазнав невдачу
і 28 березня 1850 р. округ був ліквідований. Що ж стосується комітатського самоврядування, то воно було відновлено на новій законодавчий основі вже після 1867 року.
Після розпаду Австро-Угорщини новий угорський уряд М. Каролі розвернув
велику пропагандистську акцію з метою збереження цілісності Угорщини. Правда,
зі складу Угорщини наприкінці 1918 р. вийшли серби, хорвати і словенці, словаки
так званої «Верхньої Угорщини», власне Словаччини, румуни Трансільванії. У цих
умовах угорський парламент 21 грудня 1918 року ухвалює „народний” закон № Х
„Про автономію русинського народу, який мешкає на території Угорщини”.15 Згідно з цим законом уряд Угорської республіки на чолі з М. Каролі прийняв проект
створення автономної провінції „Руської Крайни” („Ruszka Krajna”). До її складу
передбачалось включити комітати/жупи Берег, Мараморош, Угоча і Унг. Приєднання населених русинами частин комітатів/жуп Земплін, Шариш, Абауй-Торна та
Спіш відкладалося до встановлення „загального миру”. У § 2 „народного” закону
№ Х підкреслювалося, що „з частин комітатів Мараморош, Угоча, Берег і Унг, населених русинами, створюється автономна політико-правова територія під назвою
„Руська Крайна”.16 Законодавчими органами „Руської Крайни”, згідно з § 4 цього
закону, були: у всіх автономних справах „Руської Крайни” Народний Сойм, а у всіх
спільних з Угорською Народною республікою справах, спільний Угорський парламент, у якому русинський народ повинен бути представлений пропорційно від
кількості населення.17 Виконавчими органами влади „Руської Крайни” згідно з §§ 5
та 6 були Міністерство для „Руської Крайни” у Будапешті і державне намісництво
ДАЗО. Ф. 674. Оп. 6. Спр. 559. Арк. 1- 2 зв.; ДАЗО.Ф. 10. Оп. 1. Спр. 1430. Арк. 3 зв.
Шаш А. Архив привилегированного города Мукачево 1376-1850 гг. Мукачево, 1927. С. 98.
15
X Néptörvény a Magyarországon élő ruszin (ruthén) nemzet autonomiájárol//Az 1918 évi Törvények
Gyüjteménye. Budapest, 1918. old. 365-368.
16
X Néptörvény a Magyarországon… old. 365.
17
Ibid. old. 366.
13
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у Мукачеві.18 У § 8 цього закону говорилось про те, що членів Руського Народного Сойму обирають згідно із змістом „народного” закону № І від 23 листопада
1918 р. шляхом загального, таємного, рівного та прямого голосування. Правове
положення русинських представників у парламенті Угорщини регулюється окремим законом.19
5 лютого 1919 року був створений тимчасовий орган управління „Руською
Крайною”, Рада з 42-ох представників згаданих вище комітатів/жуп. Головою Ради
був призначений Орест Сабов, його заступником – Августин (Агоштон) Штефан.
4 березня 1919 року відбулися вибори до Сойму, що складався з 36-ох депутатів.
На його першому засіданні депутати висунули вимогу визначення урядом Угорщини кордонів автономного краю, без чого починати роботу Сойму визнали недоцільним. Цю вимогу уряд М. Каролі у Будапешті не виконав. Варто сказати, що відношення керівників „русинських народних рад”, які були створені наприкінці 1918
року в Прешові, Ужгороді і Хусті до „народного” закону № Х було неоднозначним.
Так, об’єднана „Карпаторусская народная рада” в м. Прешові орієнтувалася на
Чехословаччину, „Угроруська народна рада” в Ужгороді виступала за приєднання
до Угорщини, а марамороські ради на своєму з’їзді в Хусті, який відбувся 21 січня
1919 року приняли резолюцию про приєднання угорських русинів до України.20
Між тим ситуація в Центральній Європі на початку 1919 року, особливо після рішення країн Антанти про зайняття чехословацькими військами території, що була
населена русинами, поразки Радянської влади в Угорщині, рішення Центральної
Руської Народної Ради (ЦРНР) в Ужгороді про добровільне приєднання до Чехословацької республіки, сприяла прискоренню процесу приєднання території краю
до Чехословаччини. Юридично цей процес був завершений у вересні 1919 року,
коли між державами Антанти і Австрією був підписаний в Сен-Жермен-ан Ле мирний договір (Сен-Жерменський). У статті 53 ІІІ розділу, присвяченого політико-правовому становищу Чехословаччини, записано, що „Австрія визнає, з урахуванням
всіх дій, що були вчинені „союзними та дружніми державами”, повну незалежність
Чехо-Словацької держави, яка включить до свого складу автономну територію
Русинів на південь від Карпат”.21 У Конституції Чехословацької Республіки, прийнятої 29 лютого 1920 року Національними зборами Чехословаччини, в абз. 2,
§3, глави І, підкреслювалося, що „Підкарпатській Русі” (вперше закріплювалась
офіційна назва краю – М.М.), яка добровільно увійшла до складу Чехословацької
Республіки на підставі договору, укладеного між Чехословаччиною та Союзними
Державами у Сен-Жермені, буде надана широка автономія, що не суперечить цілісності Чехословацької Республіки”.22 В абзацах 3 та 4 зазначеного параграфу
констатувалося, що Підкарпатська Русь матиме свій Сойм, котрий прийматиме
закони стосовно мовних, шкільних, релігійних питань, а також питань самоврядування. Прийняті Соймом закони набуватимуть чинності тільки після того, як вони
будуть підписані Президентом республіки і оприлюднені у спеціальному збірнику
Ibid. old. 366-367.
Ibid. old. 367.
20
Beskid A. Pripojení Podkarpatské Rusí k Republíce Československé//Technická práce v Zemí
Podkarpatoruské 1919-1933.Užhorod, 1933. S. 8.
21
Sbírka zákonů a nařizení statu československého. Ročnik 1921. Častka 133. Praha, 1921. S. 19221923.
22
Sbírka zákonů a nařizení statu československého. Ročnik 1920. Častka XXVI. Praha, 1920. S. 256.
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законів. Закони повинен підписувати також і губернатор Підкарпатської Русі.23 На
жаль, ці положення про автономний статус Підкарпатської Русі не були реалізовані центральним чехословацьким урядом на практиці, що стало однією з причин
відставки першого губернатора Підкарпатської Русі Г. Жатковича.
Утворення нових державно-адміністративних органів на території нашого краю
починалося складно. На початку червня 1919 р. на частині території Підкарпатської
Русі, що була зайнята чехословацькими військами під командуванням французького генерала Едмунда Еннока, була неофіційно оголошена військова диктатура (офіційно була оголошена 1 жовтня 1919 р.). Ії завданням була консолідація ситуації на
території краю після відступу частин Угорської Червоної армії і поступового виводу
румунських військ, які окупували південно-східну частину краю.
1 серпня 1919 р. в Ужгороді було засновано Цивільне управління з організації
адміністрації краю, яке очолив чеський адміністратор Ян Брейха. Цивільне управління знаходилося у прямому підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ ЧСР.
Втім, чинна влада, як і раніше, знаходилася в руках командувача східної групи
військ генерала Е. Еннока. 7 листопада 1919 р. уряд Чехословацької республіки
затвердив 1-ий документ, що стосувався правового статусу Підкарпатської Русі –
„Генеральний статут організації адміністрації Підкарпатської Русі”. Правда, цей
документ носив тимчасовий характер.
Водночас уряд Чехословацької республіки утворив тимчасову русинську автономну раду,так звану „тимчасову директорію” на чолі з Г. Жатковичем. Функції ії не
були чітко визначені, вона мала як елементи тимчасового законодавчого, так і виконавчого органу. По суті ніякої ролі в управлінні краєм вона не грала. Всі заходи
здійснював адміністратор Ян Брейха за згодою з генералом Е. Енноком. Прийняття Конституції ЧСР ознаменувало початок нового етапу в організації чехословацького адміністративного управління на території Підкарпатської Русі.
Розпорядженням уряду ЧСР № 356 від 26 квітня 1920 р. були внесені зміни в
„Генеральний статут Підкарпатської Русі”. Зокрема, цим розпорядженням утворювались посади губернатора і віце-губернатора Підкарпатської Русі, а також утворювалась так звана Губернаторська Рада, що могла обговорювати всі питання,
які стосувалися Підкарпатської Русі і були запропоновані урядом, губернатором
чи віце-губернатором. Це розпорядження визначало також права та обов’язки
губернатора і віце-губернатора Підкарпатської Русі.24 Чинна влада на території
краю, згідно з цим розпорядженням, опинилася в руках вищого чехословацького
чиновника, віце-губернатора. Так, в § 3 розпорядження говорилося про те, що
віце-губернатор „є безпосереднім представником всіх референтів Цивільного
управління Підкарпатської Русі, а також канцелярій і установ, які входять до Цивільного управління і підпорядковані йому, і здійснює зв’язок між цими установами
та урядом”. Він також як і губернатор Підкарпатської Русі призначався Президентом Чехословацької республіки.25
Не дивно, що такі чехословацькі чиновники як Петро Еренфельд і Антонін
Розсипал, займаючи посаду віце-губернатора (пізніше Крайового президента),
приймали рішення з всіх важливих питань, а саме, проведення на території краю
Ibid. S. 256.
Sbírka zákonů a nařizení statu československého. Ročnik 1920. Praha, 1920. S. 913-914.
25
Ibidem.
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аграрної реформи, будівництва нової інфраструктури, створення сучасної системи медичного обслуговування, реформування шкільної системи.26
Розвиток адміністративно-територіальної системи Підкарпатської Русі на початку і середини 20-х рр. ХХ століття опирався на такі законодавчі акти і розпорядження уряду Чехословацької Республіки: закон № 126 від 29 лютого 1920 року
„Про створення жупних і окружних управлінь в Чехословацькій республіці”,27 розпорядження уряду Чехословацької республіки № 476 від 27 липня 1920 р. „Про
тимчасову організацію політичного управління на території Підкарпатської Русі”,28
закон № 330 від 14 квітня 1920 р. „Про порядок виборів жупних представництв
і окружних комітетів”,29 розпорядження уряду № 84 від 4 червня 1926 року „Про
реорганізацію жупного управління на території Підкарпатської Русі”30 та ін. На підставі цих законодавчих актів та урядових розпоряджень і проходив процес державного будівництва на території Підкарпатської Русі. Також на території краю
утворювався вищий державний адміністративний орган – Цивільне управління Підкарпатської Русі в Ужгороді (Civílní správa Podkarpatské Rusi v Užhorodě),
що складалося з 10 рефератів і відділів (після адміністративної реформи 1927
року було утворено Крайове управління для Підкарпаторуського краю в Ужгороді
(Zemský úřad pro zemi Podkarpatoruskou v Užhorodě)). У той же час були утворені такі жупи: Ужгородська, Мукачівська, Берегівська, Великосевлюська і Марамороська (спочатку з центром в Великому Бичкові, а пізніше в Солотвині).
У 1920 р. Марамороська жупа була об’єднана з Великосевлюською, а в 1924 р. –
Берегівська з Мукачівською. В 1926 році всі жупи були об’єднані в одну – Мукачівську. На чолі жупи знаходився жупан, який відповідав за її управління. Для
ведення поточної адміністративної роботи Міністерство внутрішніх справ Чехословацької Республіки виділяло жупану необхідну кількість службового, спеціального, бухгалтерського, канцелярського і допоміжного персоналу, який входив
до складу жупанських управлінь (županské úřady). Жупани підпорядковувались
шефу Цивільного управління в Ужгороді і Міністерству внутрішніх справ Чехословацької Республіки.
В середині 20-х рр. ХХ століття в структурі жуп нараховувалося 19 політичних
округів (politicky okres), які до 1928 року були підпорядковані жупанським управлінням. У свою чергу окружним управлінням підпорядковувалися нотарські і сільські
управління. На території краю знаходилися також міста, що мали міські магістрати
(městské regulované magistráty). До таких місць відносилися: м. Ужгород (Ужгородська
жупа), мм. Мукачево і Берегово (Мукачівська жупа). Після адміністративної реформи
1927 року на території Підкарпатської Русі налічувалося 14 адміністративних округів
(spravní okres), до складу яких входили нотарські та сільські управління.31
У 1928 році в результаті адміністративної реформи жупи були ліквідовані, а
окружні управління стали підпорядковуватися безпосередньо Крайовому управлінню для Підкарпаторуського краю в Ужгороді. Юридичною основою для проПоп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. С. 53.
Sbírka zákonů a nařízení statu československého. Ročník 1920. Častka XXIX. Praha, 1920. S. 291-306.
28
Ibid. S. 1220-1221.
29
Ibid. S. 786-797.
30
Sbírka zákonů a nařízení statu československého. Ročník 1926. Častka 46. Praha, 1926. S. 396.
31
Statistický Lexikon obcí v Podkarpatské Rusi. Praha, 1928; Statistický Lexikon obcí v zemi
Podkarpatoruské. Praha, 1937.
26
27

550

Державний архів Закарпатської області

ведення адміністративної реформи на території Підкарпатської Русі були такі законодавчі акти: закон № 125 від 14 липня 1927 р. „Про організацію політичного
управління”32 і закон № 126 від 14 липня 1927 р. „Про вибори Крайових та окружних
представництв”.33 Після переходу до Земельного (Крайового) управління територія
нашого краю отримала назву „Край Підкарпаторуський” („Země Podkarpatoruská”).
Подальший розвиток державних інститутів на території Підкарпатської Русі
відбувався в умовах кризи всієї політичної системи Чехословацької Республіки,
що була викликана рішеннями Мюнхенської конференції (30.09.1938 р.) і так званого Віденського арбітражу (2 листопада 1938 р.). Згідно з рішеннями арбітрів,
міністрів закордонних справ Німеччини і Італії, Чехословацька республіка повинна була передати Угорщині значну частину території Словаччини і Підкарпатської Русі, де в жовтні 1938 р. de facto був сформований перший автономний уряд.
Підкарпатська Русь втрачала територію площею 1523 м.,2 мм. Ужгород, Мукачево
і Берегово, 97 сіл із 173233 жителями. Край втратив також більшу частину своєї
промисловості, родючу рівнину. Нові кордони перервали його основні транспортні
артерії і зв’язки з іншою територією Чехословаччини. Після втрати Ужгорода столицею Підкарпатської Русі стає містечко Хуст.34
За таких умов Національні збори Чехословацької Республіки прийняли Конституційний закон № 328 від 22 листопада 1938 р. „Про автономію Підкарпатської Русі” („Ústavní zákon ze dne 22 listopadu 1938, č. 328 Sb.z.a n., o autonomii
Podkarpatské Rusi”).35 Цей закон визначав політико-правовий статус автономної
території, компетенцію центральної і автономної влади та ін. Так, в абз. 1, § 1,
Розділу І, Частини ІІ зазначеного закону підкреслювалось, що „Підкарпатська Русь
є автономною складовою частиною Чехо-Словацької республіки”, а абз. 2 того ж
параграфу говорив про те що „остаточну назву автономної території південно-карпатських русинів встановить закон Сойму Підкарпатської Русі”.36
Адміністративна система автономної території залишалася попередньою,
хоча, згідно §§ 2 та 4 Другого розділу закону № 328, розпускалися адміністрації
губернатора і віце-губернатора Підкарпатської Русі а також Губернаторська рада.
Функції губернатора Підкарпатської Русі і Крайового управління для Підкарпаторуського краю могли бути урядом Підкарпатської Русі перенесені на інші державні
установи. Крім того, цей закон визначав питання, котрі знаходились у сфері діяльності центральних і автономних органів влади.37
Після розпаду Чехо-Словаччини, (у 2-ій половині березня 1939 р.), угорські
війська завершили зайняття території Підкарпатської Русі.
На території сучасного Закарпаття утворилася „тимчасова адміністрація Карпатської території” („Kárpátaljai terület”), скорочено„Kárpátalja”, на чолі з генералом
Б. Новаковичем.
Для нормалізації ситуації на зайнятій території угорський парламент 22 червня 1939 року приймає закон № 4.6/1939 про об’єднання „Карпатської території” з
Угорщиною і ліквідацію в краї воєнної адміністрації та окупаційної системи. ЗгідSbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1927. Častka 57. Praha, 1927. S. 1449-1478.
Ibid. S. 1478-1494.
34
Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси… С. 55-56.
35
Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1938. Praha, 1938. S. 1200-1204.
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Ibidem.
37
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но з нормами цього закону була утворена цивільна адміністрація на чолі з Регентським комісаром. Регентський комісар, що знаходився в Ужгороді, здійснював
функції головного жупана і генерального директора шкільного інспекторату.
На території краю утворювалися такі жупи: Березька (Bereg vármegye) з адміністративним центром в м. Beregszász (до складу жупи входили 3 округи і 2
жупних міста (Munkács и Beregszász),38 Марамороська (Máramaros vármegye) з адміністративним центром в м. Máramarossziget39 (до складу жупи входили 5 округів
і жупне місто Máramarossziget, Угочанська (Ugocsa vármegye) з адміністративним
центором в м. Nagyszőllős (до складу жупи входило 2 округи),40 та Ужанська (Ung
vármegye) з адміністративним центром в м. Ungvár (до складу жупи входило 2
округи і муніципальне місто Ужгород).41 Водночас із жупами утворювалися адміністративні експозитури (közigazgatási kirendeltség): Березька з адміністративним
центром у місті Мукачеві, що складалася з 3-х округів, Марамороська з адміністративним центром в м. Хусті, що складалася з 4-х округів і Ужанська з адміністративним центром в м. Ужгороді, що складалася також з 4-х округів.42 17 липня
1939 року генерал Б. Новакович передав владу на території краю до рук першого
Регентського комісара Жигмонда Перені.43
Упродовж 1939-1940 рр. угорський уряд розглядав питання про автономію
„Карпатської території”, але під тиском угорського генералітету змушений був відмовитися від його здійснення на практиці. З вересня 1940 року по січень 1942 року
посаду Регентського комісара обіймав М. Козма, а з січня 1942 року до березня
1944 року – В. П. Томчані.
З наближенням театру воєнних дій до території нашого краю знову був встановлений воєнний режим, а на посаду Регентського комісара був призначе- ний
генерал Андраш Вінце.44
Ліквідація угорської адміністративної системи в краї відбувалася вже після
його визволення військами 4-го Українського фронту в жовтні 1944 року. Саме в
цей час замість жуп і адміністративних експозитур, за допомогою командування
Червоної Армії, утворювалися нові органи влади – Народні Комітети. Утворення
і діяльність Народних Комітетів (1944-1945 рр.) відкривало вже новий етап державного будівництва на території нашого краю, який незабаром отримав назву
„Закарпатська Україна”.45
Головний науковий співробітник
держархіву Михайло Марканич
Magyarország Helytégnévtára. Budapest, 1944. old. 11.
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40
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190

Ф. 67. Берегівський бургомістр, м. Берегово Березької жупи (Beregszász
megyei város polgármesterének iratai), 4198 од. зб., 1938-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

416

Ф. 68. Відділ опіки над інвалідами війни при Севлюському жупанському
управлінні, м. Севлюш Підкарпатської Русі (Odděleni pro péči válečně
poškozence pri županskem úřadě ve Velkem Sevljuši, Velki Sevljuš), од. зб.
6628, 1924-1934 рр. Описи. Чеськ. мова.

276

Ф. 70. Редакція газети „Пластун”, спортивного товариства „Пластун”,
м. Ужгород Підкарпатської Русі, од. зб. 1, 1938 р. Опис. Укр. мова.

398

Ф. 72. Правління культурно-просвітницького товариства „Просвіта”,
м. Ужгород Підкарпатської Русі (Osvětový sváz „Prosvita” v Užhorodě,
Užhorod), од. зб. 210, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ., укр., русин. мови.

390

Ф. 73. Крайова пожежна спілка Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Zemský
svaz hasičů pro Podkarpatskou Rus, Užhorod), 754 од. зб., 1920-1938 рр.
Описи. Чеськ. мова.

297

Ф. 74. Ужгородська міська лікарня, м. Ужгород Ужанської жупи
(Ungvárváros közkórházának iratai; Spisy Všeobecné veřejné městské
nemocnice v Užhorodě), од. зб. 7965, 1878-1944 рр. Описи. Угор., нім.,
чеськ., рос. мова.

176

Ф. 75. Акціонерне товариство Карпаторуських електростанцій, м. Ужгород
(Spisy Podkarpatské elektrárny, akciové spoločnosti v Užhorodě; Az Ungvári
(Kárpátorosz) villamosművek Rt., iratai), од. зб. 986, 1919 – 1944 рр. Описи.
Чеськ., угор. мови.

337

Ф. 76. Торгівельна спілка сільськогосподарських кооперативів, м. Ужгород
(Spisy obchodného spolku zemědělských družstev v Užhorodě; Az Ungvári
mezőgazdasági szővetkezetek kereskedelmi egyesületinek iratai), од. зб.
578, 1920-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

311

557

Список фондів
Ф. 77. Великоберезнянський окружний шкільний інспекторат, с. Великий
Березний Підкарпатської Русі (Školský inspektorát v Velkím Berezním,
Veľký Berezný), од. зб. 934, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ., русин. мови.

379

Ф. 78. Севлюський окружний шкільний інспекторат, м. Севлюш
Підкарпатської Русі (Státní školský inspektorát v Sevluší, Sevluš), од. зб.
1025, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ., русин. мови.

384

Ф. 79. Рахівський окружний шкільний інспекторат, с. Рахів Підкарпатської
Русі (Státní školský inspektorát v Rachově, Rachov), од. зб. 426, 1919-1939
рр. Описи. Чеськ., русин. мови.

383

Ф. 80. Волівський окружний шкільний інспекторат, с. Волове Підкарпатської
Русі (Školský inspektorát v Volovém, Volové) , од. зб. 400, 1923-1939 рр.
Описи. Чеськ., русин. мова.

379

Ф. 81. Хустський окружний шкільний інспекторат, м. Хуст Підкарпатської
Русі (Školský inspektorát v Chustě, Chust), од. зб. 860, 1919-1938 рр. Описи.
Чеськ., русин. мови.

386

Ф. 82. Чопський окружний шкільний інспекторат, с. Чоп Підкарпатської
Русі (Školský inspektorát v Čopě, Čop), од. зб. 669, 1921-1936 рр. Описи.
Чеськ., русин. мови.

386

Ф. 83. Тячівський окружний шкільний інспекторат, с. Тячів Підкарпатської
Русі (Školský inspektorát v Tačově, Tačovo), од. зб. 1149, 1920-1939 рр.
Описи. Чеськ., русин. мови.

385

Ф. 84. Собранецький окружний шкільний інспекторат, с. Собранці
(Словаччина) (Školský inspektorát v Sobrancách, Sobrancí), од. зб. 622,
1920- 1939 рр. Описи. Чеськ., словацьк. мови.

384

Ф. 86. Ужгородське окружне управління опіки над інвалідами війни,
м. Ужгород Підкарпатської Русі (Okresni úřad péče o válečně poškozence
v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 1145, 1921-1935 рр. Описи. Чеськ. мова.

276

Ф. 87. Волівський окружний королівський суд, с. Волове Марамороської
жупи (Az Ökörmezői királyi járásbíróság iratai), од. зб. 29, 1898-1918 рр.
Описи. Угор. мова.

87

Ф. 88. Волівське окружне управління, с. Волове Підкарпатської Русі
(Okresni úřad v Volovém, Volove), од. зб. 785, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ.
мова.

215

Ф. 89. Сирітський суд Ужанської адміністративної експозитури, м. Ужгород
(Az Ungi közigazgatási kirendeltség árvaszékének iratai), 5903 од. зб., 19391944 рр. Опис. Угор. мова.

478

Ф. 90. Солотвинське жупанське управління, с. Солотвино Рахівського
округу Підкарпатської Русі (Župánský úřad v Maramarošskě Solotvině,
Solotvino), од. зб. 469, 1919-1926 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.

212

558
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Ф. 91. Ужгородська крайова королівська прокуратура, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári királyi ügyészség iratai), 485 од. зб., 1939-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

478

Ф. 92. Ужгородське відділення контррозвідки штабу VIII-го корпусу
угорських військ, м. Ужгород (Az Ungvári magyar királyi VIII. Honvédhadtest
kémelháritó osztályának iratai), 8 од. зб., 1938-1944 рр. Опис. Угор. мова.

482

Ф. 93. Ужгородська міська управа, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Magistrát hlavného města Užhorodu, Užhorod ), од.зб.4546, 1919-1938 рр.
Описи. Чеськ. мова.

193

Ф. 94. Ужгородський бургомістр, м. Ужгород Ужанської жупи (Ungvár
megyei város polgármesterének iratai), 7188 од. зб., 1938-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

417

Ф. 95. Ужгородський окружний суд, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Okresnі soud v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 7972, 1920-1939 рр. Описи.
Чеськ. мова.

283

Ф. 96. Ужгородський окружний королівський суд, м. Ужгород (Az Ungvári
királyi járásbiróság iratai), 1355 од. зб., 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

476

Ф. 97. Ужгородський державний нотаріус, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ungvári királyi közjegyző iratai), 164 од. зб., 1939-1944 рр. Описи. Угор.
мова.

480

Ф. 98. Ужгородська окружна страхова каса, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Okresní nemocenská pojišt’ovna v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 5001,
1921-1938 рр. Описи. Чеськ., словацьк., угор. мови.

313

Ф. 99. Волівський окружний начальник, с. Волове Марамороської жупи
(Az Ökörmezői járás főszolgabirájának iratai), од. зб46., 1939-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

427

Ф. 100. Свалявський окружний королівський суд, с. Свалява Березької
жупи (Szolyvai királyi járásbíróság, Szolyva), од. зб. 1388, 1919-1944 рр.
Описи. Чеськ. мова.

282

Ф. 101. Волівський окружний суд, с. Волове Підкарпатської Русі (Okrеsni
soud v Volovеm, Volove), од. зб. 1470, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

279

Ф. 102. Волівський окружний королівський суд, с. Волове Марамороської
жупи (Az Őkőrmezői kiralyi járásbiróság iratai), од. зб. 407, 1939-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

474

Ф. 103. Ужгородський крайовий королівський суд, м. Ужгород (Az Ungvári
királyi tőrvényszék iratai), од. зб. 5570, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

473

Ф. 106. Експозитура по будівництву електростанцій в Ужанській долині,
м. Ужгород (Az Ungvölgyi vizerőtelepek épitészi kirendeltségének iratai), од.
зб. 107, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.

497

559

Список фондів
Ф. 107. Ужгородський міський державний нотаріус, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Veřejný notár hlavneho města Užhorodu, Užhorod), од.
зб. 268, 1921-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

288

Ф. 108. Берегівське міське нотарське управління, м. Берегово
Підкарпатської Русі (Notářský úřad pro město Berehovo, Berehovo), од. зб.
9880, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ., угор. мова.

226

Ф. 109. Міністерство культу, шкіл та народної освіти Карпатської України,
од. зб. 702, 1938-1939 рр. Описи. Укр., чеськ. мови.

411

Ф. 110. Крайова кооперативна спілка, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Zemský družstevní svaz v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 3500, 1919-1939 рр.
Описи. Чеськ., угор. мови.

311

Ф. 111. Берегівська будівельна управа Міністерства промисловості та
транспорту, м. Берегово (A Beregszászi államépitészeti hivatal iratai), од.
зб. 1202, 1883-1919 рр. Описи. Угор. мова.

124

Ф. 112. Ужгородське королівське лісове управління, м. Ужгород Ужанської
жупи (Az Ungvári magyar királyi főerdőhivatal iratai), од. зб. 116, 1869-1919
рр. Описи. Угор. мова.

120

Ф. 113. Королівський шкільний інспекторат Ужанської жупи, м. Ужгород
(Az Ung vármegyei királyi tanfelügyelőség iratai), од. зб. 733, 1868-1919 рр.
Описи. Угор. мова.

172

Ф. 115. Хустське окружне нотарське управління, м. Хуст Підкарпатської
Русі (Obvodni notářský úřad v Chustu, Chust), од. зб. 685, 1911 – 1939 рр.
Описи. Чеськ. мова.

250

Ф. 116. Середнянське окружне управління, с. Середнє Ужгородського
округу (Hlavnoslužnovský úřad v Seredněm, Serednje), од. зб. 846, 19191938 рр. Описи. Чеськ. мова.

220

Ф. 117. Хустське окружне управління, м. Хуст Підкарпатської Русі
(Hlavnoslužnovský úřad v Chustu, Chust), од. зб. 9873, 1919-1939 рр.
Описи. Чеськ. мова.

223

Ф. 118. Перечинський окружний начальник, с. Перечин Ужанської жупи
(A Perecsenyi járás főszolgabirájának iratai), од. зб. 1281, 1939 – 1944 рр.
Описи. Угор. мова.

428

Ф. 119. Хустська окружна державна прокуратура, м. Хуст (Státní zastupitelstvo
v Chustu, Chust), од. зб. 610, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

287

Ф. 121. Берегівський комісар Ужгородського окружного уряду по розподілу
землі, м. Берегово Підкарпатської Русі (Berehovský přidělový komisař
obvodného úřadu v Užhorodě, Berehovo), од. зб. 1089, 1919-1939 рр.
Описи. Чеськ. мова.

326

Ф. 122. Комісар по розподілу землі Ужгородського державного земельного
управління, м. Ужгород (Přidělový komisař statního pozemkového úřadu v
Užhorodě, Užhorod), од. зб. 324, 1921-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

326

560
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Ф. 124. Експозитура по фінансуванню землевпорядкування, м. Ужгород
(A Földbirtokrendezés pénzügyi lebonyolitására alakult szövetkezet kárpátaljai
kirendeltségének iratai), од. зб. 473, 1940-1944 рр. Описи. Угор. мова.

492

Ф. 125. Архів кадастрових карт Підкарпатської Русі, м. Ужгород /Колекція/
(Kataszteri térképek levéltári gyűjteménye; Sbírka archivních katastrálních
map Podkarpatské Rusi a města Užhoroda), од. зб. 11674, 1787-1944 рр.
Описи. Лат., угор., чеськ. мови.

527

Ф. 126. Ужгородська дирекція державних лісів та маєтків, м. Ужгород
(Ředitelství státních lesů a statků v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 2384, 19191938 рр. Описи. Чеськ. мова.

335

Ф. 127. Архів Ужанської адміністративної експозитури, м. Ужгород
(Az Ungi közigazgatási kirendeltség iratai), од. зб. 160, 1939-1944 рр. Описи.
Укр., угор. мови.

512

Ф. 128. Ужгородська угорська королівська дирекція державних лісів, м.
Ужгород (Az Ungvári magyar királyi erdőigazgatóság iratai), од. зб. 1537,
1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.

495

Ф. 129. Середнянський районний нотаріат, с. Середнє Ужгородського
округу Ужанської жупи (A Szerednyei körjegyzőség iratai), од. зб. 51, 19401944 рр. Описи. Угор. мова.

449

Ф. 130. Королівський шкільний інспекторат Березької жупи, м. Берегово
(A Bereg vármegyei királyi tanfelügyelőség iratai), од. зб. 98, 1874-1919 рр.
Описи. Угор. мова.

172

Ф. 131. Хустський королівський нотаріус, м. Хуст (A Huszti királyi közjegyző
iratai), од. зб. 187, 1875-1919 рр. Описи. Угор. мова.

96

Ф. 132. Хустський державний нотаріус, м. Хуст Підкарпатської Русі (Veřeiny
notár v Chustu, Chust), од. зб. 414, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

288

Ф. 133. Хустський окружний державний нотаріус, м. Хуст (A Huszti királyi
kőzjegyző iratai), од. зб. 152, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

480

Ф. 134. Акціонерне товариство хімічних заводів «Бантлін», с. Перечин
(A Perecsenyi Bantlin-féle vegyi gyárak Rt., iratai; Spisy Perečínské chemické
továrny Bantlin, akciové společnosti), од. зб. 87, 1893-1941 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

107

Ф. 135. Крайова установа праці землеробських та лісових робітників, м.
Ужгород Підкарпатської Русі (Zemský úřad práce pro zemědělské a lesní
dělníctvo v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 694, 1927-1939 рр. Описи. Чеськ.,
словацьк. мови.

321

Ф. 136. Великоберезнянська окружна кадастрова межова управа, с. Великий
Березний Великоберезнянського округу (Katastrální měřický úřad v Velkém
Berezném, Velký Berezný), од. зб. 1488, 1922-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

330

Ф. 137. Севлюська окружна кадастрова межова управа, м. Севлюш
(Katastrální měřický úřad v Sevlušě, Sevluš), од. зб. 686, 1923-1939 рр.
Описи. Чеськ. мова.

330

561

Список фондів
Ф. 138. Тячівська окружна кадастрова межова управа, м. Тячів Тячівського
округу (Katastrální měřický úřad v Tačově, Tačovo), од. зб. 802, 19221939 рр. Описи. Чеськ. мова.

331

Ф. 141. Білківське нотарське управління, с. Білки Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Bilkach, Bilki), од. зб. 106, 19201939 рр. Опис. Чеськ. мова.

227

Ф. 142. Білківський районний нотаріат, с. Білки Іршавського округу
Березької жупи (A Bilkei körjegyzőség iratai), од. зб. 54, 1939-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

432

Ф. 143. Рахівський районний нотаріат, с. Рахів Рахівського округу Марамороської жупи (A Rahói körjegyzőség iratai), од. зб. 1061, 1939-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

449

Ф. 144. Солотвинський районний нотаріат, с. Солотвино Рахівського
округу Марамороської жупи (Az Aknaszlatinai körjegyzőség iratai), 742 од.
зб., 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

450

Ф. 145. Хустська окружна кадастрова межова управа, м. Хуст (Katastrální
měřický úřad v Chustě, Chust), од. зб. 592, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

332

Ф. 146. Великобичківський районний нотаріат, с. Великий Бичків,
Рахівського округу Марамороської жупи (A Nagybocskói körjegyzőség
iratai), од. зб. 700, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

435

Ф. 147. Великокапушанська окружна кадастрова межова управа, с. Великі
Капушани (Katastrální měřický úřad v Velkích Kapušanách, Velké Kapušany),
од. зб. 204, 1923-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

330

Ф. 148. Собранецька окружна кадастрова межова управа, с. Собранці
Собранецького округу (Katastrální měřický úřad v Velkích Sobrancách,
Velký Sobranci), од. зб. 163, 1922-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

331

Ф. 149. Гуменнська окружна кадастрова межова управа, с. Гуменне
Гуменнського округу (Katastrální měřický úřad v Humenním, Humenne), од.
зб. 144, 1922-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

330

Ф. 151. Правління Мукачівської греко-католицької єпархії, м. Ужгород (AMunkácsi görög-katolikus püspökség iratai; Spisy Řeckokatolickéhobiskupstvi v Mukačevě), од. зб. 58347, 1646-1949 рр. Описи.
Лат., угор., нім., рос., чеськ., слов., мови.

177

Ф. 152. Берегівська окружна кадастрова межова управа, м. Берегово
(Katastrální měřický úřad v Berehově, Berehovo), од. зб. 125, 1920-1938 рр.
Описи. Чеськ. мова.

329

Ф. 154. Рахівська окружна кадастрова межова управа, с. Рахів
Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Rachově, Rachov), од. зб.
241, 1925-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

330

Ф. 155. Чертезька початкова народна школа, с. Чертеж Ужанської жупи
(Az Ungcsertészi magyar állami elemi népiskola iratai; Spisy Státní obecně
školy podkarpatoruské v Čertěži), од. зб. 262, 1898-1945 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

163

562
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Ф. 156. Ужгородський окружний уряд праці сільськогосподарських та
лісових робітників, м. Ужгород (Obvodový úřad práce pro zemědělskě a
lesní dělnictvo v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 9, 1931-1937 рр. Описи. Чеськ.
мова.

335

Ф. 157. Іршавський державний нотаріус, с. Іршава Підкарпатської Русі
(Statný veřejný notár v Iršavě, Iršava), од. зб. 196, 1926-1936 рр. Опис.
Чеськ. мова.

288

Ф. 158. Адміністративна комісія Ужанської жупи, м. Ужгород (Ung vármegye
közigazgatási bizottságának iratai), 393 од. зб., 1939-1944 рр. Описи. Угор.
мова.

422

Ф. 159. Худльовська початкова народна школа, с. Худльово Ужгородського
округу Ужанської жупи (A Horlyói elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Hudlově), од. зб. 132, 1900-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

162

Ф. 160. Сирітський суд Марамороської адміністративної експозитури,
м. Хуст Марамороської жупи (A Máramarosi kőzigasgatási kirendeltség
árvaszékének iratai), од. зб. 5229, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.

477

Ф. 161. Горінчевський сільський нотаріат, с. Горінчево Хустського округу
Марамороської жупи (Herincse község iratai), од. зб. 417, 1939-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

464

Ф. 162. Марамороська адміністративна експозитура, м. Хуст Марамороської жупи (A Máramarosi közigazgatási kirendeltség iratai), 5186 од.
зб., 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.

422

Ф. 163. Хустський окружний суд, м. Хуст Підкарпатської Русі (Okresnі soud
v Chustu, Chust), од. зб. 2982, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

284

Ф. 164. Свалявське окружне управління, с. Свалява Підкарпатської Русі
(Okresni úřad v Sval’avé, Sval’ava), од. зб. 271, 1919-1938 рр. Описи.
Чеськ. мова.

219

Ф. 165. Свалявський окружний королівський суд, с. Свалява Березької
жупи (A Szolyvai királyi járásbiróság iratai), од. зб. 151, 1941-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

475

Ф. 166. Хустський крайовий суд, м. Хуст Підкарпатської Русі (Krajský soud
v Chustu, Chust), од. зб. 519, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

278

Ф. 167. Хустський окружний королівський суд, м. Хуст Марамороської
жупи (A Husti királyi járásbiróság iratai), од. зб. 593, 1939-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

477

Ф. 168. Горінчевське нотарське управління, с. Горінчево Хустського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Horinčevě, Horinčevo), од. зб. 213,
1921-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

232

Ф. 169. Лугівське нотарське управління, с. Луг Рахівського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Luhu, Luh), од. зб. 334, 1920-1939 рр.
Описи. Чеськ. мова.

236

563

Список фондів
Ф. 170. Хустська управа державних лісів, м. Хуст (Státní lesní úřad v
Chustě, Chust), од. зб. 290, 1921-1928 рр. Описи. Чеськ. мови.

335

Ф. 171. Лугівський районний нотаріат, с. Луг Рахівського округу Марамороської жупи (A Lonkai körjegyzőség iratai), од. зб. 473, 1939-1944 рр.
Опис. Угор. мова.

444

Ф. 172. Великокапушанський окружний начальник, с. Великі Капушани
(A Nagykaposijárás főszolgabírájának iratai), од. зб. 3581, 1854-1919 рр.
Описи. Угор. мова.

60

Ф. 173. Великокапушанський окружний начальник, с. Великі Капушани
(A Nagykaposi járás főszolgabirájának iratai), од. зб. 48, 1939-1943 рр.
Описи. Угор. мова.

427

Ф. 175. Великодоброньська початкова народна школа, с. Велика Добронь
Ужанської жупи (A Nagydobronyi állami elemi népiskola iratai; Spisy Statni
obecné lidové školy ve Velké Dobroni), од. зб. 56, 1903-1944 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

141

Ф. 176. Батфавська початкова народна школа, с. Батфа Ужанської жупи
(A Bátfai elemi népiskola iratai; Spisy Štátni maďarské obecné lidové školy v
Derevci), од. зб. 24, 1905-1940 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

137

Ф. 177. Гайдоська державна угорська початкова народна школа, с. Гайдош
Ужгородського округу Ужанської жупи (Spisy státní mad’arské lidové školy v
Gajdoši; A Nagygajdosi állami elemi népiskola iratai), од. зб. 102, 1921-1945
рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

351

Ф. 178. Гайдоська народна сільськогосподарська школа, с. Гайдош
Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Lidová zemědělská škola v
Gajdoší, Gajdoš) , од. зб. 27, 1932-1938 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.

373

Ф. 179. Дусинський районний нотаріат, с. Дусино Свалявського округу
Березької жупи (A Duszinai körjegyzőség iratai), од. зб. 115, 1939-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

439

Ф. 180. Крайове господарське управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород
(Zemský hospodářsky úřad pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě, Užhorod),
од. зб. 708, 1919-1932 рр. Описи. Чеськ. мова

315

Ф. 181. Середнянська державна чеська початкова народна школа,
с. Середнє Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Státní česká obecná
škola v Seredném, Seredné), од. зб. 24, 1926-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

361

Ф. 182. Середнянська церковна початкова народна школа, с. Середнє
Ужгородського округу Ужанської жупи (A Szerednyei görög-katolikus elemi
népiskola iratai; Spisy Řecko-katolické obecné školy v Seredném), од. зб. 80,
1897-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

164

Ф. 184. Великопаладське відділення прикордонної фінансової сторожі,
с. Велика Паладь Севлюського округу (Odděleni pohranični finančne straže
v Velký Paladi, Velki Palad), од. зб. 223, 1921-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

261
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Ф. 185. Берегівський окружний начальник, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi járás főszolgabirájának iratai), од. зб. 1180, 1938-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

427

Ф. 186. Бекеньське відділення прикордонної фінансової сторожі, с. Бекень
Севлюського округу (Odděleni pohranični finančne straže v Bekeně, Beken),
од. зб. 151, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

260

Ф. 187. Четовське відділення прикордонної фінансової сторожі, с. Четово
Берегівського округу (Odděleni pohranični finančne straže v Četově, Četovo),
од. зб. 248, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

264

Ф. 188. Іршавське окружне управління, с. Іршава Підкарпатської Русі
(Okresni úřad v Iršavě, Iršava), од.зб. 900, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ.
мова.

216

Ф. 189. Головна дирекція Кошицького шкільного округу, м. Кошиці
(A Kassai kerületi tanügyi főigazgatóság iratai), од. зб. 1383, 1863-1912 рр.
Описи. Угор. мова.

171

Ф. 190. Сирітська седрія Ужанської жупи, м. Ужгород (Ung vármegye
árvaszékének iratai), од. зб. 6925, 1850-1919 рр. Описи. Угор. мова.

91

Ф. 191. Вілоцьке відділення прикордонної фінансової сторожі, с. Вілок
Севлюського округу (Odděleni pohranični finančne straže v Vyloku, Vylok),
од. зб. 153, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

261

Ф. 192. Бадалівське відділення прикордонної фінансової сторожі, с.
Бадалове Берегівського округу Підкарпатської Русі (Odděleni pohranični
straže v Badalově, Badalovo), од. зб. 69, 1923-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

260

Ф. 193. Форголаньське відділення прикордонної фінансової сторожі,
с. Форголань Севлюського округу (Odděleni pohranični finančne straže v
Forgolani, Forgolan), од. зб. 6, 1921-1922 рр. Опис. Чеськ. мова.

263

Ф. 194. Великопаладьський інспекторат прикордонної фінансової сторожі,
с. Велика Паладь Севлюського округу (Inspektorát pohranični finančne
straže v Velký Paladi, Velki Palad), од. зб. 8, 1937-1938 рр. Опис. Чеськ.
мова.

261

Ф. 195. Петровське відділення прикордонної фінансової сторожі,
с. Петрове Севлюського округу (Odděleni pohranični finančne straže v
Petrově, Petrovo), од. зб. 85, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

262

Ф. 196. Фертешалмашський інспекторат прикордонної фінансової
сторожі, с. Фертешалмаш Севлюського округу (Inspektorát pohranični
finančne straže v Fertešalmášu, Fertešalmáš), од. зб. 97, 1921-1938 рр.
Опис. Чеськ. мова.

263

Ф. 197. Фертешалмашське відділення прикордонної фінансової сторожі,
с. Фертешалмаш Севлюського округу (Odděleni pohranični finančne straže
v Fertešalmašu, Fertešalmaš), од. зб. 501, 1924-1938 рр. Описи. Чеськ.
мова.

263
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Список фондів
Ф. 198. Ужгородська окружна страхова каса Всеугорської установи
соціального страхування, м. Ужгород (Az országos társadalombiztositó
intézet Ungvári kerületi pénztárának iratai), од. зб. 14277, 1938-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

490

Ф. 199. Перечинський окружний суд, с. Перечин Підкарпатської Русі
(Okresnі soud v Perečině, Perečin), од. зб. 428, 1863-1938 рр. Опис. Чеськ.
мова.

281

Ф. 200. Рахівський окружний начальник, с. Рахів Марамороської жупи
(A Rahói járás főszolgabirájának iratai), од. зб. 1064, 1939-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

429

Ф. 201. Рахівський районний нотаріат с. Рахів Марамороської жупи, од.
зб. 210, 1863-1918 рр. Описи. Угорська мова.
Ф. 202. Хустська центральна виборча комісія по виборам до Угорського
парламенту Марамороської адміністративної експозитури, м. Хуст
Марамороської жупи (A Máramarosi kősigazgatási kirendeltség Huszti
kőzponti válaszmányának iratai), од. зб. 1700, 1940-1943 рр. Опис. Угор.,
рос. мови.

471

Ф. 203. Шістнадцятий державний землевимірювальний інспекторат,
м. Ужгород (Spisy 16. mad’arského královského zeměměřičského
inspektorátu; Az Ungvári 16. földmérési felügyelőség iratai), од. зб. 1063,
1920-1944 рр. Описи. Угор. мова.

493

Ф. 204. Великоберезнянський окружний королівський суд, с. Великий
Березний Ужанської жупи (A Nagybereznai királyi járásbíróság iratai), од.
зб. 466, 1852-1919 рр. Описи. Угор. мова.

86

Ф. 205. Державна русинська горожанська школа, м. Ужгород (Spisy státní
rusinské měšt’anské školy v Užhorodě; Az Ungvári ruszin polgári iskola iratai),
од. зб. 92, 1920-1945 рр. Описи. Русин., чеськ., угор., мова.

343

Ф. 206. Берегівська королівська державна лісова управа, м. Берегово
Березької жупи (A Beregszászi magyar királyi állami erdőhivatal iratai), од.
зб. 355, 1882-1920 рр. Описи. Угор. мова.

118

Ф. 207. Великосевлюський окружний державний сільськогосподарський
інспекторат, м. Великий Севлюш (Státní zemědělský inspektorát v Velkěm
Sevlušě, Velký Sevluš), од. зб. 794, 1921-1928 рр. Описи. Чеськ. мова.

323

Ф. 208. Ужгородське промислове об’єднання, м. Ужгород (Az Ungvári
iparegyesület іratai; Spisy Průmyslové komory v Užhorodě), од. зб. 4, 19041925 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

114

Ф. 210. Волівський районний нотаріат, с. Волове Марамороської жупи (Az
Ökörmezői közjegyzőség iratai), од. зб. 8, 1939-1942 рр. Описи. Угор. мова.

435

Ф. 211. Хустське крайове управління, м. Хуст Карпатської України, од. зб.
303, 1938-1939 рр. Описи. Укр., чеськ. мови.

412

Ф. 212. Ужгородський землеробський інспекторат, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Státní zemědělský inspektorát v Užhorodě, Užhorod),
од. зб. 535., 1921-1928 рр. Описи. Чеськ. мова.

324
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Ф. 213. Хустська сільська управа, м. Хуст Підкарпатської Русі (Obecni
úřad v Chustu, Chust), од. зб. 140, 1925-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

255

Ф. 214. Солотвинське нотарське управління, с. Солотвино Рахівського
округу Підкарпатської Русі (Notářký úřad v Marmorošskě Solotvině,
Solotvino), од. зб. 938, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.

244

Ф. 215. Рахівське окружне фінансове (податкове) управління, с. Рахів
Підкарпатської Русі (Berní správa v Rahově, Rahov), од. зб. 644, 1920-1938
рр. Описи. Чеськ., угор., рос. мови.

301

Ф. 216. Рахівське окружне фінансове управління, с. Рахів Марамороської
жупи (A Rahói járási adóhivatal iratai), од. зб. 337, 1939-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

484

Ф. 217. Рахівське окружне управління, с. Рахів Підкарпатської Русі (Okresni
úřad v Rahové, Rahovo), од. зб. 2189, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ., угор.,
рос. мови.

219

Ф. 218. Рахівське нотарське управління, с. Рахів Рахівського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Rahově, Rahov), од. зб. 63, 1921-1938
рр. Описи. Чеськ. мова.

243

Ф. 220. Ясінянське районне нотарське управління, с. Ясіня Рахівського
округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Jasin’a, Jasin’a), од. зб. 224,
1920-1939 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

252

Ф. 221. Требушанське нотарське управління, с. Требущани Рахівського
округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Trebušě, Trebuša), од. зб. 174,
1919-1935 рр. Описи. Чеськ. мова.

246

Ф. 224. Середньоапшанська греко-католицька парафія Мукачівської грекокатолицької єпархії, с. Середня Апша Рахівського округу Марамороської
жупи (A Középapsai görög-katolikus parókia iratai; Spisy Řecko-katolického
farního úřadu v Rachově), од. зб. 104, 1678-1944 рр. Опис. Лат., угор.,
чеськ., рос. мова.

184

Ф. 225. Рахівська греко-католицька парафія Мукачівської грекокатолицької єпархії, м. Рахів (A Rahói görög-katolikus parókia iratai; Spisy
Řecko-katolického farního úřadu v Rachově), од. зб. 88, 1788-1945 (1949)
рр. Опис. Лат., угор., слов., рос. мови.

183

Ф. 229. Середньоапшанське нотарське управління, с. Середня Апша
Рахівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad ve Stredni Apši,
Stredn’a Apša), од. зб. 188, 1929-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

274

Ф. 230. Богданське нотарське управління, с. Богдан Рухівського округу
Підкарпатської Русі (Obecni notářský úřad v Bogdanu, Bogdan), од. зб. 575,
1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

228

Ф. 231. Великобичківське нотарське управління, с. Великий Бичків
Рахівського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Velkem Bočkově,
Velký Bočkov), од. зб. 855, 1920-1939 рр. Описи.

230

567

Список фондів
Ф. 232. Ужгородська окружна кадастрова межова управа, м. Ужгород
(Katastrální měřický úřad v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 1984, 1921-1938 рр.
Описи. Чеськ., угор. мови.

331

Ф. 233. Бенський районний нотаріат, с. Бене Берегівського округу
Березької жупи (A Benei körjegyzőség iratai), од. зб. 1281, 1938-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

432

Ф. 235. Іршавський окружний начальник, с. Іршава Березької жупи
(Az Ilosvai járás főszolgabirájának iratai), од. зб. 128, 1939-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

428

Ф. 236. Великораковецький районний нотаріат, с. Великий Раковець
Севлюського округу Угочанської жупи (A Nagyrákóci körjegyzőség iratai),
од. зб. 358, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.
Ф. 237. Ільницький нотарський уряд, с. Ільниця Іршавського округу
(Notářský úřad v Ilnici, Ilnica), од. зб. 229, 1921-1938 рр. Описи. Чеськ.
мова.

235

Ф. 238. Ільницький районний нотаріат, с. Ільниця Іршавського округу
Березької жупи (Az Iloncai körjegyzőség iratai), од. зб. 329, 1939-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

441

Ф. 239. Берегівський окружний суд, м. Берегово Підкарпатської Русі
(Okrеsni soud v Berehově, Berehovo) од. зб. 1679, 1919-1938 рр. Описи.
Чеськ. мова.

279

Ф. 240. Хустський крайовий королівський суд, м. Хуст Марамороської
жупи (A Huszti királyi tőrvényszék iratai), од. зб. 277, 1939-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

473

Ф. 241. Сирітський суд Ужанської жупи, м. Ужгород (Spisy Sirotčiho úřadu
Užské župu; Ung vármegye árvaszékének iratai), од. зб. 4763, 1870-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

91

Ф. 242. Іршавський державний нотаріус, с. Іршава Березької жупи (Az
Ilosvai kőrjegyzőség iratai), од. зб. 189, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

479

Ф. 243. Іршавський окружний королівський суд, с. Іршава Березької жупи
(Az Ilosvai királyi járásbiróság iratai), од. зб. 287, 1939-1944 рр. Описи. Угор.
мова.

474

Ф. 244. Іршавський окружний суд, с. Іршава Підкарпатської Русі (Okresnі
soud v Iršavě, Iršava), од. зб. 2261, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

280

Ф. 245. Піджупан Угочанської жупи, м. Севлюш (Ugocsa vármegye
alispánjának iratai), од. зб. 7667, 1828-1919 рр. Описи. Угор., нім., мови.

53

Ф. 246. Севлюський окружний королівський суд, м. Севлюш Угочанської
жупи (A Nagyszőlősi királyi járásbíróság iratai), од. зб. 9074, 1850-1919 рр.
Описи. Угор. мова.

88

Ф. 247. Севлюський окружний суд, м. Севлюш Підкарпатської Русі (Okresnі
soud v Sevl’usě, Sevl’us), од. зб. 18787, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

282
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Ф. 248. Севлюський окружний королівський суд, м. Севлюш Угочанської
жупи (A Nagyszőlősi járásbiroság iratai), од. зб. 1240, 1939-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

475

Ф. 249. Товариство по боротьбі з паводками та по регуляції річок Березької
жупи, м. Берегово (A Bereg vármegyei vizszabályozó és ármentesitő társulat
iratai), од. зб. 1294, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.

496

Ф. 250. Берегівське товариство по водній регуляції та боротьбі з
паводками, м. Берегово (Beregi vizszabályozó és ármentesitő társulat,
Beregszász), од. зб. 1149, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.

336

Ф. 251. Товариство по боротьбі з паводками та по регуляції річок
Березької жупи, м. Берегово Угорського королівства (A Bereg vármegyei
vízszabályozó és ármentesítő társulat iratai), од. зб. 2435, 1854-1919 рр.
Описи. Угор. мова.

122

Ф. 252. Галмський окружний королівський суд, с. Галмі Угочанської жупи
(A Halmi királyi járásbíróság iratai), од. зб. 8762, 1858-1919 рр. Описи. Угор.
мова.

87

Ф. 253. Сотмарнеметський крайовий королівський суд, с. Сотмар-Немети
Сатмарської жупи (A Szatmárnémeti törvényszék iratai; Spisy Královské
soudni tabule v Szatmárnémeti), од. зб. 202, 1870-1921 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

85

Ф. 254. Ужгородське окружне військове командування, м. Ужгород
(Az Ungvári járási katonai parancsnokság iratai), од. зб. 85, 1938-1939 рр.
Опис. Угор. мова.

482

Ф. 255. Великоберезнянський окружний начальник, с. Великий Березний
Ужанської жупи (A Nagybereznai járás főszolgabírájának iratai), од. зб. 228,
1853-1918 рр. Описи. Угор. мова.

59

Ф. 256. Ужгородський будівельний уряд, м. Ужгород (Az Ungvári
államépitészeti hivatal iratai), од. зб. 188, 1879-1919 рр. Описи. Угор. мова.

124

Ф. 257. Севлюський окружний начальник, м. Севлюш Угочанської жупи
(A Nagyszőlősi járás főszolgabirájának iratai), од. зб. 30, 1939-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

429

Ф. 258. Піджупан Угочанської жупи, м. Надьселлеш (Ugocsa vármegye
alispánjának iratai), 1622 од. зб., 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

425

Ф. 259. Наджупан Угочанської жупи, м. Надьселлеш (Ugocsa vármegye
főispánjának iratai), 152 од. зб., 1940-1944 рр. Описи. Угор. мова.

424

Ф. 260. Солотвинська угорська королівська головна дирекція солерудників,
с. Солотвино Рахівського округу Марамороської жупи (A Szlatinai
főbányahivatal iratai), од. зб. 1081, 1870-1916 рр. Описи. Угор. мова.

83

Ф. 261. Нодьберезнянський окружний королівський суд, с. Нодьберезна
Ужанської жупи (A Nagybereznai járásbiróság iratai), од. зб. 65, 19391944 рр. Опис. Угор. мова.

475
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Список фондів
Ф. 262. Великобичківський районний нотаріат, с. Великий Бичків
Тисавелдьського округу Марамороської жупи (A Nagybocskói körjegyzőség
iratai), од. зб. 96, 1852-1919 рр. Описи. Угор. мова.

70

Ф. 264. Угорська королівська початкова народна школа, с. Красношори
Тячівського округу Марамороської жупи (A Tarackrasznai állami elemi
népiskola iratai), од. зб. 1, 1939-1942 рр. Опис. Угор. мова.

502

Ф. 265. Фанчиківське нотарське управління, с. Фанчиково Севлюського
округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Fančikově, Fančikovo), од. зб.
137, 1918-1938 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

250

Ф. 266. Теківське районне нотарське управління, с. Теково Севлюського
округу Підкарпатської Русі (Obvodni notářstvi v Tekově, Tekovo), од. зб.
419, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

248

Ф. 268. Чорноардівське нотарське управління, с. Чорний Ардов
Севлюського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Černom Árdově,
Černi Árdov), од. зб. 4, 1935 р. Опис. Чеськ. мова.

251

Ф. 269. Чепівський районний нотаріат, с. Чепа Севлюського округу
Угочанської жупи (A Csepei körjegyzőség iratai), 125 од. зб., 1939-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

459

Ф. 270. Селлешдюлівський районний нотаріат, с. Селлешдюло Угочанської
жупи (A Szőlősgyulai körjegyzőség iratai), од. зб. 83, 1939-1944 рр. Опис.
Угор. мова.

450

Ф. 271. Мадярком’ятський районний нотаріат, с. Мадяр Ком’яти
Севлюського округу Угочанської жупи (A Magyarkomjáti körjegyzőség
iratai), од. зб. 70, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.

445

Ф. 272. Севлюський районний нотаріат, м. Севлюш Угочанської жупи (A
Nagyszőlősi körjegyzőség iratai), 666 од. зб., 1939-1944 рр. Описи. Угор.
мова.

450

Ф. 273. Севлюське нотарське управління, м. Севлюш Підкарпатської Русі
(Notářský úřad v Velkim Sevljusi, Velký Sevljus), од. зб. 1345, 1919-1939 рр.
Описи. Чеськ., угор. мови.

245

Ф. 274. Народногосподарська Рада Підкарпатської Русі, м. Ужгород
(Národohospodářský sbor pro Podkarpatskou Rus, Užhorod), од. зб. 216,
1934-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

318

Ф. 275. Берегівський державний нотаріус, м. Берегово (A Beregszászi
közjegyző iratai), од. зб. 272, 1881-1920 рр. Описи. Угор. мова.

95

Ф. 276. Берегівський міський державний нотаріус, м. Берегово
Підкарпатської Русі (Veřejný notár v Berehově, Berehovo), од. зб. 147,
1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

287

Ф. 277. Берегівський державний нотаріус, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi kőzjegyző iratai), од. зб. 496, 1939-1944 рр. Описи. Угор.
мова.

479
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Ф. 278. Берегівський окружний шкільний інспекторат, м. Берегово
Підкарпатської Русі (Školský inspektorát v Berehově, Berehovo), од. зб.
540, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ., русин. мови.

379

Ф. 280. Адміністративна комісія Угочанської жупи, м. Севлюш (Ugocsa
vármegye közigazgatási bizottságának iratai), од. зб. 1903, 1865-1919 рр.
Описи. Угр. мова.

42

Ф. 281. Ужгородський окружний начальник, м. Ужгород (Az Ungvári járás
főszolgabirájának iratai), од. зб. 2554, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.

430

Ф. 282. Фанчиківський районний нотаріат, с. Фанчиково Севлюського
округу Угочанської жупи (A Fancsikai körjegyzőség iratai), од. зб. 108, 19391944 рр. Описи. Угор. мова.

456

Ф. 283. Піджупан Березької жупи, м. Берегово Угорського королівства
(Bereg vármegye alispánjának iratai), од. зб. 15228, 1750-1918 рр. Описи.
Лат., нім., угор. мови.

52

Ф. 284. Адміністративна комісія Угочанської жупи, м. Севлюш (Ugocsa
vármegye közigazgatási bizottságának iratai), од. зб. 248, 1939 – 1944 рр.
Опис. Угор. мова.

422

Ф. 285. Фелшеверешмартівський районний нотаріат, с. Фелшеверешмарт
Севлюського округу Угочанської жупи (A Felsőveresmarti körjegyzőség
iratai), од. зб. 121, 1939-1944 рр., Опис. Угор. мова.

456

Ф. 286. Тисапетерфалвський районний нотаріат, с. Тисапетерфалва
Севлюського округу Угочанської жупи (A Tiszapéterfalvai körjegyzőség
iratai), од. зб. 152, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.

452

Ф. 288. Текегазький районний нотаріат, с. Текегаза Севлюського округу
Угочанської жупи (A Tekeházai körjegyzőség iratai), од. зб. 77, 1939-1944
рр. Описи. Угор. мова.

452

Ф. 289. Севлюська королівська лісова наглядацька станція, м. Севлюш
Угочанської жупи (A Nagyszőlősi magyar királyi járási erdőgondnokság
iratai), од. зб. 372, 1876-1919 рр. Описи. Угор. мова.

120

Ф. 290. Великоком’ятське нотарське управління, с. Великі Ком’яти
Севлюського округу Підкарпатської Русі (Obvodni notářský úřad v Velikich
Komn’atach, Veliki Komn’aty), од. зб. 14, 1924-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.

230

Ф. 292. Товариство по вирощуванню худоби на території Ужанської жупи,
м. Ужгород (Az Ung vármegyei állattenyésztők egyesületének iratai), од. зб.
10, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.

494

Ф. 293. Тисауйгельський районний нотаріат, с. Тисауйгель Севлюського
округу Угочанської жупи (A Tiszaújhelyi körjegyzőség iratai), од. зб. 167,
1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.

453

Ф. 294. Затисянський окружний начальник, с. Галмі (Ugocsa vármegye
tiszántúli (Halmi) járása főszolgabírájának iratai), од. зб. 75, 1850-1918 рр.
Описи. Угор. мова.

60
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Список фондів
Ф. 295. Сирітська седрія Угочанської жупи, м. Севлюш (Ugocsa vármegye
árvaszékének iratai), од. зб. 194, 1850-1919 рр. Описи. Угор. мова.

91

Ф. 297. Ваянський районний нотаріат, с. Ваян Великокапушанського
округу Ужанської жупи (A Vajáni körjegyzőség iratai), од. зб. 106, 1938 –
1944 рр. Описи. Угор. мова.

436

Ф. 298. Крайовий архів Підкарпатської Русі, м. Ужгород (Zemská archivní
komise v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 41, 1923-1938 рр. Описи. Чеськ., нім.,
угор. мови.

400

Ф. 299. Великокапушанський окружний суд, с. Великі Капушани
Підкарпатської Русі (Okrеsni soud v Velkich Kapušanach, Velki Kapušani),
од. зб. 70, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

279

Ф. 300. Тереблянське нотарське управління, с. Теребля Тячівського
округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Terebl’ě, Terebl’a), од. зб. 95,
1920-1927 рр. Опис. Чеськ. мова.

247

Ф. 301. Ганицьке нотарське управління, с. Ганичі Тячівського округу
Підкарпатської Русі (Okresni notářský úřad v Gáničách, Gániči), од. зб. 126,
1920-1924 рр. Описи. Чеськ. мова.

233

Ф. 302. Терновське нотарське управління, с. Тернове Тячівського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Ternově, Ternovo), од. зб. 161, 19211938 рр. Описи. Чеськ. мова.

247

Ф. 303. Вишківське нотарське управління, с. Вишково Хустського округу
Марамороської жупи (Visk nagyközség iratai), од. зб. 302, 1894-1918 рр.
Описи. Угор. мова.

64

Ф. 304. Чоманфалвський районний нотаріат, с. Чоманфалва Тячівського
округу Марамороської жупи (A Csománfalvai körjegyzőség iratai), од. зб.
255, 1882-1919 рр. Опис. Угор. мова.

75

Ф. 305. Хустське нотарське управління, с. Хуст Хустського округу
Марамороської жупи (Huszt nagyközség iratai), од. зб. 139, 1862-1919 рр.
Опис. Угор. мова.

67

Ф. 307. Чумальовське нотарське управління, с. Чумальово Тячівського
округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Čomaljevě, Čomaljevo), од. зб.
193, 1923-1927 рр. Описи. Чеськ. мова.

251

Ф. 309. Нересницьке нотарське управління, с. Нересниця Тячівського
округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Neresnicě, Neresnica), од. зб.
45, 1920-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.

238

Ф. 310. Вишівське нотарське управління, с. Вишково Хустського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Vyškově, Vyškovo), од. зб. 202, 19201938 рр. Описи. Чеськ. мова.

230

Ф. 311. Салдобоське нотарське управління, с. Салдобош Хустського
округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Saldobošě, Saldodoš), од. зб.
55, 1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

245
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Ф. 312. Углянське нотарське управління, с. Угля, Тячівського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Uhlji, Uhlja) од. зб. 3, 1922-1923 рр.
Опис. Чеськ. мова.

250

Ф. 313. Бедевлянське нотарське управління, с. Бедевля Тячівського округу
Підкарпатської Русі (Bedevlský okružní notářiat v Bedevl’ě, Bedevl’a), од.
зб. 45, 1921-1923 рр. Описи. Чеськ. мова.

227

Ф. 314. Требушанське нотарське управління, с. Требушани Тисавелдьського
округу Марамороської жупи (Terebesfejérpatak nagyközség iratai), од. зб.
3, 1914-1918 рр. Опис. Угор. мова.

67

Ф. 315. Вільхівське нотарське управління, с. Вільхівці Тячівського округу
Підкарпатської Русі (Okresni notářský úřad v Vulchuvcách, Vulchuvci), од.
зб. 167, 1921-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

231

Ф. 316. Драгівське нотарське управління, с. Драгово Хустського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Drahové, Drahovo), од. зб. 350, 19201938 рр. Описи. Чеськ. мова.

234

Ф. 317. Севлюське податкове управління, м. Севлюш Угочанської жупи (A
Nagyszőlősi adóhivatal iratai), од. зб. 30, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

486

Ф. 318. Тячівське нотарське управління с. Тячів Тячівського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v T’ačově, T’ačově), од. зб. 173, 19201937 рр. Описи. Чеськ. мова.

247

Ф. 319. Буштягазький районний нотаріат, с. Буштягаза Тячівського округу
Марамороської жупи (A Bustyaházai körjegyzőség iratai), од. зб. 487, 18831920 рр. Опис. Угор. мова.

70

Ф. 320. Кевешлігетський районний нотаріат, с. Кевешлігет Хустського
округу Марамороської жупи (A Kövesligeti körjegyzőség iratai), од. зб. 371,
1890-1919 рр. Описи. Угор. мова.

72

Ф. 321. Теребешфеєрпотоцьке нотарське управління, с. Теребешфеєрпоток
Тисавелдьського округу Марамороської жупи (Terebesfejérpatak
nagyközség iratai), од. зб. 43, 1913-1919 рр. Опис. Угор. мова.

66

Ф. 322. Адвокатська контора Бенда Отокара, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Benda Otokár ügyvédi irodája Ungváron, Ungvár), од.зб. 1289, 19241938 рр. Описи. Угор. мова.

289

Ф. 323. Завбуцька державна початкова народна школа, с. Завбуч
Перечинського округу (Державная народная школа в Завбуче; Spisy státní
obecné školy v Zubavči; A Kistari (Zavbucsi) állami elemi népiskola iratai), од.
зб. 32, 1923-1943 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

355

Ф. 324. Товариство водорегуляції та боротьби з паводками Березької
жупи, м. Вашарошнамень (A Bereg vármegyei vízszabályozó és ármentesítő
társulat iratai; Spisy Vodohospodářského a protipovodnového spolku Berežské
župy), од. зб. 712, 1918-1941 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

123

Ф. 325. Сільськогосподарський інспекторат Ужанської жупи, м. Ужгород
(Ung vármegye gazdasági felügyelőségének iratai), од. зб. 155, 19001919 рр. Описи. Угор. мова.

114

573

Список фондів
Ф. 326. Іршавський окружний шкільний інспекторат, с. Іршава Березької
жупи (Spisy školského inspektorátu v Iršavě; Az Ilosvai járási tanfelügyelóség
iratai), од. зб. 73, 1920-1943 рр. Опис. Чеськ., русин., угор. мови.

380

Ф. 329. Харшфалвський районний нотаріат, с. Харшфалва Свалявського
округу Березької жупи (A Hársfalvai körjegyzőség iratai), од. зб. 30, 19391943 рр. Опис. Угор. мова.

457

Ф. 331. Інспекторат державних промислових шкіл, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Inspektorát státních živnostenskích škol v Užhorodě, Užhorod),
од. зб. 185, 1921-1939 рр. Описи. Чеськ., русин. мова.

381

Ф. 332. Ужгородська державна чеська горожанська школа, м. Ужгород
(Státní československá měšt’anská škola v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 769,
1919-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

346

Ф. 333. Хустська філія Словацького загального кредитного банку, м. Хуст
Підкарпатської Русі (Chustská filiálka Slovenské úvěrově banky v Chustě,
Chust), од. зб. 6, 1927-1941 рр. Опис. Угор., чеськ., словацьк. мови.

309

Ф. 334. Ужгородська державна русинська торговельна академія,
м. Ужгород (Státní obchodní škola v Užhorodě; Az Ungvári orosz kereskedelmi
akadémia iratai), од. зб. 64, 1928-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

370

Ф. 335. Ужгородська російська державна гімназія, м. Ужгород (Az Ungvári
állami orosz gimnázium iratai; Spisy Síátního reálného gymnázia s ruským
vyučovacím jazykem v Užhorodě), од. зб. 60, 1862-1945 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

131

Ф. 336. Ужгородська греко-католицька півчо-учительська семінарія,
м. Ужгород (Az Ungvári görogkatolikus kántor-tanitóképezde iratai; Spisy
Řecko-katolíckeho farního úřadu v Užhorodě), од. зб. 371, 1795-1945 рр.
Описи. Угор., чеськ. мови.

126

Ф. 338. Жденіївський інспекторат прикордонної фінансової сторожі,
с. Жденієво Свалявського округу Підкарпатської Русі (Inspektorát
pohranični finančne straže v Ždenijevě, Ždenijevo), од. зб. 1, 1920-1938 рр.
Опис. Чеськ. мова.

262

Ф. 339. Рахівський окружний королівський суд, с. Рахів Марамороської
жупи (A Rahói királyi járásbíróság iratai), од. зб. 1151 од. зб., 1875-1938 рр.
Описи. Угор. мова.

88

Ф. 340. Хустський окружний начальник, м. Хуст Марамороської жупи
(A Huszti járás főszolgabirájának iratai), од. зб. 876, 1939-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

431

Ф. 341. Тячівський окружний начальник, с. Тячів Тячівського округу
(A Técsői járás főszolgabirájának iratai), од. зб. 102, 1939-1940 рр. Описи.
Угор. мова.

430

Ф. 342. Тячівський окружний суд, м. Тячів Підкарпатської Русі (Okresnі
soud v T’ačově, T’ačovo), од. зб. 19361, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

283

Ф. 343. Рахівський окружний суд, с. Рахів Підкарпатської Русі (Okresnі
soud v Rahově, Rahovo), од. зб. 287, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

281

574
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Ф. 344. Берегівський крайовий суд, м. Берегово Підкарпатської Русі
(Krajský soud v Berehově, Berehovo), од.зб. 115, 1919-1939 рр. Описи.
Чеськ. мова.

277

Ф. 345. Кошицький крайовий суд, м. Кошиці (Krajský soud v Košiciach,
Košice), од.зб. 16, 1923-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

277

Ф. 346. Тячівський окружний королівський суд, с. Тячів Марамороської
жупи (A Técsői királyi járásbíróság iratai), од. зб. 4567, 1865-1919 рр. Описи.
Угор. мова.

89

Ф. 347. Берегівський крайовий королівський суд, м. Берегово (A Beregszászi
törvényszék iratai), од. зб. 640, 1851-1919 рр. Описи. Угор. мова.

84

Ф. 348. Мараморошсігетський крайовий королівський суд, м. МараморошСігет (A Máramarosszigeti törvényszék iratai; Spisy Královského soudu v
Máramarosszigetu), од. зб. 74, 1856-1939 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

85

Ф. 349. Рахівський окружний королівський суд, с. Рахів Марамороської
жупи (A Rahói járásbiróság mint telekkőnyvi hatóság iratai), од. зб. 461,
1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

475

Ф. 350. Керешмезівський районний нотаріат, с. Керешмезев Рахівського
округу Марамороської жупи (A Kőrösmezői körjegyzőség iratai), од. зб. 153,
1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

442

Ф. 351. Тисабогданське нотарське управління, с. Тисабогдан
Тисавелдьського округу Марамороської жупи (Tiszabogdány nagyközség
iratai), од. зб. 340, 1896-1919 рр. Описи. Угор. мова.

66

Ф. 352. Тисабогданський районний нотаріат, с. Тисабогдан Рахівського
округу Марамороської жупи (Tiszabogdány nagyközség iratai), од. зб. 18,
1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

453

Ф. 353. Теребешфеєрпотоцький районний нотаріат, с. Теребешфеєрпоток
Рахівського округу Марамороської жупи (A Terebesfejérpataki körjegyzőség
iratai), од. зб. 80, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

453

Ф. 354. Драгівський районний нотаріат, с. Драгово Хустського округу
Марамороської жупи (A Kövesligeti körjegyzőség iratai), од. зб. 172, 19391944 рр. Описи. Угор. мова.

440

Ф. 355. Марамороський загальний кредитний банк, м. Хуст (A Máramarosi
általános hitelbank iratai; Spisy Maramarošské všeobecné úvěrové banky a
akciové společnosti), од. зб. 34, 1909-1931 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

103

Ф. 356. Велятинське нотарське управління, с. Велятин Хустського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Veliatiné, Veljiatino), од. зб.1233, 19191938 рр. Описи. Чеськ. мова.

231

Ф. 357. Велятинське сільське нотарське управління, с. Велятин Хустського
округу Марамороської жупи (A Velétei körjegyzőség iratai), од. зб. 78, 19381944 рр. Опис. Угор. мова.

463

Ф. 358. Велятинський районний нотаріат, с. Велятин Затисянського округу
Угочанської жупи (A Velétei körjegyzőség iratai), од. зб. 39, 1850-1919 рр.
Опис. Угор. мова.

70

575

Список фондів
Ф. 359. Інспекторат початкових шкіл з чеською мовою навчання, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Inspektorát státních škol národních s československým
jazykém vyučovacím v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 673, 1923-1939 рр.
Описи. Чеськ. мова.

381

Ф. 360. Ужгородська єврейська реальна гімназія, м. Ужгород (Spisy
židovského reálního gymnáziuma v Užhorodě; Az Ungvári zsidó reálgimnázium
iratai), од. зб. 87, 1934-1944 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.

341

Ф. 361. Вишківське сільське управління, с. Вишково, Хустського округу
Марамороської жупи (A Viski körjegyzőség iratai), од. зб. 250, 1939-1944
рр. Описи. Угор. мова.

466

Ф. 362. Хустський окружний королівський суд, с. Хуст Марамороської
жупи (A Huszti királyi járásbíróság iratai), од. зб. 191, 1876-1918 рр. Описи.
Угор. мова.

89

Ф. 363. Велятинське метричне управління, с. Велятин Хустського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Veljatině, Veljatino), од. зб. 1,
1925-1929 рр. Опис. Чеськ. мова.

267

Ф. 365. Шкільний інспекторат Угочанської жупи, м. Надьселлеш Угорського
королівства (Ugocsa vármegyei tanfelügyelőség iratai) , од. зб. 94, 18681918 рр. Описи. Угор. мова.

173253

Ф. 366. Вишківське сільське управління, с. Вишково Хустського округу
Підкарпатської Русі (Viski kőzség, Visk; Obecni rada v Výškově nad Tisou,
Výškovo nad Tisou), од. зб. 123, 1914-1938 рр. Описи. Угор., чеськ. мова.

161

Ф. 367. Ужгородська словацька початкова школа, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Az Ungvári szlovák elemi iskola iratai; Spisy Lidové školy
slovenské v Užhorodě) , од. зб. 142, 1899-1942 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

455

Ф. 368. Урмезевський районний нотаріат, с. Урмезе Тячівського округу
Марамороської жупи (Az Úrmezői körjegyzőség iratai), од. зб. 113, 19391944 рр. Описи. Угор. мова.

96

Ф. 369. Нодьселлеський королівський нотаріус, м. Надьселлеш
Угочанської жупи (A Nagyszőlősi közjegyző iratai), од. зб. 187, 18771919 рр. Описи. Угор. мова.

288

Ф. 370. Севлюський державний нотаріус, м. Севлюш Підкарпатської Русі
(Veřeiny notár v Velkém Sevljuši, Velký Sevljuš), од.зб. 200, 1920-1939 рр.
Описи. Чеськ. мова.

288

Ф. 371. Севлюський королівський нотаріус, м. Севлюш Угочанської жупи
(A Nagyszőlősi kőzjegyző iratai), од. зб. 43, 1939-1944 рр. Описи. Угор.
мова.

480

Ф. 372. Мадярком’ятська початкова народна школа, с. Мадярком’ят
Севлюського округу Угочанської жупи (A Nagykomjáti elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Vělkém Komjátu) , од. зб. 295, 1898-1944 рр. Описи.
Угор., чеськ. мови.

141

Ф. 373. Ужгородська центральна виборча комісія по виборам до Угорського
парламенту, м. Ужгород (Ung vármegye választási bizottságának iratai), од.
зб. 486, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.

471

576
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Ф. 374. Солотвинські угорські королівські солерудники, с. Солотвино
Рахівського округу Марамороської жупи (Az Aknaszlatinai magyar királyi
sóbányahivatal iratai; Spisy Maďarského královského solného dolu v
Solotvině), од. зб. 818, 1838-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

112

Ф. 375. Мараморошсігетська дирекція угорських королівських
шахт, солерудників, лісів та державного майна, м. Мараморошсіґет
(A Máramarosszigeti sóbánya, erdő- és államjavak főigazgatóságának iratai),
од. зб. 99, 1851-1880 рр. Описи. Угор. мова.

83

Ф. 376. Дирекція королівського угорського майна, м. Мараморош-Сігет
(A Máramarosszigeti jószágigazgatóság iratai), од. зб. 262, 1865-1890 рр.
Описи. Угор. мова.

83

Ф. 377. Костєвопастельська початкова школа, с. Костєва Пастель
Великоберезнянського округу (A Nagypásztélyi (Kosztyovópásztélyi) állami
népiskola iratai; Spisy obecné školy v Kosťové Pastilе), од. зб. 47, 1913-1945
рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

148

Ф. 379. Лютянська початкова народна школа, с. Люта Великоберезнянського
округу (A Lyutai állami népiskola iratai; Spisy Státni obecné školy v Ljute), од.
зб. 129, 1907-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

151

Ф. 382. Смереківська державна початкова школа, с. Смерекове
Великоберезнянського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola
podkarpatoruská v Smrkově, Smrková), од. зб. 25, 1920-1938 рр. Описи.
Русин., чеськ. мови.

361

Ф. 383. Шаланківський районний нотаріат, с. Шаланки Севлюського округу
Угочанської жупи (A Salánki körjegyzőség iratai), од. зб. 417, 1939-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

460

Ф. 384. Політичний уповноважений по місту Берегову Угорської
Радянської республіки (Beregszász város politikai megbizottjának iratai),
од.зб. 50, 1919 р. Опис. Угор. мова.

189

Ф. 386. Хустська державна німецька народна школа, м. Хуст Хустського
округу Підкарпатської Русі (Deutsche Staats Volksschule in Chust), од. зб.
16, 1926-1939 рр. Опис. Нім. мова.

367

Ф. 388. Хустська початкова народна школа № 1, м. Хуст Марамороської
жупи (A Huszti 1. számú elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy číslo 1. v
Chustě) , од. зб. 720, 1883-1946 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

162

Ф. 389. Хустська державна чеська початкова народна школа, м. Хуст
Марамороської жупи (Spisy jubilejní statní obecné školy s českým
vyučovacím jazykém v Chustě; A Huszti cseh nyelvű népiskola iratai), од. зб.
82, 1924-1944 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

367

Ф. 390. Хустська горожанська школа, м. Хуст (A Huszti polgári iskola iratai;
Spisy Měšťanské školy v Chustě), од. зб. 498, 1886-1946 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

133

577

Список фондів
Ф. 391. Хустська державна реальна гімназія, м. Хуст Марамороської жупи
(Spisy státního reálního gymnáziuma v Chustě; A Huszti államí reálgimnázium
iratai), од. зб. 1321, 1921-1944 рр. Описи. Чеськ., рос., угор. мови.

341

Ф. 392. Білківська початкова народна школа, с. Білки Іршавського округу
Березької жупи (A Bilkei elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Bilkách),
од. зб. 221, 1879-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

137

Ф. 394. Кішбочковська початкова народна школа, с. Кішбочко Рахівського
округу Марамороської жупи (A Kisbocskói elemi népiskola iratai; Spisy
obecné školy v Málém Bočkově), од. зб. 58, 1905-1943 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

148

Ф. 395. Великобичківська народна школа, с. Великий Бичків Рахівського
округу (A Nagybocskói elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy ve Velkém
Bočkově), од. зб. 183, 1889-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

143

Ф. 396. Білківська чеська горожанська школа, с. Білки Іршавського округу
(Státní česká měšt’anská škola v Bilkách, Bilký), 10 од. зб., 1935-1939 рр.
Опис. Чеськ. мова.

342

Ф. 398. Великобичківська державна господарська школа, с. Великий
Бичків Рахівського округу Підкарпатської Русі (Státní hospodářská škola
ve Velkém Bočkově, Veľký Bočkov), од. зб. 12, 1926-1938 рр. Опис. Русин.,
чеськ. мови.

372

Ф. 399. Великобичківська державна чеська початкова народна школа,
с. Великий Бичків Рахівського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná
škola s československým jazykém vyučovacím v Velikém Bočkové, Veliký
Bočkov), 31 од. зб., 1924-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

349

Ф. 400. Берегдедська церковна реформатська початкова школа,
с. Берегдеда Берегівського округу Березької жупи (A Beregdédai református
elemi népiskola iratai; Spisy Reformované obecné školy v Dědově), од. зб.
41, 1905-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

140

Ф. 401. Тисачоманська початкова народна школа, с. Тисачома
Берегівського округу Березької жупи (A Csomai elemi népiskola iratai; Spisy
obecné školy v Čоmě), од. зб. 42, 1900-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

160

Ф. 402. Гетенська народна школа, с. Гетен Берегівського округу (A Hetyeni
elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Lipovjě), од. зб. 114, 19051945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

143

Ф. 403. Грабарівська народна школа, с. Грабарово Берегівського округу
(A Halábori elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Hrabarově), од. зб.
78, 1910-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

143

Ф. 404. Гунядська початкова народна школа, хутір Гуняді Берегівського
округу Березької жупи (Spisy obecné školy v Hunyadí; A Hunyadi tanyai
elemi népiskola iratai), од. зб. 38, 1927-1946 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

351

Ф. 405. Гатьська початкова народна школа, с. Гать Берегівського округу
(A Gáti elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Hati), од. зб. 242, 19001946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

143
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Ф. 406. Зміївська початкова народна школа, с. Зміївка Берегівського
округу (A Kigyósi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Zmijivci), од.
зб. 65, 1902-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

147

Ф. 407. Великобактянська народна школа, с. Велика Бакта Берегівського
округу (A Nagybaktai elemi népiskola iratai), од. зб. 5, 1938-1946 рр. Опис.
Угор. мова.

500

Ф. 408. Свободська народна школа, с. Свобода Берегівського округу
Березької жупи (A Nogybakosi elemi iskola iratai), од. зб. 1, 1944-1945 рр.
Опис. Угор. мова.

501

Ф. 409. Мужайська початкова народна школа, с. Мужай (Мужієве)
Берегівського округу Березької жупи (A Nagymuzsalyi elemi népiskola
iratai; Spisy obecné školy v Mužijevě), од. зб. 123, 1902-1945 рр. Описи.
Угор., чеськ. мови.

501

Ф. 410. Берегівська торговельна школа, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi kereskedelmi iskola iratai), од. зб. 1, 1943-1944 рр. Опис.
Угор. мова.

503

Ф. 411. Оросівська початкова народна школа, с. Оросі Берегівського
округу (A Sárosoroszi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Orosijevě),
од. зб. 48, 1905-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

155

Ф. 412. Малобіганьська початкова народна школа, с. Мала Бігань
Берегівського округу (A Kisbégányii elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Malé Béhani), од. зб. 83, 1903-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

152

Ф. 413. Квасівська народна школа, с. Квасово Берегівського округу
(A Kovászói elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Kvasově), од. зб.
354, 1893-1948 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

148

Ф. 414. Бовтрадьсъка народна школа, с. Бовтрадь Берегівського округу
(A Bótrágyi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Batradi), од. зб. 137,
1906-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

138

Ф. 415. Запсоньська народна школа, с. Запсонь Берегівського округу
(A Zápszonyi elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Zástavném), од. зб.
62, 1906-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

146

Ф. 416. Папівська початкова народна школа, с. Папі Берегівського округу
Березької жупи (A Csonkapapi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Popově), од. зб. 45, 1906-1947 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

155

Ф. 417. Алшореметська початкова народна школа, с. Алшоремете
Берегівського округу Березької жупи (Az Alsóremetei elemi népiskola iratai;
Spisy Obecné školy v Nižných Remetách), од. зб. 122, 1898-1946 рр. Описи.
Угор., чеськ. мови.

137

Ф. 418. Новосільська початкова народна школа, с. Нове Село Берегівського
округу (A Beregujfalusi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Újfalu) ,
од. зб. 210, 1853-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

154
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Ф. 419. Маккошяношівська початкова народна школа, с. Маккошяноші
Берегівського округу Березької жупи (A Makkosjánosii elemi népiskola
iratai; Spisy obecné školy v Ivanovciach), од. зб. 96, 1900-1945 рр. Опис.
Угор., чеськ. мови.

153

Ф. 420. Гомоцька народна школа, с. Гомок Берегівського округу (A Homoki
elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Ноmоku), од. зб. 42, 19031946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

143

Ф. 421. Бучанська народна школа, с. Буча Берегівського округу (A Bulcsui
elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Buči), од. зб. 80, 1873-1946 рр.
Опис. Угор., чеськ. мови.

138

Ф. 422. Берегардовська початкова народна школа, с. Берегардов
Берегівського округу Березької жупи (A Beregardói elemi népiskola iratai;
Spisy Obecné školy v Copivci), од. зб. 78, 1895-1946 рр. Опис. Угор., чеськ.
мови.

137

Ф. 423. Беневська початкова народна школа, с. Бене Берегівського округу
Березької жупи (A Benei elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Beni),
од. зб. 98, 1904-1946 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

138

Ф. 424. Бадалівська початкова народна школа, с. Бадало Берегівського
округу Березької жупи (A Badalói elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy
v Badalové), од. зб. 98, 1898-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

138

Ф. 425. Біганьська початкова народна школа, с. Бігань Берегівського
округу Березької жупи (A Bégányi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy
ve Veliké Béhani), од. зб. 76, 1900-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

138

Ф. 426. Астейська початкова народна школа, с. Астей Берегівського
округу Березької жупи (Az Asztélyi elemi népiskola iratai; Spisy Obecné
školy v Asteli), од. зб. 61, 1897-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

137

Ф. 427. Батьовська початкова народна школа, с. Батьово Берегівського
округу Березької жупи (A Bátyui elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Baťove), од. зб. 96, 1901-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

138

Ф. 428. Боржавська початкова народна школа, с. Боржава Берегівського
округу Березької жупи (A Borzsovai elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Boržave), од. зб. 111, 1906-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

139

Ф. 429. Гечевська початкова народна школа, с. Геча Берегівського округу
Березької жупи (A Gecsei elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Geči),
од. зб. 85, 1898-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мова.

143

Ф. 430. Нодьберезька початкова народна школа, с. Нодьберег
Берегівського округу Березької жупи (A Nagyberegi elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Berehách), од. зб. 95, 1906-1946 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

139

Ф. 431. Варіївська початкова народна школа, с. Варі Берегівського округу
Березької жупи (A Vári elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy ve Varech),
од. зб. 116, 1898-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

141
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Ф. 432. Берегівська державна гімназія, м. Берегово (A Beregszászi állami
gimnázium iratai; Spisy Síátního obecného gymnázia v Berehově), од. зб.
221, 1898-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

128

Ф. 433. Берегівська горожанська школа, м. Берегово (A Beregszászi polgári
iskola iratai; Spisy Měšťanské školy v Berehovu), од. зб. 181, 1900-1946 рр.
Опис. Угор., чеськ. мови.

132

Ф. 434. Берегівська початкова народна школа, м. Берегово Березької
жупи (A Beregszászi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Berehové),
од. зб. 154, 1886-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

139

Ф. 435. Білківська державна чеська початкова народна школа, с. Білки
Іршавського округу (Státní obecná škola s československým jazykém
vyučovacim v Bilkách, Bilki), 49 од. зб., 1926-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

347

Ф. 436. Алшоапшанська початкова школа, с. Алшоапша Тячівського
округу Марамороської жупи (Az Alsóapsai elemi népiskola iratai; Spisy
Obecné školy v Nižní Apši), од. зб. 138, 1900-1945 рр. Опис. Угор., чеськ.
мови.

135

Ф. 437. Дулфалвська початкова народна школа, с. Дулфалва (Дулове)
Тячівського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Dulově;
A Dulfalvai elemi népiskola iratai), од. зб. 140, 1924-1946 рр. Опис. Русин.,
чеськ., угор. мови.

353

Ф. 438. Іргоцька початкова школа, с. Іргоц (Вульховці) Тячівського округу
(Spisy obecné školy ve Vulchovcích; Az Irhóci elemi iskola iratai), од. зб. 140,
1920-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

356

Ф. 439. Бедевлянська початкова народна школа, с. Бедевля Тячівського
округу Марамороської жупи (A Bedőházi elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Bedevli), од. зб. 101, 1904-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

139

Ф. 440. Білківська горожанська школа, с. Білки Іршавського округу
Березької жупи (Spisy měšt’anské školy v Bilkách; A Bilkei polgári iskola
iratai), од. зб. 164, 1927-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

342

Ф. 441. Квасівська народна школа, с. Квасово Берегівського округу
(A Kovászói elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Kvasově), од. зб.
182, 1904-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

149

Ф. 442. Войназька початкова народна школа, с. Войнаг Тячівського округу
Марамороської жупи (Spisy obecné školy ve Vonihové; A Vajnági elemi
népiskola iratai), од. зб. 74, 1920-1945 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

349

Ф. 443. Фелшенересницька початкова народна школа, с. Фелшенересниця
Тячівського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Novoselicích;
A Felsőnyéresházai elemi népiskola iratai), од. зб. 132, 1920-1945 рр. Описи.
Русин., чеськ., угор. мови.

366

Ф. 444. Домбовська початкова народна школа, с. Домбо Тячівського
округу Марамороської жупи (A Dombói elemi népiskola iratai; Spisy Obecné
školy v Dubovém), од. зб. 182, 1897-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

145
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Ф. 445. Дубівська чеська початкова народна школа, с. Дубове Тячівського
округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy s českým vyučovacím
jazykém v Dubovém; A Dubi csech tanitási nyelvű elemi népiskola iratai), 101
од. зб., 1927-1944 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.

353

Ф. 446. Тейчівська початкова народна школа, с. Тейче (Тячів)
Марамороської жупи (A Técsői elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Tačově), од. зб. 173, 1901-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

159

Ф. 447. Тячівська реформатська початкова школа, с. Тячів Тячівського
округу (A Técsői református elemi iskola iratai; Spisy Reformované obecné
školy v Tačově) , од. зб. 50, 1904-1939 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

165

Ф. 448. Тячівська державна чеська початкова школа, с. Тячів Тячівського
округу Підкарпатської Русі (Státní česká obecná škola v Tačově, Tačovo),
од. зб. 10, 1937-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

363

Ф. 449. Талаборфалвська початкова народна школа, с. Талаборфалу
Тячівського округу Марамороської жупи (A Talaborfalui elemi népiskola
iratai; Spisy obecné školy v Теrеblě), од. зб. 176, 1900-1944 рр. Описи.
Угор., чеськ. мови.

160

Ф. 450. Тереблянська державна чеська початкова школа, с. Теребля
Тячівського округу Підкарпатської Русі (Správa československé státní
obecné školy v Tereblě, Terebla), од. зб. 8, 1930-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

363

Ф. 451. Тячівська горожанська школа, с. Тячів Тячівського округу;
Тейчівська горожанська школа, с. Тейче Марамороської жупи (Spisy
měšt’anské školy v Tačově; A Técsői polgári iskola iratai), од. зб. 209, 19231945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

346

Ф. 452. Тячівська державна господарська школа, с. Тячів, Тячівського
округу Підкарпатської Русі (Státní hospodářská škola v Tačově, Tačovo), од.
зб. 13, 1924-1930 рр. Опис. Русин., чеськ. мова.

376

Ф. 453. Кривська народна школа, с. Крива Тячівського округу (A Nagykirvai
népiskola iratai; Spisy obecné školy v Křivém), од. зб. 136, 1902-1945 рр.
Описи. Угор., чеськ. мови.

149

Ф. 454. Буштягазька початкова народна школа, с. Буштягаза Тячівського
округу Марамороської жупи (A Bustyaházai elemi népiskola iratai; Spisy
obecné školy v Buštine), од. зб. 213, 1899-1946 рр. Описи. Угор., чеськ.
мови.

139

Ф. 455. Кричфалвська початкова народна школа, с. Кричфалва
Тячівського округу Марамороської жупи (A Kricsfalvai elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Kričově), од. зб. 54, 1914-1945 рр. Опис. Угор., чеськ.
мови.

149

Ф. 456. Кричовська державна господарська школа, с. Кричово Тячівського
округу Підкарпатської Русі (Státní hospodářská škola v Křičově, Křičovo),
од. зб. 1, 1928-1929 рр. Опис. Русин. мова.

373
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Ф. 457. Сентмігалькьортвейська початкова народна школа, с. Сентмігалькьортвейеш
Тячівського
округу
Марамороської
жупи
(A
Szentmihálykörtvélyesi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Hrušové),
од. зб. 74, 1900-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

157

Ф. 458. Терешелпотокська початкова народна школа, с. Терешелпоток
(Тарасівка) Тячівського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy
v Terešově; A Tereselpataki elemi népiskola iratai), од. зб. 69, 1922-1944 рр.
Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

364

Ф. 459. Устьчорнянська початкова народна школа, с. Усть-Чорна
Тячівського округу (A Királymezői elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy
v Ustčorne), од. зб. 21, 1898-1939 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

161

Ф. 460. Уйбардська початкова народна школа, с. Уйбард Тячівського
округу Марамороської жупи (Az Újbárdi elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Barové), од. зб. 85, 1905-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

140

Ф. 461. Нягівська початкова народна школа, с. Нягово Тячівського округу
Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Nagově; A Nyágovai elemi
népiskola iratai), од. зб. 87, 1920-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

359

Ф. 462. Нягівська державна господарська школа, с. Нягово Тячівського
округу Підкарпатської Русі (Státní hospodářská škola v Nagově, Nagovo),
од. зб. 18, 1924-1937 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.

374

Ф. 463. Урмезівська початкова народна школа, с. Урмезе Тячівського
округу Марамороської жупи (Az Úrmezői elemi népiskola iratai; Spisy
obecné školy v Ruském Poli), од. зб. 61, 1900-1944 рр. Опис. Угор., чеськ.
мови.

161

Ф. 465. Гандалбуштягазька початкова школа, с. Гандалбуштягаза
Тячівського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Buštinském
Handalu; A Handalbustyaházai elemi népiskola iratai), од. зб. 17, 19291945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

351

Ф. 466. Керекгедьська початкова народна школа, с. Керекгедь Тячівського
округу Марамороської жупи (A Kerekhegyi elemi népiskola iratai; Spisy
obecné školy v Okruhlé), од. зб. 80, 1893-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

150

Ф. 467. Вишківська початкова народна школа, с. Вишково Хустського
округу Марамороської жупи (A Viski elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy ve Výškově nad Tisou), од. зб. 256, 1897-1945 рр. Описи. Угор., чеськ.
мови.

141

Ф. 468. Ізянська початкова народна школа, с. Іза Хустського округу
Марамороської жупи (Az Izai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Ize), од. зб. 259, 1900-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

147

Ф. 469. Ізянська державна чеська початкова школа, с. Іза Хустського
округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola s československým jazykém
vyučovacím v Izě, Iza), од. зб. 17, 1931-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

356
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Список фондів
Ф. 470. Ізянська народна господарська школа, с. Іза Хустського округу
Підкарпатської Русі (Lidová škola hospodářská v Izě, Iza), од. зб. 4, 19271938 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.

373

Ф. 471. Секленцівська початкова народна школа, с. Секленце (Сокирниця)
Хустського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Sekernící;
A Szeklencei elemi népiskola iratai), од. зб. 321, 1920-1944 рр. Описи.
Русин., чеськ., угор. мови.

361

Ф. 472. Сокирницька державна чеська початкова школа, с. Сокирниця
Хустського округу Підкарпатської Русі (Správa československé státní
obecné školy v Sekernící, Sekerníca), од. зб. 42, 1932-1939 рр. Опис. Чеськ.
мова.

362

Ф. 473. Хустшовфалвська початкова народна школа, с. Хустшовфалва
(Данилове) Хустського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v
Danilově; A Husztsófalvai elemi népiskola iratai), од. зб. 48, 1920-1945 рр.
Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

367

Ф. 474. Данилівська державна чеська початкова народна школа,
с. Данилове Хустського округу Підкарпатської Русі (Státní česká obecná
škola v Danilově, Danilovo), од. зб. 24, 1927-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

353

Ф. 476. Шандрівська державна чеська початкова школа, с. Шандрово
Хустського округу Підкарпатської Русі (Československá státní obecná škola
v Šandrově, Šandrovo), од. зб. 41, 1925-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

369

Ф. 477. Міхалківська початкова народна школа, с. Міхалка Хустського
округу (A Miihálkai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Krajníkově),
од. зб. 159, 1902-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

152

Ф. 478. Ілонцайська початкова народна школа, с. Ілонца Іршавського
округу Березької жупи (Az Iloncai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy
v Ilnici), од. зб. 381, 1898-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

147

Ф. 479. Ільницька чеська початкова школа, с. Ільниця Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Ilnicě, Ilnica), од. зб. 10, 19281938 рр. Опис. Чеськ. мова.

356

Ф. 480. Велетейська початкова народна школа, с. Велете Хустського
округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy ve Velatině; A Velétei elemi
népiskola iratai), од. зб. 87, 1921-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

349

Ф. 481. Тисакирвська початкова народна школа, с. Тисакирва (Крива)
Хустського округу Марамороської жупи (A Tiszakirvai elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Křivé) од. зб. 125, 1906-1945 рр. Опис. Угор., чеськ.
мови.

160

Ф. 482. Кривська народна господарська школа, с. Крива Хустського округу
Підкарпатської Русі (Lidová hospodářská škola v Křivě, Křivá), од. зб. 12,
1930-1938 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.

374

Ф. 483. Герінчевська початкова народна школа, с. Герінче Хустського округу
Марамороської жупи (A Herincsei elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v
Horinčově), од. зб. 156, 1912-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мова.

144
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Ф. 484. Хусткезька початкова народна школа, с. Хусткез Хустського округу
(A Husztközi elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Nankově), од. зб.
250, 1911-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мова.

145

Ф. 485. Драгобаратфалвська початкова народна школа, с. Драгобаратфалва Іршавського округу Березької жупи (A Drágabártfalvai elemi
népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Drahobratově), од. зб. 352, 18871944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

145

Ф. 486. Драгобратівська чеська початкова народна школа, с. Драгобратово
Іршавського округу Березької жупи (Spisy obecné školy s českým
vyučovacím jazykém v Drahobratově; A Dragabártfalvai cseh tanitási nyelvei
népiskola iratai), од. зб. 19, 1929-1944 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

353

Ф. 487. Липчанська народна господарська школа, с. Липча Хустського
округу Підкарпатської Русі (Lidová škola hospodářská v Lipčí, Lipča), од. зб.
12, 1926-1933 рр. Опис. Русин. мова.

374

Ф. 488. Велятинська народна господарська школа, с. Велятин Хустського
округу Підкарпатської Русі (Lidová škola hospodářská v Velatině, Velatin),
од. зб. 1, 1937-1938 рр. Опис. Русин. мова.

372

Ф. 489. Селлеська горожанська школа, м. Селлеш Угочанської жупи
(A Nagyszőlősi polgári iskola iratai; Spisy Měšťanské školy v Sevluši), од. зб.
234, 1884-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

133

Ф. 490. Горінчевська початкова народна школа, с. Горінчево Хустського
округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Horinčově; A Herincsei
elemi népiskola iratai)од. зб. 167, 1919-1945 рр. Описи. Русин., чеськ., угор.
мови.

352

Ф. 491. Горінчевська чеська початкова школа, с. Горінчево Хустського
округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Horinčově, Horinčovo),
од. зб. 24, 1929-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

352

Ф. 492. Велятинська державна чеська початкова народна школа,
с. Велятин Хустського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola s
československým jazykém vyučovacím v Velatině, Velatin), од. зб. 8, 19301939 рр. Опис. Чеськ. мова.

349

Ф. 493. Севлюська державна чеська початкова народна школа, м.
Севлюш Севлюського округу Підкарпатської Русі (Česká státní obecná
škola v Sevlušě, Sevluš), од. зб. 41, 1926-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

363

Ф. 494. Севлюська школа металообробної промисловості, м. Севлюш
Угочанської жупи (Spisy průmyslově školy strojnické v Sevlušě; A Nagyszölösi
vasipari iskola iratai), од. зб. 74, 1923-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор.
мови.

375

Ф. 495. Севлюська торговельна школа, м. Севлюш Угочанської жупи
(Spisy obchodní školy v Sevlušě; A Nagyszölösi kereskedelmi iskola iratai),
од. зб. 41, 1921-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

375
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Список фондів
Ф. 496. Кішракоцька початкова народна школа, с. Кішракоц (Малий
Раковець) Севлюського округу Угочанської жупи (Spisy obecné školy
v Malém Rakovcí; A Kisrákóci elemi népiskola iratai), од. зб. 269, 19201946 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

357

Ф. 498. Липчейська початкова народна школа, с. Липче Хустського округу
Марамороської жупи (A Lipcsei elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Lipči), од. зб. 72, 1899-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

151

Ф. 499. Липчанська чеська початкова народна школа, с. Липча Хустського
округу Підкарпатської Русі (Obecná škola s československým jazykém
vyučovacím v Lipči, Lipča), од. зб. 19, 1928-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

358

Ф. 500. Ясінянська державна початкова школа, с. Ясіня Рахівського округу
Марамороської жупи (Spisy státní obecné školy v Jasině; A Körősmmezői
állami népiskola iratai) , од. зб. 120, 1920-1944 рр. Описи. Русин., чеськ.,
угор. мови.

369

Ф. 501. Керешмезівська горожанська школа, с. Керешмезе (Ясіня)
Рахівського округу Марамороської жупи (Spisy měšt’anské školy v Jasině;
A Kőrősmezői polgári iskola iratai), од. зб. 81, 1920-1941 рр. Описи. Русин.,
угор. чеськ. мови.

343

Ф. 502. Перечинська горожанська школа, с. Перечин Ужанської жупи
(Spisy měšt’anské školy v Perečině; A Perecsenyi polgári iskola iratai), од.
зб.101, 1923-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

344

Ф. 503. Перечинська початкова народна школа, с. Перечин Ужанської
жупи (A Perecsenyi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Perečíně),
од. зб. 115, 1910-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

156

Ф. 504. Окнослатинська початкова народна школа, с. Окнослатина
Рахівського округу Марамороської жупи (Az Aknaszlatinai elemi népiskola
iratai; Spisy obecné školy ve Slatině), од. зб. 221, 1898-1943 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

155

Ф. 505. Селлешегреська початкова народна школа, с. Селлешегреш
Севлюського округу Угочанської жупи (A Szőlősegresi elemi népiskola
iratai; Spisy obecné školy v Olešniku), од. зб. 308, 1896-1944 рр. Описи.
Угор., чеськ. мови.

157

Ф. 506. Рахівська початкова народна школа, с. Рахів Марамороської жупи
(A Rahói elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Rachově), од. зб. 282,
1887-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

156

Ф. 507. Рахівська державна чеська початкова школа, с. Рахів Рахівського
округу Підкарпатської Русі (Státní česká obecná škola v Rachově, Rachov),
од. зб. 89, 1923-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

360

Ф. 508. Рахівська реміснича школа, с. Рахів Рахівського округу
Підкарпатської Русі (Živnostenská škola v Rachově, Rachov), од. зб. 8,
1923-1939 рр. Опис. Русин., чеськ. мова.

375
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Ф. 509. Рахівська горожанська школа, с. Рахів Марамороської жупи (Spisy
měšt’anské školy v Rachově; A Rahói polgári iskola iratai), од. зб. 61, 19231945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

344

Ф. 510. Ясінянська державна чеська горожанська школа, с. Ясіня
Рахівського округу (Státní měšt’anská škola s československým jazykém
vyučovacim v Jasině, Jasina), од. зб. 12, 1934-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

347

Ф. 511. Довжанська чеська початкова народна школа, с. Довге Іршавського
округу Підкарпатської Русі (Obecná škola s československým jazykém
vyučovacím v Dovhém, Dovhé), од. зб.70, 1927-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

353

Ф. 512. Довжанська початкова народна школа, с. Довге Іршавського
округу Березької жупи (A Dolhai elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v
Dovhém), од. зб. 201, 1896-1946 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

145

Ф. 513. Ужгородський державний винокурний завод, м. Ужгород
(Az Ungvári szeszgyár, szeszfinomító és szesz-szabadraktár rt. іratai; Spisy
Lihovaru, akciové společnosti v Užhorodě), од. зб. 246, 1907-1944 рр. Описи.
Угор., чеськ. мови.

114

Ф. 514. Рокосівська початкова народна школа, с. Рокосово Хустського
округу Угочанської жупи (A Rakaszi elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Rokosově), од. зб. 130, 1911-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

156

Ф. 515. Кіральгазька горожанська школа, с. Кіральгаза Севлюського
округу Угочанської жупи (Spisy měšt’anské školy v Králově nad Tisou;
A Királyházai polgári iskola iratai), од. зб.40, 1931-1944 рр. Опис. Русин.,
чеськ., угор. мови.

343

Ф. 516. Рокосівська чеська народна школа, с. Рокосов Хустського округу
(A Rakaszi (1919-től cseh tannyelvű) népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Rokosově (od roku 1919 s českým vyučovacim jazykem)), од. зб. 22, 18871939 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

156

Ф. 517. Мистицейська початкова народна школа, с. Мистице Іршавського
округу Березької жупи (A Miszticei elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy
v Imstičově), од. зб. 235, 1893-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

152

Ф. 518. Фелшешардська початкова народна школа, с. Фелшешард
Севлюського округу Угочанської жупи (A Felsősárdi elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy ve Vyšnim Šardě), од. зб. 275, 1900-1945 рр. Описи.
Угор., чеськ. мови.

142

Ф. 519. Вишнєшардська державна чеська початкова народна школа,
с. Вишній Шард Севлюського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná
škola s československým jazykém vyučovacím v Vyšním Šardě, Vyšní Šard),
од. зб. 22, 1925-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

349

Ф. 520. Матьфалвська початкова народна школа, с. Матьфалва
Севлюського округу Угочанської жупи (A Mátyfalvai elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Matějově), од. зб. 247, 1893-1944 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

152
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Список фондів
Ф. 521. Меденецька початкова народна школа, с. Меденце Іршавського
округу Березької жупи (A Medencei elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Meděnici), од. зб. 69, 1917-1947 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

152

Ф. 522. Верецька початкова народна школа, с. Вереце Севлюського
округу Угочанської жупи (A Verécei elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy ve Verjacje), од. зб. 174, 1904-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

142

Ф. 523. Порошківська початкова народна школа, с. Порошкове Ужанської
жупи (Spisy obecné školy v Poroškově; A Poroskói elemi népiskola iratai), од.
зб. 96, 1920-1948 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

360

Ф. 524. Фелшеапшанська початкова народна школа, с. Фелшеапша
Марамороської жупи (Spisy obecné školy ve Vyšní Apšě; A Felsőapsai elemi
népiskola iratai), од. зб. 187, 1921 – 1943 рр. Описи. Русин., чеськ., угор.
мови.

366

Ф. 525. Ілонокуйфалуська початкова народна школа, с. Ілонокуйфалу
Угочанської жупи (Az Ilonkaujfalusi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy
v Onoku), од. зб. 61, 1905-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

525

Ф. 526. Селлешлонківська початкова народна школа, с. Селлешлонка
Тячівського округу Марамороської жупи (A Széleslonkai elemi népiskola
iratai; Spisy obecné školy v Širokým Luhu), од. зб. 139, 1910-1944 рр. Опис.
Угор., чеськ. мови.

157

Ф. 527. Лугівська чеська початкова народна школа, с. Луг Рахівського
округу Підкарпатської Русі (Obecná škola s československým jazykém
vyučovacím v Luhu, Luh), од. зб. 29, 1928-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

358

Ф. 528. Масарфалвська початкова народна школа, с. Масарфалва
Мукачівського округу Березької жупи (A Maszárfalvai elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Negrově), од. зб. 123, 1892-1944 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

153

Ф. 529. Верхньоапшанська чеська початкова народна школа, с. Верхня
Апша Рахівського округу (Obecná škola s československým jazykém
vyučovacím v Vyšní Apší Ráchovského okresu, Vyšní Apša), од. зб. 28, 19341939 рр. Опис. Чеськ. мова.

350

Ф. 530. Гатмегська початкова народна школа, с. Гатмег Іршавського
округу Березької жупи (A Hátmegi elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy
v Záhatí), од. зб. 94, 1901-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мова.

144

Ф. 531. Загатьська чеська початкова школа, с. Загаття Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Obecná škola s československým jazykém vyučovacím
v Zahatí), од. зб. 12, 1929-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

355

Ф. 532. Алшокараслівська початкова народна школа, с. Алшокарасло
Іршавського округу Березької жупи (Az Alsókaraszlói elemi népiskola iratai;
Spisy Obecné školy v Záŕíčích), од. зб. 287, 1897-1944 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

135
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Ф. 533. Ракошпотоцька початкова народна школа, с. Ракошпоток
Севлюського округу Угочанської жупи (A Rákospataki elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Hrbkách), од. зб. 156, 1905-1946 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

156

Ф. 534. Текегазька початкова народна школа, с. Текегаза (Теково)
Севлюського округу Угочанської жупи (Spisy obecné školy v Tekově;
A Tekeházai elemi népiskola iratai), од. зб. 46, 1920-1942 рр. Опис. Русин.,
чеськ., угор. мови.

364

Ф. 535. Сасфалуська початкова народна школа, с. Сасфалу Севлюського
округу Угочанської жупи (A Tiszaszászfalui elemi népiskola iratai; Spisy
obecné školy v Sasově), од. зб. 69, 1898-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

158

Ф. 536. Фюзешмезівська початкова народна школа, с. Фюзешмезе
Іршавського округу Березької жупи (A Füzesmezői elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Lozě), од. зб. 40, 1901-1946 рр. Опис. Угор., чеськ.
мови.

162

Ф. 537. Луківська початкова народна школа, с. Лукове Іршавського округу
Марамороської жупи (A Lipcsei elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Lukově), од. зб. 61, 1901-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

151

Ф. 538. Теребешфеєрпотоцька початкова народна школа, с. Теребешфеєрпоток Рахівського округу Марамороської жупи (A Terebesfejérpataki
elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Trebušanech), од. зб. 37, 19021944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

160

Ф. 539. Нодьчонговська початкова народна школа, с. Нодьчонгова
Севлюського округу Угочанської жупи (A Nagycsongovai elemi népiskola
iratai; Spisy obecné školy ve Veliké Čengavě), од. зб. 69, 1903-1945 рр.
Описи. Угор., чеськ. мови.

154

Ф. 540. Кішчонговська початкова народна школа, с. Кішчонгова
Севлюського округу Угочанської жупи (A Kiscsongovai elemi népiskola
iratai; Spisy obecné školy v Závadce), од. зб. 87, 1913-1944 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

150

Ф. 541. Сайкофалвська початкова народна школа, с. Сайкофалва
Іршавського округу Березької жупи (A Szajkófalvi elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Osoju), од. зб. 63, 1906-1944 рр. Опис. Угор., чеськ.
мови.

157

Ф. 542. Комлоська початкова народна школа, с. Комлош Іршавського
округу Березької жупи (A Komlósi elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy
v Chmelniku), од. зб. 195, 1898-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мова.

151

Ф. 543. Осемерська початкова народна школа, с. Осемере Перечинського
округу Ужанської жупи (Az Ószemerei elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy ve Simiru), од. зб. 186, 1916-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

153

Ф. 544. Нижнєбистрянська початкова народна школа, с. Нижній Бистрий
Хустського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v Nyžním
Bystrém; Az Alsóbisztrai elemi népiskola iratai), од. зб. 286, 1920-1944 рр.
Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

360
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Список фондів
Ф. 545. Хмельницька чеська початкова народна школа, с. Хмельник
Іршавського округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Chmelníku,
Chmelník), од. зб. 19, 1928 – 1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

368

Ф. 546. Нижнєбистрянська чеська початкова школа, с. Нижній Бистрий
Хустського округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Nižním
Bystrém, Nižní Bystrý), од. зб. 21, 1929-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

359

Ф. 547. Кішшаркадська початкова народна школа, с. Кішшаркад
Іршавського округу Березької жупи (A Kissarkadi elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Hrbkách), од. зб. 81, 1908-1944 рр. Опис. Угор., чеськ.
мови.

149

Ф. 548. Фанчикська греко-католицька народна школа, с. Фанчика
Севлюського округу Угочанської жупи (A Fancsikai görög-katolikus
népiskola iratai; Spisy Řecko-katolické obecné školy ve Fančíkově), од. зб.
18, 1901-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

165

Ф. 549. Фанчикська початкова народна школа, с. Фанчика Севлюського
округу Угочанської жупи (A Fancsikai elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy ve Fančíkově), од. зб. 97, 1898-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

161

Ф. 550. Берегкевеждська початкова народна школа, с. Берегкевежд
Іршавського округу Березької жупи (A Beregkövesdi elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Kamenci), од. зб. 72, 1899-1945 рр. Опис. Угор., чеськ.
мови.

141

Ф. 551. Шаркадьська народна господарська школа, с. Шаркадь Іршавського
округу Підкарпатської Русі (Lidová hospodářská škola v Šarkadě, Šarkad),
од. зб. 14, 1925-1938 рр. Опис. Русин. мова.

377

Ф. 552. Чорнотевська початкова народна школа, с. Чорноте Севлюського
округу Угочанської жупи (A Csarnatói elemi népiskola iratai; Spisy Obecné
školy v Černé), од. зб. 58, 1916-1942 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

163

Ф. 553. Нодьабранецька початкова народна школа, с. Нодьабранка
Свалявського округу Березької жупи (A Nagyábránkai elemi népiskola
iratai; Spisy obecné školy v Abrancě), од. зб. 94, 1901-1945 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

154

Ф. 554. Факобюкська початкова народна школа, с. Факобюк (Буково)
Севлюського округу Угочанської жупи (Spisy obecné školy v Bukovém;
A Fakóbüki elemi népiskola iratai), од. зб. 62, 1922-1945 рр. Опис. Русин.,
чеськ., угор. мови.

366

Ф. 555. Селлешвейгардовська початкова народна школа, с. Селлешвейгардо Севлюського округу (A Szőlősvégardói elemi népiskola iratai;
Spisy Obecné školy v Ardovci), од. зб. 120, 1895-1945 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

136

Ф. 556. Брідська початкова народна школа, с. Брід Іршавського округу
Березької жупи (Spisy obecné školy v Brodě; A Bródi elemi népiskola iratai),
од. зб. 118, 1920-1945 рр. Описи. Русин., укр., чеськ., угор. мови.

347
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Ф. 557. Брідська чеська початкова народна школа, с. Брід Іршавського
округу Березької жупи (Spisy obecné školy s českým vyučovacím jazikém
v Brodě; A Bródi csech tannyelvű népiskola iratai), од. зб. 75, 1926-1944 рр.
Описи. Чеськ., угор. мови.

347

Ф. 558. Тур’япасіцька початкова народна школа, с. Тур’я Пасіка
Перечинського округу Ужанської жупи (Spisy obecné školy v Tuřích
Pasekách; A Turjapaszikai elemi népiskola iratai), од. зб. 41, 1924-1944 рр.
Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

364

Ф. 559. Тур’япасіцька державна господарська школа, с. Тур’я Пасіка
Перечинського округу Підкарпатської Русі (Státní hospodářská škola v
Pasikě Turí), од. зб. 8, 1931-1936 рр. Опис. Русин. мова.

376

Ф. 560. Фекетеардовська початкова народна школа, с. Фекетеардо
Севлюського округу Угочанської жупи (A Feketeardói elemi népiskola iratai;
Spisy Obecné školy v Černém Ardově), од. зб. 120, 1904-1944 рр. Опис.
Угор. мова.

162

Ф. 561. Кіштарнянська початкова народна школа, с. Кіштарна Севлюського
округу Угочанської жупи (A Kistarnai elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Chyži), од. зб. 54, 1902-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

151

Ф. 562. Ворочівська початкова народна школа, с. Ворочово Перечинського
округу Ужанської жупи (Spisy obecné školy ve Voročově; A Varacsói elemi
népiskola iratai), од. зб. 43, 1922-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

350

Ф. 563. Ворочівська греко-католицька церковна школа, с. Ворочово
Перечинського округу Підкарпатської Русі (Греко-католицька народна
школа в с. Ворочові, Ворочово), , од. зб. 14, 1925-1933 рр. Опис. Русин.
мова.

369

Ф. 564. Тур’яреметська початкова народна школа, с. Тур’я Ремета
Перечинського округу Ужанської жупи (Spisy obecné školy v Tuřích
Remetách; A Turjaremetei elemi népiskola iratai), од. зб. 19, 1924-1944 рр.
Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

364

Ф. 565. Ворочівська чеська початкова народна школа, с. Ворочово
Перечинського округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Voročově,
Voročov), 28 од. зб., 1927-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

350

Ф. 566. Берченьфалвська початкова народна школа, с. Берченьфалва
Перечинського округу Ужанської жупи (A Bercsényfalvai elemi népiskola
iratai; Spisy obecné školy v Dubriniči), од. зб. 73, 1908-1944 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

140

Ф. 567. Дубриничі-Березька початкова народна школа, с. ДубриничіБерег Перечинського округу (Державная народная школа в ДубриничБерег), од. зб. 26, 1921-1940 рр. Опис. Русин. мова.

354

Ф. 568. Окнослатинська горожанська школа, с. Окнослатина Рахівського
округу Марамороської жупи (Spisy měšt’anské školy v Slatinských Doléch;
Az Aknaszlatinai polgári iskola iratai), од. зб. 21, 1930-1943 рр. Опис. Русин.,
чеськ., угор. мови.

344
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Список фондів
Ф. 569. Тисасирмська початкова народна школа, с. Тисасирма
Севлюського округу Угочанської жупи (Spisy obecné školy v Sirmě;
A Tiszaszirmai elemi népiskola iratai), од. зб. 47, 1920-1945 рр. Опис. Русин.,
чеськ., угор. мови.

363

Ф. 570. Фелшекараслівська початкова народна школа, с. Фелшекарасло
(Гребля) Іршавського округу Березької жупи (Spisy obecné školy v Hreblí;
A Felsőkaraszlói elemi népiskola iratai), од. зб. 82, 1922-1944 рр. Описи.
Русин., чеськ., укр. мови.

366

Ф. 571. Берегдубрівська початкова народна школа, с. Берегдубрівка
Іршавського округу Березької жупи (Spisy obecné školy v Dubrovce;
Beregdubrókai elemi népiskola iratai), од. зб. 40, 1942-1943 рр. Опис.
Русин., чеськ., угор. мови.

348

Ф. 572. Дубриницька чеська початкова народна школа, с. Дубриничі
Перечинського округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Dubriničě,
Dubriniče), од. зб. 9, 1926-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.

354

Ф. 573. Нодьберезнянська горожанська школа, с. Нодьберезна Ужанської
жупи (Spisy měšt’anské školy v Velkém Berezném; A Nagybereznai polgári
iskola iratai), од. зб. 113, 1920-1945 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

344

Ф. 574. Заднєнська народна школа, с. Заднє Іршавського округу
(Державна народна школа в с. Задньомъ; A Zárnyai elemi népiskola iratai;
Spisy Obecné školy v Zadném), од. зб. 154, 1836-1945 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

147

Ф. 576. Берегшомський районний нотаріат, с. Берегшом Берегівського
округу Березької жупи (A beregsomi körjegyzőség iratai), од. зб. 890, 19391944 рр. Описи. Угор. мова.

433

Ф. 577. Міністерство юстиції Карпатської України, м. Хуст, од. зб. 76, 19381939 рр. Описи. Укр., чеськ. мови.

408

Ф. 578. Арданівська церковна народна школа с. Арданове Іршавського
округу (Az Árdánházai görög-katolikus elemi népiskola iratai; Spisy Řeckokatolické obecné školy v Ardanově), од. зб. 20, 1908-1931 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

136

Ф. 579. Ардангазька початкова народна школа, с. Ардангаза Іршавського
округу Березької жупи (Az Árdánházai elemi népiskola iratai; Spisy Obecné
školy v Ardanové) од. зб. 38, 1909-1943 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

136

Ф. 580. Тисошашварська початкова народна школа, с. Тисошашвар
(Тростник) Севлюського округу Угочанської жупи (Spisy obecné školy v
Trstníku; A Tiszasásvári elemi népiskola iratai), од. зб. 51, 1920-1943 рр.
Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

364

Ф. 581. Олахчертеська початкова народна школа, с. Олахчертес
Іршавського округу Березької жупи (Az Oláhcsertészi elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Podhorně), од. зб. 207, 1905-1945 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

155
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Ф. 582. Ельвеська (Влахівська) початкова народна школа, с. Ельвеш
(Влахово) Севлюського округу Угочанської жупи (Spisy obecné školy ve
Vlachově; Az Ölyvösi elemi népiskola iratai), од. зб. 20, 1923-1944 рр. Описи.
Русин., чеськ., угор. мови.

354

Ф. 584. Влахівська чеська початкова школа, с. Влахово Севлюського
округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Vlachově, Vlachovo), од.
зб. 1, 1938 р. Опис. Чеськ. мова.

350

Ф. 585. Івашкофалвська початкова народна школа, с. Івашкофалва
(Івашковиця) Іршавського округу Березької жупи (Spisy obecné školy
v Ivaškovicích; Az Iváskófalvai elemi népiskola iratai), од. зб. 63, 19281944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

356

Ф. 586. Ліпчемезівська початкова народна школа, с. Ліпчемезев Хустського
округу Марамороської жупи (A Lipcsmezői elemi népiskola iratai; Spisy
obecné školy v Lipecké Polaně), од. зб. 139, 1904-1944 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

151

Ф. 587. Тарацкраснянська початкова народна школа, с. Тарацкрасна
(Красна) Тячівського округу Марамороської жупи (Spisy obecné školy v
Krásně; A Tarackrasznai elemi népiskola iratai), од. зб. 51, 1923-1945 рр.
Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

363

Ф. 588. Геденьгазька початкова народна школа, с. Геденьгаза Севлюського
округу Угочанської жупи (A Gödényházai elemi népiskola iratai; Spisy
Obecné školy v Gudi), од. зб. 62, 1901-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

144

Ф. 589. Дешкофалвська початкова народна школа, с. Дешкофалва
Іршавського округу Березької жупи (A Deskófalvai elemi népiskola iratai;
Spisy Obecné školy v Deškovicích), од. зб. 84, 1900-1944 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

145

Ф. 590. Алшоверешмартська початкова народна школа, с. Алшоверешмарт
Севлюського округу Угочанської жупи (Az Alsóveresmarti elemi népiskola
iratai; Spisy Obecné školy v Malé Kopaní), од. зб. 72, 1899-1945 рр. Описи.
Угор., чеськ. мови.

136

Ф. 591. Нірешуйфалуська початкова народна школа, с. Нірешуйфалу
Мукачівського округу Березької жупи (A Nyiresujfalusi elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Dunkovicích), од. зб. 98, 1901-1944 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

154

Ф. 592. Завадська початкова народна школа, с. Завадка Севлюського
округу (Державная народная школа в Завадке), од. зб. 51, 1922-1939 рр.
Описи. Русин., чеськ. мови.

355

Ф. 593. Перечинська чеська горожанська школа, с. Перечин Перечинського
округу (Česká měšt’anská škola v Perečině, Perečin), од. зб. 39, 19241939 рр. Описи. Чеськ. мова.

344

Ф. 594. Требушанська чеська (словацька) початкова народна школа,
с. Требушани Рахівського округу Марамороської жупи (Spisy české obecné
školy v Trebušanách; A Töketerebesi szlovák nyelvű népiskola iratai), од. зб.
28, 1929-1943 рр. Опис. Чеськ., словацьк. мови.

364
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Список фондів
Ф. 595. Скотарська чеська початкова народна школа, с. Скотарське
Свалявського округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Skotarskím,
Skotarský), од. зб. 8, 1930-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

362

Ф. 596. Скотарська початкова народна школа, с. Скотарське Воловецького
округу Березької жупи (A Kisszolyvai elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy ve Skotarském), од. зб. 55, 1900-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

158

Ф. 597. Рахівська державна гімназія, с. Рахів Марамороської жупи (Spisy
státního gymnáziuma v Rachově; A Rahói állami gymnázium iratai), од. зб.
38, 1927-1944 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.

341

Ф. 598. Карачинська народна школа, с. Карачин Севлюського округу
(A Karácsfalvai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Karačinách), од.
зб. 27, 1902-1939 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

149

Ф. 599. Селлешростоцька початкова народна школа, с. Селлешростока
Севлюського округу Угочанської жупи (A Szőlősrosztokai elemi népiskola
iratai; Spisy obecné školy v Roztocě) од. зб. 30, 1905-1944 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

158

Ф. 600. Вербьоцка початкова народна школа, с. Вербьоц Севлюського
округу Угочанської жупи (A Verbőci református elemi népiskola iratai; Spisy
Reformované obecné školy ve Vrbovci), од. зб. 44, 1885-1943 рр. Опис.
Угор., чеськ. мови.

142

Ф. 601. Заднянська чеська початкова школа, с. Заднє Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Zadném, Zadné), од. зб. 9, 19331939 рр. Опис. Чеськ. мова.

355

Ф. 602. Ганицька початкова народна школа, с. Ганичі Тячівського округу
(Spisy obecné školy v Ganičí; A Ganyai elemi népiskola iratai), од. зб. 67,
1922-1945 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

352

Ф. 603. Келеменфалвська початкова народна школа, с. Келеменфалва
Іршавського округу Березької жупи (A Kelemenfalvai elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Klimovicích), од. зб. 101, 1900-1944 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

149

Ф. 604. Хустська народна господарська школа, м. Хуст Хустського округу
Підкарпатської Русі (Lidová škola hospodářská v Chustě, Chust), од. зб. 28,
1925-1936 рр. Опис. Русин. мова.

377

Ф. 605. Нодьпаладська реформатська церковна школа, с. Нодьпалад
Севлюського округу Угочанської жупи (A Nagypaládi református elemi
népiskola iratai; Spisy Reformované obecné školy ve Velkém Paládě), од. зб.
70, 1911-1943 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

164

Ф. 606. Нижнєшардська початкова народна школа, с. Нижній Шард
Севлюського округу (Spisy obecné školy v Nižním Šardě; Az Alsósárádi elemi
népiskola iratai), од. зб. 25, 1922-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

359

Ф. 607. Вишнєверечанська початкова народна школа, с. Вишні Верецьки
Свалявського округу Березької жупи (Spisy obecné školy ve Vyšních
Vereckách; A Felsővereckei népiskola iratai), од. зб. 58, 1921-1944 рр.
Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

350
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Ф. 608. Драгово-Бовцарська початкова народна школа, с. Драгово-Бовцар
Хустського округу Марамороської жупи (Spisy Jubilejní obecné školy v
Drahově-Bovcari; A Kővesliget-Bócári népiskola iratai), од. зб. 53, 19221945 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

354

Ф. 609. Хустський державний дитячий садок, м. Хуст Марамороської жупи
(Spisy státní školky v Chustě; A Huszti állami óvoda iratai), од. зб. 31, 19221943 рр. Опис. Русин., угор. мови.

378

Ф. 610. Чоманська початкова народна школа, с. Чома Севлюського округу
Угочанської жупи (Spisy obecné školy v Čomě; A Csomai elemi népiskola
iratai), од. зб. 40, 1923-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

368

Ф. 611. Фертешалмаська початкова народна школа, с. Фертешалмаш
Севлюського округу Угочанської жупи (Spisy obecné školy ve Fertešalmašě;
A Fertősalmási elemi népiskola iratai), од. зб. 39, 1922-1943 рр. Опис.
Русин., чеськ., угор. мови.

366

Ф. 613. Дункофалвська початкова народна школа, с. Дункофалва
Мукачівського округу (A Dunkófalvai elemi népiskola iratai; Spisy Obecné
školy v Obavě), од. зб. 286, 1900-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

146

Ф. 614. Харшфалвський дитячий садок, с. Харшфалва Свалявського
округу Березької жупи (A Hársfalvai állami óvoda iratai), од. зб. 16, 19021919 рр. Опис. Угор. мова.

170

Ф. 615. Харшфалвська початкова народна школа, с. Харшфалва
Свалявського округу Березької жупи (A Hársfalvai elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Nelipeni), од. зб. 212, 1901-1944 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

162

Ф. 616. Неліпинська господарська школа, с. Неліпино Свалявського округу
Березької жупи (A Hársfalvai gazdasági iskola iratai; Spisy Hospodárské
školy v Nelepině), од. зб. 30, 1903-1938 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

167

Ф. 617. Неліпинська чеська початкова народна школа, с. Неліпино
Свалявського округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Nelipení,
Nelipeno), од. зб. 64, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

360

Ф. 618. Стройнянська початкова народна школа, с. Стройне Свалявського
округу (A Malmosi (Sztrojnai) elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Strojně), од. зб. 195, 1898-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

158

Ф. 619. Косинська початкова народна школа, с. Косино Свалявського
округу (A Kockaszállási elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Kosině),
од. зб. 102, 1905-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

150

Ф. 620. Косинська чеська початкова народна школа, с. Косино
Свалявського округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v Kosině,
Kosino), од. зб. 22, 1924-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

356

Ф. 621. Косинська народна господарська школа, с. Косино Свалявського
округу Підкарпатської Русі (Lidová škola hospodářská v Kosině, Kosino), од.
зб. 6, 1932-1937 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.

374
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Список фондів
Ф. 623. Березницька початкова народна школа, с. Березник Свалявського
округу Березької жупи (Spisy obecné školy v Berezniku; A Berezneki elemi
népiskola iratai), од. зб. 120, 1922-1944 рр. Опис. Русин., чеськ.. угор. мови.

348

Ф. 624. Сентміклоська горожанська школа, с. Сентміклош (Чинадієво)
Свалявського округу Березької жупи (Spisy měšt’anské školy v Činad’ově;
A Szentmiklósi polgári iskola iratai), од. зб. 152, 1935-1944 рр. Описи.
Русин., чеськ., угор. мови.

345

Ф. 625. Сентміклоська господарська школа, с. Сентміклош Свалявського
округу Березької жупи (A Szentmiklósi gazdasági ismétlő iskola iratai), од.
зб. 19, 1900-1914 рр. Опис. Угор. мови.

168

Ф. 626. Сентміклоська початкова народна школа, с. Сентміклош
Свалявського округу Березької жупи (A Szentmiklósi elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Čiňad’ově), од. зб. 697, 1900-1944 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

159

Ф. 627. Сентміклоський державний дитячий садок, с. Сентміклош
(Чинадієво) Свалявського округу Березької жупи (Spisy státní školky v
Činad’ově; A Szentmiklósi állami óvoda iratai), од. зб. 20, 1929-1943 рр.
Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

378

Ф. 628. Ігленцька початкова народна школа, с. Ігленц Мукачівського
округу (A Pásztorlaki (Iglénci) elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v
Hliněnci), од. зб. 86, 1901-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

147

Ф. 629. Нодьберезнянська початкова народна школа, с. Нодьберезна
Ужанської жупи (A Nagybereznai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy
ve Velkém Berezném), од. зб. 91, 1884-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

154

Ф. 630. Лютянська чеська початкова народна школа, с. Люта
Великоберезнянського округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v
Ljutě, Ljutá), од. зб. 5, 1928-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

358

Ф. 631. Великоберезнянська чеська початкова школа, с. Великий Березний
Великоберезнянського округу Підкарпатської Русі (Česká obecná škola v
Velkím Berezném, Vel’ký Berezný), од. зб. 59., 1925-1939 рр. Опис. Чеськ.
мова.

351

Ф. 632. Великоберезнянська чеська початкова народна школа, с. Великий
Березний Великоберезнянського округу (Česká obecná škola v Velkém
Berezném, Vel’ký Berezný), 18 од. зб., 1924-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

348

Ф. 633. Тисауйгельська початкова народна школа, с. Тисауйгель
Севлюського округу Угочанської жупи (A Tiszaújhelyi elemi népiskola iratai;
Spisy obecné školy v Novém Sele), од. зб. 76, 1901-1940 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

159

Ф. 634. Шовшфалуська початкова народна школа, с. Шовшфалу
Севлюського округу Угочанської жупи (A Sósfalusi elemi népiskola iratai;
Spisy Obecné školy v Novej Selici), од. зб. 40, 1902-1944 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

163
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Ф. 635. Сольвавська початкова народна школа, с. Сольва Березької жупи
(A Szolyvai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Svalavě), од. зб. 108,
1898-1946 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

158

Ф. 636. Сольвавська школа ремісничого учнівства, с. Сольва (Свалява)
Березької жупи (Spisy Živnostenské školy pokračovací v Svalavě; A Szolyvai
kézművestanonciskola iratai), од. зб. 81, 1921-1944 рр. Описи. Русин.,
чеськ., угор. мови.

376

Ф. 637. Свалявська чеська горожанська школа, с. Свалява Свалявського
округу (Česká měšt’anská škola v Svalavě, Svalava), од. зб. 10, 19341939 рр. Опис. Чеськ. мова.

345

Ф. 638. Свалявська горожанська школа, с. Свалява Свалявського округу
(Spisy měšt’anské školy v Svalavě; A Szolyvai polgári iskola iratai), од. зб. 78,
1922-1945 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

345

Ф. 639. Сольвавська греко-католицька початкова школа, с. Сольва
Березької жупи (A Szolyvai görög-katolikus elemi iskola iratai), од. зб. 6,
1902-1916 рр. Опис. Угор. мова.

164

Ф. 640. Великоберезнянська школа ремісничого учнівства, с. Великий
Березний Ужанської жупи (A Nagybereznai kézműves-tanonciskola iratai),
од. зб.3, 1942-1944 рр. Опис. Угор. мова.

503

Ф. 641. Загорбська державна початкова школа, с. Загорб Великоберезнянського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola v Záhorbě,
Záhorb), од. зб. 22, 1930-1939 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.

355

Ф. 642. Розтокопастельська початкова народна школа, с. РозтокаПастіль Великоберезнянського округу Ужанської жупи (Spisy obecné školy
v Roztoké Pastili; A Felsőpásztélyi elemi népiskola iratai), од. зб. 15, 19251945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

361

Ф. 643. Алшограбовницька початкова народна школа, с. Алшограбовниця
Свалявського округу Березької жупи (Az Alsóhrabonicai elemi népiskola
iratai; Spisy Obecné školy v Nižní Hrabovnici), од. зб. 53, 1897-1943 рр.
Опис. Угор., чеськ. мова.

135

Ф. 644. Сасоцька початкова народна школа, с. Сасока Свалявського
округу (A Szászókai elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Sasovce),
од. зб. 97, 1901-1946 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

158

Ф. 645. Сусковська початкова народна школа, с. Суско Свалявського
округу Березької жупи (A Szuszkói elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy
v Suskově), од. зб. 35, 1908-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

159

Ф. 646. Ізворська початкова народна школа, с. Ізвор Свалявського округу
Березької жупи (Az Izvori (Beregforrási) elemi népiskola iratai; Spisy obecné
školy v Izvori), од. зб. 41, 1898-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

148

Ф. 647. Дюловська початкова народна школа, с. Дюло Севлюського
округу Угочанської жупи (A Gyulai elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy
v Ďulě), од. зб. 2, 1898-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

146
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Список фондів
Ф. 648. Воловецька горожанська школа, с. Воловець Свалявського
округу (A Volóci állami ruszin tannyelvű polgári iskola iratai) , од. зб. 2, 19381939 рр. Опис. Угор. мова.

343

Ф. 649. Тисаловська початкова народна школа, с. Тисало Тячівського
округу Марамороської жупи (A Tiszalói elemi népiskola iratai), од. зб. 1,
1944-1945 рр. Опис. Угор. мова.

502

Ф. 650. Великобичківська школа ремісничого учнівства, с. Великий
Бичків Рахівського округу Марамороської жупи (Spisy živnostenské školy
pokračovací ve Velkém Bočkově; A Nagy Bocskói tanonciskola iratai), од. зб.
9, 1922-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

372

Ф. 651. Брустурська початкова народна школа, с. Брустури Тячівського
округу (Spisy obecné školy v Brusturách; A Bruszturai elemi népiskola iratai),
од. зб. 1, 1937-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

348

Ф. 652. Білківська спеціальна реміснича школа, с. Білки Іршавського
округу Підкарпатської Русі (Živnostenská škola pokračovací v Bilkách,
Bilky), од. зб. 6, 1923-1931 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.

372

Ф. 653. Білківська господарська школа, с. Білки Іршавського округу
Березької жупи (A Bilkei gazdasági iskola iratai), од. зб. 7, 1907-1917 рр.
Опис. Угор.мова

166

Ф. 654. Собатинська початкова народна школа, с. Собатин Іршавського
округу (Spisy obecné školy v Sobatině; A Szobatini elemi népiskola iratai), од.
зб. 11, 1930-1946 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

362

Ф. 655. Дункофалвська господарська школа, с. Дункофалва Свалявського
округу Березької жупи (A Dunkófalvai gazdasági iskola iratai), од. зб. 25,
1899-1918 рр. Опис. Угор. мова.

167

Ф. 656. Алшошародська початкова народна школа, с. Алшошарод
Іршавського округу Угочанської жупи (Az Alsósáradi elemi népiskola iratai),
од. зб. 7, 1941-1944 рр. Опис. Угор. мова.

499

Ф. 657. Кішмартинківська початкова народна школа, с. Кішмартинка
(Мала Мартинка) Березької жупи (Spisy obecné školy v Malé Martince;
A Kismartinkai elemi népiskola iratai), од. зб. 19, 1922-1942 рр. Опис. Русин.,
чеськ., угор. мови.

358

Ф. 658. Лікіцарська державна початкова народна школа, с. Лікіцари
Перечинського округу Ужанської жупи (Státní obecná škola v Likicarách,
Likicary), од. зб. 28, 1923-1940 рр. Описи. Русин., чеськ. мови.

359

Ф. 660. Кішпастельська початкова народна школа, с. Кішпастель
(Пастелька) Перечинського округу Ужанської жупи (Spisy obecné školy v
Pastilkách; A Kispásztélyi elemi népiskola iratai), 24 од. зб., 1922-1945 рр.
Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

358

Ф. 661. Уклінська початкова народна школа, с. Уклін Свалявського округу
Березької жупи (Spisy obecné školy v Uklině; Az Uklinai elemi népiskola
iratai), од. зб. 18, 1926-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

465
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Ф. 662. Канорська державна початкова народна школа, с. Канора Свалявського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská v
Kanorě, Kanora), од. зб. 7, 1921-1939 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.

357

Ф. 663. Великобичківський державний дитячий садок, с. Великий Бичків
Рахівського округу Підкарпатської Русі (Spisy státní školky v Velkém
Bočkově, Bočkov Veliky), од. зб. 6, 1932-1939 рр. Опис. Русин. мова.

377

Ф. 664. Нижнєверечанська горожанська школа, с. Нижні Верецьки
Свалявського округу (Spisy státní měšt’anské školy v Nižním Vereckém;
Az Alsóvereckei állami polgári iskola iratai), од. зб. 11, 1935-1940 рр. Опис.
Русин., чеськ., угор. мови.

343

Ф. 665. Сасівська господарська школа, с. Сасівка Свалявського округу
Березької жупи (A Szászókai gazdasági iskola iratai; Spisy Hospodárské
školy v Sasovcě), од. зб. 10, 1904-1929 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

168

Ф. 666. Білинська початкова народна школа, с. Білин Рахівського округу
(A Bilini elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Bélíné), од. зб. 29, 19021944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

240

Ф. 667. Крайове управління опіки над інвалідами війни, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Úřad pro peči o válečně poškozence pro Podkarpatskou
Rus v Užhorodě, Užhorod), од. зб.1533, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

275

Ф. 668. Сирітський суд Березької жупи, м. Берегово (Bereg vármegye
árvaszékének iratai; Spisy Sirotské stolice Berežské župy), од. зб. 10588,
1853-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

91

Ф. 669. Берегівське окружне управління, м. Берегово Підкарпатської Русі
(Okresni úřad v Berehově, Berehovo), од. зб. 4794, 1919-1939 рр. Описи.
Чеськ., угор. мови.

214

Ф. 670. Директоріум Підкарпатської Русі, м. Мукачево (Direktorium
Podkarpatskoj Rusi, Mukačevo), од.зб. 35, 1919-1920 рр. Опис. Чеськ.
мова.

203

Ф. 671. Сільськогосподарський інспектор Ужанської жупи, с. Чоп Угорської
Радянської республіки (Ung vármegye mezőgazdasági felügyelőjének
iratai), од. зб. 1, 1919 р., Опис. Угор. мова.

190

Ф. 672. Командування Національної сторожі Угочанської жупи, м. Севлюш
(Az Ugocsa vármegyei nemzetőr-parancsnokság iratai), од.зб. 42, 1919 р.
Опис. Угор. мова.

186

Ф. 673. Директоріум Угочанської жупи, м. Севлюш (Ugocsa vármegye
direktóriumának iratai), од.зб. 31, 1919 р. Опис. Угор. мова.

188

Ф. 674. Наджупан Угочанської жупи, м. Нодьселлеш (Ugocsa vármegye
főispánjának iratai), од. зб. 14794, 1479-1918 рр. Описи. Лат., нім., угор.,
рос. мови.

49
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Ф. 675. Адміністративна комісія Березької жупи, м. Берегово (Bereg
vármegye közigazgatási bizottságának iratai), од. зб. 9029, 1845-1919 рр.
Описи. Угор. мова.

41

Ф. 676. Берегівська державна реальна гімназія, м. Берегово (A Beregszászi
állami gimnázium iratai), од. зб. 4084, 1875-1944 рр. Описи. Угор. мова.

129

Ф. 677. Буштинське нотарське управління, с. Буштиноа Тячівського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Buštiné, Buštino), од. зб. 245, 19191938 рр. Описи. Чеськ. мова.

229

Ф. 679. Іршавський окружний начальник, с. Іршава Березької жупи
(Az Ilosvai járás főszolgabírájának iratai ), од. зб. 1, 1903-1912 рр. Опис.
Угор. мова.

60

Ф. 680. Тисогатське окружне управління, м. Берегово (Hlavnoslužnovský
úřad Tisahatského okresu v Berehové, Berehovo), од. зб. 1043, 19191925 рр. Опис. Чеськ. мова.

221

Ф. 681. Тячівський окружний королівський суд, с. Тячів Марамороської
жупи (A Técsői királyi járásbiróság iratai), од. зб. 2024, 1938-1944 рр. Описи.
Угор мова.

476

Ф. 683. Берегівське державне будівельне управління, м. Берегово
Березької жупи (A Beregszászi magyar királyi államépitészeti hivatal iratai),
од. зб. 131, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

497

Ф. 684. Чумальовський районний нотаріат, с. Чумальово Тячівського
округу Марамороської жупи (A Csománfalvai körjegyzőség iratai), од. зб.
33, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

459

Ф. 685. Брідський районний нотаріат, с. Брід Іршавського округу Березької
жупи (A Bródi körjegyzőség iratai), од. зб. 43, 1939-1944 рр. Опис. Угор.
мова.

433

Ф. 686. Буштинський районний нотаріат, с. Буштино Тячівського округу
Марамороської жупи (A Bustyaházai körjegyzőség iratai), од. зб. 582, 19391944 рр. Описи. Угор. мова.

434

Ф. 689. Косинське додаткове митне управління, с. Косини Берегівського
округу Підкарпатської Русі (Vedlejši celni úřad v Kosině, Kosino), од. зб.
195, 1923-1938 рр., Описи. Чеськ. мова.

262

Ф. 690. Тячівське податкове управління, с. Тячів Марамороської жупи
(A Técsői adóhivatal iratai), од. зб. 3, 1939- 1943 рр. Описи. Угор. мова.

486

Ф. 691. Тереблянський районний нотаріат, с. Теребля Тячівського округу
Марамороської жупи (A Talaborfalui körjegyzőség iratai), од. зб. 65, 19391944 рр. Опис. Угор. мова.

454

Ф. 693. Гатьський районний нотаріат, Гать Берегівського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Gát’i, Gát’), од. зб. 2, 1925-1936 рр.
Опис. Чеськ. мова.

233
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Ф. 694. Ганицький районний нотаріат, с. Ганичі Тячівського округу
Марамороської жупи (A Gányai körjegyzőség iratai), од. зб. 165, 1939-1944
рр. Описи. Угор. мова.

438

Ф. 696. Загатський районний нотаріат, с. Загаття Іршавського округу
Березької жупи (A Hátmegi körjegyzőség iratai), од. зб. 54, 1939-1944 рр.
Опис. Угор. мова.

441

Ф. 697. Нересницький районний нотаріат, с. Нересниця Тячівського округу
Марамороської жупи (A Felsőneresznicei körjegyzőség iratai), од. зб. 35,
1943-1944 рр. Опис. Угор. мова.

447

Ф. 698. Берегівський міський нотаріат, м. Берегово Березької жупи
(Beregszász város iratai), од. зб. 2, 1940-1942 рр. Опис. Угор. мова.

465

Ф. 700. Довжанська державна лісова наглядацька станція, с. Довге
Іршавського округу (Státní lesní dozorčí stanice v Dovhém, Dovhé), од. зб.
1, 1925 р. Опис. Чеськ. мова.

336

Ф. 701. Іршавське лісове управління, с. Іршава Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Lesní úřad v Iršavě, Iršava), од. зб., 1919-1920 рр.
Опис. Чеськ. мова.

334

Ф. 702. Севлюське державне окружне лісове управління, м. Севлюш
Підкарпатської Русі (Okresní lesní úřad v Sevlušě, Sevluš), од. зб. 1, 19261927 рр. Опис. Чеськ. мова.

334

Ф. 703. Свалявський хімічний завод, с. Свалява Березької жупи (A Szolyvai
gőzfűrészkezelőség iratai; Spisy Svalovskej akciové společnosti pro destilaci
dřeva), од. зб. 1874, 1904-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

112

Ф. 704. Берегівська лісова наглядацька станція, м. Берегово (A Beregszászi
erdőfelügyelőség iratai; Spisy Lesního inspektorátu v Berehovu), од. зб. 667,
1880-1928 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

118

Ф. 705. Мезекосоньський окружний начальник, с. Мезекосонь Берегівського
округу Березької жупи (A Mezőkaszonyi járás főszolgabírájának iratai), од.
зб. 92, 1851-1917 рр. Опис. Угор. мова.

61

Ф. 706. Довжанське окружне управління, с. Довге Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Hlavnoslužnovský úřad v Dovhom, Dovhe), од.зб.80,
1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

216

Ф. 707. Друкарня „Кальвін”, м. Берегово Підкарпатської Русі (Kálvinnyomda, Beregszász), од. зб. 15, 1927-1938 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

400

Ф. 708. Берегівське податкове управління, м. Берегово Підкарпатської
Русі (Finanční ředitelství v Berehově, Berehovo), од. зб. 64, 1920-1938 рр.
Описи. Чеськ. мова.

302

Ф. 709. Директоріум Березької жупи, м. Берегово Угорської Радянської
республіки (A Bereg vármegye direktóriumának iratai), од.зб. 103, 1919 р.
Опис. Угор. мова.

188
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Список фондів
Ф. 710. Мужіївський районний нотаріат, с. Мужієво Берегівського округу
Березької жупи (A Nagymuzsalyi körjegyzőség iratai), од. зб. 1550, 19391944 рр. Описи. Угор. мова.

446

Ф. 711. Великобіганський районний нотаріат, с. Велика Бігань Берегівського
округу Березької жупи (A Nagybégányi körjegyzőség iratai), од. зб. 952,
1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

437

Ф. 712. Варівський сільський нотаріат, с. Вари Берегівського округу
Березької жупи (Vári nagyközség iratai), од. зб. 598, 1939-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

436

Ф. 713. Гатьський районний нотаріат, с. Гать Берегівського округу
Березької жупи (A Gáti körjegyzőség iratai), од. зб. 1107, 1939-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

439

Ф.714. Косинське окружне управління, с. Косино Берегівського округу
Підкарпатської Русі (Okresni úřad v Kosině, Kosino), од. зб. 939, 19131923 рр. Описи. Чеськ. мова.

217

Ф. 715. Свалявське окружне управління землевпорядкування, с. Свалява
Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Svalavě, Svalava), од. зб.
150, 1922-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

328

Ф. 716. Тячівське окружне управління землевпорядкування, с. Тячів
Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Tačově, Tačovo), од. зб. 394,
1922-1939 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.

328

Ф. 717. Рахівське окружне управління землевпорядкування, с. Рахів
Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Rahově, Rahovo), од. зб.
137, 1922-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

327

Ф. 718. Волівське окружне управління землевпорядкування, с. Волове
Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Volově, Volove), од. зб. 86,
1921-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

327

Ф. 719. Берегівське окружне управління землевпорядкування, м. Берегово
Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Berehově, Berehovo), од. зб.
421, 1921-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

327

Ф. 720. Севлюське окружне управління землевпорядкування, м. Севлюш
Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Sevlušě, Sevluš), од. зб.
118, 1921-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

328

Ф. 721. Берегівський бургомістр, м. Берегово Березької жупи (Beregszász
város (föbirájának) polgármesterének iratai), од. зб. 4729, 1569-1919 рр.
Описи. Лат., нім., угор. мови.

31

Ф. 722. Уповноважений з постачання Березької жупи, м. Берегово (Bereg
megye közélelmezési népbiztosának iratai), од.зб. 9, 1919 р. Опис. Угор.
мова.

190

Ф. 723. Свалявське нотарське управління с. Свалява Підкарпатської Русі
(Notářský úřad v Svaljavě, Svaljava), од. зб.1148, 1920-1939 рр. Описи.
Чеськ., угор. мови.

245
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Ф. 724. Свалявський районний нотаріат, с. Свалява Свалявського округу
Березької жупи (A Szolyvai körjegyzőség iratai), од. зб. 67, 1878-1919 рр.
Описи. Угор. мова.

74

Ф. 725. Свалявський районний нотаріат, с. Свалява Березької жупи
(A Szolyvai körjegyzőség iratai), од. зб. 415, 1939-1944 рр. Описи. Угор.
мова.

451

Ф. 726. Теківський районний нотаріат, с. Теково Затисянського округу
Угочанської жупи (A Tekeházai körjegyzőség iratai), од. зб. 40, 18681919 рр. Опис. Угор. мова.

75

Ф. 728. Тисауйлоцьке нотарське управління, с. Тисауйлок Притисянського
округу Угочанської жупи (Tiszaújlak nagyközség iratai), од. зб. 31, 18571919 рр. Описи. Угор. мова.

66

Ф. 729. Кевешлігетський районний нотаріат, с. Кевешлігет Хустського
округу (A Kövesligeti körjegyzőség iratai), од. зб. 12, 1939-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

443

Ф. 730. Вілоцьке метричне управління, с. Вілок Севлюського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Viloku, Vilok), од. зб. 28, 19201937 рр. Описи. Чеськ. мова.

268

Ф. 731. Тисауйлоцький районний нотаріат, с. Тисауйлок Севлюського
округу Угочанської жупи (A Tiszaújlaki körjegyzőség iratai), од. зб. 231,
1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.

454

Ф. 732. Великобіганьське сільське управління, с. Велика Бігань
Тисагатського округу Березької жупи (Nagybégány község iratai), од. зб.
39, 1896-1919 рр. Опис. Угор. мова.

77

Ф. 733. Великобіганське сільське нотарське управління, с. Велика Бігань
Берегівського округу Підкарпатської Русі (Státni matrični úřad v Vělký
Běhani, Velka Běhan), од. зб. 27, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

267

Ф. 734. Великобіганське сільське управління, с. Велика Бігань
Берегівського округу Березької жупи (Nagybégány község iratai), од. зб. 2,
1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

466

Ф. 735. Хельмецьке сільське управління, с. Хельмець Середнянського
округу Ужанської жупи (Korláthelmecz község iratai), од. зб. 45, 1896-1919
рр. Опис. Угор. мова.

82

Ф. 736. Хлумське метричне управління, с. Хлумці Ужгородського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Chlumcě, Chlumec), 20 од. зб.,
1920-1938 рр., опис. Чеськ. мова.

374

Ф. 737. Корлатхельмецьке районне управління, с. Корлатхельмець
Ужгородського округу Ужанської жупи (A Korláthelmeci körjegyzőség iratai),
од. зб. 11, 1939-1943 рр. Описи. Угор. мова.

467

Ф. 738. Нодьгеївське сільське управління, с. Нодьгеївц Ужгородського
округу Ужанської жупи (Nagygejőcz község iratai), од. зб. 60, 1895-1920 рр.
Описи. Угор. мова.

79
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Список фондів
Ф. 739. Великогеївське сільське нотарське управління, с. Великі Геєвці
Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Státni matrični úřad v Velkém
Gejovcě, Velky Gejovce), од. зб. 37, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

267

Ф. 740. Нодьгеївське сільське управління, с. Нодьгеївц Ужгородського
округу Ужанської жупи (Nagygejőc község iratai), 38 од. зб., 1939-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

468

Ф. 741. Дороцьке сільське управління, с. Дороц Ужгородського округу
Ужанської жупи (Ungdaróc község iratai), од. зб. 5, 1939-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

467

Ф. 742. Дороцьке сільське управління, с. Дороц Ужгородського округу
Ужанської жупи (Ungdaróc község iratai), од. зб. 54, 1864-1919 рр. Описи.
Угор. мова.

78

Ф. 743. Дравецьке сільське нотарське управління, с. Дравці Ужгородського
округу Підкарпатської Русі (Státni matrični úřad v Dravcě, Dravce), од. зб.
35, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

270

Ф. 744. Тарацвельдський окружний начальник, с. Тячів Марамороської
жупи (Taracvölgyi járás főszolgabirájának iratai), од. зб. 488, 1939-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

430

Ф. 746. Верецьке сільське нотарське управління, с. Верецке Севлюського
округу Підкарпатської Русі (Státni matrični úřad v Verjacjě, Verjacja), од. зб.
19, 1920-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.

269

Ф. 747. Веряцьке сільське управління, с. Веряця Севлюського округу
Угочанської жупи (Veréce község iratai), од. зб. 6, 1941-1943 рр. Опис.
Угор. мова.

466

Ф. 748. Селлешвейгардовське сільське управління, с. Селлешвейгардо
Притисянського округу Угочанської жупи (Szőllősvégardó község iratai), од.
зб. 22, 1896-1912 рр. Опис. Угор. мова.

81

Ф. 750. Хустський сільський нотаріат, м. Хуст Марамороської жупи (Huszt
Nagyközség iratai), од. зб. 731, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

465

Ф. 751. Сільське кредитне товариство, с. Часлоц Ужгородського округу
Ужанської жупи (A Сsászlóci hitelszővetkezet iratai; Spisy úvěrového
družstva v Časlovcich), од. зб. 6, 1909-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

105

Ф. 752. Свалявський відділ опіки над інвалідами війни, с. Свалява
Підкарпатської Русі (Úřad pro péči o valečne poškozence pro Podkarpatskou
Rus v Svaljavě, Svaljava), од.зб. 139, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

276

Ф. 753. Кіральгазький районний нотаріат, с. Кіральгаза Севлюського
округу Угочанської жупи (A Királyházai körjegyzőség iratai), од. зб. 130,
1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

443

Ф. 754. Іргоцький районний нотаріат, с. Іргоц Тячівського округу
Марамороської жупи (Az Irhóci körjegyzőség iratai), од. зб. 70, 19391944 рр. Опис. Угор. мова.

442
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Ф. 755. Середнєапшанський районний нотаріат, с. Середня Апша
Рахівського округу Марамороської жупи (Középapsa nagyközség iratai),
од. зб. 183, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

451

Ф. 756. Фелшеапшанський районний нотаріат, с. Фелшеапша Рахівського
округу Марамороської жупи (Felsőapsa nagyközség iratai), од. зб. 104,
1939-1944 рр. описи. Угор. мова.

456

Ф. 757. Керецький районний нотаріат, с. Керецке Свалявського округу
Березької жупи (A Kereckei körjegyzőség iratai), од. зб. 125, 1939-1944 рр.
Опис. Угор. мова.

443

Ф. 758. Керецьківське нотарське управління, с. Керецьки Свалявського
округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Kereckých, Kerecky), од. зб.
209, 1922-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

235

Ф. 759. Велятинський районний нотаріат, с. Велятин Хустського округу
Марамороської жупи (A Velétei körjegyzőség iratai), од. зб. 134, 19391944 рр. Опис. Угор. мова.

437

Ф. 760. Фекетеардовський районний нотаріат, с. Фекетеардо Севлюського
округу Угочанської жупи (A Feketeardói körjegyzőség iratai), од. зб. 146,
1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

457

Ф. 761. Липчанський районний нотаріат, с. Липча Хустського округу
Марамороської жупи (A Lipcsei körjegyzőség iratai), од. зб. 53, 19381944 рр. Описи. Угор. мова.

444

Ф. 762. Косинський окружний королівський суд, с. Косино Березької
жупи (A Mezőkaszonyi királyi járásbíróság iratai; Spisy Okresniho soudu v
Kaszonyi), од. зб. 455, 18951-1921 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

87

Ф. 763. Вербецький районний нотаріат, с. Вербец Севлюського округу
Угочанської жупи (A Verbőci körjegyzőség iratai), од. зб. 67, 1940-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

438

Ф. 764. Ельвеський районний нотаріат, с. Ельвеш Севлюського округу
Угочанської жупи (Az Ölyvösi körjegyzőség iratai), од. зб. 21, 1939-1944 рр.
Опис. Угор. мова.

440

Ф. 765. Нодьполадський районний нотаріат, с. Нодьполад Севлюського
округу Угочанської жупи (A Nagypaládi körjegyzőség iratai), од. зб. 112,
1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

448

Ф. 766. Веряцкий районний нотаріат, с. Веряця Севлюського округу
Угочанської жупи (A Verécei körjegyzőség iratai), од. зб. 122, 1939-1943 рр.
Описи. Угор. мова.

438

Ф. 767. Веречанський окружний суд, с. Верецьки Свалявського округу
Підкарпатської Русі (Okresnі soud v Nižních Vereckych, Nižní Verecky),
од.зб. 229, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

280

Ф. 768. Лонківський районний нотаріат, с. Лонка Рахівського округу
Марамороської жупи (A Lonkai körjegyzőség iratai), од. зб. 75, 19391944 рр. Описи. Угор. мова.

445
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Список фондів
Ф. 770. Краловохлумецький окружний суд, с. Кралово-Хлумець
Требушанського округу Земплінської жупи (Okresnі soud v Král Chlumcě),
од.зб. 388, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

281

Ф. 771. Берегівське окружне гірниче управління, м. Берегово
Підкарпатської Русі (Horní úřad v Berehově, Berehovo), од. зб. 345, 19201938 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.

317

Ф. 772. Мукачівська експозитура гірських районів Міністерства
землеробства Угорщини, м. Мукачево (A Magyar királyi főldművelésügyi
minisztérium hegyvidéki kirendeltségének iratai), од. зб. 4572, 1887-1920 рр.
Описи. Угр. мова.

44

Ф. 773. Хустська окружна страхова каса, м. Хуст Марамороської жупи (A
Huszti járási biztositópénztár iratai), од. зб. 11, 1940-1942 рр. Опис. Угор.
мова.

490

Ф. 774. Берегівська окружна страхова каса, м. Берегово (A Beregszászi
körzeti biztositópénztár iratai), картки, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

489

Ф. 775. Мараморошсігетська окружна страхова каса, м. Мараморош-Сігет
(A Máramarosszigeti biztositópénztár iratai), картки, 1939-1944 рр. Опис.
Угор. мова.

490

Ф. 776. Ружаки (A Ruzsák ügyvédek iratai), од. зб. 492, 1646-1848 рр.
Описи. Лат., угор., нім. мови.

517

Ф. 777. Прібеки (Pribék család iratai), од. зб. 363, 1346-1900 рр. Описи.
Лат., угор., нім. мови.

517

Ф. 778. Ужгородська міська торгівельна школа, м. Ужгород Ужанської
жупи (Az Ungvári városi kereskedelmi iskola iratai; Spisy Městské obchodní
školy v Užhorodě), од. зб. 263, 1910-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

168

Ф. 779. Державний заклад для глухонімих, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ungvári állami siket-néma intézet iratai; Spisy Státního ústavu pro
hluchoněmých v Užhorodě), од. зб. 113, 1908-1943 рр. Описи. Угор., чеськ.
мови.

169

Ф. 780. Солотвинське податкове управління, с. Солотвино Рахівського
округу Марамороської жупи (Az Aknaszlatinai magyar királyi adóhivatal
iratai), од. зб. 4, 1940-1944 рр. Опис . Угор. мова.

486

Ф. 782. Великоберезнянський окружний суд, с. Великий Березний
Підкарпатської Русі (Okrеsni soud v Vel’kém Berezném, Vel’ký Berezný), од.
зб. 648, 1921-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

280

Ф. 784. Законодавча комісія Ужанської жупи, м. Ужгород Ужанської жупи
(Ung vármegye törvényhatosági bizottságának iratai), од. зб. 7, 1850-1910
рр. Опис. Угор. мова.

43

Ф. 785. Крайове жандармське управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород
(Okresní Četnicky úřad v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 28, 1926-1939 рр.
Описи. Чеськ. мова.

259
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Ф.787. Рахівський окружний начальник, с. Рахів Марамороської жупи
(A Rahói járás főszolgabírájának iratai), од. зб. 13, 1880-1916 рр. Описи.
Угор. мова.

61

Ф. 788. Управління Ужгородським казенним помістям, м. Ужгород
Ужанської жупи (Az Ungvári kincstári birtokok főhivatalának iratai), од. зб.
607, 1787-1908 рр. Описи. Угор. мова.

84

Ф. 789. Ужгородська державна дівоча горожанська школа, м. Ужгород
Ужанської жупи (Az Ungvári állami polgári leányiskola iratai; Spisy Státni
divči měšťanské školy v Užhorodě), од. зб. 79, 1897-1944 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

134

Ф. 790. Ужгородська угорська королівська хлопчача горожанська школа,
м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári állami polgári fiuiskola iratai; Spisy
Státni chlapčenské měšťanské školy v Užhorodě), од. зб. 48, 1919-1944 рр.
Описи. Угор., чеськ. мови.

134

Ф. 791. Коритнянська державна початкова народна школа, с. Коритняни
Ужгородського округу Ужанської жупи (A Kereknyei állami elemi népiskola
iratai; Spisy Státní obecné školy v Korytňanech), од. зб. 86, 1901-1944 рр.
Описи. Угор., чеськ. мови.

150

Ф. 792. Тисакирвська греко-католицька початкова народна школа,
с. Тисакирва Хустського округу (A Tiszakirvai görög-katolikus elemi népiskola
iratai; Spisy Řecko-katolické obecné školy v Křivé), од. зб. 48, 1894-1942 рр.
Опис. Угор., чеськ. мови.

165

Ф. 793. Мадярком’ятська початкова народна школа, с. Мадярком’ят
Севлюського округу (A Magyarkomjáti állami népiskola iratai; Spisy obecné
školy ve Velkých Komjatech), од. зб. 61, 1897-1945рр. Опис. Угор., чеськ.
мови.

152

Ф. 794. Старостужицька початкова народна школа, с. Стара Стужиця
Великоберезнянського округу Ужанської жупи (Az Ósztuzsicai állami
népiskola iratai), од. зб. 8, 1939-1945 рр. Опис. Угор. мова.

501

Ф. 795. Фекетеардовська початкова народна школа, с. Фекетеардо
Севлюського округу Угочанської жупи (A Feketeardói elemi népiskola iratai),
од. зб. 5, 1906-1914 рр. Опис. Угор. мова.

161

Ф. 796. Ужгородська римо-католицька чоловіча початкова народна школа,
м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári római-katolikus fiunépiskola iratai;
Spisy Římsko-katolické chlapčenské obecné školy v Užhorodě), од. зб. 81,
1898-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

165

Ф. 797. Тихівська державна початкова школа, с. Тихий Великоберезнянського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská
v Tichím, Tichý), од. зб. 9, 1921-1938 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.

365

Ф. 798. Великоберезька реформатська початкова школа, с. Великі Береги
Берегівського округу Березької жупи (Spisy Reformované obecné školy
v Berezéch; A Nagyberegi Református népiskola iratai), од. зб. 7, 19331942 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

369
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Список фондів
Ф. 799. Волівська державна початкова школа, с. Волове Волівського
округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola v Volovém, Volové), 3 од.
зб., 1935-1936 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.

351

Ф. 800. Севлюська державна дворічна торговельна школа, м. Севлюш
Угочанської жупи (Spisy státní kupecké dvojroční pokračovací školy v
Sevlušě; A Nagyszőlősi állami kétéves kereskedelmi szaktanfolyam iratai),
од. зб. 10, 1923-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

376

Ф. 801. Чонтошростоцька державна початкова школа, с. Чонтошростока
(Кострино-Ростока) Великоберезнянського округу Ужанської жупи (Spisy
státní obecné školy v Kostriných Roztokách; A Csontosrosztokai allami elemi
népiskola iratai), од. зб. 76, 1931-1943 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

368

Ф. 802. Шкільний інспекторат для чеських шкіл, м. Хуст Підкарпатської
Русі (Inspektorát národních škol s československým jazykém vyučovacím v
Chustě, Chust), од. зб. 574, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ., словацьк., нім.,
румун. мови.

381

Ф. 803. Костринська державна початкова школа, с. Кострино
Великоберезнянського округу Ужанської жупи (Spisy státní obecné školy v
Kostrině; A Csontosi állami elemi népiskola iratai), од. зб. 55, 1921-1944 рр.
Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

357

Ф. 804. Мирчанська державна початкова школа, с. Мирча Великоберезнянського округу (A Mércsei állami elemi népiskola iratai; Spisy Státni
obecné školy v Mirči), од. зб. 36, 1919-1945рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

153

Ф. 805. Малоберезнянська державна початкова школа, с. Малий Березний
Великоберезнянського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola
podkarpatoruská v Malém Berezném, Malý Berezný), од. зб. 19, 1920-1939
рр. Опис. Русин., чеськ. мови.

359

Ф. 806. Костєвопастельська державна початкова школа, с. Костєва
Пастель Великоберезнянського округу (A Nagypásztélyi állami elemi
népiskola iratai; Spisy Státní obecné školy v Kosťové Pastilе), од. зб. 9, 19061930 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

148

Ф. 809. Домашинська державна початкова школа, с. Домашино
Великоберезнянського округу Ужанської жупи (A Domafalvai állami elemi
népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Domašíně), од. зб. 14, 1907-1943 рр.
Опис. Угор., чеськ. мови.

146

Ф. 810. Малокопаньська державна початкова народна школа, с. Мала
Копаня Севлюського округу Угочанської жупи (Az Alsóveresmarti állami
elemi népiskola iratai; Spisy Státni obecné školy v Malé Kopani), од. зб. 8,
1903-1940рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

153

Ф. 812. Мукачівська випробувальна комісія для вчителів початкових шкіл
з руською мовою навчання, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Služební
komise pro učitelství škol obecních s podkarpatoruským jazykém vyučovacím
v Mukačevě, Mukačevo), од. зб. 92, 1935-1940 рр. Опис. Русин. мова.

382
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Ф. 813. Ужгородська греко-католицька чоловіча духовна семінарія, м.
Ужгород (Az Ungvári görog-katolikus hittudományi főiskola iratai; Spisy
Řecko-katolického bohosloveckého učilište v Užhorodě), од. зб. 113, 17901947 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

127

Ф. 814. Інтернат Ужгородської греко-католицької чоловічої вчительської
семінарії, м. Ужгород (Spisy koleje při Řecko-katolíckém účítelském seminaří
v Užhorodě; Az Ungvári görög-katolikus tanitó képző internátusának iratai),
од. зб. 54, 1919-1945 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

371

Ф. 815. Сирітський суд Саболчської жупи, м. Ніредьгаза (Szabolcs
vármegye árvaszékének iratai; Spisy Poručenského úřadu Sabolčské župy),
од. зб. 111, 1884-1937 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

92

Ф. 816. Випробувальна комісія для вчителів початкових шкіл, м. Ужгород
(Spisy služební komise pro způsobilost učitelů obecních škol v Užhorodě; Az
Ungvári elemi iskolai tanárok szakvizsgabizottságának iratai), од. зб. 242,
1920-1940 рр. Описи. Чеськ., русин., угор. мова.

380

Ф. 817. Дисциплінарна комісія для вчителів початкових шкіл, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Disciplinární komise pro učitelstvo národních škol při
Zemském úřadě v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 111, 1928-1938 рр. Опис.
Чеськ., русин. мови.

380

Ф. 818 Шкільний інспекторат для землеробських шкіл, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Státní inspektorát zemědělského školství v Užhorodě,
Užhorod), од. зб. 43, 1921-1939 рр. Описи. Чеськ., русин. мови.

387

Ф. 819. Дубинська державна початкова школа, с. Дубино Свалявського
округу Березької жупи (Spisy státní obecné školy v Dubině; A Dubinai állami
elemi népiskola iratai), од. зб. 25, 1920-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор.
мови.

354

Ф. 820. Середнєапшанська румунська початкова народна школа, с.
Середня Апша Рахівського округу Марамороської жупи (Spisy obecné
školy s vyučovacím jazykém rumunským v Serední Apšě; A Középapsai
román tannyelvű elemi népiskola iratai), од. зб. 15, 1926-1944 рр. Опис.
Румун., угор. мови.

362

Ф. 821. Голубинське сільське управління, с. Голубине Свалявського
округу Березької жупи (Galambos község iratai), од. зб. 20, 1896-1918 рр.
Опис. Угор. мова.

78

Ф. 822. Голубинське метричне управління, с. Голубине Свалявського
округу Підкарпатської Русі (Statni matřični uřad, Holubine ), од. зб. 27, 19191938 рр.. Опис. Чеськ. мова.

270

Ф. 823. Голубинське сільське управління, с. Голубине Свалявського
округу Березької жупи (Holubina község iratai), од. зб. 5, 1939-1944 рр.
Опис. Угор. мова.

467

Ф. 824. Полянське сільське управління, с. Поляна Свалявського округу
Березької жупи (Polena község iratai), од. зб. 24, 1895-1918 рр. Опис. Угор.
мова.

80
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Список фондів
Ф. 825. Полянське метричне управління, с. Поляна Свалявського округу
Підкарпатської Русі (Obvodní notářský úřad v Polaně, Polana), од. зб. 38,
1919-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

243

Ф. 826. Полянське сільське управління, с. Поляна Свалявського округу
Березької жупи (Polena község iratai), од. зб. 19, 1939-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

468

Ф. 827. Кішвардівський окружний королівський суд, с. Кіш Варда
Саболчської жупи (A Kisvárdai királyi járásbíróság iratai), од. зб. 134, 18911921 рр. Описи. Угор. мова.

87

Ф. 828. Ужгородська греко-католицька жіноча горожанська школа, м.
Ужгород Ужанської жупи (Spisy řecko-katolické divčí mešt’anské školy v
Užhorodě; Az Ungvári görög-katolikus polgári leányiskola iratai), од. зб. 29,
1926-1944 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

369

Ф. 829. Угорська королівська державна горожанська чоловіча школа, м.
Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári állami polgári fiúiskola iratai), од. зб.
22, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

499

Ф. 830. Сирітський суд об’єднаних Сотмарської, Угочанської та Березької
жуп, м. Матесалька (Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyesitett
vármegyék árvaszéke, Máteszálka), од. зб. 91, 1919-1938 рр. Описи. Угор.
мова.

285

Ф. 831. Ужгородський поліцейський комісаріат, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Policejni úřad města Užhorodu, Užhorod), од. зб. 25, 1919-1939 рр.
Описи. Чеськ. мова.

257

Ф. 832. Ужгородський поліцейський капітанат, м. Ужгород Ужанської жупи
(Ungvár város rendőrkapitányi hivatalának iratai), од. зб. 53, 1877-1917 рр.
Опис. Угор. мова.

57

Ф. 833. Ужгородське міське податкове управління, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Berní úřad v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 127, 19191939 рр. Описи. Чеськ., угор., мови.

303

Ф. 834. Мараморошсігетське податкове управління, м. Мараморош-Сігет
(A Máramarosszigeti magyar királyi adóhivatal iratai), од. зб. 7, 1942-1944 рр.
Опис. Угор. мова.

485

Ф. 835. Ужгородське податкове управління, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ungvári magyar királyi adóhivatal iratai), од. зб. 420, 1860-1919 рр.
Описи. Угор. мови.

102

Ф. 836. Солотвинське податкове управління, с. Солотвино Рахівського
округу Підкарпатської Русі (Berní úřad v Slatíně, Slatína), од. зб. 1, 19361939 рр. Опис. Чеськ. мова.

303

Ф. 837. Тячівське окружне управління, с. Тячів Підкарпатської Русі
(Okresni úřad v Tjačově, Tjačovo), од. зб. 39, 1919-1935рр. Описи. Чеськ.,
угор. мова.

221
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Ф. 838. Велико-Бичківське акціонерне товариство хімічних заводів
„Клотільда”, с. Великий Бичків Рахівського округу Марамороської жупи
(A Nagybocskói „Klotild” vegyipari rt. іratai; Spisy Chemické akciové
společnosti „Klotilda” ve Velkým Bočkové ), од. зб. 1085, 1881-1944 рр.
Описи. Угор., чеськ. мови.

108

Ф. 839. Кішракоц-плетянська державна королівська початкова народна
школа, с. Кішракоц-Плетянка Іршавського округу Угочанської жупи
(A Kisrákócpletyánkai állami elemi népiskola iratai), од. зб. 39, 1939-1944 рр.
Опис. Угор. мова.

501

Ф. 840. Берегівське фінансове управління, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi magyar királyi pénzügyigazgatóság iratai), од. зб. 47, 18911921 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

99

Ф. 841. Севлюське нотарське управління, с. Севлюш Угочанської жупи
(Szőllős nagyközség iratai), од. зб. 168, 1888-1919 рр. Описи. Угор. мова.

65

Ф. 842. Ужгородське фінансове управління, м. Ужгород (Az Ungvári
magyar királyi pénzügyigazgatóság iratai), од. зб. 27, 1879-1919 рр. Опис.
Угор. мова.

100

Ф. 843. Ужгородське податкове управління, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ungvári magyar királyi adóhivatal iratai), од. зб. 93, 1939-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

487

Ф. 844. Хустське податкове управління, с. Хуст Марамороської жупи
(A Huszti magyar királyi adóhivatal iratai), од. зб. 22, 1888-1918 рр. Описи.
Угор. мова.

102

Ф. 845. Ужгородське фінансове управління, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Ústavné finanční ředitelství v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 16, 19221938 рр. Опис. Чеськ. мова.

301

Ф. 846. Тячівське податкове управління, с. Тячів Марамороської жупи
(A Técsői magyar királyi adóhivatal iratai; Spisy Mad’arského danového úřadu
v Tačově), од. зб. 18, 1907-1927 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

102

Ф. 847. Притисянський окружний начальник, с. Надьселлеш (A Tiszáninneni
járás főszolgabírájának iratai), од. зб. 20, 1875-1915 рр. Опис. Угор. мова.

61

Ф. 849. Крайова комісія по проведенню першого загального перепису
населення Чехословаччини в 1921 році, м. Ужгород Підкарпатської Русі,
од.зб. 239, 1921р. Опис. Чеськ., угор. мови.

203

Ф. 851. Чорноголовська початкова школа, с. Чорноголова Великоберезнянського округу Ужанської жупи (Spisy obecné školy podkarpatoruské
v Černohlavě; A Sóháti elemi népiskola iratai), од. зб. 97, 1919-1942 рр.
Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

368

Ф. 852. Севлюське податкове управління, м. Севлюш Угочанської жупи
(A Nagyszőlősi magyar királyi adóhivatal iratai; Spisy Běrniho úřadu v Sevlusi),
од. зб. 66, 1875-1921 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

102

611

Список фондів
Ф. 853. Мараморошсігетське податкове управління, м. Мараморош-Сігет
(A Máramarosszigeti magyar királyi adóhivatal iratai), од. зб. 41, 1887-1919 рр.
Опис. Угор. мова.

101

Ф. 854. Ужгородське фінансове управління, м. Ужгород Ужанської жупи
(A Magyar királyi belügyminiszternek alárendelt Ungvármegyei számvevőség
iratai), од. зб. 33, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

484

Ф. 855. Надьселлеський окружний начальник, м. Надьселлеш Угочанської
жупи (A Tiszáninneni járás főszolgabírájának iratai), од. зб. 168, 1853-1919 рр.
Описи. Угор. мова.

62

Ф. 857. Хустське нотарське управління, м. Хуст Підкарпатської Русі
(Notářský úřad v Chustu, Chust), од. зб. 227, 1919-1939 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

251

Ф. 858. Хустське податкове управління, м. Хуст Підкарпатської Русі (Berní
úřad v Chustě, Chust), од. зб. 34, 1926-1939 рр. Описи. Чеськ. мова.

304

Ф. 859. Свалявське податкове управління, м. Свалява Підкарпатської Русі
(Berní úřad v Svalavě, Svalava), од. зб. 7, 1931-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

303

Ф. 860. Хустське податкове управління, м. Хуст Марамороської жупи
(A Huszti magyar királyi adóhivatal iratai), од. зб. 27, 1939-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

487

Ф. 861. Королівський господарський інспекторат Ужанської жупи,
м. Ужгород (Az Ungi közigazgatási kirendeltség Ungvári gazdasági
felügyelőségének iratai), од. зб. 62, 1939-1943 рр. Описи. Угор. мова.

491

Ф. 862. Середнянський окружний начальник, с. Середнє Ужгородського
округу Ужанської жупи (A Szerednyei járás főszolgabírájának iratai), од. зб.
13, 1874-1915 рр. Опис. Угор. мова.

62

Ф. 863. Ужгородський окружний господарський інспекторат, м. Ужгород
(Ung vármegyei királyi gazdasági felügyelőség, Ungvár), од. зб. 3, 1919-1920
рр.; 1939 р. Опис. Чеськ., угор. мови.

318

Ф. 864. Адміністративна експозитура Ужанської жупи, м. Ужгород (A
Magyar királyi hegyvidéki miniszteri kirendeltség ungvári megbizottjának
iratai), од. зб. 3, 1911-1918 рр. Опис. Угр. мова.

45

Ф. 865. Середнянське окружне нотарське управління, с. Середнє,
Ужгородського округу Ужанської жупи (A Szerednyei körjegyzőség iratai),
од. зб. 2, 1940-1942 рр. Опис. Угор. мова.

432

Ф. 866. Ужгородське окружне нотарське управління, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Okresni notářský úřad v Užhorodé, Užhorod), од. зб.
12, 1922-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.

249

Ф. 867. Середнянське сільське управління, с. Середнє Середнянського
округу Ужанської жупи (Szerednye község iratai), од. зб. 2, ІІ половина ХІХ
ст. Опис. Угор. мова.

81

Ф. 869. Нодьселеське фінансове управління, м. Нодьселлеш
(A Nagyszőlősi magyar királyi pénzügyigazgatóság iratai), од. зб. 29, 19021921 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

100
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Ф. 870. Залізобетонний завод Йосипа Братмана, с. Кобилецька Поляна
Рахівського округу Марамороської жупи (A gyertyánligeti Bratman József
féle vasgyár, acélkohó és gőzfűrész cég iratai; Spisy Zelezárny, ocelárny a
parní pily Jozefa Bratmana v Kobylické Polaně), од. зб. 154, 1884-1943 рр.
Описи. Угор., чеськ. мови.

109

Ф. 871. Крайова продовольча комісія, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Zemská vyživovsci komise v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 9, 1931-1936 рр.
Опис. Чеськ. мова.

311

Ф. 872. Ужгородське акціонерне кредитне товариство, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Ústřední úverní ústav v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 4,
1920-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.

310

Ф. 873. Рахівська сирітська седрія, с. Рахів Підкарпатської Русі (Poručenský
úřad v Rahově, Rahovo), од. зб. 4, 1924-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

285

Ф. 874. Волівська сирітська седрія, с. Волове Волівського округу
Підкарпатської Русі (Poručenský úřad v Volovém, Volové), од. зб. 3, 19231935 рр. Опис. Чеськ. мова.

284

Ф. 875. Сирітський суд Ужанської жупи, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Ung megyei árvaszéke, Ungvár), од. зб. 17, 1895-1918 рр. Опис. Угор.
мова.

285

Ф. 876. Ужгородський сирітський суд, м. Ужгород Ужанської жупи (Ungvár
árvaszékének iratai), од. зб. 7, 1884-1915 рр. Опис. Угор. мова.

92

Ф. 879. Великокапушанська філія Дунайського банку, с. Великі Капушани
(Dunajská banka v Velkich Kapušanach, Velký Kapušaní), од. зб. 5, 19261939 рр. Опис. Чеськ. мови.
Ф. 881. Ужгородська філія Словацького Загального Кредитного банку,
м. Ужгород Підкарпатської Русі (Slovenská všeobecná úverná banka, filiálka
v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 32, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ., словацьк.
мови.

306

Ф. 882. Кричфалвське сільське управління, с. Кричфалва Тячівського
округу Марамороської жупи (Kricsfalva község iratai), од. зб. 14, 1902-1919
рр. Опис. Угор. мова.

79

Ф. 883. Ужгородське опікунське управління, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Poručenský úřad v Užhorodě, Užhorod), од.зб. 4, 1922-1935 рр. Опис.
Чеськ. мова.

277

Ф. 885. Крайове об’єднання Ліги Масарика по боротьбі з туберкульозом
в Підкарпатській Русі, м. Ужгород (Zemský sbor Masarykový Ligy proti
tuberkulose v Užhorodě, Užhorod), од.зб. 52, 1932-1938 рр. Опис. Чеська
мова.

403

Ф. 886. Іршавське управління кадастрового вимірювання, с. Іршава
Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Iršavě, Iršava), од. зб. 56,
1921-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

332

307
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Список фондів
Ф. 887. Волівське окружне управління кадастрового вимірювання,
с. Волове Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Volověm, Volové),
од. зб. 33, 1923-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

332

Ф. 888. Ужгородський окружний промисловий інспекторат, м. Ужгород
Ужанської жупи (Az Ungvári magyar királyi kerületi iparfelügyelő iratai), од.
зб. 8, 1942-1944 рр. Описи. Угор. мова.

492

Ф. 889. Оріховицьке сільське управління, с. Оріховиця Ужгородського
округу Ужанської жупи (Rahonca község iratai), од. зб. 3, 1941-1942 рр.
Опис. Угор. мова.

468

Ф. 890. Законодавча комісія Берег-Угочанської жупи, м. Берегово (Bereg
vármegye törvényhatosági bizottságának iratai), од. зб. 59, 1854-1912 рр.
Опис. Угор. мова.

43

Ф. 891. Акціонерне товариство спиртових заводів, м. Ужгород Підкарпатської Русі, од. зб. 15, 1918-1940 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

319

Ф. 892. Празьке Акціонерне товариство по дистиляції дерева «Сольва»,
м. Прага («Szolyva» akciová společnost pro destilaci dřeva v Prazě, Praha),
од. зб. 11, 1926-1935 рр. Опис. Чеськ. мова.

320

Ф. 893. Ужгородський окружний начальник, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ungvári járás főszolgabírájának iratai), од. зб. 282, 1843-1916 рр. Описи.
Угор. мова.

63

Ф. 894. Хустський окружний начальник, м. Хуст Марамороської жупи
(A Huszti járás főszolgabírájának iratai), од. зб. 14, 1871-1917 рр. Опис.
Угор. мова.

63

Ф. 897. Великоберезнянське податкове управління, с. Великий Березний
Ужанської жупи (A Nagybereznai magyar királyi adóhivatal iratai), од. зб. 7,
1943-1944 рр. Опис. Угор. мова.

485

Ф. 899. Великокапушанський виборчий округ, с. Великі Капушани
(A Nagykaposikövetválasztó kerület iratai), од. зб. 3, 1869, 1915 рр. Опис.
Угор. мова.

57

Ф. 902. Севлюська фінансова дирекція, м. Севлюш Угочанської жупи
(A Nagyszőlősi magyar királyi pénzügyigazgatóság iratai), од. зб. 22, 18951920 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

100

Ф. 903. Хустський секретаріат спілки землеробських та лісових робітників
Підкарпатської Русі, м. Хуст (Sekretariat svazu zemědělských a lesních
zaměstnancov v Chustě, Chust), од.зб. 36, 1934-1938 рр. Описи. Чеська
мова.

404

Ф. 904. Мараморошсігетське жупанське управління, м. Мараморош-Сігет
(A Máramaros megyei hivatal iratai; Spisy Županského úřadu Marmarošské
župy), од. зб. 155, 1915-1926 рр. Описи. Чеськ. мова.

211

Ф. 905. Берегівський окружний начальник, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi járás főszolgabírájának iratai), од. зб. 62, 1856-1919 рр.
Описи. Угор. мова.

59
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Ф. 906. Берегівське фінансове управління, м. Берегово Підкарпатської
Русі (Finanční úřad v Berehově, Berehovo), од. зб. 5, 1921-1926 рр. Опис.
Чеськ. мова.

300

Ф. 907. Фінансова дирекція Березької жупи, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi magyar királyi pénzügyigazgatóság iratai), од. зб. 27, 18951919 рр. Описи. Угор. мова.

100

Ф. 908. Мараморошсігетська фінансова дирекція, м. Мараморош-Сігет
(A Máramarosszigeti magyar királyi pénzügyigazgatóság iratai), од. зб. 4,
1916 р. Опис. Угор. мови.

100

Ф. 910. Ужгородське державне будівельне управління, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Státní stavební úřad v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 270,
1919-1931 рр. Описи. Чеськ. мова.

339

Ф. 911. Піджупан Марамороської жупи, м. Мараморош-Сігет (Máramaros
vármegye alispánjának iratai; Spisy podžupana Marmarošské župy), од. зб.
29, 1842-1922 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

53

Ф. 912. Рахівське сільське нотарське управління, с. Рахів Марамороської
жупи (A Rahói körjegyzőség iratai), од. зб. 26, 1939-1944 рр. Опис. Угор.
мова.

464

Ф. 913. Рахівське сільське управління, с. Рахів Підкарпатської Русі (Obecni
úřad v Rahově, Rahovo), од. зб. 23, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

254

Ф. 914. Рахівське сільське управління, с. Рахів Тисавелдьського округу
Марамороської жупи (Rahó község iratai), од. зб. 11, 1883-1915 рр. Опис.
Угор. мова.

80

Ф. 916. Селлеська філія Дунайського банку, м. Селлеш (Севлюш)
Підкарпатської Русі (Duna bank részvénytársasag, Szőllősifiókja, Szőllős),
од. зб. 37, 1920-1938 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

307

Ф. 917. Карчавський районний нотаріат, с. Карчава Ужгородського округу
Ужанської жупи (A Karcsavai körjegyzőség iratai), од. зб. 2, 1900-1912 рр.
Опис. Угор. мова.

72

Ф. 918. Ужгородська філія «Банку Чехословацьких легіонів», м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Banka Československých legiji, filiálka v Užhorodě,
Užhorod), од. зб. 9, 1932-1938 рр. Опис. Чеськ., словацьк. мови.

308

Ф. 919. Кошицька філія Дунайського банку, м. Кошиці (Dunajská banka,
filiálka v Košicě, Košice), од. зб. 14, 1930-1943 рр. Опис. Угор., словацьк.
мови.

306

Ф. 920. Берегівський поліцейський капітанат жупи, м. Берегово Березької
жупи (Beregszász város rendőrkapitányi hivatalának iratai), од. зб. 9, 18681916 рр. Опис. Угор. мова.

57

Ф. 921. Берегівське податкове управління, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi magyar királyi adóhivatal iratai), од. зб. 34, 1938-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

484
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Ф. 922. Державна королівська прокуратура Угочанської жупи, м. Севлюш
(Ugocsa vármegye ügyészségi hivatalának iratai), од. зб. 7, 1852-1896 рр.
Опис. Угор. мова.

94

Ф. 923. Хустська жупна організація соціал-демократичної партії
Чехословаччини, м. Хуст Підкарпатської Русі (Župnij sekretariát socialdemokratické strány dělnické v Chustu, Chust), од. зб. 77, 1920-1939 рр.
Описи. Чеськ., угор., укр. мови.

296

Ф. 924. Управління по боротьбі із спекуляцією при Крайовому
господарському управлінні, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Úřad pro
potírání lichvy v Užhorodě. Zemský hospodářský úřad pro Podkarpatskou
Rus), од. зб. 111, 1920-1934 рр. Описи. Чеськ. мова.

316

Ф. 925. Урбаріальна громада села Колочава-Негровець Воловецького
округу Марамороської жупи (Alsó- és Felsőkaraszló volt úrbéri
erdőbirtokosságának iratai; Spisy bývalého Pozemkového lesniho úřadu v
Zářicí a Hrebli), од. зб. 1, 1909-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

117

Ф. 926. Берегівський філіал Мукачівського державного сільськогосподарського інспекторату, м. Берегово Підкарпатської Русі (Zemědělský
inspektorát pri županském úřadě v Berehově, Berehovo), од. зб.117, 19211924 рр. Опис. Чеськ. мова.

322

Ф. 927. Берегівське змішане промислове товариство, м. Берегово
Березької жупи (A Beregszászi vegyes ipartársulat iratai; Spisy Smíšené
průmyslové komory v Berehově), од. зб. 935, 1870-1944 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

107

Ф. 928. Собранецьке сільське управління, с. Собранц Собранецького
округу Ужанської жупи (Szobráncz község iratai), од. зб. 3, 1855-1859,
1944 рр. Опис. Угор. мова.

81

Ф. 929. Буштинське сільське управління, с. Буштино Марамороської жупи
(Bustyaháza község iratai), од. зб. 2, 1941-1942 рр. Опис. Угор. мова.

466

Ф. 931. Мезехомоцьке сільське управління, с. Мезехомок Тисагатського
округу Березької жупи (Mezőhomok község iratai), од. зб. 2, 1854-1904 рр.
Опис. Угор. мова.

79

Ф. 932. Богданське сільське управління, с. Богдан Тячівського округу
Підкарпатської Русі (Obecni úřad v Bohdánu, Bohdán), од. зб. 6, 19221939 рр. Опис. Чеськ. мова.

255

Ф. 933. Паровозне депо станції Берегово, м. Берегово Березької жупи
(A magyar királyi államvasútak beregszászi fűtőházának iratai; Spisy depa
Maďarských královských státních drali v Berehově), од. зб. 31, 1911-1945 рр.
Опис. Угор., чеськ. мови.

123

Ф. 934. Піджупан Берег-Угочанської жупи, м. Берегово (Bereg-Ugocsa
vármegyealispánjának iratai), 36 од. зб., 1938-1940 рр. Опис. Угор. мова.

425

Ф. 935. Горянське метричне управління, с. Горяни Ужгородського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Gorjanach, Gorjany), од. зб. 3,
1930-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

270
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Ф. 936. Дравецьке метричне управління, с. Дравці Ужгородського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Dravcich, Dravce), од. зб. 1,
1923-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.

270

Ф. 937. Дусинське метричне управління, с. Дусино Свалявського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Dusině, Dusina), 1 од. зб., 19211938 рр. Опис. Чеськ. мова.

271

Ф. 938. Дяківське метричне управління, с. Дякове Севлюського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v D’akově, D’akovo), од. зб. 1,
1919-1933 рр. Опис. Чеськ. мова.

271

Ф. 939. Есеньське метричне управління, с. Есень Ужгородського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Eseňi, Eseň), од. зб.4, 19201938 рр. Опис. Чеськ. мова.

27’

Ф. 940. Батьовське метричне управління, с. Батьово Берегівського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Bat’ově, Bat’ovo), од. зб.2, 19201937 рр. Опис. Чеськ. мова.

265

Ф. 941. Баркасівське метричне управління, с. Баркасово Мукачівського
округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Barkasově, Barkasovo),
од. зб. 2, 1920-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.

266

Ф. 942. Бедевлянське метричне управління, с. Бедевля Тячівського
округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Bedevlě, Bedevla), од. зб.
1, 1920-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.

266

Ф. 943. Бенське метричне управління, с. Беня Берегівського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Beňí, Beňa), од. зб. 5, 19191937 рр. Опис. Чеськ. мова.

266

Ф. 944. Бескидське метричне управління, с. Нижні Верецьки Свалявського
округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad Beskyd v Nižních Vereckách,
Nižní Verecky), од. зб. 1, 1919-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.

266

Ф. 945. Білківське метричне управління, с. Білки Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Bilkách, Bilky), од. зб. 7, 19201937 рр. Опис. Чеськ. мова.

266

Ф. 946. Брідське метричне управління, с. Брід Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Brodách, Brod), од. зб. 3, 19201938 рр. Опис. Чеськ. мова.

267

Ф. 947. Великобичківське метричне управління, с. Великий Бичків
Рахівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Velkém
Bočkově, Velký Bočkov), од. зб. 3, 1923-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.

267

Ф. 948. Великогеївське метричне управління, с. Великі Геєвці Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Velikě Gejovcě,
Veliké Gejovce), од. зб. 1, 1930 р. Опис. Чеськ. мова.

267

Ф. 949. Великоком’ятське метричне управління, с. Великі Ком’яти
Севлюського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Velikich
Komňatach, Veliké Komňaty), од. зб. 6, 1920-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.

267
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Ф. 950. Воловецьке метричне управління, с. Воловець Свалявського
округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Volovcě, Volovec), од. зб.
1, 1935-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

268

Ф. 951. Вілоцьке метричне управління, с. Вілок Севлюського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Výlokě, Výlok), од. зб. 13, 1921834 рр. Опис. Чеськ. мова.

268

Ф. 952. Великопаладьське метричне управління, с. Велика Паладь
Севлюського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Veliký
Paladi, Veliký Palad), од. зб. 3, 1920-1932 рр. Опис. Чеськ. мова.

268

Ф. 953. Великораковецьке метричне управління, с. Великий Раковець
Севлюського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Velikem
Rakovcě, Veliký Rakovec), од. зб. 2, 1933-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

268

Ф. 954. Великолучківське метричне управління, с. Великі Лучки
Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Velikich
Loučkach, Veliké Loučky), од. зб. 1, 1935-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

269

Ф. 955. Волівське метричне управління, с. Волове Волівського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Volověm, Volové), од. зб. 1, 1929
р. Опис. Чеськ. мова.

269

Ф. 956. Волосянське метричне управління, с. Волосянка Великоберезнянського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Volosiankě,
Volosianka), од. зб. 1, 1935-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.

269

Ф. 957. Вишківське метричне управління, с. Вишково Хустського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Vyškovem, Vyškovo), од. зб. 2,
1920-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.

269

Ф. 958. Вишнєкоропецьке метричне управління, с. Вишній Коропець
Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Vyšném
Koropcě, Vyšní Koropec), од. зб. 1, 1938 р. Опис. Чеськ. мова.

269

Ф. 959. Веряцьке метричне управління, с. Веряця Севлюського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Verjacjě, Verjacja), од. зб.4,
1933-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

270

Ф. 960. Горінчевське метричне управління, с. Горінчево Хустського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Horinčově, Horinčovo), од. зб. 1,
1925-1937 рр., Опис. Чеськ. мова.

270

Ф. 961. Загатьське метричне управління, с. Загаття Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Záhatí, Záhatí), од. зб. 1, 19351937 рр. Опис. Чеськ. мова.

271

Ф. 962. Зарічанське метричне управління, с. Заріччя Севлюського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Zařičí, Zařičí), од. зб. 6, 19201936 рр. Опис. Чеськ. мова.

271

Ф. 963. Залузьке метричне управління, с. Залуж Мукачівського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Záluží, Zaluž), од. зб. 1, 19201938 рр. Опис. Чеськ. мова.

272
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Ф. 964. Ільницьке метричне управління, с. Ільниця Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Státní matřiční úřad v Ilnicě, Ilnica), од. зб. 1, 19351937 рр., Опис. Чеськ. мова.

272

Ф. 965. Драгівське метричне управління, с. Драгово Хустського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Drahově, Drahovo), од. зб. 1,
1936-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.

271

Ф. 966. Керецьке метричне управління, с. Керецке Свалявського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Kereckych, Kerecky), од. зб. 1,
1921-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

272

Ф. 967. Ків’яждське метричне управління, с. Ків’яжд Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Kivjaždí, Kivjažd), од. зб. 1, 19351937 рр. Опис. Чеськ. мова.

272

Ф. 968. Кушницьке метричне управління, с. Кушниця Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Kušnicí, Kušnice), од. зб. 1,
1920-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.

272

Ф. 969. Лохівське метричне управління, с. Лохове Мукачівського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Lochově, Lochovo), од. зб.4,
1935-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

272

Ф. 970. Нижнєбистрянське метричне управління, с. Нижній Бистрий
Хустського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Nižném
Bystrém, Nižní Bystrý), од. зб. 1, 1935 – 1937 рр. Опис. Чеськ. мова.

273

Ф. 971. Нижнєверецьке метричне управління, с. Нижні Верецьки
Свалявського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Nižném
Vereckém, Nižní Verecky), од. зб. 2, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

273

Ф. 972. Нижнєселищенське метричне управління, с. Нижнє Селище
Хустського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Nižném
Seliště, Nižní Seliště), од. зб. 2, 1935-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.

273

Ф. 973. Новоселицьке метричне управління, с. Новоселиця Волівського
округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Novoselicě, Novoselica),
од. зб. 1, 1935 р. Опис. Чеськ. мова.

273

Ф. 974. Новокленовецьке метричне управління, с. Новий Кленовець
Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Novém
Klenovcě, Nový Klenovec), од. зб. 4, 1934-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

273

Ф. 975. Олешницьке метричне управління, с. Олешник Севлюського
округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Olešnikě, Olešnik), од. зб.
3, 1936-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.

274

Ф. 976. Оноківське метричне управління, с. Оноківці Ужгородського округу
Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Onokovcě, Onokovce), од. зб. 1,
1920-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.

275
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Ф. 977. Паланківське метричне управління, с. Паланок Мукачівського
округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Palankě, Palanok), од.
зб.4., 1919-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.

274

Ф. 978. Березовська початкова школа, с. Березове Хустського округу
Підкарпатської Русі (Державна народна школа в с. Березово), од. зб. 1,
1922 р. Опис. Русин. мова.

348

Ф. 979. Воловецька початкова школа, с. Воловець Березької жупи
(A Volóci állami elemi népiskola iratai), од. зб. 1, 1915 р. Опис. Угор. мова.

142

Ф. 980. Русковська початкова народна школа, с. Русковці Березької жупи
(A Ruszkóci községi elemi népiskola iratai), од. зб. 1, 1882-1888 рр. Опис.
Угор. мова.

157

Ф. 981. Торуньська початкова школа, с. Торунь Волівського округу Марамороської жупи (A Toronyai állami elemi népiskola iratai), од. зб. 1, 19421943 рр. Опис. Угор. мова.

502

Ф. 983. Завидівська народна господарська школа, с. Завидове Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Lidová hospodářská škola v Zavidově,
Zavidovo), од. зб. 1, 1938 р. Опис. Русин. мова.

373

Ф. 984. Углянська початкова школа, с. Угля Тячівського округу
Марамороської жупи (Az Uglyai állami elemi népiskola iratai), од. зб. 1, 1940
р. Опис. Угор. мова.

502

Ф. 986. Репинська початкова народна школа, с. Репинне Марамороської
жупи (A Repenyei elemi népiskola iratai; Spisy obecné školy v Repině), од.
зб. 5, 1902-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

156

Ф. 987. Королевська державна початкова народна школа, с. Королево
Угочанської жупи (Spisy státní obecné školy v Kralově; A Királyházai állami
elemi népiskola iratai), од. зб. 3, 1925-1943 рр. Опис. Русин., чеськ., угор.
мови.

357

Ф. 988. Чепська державна чеська початкова школа, с. Чепа Севлюського
округу Підкарпатської Русі (Státní obecná česká škola v Čepě, Čepa), од.
зб. 3, 1926-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

368

Ф. 989. Табелі успішності учнів початкових шкіл /Колекція/ (Elemi iskolai
tanulók bizonyit ványainak levéltári gyűjteménye), 743 од. зб., 1939-1944 рр.
Опис. Угор. мова.

528

Ф. 990. Табелі успішності учнів початкових шкіл /Колекція/ (Elemi iskolai
tanulók bizonyit ványainak levéltári gyűjteménye), 1779 од. зб., 19391944 рр. Опис. Угор. мова.

528

Ф. 991. Ароцький районний нотаріат, с. Арок Ужгородського округу Ужанської жупи ( Az Ároki körjegyzőség iratai), од. зб. 1, 1896-1900 рр. Опис.
Угор. мова.

68
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Ф. 992. Алшоселищський районний нотаріат, с. Алшоселище Хустського
округу Підкарпатської Русі (Spisy Obvodniho notariatu v Niýžnich Selištich),
од. зб. 1, 1917-1920 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

68

Ф. 993. Баркасівський районний нотаріат, с. Баркасово Мезекосоньського
округу Березької жупи (A Barkaszói körjegyzőség iratai), од. зб. 4, 18871919 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

69

Ф. 994. Хустська єврейська початкова школа, м. Хуст Марамороської
жупи (A Huszti zsidó hitközség elemi népiskolájának iratai), од. зб. 2, 19401941 рр. Опис. Угор. мова.

503

Ф. 995. Великобичківська урбаріальна община, с. Великий Бичків
Рахівського округу Марамороської жупи (A Nagybocskói úrbéres birtokosság
iratai; Spisy urbariálního majetku ve Velkém Bočkově), од. зб. 9, 1902-1944
рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

117

Ф. 996. Ужгородська державна початкова школа на площі Другетів, м.
Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári Drugeth téri mindennapi állami elemi
iskola iratai; Spisy Státní denni obecné školy na Drugetthově námestí v
Užhorodě), од. зб. 101, 1883-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

160

Ф. 997. Богаревицька початкова школа, с. Богаревиця Іршавського округу
Березької жупи (A Falucskai állami népiskola iratai; Štátni obecné školy v
Bogarevici), од. зб. 85, 1912-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

139

Ф. 999. Волівський державний нотаріус, с. Волове Підкарпатської Русі
(Veřejný notár v Volovém, Volové), од. зб. 11, 1929-1939 рр. Опис. Чеськ
мова.

288

Ф.1000. Командування І-ї бригади 19-ї дивізії гонведів, м. МараморошСігет (A Magyar honvédség 19-ik hadosztálya 1-ső dandárparancsnokságának
iratai), од. зб. 30, 1849 р. Опис. Угор. мова.

97

Ф. 1001. Підкарпатське товариство наук, м. Ужгород Ужанської жупи
(A Kárpátaljai tudományos társaság iratai), од. зб. 48, 1940-1944 рр. Опис.
Рус. мова.

507

Ф. 1002. Тисауйлоцький окружний начальник, с. Тисауйлок Севлюського
округу (A Tiszaújlaki járás főszolgabirájának iratai), од. зб. 3, 1939 р. Опис.
Угор. мова.

131

Ф. 1003. Березьке реформатське церковне управління, с. Чарода
(A Beregireformátus egyházmegye Csarodai Esperesi hivatalának iratai;
SpisySeniorátu Berežské reformované cirkve v Čarondě), од. зб. 3, 18981928 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

180

Ф. 1004. Рахівське окружне військове командування, с. Рахів (A Rahói
magyar kiralyi honvédség harancsnokágának iratai), од. зб. 26, 1939 рік.
Опис. Угор. мова.

481

Ф. 1005. Тячівське окружне військове командування, с. Тячів (A Técsői
járási magyar kiralyi honvédség parancsnokságának iratai), од. зб. 8, 1939
рік. Опис. Угор. мова.

482
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Ф. 1006. Прикордонний поліцейський капітанат, м. Мараморош-Сігет
(A Máramarosszigeti magyar királyi határszéli rendőrkapitányság iratai), од.
зб. 1, 1907 р. Опис. Угор. мова.

57

Ф. 1007. Відділення Всеугорського кооперативного центру, м. Ужгород
Ужанської жупи (Az Országos szövetkezeti központ Ungvári kirendeltségének
iratai), од. зб. 1, 1941 р. Опис. Угор. мова.

488

Ф. 1008. Окнорахівське товариство власників лісу, с. Окнорахів
Марамороської жупи (Az Aknarahói erdőbirtokossági társulat iratai), од. зб.
1, 1941-1942 рр. Опис. Угор. мова.

495

Ф. 1009. Центральний виборчий комітет тимчасово адміністративно
об’єднаних Березької та Угочанської жуп (Bereg és Ugocsa kőzigazgatásilag
egyelőre egyesitett vármegyék kőzponti választási bizottságának iratai), од.
зб. 1, 1941 р. Опис. Угор. мова.

471

Ф. 1010. Комісія по заготівлі кормів в Березькій жупі, м. Берегово (A Bereg
vármegyei takarmányozást intéző bizottság iratai), од. зб. 2, 1918 р. Опис.
Угор. мова.

116

Ф. 1012. Редакція та видавництво газети „Хотарсейлі хірлоп”, м. Ужгород
Ужанської жупи (Az Ungvári Határszéli Hirlap szerkesztőségének és
kiadóhivatalának iratai), од. зб. 1, 1940 р. Опис. Угор. мова.

511

Ф. 1013. Великокапушанський окружний королівський суд, с. Великі
Капушани Ужанської жупи (A Nagykaposi királyi járásbíróság iratai), од. зб.
214, 1875-1919 рр. Опис. Угор. мова.

86

Ф. 1014. Сирітська седрія м. Берегово Березької жупи (Beregszász város
árvaszékének iratai), од. зб. 52, 1859-1900 рр. Опис. Угор. мова.

90

Ф. 1016. Сирітська седрія Марамороської жупи, с. Мараморош-Сігет
(Máramaros vármegye árvaszékének iratai), од. зб. 29, 1892-1918 рр. Опис.
Угор. мова.

90

Ф. 1017. Сотмарнеметська сирітська седрія, м. Сотмарнеметі
(Szatmárnémeti város árvaszékének iratai), од. зб. 1, без дати. Опис. Угор.
мова.

92

Ф.1018. Сирітський суд Сотмарської жупи, м. Сотмарнеметі (Szatmár
vármegye árvaszékének iratai), од. зб. 1, без дати. Опис. Угор. мова.

92

Ф. 1019. Сирітська седрія Земплінської жупи, с. Шатораляуйгель (Zemplén
vármegye árvaszékének iratai), од. зб. 1, без дати. Опис. Угор. мова.

90

Ф. 1020. Сирітський суд жупного (муніципального) міста Ужгород Ужанської жупи (Ungvár város árvaszékének iratai), од. зб. 39, 1939-1944 рр.
Опис. Угор. мова.

477

Ф. 1021. Сирітський суд тимчасово об’єднаних Березької та Угочанської та
жуп, м. Берегово (Bereg és Ugocsa közigazgatásilag ideiglenesen egyesitett
vármegyék árvaszéke, Beregszász), од. зб. 1, 1930-1935 рр. Опис. Угор.
мова.

285
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Ф. 1022. Сирітський суд Марамороської жупи, м. Мараморош-Сігет
(A Máramarosi kősigazgatási kirendeltség árvaszékének iratai), од. зб. 15,
1939-1943 рр. Описи. Угор. мова.

478

Ф. 1023. Собранецький окружний суд, м. Собранці (Okresnі soud v
Sobráncách, Sobránci), од. зб. 13, 1925-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.

282

Ф. 1024. Ужгородський крайовий королівський суд, м. Ужгород Ужанської
жупи (Az Ungvári törvényszék iratai), од. зб. 149, 1844-1907 рр. Описи.
Угор. мова.

85

Ф. 1025. Ужгородське відділення Чехословацького землеробського
інституту обліку та наукового управління, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Československý zemědělský, učetnický a správovedný ústav, odbočka v
Užhorodě, Užhorod), од. зб. 48, 1927-1933 рр. Описи. Чеськ. мова.

324

Ф. 1026. Наджупан Берег-Угочанської жупи, м. Мукачево (Bereg és Ugocsa
vármegyék főispánjának iratai), од. зб. 1033, 1850-1861 рр. Описи. Нім., угр.
мови.

47

Ф. 1027. Берегівський окружний королівський суд, м. Берегово Березької
жупи (A Beregszászi magyar királyi járásbiróság mint telekkőnyvi hatóság
iratai), од. зб. 38, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

473

Ф. 1028. Собранецький окружний королівський суд, с Собранці
(A Szobránci királyi járásbiróság iratai), од. зб. 2, 1939-1944 рр. Опис. Угор.
мова.

476

Ф. 1029. Ніредьгазький крайовий королівський суд, м. Ніредьгаза
(A Nyíregyházi törvényszék iratai), од. зб. 4, 1900-1919 рр. Опис. Угор. мова.

85

Ф. 1030. Хустська крайова королівська прокуратура, м. Хуст Марамороської
жупи (A Huszti királyi ügyészség iratai), од. зб. 25, 1939-1944 рр. Опис. Угор.
мова.

479

Ф. 1031. Прокурор Ужанської жупи, м. Ужгород (Ung vármegye tiszti
ügyészségének iratai), од. зб. 40, 1895-1919 рр. Опис. Угор. мова.

95

Ф. 1032. Берегівський окружний королівський суд, м. Берегово Березької
жупи (A Beregszászi királyi járásbíróság iratai), од. зб. 28, 1854-1916 рр.
Описи. Угор. мова.

86

Ф. 1033. Берегівська королівська прокуратура, м. Берегово Березької
жупи (A Beregszászi királyi ügyészség iratai), од. зб. 1, 1942 рік. Опис. Угор.
мова.

478

Ф. 1034. Кошицький крайовий королівський суд, м. Кошиці (A Kassai királyi
tőrvényszék iratai), од. зб. 2, 1942 р. Опис. Угор. мова.

473

Ф. 1035. Шатораляуйгельський крайовий королівський суд, м. Шатораляуйгель (A Sátoraljaújhelyi törvényszék iratai), од. зб. 9, 1828-1918 рр.
Опис. Угор. мова.

86
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Ф. 1036. Севлюська крайова лікарня, м. Севлюш Підкарпатської Русі
(Zemská nemocnice v Sevluši, Sevluš), од.зб. 10, 1917-1938 рр. Опис.
Чеська мова.

401

Ф. 1037. Нодьберезнянський королівський нотаріус, с. Нодь Березна
Ужанської жупи (A Nagybereznai királyi kőzjegyző iratai), од. зб. 76, 19391944 рр. Опис. Угор. мова.

480

Ф. 1038. Іршавський королівський нотаріус, с. Іршава Березької жупи (Az
Ilosvai királyi közjegyző iratai), од. зб. 22, 1909-1918 рр. Опис. Угор. мова.

95

Ф. 1039. Учительське товариство Підкарпатської Русі, м. Ужгород
(Учительское товарищество Подкарпатской Руси; Учительское
товарищество; Pedagogické tovaryšstvo v Užhorodě, Užhorod; A Kárpátaljai
tanito-egyesület iratai), од. зб. 7, 1925-1941 рр. Опис. Чеськ., русин., угор.
мови.

393

Ф. 1040. Товариство «Шкільна матка русинів Чехословаччини» в Ужгороді,
м. Ужгород Підкарпатської Русі (Tovaryšstvo «Školská matka rusinov
Československá» v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 28, 1926-1939 рр. Опис.
Чеськ., русин. мови.

392

Ф. 1041. Хустська окружна народно-просвітницька рада, м. Хуст
Підкарпатської Русі (Okresná národno-osvětova rada v Chustě, Chust), од.
зб. 84, 1926-1937 рр. Опис. Чеськ., русин. мови.

394

Ф. 1042. Ужгородська окружна народно-просвітницька рада, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Osvětový sbor Užhorodského okresu v Užhorodě,
Užhorod), од. зб. 47, 1922-1938 рр. Опис. Чеськ., русин. мови.

393

Ф. 1043. Філія Мукачівського дитячого будинку в м. Берегові Березької
жупи (Spisy mateřské školky v Mukačevě, pobočka Berehovo; A Munkácsi
óvoda Beregszászi fiókjának iratai), од. зб. 17, 1926-1944 рр. Опис. Чеськ.,
русин., угор. мови.

371

Ф. 1045. Ужгородська державна народна школа на площі Кошута, м.
Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári Kossuth Lajos téri állami iskola iratai;
Spisy Státní obecné školy na náměstí Lajose Kossutha v Užhorodě), од. зб.
23, 1902-1943 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

161

Ф. 1046. Ужгородська державна руська початкова школа на площі
Масарика, м. Ужгород Підкарпатської Русі, од. зб. 22, 1919-1937 рр. Опис.
Русин. мова.

365

Ф. 1047. Севлюська початкова народна школа, м. Севлюш Угочанської
жупи (A Nagyszőlősi állami elemi népiskola iratai; Spisy Státni obecné školy v
Sevluši), од. зб. 61, 1893-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

159

Ф. 1048. Ужгородська греко-католицька жіноча вчительська семінарія,
м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári görog-katolikus leány tanitóképző
intézet iratai; Spisy Řecko-katolíckeho dívčiho učitelského ústavu v Užhorodě),
од. зб. 96, 1912-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

126

624
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Ф. 1049. Ужгородська королівська греко-католицька чоловіча вчительська
семінарія, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári királyi görog-katolikus
fiutanitóképző intézettel kapcsolatos felsőnépiskola (mint előkészítő
tanfolyam) iratai; Spisy Přípravného kursu Vyšší obecné školy při Královském
řecko-katolickém chlapeckém učitelském semináři v Užhorodě), од. зб. 105,
1834-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

127

Ф. 1050. Ужгородська угорська королівська державна жіноча гімназія св.
Єлизавети, м. Ужгород Ужанської жупи (Spisy Mad’arského královského
státního divčího árpádovského gymnasiuma Svaté Alžběty v Užhorodě; Az
Ungvári magyar királyi állami árpádházi Szent Erzsébet leánygimnázium
iratai), од. зб. 27, 1934-1947 рр. Опис. Угор. мова.

341

Ф. 1051. Сільцевська початкова народна школа, с. Сільце Іршавського
округу (A Beregkisfaludi állami elemi népiskola iratai; Spisy Státni obecné
školy v Selci), од. зб. 13, 1899-1945 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

159

Ф. 1052. Мезекосоньська державна початкова народна школа,
с. Мезекосонь Берегівського округу (A Mezőkaszonyi állami elemi népiskola
iratai; Spisy Státni obecné školy v Kosině), од. зб. 10, 1899-1945 рр. Опис.
Угор., чеськ. мови.

153

Ф. 1053. Сирітський суд Березької жупи, м. Берегово (Bereg vármegye
árvaszékének iratai), од. зб. 83, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

477

Ф. 1054. Білківський дитячий садок, с. Білки Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Spisy mateřské školky v Bilkách, Bilky), од. зб. 25,
1928-1939 рр. Опис. Русин. мова.

377

Ф. 1056. Бращайко Михайло (Brassajkó) (1883-1969), адвокат, громадськополітичний діяч, публіцист, од. зб. 797, 1919-1952 рр. Опис. Чеськ., угор.,
рос., укр. мови.

521

Ф. 1057. Піджупан Березької жупи, м. Берегово (Bereg vármegye
alispánjának iratai), 137 од. зб., 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

425

Ф. 1058. Берегуйфалуський районний нотаріат, с. Берегуйфалу
Тисагатського округу Березької жупи (A Bеregujfalui körjegyzőség iratai),
од. зб. 10, 1908-1918 рр. Опис. Угор. мова.

69

Ф. 1059. Новосільське метричне управління, с. Нове Село Берегівського
округу Підкарпатської Русі (Státní matriční úřad v Novém Sele, Nove Selo),
од. зб. 21, 1919-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

273

Ф. 1060. Державна центральна народна школа, м. Хуст Марамороської
жупи (A Huszti központi elemi népiskola iratai), од. зб. 180, 1939-1944 рр.
Опис. Угор. мова.

500

Ф. 1061. Державна вища народна школа, м. Хуст Марамороської жупи
(A Huszti állami felső népiskola iratai), од. зб. 47, 1883-1897 рр. Опис. Угор.
мова.

134

625

Список фондів
Ф. 1062. Хустська школа ремісничого учнівства, м. Хуст Підкарпатської
Русі (A Huszti iparos tanonciskola iratai; Spisy Učňovské školy v Chustě), од.
зб. 50, 1887-1929 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

168

Ф. 1063. Українська державна реальна гімназія с. Рахів Марамороської
жупи (Státní reálné gymnasium v Rachově, Rachov), од. зб. 14, 1939 р.
Опис. Укр. мова.

413

Ф. 1064. Опікування державних шкіл, м. Хуст Марамороської жупи
(A Huszti állami népiskolák gondnokságának iratai), од. зб. 28, 1885-1897 рр.
Описи. Угор. мова.

173

Ф. 1065. Світанич Андраш (Szvitánics András, Svitanič Andrej) (1903 ‒ ?),
адвокат в м. Ужгороді, од. зб. 46, 1920-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

523

Ф. 1066. Хельмеці Іштван (Helmeczi István) (? ‒ ?), адвокат в м. Ніредьхаза
(Угорщина), од. зб. 34, 1931-1941 рр. Опис. Угор. мова.

524

Ф. 1067. Терек Міклош (Tőrők Miklós) (? ‒ ?), адвокат, власник адвокатської
контори в м. Нодь-Селлеш (Севлюші), од. зб. 111, 1913-1943 рр. Опис.
Угор. мова.

524

Ф. 1068. Ердармівський районний нотаріат, с. Ердарма Ужгородського
округу Ужанської жупи (Az Őrdarmai körjegyzőség iratai), од. зб. 25, 19391944 рр. Описи. Угор. мова.

440

Ф. 1069. Турцький районний нотаріат, с. Турц Сатумарського округу
(A Turci körjegyzőség iratai), од. зб. 31, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.

454

Ф. 1070. Березовський районний нотаріат, с. Березово Марамороської
жупи (A Bereznai körjegyzőség iratai), од. зб. 37, 1939-1943 рр. Описи.
Угор. мова.

435

Ф. 1071. Керешмезівське нотарське управління, с. Керешмезе
Тисавелдьського округу Марамороської жупи (Kőrösmező nagyközség
iratai), од. зб. 7, 1913-1919 рр. Опис. Угор. мова.

65

Ф. 1072. Абарівський районний нотаріат, с. Абара Міхаловецького округу
Земплінської жупи (Az Abarai körjegyzőség iratai), од. зб. 60, 1939-1943 рр.
Опис. Угор. мова.

432

Ф. 1073. Лютянське районне нотарське управління, с. Люта Великоберезнянського округу Підкарпатської Русі (Okresni notář v Ljuté, Ljuta),
од. зб. 1923-1932 рр. Опис. Чеськ. мова.

236

Ф. 1074. Шкільний інспекторат Марамороської адміністративної
експозитури, м. Хуст Марамороської жупи (A Máramarosi közigazgatási
kirendeltség tanfelügyelőjének iratai), од. зб. 589, 1939-1944 рр., Описи.
Угор. мова.

506

Ф. 1075. Ердармівський районний нотаріат, с. Ердарма Ужгородського
округу Ужанської жупи (Az Őrdarmai körjegyzőség iratai; Spisy Obvodniho
notářského úřadu v Jovre), од. зб. 9, 1907- 1923 рр. Описи. Угор, чеськ.
мови.

71
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Ф. 1076. Нодьдоброньський районний нотаріат, с. Нодьдобронь Ужгородського округу Ужанської жупи (A Nagydobronyi körjegyzőség iratai), од. зб.
28, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

447

Ф. 1077. Берегуйфалуське нотарське управління, с. Берегуйфалу
Берегівського округу Березької жупи (Beregújfalu község iratai), од. зб. 7,
1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

434

Ф. 1078. Минайський районний нотаріат, с. Минай Ужгородського округу
Ужанської жупи (A Minaji körjegyzőség iratai), од. зб. 14, 1939-1944 рр.
Опис. Угор. мова.

446

Ф. 1079. Цирокофалуський районний нотаріат, с. Цирокофалу Земплінської жупи (A Cirokaófalusi körjegyzőség iratai), од. зб. 6, 1942-1943 рр.
Опис. Угор. мова.

458

Ф. 1080. Хорльовський районний нотаріат, с. Хорльо Ужгородського
округу Ужанської жупи (A Horlyói körjegyzőség iratai), од. зб. 13, 19401944 рр. Описи. Угор. мова.

458

Ф. 1081. Кіральмезівський районний нотаріат, с. Кіральмезе Тячівського
округу Марамороської жупи (A Királymezői körjegyzőség iratai), од. зб. 25,
1944 р. Опис. Угор. мова.

42

Ф. 1082. Бенський районний нотаріат, с. Надьмужай Тисагатського округу
Березької жупи (A Benei körjegyzőség iratai), од. зб. 10, 1875-1915 рр.
Опис. Угор. мова.

69

Ф. 1083. Мужіївське сільське управління, с. Мужієво Тисагатського округу
Березької жупи (Nagymuzsaly község iratai), од. зб. 1, 1877-1902 рр. Опис.
Угор. мова.

79

Ф. 1084. Білківське нотарське управління, с. Білке Фелвідекського округу
Березької жупи (Bilke nagyközség iratai), од. зб. 10, 1876-1906 рр. Опис.
Угор. мова.

64

Ф. 1085. Середнєапшанський районний нотаріат, с. Середня Апша
Сігетського округу Марамороської жупи (A Középapsai körjegyzőség iratai),
од. зб. 13, 1898-1919 рр. Описи. Угор. мова.

75

Ф. 1086. Горінчевське нотарське управління, с. Горінчево Хустського
округу Марамороської жупи (Herincse nagyközség iratai), од. зб. 14, 18881919 рр. Опис. Угор. мова.

64

Ф. 1087. Ізянський районний нотаріат, с. Іза Хустського округу
Марамороської жупи (Az Izai körjegyzőség iratai), од. зб. 11, 1938-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

441

Ф. 1088. Ховошкезький районний нотаріат, с. Ховошкез Великоберезнянського округу Ужанської жупи (A Havasközi körjegyzőség iratai),
од. зб. 28, 1906 р. Опис. Угор. мова.

75

Ф. 1089. Тарноцьке нотарське управління, с. Тарноц Ужгородського округу
Підкарпатської Русі (Statni notářský úřad v Tarnovcě, Tarnovci), од. зб. 7,
1926-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

248
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Список фондів
Ф. 1090. Хустшофалвавський районний нотаріат, с. Хустшофалва
Хустського округу Марамороської жупи (Husztsófalvai körjegyzőség iratai),
од. зб. 26, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

458

Ф. 1091. Таруйфалвський районний нотаріат, с. Таруйфалу Волівського
округу Марамороської жупи (A Tarújfalvai körjegyzőség iratai) од. зб. 9,
1939-1941 рр. Опис. Угор. мова.

455

Ф. 1092. Шкільний інспекторат Марамороської жупи, м. Хуст Марамороської жупи (Máramaros vármegyei királyi tanfelügyelőség iratai), од. зб.
40, 1895-1919 рр. Опис. Угор. мова.

173

Ф. 1093. Хустський шкільний інспекторат Карпатської України, м. Хуст
(Školský inspektorát v Chustě, Chust), од. зб. 19, 1938-1939 рр. Описи. Укр.
мова.

414

Ф. 1094. Солноцька фінансова дирекція, с. Сольнок Земплінської жупи
(Szolnoki magyar királyi pénzügyigazgatóság, Szolnok), од. зб. 4, 1929-1940
рр. Опис. Угор. мова.

484

Ф. 1095. Свалявське податкове управління, с. Свалява Березької жупи
(A Szolyvai adóhivatal iratai), од. зб. 10, 1939-1940 рр. Опис. Угор. мова.

486

Ф. 1096. Позашкільна народно-просвітницька Рада Ужанської жупи, м.
Ужгород (Ungvármegye iskolán kivüli népmüvelési bizottságának iratai), од.
зб. 61, 1938-1944 рр. Опис. Угор. мова.

507

Ф. 1097. Позашкільна народно-просвітницька Рада Угочанської жупи, м.
Севлюш (Ugocsa vármegye iskolán kivüli népmüvelési bizottságának iratai),
од. зб. 30, 1941-1943 рр. Опис. Угор. мова.

506

Ф. 1098. Берегівське королівське податкове управління, м. Берегово
Березької жупи (A Beregszászi magyar királyi adóhivatal iratai), од. зб. 18,
1851-1918 рр. Описи. Угор. мова.

101

Ф. 1099. Свалявський окружний начальник, с. Свалява Березької жупи
(A Szolyvai járás főszolgabirájának iratai), од. зб. 53, 1939-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

429

Ф. 1100. Ужгородське податкове управління, м. Ужгород Ужанської жупи
(Ungvár város adóhivatalának iratai), од. зб. 13, 1883-1919 рр. Опис. Угор.
мова.

102

Ф. 1101. Ужгородське міське податкове управління, м. Ужгород Ужанської
жупи (Ungvár város adóhivatalának iratai), од. зб. 13, 1939-1941 рр. Опис.
Угор. мова.

487

Ф. 1102. Тисауйлоцьке промислове товариство, с. Тисауйлок Севлюського
округу Угочанської жупи (A Tiszaujlaki ipartestület iratai), од. зб. 26, 18911913 рр. Опис. Угор. мова.

113

Ф. 1103. Пожежна інспекція Великокапушанського округу, с. Великі
Капушани (A Nagykaposi járás tüzrendészeti felügyelőjének iratai), од. зб.
19, 1939-1943 рр. Опис. Угор. мова.

472
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Ф. 1104. Експозитура угорських королівських лісових наглядацьких станцій,
с. Свалява Березької жупи (A Szolyvai magyar királyi erdőfelügyelőségi
kirendeltség iratai), од. зб. 100, 1938-1944 рр. Опис. Угор. мова.

494

Ф. 1105. Ужгородська королівська лісова наглядацька станція, м. Ужгород
Ужанської жупи (Az Ungvári királyi erdőfelügyelőség iratai), од. зб. 796,
1868-1919 рр. Описи. Угор. мова.

120

Ф. 1106. Пожежна інспекція Березької жупи, м. Берегово (Bereg vármegye
tüzrendészeti felügyelőjének iratai ), од. зб. 44, 1940-1943 рр. Описи. Угор.
мова.

472

Ф. 1107. Требушофеєрпотоцьке товариство власників лісових ділянок,
с. Требушофеєрпоток Рахівського округу Марамороської жупи
(A Trebesfejérpataki erdőbirtokossági társulat iratai), од. зб. 20, 1941-1943
рр. Опис. Угор. мова.

495

Ф. 1108. Іршавська окружна народно-просвітницька рада, с. Іршава
Підкарпатської
Русі
(Народно-просветительная
Рада
ИршавоДовжанского округа, с. Иршава), од. зб. 1, 1924-1926 рр. Опис. Русин.
мова.

392

Ф. 1109. Нижнєверечанська окружна народно-просвітницька рада, с.
Нижні Верецьки Свалявського округу Підкарпатської Русі (Народнопросветительная Рада с. Нижние Верецки), од. зб. 1, 1925 р. Опис. Русин.
мова.

392

Ф. 1110. Свалявська окружна народно-просвітницька рада, с. Свалява
Підкарпатської Русі (Окружная народно-просветительная Рада в
Сваляве), од. зб. 1, 1925-1931 рр. Опис. Русин. мова.

392

Ф. 1111. Ужгородське окружне королівське будівельне управління, м.
Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári magyar királyi államépitészeti hivatal
iratai), од. зб. 78, 1939-1944 рр. Описи. Угор. мова.

497

Ф. 1113. Рада товариств виноградарів Березької жупи, м. Берегово (Bereg
vármegye hegyközségi tanácsának iratai), од. зб. 2, 1944 р. Опис. Угор.
мова.

494

Ф. 1114. Перечинське окружне військове командування, с. Перечин
(Magyar királyi honvédség Perecsenyi iratai), од. зб. 12, 1939 рік. Опис.
Угор. мова.

481

Ф. 1115. Спілка угорських фронтовиків, м. Хуст (A Frontharkos szővetség
Huszti járasi csoporjának iratai), од. зб. 13, 1939 рік. Опис. Угор. мова.

483

Ф. 1116. Господарське товариство Ужанської жупи, м. Ужгород Ужанської
жупи (Az Ung vármegyei gazdasági egyesület iratai), од. зб. 78, 1888-1913
рр. Описи. Угор. мова.

108

629

Список фондів
Ф. 1117. Березька адміністративна експозитура, м. Мукачево (A Beregi
közigazgatási kirendeltség iratai), од. зб. 1373, 1938-1944 рр. Описи.
Угорська мова.

422

Ф. 1118. Тячівський окружний шкільний інспекторат, с. Тячів (A Técsői
magyar királyi tanfelügyelőség iratai), од. зб. 17, 1939 р. Опис. Угор. мова.

505

Ф. 1119. Тячівський окружний шкільний інспекторат Карпатської України,
с. Тячів, од. зб. 42, 1938-1939 рр. Опис. Укр. мова.

414

Ф. 1120. Ужгородський окружний відділ соціальної організації «Угорці за
угорців» Міністерства внутрішніх справ Угорщини, м. Ужгород Ужанської
жупи (A Belügyminisztérium „Magyar a Magyarért” szociális szervezet Ungvári
járási szakosztályának iratai), од. зб 41, 1939-1942 рр. Опис. Угор. мова.

514

Ф. 1121. Шкільний інспекторат Міністерства культу, шкіл та народної освіти
автономного уряду Підкарпатської Русі, м. Севлюш (Školský inspektorát v
Sevluší, Sevluš), од. зб. 9, 1938-1939 рр. Опис. Чеськ., русин. мови.

388

Ф. 1122. Шкільний інспекторат Міністерства культу, шкіл та народної освіти
автономного уряду Підкарпатської Русі, с. Великий Березний (Školský
inspektorát v Velkém Berezném, Vel’ký Berezný), од. зб. 10, 1938-1939 рр.
Опис. Чеськ., русин. мови.

388

Ф. 1123. Севлюський окружний шкільний інспекторат, м. Севлюш
Угочанської жупи (A Nagyszőlősi járási tanfelügyelőség iratai), од. зб. 4,
1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

505

Ф. 1124. Великоберезнянський окружний шкільний інспекторат, с. Великий
Березний Ужанської жупи (A Nagybereznai járási tanfelügyelőség iratai), од.
зб. 7, 1939 р. Опис. Угор. мова.

504

Ф. 1125. Шкільний відділ Цивільного управління Карпатської України в
Хусті, м. Хуст, од. зб. 1, 1939 р. Опис. Укр. мова.

413

Ф. 1127. Експозитура Марамороського жупанського управління, с. Тересва
(Expositura župánského úřadú v Teresvě, Teresva), од. зб.107, 19211922 рр. Опис. Чеськ. мова.

211

Ф. 1128. Землеробський інспектор Марамороської жупи, с. Великий Бичків
Рахівського округу (Zemědělský inspektor pro župu Marmarošsku v Velkém
Bočkově, Velký Bočkov), од. зб. 88, 1920-1922 рр. Опис. Чеськ. мова.

323

Ф. 1129. Ужгородська експозитура Будапештського центру по торгівлі
зерном, м. Ужгород (A Budapesti gabonaforgalmi központ Ungvári
kirendeltségének iratai), од. зб. 36, 1938-1944 рр. Описи. Угор. мова.

489

Ф. 1130. Середнянський окружний шкільний інспекторат, с. Середнє
Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Školský inspektorát v Seredném,
Seredné), од. зб. 7, 1938-1939 рр. Опис. Чеськ., укр. мови.

385

Ф. 1131. Варівське нотарське управління, с. Варі Тисагатського округу
Березької жупи (Vári nagyközség iratai), од. зб. 7, 1866-1911 рр. Опис.
Угор. мова.

64
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Ф. 1132. Комісія по сільськогосподарським роботам в Угочанській жупі,
м. Нодьселлеш (Ugocsa vármegye gazdasági munkabizottságának iratai),
од. зб. 40, 1916-1918 рр. Опис. Угор. мова.

116

Ф. 1133. Головний уповноважений Всеугорського управління по
іноземному туризму на Підкарпатській території, м. Ужгород (Az országos
idegenforgalmi hivatal Ungvári főmegbizottjának iratai), од. зб. 34, 1940-1942
рр. Опис. Угор. мова.

510

Ф. 1134. Центральна руська народна рада, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Az Ugocsa vármegyei nemzetőr-parancsnokság iratai), од.зб. 19, 19181938 рр. Опис. Угор. мова.

187

Ф. 1135. Ужгородський комітет з організації миру та колективної безпеки,
м. Ужгород Підкарпатської Русі (Zemský okresní výbor pro organisaci
kolektivni bezpečnosti, Užhorod), од. зб. 4, 1936 р. Опис. Чеськ. мова.

298

Ф. 1136. Хустська організація Міжнародної соціалістичної партії, м. Хуст
Підкарпатської Русі (Nemzetközi szocialista párt Huszti csoportja, Huszt),
од. зб. 1, 1920 р. Опис. Чеськ. мова.

297

Ф. 1137. Крайове управління товариства військових інвалідів „Надія”,
м. Ужгород Підкарпатської Русі (Tovaristvo vojennich invalidov, vdov i sirot
dla Podkarpatskoj Rusi „Nadija” v Užhorodě, Užhorod), од.зб. 1, 1920-1938
рр. Опис. Чеськ. мова.

291

Ф. 1138. Дивізія товариства чехословацького Червоного Хреста в
Підкарпатській Русі, м. Мукачево (Divize společnosti československého
červeného Křiže pro zemí Podkarpatoruskou, Mukačevo), од.зб. 2, 19201938 рр. Опис. Чеська мова.

402

Ф. 1139. Крайовий секретаріат чехословацької національно-соціалістичної
партії, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Zemský sekretariát československé
strány narodné-socialistické pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě, Užhorod),
од. зб. 3, 1936-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

297

Ф. 1140. Командування групи фашистської молодіжної організації
„Левенте”, с. Лукове Іршавського округу Березької жупи (A Lukovai Levente
csoport főranchnokságának iratai), од. зб. 1, 1939 рік. Опис. Угор. мова.

483

Ф. 1141. Партія „Схрещені стріли” (A Nyilaskeresztes párt iratai), од. зб. 1,
1944 рік. Опис. Угор. мова.

483

Ф. 1142. Велико-Капушанська окружна організація об’єднаної партії
християнських соціалістів та Угорської національної партії (Об’єднана
Угорська партія), с. Великі Капушани (Nagykaposi járás pártvezetősége
Egyesült Keresztény Socialista és Magyar Nemzeti Párt (Egyesült Magyar
Párt), Nagykapos), од. зб. 1, 1936 р. Опис. Угор. мова.

292

Ф. 1143. Російська національно-автономна партія (03 березня 1935 р. –
24 серпня 1944 р.), од. зб. 1, 1937-1938 рр. Опис. Русин. мова.

296
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Список фондів
Ф. 1144. Унгварське жупне жіноче товариство, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az ung megyei női egyesület iratai), од. зб. 2, 1895 р. Опис. Угор. мова.

174

Ф. 1145. Окружний секретаріат соціал-демократичної робітничої партії,
м. Хуст Підкарпатської Русі (Zemský sekretariát social-demokratické strány
dělnické na Podkarpatskoj Rusi v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 32, 19261938 рр. Опис. Чеськ. мова.

295

Ф. 1146. Християнсько-народна партія, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Ruska chleborobska-zemljedělčeska partia v Užhorodě, Užhorod), од. зб.
85, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

294

Ф. 1147. Руська народна рада, м. Хуст (17 листопада 1918 – 8 травня
1919 р.), од. зб. 2, 1919 р. Опис. Русин. мова.

299

Ф. 1148. Центральна народна рада, м. Хуст, од. зб. 5, 1938-1939 рр., Опис.
Русин. мова.

299

Ф. 1149. Місцева організація Республікансько-землеробської партії,
с. Велятин Хустського округу Підкарпатської Русі (Místní organisace
Republikanské strány zemědelsko a malorolnického lidů, Věljatin), од. зб. 2,
1928-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

293

Ф. 1150. Районний секретаріат Республікансько-землеробської партії,
м. Хуст Підкарпатської Русі (Obvodový sekretariát Republikanské strány
zemědelského a malorolnického lidu, Chust), од. зб. 2, 1934-1938 рр. Опис.
Чеськ. мова.

294

Ф. 1151. Місцева організація Республікансько-землеробської партії,
с. Оноківці Ужгородського округу Підкарпатської Русі (Místní organisace
Republikanské strány zemědelsko a malorolnického lidů, Onokivci), од. зб. 1,
1935 р. Опис. Чеськ. мова.

293

Ф. 1152. Республікансько-землеробська російська спілка, с. Межілаборці
(Republikánské zemledélskij Russkij sojuz v Mežilaborcách, Mežilaborci), од.
зб. 1, 1926 р. Опис. Чеськ. мова.

294

Ф. 1153. Головний секретаріат Селянської республіканської партії,
м. Мукачево Підкарпатської Русі (Ustřední sekretariát Selanské strány
republikanské v Mukačevě, Mukačevo), од. зб. 1, 1921 р. Опис. Чеськ. мова.

292

Ф. 1154. Комітет допомоги руським емігрантам, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Комітет допомоги руським збігцям въ Ужгороді, Ужгородъ), 1 од.зб.,
1922 р., опис. Чеськ. мова.

290

Ф. 1155. Собранецький шкільний інспекторат, с. Собранці (A Szobránci
járási tanfelügyelőség iratai), од. зб. 1, 1939 р. Опис. Угор. мова.

505

Ф. 1156. Канцелярія соціальної організації при Міністерстві внутрішніх
справ Угорщини по Березькій жупі, м. Берегово (A Magyar királyi
belügyminisztérium szociális szervezete Bereg és Ugocsa vármegyei
irodájának iratai), од. зб. 7, 1938-1940 рр. Опис. Угор. мова.

513
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Ф. 1157. Канцелярія соціальної організації при Міністерстві внутрішніх
справ Угорщини по Березькій жупі, м. Берегово (A Magyar királyi
belügyminisztérium sociális szervezete Bereg vármegyei irodájának iratai),
од. зб. 39, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.

514

Ф. 1158. Севлюська окружна організація Християнсько-соціалістичної
партії Чехословаччини, м. Севлюш Підкарпатської Русі (Országos
Keresztényszociálista Párt kerületi fötitkárság, Nagyszőllős), од. зб. 1, 1929
р. Опис. Чеськ. мова.

294

Ф. 1159. Секретаріат Республікансько-землеробської партії, м. Берегово
Підкарпатської Русі (Földmüves és Kisgazda Párt beregszászi titkárság,
Beregszász), од. зб. 1, 1936-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

294

Ф. 1160. Соціал-демократична професійна спілка торгових службовців,
м. Ужгород Підкарпатської Русі (Szociáldemokrata kereskedelmi
alkalmazottak szakszervezet, Ungvár), од.зб. 1, 1920 р. Опис. Угор. мова.

403

Ф. 1161. Ужгородська початкова школа № 1 Ужгородського єврейського
неологічного товариства, м. Ужгород (Az Ungvári neológ izraelita társulati
népiskola iratai), од. зб. 2, 1943-1944 рр. Опис. Угор. мова.

503

Ф. 1162. Волівський окружний шкільний інспекторат, с. Волове (Az Ökörmezői
járás iskolafelügyelőjének iratai), од. зб. 1, 1939 р. Опис. Угор. мова.

504

Ф. 1163. Спілка російських журналістів Підкарпатської Русі; Союз русских
журналистов Подкарпатской Руси, м. Ужгород Підкарпатської Русі , од.
зб. 1, 1930 р. Опис. Рос. мова.

399

Ф. 1164. Редакція газети „Неделя”, м. Ужгород Підкарпатської Русі , од. зб.
1, 1938 р. Опис. Русин. мова.

398

Ф. 1165. Редакція газети „Нова неділя”, м. Ужгород, од. зб. 1, 1939 р. Опис.
Угор. мова.

510

Ф. 1166. Редакція газети „Карпатська неділя”, м. Ужгород, од. зб. 1,
1939 р. Опис. Угор. мова.

511

Ф. 1167. Редакція газети „Русская народная газета”, м. Ужгород
Підкарпатської Русі, од. зб. 1, 1938 р. Опис. Рос. мова.

398

Ф. 1168. Редакція газети „Русская правда”, м. Ужгород Підкарпатської
Русі, од. зб. 1, 1938 р. Опис. Рос. мова.

399

Ф. 1169. Канцелярія соціальної організації при Міністерстві внутрішніх
справ Угорщини по Великокапушанському округу, с. Великі Капушани (A
Magyar királyi belügyminisztérium szociális szervezete Nagykaposi irodájanak
iratai), од. зб. 9, 1938-1941 рр. Опис. Угор. мова.

514

Ф. 1170. Господарський інспекторат Березької та Угочанської жуп,
м. Берегово (Bereg és Ugocsa vármegyék magyar királyi gazdasági
felügyelőségének iratai), од. зб. 1, 1938-1939 рр. Опис. Угор. мова.

491
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Список фондів
Ф. 1171. Тячівський окружний господарський інспекторат, с. Тячів
Марамороської жупи (A Técsői járási magyar királyi gazdasági felügyelőség
iratai), од. зб. 1, 1938-1939 рр. Опис. Угор. мова.

491

Ф. 1172. Господарський інспекторат Ужгородської околиці, м. Ужгород
Ужанської жупи (Az Ungvidéki járási magyar királyi gazdasági felügyelőség
iratai), од. зб. 33, 1940-1943 рр. Опис. Угор. мова.

491

Ф. 1173. Господарське товариство Перечинського округу, с. Перечин
Ужанської жупи (A Perecsenyi járási magyar királyi gazdasági felügyelőség
iratai), од. зб. 12, 1941-1943 рр. Опис. Угор. мова.

492

Ф. 1174. Товариство по будівництву та утриманню чеських шкіл та
інтернату в м. Ужгороді, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Družstvo pro
stavbu a udržování českých škol i internátu v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 20,
1926-1933 рр. Опис. Чеськ. мова.

339

Ф. 1177. Підкарпатська землеробська палата, м. Ужгород (A Kárpátaljai
mezőgazdasági kamara iratai), од. зб. 45, 1938-1944 рр. Опис. Угор. мова.

493

Ф. 1178. Шкільний інспекторат Ужанської адміністративної експозитури,
м. Ужгород (Az Ung vármegyei közigazgatási kirendeltség tanfelügyelői
hivatalának iratai), од. зб. 24, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

506

Ф. 1179. Середнянський шкільний інспекторат, с. Середнє Ужгородського
округу (A Szerednyei járási tanfelügyelőség iratai), од. зб. 9, 1939 р. Опис.
Угор. мова.

505

Ф. 1180. Хустське державне будівельне управління, м. Хуст Підкарпатської
Русі (Státní stavební úřad v Chustě, Chust), од. зб. 12, 1920-1928 рр. Опис.
Чеськ. мова.

339

Ф. 1181. Крайове управління опіки над молоддю, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Zemská péče o mládež Podkarpatskě Rusi v Mukačevě, Mukačevo),
од.зб. 305, 1924-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

275

Ф. 1182. Великокапушанський окружний комітет лікувального фонду
службовців, с. Великі Капушани (Okresný sbor lečebného fondu veřejních
zaměstnancov v Velkých Kapušanách, Veľ ký Kapušaní), од.зб. 35, 19261935 рр. Опис. Чеська, словацьк. мови.

402

Ф.1183. Великобичківське жупанське управління, с. Великий Бичків,
Рахівського округу Підкарпатської Русі (Župansky uřad v Velkém Bočkove,
Velky Bočkov), од. зб.74, 1920-1921 рр. Опис. Чеськ. мова.

210

Ф. 1184. Берегівський жупний землеробський інспекторат, м. Берегово
Підкарпатської Русі (Župní zemědělský inspektorát v Berehově, Berehovo),
50 од. зб., 1920-1921 рр. Опис. Чеськ. мова.

322

Ф. 1185. Свалявське окружне управління опіки над молоддю, с. Свалява
Підкарпатської Русі (Okresni úřad pěče o mládež v Svalavě, Svalava), од.зб.
73, 1932-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

275
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Ф. 1186. Просвітницьке товариство Ужанської жупи, м. Ужгород (Az ung
vármegyei közművelődési társulat iratai; Spisy Vzdělávacího spolku Užské
župy), од. зб. 66, 1878-1942 рр. Опис. Угор. мова.

174

Ф. 1187. Бадалівське митне управління, с. Бадалове Берегівського округу
Підкарпатської Русі (Celni úřad v Badalově, Badalovo), од. зб. 206, 19211938 рр., Описи. Чеськ. мова.

259

Ф. 1188. Нижнєверечанське окружне управління, с. Нижні Верецьки
Свалявського округу Підкарпатської Русі (Hlavnoslužnovský úřad v Nižnich
Vereckách, Nižni Verecki), од. зб. 13. 1919-1929 рр. Описи. Чеськ. мова.

218

Ф. 1189. Берегівська окружна лікарня, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi járási kórház iratai), од. зб. 2, 1938-1949 рр. Опис. Угор. мова.

513

Ф. 1190. Інфекційна лікарня Чехословацького Червоного Хреста, м. Хуст
Підкарпатської Русі (Infekční nemocnice československého červeného Křiže
v Chustě, Chust), од.зб. 79, 1920-1931 рр. Опис. Чеська, русин. мови.

401

Ф. 1191. Крайова виборча комісія, м. Ужгород (Krajská volebni komise v
Užhorodě, Užhorod), од. зб. 25, 1921-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

265

Ф. 1192. Севлюське управління лікувального фонду службовців,
м. Севлюш (Okresný sbor lečebného fondu veřejních zaměstnancov v
Sevluši, Sevluš), од.зб. 15, 1928-1939 рр. Опис. Чеська мова.

402

Ф. 1193. Окружне управління лікувального фонду службовців
Ужгородської місцевості, м. Ужгород (Okresný sbor lečebného fondu
veřejních zaměstnancov v Užhorodě-venkov, Užhorod), од.зб.11, 19271938 рр. Опис. Чеська мова.

402

Ф. 1194. Адміністративна комісія Березької жупи, м. Берегово (Bereg
vármegye közigazgatási bizottságának iratai), од. зб. 13, 1939-1943 рр.
Описи. Угор. мова.

422

Ф. 1195. Адміністративна комісія Земплінської жупи, м. Шатораляуйгель
(Zemplén vármegye közigazgatási bizottságának iratai), од. зб. 8, 18801905 рр. Опис. Угор. мова.

41

Ф. 1196. Адміністративна комісія Марамороської жупи, м. МараморошСігет (Máramaros vármegye közigazgatási bizottságának iratai), од. зб. 5,
1885-1918 рр. Опис. Угор. мова.

42

Ф. 1197. Головний радник регентського комісаріату Підкарпатської
території, м. Ужгород (A Kárpátaljai kormányzói biztos főtanácsadójának
iratai), од. зб. 20, 1940-1942 рр. Опис. Угор. мова.

420

Ф. 1198. Ужгородська державна чехословацька реальна гімназія,
м. Ужгород (Az Ungvári állami reálgimnázium iratai; Spisy Státního
slovenského reálného gymnázia v Užhorodě), од. зб. 60, 1903-1938 рр.
Описи. Угор., чеськ. мови.

130
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Список фондів
Ф. 1199. Гукливська народна школа, с. Гукливе Свалявського округу
Березької жупи (A Zúgói állami elemi népiskola iratai; Spisy Státni obecné
školy v Guklivě), од. зб. 15, 1913-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

144

Ф. 1200. Гутська народна школа, с. Гута Ужгородського округу Ужанської
жупи (Az Unghutai állami elemi népiskola iratai), од. зб. 2, 1890-1916 рр.
Опис. Угор. мова.

144

Ф. 1201. Бенська сільськогосподарська народна школа, с. Бене
Берегівського округу Підкарпатської Русі (Lidová škola hospodářská v
Beně, Beňa), од. зб. 45, 1929-1937 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.

372

Ф. 1202. Келечинська народна школа, с. Келечин Волівського округу
Марамороської жупи (A Kelecsényi állami elemi népiskola iratai), од. зб. 3,
1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.

500

Ф. 1203. Ужгородська канцелярія по опіці над інвалідами війни, м. Ужгород
(Az Ung vármegyei hadigondozó népiroda iratai), од.зб. 7, 1918-1919 рр.
Опис. Угор. мова.

186

Ф. 1204. Урядовий комісар з постачання продовольчих та промислових
товарів по Ужанській жупі, м. Ужгород (Ung vármegye és Ungvár város
közellátási kormánybiztosának iratai), од. зб. 18, 1941-1943 рр. Опис. Угор.
мова.

489

Ф. 1205. Берегівське товариство гонведів 1848-1849 років, м. Берегово
Березької жупи (A Beregszászi honvédegyesület iratai), од. зб. 20, 18611912 рр. Опис. Угор. мова.

98

Ф. 1206. Командування VI угорським королівським військовим корпусом,
м. Ужгород (A Magyar királyi VI. Honvéd Hadtest Parancsnokság iratai), од.
зб. 60, 1938 рік. Опис. Угор. мова.

481

Ф. 1207. Окнорахівське урбаріальне товариство, с. Окнорахів
Марамороської жупи (Az Aknarahói volt úrbéri erdőbirtokossági társulat
iratai), од. зб. 14, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.

493

Ф. 1208. Мараморошсігетська королівська лісова дирекція, м. МараморошСігет (A Máramarosszigeti magyar királyi erdőigazgatóság iratai), од. зб. 23,
1941-1944 рр. Опис. Угор. мова.

495

Ф. 1209. Мараморошсігетська королівська лісова наглядацька станція,
м. Мараморош-Сігет (A Máramarosszigeti magyar királyi erdőfelügyelőség
iratai; Spisy Marmarošsigetského maďarského královského lesniho ředitelstvi),
од. зб. 5, 1894-1923 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

119

Ф. 1210. Мараморошсігетське королівське лісове управління,
м. Мараморош-Сігет (A Máramarosszigeti magyar királyi erdőhivatal iratai),
од. зб. 19, 1819-1918 рр. Описи. Угор. мова.

119

Ф. 1211. Гуменнівський окружний суд, с. Гуменне Гуменнського округу
(Okrеsni soud v Humennom, Humenne), од. зб. 6, 1922-1935 рр. Опис.
Чеськ. мова.

280
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Ф. 1212. Волівська жандармська станція, с. Волове Марамороської жупи
(Ökörmezőicsendőrkerületi őrs iratai), од. зб, 31, 1939-1943 рр. Опис. Угор.
мова.

426

Ф. 1213. Хустське окружне військове командування, м. Хуст (A Huszti
járási katonai parancsnokság iratai), од. зб. 31, 1939 рік. Опис. Угор. мова.

482

Ф. 1214. Великокопанська жандармська станція, с. Велика Копаня
Севлюського округу Підкарпатської Русі (Četnická stanicá v Veliké Kopaňé,
Veliká Kopaňa), од. зб. 4, 1925-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

259

Ф. 1215. Рахівська військова комендатура, с. Рахів (A Rahói járási katonai
parancsnok ság iratai), од. зб. 39, 1939 рік. Опис. Угор. мова.

481

Ф. 1216. Урбаріальний суд Марамороської жупи, м. Мараморош-Сігет
(A Máramarosszigeti úrbéri törvényszékiratai), од. зб. 10, 1851-17541901 рр. Опис. Угор. мова.

94

Ф. 1217. Берегівська державна прокуратура, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi államügyészség iratai), од. зб. 26, 1851-1860 рр. Опис. Угор.
мова.

94

Ф. 1218. Державна прокуратура м. Римосомбат (A Rimaszombati
államügyészség iratai), од. зб. 11, 1852-1856 рр. Опис. Угор. мова.

94

Ф. 1219. Берегівський поліцейський комісаріат, м. Берегово Підкарпатської
Русі (Hlávni policejni komisařstvi v Berehově, Berehovo), од. зб. 51, 19201923 рр. Описи. Чеськ. мова.

257

Ф. 1220. Ужгородська поліцейська дирекція, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Policejni ředitelstvi v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 32, 1922-1938 рр.
Опис. Чеськ. мова.

275

Ф. 1221. Інтернат при державній професійній деревообробній школі,
м. Ужгород Підкарпатської Русі (Internát při státní odborní škole pro
zpracování dřeva v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 16, 1928-1936 рр. Опис.
Русин., чеськ. мови.

373

Ф. 1222. Вишківське кредитне товариство, с. Вишково Хустського округу
Марамороської жупи (A Viski hitelszővetkezet iratai), од. зб. 15, 1905-1919
рр. Описи. Угор. мова.

105

Ф. 1223. Товариство риболовів Ужанської жупи, м. Ужгород (Az Ungvári
sporthorgászok egyesületének iratai), од. зб. 8, 1939-1944 рр. Опис. Угор.,
укр. мови.

509

Ф. 1224. Спортивний клуб „ Русь ”, м. Ужгород (A Ungvári „Rusz” sportklub
iratai), од. зб. 10, 1939-1944 рр. Опис. Угор., укр. мови.

508

Ф. 1225. Спортивний клуб „ Русь ”, м. Хуст (A Huszti „Rusz” sportklub iratai),
од. зб. 9, 1940-1943 рр. Опис. Угор., укр. мови.

508
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Список фондів
Ф. 1226. Перечинський окружний шкільний інспекторат, с. Перечин
Підкарпатської Русі (Školský inspektorát v Perečině, Perečin), од. зб. 47,
1938-1939 рр. Опис. Чеськ., укр. мови.

382

Ф. 1227. Перечинський окружний шкільний інспекторат, с. Перечин
Ужанської жупи (A Perecsenyi magyar királyi tanfelügyelőség iratai), од. зб.
3, 1939-1940 рр. Опис. Угор. мова.

504

Ф. 1228. Перечинський окружний шкільний інспекторат, с. Перечин
Підкарпатської Русі (Školský inspektorát v Perečině, Perečin), од. зб. 5,
1920-1935 рр. Опис. Чеськ., русин. мови.

383

Ф. 1229. Рахівський шкільний інспекторат, с. Рахів (A Rahói magyar királyi
tanfelügyelőség iratai), од. зб. 3, 1939 р. Опис. Угор. мова.

505

Ф. 1230. Фанчиківське сільське управління, с. Фанчиково Притисянського
округу Угочанської жупи (Fancsika község iratai), од. зб. 12, 1864-1919 рр.
Опис. Угор. мова.

82

Ф. 1231. Вілоцьке нотарське управління, с. Вілок Севлюського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Výloku, Výlok), од. зб. 41, 19211938 рр. Опис. Чеськ. мова.

232

Ф. 1232. Севлюське податкове управління, м. Севлюш Підкарпатської
Русі (Berní úřad v Velkém Sevluší, Velký Sevluš), од. зб. 84, 1920-1938 рр.
Описи. Чеськ. мова.

303

Ф. 1233. Великокапушанське окружне управління посередництва праці,
с. Великі Капушани (Okreszna zprostředkovatelna práce v Velkich
Kapušanach, Velkí Kapušaní), од.зб. 5, 1938 р. Опис. Чеськ. мова.

290

Ф. 1234. Тисабогданське сільське нотарське управління, с. Тисабогдан
Рахівського округу Марамороської жупи (Tiszabogdány község iratai), од.
зб. 9, 1939-1943 рр. Опис. Угор. мова.

465

Ф. 1235. Голубинське нотарське управління, с. Голубине Свалявського
округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Holubině, Holubine), од. зб. 15,
1923-1931 рр. Описи. Чеськ. мова.

233

Ф. 1236. Середнянська горожанська школа, с. Середнє Ужгородського
округу Ужанської жупи (A Szerednyei polgári iskola iratai), од. зб. 7, 19281941 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

345

Ф. 1237. Загатьське нотарське управління, с. Загаття Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Zaháti), од. зб. 30, 1920-1939 рр.
Опис. Чеськ. мова.

234

Ф. 1238. Березівське нотарське управління, с. Березове Хустського округу
Підкарпатської Русі (Notářsky úřad v Berezové), од. зб. 119, 1920-1923 рр.
Опис. Чеськ. мова.

227
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Ф. 1239. Цегольнянська греко-католицька парафія, м. Ужгород Ужанської
жупи (Az Ungvári görög-katolikus lelkészi hivatal iratai), од. зб. 140, 18251946 рр. Опис. Лат., угор., чеськ., рос. мови.

184

Ф. 1240. Ужгородське державне лісове управління, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Státní lesní úřad v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 278, 19201938 рр. Описи. Чеськ. мова.

334

Ф. 1241. Великобіганське нотарське управління, с. Велика Бігань Берегівського округу Підкарпатської Русі (Okresni notář v Velikě Běhani, Veliká
Běhan), од. зб. 9, 1920-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.

232

Ф. 1242. Бенське нотарське управління, с. Беня Берегівського округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad), од. зб. 10, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ.
мова.

229

Ф. 1243. Будківецьке нотарське управління, с. Будківці Міхаловецького
округу (Словаччина) (Notářský úřad v Budkovcách, Budkovci), од. зб. 2,
1920-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

229

Ф. 1244. Господарський інспекторат Ужанської жупи, м. Ужгород
(Hospodářský župný inspektorát v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 39, 19191921 рр. Опис. Чеськ. мова.

317

Ф. 1245. Перечинське управління кадастрового вимірювання, с. Перечин
(Katastrální měřický úřad v Perečině, Perečin), од. зб. 28, 1924-1939 рр.
Опис. Чеськ. мова.

333

Ф. 1246. Крайова шляхова інспекція, с. Іршава Підкарпатської Русі
(Zemskě silniční dozorství v Iršavě, Iršava), од. зб. 21, 1932- 1934 рр. Опис.
Чеськ. мова.

338

Ф. 1247. Крайове управління по постачанню Підкарпатської Русі,
м. Ужгород (Zásobovací úřad v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 20, 1919-1920
рр. Описи. Чеськ. мова.

312

Ф. 1248. Вишківська добровільна пожежна дружина, с. Вишково Хустського
округу Підкарпатської Русі (Zbor dobrovolných hasičů v Výškově, Výškovo),
од. зб. 37, 1930-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.

298

Ф. 1249. Народний фонд, м. Ужгород Підкарпатської Русі, од.зб. 8, 19321936 рр. Опис. Чеська, русин. мови.

404

Ф. 1250. Марамороське управління кадастрового вимірювання, м. Мараморош-Сігет (Katastrální měřický úřad v Marmarošě, Marmaroš), од. зб. 1,
1922-1937 рр. Опис. Чеськ. мова.

333

Ф. 1251. Колонізаційний реферат державного земельного управління,
м. Братислава (Kolonízační referát státního pozemkového úřadu v Bratislavě,
Bratislava), од. зб. 10, 1926-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.

324
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Список фондів
Ф. 1253. Хустське міське управління, м. Хуст (Městský úřad v Hust, Hust),
од.зб. 3, 1920-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

194

Ф. 1254. Хустський сирітський суд, м. Хуст Підкарпатської Русі (Poručensky
úřad v Chustu, Chust), од. зб. 20, 1921-1936 рр. Описи. Чеськ. мова.

286

Ф. 1255. Рахівське окружне податкове управління, с. Рахів Марамороської
жупи (A Rahói járási magyar királyi adóhivatal iratai), од. зб. 20, 19391944 рр. Опис. Угор. мова.

486

Ф. 1256. Рахівське податкове управління, с. Рахів Марамороської жупи
(A Rahói magyar királyi adóhivatal iratai), од. зб. 27, 1868-1918 рр. Опис.
Угор. мова.

101

Ф. 1257. Паллоське сільське управління, с. Палло Ужанської жупи (Palló
község iratai), од. зб. 3, 1944 р. Опис. Угор. мова.

469

Ф. 1258. Лонківський районний нотаріат, с. Лонка Тисавелдьського округу
Марамороської жупи (A Lonkai körjegyzőség iratai), од. зб. 6, 1902-1916 рр.
Опис. Угор. мова.

73

Ф. 1259. Тисауйлоцьке сільське управління, с. Тисауйлок Севлюського
округу Угочанської жупи (Tiszaújlak község iratai), од. зб. 6, 1939-1943 рр.
Опис. Угор. мова.

469

Ф. 1260. Керекнекське сільське управління, с. Крекне Ужгородського
округу Ужанської жупи (Kereknye község iratai), од. зб. 3, 1944 р. Опис.
Угор. мова.

467

Ф. 1261. Тисабогданське сільське управління, с. Тисабогдан Рахівського
округу Марамороської жупи (Tiszabogdány község iratai), од. зб. 1, 1940 р.
Опис. Угор. мова.

469

Ф. 1262. Солотвинське нотарське управління, с. Солотвино Сігетського
округу Марамороської жупи (Aknaszlatina nagyközség iratai), од. зб. 2,
1876-1890, 1911 рр. Опис. Угор. мова.

66

Ф. 1263. Солотвинське сільське управління, с. Солотвино Рахівського
округу Підкарпатської Русі (Obecni úřad v Mármorošskě Solotvině,
Mármorošská Solotvina), од. зб. 2, 1925-1936 рр. Опис. Чеськ. мова.

255

Ф. 1264. Середнянське сільське управління, с. Середнє Ужгородського
округу Підкарпатської Русі (Obecni úřad v Seredněm, Seredne), од. зб. 2,
1936-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

255

Ф. 1265. Сасівське сільське управління, с. Сасівка Свалявського округу
Березької жупи (Szászóka község iratai), од. зб. 2, 1891-1928 рр. Опис.
Угор., чеськ. мови.

81

Ф. 1266. Нижнєселищське сільське управління, с. Нижнє Селище
Хустського округу Підкарпатської Русі (Obecni úřad v Nižnim Selišti, Nižni
Seliště), од. зб. 2, 1929-1937 рр. Опис. Угор., чеськ. мова.

254
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Ф. 1267. Нодьратське сільське управління, с. Нодьрат Нодькапоського
округу Ужанської жупи (Nagyrát község iratai), од. зб. 1, 1880 р. Опис. Угор.
мова.

80

Ф. 1268. Салоцьке сільське управління, с. Салока Тисайського округу
Саболчської жупи (Szalóka község iratai), од. зб. 1, 1904 р. Опис. Угор.
мова.

82

Ф. 1269. Нодьгутське сільське управління, с. Нодьгут Тисагатського округу
Березької жупи (Nagygut község iratai), од. зб. 1, 1909-1917 рр. Опис. Угор.
мова.

80

Ф. 1270. Рахівське податкове управління, с. Рахів Підкарпатської Русі
(Berní úřad v Rachově, Rachovo), од. зб. 18, 1922-1939 рр. Опис. Чеськ.
мова.

302

Ф. 1271. Матіївське сільське управління, с. Матійово Севлюського округу
Угочанської жупи (Mátyfalva község iratai), од. зб. 1, 1939-1944 рр. Опис.
Угор. мова.

468

Ф. 1272. Углянське сільське управління, с. Угля Тячівського округу
Підкарпатської Русі (Obecni úřad v Uhlji, Uhlja), од. зб. 2, 1919-1923 рр.
Опис. Чеськ. мова.

255

Ф. 1273. Уйгельське сільське управління, с. Уйгель Притисянського округу
Угочанської жупи (Tiszaujhely község iratai), од. зб. 1, 1910 р. Опис. Угор.
мова.

82

Ф. 1274. Урмезівське сільське управління, с. Урмезе Тячівського округу
Марамороської жупи (Obecni úřad v Urmezijově, Urmezijovo), од. зб. 11,
1919-1942 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

255

Ф. 1275. Фалуслатинське сільське управління, с. Фалуслатина Сігетського
округу Марамороської жупи (Faluszlatina község iratai; Spisy Obecného
úřadu v Solotvině), од. зб. 1, 1911-1924 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

82

Ф. 1276. Середнєапшанське сільське управління, с. Середня Апша
Рахівського округу Марамороської жупи (Középapsa község iratai), од. зб.
1, 1943 р. Опис. Угор. мова.

170

Ф. 1277. Окнослатинське сільське управління, с. Окнослатино Рахівського
округу Марамороської жупи (Aknaszlatina község iratai), од. зб. 1, 1944 р.
Опис. Угор. мова.

468

Ф. 1278. Унгтарноцьке сільське управління, с. Унгтарноц Ужгородського
округу Ужанської жупи (Ungtarnóc község iratai), од. зб. 1, 1940 р. Опис.
Угор. мова.

469

Ф. 1279. Унгхоссумезевське сільське управління, с. Унгхоссумезе
Ужгородського округу Ужанської жупи (Unghosszúmező község iratai), од.
зб. 1, 1941 р. Опис. Угор. мова.

469

641

Список фондів
Ф. 1280. Часлоцьке сільське управління, с. Часлоц Ужгородського округу
Ужанської жупи (Császlóc község iratai), од. зб. 1, 1940 р. Опис. Угор. мова.

469

Ф. 1281. Сирітський суд, с. Тячів Підкарпатської Русі (Poručenský úřad v
T’ačevě, T’ačevo), од.зб. 7, 1930-1936 рр. Опис. Чеська мова.

285

Ф. 1282. Сирітський суд Березької жупи, м. Берегово (Poručenský úřad v
Berehově, Berehovo), од. зб. 4, 1925-1949 рр. Опис. Чеськ. мова.

285

Ф. 1283. Перечинське податкове управління, с. Перечин Ужанської жупи
(A Perecsenyi magyar királyi adóhivatal iratai), од. зб. 1, 1944 р. Опис. Угор.
мова.

486

Ф. 1284. Ужгородський районний нотаріат, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ungvárvidéki körjegyzőség iratai), од. зб. 6, 1863-1894 рр. Опис. Угор.
мова.

75

Ф. 1285. Ужгородське міське управління, м. Ужгород Ужанської жупи
(Ungvár rendezett tanácsú város iratai), од. зб. 21, 1863-1919 рр. Опис.
Угор. мова.

67

Ф. 1286. Берегівське міське управління, м. Берегово Підкарпатської Русі
(Městsky úřad v Beregově, Beregovo), од.зб.16, 1920-1936 рр. Опис. Чеськ.,
угор. мови.

192

Ф. 1287. Шкільний інспекторат Березької та Ужанської жуп, м. Берегово
(A Bereg-Ung vármegyei tanfelügyelőség iratai), од. зб. 3, 1869-1873 рр.
Опис. Угор. мова.

173

Ф. 1288. Свалявський окружний начальник, с. Свалява Свалявського
округу Підкарпатської Русі (A Szolyvai járás főszolgabírájának iratai; Spisy
Hlavniho služného okresu Svalava), од. зб. 2, 1910-1929 рр. Опис. Угор.
мова.

62

Ф. 1289. Вишнєапшанське сільське управління, с. Вишня Апша Рахівського
округу Підкарпатської Русі (Obecni rada v Vyšně Apšě, Vyšni Apša), од. зб.
2, 1928-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

253

Ф. 1290. Гукливське сільське управління, с. Гукливе Свалявського округу
(Huklivai kőzség, Hukliva), од. зб. 1, без дати. Опис. Угор. мова.

253

Ф. 1291. Великоберезнянське окружне нотарське управління, с. Великий
Березний Підкарпатської Русі (Obvodni notářský úřad v Velkěm Berezněm,
Velkij Bereznij), од. зб. 2, 1924-1933 рр. Опис. Чеськ. мова.

229

Ф. 1292. Глибоцьке сільське управління, с. Глибоке Ужгородського округу
Ужанської жупи (Mélyút község iratai), од. зб. 1, 1941-1942 рр. Опис. Угор.
мова.

467

Ф. 1294. Ужгородський жупний королівський суд, м. Ужгород Ужанської
жупи (Ung vármegye törvényszékének iratai), од. зб. 1, 1851, 1866, 1899 рр.
Опис. Угор. мова.

90

642
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Ф. 1295. Акціонерне товариство „Руський Народний банк”, м. Ужгород
Підкарпатської Русі, од. зб. 3, 1920-1926 рр. Опис. Чеськ., рос. мови.

305

Ф. 1296. Волівська державна окружна лісова наглядацька станція,
с. Волове Підкарпатської Русі (Státní okresní lesní dozorčí stanice, Volové),
2 од. зб., 1925 р. Опис. Чеськ. мова.

336

Ф. 1297. Березнянський районний нотаріат, с. Великий Березний Ужанської
жупи (Berezna nagyközség iratai), од. зб. 1, 1944 р. Опис. Угор. мова.

435

Ф. 1298. Андрашівське сільське управління, с. Андрашово Ужгородського
округу Підкарпатської Русі (Andrásházai kőzség, Andrásháza), од. зб. 1,
1927 р. Опис. Угор. мова.

253

Ф. 1299. Анталівське сільське управління, с. Анталовці Ужгородського
округу Підкарпатської Русі (Antalóczi kőzség, Antalócz), од. зб. 1, 1927 р.
Опис. Угор. мова.

253

Ф. 1300. Алшоселищське сільське управління, с. Алшоселище Хустського
округу Марамороської жупи (Alsószlistye község iratai), од. зб. 1, 1940 р.
Опис. Угор. мова.

466

Ф. 1301. Есеньське сільське управління, с. Есень Тисайського округу
Саболчської жупи (Eszeny község iratai), од. зб. 1, 1913 р. Опис. Угор.
мова.

78

Ф. 1302. Буковецьке сільське управління, с. Буковець Мукачівського
округу Березької жупи (Beregbükkös község iratai), од. зб. 2, 1868-1873 рр.
Опис. Угор. мова.

77

Ф. 1303. Бадалівське сільське управління, с. Бадалове Тисагатського
округу Березької жупи (Badaló község iratai), од. зб. 1, 1911 р. Опис. Угор.
мова.

76

Ф. 1304. Ашваньське сільське управління, с. Ашвань Нодькапоського
округу Ужанської жупи (Tiszaásvány község iratai), од. зб. 1, 1886 р. Опис.
Угор. мова.

76

Ф. 1305. Собранецький відділ соціальної опіки, с. Собранці (Poručenský
úřad v Sobranciach, Sobranci), од.зб. 3, 1923-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

276

Ф. 1306. Лонківський районний нотаріат, с. Лонка Рухівського округу
Підкарпатської Русі ( Lonkai nagykőzség, Lonka), од. зб. 1, 1919-1922 рр.
Опис. Чеськ. мова.

237

Ф. 1307. Єнківський районний нотаріат, с. Єнке Ужгородського округу
Ужанської жупи (A Jenkei körjegyzőség iratai), од. зб. 1, І пол. ХХ ст. Опис.
Угор. мова.

71

Ф. 1308. Чумальовський районний нотаріат, с. Чумальово Тячівського
округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Čomaljevě, Čomaljevo), од. зб.
2, 1922-1932 рр. Опис. Чеськ. мова.

252

643

Список фондів
Ф. 1309. Липчанське нотарське управління, с. Липча Хустського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Lipši, Lipša), од. зб. 3, 1921-1932 рр.
Описи. Чеськ. мова.

236

Ф. 1310. Колодненсье нотарське управління, с. Колодне Тячівського
округу Підкарпатської Русі (Notářský úřád v Kolodnem, Kolodno), од. зб. 1,
1923 р. Опис. Чеськ. мова.

236

Ф. 1311. Середнянський окружний начальник, с. Середнє, Ужгородського
округу Ужанської жупи (Szerednyei járás főszolgabirájának iratai), од. зб. 1,
1943 р. Опис. Угор. мова.

430

Ф. 1312. Тячівське нотарське управління, с. Тячів Тячівського округу
Марамороської жупи (Técső nagyközség iratai), од. зб. 1, 1907 р. Опис.
Угор. мова.

67

Ф. 1313. Хустський сирітський суд, м. Хуст Марамороської жупи (Huszt
árvaszékének iratai), од. зб. 2, 1941-1943 рр. Опис. Угор. мова.

478

Ф. 1314. Мараморошсігетська сирітська седрія, м. Мараморош-Сігет
(Máramarosszigeti árvaszék, Máramaros-Sziget), од. зб. 1, 1937-1938 рр.
Опис. Угор. мова.

284

Ф. 1316. Собранецький сирітський суд, с. Собранці (Poručensky úřad v
Sobránciach, Sobránci), од. зб. 2, 1924-1927 рр. Опис. Чеськ. мова.

286

Ф. 1317. Боржавський районний нотаріат, с. Боржава Берегівського округу
Березької жупи (Nagyborzsova nagyközség iratai), 6 од. зб., 1939-1944 рр.
Опис. Угор. мова.

435

Ф. 1318. Ужгородське метричне управління, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Státní matriční úřad v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 6, 1930-1939 рр.
Опис. Чеськ. мова.

274

Ф. 1319. Хустська філія Дунайського банку, м. Хуст Марамороської жупи
(A Duna bank Huszti fiókjának iratai), од. зб. 3, 1939-1941 рр. Опис. Угор.
мова.

488

Ф. 1320. Ужгородська філія Американсько-Словацького банку, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Americko-Slovenská banka, filiálka v Užhorodě,
Užhorod), од. зб. 3, 1929-1936 рр. Опис. Чеськ., словацьк. мови.

307

Ф. 1321. Ужгородське окружне метричне управління, м. Ужгород Ужанської
жупи (Az Ungvári kőrzeti anyakőnyvi hivatal iratai), од. зб. 5, 1938-1944 рр.
Опис. Угор. мова.

471

Ф. 1322. Ужгородська філія Дунайського банку, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (Dunajská banka filiálka v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 12, 1923-1944
рр. Опис. Угор., чеськ., словацьк. мови.

307

Ф. 1323. Ужгородське акціонерне страхове товариство „Бескид”, м.
Ужгород Ужанської жупи („Beszkid” bisztositó részvénytársaság, Ungvár),
од. зб. 4, 1924-1943 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

313

644
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Ф. 1324. Ужгородська філія кредитного банку, м. Ужгород Підкарпатської
Русі (A Felső-Magyarországi hitelbank Ungvári fiókja; Spisy pobočky
Hornouherské úvěrové banky v Užhorodě), од. зб. 3, 1912-1939 рр. Опис.
Угор., чеськ. мови.

104

Ф. 1325. Ужгородська філія кредитного банку Північної Угорщини,
м. Ужгород Ужанської жупи (A Felső-Magyarországi hitelbank Ungvári
fiókjának iratai), од. зб. 3, 1940-1944 рр. Опис. Угор. мова.

487

Ф. 1326. Великоберезнянське окружне управління, с. Великий Березний
Підкарпатської Русі (Okresni úřad v Velkém Berezném, Velkij Berezn), од.
зб. 9, 1920-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

214

Ф. 1327. Мезекосоньське нотарське управління, с. Мезекосонь Мезекосоньського округу Березької жупи (Mezőkaszony nagyközség iratai), од.
зб. 6, 1854-1889 рр. Опис. Угор. мова.

65

Ф. 1328. Нодьселменцьке сільське управління, с. Нодьселменц Угочанської жупи (Nagyszelmenc nagyközség iratai), од. зб. 3, 1944 р. Опис.
Угор. мова.

468

Ф. 1329. Берегівська фінансова дирекція, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi magyar királyi pénzügyigazgatósági kerület iratai), од. зб. 4,
1913-1914 рр. Опис. Угор. мова.

99

Ф.1330. Мужіївське окружне управління, с. Мужієве Берегівського округу
Підкарпатської Русі (Nagymuzsalyi kőrjegyzői hivatal, Nagymusaly), од.зб.1,
1936-1939 рр. Опис. Чеськ.,угор. мови.

217

Ф. 1331. Берегівська державна прокуратура, м. Берегово Підкарпатської
Русі (Státní zastupitelstvo v Berehově, Berehovo), од. зб. 2, 1931-1936 рр.
Опис. Чеськ мова.

287

Ф. 1332. Севлюська державна прокуратура, м. Севлюш Підкарпатської
Русі (Státní zastupitelstvo v Sevljusi, Sevljus), од.зб. 1, 1930 р. Опис. Чеська
мова.

287

Ф. 1333. Мараморошсігетське фінансове управління, м. Мараморош Сігет
(Finanční úřad v Maramarošskěm Sigeti, Maramarošský Siget), од. зб. 1,
1925 р. Опис. Чеськ. мова.

300

Ф. 1334. Кекенєське нотарське управління, с. Кекенєш Тарацвізівського
округу Марамороської жупи (Kökényes nagyközség iratai), од. зб. 8, 19091919 рр. Опис. Угор. мова.

65

Ф. 1335. Іршавський окружний королівський суд, с. Іршава Березької жупи
(Az Ilosvai királyi járásbíróság iratai), од. зб. 10, 1910-1918 рр. Опис. Угор. мова.

87

Ф. 1336. Севлюське кредитне товариство, м. Севлюш (A Nagyszőlősi
hitelszővetkezet iratai), од. зб. 1, 1911-1917 рр. Опис. Угор. мова.

105

645

Список фондів
Ф. 1337. Руський Народний банк, м. Хуст Підкарпатської Русі (Ruský
národní banka, filiálka v Chustě, Chust), од. зб. 1, 1922- 1931 рр. Опис.
Чеськ., рос. мови.

306

Ф. 1338. Ужгородський торговий банк, м. Ужгород (Ungvári kereskedelmi
bank, Ungvár), 4 од. зб., 1927-1943 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

308

Ф. 1339. Ужгородське кредитне товариство „Христиана”, м. Ужгород
Підкарпатської Русі (Ужанської жупи) („Chrisztiána” – gazdák és iparosok
hitelszővetkezete, Ungvár), од. зб. 2, 1931-1940 рр. Опис. Угор., чеськ.
мови.

311

Ф. 1340. Ужгородський „Філлербанк”, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ungvári „Fillérbank” iratai; Spisy Úvěrové banky v Užhorodě), од. зб. 1,
1913-1925 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

104

Ф. 1341. Кошицький банк, м. Кошиці (Kassai bank, Kassa), од. зб. 1, 1939
р. Опис. Угор. мова.

310

Ф. 1342. Кошицький Кредитний банк, м. Кошиці (Kassai Hitel bank, Kassa),
од. зб. 1, 1924-1942 рр. Опис. Угор., словацьк. мови.

306

Ф. 1343. Кошицька ощадна каса, м. Кошиці (A Kassai takarékpénztár iratai),
од. зб. 1, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

488

Ф. 1344. Вишківська ощадна каса, с. Вишково Хустського округу
Марамороської жупи (A Viski polgári takarékpénztár iratai), од. зб. 1, 19001902 рр. Опис. Угор. мова.

104

Ф. 1345. Ужгородська експозитура Пештського угорського торговельного
банку, м. Ужгород Ужанської жупи (A Pesti magyar kereskedelmi bank
Ungvári kirendeltségének iratai), од. зб. 1, 1941-1942 рр. Опис. Угор. мова.

487

Ф. 1346. Севлюський аграрний банк, м. Севлюш (A Nagyszőlősi agrárbank
iratai), од. зб. 1, 1912 р. Опис. Угор. мова.

104

Ф. 1347. Ардовецьке кредитне товариство, с. Ардовець Севлюського
округу (Szőllősvégardói hitelszővetkezet, Szőllősvégardó), 1 од. зб., 19331936 рр. Опис. Угор. мова.

106

Ф. 1348. Чопське кредитне товариство, с. Чоп (A Csapvidéki hitelszővetkezet
iratai), од. зб. 2, 1898-1911 рр. Опис. Угор. мова.

106

Ф. 1349. Керешмезівське кредитне товариство, с. Керешмезе Рахівського
округу Марамороської жупи (A Kőrösmezői hitelszövetkezet iratai), од. зб.
1, 1941 р. Опис. Угор. мова.

489

Ф. 1350. Шашварське кредитне товариство, с. Шашвар Севлюського
округу (A Tiszasásvári hitelszövetkezet iratai; Spisy úvěrového družstva v
Sasváru), од. зб. 2, 1897-1939 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

106
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Ф. 1351. Дунайський банк, м. Берегово (Duna bank, Beregszász), од. зб. 1,
1937-1939 рр. Опис. Угор. мова.

306

Ф. 1352. Словацький банк, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Pokladna
Slovenský banky, filiálka v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 5, 1922-1941 рр.
Опис. Угор., чеськ., словацьк. мови.

307

Ф. 1353. Рахівська дирекція державних лісів та маєтків, с. Рахів
Підкарпатської Русі (Ředitelství státních lesů a statků v Rachově, Rachov),
од. зб. 3, 1924-1926 рр. Опис. Чеськ. мова.

334

Ф. 1354. Рахівська королівська лісова наглядацька станція, с. Рахів
(A Rahói magyar királyi erdőgondnokság iratai), од. зб. 2, 1899-1914 рр.
Опис. Угор. мова.

119

Ф. 1355. Мараморошсігетська лісова дирекція, м. Мараморош-Сігет
(A Máramarosszigeti magyar királyi erdőigazgatóság iratai), од. зб. 4, 18941912 рр. Опис. Угор. мова.

119

Ф. 1356. Великоберезнянське королівське лісове управління, с. Великий
Березний Ужанської жупи (A Nagybereznai magyar királyi erdőigazgatóság
iratai), од. зб. 1, 1943 р. Опис. Угор. мова.

494

Ф. 1357. Великоберезнянське лісове управління, с. Великий Березний
Ужанської жупи (A Nagybereznai magyar királyi erdőgondnokság iratai), од.
зб. 2, 1890-1907 рр. Опис. Угор. мова.

118

Ф. 1358. Дубриницьке лісництво, с. Дубриничі Перечинського округу
Ужанської жупи (A Berecsényifalvai erdőgondnokság iratai), од. зб. 2,
1918 р. Опис. Угор. мова.

119

Ф. 1359. Феньвешвелдьське лісове управління, с. Феньвешвелдь (Ставне)
Великоберезнянського округу Ужанської жупи (A Fenyvesvölgyi magyar
királyi erdőgondnokság iratai), од. зб. 1, 1917-1918 рр. Опис. Угор. мова.

121

Ф. 1360. Шатораляуйхельська лісова наглядацька станція, с. Шатораляуйхель (A Sátoraljaújhelyi magyar királyi állami erdőhivatal iratai), од. зб.
1, 1899 р. Опис. Угор. мова.

122

Ф. 1361. Ужгородський лісовий інспекторат, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ungvári magyar királyi erdőfelügyelőség iratai), од. зб. 4, 1893-1912 рр.
Опис. Угор. мова.

121

Ф. 1362. Тур’яреметська королівська лісова наглядацька станція, с. Тур’ї
Ремети Перечинського округу Ужанської жупи (A Turjaremetei magyar
királyi erdőgondnokság iratai), од. зб. 1, 1916-1917 рр. Опис. Угор. мова.

120

Ф. 1363. Бочківська королівська лісова наглядацька станція, с. Бочко
Рахівського округу Марамороської жупи (A Bocskói magyar királyi
erdőgondnokság iratai), од. зб. 1, 1917 р. Опис. Угор. мова.

118
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Список фондів
Ф. 1364. Феєрпотоцька королівська лісова наглядацька станція,
с. Феєрпоток Рахівського округу Марамороської жупи (A Fejérpataki
magyar királyi erdőgondnokság iratai; Spisy Maďarského královského lesního
úřadu ve Fejérpataku), од. зб. 2, 1914-1923 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

121

Ф. 1365. Середнянська королівська лісова наглядацька станція, с. Середнє
Ужгородського округу; Середнянська державна лісова наглядацька
станція, с. Середнє (Szerednyei magyar királyi erdőgondnokság, Szerednye),
од. зб. 2, 1924-1925 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

336

Ф. 1366. Загатьське державне лісове управління, с. Загаття Іршавського
округу (Státní lesní správa v Zahatí), од. зб. 1, 1920 р. Опис. Чеськ. мова.

336

Ф.1367. Кошицьке лісове управління, м. Кошиці (A Kassai erdőgazdaság
iratai), од. зб. 1, 1883 р. Опис. Угор. мова.

119

Ф. 1368. Волівський уряд кадастрового вимірювання, с. Волове
Підкарпатської Русі (Měřický úřad v Volověm, Volové), од. зб. 18, 1925-1935
рр. Опис. Чеськ. мова.

332

Ф. 1369. Наджупан Марамороської жупи, м. Мараморош-Сігет (Máramaros
vármegye főispánjának iratai), од. зб. 66, 1439-1919 рр. Опис. Лат., угор.
мови.

1269

Ф. 1370. Наджупан Земплінської жупи, м. Шатораляуйгель (Zemplén
vármegye főispánjának iratai), од. зб. 2, 1897-1899 рр. Опис. Угор. мова.

48

Ф. 1371. Берегівська єврейська парафія, м. Берегово Березької жупи
(A Beregszászi zsidó hitközség iratai), од. зб. 1, 1867-1874 рр. Опис. Угор.,
нім. мови.

183

Ф. 1372. Хустська єврейська парафія, м. Хуст Марамороської жупи
(A Huszti zsidó hitközség iratai), од. зб. 1, 1879-1887 рр. Опис. Угор., нім.
мови.

184

Ф. 1373. Ужгородська реформатська парафія, м. Ужгород (Az Ungvári
református lelkészi hivatal iratai; Spisy Reformovaného farního úřadu v
Užhorodě), од. зб. 2, 1891-1929 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

184

Ф. 1374. Ужгородське акціонерне товариство „Уніо”, м. Ужгород
(Könyvnyomda-könyvkereskedés-könyvkötészet „Uniо”, Ungvár; Knihtiskarnaknihkupectvi-kniharstvy „Uniо”, Užhorod), од. зб. 2, 1912-1933 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

175

Ф. 1375. Хустський промисловий інспекторат, м. Хуст Марамороської
жупи (A Huszti magyar királyi kerületi iparfelügyelő iratai), од. зб. 1, 1939 р.
Опис. Угор. мова.

492

Ф. 1376. Тур’єреметський залізоробний завод, с. Тур’ї Ремети Перечинського округу Ужанської жупи (A Turjaremetei magyar királyi vasgyár
iratai), од. зб. 1, 1869 р. Опис. Угор. мова.

114
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Ф. 1377. Великоберезнянське податкове управління, с. Великий Березний
Ужанської жупи (A Nagybereznai magyar királyi adóhivatal iratai), од. зб. 1,
1897 р. Опис. Угор. мова.

101

Ф. 1378. Управління по експлуатації водяної енергії, м. Ужгород Ужанської
жупи (A Vizenergia felhasználása Ungvári igazgatóságának iratai), од. зб. 1,
1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

496

Ф. 1379. Ужгородське товариство „Русский клуб”, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Družstvo „Ruskij klub” v Užhorodě, Užhorod), од. зб. 1, 19191921 рр. Опис. Рос. мова.

391

Ф. 1380. Товариство авіаторів „Масарикова летецька ліга”, м. Ужгород
Підкарпатської Русі, од. зб. 1, 1919-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

298

Ф. 1381. Севлюське товариство „Червоного Хреста”, м. Севлюш
Підкарпатської Русі (Mistní spolek československého červeného Křiže v
Sevluši, Sevljuš), од.зб. 1, 1931-1938 рр. Опис. Чеська мова.

403

Ф. 1382. Крайове товариство по обладнанню музею для Підкарпатської
Русі, м. Ужгород Підкарпатської Русі, од. зб. 1, 1931 р. Опис. Чеськ.,
русин. мови.

395

Ф. 1383. Хустське окружне господарське товариство, м. Хуст
Марамороської жупи (Spisy Hospodářské společnosti Chustského obvodu;
A Huszti körzeti gazdasági társaság iratai), од. зб. 1, 1933-1941 рр. Опис.
Чеськ., угор. мови.

319

Ф. 1384. Берегівська експозитура Крайового управління по постачанню
Підкарпатської Русі, м. Берегово (Zásobovací úřad pro Podkarpatskou Rus.
Expositura v Berehově, Berehovo), од. зб. 1, 1920-1921 рр. Опис. Чеськ.,
угор. мови.

312

Ф. 1385. Ужгородська фабрика дзвонів „Акорд”, м. Ужгород Підкарпатської
Русі, 1 од. зб., 1926 р. Опис. Чеськ., рос. мови.

320

Ф. 1386. Центральна спілка Чехословацьких кооперативів, м. Прага
(Ústřední svaz Československých družstev v Prazě, Praha), од. зб. 1, 19351937 рр. Опис. Чеськ. мова.

312

Ф. 1387. Хустська електрична комісія, м. Хуст Підкарпатської Русі
(Elektrárenská komise v Chustě, Chust), од. зб. 1, 1926-1927 рр. Опис.
Чеськ. мова.

338

Ф. 1388. Великокапушанське окружне управління посередництва праці,
с. Великі Капушани (Okreszna veřejna zprostředkovatelna práce v Velkich
Kapušanach, Velkí Kapušaní), од.зб. 3, 1937-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

290

Ф. 1389. Липчанське сільське управління, с. Липча Долгайського округу
Марамороської жупи (Lipcse község iratai), од. зб. 2, 1907-1916 рр. Опис.
Угор. мова.

79
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Список фондів
Ф. 1390. Нересницький районний нотаріат, с. Нересниця Тарацвізівського
округу Марамороської жупи (A Nyéresházai körjegyzőség iratai), од. зб. 1,
1899-1905 рр. Опис. Угор. мова.

73

Ф. 1391. Ублянське нотарське управління, с. Убля (Notářský úřad v Ubll’ě,
Ubl’a), од. зб. 1, 1933 р. Опис. Чеськ. мова.

250

Ф. 1392. Рокосівське нотарське управління, с. Рокосов Севлюського
округу Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Rokosově, Rokosovo), од. зб.
1, 1929-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

244

Ф. 1393. Петровський районний нотаріат, с. Петрове Севлюського округу
Угочанської жупи (Spisy komunální oblasti Péterfalva; Péterfalva nagyközség
iratai), од. зб. 1, 1939 р. Опис. Угор. мова.

449

Ф. 1394. Ясінянське нотарське управління, с. Ясіня Рахівського округу
Марамороської жупи (Körösmező nagyközség iratai), од. зб. 3, 1940-1942
рр. Опис. Угор. мова.

460

Ф. 1395. Абранківська початкова народна школа, с. Абранка Свалявського
округу (Az Ábránkai elemi népiskola iratai; Spisy Obecné školy v Abrance),
од. зб. 2, 1906-1934 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

135

Ф. 1396. Алшоверецька парафіяльна школа, с. Алшоверецьке Березької
жупи (Az Alsóvereckei görög-katolikus elemi népiskola iratai), од. зб. 1,
1910-1911 рр. Опис. Угор. мова.

136

Ф. 1397. Алшокараслівська парафіяльна початкова школа, с. Алшокарасло
Іршавського округу Березької жупи (Az Alsókaraszlói görög-katolikus elemi
népiskola iratai), од. зб. 1, 1903-1909 рр. Опис. Угор. мова.

136

Ф. 1399. Нодьборжовська реформатська початкова народна школа,
с. Нодьборжова Берегівського округу Березької жупи (A Nagyborzsovai
református elemi népiskola iratai), од. зб. 1, 1915-1916 рр. Опис. Угор. мова.

164

Ф. 1400. Білкиколбасівська початкова школа, с. Білки-Колбасово
Іршавського округу Березької жупи (A Bilkei állami elemi népiskola iratai),
од. зб. 2, 1909-1910 рр. Опис. Угор. мови.

140

Ф. 1401. Білкипінковецька початкова школа, с. Білки-Пінковець Іршавського округу Березької жупи (A Bilkei állami elemi népiskola iratai), од. зб.
1, 1909-1910 рр. Опис. Угор. мова.

140

Ф. 1402. Богданська початкова школа, с. Богдан Рахівського округу
Марамороської жупи (A Tiszabogdányi állami elemi népiskola iratai), од. зб.
2, 1941-1944 рр.. Опис. Угор. мова.

500

Ф. 1403. Березька державна чеська початкова народна школа, с. Береги
Берегівського округу Підкарпатської Русі (Správa československé státní
obecné školy v Berehách, Berehy), од. зб. 1, 1933-1934 рр. Опис. Чеськ.
мова.

348
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Ф. 1404. Ужоцька державна початкова школа, с. Ужок Великоберезнянського
округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská v Užoku,
Užok), од. зб. 8, 1926-1938 рр. Опис. Русин. мова.

365

Ф. 1405. Ужгородська реформатська початкова народна школа,
м. Ужгород Ужанської жупи (Spisy Reformované obecné školy v Užhorodě;
Az Ungvári Református elemi népiskola iratai), од. зб. 5, 1924-1944 рр. Опис.
Чеськ., угор. мови.

370

Ф. 1406. Ужгородська греко-католицька початкова школа, м. Ужгород
Ужанської жупи (Az Ungvári görög-katolikus gyakorló leányiskola iratai;
Spisy Řecko-katolické cviční dívčí školy v Užhorodě), од. зб. 9, 1903-1944
рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

165

Ф. 1407. Чорнотисівська державна початкова народна школа, с. Чорнотисово Севлюського округу Угочанської жупи (A Feketeardói állami elemi
népiskola iratai), од. зб. 9, 1905-1917 рр. Опис. Угор. мови.

163

Ф. 1408. Кішраковецька початкова школа, с. Кішраковець Іршавського
округу Березької жупи (Kisrákóci állami elemi népiskola iratai), од. зб. 1,
1942-1943 рр. Опис. Угор. мова.

500

Ф. 1409. Кішгеївцька початкова школа, с. Кішгеївц Ужгородського округу
Ужанської жупи (Kisgejőci állami elemi népiskola iratai), од. зб. 2, 19391944 рр. Опис. Угор. мова.

501

Ф. 1410. Кіральмезівська державна початкова народна школа, с. Кіральмезе Тячівського округу Марамороської жупи (A Királymezői állami elemi
népiskola iratai), од. зб. 1, 1895-1896 рр. Опис. Угор. мови.

150

Ф. 1411. Гетенська реформатська початкова школа, с. Гетень (Липове)
Берегівського округу Підкарпатської Русі (Getyeni református elemi
népiskola, Getyen), од. зб. 1, 1932-1933 рр. Опис. Угор. мова.

370

Ф. 1412. Сасівська парафіяльна школа, с. Сасівка Свалявського округу
Березької жупи (A Tiszaszászfalui görög-katolikus elemi népiskola iratai), од.
зб. 1, 1907-1908 рр. Опис. Угор. мова.

164

Ф. 1413. Скотарська парафіяльна школа, с. Скотарське Свалявського
округу (A Kisszolyvai görög-katolikus elemi népiskola iratai; Spisy Řeckokatolické obecné školy v Skotarském), од. зб. 6, 1902-1923 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

164

Ф. 1414. Олешницька греко-католицька початкова народна школа,
с. Олешник Севлюського округу (A Szőlősegresi görög-katolikus elemi
népiskola iratai; Spisy Řecko-katolické obecné školy v Olešníku), од. зб. 2,
1911-1921 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

164

Ф. 1415. Стричавська державна початкова школа, с. Стричава Великоберезнянського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola
podkarpatoruská v Stričavě, Stričava), од. зб. 2, 1934-1936 рр. Опис. Русин.,
чеськ. мови.

362
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Список фондів
Ф. 1416. Селлешвейгардовська початкова школа, с. Селлешвейгардо
Севлюського округу Угочанської жупи (A Szőlősvégardói állami elemi
népiskola iratai), од. зб. 1, 1942-1943 рр. Опис. Угор. мова.

501

Ф. 1417. Зарічевська початкова народна школа, с. Зарічево Перечинського
округу Ужанської жупи (A Drugetházai állami elemi népiskola iratai; Spisy
Státní obecné školy v Zaričevu), од. зб. 37, 1903-1941 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

147

Ф. 1418. Воловицька народна школа, с. Воловиця Іршавського округу
Березької жупи (A Beregpálfalvai állami elemi népiskola iratai), од. зб. 2,
1939- 1940 рр. Опис. Угор. мова.

500

Ф. 1419. Вішкська реформатська початкова школа, с. Вішк Хустського
округу Марамороської жупи (A Vіski református elemi népiskola iratai), од.
зб. 1, 1897-1898 рр. Опис. Угор. мова.

142

Ф. 1420. Вишківська чеська державна початкова школа, с. Вишково
Хустського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola s eskoslovenským
jazykém vyučovacím v Výškově nad Tisou, Výškovo nad Tisou), од. зб. 4,
1929-1939 рр. Опис. Чеськ. мова.

351

Ф. 1421. Великочингавська парафіяльна школа, с. Велика Чингава
Севлюського округу Угочанської жупи (A Nagycsongovai görög-katolikus
elemi iskola iratai), од. зб. 1, 1909-1910 рр. Опис. Угор. мова.

142

Ф. 1422. Мистицейська парафіяльна школа, с. Мистице Іршавського
округу Березької жупи (A Miszticei görög-katolikus elemi népiskola iratai),
од. зб. 1, 1883-1884 рр. Опис. Угор. мова.

163

Ф. 1423. Гукливська державна чеська початкова школа, с. Гукливе
Свалявського округу Підкарпатської Русі (Správa československé státní
obecné školy v Huklivě, Huklivý), од. зб.1, 1937-1945 рр. Опис. Чеськ., угор.
мови.

352

Ф. 1424. Тибавська державна початкова школа, с. Тибава Свалявського
округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská v Tibavě,
Tibava), од. зб. 3, 1935-1936 гг. Опис. Русин. мова.

365

Ф. 1425. Теребешфеєрпотоцька державна початкова народна школа,
с. Теребешфеєрпоток Рахівського округу Марамороської жупи
(A Terebesfejérpataki állami elemi népiskola iratai), од. зб. 1, 1913-1914 рр.
Опис. Угор. мова.

160

Ф. 1426. Липчалиповецька державна початкова школа, с. Липча-Липовець
Хустського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská
v Lipče-Lipovcě, Lipča-Lipovec), од. зб. 2, 1925-1927 рр. Опис. Русин. мова.

359

Ф. 1427. Нижнєверецька початкова школа, с. Нижні Верецьки Свалявського
округу Березької жупи (Az Alsóvereckei magyar királyi állami elemi népiskola
iratai), од. зб. 1, 1942-1943 рр. Опис. Угор. мова.

501
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Ф. 1428. Іршавська державна чеська початкова школа, с. Іршава
Іршавського округу Підкарпатської Русі ( Státní česká obecná škola v Iršavě,
Iršava), од. зб. 1, 1934-1935 рр. Опис. Чеськ. мова.

356

Ф. 1429. Іршавська горожанська школа з чеською мовою навчання, с.
Іршава Іршавського округу Підкарпатської Русі (Státní měšt’anská škola s
československým jazykém vyučovacim v Iršavě, Iršava), од. зб. 7, 1937-1939
рр. Опис. Чеськ., мова.

343

Ф. 1430. Ужгородська господарська школа, м. Ужгород, од. зб. 1, 19271928 рр. Опис. Русин. мова.

372

Ф. 1431. Нижнєверецька реміснича школа, с. Нижні Верецьки Свалявського округу Підкарпатської Русі (Živnostenská škola pokračovací v Nižních
Vereckách, Nižní Verecky), од. зб. 4, 1936-1939 рр. Опис. Русин. мова.

374

Ф.1432. Чорнотисівська господарська школа, с. Чорнотисово Севлюського
округу Угочанської жупи (A Feketeardói gazdasági ismétlő iskola iratai), од.
зб. 1, 1907-1908 рр. Опис. Угор. мова.

169

Ф. 1433. Нодьмужайська господарська школа, с. Нодьмужай Берегівського
округу Березької жупи (A Nagymuzsalyi állami gazdasági ismétlő iskola
iratai), од. зб. 1, 1906-1907 рр. Опис. Угор.мова.

167

Ф. 1434. Кобилецькополянська реміснича школа, с. Кобилецька Поляна
Рахівського округу Підкарпатської Русі (Živnostenská škola podkarpatoruská
v Kobylecké Polaně, Polana Kobylecká), од. зб. 2, 1923-1928 рр. Опис.
Русин. мова.

374

Ф. 1435. Середнянська державна словацька горожанська школа,
с. Середнє Ужгородського округу Ужанської жупи (Spisy státní měšt’anské
školy v Seredném; A Szerednyei állami polgári iskola iratai), од. зб. 19, 19371941 рр. Опис. Словацьк., угор. мови.

346

Ф. 1436. Хустська єврейська горожанська школа, м. Хуст Марамороської
жупи (A Huszti kárpátaljai zsidó iskolaegyesület polgári fiú és leány iskolájának
iratai), од. зб. 1, 1941-1942 рр. Опис. Угор. мова.

499

Ф. 1437. Севлюська державна слюсарна навчальна майстерня, м. Севлюш
Севлюського округу Підкарпатської Русі (Státní učebná zámečnicka dílna v
Sevlušě, Sevluš), од. зб. 13, 1922-1937 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.

376

Ф.1438. Ужгородська греко-католицька початкова школа, м. Ужгород
Ужанської жупи (Az Ungvári görög-katolikus elemi iskola iratai; Spisy Řeckokatolické obecné školy v Užhorodě), од. зб. 13, 1904-1932 рр. Опис. Угор.,
чеськ. мови.

165

Ф. 1439. Ужгородська греко-католицька підготовча школа, м. Ужгород
Ужанської жупи (Ungvári görög-katolikus kemény tanitókézővel kapcsolatas
iskola, Ungvár), од. зб. 2, 1931-1939 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

370
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Ф. 1441. Ілошвайський районний нотаріат, с. Ілошва Фелвідекського
округу Березької жупи (Az Ilosvai körjegyzőség iratai), од. зб. 2, 1902, 19101911 рр. Опис. Угор. мова.

72

Ф. 1442. Ясінянське нотарське управління, с. Ясіня Тисавелдьського
округу Марамороської жупи (Kőrösmező nagyközség iratai), од. зб. 1,
1914 р. Опис. Угор. мова.

68

Ф. 1444. Холмівське нотарське управління, с. Холмі Затисянського округу
Угочанської жупи (Halmi nagyközség iratai), од. зб. 1, 1916 р. Опис. Угор.
мова.

67

Ф. 1445. Салдобоський районний нотаріат, с. Салдобош Хустського округу
Марамороської жупи (A Száldobosi körjegyzőség iratai), од. зб. 1, 1910 р.
Опис. Угор. мова.

74

Ф. 1446. Данилівський районний нотаріат, с. Данилове Хустського округу
Марамороської жупи (A Husztsófalvai körjegyzőség iratai), од. зб. 1,
1916 р. Опис. Угор. мова.

71

Ф. 1447. Есенське нотарське управління, с. Есень Ужгородського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Eseni, Eseň), од. зб. 2, 1930-1937 рр.
Опис. Чеськ. мова.

234

Ф. 1448. Есенський районний нотаріат, с. Есень Ужгородського округу
Ужанської жупи (Eszeny község iratai), од. зб. 1, 1942 р. Опис. Угор. мова.

440

Ф. 1449. Драгобартфалвський районний нотаріат, с. Драгобартфалва
Мукачівського округу Березької жупи (A Drágabártfalvai körjegyzőség
iratai), од. зб. 1, 1898 р. Опис. Угор. мова.

71

Ф. 1450. Довжанське нотарське управління, с. Довге Іршавського округу
Підкарпатської Русі (Notářský úřad v Dovhěm, Dovhe), од. зб. 1, 1934 рік.
Опис. Чеськ. мова.

234

Ф. 1451. Берегсасвідекський районний нотаріат, м. Берегсас Тисагатського
округу Березької жупи (A Bеregszászvidéki körjegyzőség iratai), од. зб. 2,
1888 р. Опис. Угор. мова.

69

Ф. 1452. Берегкевеждське сільське управління, с. Берегкевежд Фелвідекського округу Березької жупи (Beregkövesd község iratai), од. зб. 1,
1901-1908 рр. Опис. Угор. мова.

76

Ф. 1453. Кішберезнянський районний нотаріат, с. Пастіль Великоберезнянського округу Ужанської жупи (A Kisbereznai körjegyzőség iratai),
од. зб. 1, 1892 р. Опис. Угор. мова.

72

Ф. 1454. Ботарчське сільське управління, с. Ботарч Затисянського округу
Угочанської жупи (Batarcs község iratai), од. зб. 2, 1912-1918 рр. Опис.
Угор. мова.

76
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Ф. 1455. Алшокараслівський районний нотаріат, с. Алшокарасло, Притисянського округу Угочанської жупи (Az Alsókaraszlói körjegyzőség iratai),
од. зб. 1, 1909 р. Опис. Угор. мова.

68

Ф. 1456. Мезекосоньський районний нотаріат, с. Мезекосонь Берегівського
округу Березької жупи (Mezőkaszony község iratai), од. зб. 1, 1941 р. Опис.
Угор. мова.

447

Ф. 1457. Чичерський районний нотаріат, с. Чичер Міхаловецького округу
(Csicser község iratai), од. зб. 1, 1944 р. Опис. Угор. мова.

459

Ф. 1458. Нодьратський районний нотаріат, с. Нодьрат Ужгородського
округу Ужанської жупи (Nagyrát község iratai), од. зб. 1, 1940 р. Опис. Угор.
мова.

448

Ф. 1459. Сюртівський районний нотаріат, с. Сюрте Ужгородського округу
Ужанської жупи (Szürte község iratai), од. зб. 1, 1939 р. Опис. Угор. мова.

452

Ф. 1460. Келечинський районний нотаріат, с. Келечин Волівського округу
Марамороської жупи (Kelecsény nagyközség iratai), од. зб. 1, 1944 р. Опис.
Угор. мова.

444

Ф. 1461. Чопський районний нотаріат, с. Чоп Ужгородського округу
Ужанської жупи (A Csapi körjegyzőség iratai) од. зб. 1, 1942 р. Опис. Угор.
мова.

459

Ф. 1462. Порошківський районний нотаріат, с. Порошково Перечинського
округу Ужанської жупи (Poroskó nagyközség iratai), од. зб. 1, 1943 р. Опис.
Угор. мова.

449

Ф. 1463. Ужгородський районний нотаріат, м. Ужгород Ужанської жупи
(Az Ungvári körjegyzőség iratai), од. зб. 1, 1940 р. Опис. Угор. мова.

455

Ф. 1464. Хустська в’язниця, м. Хуст Підкарпатської Русі (Veznice v Chustu,
Chust), од. зб. 1, 1934 р., Опис. Чеськ. мова.

264

Ф. 1465. Берегівська в’язниця, м. Берегово Підкарпатської Русі (Veznice v
Berehově, Berehovo), од. зб. 1, 1925-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

264

Ф. 1466. Ужгородська в’язниця, м. Ужгород Ужанської жупи (Az Ungvári
börtön iratai; Veznice v Užhorodě, Spisy veznice v Užhorodě), од. зб. 4, 19151919, 1930, 1935-1937, 1942-1943 рр. Опис. Угор. чеськ. мови.

58

Ф. 1468. Гудівське сільське управління, с. Гудя Севлюського округу
Угочанської жупи (Gődényháza község iratai), од. зб. 1, 1939 р. Опис. Угор.
мова.

467

Ф. 1469. Чонкопопівське сільське управління, с. Чонкопопі Берегівського
округу Березької жупи (Csonkapapi község iratai), од. зб. 1, 1943 р. Опис.
Угор. мова.

470
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Ф. 1470. Вербовецьке сільське управління, с. Вербовець Притисянського
округу Угочанської жупи (Verbőc község iratai; Spisyobce Vrbovec), од. зб.
1, 1909-1928 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

77

Ф. 1471. Золотаревське сільське управління, с. Золотарево Хустського
округу (Obecni úřad v Zlatáryvě, Zlatáry), од. зб. 1, 1919-1938 рр. Опис.
Чеськ. мова.

254

Ф. 1472. Білоцерківське сільське управління, с. Біла Церква Рахівського
округу Підкарпатської Русі (Odvodni notářský úřad v Bilě Cirkvě, Bila Cirkev),
од. зб. 1, 1927 р. Опис. Чеськ. мова.

228

Ф. 1473. Копашневське сільське управління, с. Копашнево Хустського
округу Підкарпатської Русі (Obecni úřad v Kopašnověm, Kopašnovo), од.
зб. 1, 1928-1933 рр. Опис. Чеськ. мова.

254

Ф. 1474. Білоцерківське сільське управління, с. Біла Церква Сігетського
округу Марамороської жупи (Tiszafejéregyház község iratai), од. зб. 1,
1908-1915 рр. Опис. Угор. мова.

76

Ф. 1475. Данилівське сільське управління, с. Данилове Хустського округу
(Danilovai kőzség, Danilova), од. зб. 1, 1937-1941 рр. Опис. Чеськ. мова.

254

Ф. 1476. Шаланкське нотарське управління, с. Шаланк Притисянського
округу Угочанської жупи (Salánk nagyközség iratai), од. зб. 1, 1851 р. Опис.
Угор. мова.

68

Ф. 1477. Кобилецькополянське сільське управління, с. Кобилецька
Поляна Рахівського округу Підкарпатської Русі (Obecni úřad v Kobyleckě
Poljaně, Kobylecka Poljana), од. зб. 2, 1926-1941 рр. Опис. Угор., чеськ.
мова.

254

Ф. 1478. Довгопольське сільське управління, с. Довге Поле Ужгородського
округу Ужанської жупи (Unghosszúmező község iratai; SpisyobceDlouhé
Pole), од. зб. 1, 1912-1939 рр. Опис. Угор.,чеськ. мова.

78

Ф. 1479. Дусинське сільське управління, с. Дусино Свалявського округу
Березької жупи (Zajgó község iratai; SpisyobceDusino), од. зб. 1, 1910-1929
рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

78

Ф. 1480. Вовчанське сільське управління, с. Вовчанське Затисянського
округу Угочанської жупи (Tiszafarkasfalva község iratai), од. зб. 1, 1916 р.
Опис. Угор. мова.

77

Ф. 1481. Великоберезнянський виборчий округ, с. Великий Березний
Ужанської жупи (A Nagybereznai követválasztó kerület iratai), од. зб. 7,
1869-1915 рр. Опис. Угор. мова.

57

Ф. 1482. Собранецький окружний начальник, с. Собранці (A Szobránci
járás főszolgabírájának iratai), од. зб. 4, 1858,1899 рр. Опис. Угор. мова.

62
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Ф. 1483. Перечинський окружний начальник, с. Перечин Ужанської жупи
(A Perecsenyi járás főszolgabírájának iratai), од. зб. 2, 1874-1878 рр. Опис.
Угор. мова.

61

Ф. 1484. Тячівський окружний начальник, с. Тячів Марамороської жупи (A
Técsői járás főszolgabírájának iratai), од зб. 3, 1878-1911 рр. Опис. Угор.
мова.

63

Ф. 1485. Ужгородський кооператив „ Дельницька пекарня ” („Робітнича
пекарня”), м. Ужгород (Družstvo Delnickě pekárny v Užhorodě, Užhorod),
од. зб. 3, 1932-1940 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

312

Ф. 1486. Спілка [чеських] легіонерів, м. Ужгород Підкарпатської Русі (Svaz
českých legionárův v Užhorodě, Užhorod), од.зб. 1, 1929-1934 рр. Опис.
Чеськ. мова.

291

Ф. 1487. Ужгородська торговельна спілка, м. Ужгород Підкарпатської Русі
(Ungvári kereskedelmi csornok, Ungvár), од. зб. 165, 1920-1938 рр. Опис.
Чеськ., угор., рос. мови.

312

Ф. 1488. Різнопромислове товариство, м. Мукачево Березької жупи
(A Munkácsi vegyes ipartársulat iratai; Spisy Živnostenského společenstva v
Mukačevě), од. зб. 406, 1876-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

111

Ф. 1489. Мукачівський державний дитячий притулок, м. Мукачево
Березької жупи (A Munkácsi magyar királyi állami gyermekmenhely iratai;
Spisy Maďarského královského státního dětského domova v Mukačevě), од.
зб. 419, 1903-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

170

Ф. 1490. Господарське промислове акціонерне товариство „Латориця”,
м. Мукачево Підкарпатської Русі (Березької жупи) (Spisy průmyslové
a hospodářské akciové společnosti „Latorica” v Mukačevě; A Munkácsi
„Latorica” ipargazdasági Rt. іratai), од. зб. 2268, 1928-1944 рр. Описи. Англ.,
франц., нім., італ., іспан., чеськ., угор. мови.

319

Ф. 1491. Сернянське водорегуляційне товариство по боротьбі з
повенями та внутрішніми водами, м. Мукачево Березької жупи (A
Szernyei vízrendező, ármentesítő és belvízszabályozó társulat iratai; Spisy
Serňanského vodoregulačního spolku v Mukačevě), од. зб. 733, 1890-1944
рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

122

Ф. 1492. Мукачівська державна тютюнова фабрика, м. Мукачево Березької
жупи (A Munkácsi dohánygyár iratai; Spisy Tabákové továrny v Mukačevě),
од. зб. 9136, 1895-1946 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

109

Ф. 1493. Угорська королівська державна народна школа, с. Ставне
Великоберезнянського округу Ужанської жупи (A Fenyvesvölgyi állami
népiskola iratai), од. зб. 1, 1942-1943 рр. Опис. Угор. мова.

502

Ф. 1494. Державна торговельна школа, м. Мукачево (A Munkácsi állami
kereskedelmi iskola iratai), од. зб. 20, 1942-1944 рр. Опис. Угор. мова.

503
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Ф. 1495. Римо-католицька народна школа, с. Косино Берегівського округу
Березької жупи (A Mezőkaszonyi római-katolikus elemi iskola iratai), од. зб.
1, 1941 р. Опис. Угор. мова.

501

Ф. 1496. Мукачівське нотарське управління, м. Мукачево Підкарпатської
Русі (Městský notářský úřad v Mukačevě, Mukačevo), од. зб. 4065, 19231938 рр. Описи. Чеськ. мова.

237

Ф. 1497. Мукачівське окружне управління опіки над інвалідами війни,
м. Мукачево (Okresni úřad péče o válečně poškozence v Mukačevě,
Mukačevo), од.зб. 4045, 1919-1944 рр. Описи. Чеськ. мова.

275

Ф. 1498. Державні початкові народні та церковні школи м. Мукачева і
Мукачівського округу Березької жупи (Munkács város és Munkácsi járás
állami és egyházi elemi népiskolái; Spisy Státní a Сírkevní školy město
Mukačevo а okresu Mukačevo), од. зб. 9802, 1855-1944 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

146

Ф. 1499. Опікунська Рада при суді Сотмарської жупи, м. Матесалька
(Szatmár vármegye árvaszékének iratai; Spisy Poručenského úřadu
Satmarskéžupy), од. зб. 1778, 1887-1943 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

93

Ф. 1500. Шенборни (Шьонборни) (Gróf Schönborn család; rodina hraběte
Schönborna), од. зб. 8098, 1722-1944 рр. Описи. Лат., нім., угор., чеськ.
мови.

518

Ф. 1501. Державний комісар по розподілу землі, м. Мукачево (Státní
přidělový komisař v Mukačevě, Mukačevo), од. зб.1924, 1919-1939 рр.
Описи. Чеськ. мова.

326

Ф. 1502. Мукачівська міська опікунська Рада, м. Мукачево Березької
жупи (Munkács megyei város árvaszékének iratai; Spisy Poručenského
úřadužupniho mésta Мukačeva), од. зб. 1744, 1877-1945 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

92

Ф. 1503. Мукачівське міське податкове управління, м. Мукачево Березької
жупи (Munkács megyei város adóhivatalának iratai), од. зб. 1253, 19381944 рр., Описи. Угор. мова.

485

Ф. 1504. Залузький районний нотаріат, с. Залуж Мукачівського округу
Березької жупи (A Beregkisalmási körjegyzőség iratai), од. зб. 163, 18791919 рр. Опис. Угор. мова.

72

Ф. 1505. Нотарське і сільські управління Залузького району, с. Залуж
Мукачівського округу Березької жупи (A Beregkisalmási körjegyzőség
iratai), од. зб. 62, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

462

Ф. 1506. Мукачівське окружне управління, м. Мукачево Березької жупи
(A Munkács vidéki járás főszolgabirájának iratai), од. зб. 19, 1939-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

431
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Ф. 1507. Філія міської ощадної каси на Кралівських Виноградах,
м. Мукачево (A Munkácsi városi takarékpénztár fiókintézetének iratai; Spisy
pobočky městské spořitelny v Mukačevě), од. зб. 2503, 1916-1944 рр. Описи.
Угор., чеськ. мови.

105

Ф. 1508. Мукачівське міське податкове управління, м. Мукачево (A
Munkácsi magyar királyi adóhivatal iratai; Spisy Běrniho úřadu v Mukačevě),
од. зб. од. зб. 532, 1854-1919 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

101

Ф. 1509. Мукачівське управління кадастрового вимірювання, м. Мукачево
(A kataszteri felmérések Munkácsi főhivatalának iratai; Spisy Hlavního úřadu
katastrálního měřeni v Mukačevě), од. зб. 2221, 1902-1944 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

115

Ф. 1510. Чехословацьке державне податкове управління, м. Мукачево
Підкарпатської Русі (Československý berní úřad v Mukačevě, Mukačevo),
од. зб. 2674, 1918-1938 рр. Описи. Чеськ., рос. мови.

302

Ф. 1511. Розсоська державна початкова народна школа, с. Розсош Свалявського округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská
v Rozsošéch, Rozsoš), од. зб. 19, 1922-1939 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.

361

Ф. 1512. Мукачівське державне ремісниче училище, м. Мукачево
(A Munkácsi szakirányú iparos tanonciskola iratai; Spisy Učňovské školy
pokračovací v Mukacevě), од. зб. 261, 1802-1946 рр. Описи. Угор., чеськ.
мови.

167

Ф. 1513. Державна торгівельна середня школа, м. Мукачево Березької
жупи (A Munkácsi városi felső kereskedelmi iskola iratai; Spisy Státní
obchodní akademie v Mukačevě), од. зб. 329, 1911-1945 рр. Описи. Угор.,
чеськ. мови.

166

Ф. 1514. Мукачівська державна гімназія, м. Мукачево Березької жупи
(A Munkácsi állami gimnázium iratai; Spisy Státního gymnázia v Mukačevě),
од. зб. 278, 1905-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

130

Ф. 1515. Росвигівський шкільний інспекторат, с. Росвигово Мукачівського
округу Підкарпатської Русі (Školský inspektorát v Rosvegově, Rosvegovo),
од. зб. 79, 1920-1939 рр. Описи. Чеськ., русин. мови.

384

Ф. 1516. Мукачівська державна школа для сліпих, м. Мукачево Березької
жупи (Spisy Podkarpatského podpůrného slepeckého spolku, pobočky v
Mukačevě; A vakokat gyámolitó kárpátaljai egyesület Munkácsi fiókyának
iratai), од. зб. 295, 1923-1944 рр. Описи. Русин., чеськ., угор. мови.

371

Ф. 1517. Мукачівський шкільний інспекторат, м. Мукачево Березької жупи
(Spisy školského inspektorátu v Mukačevě; A Munkácsi tanfelügyelőség
iratai), од. зб. 316, 1920-1946 рр. Описи. Чеськ., русин., угор. мови.

382
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Ф. 1518. Мукачівська державна дівоча горожанська школа, м. Мукачево
Березької жупи (A Munkácsi állami polgári fiú és leányiskola iratai; Spisy
Státni měšťanské chlapčenské a divči školy v Mukačevě), од. зб. 595, 18821945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

133

Ф. 1519. Нотарське та сільські управління Росвигівського району,
с. Росвигово Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodni notářský
úřad v Rosvegově, Rosvegovo), од. зб. 745, 1922-1938 рр. Опис. Чеськ.,
угор. мови.

240

Ф. 1520. Нотарське та сільські управління Залузького району, с. Залуж
Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodni notářský úřad v Zálužý,
Záluž), од. зб. 413, 1922-1938 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

241

Ф. 1521. Нотарське та сільські управління Лалівського району, с. Лалове
Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodni notářský úřad v Lalově,
Lalovo), од. зб. 329, 1919-1938 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

239

Ф. 1522. Свалявське управління кадастрового вимірювання, с. Свалява
Підкарпатської Русі (Katastrální měřický úřad v Svalavě, Svalava), од. зб.
735, 1921-1938 рр. Описи. Чеськ. мова.

333

Ф. 1523. Опікунська Рада при суді Саболчської жупи, м. Ніредьгаза
(Szabolcs vármegye árvaszékének iratai; Spisy Poručenského úřadu
Sabolčkéžupy), од. зб. 329, 1876-1938 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

92

Ф. 1524. Нотарське і сільські управління Паланоцького району, с. Паланок
Мукачівського округу Березької жупи (Várpalánka község iratai), од. зб.
186, 1939-1944 рр. опис. Угор. мова.

463

Ф. 1525. Мукачівський державний нотаріус, м. Мукачеве Березької жупи
(A Munkácsi királyi közjegyző iratai; Spisy Královského veřejného notáře v
Mukačevě), од. зб. 66, 1881, 1928-1936, 1939-1944 рр. Описи. Угор., чеськ.
мови.

95

Ф. 1526. Нотарське і сільські управління Лалівського району, с. Лалове
Мукачівського округу Березької жупи (A Beregleányfalvai körjegyzőség
iratai), од. зб. 150, 1939-1944 рр., Опис. Угор. мова.

462

Ф. 1527. Мукачівське окружне управління, м. Мукачево Підкарпатської
Русі (Okresni úřad v Mukačevč, Mukačevo), од.зб. 248, 1919-1938 рр.
Описи. Чеськ. мова.

217

Ф. 1528. Філія Словацького Загального Кредитного банку, м. Мукачево
Підкарпатської Русі (Березької жупи) (Spísy pobočky Slovenské úvěrově
banky v Mukačevě, Mukačevo; A Szlovák általános hitelbank Munkácsi
fiókjának iratai), од. зб. 1049, 1922-1944 рр. Описи. Угор., чеськ., словацьк.
мови.

309
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Ф. 1529. Тишівська державна початкова школа, с. Тишів Свалявського
округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská v Tišově,
Tišov), од. зб. 21, 1922-1939 рр. Опис. Русин. мова.

365

Ф. 1530. Дубинська державна початкова народна школа, с. Дубино
Свалявського округу Березької жупи (Spisy státní obecné školy v Dubině;
A Dubinai állami elemi népiskola iratai), од. зб. 26, 1937-1940 рр. Опис.
Русин., чеськ., угор. мови.

360

Ф. 1531. Черникська державна народна школа, с. Черник Свалявського
округу Березької жупи (A Malmosi állami elemi népiskola iratai), од. зб. 9,
1941-1944 рр. Опис. Угор. мова.

503

Ф. 1532. Росвигівський районний нотаріат, с. Росвигово Латорцайського
округу Березької жупи (Az Oroszvégi körjegyzőség iratai), од. зб. 2, 18971919 рр. Опис. Угор. мова.

74

Ф. 1533. Березько-Мукачівська ощадна каса, м. Мукачево Березької
жупи (A Munkácsi Bereg-Munkácsi takarékpénztár iratai; Spisy BerežskoMukačevské spořitelny v Mukačevě), од. зб. 1368, 1863-1942 рр. Описи.
Угор., чеськ. мови.

104

Ф. 1534. Нотарське і сільські управління Росвигівського району, с. Росвигово Мукачівського округу Березької жупи (Az Oroszvégi körjegyzőség
iratai), од. зб. 455, 1938-1944 рр. Опис. Угор. мова.

463

Ф. 1535. Лалівський районний нотаріат, с. Лалове Мукачівського округу
Березької жупи (A Beregleányfalvai körjegyzőség iratai), од. зб. 148, 18911919 рр. Опис. Угор. мова.

73

Ф. 1536. Мукачівський народний банк акціонерного товариства, м. Мукачеве (A Munkácsi Népbank iratai; Spisy Lidové banky v Mukačevé), од. зб.
612, 1900-1941 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

103

Ф. 1537. Об’єднання промислових, кредитних установ та кооперативів
Словаччини та Підкарпатської Русі, м. Мукачево Березької жупи (Svaz
živnostenských úverných ústavov a družstev pre Slovensko a Podkarpatskou
Rus, Mukačevo), од. зб. 12, 1928- 1943 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

313

Ф. 1538. Філія Всеугорського національного банку в м. Мукачево, м. Мукачево Березької жупи (A Magyar Nemzeti bank Munkácsi fiókjának iratai),
од. зб. 27, 1939-1942 рр. Опис. Угор. мова.

488

Ф. 1539. Філія акціонерного товариства „Підкарпатський банк”, м. Мукачево (Kárpátaljai bank részvénytársaság Munkácsi fiókja, Munkács), од.
зб. 1411, 1921-1946 рр. Описи. Угор., чеськ., словацьк., рос. мови.

308

Ф. 1540. Мукачівський пивоварний завод графа Шенборна-Бухгейма
в селі Підгоряни Мукачівського округу Березької жупи (A gróf Shönborn
sörgyár és uradalom iratai; Schenborn-Buchheiméw párni pivovár. Spisy
Pivováru a panství grófa Schönborna), од. зб. 502, 1888-1944 рр. Описи.
Угор., чеськ. мови.

110
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Ф. 1541. Землеробська каса взаємодопомоги в м. Мукачеві (Zemedělská
vzajamna pokládnica v Mukačevě, Mukačevo), од. зб. 475, 1922-1944 рр.
Описи. Чеськ., словацьк. мови.

310

Ф. 1542. Мукачівський комерційний банк, філія Будапештського угорського
банку, м. Мукачево (A Munkácsi kereskedelmi bank rt., majd a Pesti magyar
kereskedelmi bank Munkácsi fiókintézetének iratai; Spisy Akciové společnosti
Mukačevské obchodni banky, pobočky Mad’arské obchodni banky v Pešti),
од. зб. 142, 1902-1942 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

103

Ф. 1543. Філія об’єднаного акціонерного товариства Верхнєугорського
Кредитного банку і Кошицької ощадної каси, м. Мукачево Підкарпатської
Русі (Березької жупи) (Felsőmagyarországi hitelbank és Kassai
takarékpénztár részvénytársaság Munkácsi fiókja, Munkács), од. зб. 1006,
1919-1944 рр. Описи. Угор., чеськ., словацьк. мови.

308

Ф. 1544. Адвокатська контора в м. Мукачеві, м. Мукачево Березької жупи
(A Munkácsi ügyvédek iratai; Spisy advokátů mukačevské advokátni komory),
од. зб. 230, 1902-1944 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

96

Ф. 1545. Державна початкова народна школа в с. Підполоззя Свалявського
округу Підкарпатської Русі (Státní obecná škola podkarpatoruská v Podplazi,
Podplazí), од. зб. 19, 1921-1937 рр. Опис. Русин., чеськ. мови.

354

Ф. 1546. Нотарське і сільські управління Великолучківського району,
с. Великі Лучки Мукачівського округу Березької жупи (A Nagylucskai
körjegyzőség iratai), од. зб. 6, 1939-1940 рр. Опис. Угор. мова.

462

Ф. 1547. Мукачівське окружне кредитне товариство, м. Мукачево
Березької жупи (A Munkácsi járási hitelszővetkezet iratai; Spisy Okresniho
úvěrového družstva), од. зб. 373, 1909-1945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

105

Ф. 1548. Мукачівський окружний королівський суд, м. Мукачево Березької
жупи (A Munkácsi királyi járásbíróság iratai; Spisy Okresniho soudu v
Mukačevě), од. зб. 6397, 1852-1921 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

88

Ф. 1549. Мукачівський окружний суд, м. Мукачево Підкарпатської Русі
(Okresnі soud v Mukačevě, Mukačevo), од. зб. 3513, 1919-1938 рр. Описи.
Чеськ. мова.

281

Ф. 1550. Березько-Марамороський торговий банк, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Березької жупи) (Bereg-Máramorosi kereskedelmi bank
részvénytársaság, Munkács), од. зб. 1606, 1922-1944 рр. Описи. Чеськ.,
угор., рос. мови.

305

Ф. 1551. Державна вчительська семінарія, м. Мукачево Березької жупи
(A Munkácsi állami elemi népiskolai tanitóképző intézet iratai; Spisy Síátniho
učitelského ústavu pro obecné školy v Mukačevě), од. зб. 1253, 19141945 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

125
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Ф. 1552. Управління бургомістра міста Мукачева Березької жупи (Munkács
város polgármesterének iratai), од. зб. 4923, 1860-1919 рр. Описи. Лат.,
нім., рос., угор., пол., серб., мови.

38

Ф. 1553. Управління бургомістра міста Мукачева Березької жупи (Munkács
megyei város polgármesterének iratai), од. зб. 2674, 1938-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

418

Ф. 1554. Магістрат м. Мукачева Підкарпатської Русі (Magistrat města
Mukacěva), од.зб. 2149, 1919-1938 рр. Описи. Чеськ., угор. мови.

192

Ф. 1555. Музей імені Т. Легоцького, м. Мукачево Березької жупи (Spisy
Muzea Lehockého v Mukačevě; A Munkácsi Lehoczky Muzeum iratai), од.
223, 1594-1944 рр. Описи. Лат., нім., угор., рос., чеськ., русин. мови.

395

Ф. 1556. Директоріум міста Мукачева Угорської Радянської республіки
(Munkács város direktóriumának iratai), од.зб. 80, 1919 р. Опис. Угор. мова.

189

Ф. 1557. Національна Рада міста Мукачева, м. Мукачево (A Munkácsi
nemzeti tanács iratai),од.зб. 62, 1918-1919 рр. Опис. Угор. мова.

186

Ф. 1558. Етнографічне товариство Підкарпатської Русі, м. Мукачево
Підкарпатської Русі (Etnografické tovarišstvo v Mukačevě, Mukačevo), од.
зб. 54, 1935-1938 рр. Опис. Чеськ., русин., укр. мови.

394

Ф. 1559. Мукачівська окружна страхова каса, м. Мукачево Березької жупи
(A Munkácsi kerületi munkásbiztositó pénztár, majd 1939-től az országos
társadalombiztositó intézet Munkácsi kerületi pénztárának iratai; Spisy
Okresní dělnické nemocenské pojišt’ovny, od roku 1939 Okresní pokladny
Krajinského společenského pojišt’ovacího ústavu v Mukačevě), од. зб. 1749,
1909-1944 рр. Описи. Угор., чеськ. мови.

107

Ф. 1560. Спортивний клуб „Слован”, м. Мукачево Підкарпатської Русі
(Sportovní klub „Slovan” v Mukačevě, Mukačevo), од. зб. 11, 1931-1936 рр.
Опис. Чеськ., рос., угор. мови.

398

Ф. 1561. Державний дитячий садок з угорською мовою викладання, м.
Мукачево Березької жупи (A Munkácsi kertvárosi állami magyar tannyelvű
óvoda iratai), од. зб. 3, 1938- 1942 рр. Опис. Угор. мова.

504

Ф. 1562. Мукачівський міський кінотеатр, м. Мукачево Підкарпатської Русі
(Městské kino v Mukačevě, Mukačevo; Városi mozi, Munkács), од. зб. 13,
1926-1939 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

396

Ф. 1563. Нотарське і сільські управління Лохівського району, с. Лохове
Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodni notářský úřad v Lohově,
Lohovo), од. зб. 7, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

242

Ф. 1564. Мукачівська філія Дунайського банку, м. Мукачево Підкарпатської
Русі (Березької жупи) (Duna bank Munkácsi fiókja, Munkács) од. зб. 15,
1924-1942 рр. Опис. Угор., чеськ. мови.

306

663

Список фондів
Ф. 1565. Нотарське і сільські управління Дрисинського району, с. Дрисино
Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodni notářský úřad v Drysině,
Drysina), од. зб. 23, 1919-1935 рр. Опис. Чеськ., угор. мови.

242

Ф. 1566. Новодавидківський державний дитячий садок, с. Нове Давидково
Мукачівського округу Березької жупи (Az Újdávidházai állami óvoda iratai),
од. зб. 1, 1915-1916 рр. Опис. Угор. мова.

170

Ф. 1567. Літній дитячий майданчик в с. Тактасада Земплінської жупи
(Taktaszadai nyári gyermekmenhely, Taktaszada), од. зб. 1, 1937 р. Опис.
Угор. мова.

378

Ф. 1570. Філія Кошицького акціонерного банку в м. Мукачево, м. Мукачево
Березької жупи (A Kassai bank Munkácsi fiókjának iratai), од. зб. 20, 19381944 рр. Опис. Угор. мова.

488

Ф. 1571. Спортивне товариство в м. Мукачеві, м. Мукачево Березької
жупи (A Munkácsi sportegyesület iratai), од. зб. 19, 1939-1940 рр. Опис.
Угор., укр. мови.

508

Ф. 1572. Нотарське і сільські управління Баркасівського району,
с. Баркасово Мукачівського округу Березької жупи (A Barkaszói
körjegyzőség iratai), од. зб. 13, 1938-1943 рр. Опис. Угор. мова.

461

Ф. 1573. Євангелічна церковна община в с. Новий Кленовець Мукачівського
округу Березької жупи (Az Újklenóci evangélikus egyházközség iratai; Spisy
Evangelického cirkevního sboru v Novém Klenovci), од. зб. 1, 1910-1942 рр.
Опис. Угор., слов. мови.

183

Ф. 1574. Верхнєвизницький районний нотаріат, с. Верхня Визниця
Мукачівського округу Березької жупи (A Felsőviznicei körjegyzőség iratai),
од. зб. 8, 1942-1944 рр. Опис. Угор. мова.

460

Ф. 1575. Нотарське та сільські управління Баркасівського району,
с. Баркасово Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodni notářský
úřad v Barkasově, Barkasovo), од. зб. 5, 1922-1935 рр. Опис. Чеськ., угор.
мови.

242

Ф. 1576. Мисливське товариство „Ловена”, м. Мукачево Підкарпатської
Русі (Lovecká společnost „Lověna” v Mukačevě, Mukačevo), од. зб. 1, 19361938 рр. Опис. Чеськ. мова.

397

Ф. 1577. Нотарське і сільські управління Ракошинського району,
с. Ракошин Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodni notářský
úřad v Rakosině), од. зб. 7, 1922-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

242

Ф. 1579. Угорська королівська державна народна школа, с. Поляна
Свалявського округу Березької жупи (A Polenai állami elemi népiskola
iratai), од. зб. 1, 1939-1941 рр. Опис. Угор. мова.

502
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Ф. 1580. Нотарське і сільські управління Підгорянського району,
с. Підгоряни Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodns notářský
úřad v Pohor’anach, Podhor’ani),, од. зб. 1, 1928 р. Опис. Чеськ. мова.

243

Ф. 1581. Нотарське і сільські управління Завадківського району,
с. Завадка Свалявського округу Підкарпатської Русі (Obvodni notářský
úřad v Zavadkě, Zavadka), од. зб. 1, 1928 р. Опис. Чеськ. мова.

243

Ф. 1582. Ракошинський районний нотаріат, с. Ракошино Латорцайського
округу Березької жупи (A Beregrákosi körjegyzőség iratai), од. зб. 2, 18971919 рр. Опис. Угор. мова.

73

Ф. 1583. Державний дитячий садок по вул. Йокаї Мора, м. Мукачево
Березької жупи (A Munkácsi Jókai Mór utcai állami kisdedóvó intézet iratai),
од. зб. 15, 1939-1944 рр. Опис. Угор. мова.

504

Ф. 1584. Рада сільських кооперативів Підкарпатської Русі, м. Мукачево
(Rada selských družstev Podkarpatské Rusi v Mukačevě, Mukačevo), од. зб.
2, 1933-1934 рр. Опис. Чеськ. мова

313

Ф. 1585. Окружний секретаріат Чехословацької соціал-демократичної
робітничої партії, м. Мукачево Підкарпатської Русі (Okresní sekretariát
československé social-demokratické strány dělnické v Mukačevě, Mukačevo),
од. зб. 16, 1920-1938 рр. Опис. Чеськ. мова.

295

Ф. 1586. Нотарське і сільські управління Лохівського району, с. Лохове
Мукачівського округу Березької жупи (A Beregszőlősi körjegyzőség iratai),
од. зб. 2, 1944 р. Опис. Угор. мова.

463

Ф. 1587. Нотарське і сільські управління Новокленовецького району,
с. Кленовець Мукачівського округу Підкарпатської Русі (Obvodni notářský
úřad v Novem Klenovce, Nový Klenovec), од. зб. 1, 1931-1935 рр. Опис.
Чеськ. мова.

243

Ф. 1588. Мукачівський окружний королівський суд, м. Мукачево Березької
жупи (A Munkácsi kiralyi járásbiróság iratai), од. зб. 5422, 1938-1944 рр.
Описи. Угор. мова.

474

Ф. 1589. Головний староста міста Мукачева Березької жупи (Munkács
város föbirájának iratai), од. зб. 4036, 1387-1878 рр. Описи. Лат., нім., рос.,
угор., чеськ. мови.

35

Ф. 1590. Фінансове управління в м. Мукачеві Підкарпатської Русі (Finanční
ředitelství v Mukačevě, Mukačevo), од. зб. 138, 1918-1937 рр. Описи. Чеськ.
мова.

301

Ф. 1591. Реміснича учнівська школа в м. Мукачеві Березької жупи (Spisy
učnovské školy v Mukačevě; A Munkácsi szakirányú iparos tanonciskola
iratai), од. зб. 121, 1930-1946 рр. Опис. Русин., чеськ., угор. мови.

375

665

Список фондів
Ф. 1592. Державна реальна гімназія з українською мовою навчання,
с. Свалява Підкарпатської Русі (Ukrainský státní realní gymnázium v
Svalavě, Svalava), 11 од. зб., 1938-1939 рр. Опис. Чеськ., укр. мови.

340

Ф. 1593. Воловецький окружний королівський суд, с. Воловець Березької
жупи (A Volóci királyi járásbiróság iratai), од. зб. 36, 1939-1944 рр. Описи.
Угор. мова.

474

Ф. 1594. Свалявське управління кадастрового вимірювання, с. Свалява
Березької жупи (A Szolyvai magyar királyi országos kataszteri felmérési
hivatal iratai), од. зб. 98, 1902-1918 рр. Опис. Угор. мова.

116

Ф. 1595. Державне поліцейське управління в м. Мукачеві, Підкарпатської
Русі (Státní policejni úřad v Mukačevě, Mukačevo), од. зб. 7, 1921-1938 рр.
Опис. Чеськ., угор. мови.

257

Ф. 1596. Пістрялівське сільське управління, с. Пістрялово Мукачівського
округу Березької жупи (Pisztraháza község iratai), од. зб. 12, 19051912, 1940-1941 рр. Опис. Угор. мова.

80

Ф. 1597. Державна лікарня в місті Мукачево Березької жупи (A Munkácsi
magyar királyi állami kórház iratai), од. зб. 23, 1938-1944 рр. Опис. Угор.,
укр. мови.

513

Ф. 1598. Дрисинський районний нотаріат, с. Дрисино Мукачівського округу
Березької жупи (A Derceni körjegyzőség iratai), од. зб. 3, 1897, 1913-1919 рр.
Опис. Угор. мова.

71

Ф. 1599. Філія акціонерного товариства по обслуговуванню туристів, м.
Мукачево Березької жупи (Az ibusz fiók Munkácsi MÁV menetjegyirodájának
iratai), од. зб. 14, 1938-1940 рр. Опис. Угор. мова.

510

Ф. 1600. Окружний суд в с. Нижні Верецьки Свалявського округу
Підкарпатської Русі (Okresnі soud v Nižném Vereckém, Nižní Verecky), од.
зб. 5, 1924-1934 рр. Опис. Чеськ. мова.

281

Ф. 1601. Верхньокоропецький районний нотаріат, с. Верхній Коропець
Мукачівського округу Березької жупи (A Felsőkerepeci körjegyzőség iratai),
од. зб. 3, 1910-1913 рр. Опис. Угор. мова.

70

Ф. 1602. Управління державних дослідних об’єктів Підкарпатської Русі,
м. Мукачево Підкарпатської Русі (Správa státních pokusných objektů pro
Podkarpatskou Rus v Mukačevě, Mukačevo), од. зб. 36, 1920-1938 рр.
Опис. Чеськ. мова.

322

Ф. 1603. Лангазо Павло Йосипович (? ‒ ?), ветеран КПРС, учасник
Громадянської війни в Росії, од. зб. 1, 1922-1928 рр. Опис. Рос. мова.

523

Ф. 1604. Колекція карт і технічних креслень (Térképek és rajzok levéltári
gyűjteménye; Archivní sbírka map a technických planů), од. зб. 123, 17571943 рр. Описи. Лат., нім., угор., чеськ. мови.

528
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Ф. 1606. Колекція церковних метричних книг Підкарпатської Русі
(Закарпаття) (Kárpátalja egyházi anyakönyveinek gyűjteménye; Sbírka
církevních matrik Podkarpatské Rusi), од. зб. 5164, 1715-1960 рр. Описи.
Лат., церковнослов’янська., русин., угор., словацьк., укр. мови.

529

Ф. 1608. Колекція документів з історії Карпатської України та її діячів, од.
зб. 5, 1939-1941 рр. Описи. Угор., румун. мови.

530

Ф. Р – 2593. Архівна колекція документальних матеріалів з історії
Закарпаття, зібраних М.М. Бендасом, од. зб. 829, 1785-1972 рр. Опис.
Угор., нім., лат., чеськ., рос., укр., мови.

531
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
Абз.
АВ МВС по ЗО

–
–

АЗС
англ.
АНРУР
арк.
АТ
АУ при РМ УРСР

–
–
–
–
–
–

вип.
га
ГАУ МВС СРСР

–
–
–

ДАЗО
див.
др.
зазнач.
ЗОДА
ЗППР
ЗУНР
іл.
ім.
ін.
іспан.
італ.
кв. км.
КДБ УРСР

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

КЗРП
кн.
коп.
КПРС
КТП
КПЧ
лат.
м.
м.
М.
МВС СРСР

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

МВС УРСР

–

млн.
мм.
МСП

–
–
–

абзац
Архівний відділ Міністерства внутрішніх справ по
Закарпатській області
Автономний землеробський союз
англійська
Американська народна рада угро-русинів
аркуш
Акціонерне товариство
Архівне управління при Раді Міністрів Української
Радянської Соціалістичної Республіки
випуск
гектар
Головне архівне управління Міністерства внутрішніх справ
Союзу Радянських Соціалістичних Республік
Державний архів Закарпатської області
дивись
доктор
зазначений
Закарпатський обласний Державний архів
Землеробська автономна партія Підкарпатської Русі
Західно-Українська Народна Республіка
ілюстрації
імені
інші
іспанська
італійська
квадратний кілометр
Комітет державної безпеки Української Радянської
Соціалістичної Республіки
Карпаторуська землеробська республіканська партія
книга
копія
Комуністична партія Радянського Союзу
Карпаторосійська трудова партія
Комуністична партія Чехословаччини
латинська
метр
місто
Москва
Міністерство внутрішніх справ Союзу Радянських
Соціалістичних Республік
Міністерство внутрішніх справ Української Радянської
Соціалістичної Республіки
мільйон
міста
Міжнародна соціалістична партія
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МШНО ЧСР

–

НАНУ
нац.
НЗ МУК у Свіднику
НЗ т-ва «Просвіта»
НЗ УжДУ
нім.
НКВС УРСР

–
–
–
–
–
–
–

НРЗУ
од. зб.
оо.
оп.
ориг.
ПЗС
пол.
пол.
поч.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Міністерство шкіл та народної освіти Чехословацької
республіки
Національна академія наук України
національний
Наукові записки музею Української культури у Свіднику
Наукові записки товариства «Просвіта»
Наукові записки Ужгородського державного університету
німецька
Народний комісаріат внутрішніх справ Української
Радянської Соціалістичної Республіки
Народна рада Закарпатської України
одиниця зберігання
отці
опис
оригінал
Підкарпатський землеробський союз
половина
польський
початок

р.

–

рік

р.

–

річка

ред.

–

редактор

рос.

–

російська

рр.

–

роки

русин.

–

русинська

с.

–

сторінка

сс.

–

села

с.

–

село

св.

–

святий

Св.

–

Священний

серб.

–

сербська

слов.

–

словацька

спр.

–

справа

СРСР

–

Союз Радянських Соціалістичних Республік

ст.

–

стаття

ст.

–

століття

США

–

Сполучені Штати Америки

т.

–

том

тис

–

тисяча

угор.

–

угорська
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УДА НКВС УРСР

–

УжДУ

–

Управління державними архівами народного комісаріату
внутрішніх справ Української Радянської Соціалістичної
Республіки
Ужгородський державний університет

УжНУ

–

Ужгородський національний університет

УРСР

–

Українська Радянська Соціалістична Республіка

УССР

–

Украинская Советская Социалистическая Республика

ф.

–

фонд

франц.

–

французька

фф.

–

фонди

ЦК КПЗУ

–

ЦРНР

–

Центральний комітет Комуністичної партії Закарпатської
України
Центральна Руська Народна Рада

чеськ.

–

чеська

ЧСВВ

–

чин святого Василія Великого

ЧСР

–

Чехословацька Республіка

B.

–

Budapest (угор.) – Будапешт

Bd.

–

Band (нім.) – том

č

–

čislo (чес.) – номер

dr.

–

doktor (чес.) – доктор

Ed.

–

Editor (англ.) – редактор

kir.

–

kiralyi (угор.) – королівський

köt.

–

kötet (угор.) – том, книга

MOL

–

old.

–

Magyar Országos Levéltár (угор.) – Угорський Державний
архів
oldal (угор.) – сторінка

OMIH

–

Всеугорське товариство по іноземному туризму

OMVSZ

–

Всеугорське товариство з приймання туристів

p.

–

pagina (лат.) – сторінка

Rt.

–

Reszvénytársaság (угор.) – Акціонерне товариство

S.

–

Seite (нім.) – сторінка

s.

–

strana (чес.) – сторінка

Sb.z.a nař.

–

S.K.

–

Sbirka zákonů a nařízení Státu Československého (чес.) –
Збірник законів та розпоряджень Чехословацької держави
Sportovní Klub (чес.) – Спортивний клуб

szerk.

–

szerkesztő (угор.) – редактор, упорядник

Vol.

–

Volume (англ.) – том
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Алмашій М. 701

Андраш ІІ 542, 696
Андрохович А. 696
Анжу, династія 544, 694
Анонім 544, 695
Аппоні А. 695
Аристотель 516
Арістов Ф.Ф. 24, 389, 539
Аркі А. 724
Арпади, династія 537, 695, 696
Артім М. 532
Асталош Ф. 297
Ачаді І. 537

Базилович Іоаннікій 14

Бакунін М. 535
Балаж Й. 297
Балажі Ференц 538
Балла Л.К. 694, 697,700-718
Балог Ю. 293, 693
Балудянський М.А. 194
Банфі Д. 699
Баран А. 52
Баран В.П. 19, 49
Бараті Лайош 537
Баторі Софія 22, 518
Бачинський Андрій 14, 52, 126-128, 177,179,
720, 733
Бачинський Едмунд 405, 407, 728
Бега А.М. 20
Бейла IV 696
Бекинь Іштван 13, 16
Бем Ю. 97
Бенда Отокар 289, 572
Бендас М.М. 531, 532, 664
Бенке Йосиф 169
Берчені Міклош 51
Бескид А. 295, 298, 522, 547
Бескид К.421, 512
Бескид Костянтин 539
Бірчак В. 539
Бобула Янош (молодший) 12
Богатирьов П.Г. 389
Богослов Григорій 128

Бодан Г. 516
Боднар В.Л. 694, 697, 700-718
Божилов І. 697
Бокль Генрі Томас 537
Бокшай Е. 398
Бокшай Іван 175
Бокшай Й.
Болдижар П.М. 18
Борис, цар Великої Болгарії 697
Боровський (Боровські) Самуель 538
Боряк Г.В. 19, 20, 49
Братман Йозеф 109, 612
Бращайко М. 521, 625
Бращайко Ю. 390
Брейха Ян 548
Брешко-Брешковська К.К. 709
Броді А. 292, 293, 399, 405, 406,408
Брокгауз Ф.А. 534
Букотей Е. 504
Булко Г. 732
Бутич М.І. 19, 49

Валкович Йожеф 13

Вандель П.П. 692, 719
Варі Владислав 3, 11, 36
Вароді Ференц 538
Василій (Пронін) 181
Василій Великий 128
Василій Кесарійський 698
Васинюк В.М. 694, 697, 700-718
Венелін (Гуца) Ю.І. 537
Вербьоці (Вьорбьоці) Іштван724
Вертнер Мор 537
Винниченко В. 537
Вискварко С.А. 2, 20, 26, 30, 521, 748
Вислоцький І. 297
Вільсон В. 522, 694
Вінце Андраш 551
Вітовт 180
Владислав ІІ Ягеллон 112
Власенко А.І. 18
Волошин А.І. 25, 127, 175, 203, 294, 304,
390, 394, 405-408, 522, 531, 703, 705, 727
Врабель М. 175
Вуччинич Г. 732

Іменний покажчик

Габріель Ф. 51

Габсбурги, династія 22, 51, 117, 181, 535,
544, 692, 695, 708, 713, 714, 719
Гагатко А. 522, 709
Гаджега В. 182, 183, 395, 539, 695
Гаджега Ю. 52, 203, 539, 703
Газела Янош 13, 525
Гайдош А.І. 18
Гал Ференц 7
Галгоці Янош 189
Гарайда І. 507
Гергей А. 97
Гаті Й. 297
Гоголь М.В. 389
Годермарський Мартин 14
Годинка Антал 14, 180, 507, 539
Гойдич 531
Гоккі 725
Головацький Я.Ф. 182
Гомбош Д. 491
Гомоннай В.В. 701
Гончар О. 521
Горват Ірина-Люба 5, 6, 21
Горват Янош 7
Готліб І. 516
Грабар К. 521
Гранчак І.М. 694, 697, 700-718
Гренджа-Донський В. 398
Грушевський М.С. 537
Гусак Т. 2, 30

Деак Й. 7

Деак Ф. 23
Делеган М.Ф. 5, 15, 20, 21, 36
Дем’ян Лука 394
Дембінський Г. 97
Демко Калман 538
Демченко Л.Я. 20
Дешко Андрій 279
Добрянський А.І. 26, 52, 179, 184, 546
Довганич О. 408-411
Довгович В. 26
Долинай М. 127, 390
Другети 34, 545, 621, 704
Дудинський А. 421
Дудинський С. 127
Дудка А. 405, 408
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Дулишкович Іоанн 539
Дутка М. 127
Духнович О.В. 24, 26, 179, 194, 197, 198,
202, 224, 293, 388-390, 392, 398, 399, 532,
536, 540, 555, 693, 734, 735
Душанек Ян 539

Еберстет Янус 730

Еврі Мігаль 7
Еган Едмунд 44, 699
Егрі 724, 725
Енноке Е. 548
Еренфельд П. 548
Ефрон І.А. 534

Єлизавета, королева 12, 35, 36
Єремкіна М. 2, 30
(Єфремов С.) – Н.

Жаткович Г. 203, 217, 219, 226, 522, 548,
703, 727
Желтвай В. 127

Зейкан І.О. 50, 731
Зічі 33
Златоуст Іоанн 128

Іллеш Б. 297

Ілько В.І. 44
Ільницький Олександр 511
Ільницький Юрій 715
Імре (Емеріх) 542
Іоаннікій 731
Ісламов Т.М. 692
Іштван V 721

Йосиф ІІ 6, 9, 23, 181, 537, 545, 696, 708
Казінці Ф. 23

Кайдош Людвіг 9
Каллаї 515
Камінський Віктор 175, 304
Камінський Й. 293, 399, 539
КАраман В. 727
Карл VI 32, 181, 519
Карл Роберт Анжуйський 694
Каролі М. 125, 185, 546, 547, 702
Качковський М. 536
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Кенде Янош 538
Кенч Янош (Іоанн) 7
Кирил 697
Ковордан В. 730
Колонич Л. 177
Комаромі А.А. 54, 55
Кошут Л. 23, 35, 97, 161, 515, 624
Крайт Б. 35
Кралицький А. 181
Куташі О.Й. 2, 8, 10, 32

Міравчик Григорій 175
Місюк М.Д. 4, 7, 8, 10, 32, 743
Місюра В.П. 19, 539
Мондок І. 297, 715
Монич О. 539
Морваї Йозеф 546
Мотренко Т.В. 20
Мочкош І. 706
Мункачі (Ліб) Мігаль (Міхай) 37, 40
Мурані І. 127

Ламартін А. 537

Надь (Нодь) М. 696

Ламперт 52
Лангазо П.Й. 523, 664
Ландор Йозеф 9
Легоцький Тиводар 11, 26, 40, 395, 396, 525,
660
Леопольд І 526
Леопольд ІІ 724
Ліхтей І.М. 707
Лорантфі Сусанна 22
Лукович А. 539
Лучкай (Поп) Михайло 14, 26, 696

Максиміліан ІІ 712

Малицький Е. 698
Мандели, брати 397
Марія-Терезія 6, 23, 49, 127, 131, 171, 177,
796,720, 724, 726, 733
Марканич М.В. 2, 4, 5, 19-21, 26, 30, 551,
743
Маркуш О. 394
Мартелл Анжуйський – див. Династія Анжу
Мартинович І. 23
Марцалі Х. 537
Масарик Т.Г. 193, 221, 224, 226, 258, 298,
345, 365, 403, 410, 522, 537, 613, 624, 647,
690, 694, 727
Матечка Ярослав 194
Медвецький 196
Мефодій 697
Мигович М.В. 2, 30
Митрак О. 26, 193
Михайло, цар Великої Болгарії 697
Мицюк О. 539, 724
Мігалі Янош 13
Мігаль Еврі 7
Мігаль Ласло 13, 525

Надь (Нодь) Шандор 537
Найпавер К. 19, 49, 695
Наришкін І. 50
Наришкін О.
Неедли З. 537
Неклеса Г.П. 5
Нестор, єпископ 183
Нечас Яромир 296, 319
Нідерле Л. 537
Новакович Бейла 419

Олексій, патріарх 183

Ольшавський І. 696
Ольшавський (Мануїл) Михайло 127
Остапчук Я. 723
Остерман 731
Остриков П.І. 692, 719

Павлюх О. 407

Панькевич І.А. 182, 391, 394, 395, 539
Папаї Сигізмунд (молодший) 8-10, 12
Папп Йозеф 7
Парфеній 731
Парфеній, патріарх 733
Пастелій І. 52
Пачовський В. 539
Перені Габор 516
Перені Жигмонд 23, 515
Перені Імре (Емеріх) 516
Перені Ж. 419, 551
Перені П. 22, 515
Перені К. 516
Перені, дворянська родина 14, 15, 26, 515,
516
Перфецький Є. 542
Петлюра С. 394

Іменний покажчик
Петрик Є. 398
Петрігалла П. 293
Петро І. 50
Петро ІІ 50
Петров О.Л. 5, 12, 13, 26, 37, 49, 180-182
Петроваї Д’єрдь 137
Пінтер Йено 537
Повчій О. 696
Погорєлов В.О. 390
Поп І. 32, 36, 37, 40, 44, 50, 51, 179, 182,
305, 316, 319, 342, 389-391, 394, 398,
399, 522, 542, 549, 550, 551, 692, 693
Попович В. 128
Прібеки, дворянська родина 26,517, 606
Приходько О. 127
Прокоп К. 203, 703
Пуза Е. 203, 703, 723
Пушкін О.С. 345, 390

Радвані Міклош (Ніколаус) 3, 7, 15, 4004,

401
Раковський Іоанн 26, 52
Ракоці Д’єрдь І 23, 51, 518
Ракоці Ференц ІІ 4, 22, 23, 32, 59, 179, 181
Рац Євген 397
Решетило С. 698
Розсипал Антонін 548
Ромжа Теодор 342
Росул В.В. 701
Ружаки, дворянська родина, адвокати 517,
518, 606

Сабов Є. 49, 389, 726

Сабов К. 26, 52, 539
Сабов Орест 547
Сайдлер Е. 297
Салаї Йожеф 537
Санто Ласло 397
Светлович Степан 175
Світанич Андраш 26, 523, 625
Секфю Дьюла 537
Семенюк Н.Н. 694, 697, 700, 701, 702
Сигізмунд Люксембурзький 21, 180, 535,
730
Симоненко І.Ф. 539
Сіладі Пал 531
Сіладі Шандор 537
Сільвай І. 26, 182
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Сіклаї Янош 538
Сімеон, цар Великої Болгарії 697
Сірмаї Антал 13, 538, 539
Сіяртова Г.І. 18, 19
Сливка Ю.Ю. 539
Сміян П.К. 539
Смолій В.А. 20
Сова П.П. 5, 539
Співак В.І. 639
Стараї, дворянська родина 515
Стефан І 542, 696
Стефаник, чехословацький генерал 194
Стойка О. 521, 531
Сьогі Л. 539

Табоді (Табовді) Йожеф 39, 539

Талапканич М.І. 701
Тар Золтан 16
Таркович Г. 696, 735
Тарле Є.В. 537
Текелі (Тьокьолі) Імре (Емеріх) 23, 50
Телекі Пал 24, 416, 421, 511
Терек Міклош 26, 524, 625
Товтин І. 723
Товтин Янош (Янко) 715
Томчані В. 420, 551
Торонський О. 203, 703

Угляї, дворянська родина 48
Удварі І. 539, 726

Федор П.С. 179, 539, 727

Фелдєші Дьюла 531
Фенцик С. 296, 390
Фердинанд І 517
Фердинанд ІІ 51, 517
Фердинанд V 734
Фештевич (Фештетич) П. 720
Філіппов О.І. 36, 539
Фірцак Ю. 126, 699
Флоровський А.В. 50
Фогорашій-Бережанін І. 696
Фош, маршал Франції 537
Франц І 131
Францев В.А. 390
Франц-Йосиф І 33, 97
Фюзі Б. 715
Фюстель де Куланж 537
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Хайноці І. 23

Хельмеці Іштван 26, 524, 625
Хенрік
Хоман Балінт 537
Хомін В. М. 2, 30
Хорті Міклош 416, 483, 713

Цурканович Іларіон 523, 709

Чакі Іштван 531

Чотарі Д’єрдь 4, 23, 55, 539
Чубота Віорел 5, 6,21
Чулак І. 723

Шандор В. 44, 539

Шандор Вільмош 537
Шандор Матяш 187
Шаш А. 3, 11, 12,36, 37, 39, 546
Швегла А. 727
Шевченко Т.Г. 536
Шенбергер Ференц 7
Шенборн Ервін 133, 518, 519
Шенборн Лотар Франц 32, 518
Шенборн Фрідріх Карл 32, 181, 518, 519
Шенборни (Шьонборни), дворянська
родина 14, 26, 32, 37, 107, 109, 110, 112,
167, 183, 281, 292, 319, 320, 518-520, 656,
704
Шептицький А. 698
Шімон М. 297
Шімонкаї Лайош 538
Шлепецький А. 52, 179
Шпала Ф. 381
Шрамек Ян 294
Штернберг Я.І. 4, 19, 22, 50
Штефан А. 127, 405, 411, 522
Штефан Августин (Агоштон) 547
Шуба В. 723
Шульга І.Г. 49, 726

Щорс М. 129
Юхас Дьюла 538
Яворський Ю.А. 389

Янкович Й.М. 14, 395, 525, 539
Ярош Дьюла 16

A Báró Perényi család, rodina barona
Perényího – див. Перені
A Ruzsák ügyvédek – див. Ружаки
Acsády Ignácz – див. Ачаді І

Bakunin M. – див. Бакунін М.

Balajthy J. 36
Baróti Lajos – див. Бараті Лайош
Bartha A. 696
Beskid A. – див. Бескид А.
Beskid Konstantin – див. Бескид Костянтин
Bónis G. 724
Borovszky Samu – див. Боровський
(Боровські) Самуель
Brandejs J. 725
Brassajkó M. – див. Бращайко М.

Chaloupecký V. 697

Csatáry Győrgy – див. Чотарі Д’єрдь

Danko J. 694

Deák L. 699
Demkó Kalman – див. Демко Калман
Dolmanyos I. 695
Drugeth de Homonna – див.
Dušanek Jan – див. Душанек Ян

Egan Edmund – див. Еган
Eibel J. 699
Eisenmann L.

Gabriel F. – див. Габріель Ф.

Galantai J. 699
Gróf Schönborn család, rodina hraběte
Schönborna – див. Шенборни
Győrffi G. 696

Hanak Péter 695

Haraksim L. 692
Helmeczi István – див. Хельмеці Іштван
Henzsel Ágota 21
Hodinka Antal – див. Годинка Антал
Holotik L. 692
Hóman Bálint – див. Хоман Балінт

Juhász Gyula – див. Юхас Дьюла

Іменний покажчик

Kadlec K. 697

Kende János – див. Кенде Янош
Komáromy András – див. Комаромі Андраш
Konečný Stanislav 551
Kovachich Martin 13
Kovács E. 692
Kreith Béla – див. Крайт Бейла

Lehoczky Tivadar – див. Легоцький Тиводар
Lukovič A. – див. Лукович А.

Magocsi P.R. 694

Marczali Henrik – див. Марцалі Хенрік
Mayer M. 44, 52, 699
Mihályi János – див. Мігалі Янош
Mosný P. 701
Munkácsi (Lieb) Mihály – див. Мункачі (Ліб)
Мігаль

Nagy Sándor – див. Надь (Нодь) Шандор
Nečas Jaromir – див. Нечас Яромир
Neupauer K. – див. Найпавер К.

Ojtozi E. 715
Páris F. 715

Pekar A. 699
Perényi Zsigmond – див. Перені Жигмонд
Pinter Jenő – див. Пінтер Йено
Plöchl W. 699
Pop Ivan – див. Поп Іван
Pribék család – див. Прибеки

Radványi N. – див. Радвані М.

Rákoczy Ferencz II – див. Ракоці Ференц ІІ
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Rákoczy Győrgy I – див. Ракоці

Šafařik P.J. 535

Sándor Vilmos – див. Шандор Вільмош
Simonkai Lajos – див. Шімонкаї Лайош
Švorc P. 725
Szalay József – див. Салаї Йожеф
Szekfű Gyula – див. Секфю Дьюла
Sziklay János – див. Сіклаї Янош
Sziládyi Sándor – див. Сіладі Шандор
Szirmay de Szirma Antonium – див. Сірмаї
Антал
Szvitánics András, Svitanič Andrej – див.
Світанич Андраш

Tabódy József – див. Табоді (Табовді)

Йожеф
Thőkőlyi Imre – див. Текелі Імре (Емеріх)
Tőrők Miklós – див. Терек Міклош
Trattner Mattiae 13
Tringli István 515

Uhlíř D.
Vantuch A.

Várady Ferencz – див. Вароді Ференц
Vavra F.

Werbőczý István – див. Вербьоці
(Вьорбьоці) Іштван
Wertner Mór – див. Вертнер Мор
Winter E. 708

Zatloukal J. 725

Zichy – див. Зічі
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Абара, с., Михаловецький округ,

Земплінський комітат 432, 626
Абов (Абауй), комітат – див. Abauj
vármegye 46, 177, 185, 515, 516, 546
Абранка, с. – див. Ábránka, Nagyábránka
135, 590, 648
Австрія (Австрійська держава, Австрійська
імперія, Австрійська монархія) 5, 23, 33,
46, 49-51, 97, 178, 181, 262, 321, 518,
547, 692, 704, 711, 721, 736
Австро-Угорщина (Австро-Угорська імперія,
Австро-Угорська монархія) 3, 5, 6, 11,
27, 28, 31, 33, 39, 46, 49, 56, 58, 113,
181, 191, 201, 206, 227, 264, 300, 415,
518, 522, 527, 529, 531, 539, 542, 545,
546, 692, 695, 701, 702, 707, 718, 737
Америка 54, 107, 417, 539, 692, 719
Англія 44, 64, 298, 537
Андріївка, с. – див. Andrásháza
(Андрашово) 253, 642
Анталовці, с. – див. Antalócz (Анталівці)
253, 642
Арад, м. 538
Арданово, с. – див. Árdánháza (Арданове)
136, 592
Ардов, с. – див. Ardó, Beregardó 137, 579
Ардовець, с. – див. Підвиноградів,
Szőllősvégardó, Végardó 81, 136, 310, 501,
590, 604, 645
Астель (Астей), с. – див. Asztély 137, 579
Африка 107

Бабичі, с. – див. Babiče (Бабокут) 441

Бадалове, с. – див. Badaló (Бадалово) 76,
138, 259, 260, 564, 579, 634, 542
Балатон (Платен), озеро 724, 732
Балкани 181, 529, 697
Бамберг, м. 519
Банська-Штявниця, м. 532
Бараня, комітат – див. Baranya vármegye
538
Барбово, с. – див. Bárdháza,
Баркасово, с. – див. Barkaszó, Barkasovo
69, 217, 242, 266, 461, 617, 620, 662
Батар, с. – див. Botar, Batár (Ботфалва) 71
Батьово (Батєво), с. – див. Вузлове, Bátyú
217, 265, 266, 617

Бач (Бач-Бодрог), комітат – див. Bács
vármegye 538
Бедевля, с. – див. Bedőháza, Bedovla 139,
227, 266, 572, 581, 617
Бекешчаба, с. 528
Бельгія 298
Береги, с. – див. Bereg, Nagybereg 139, 369,
607, 649
Берегово, м. – див. Beregszász, Beregovo
11, 15, 31, 32, 41, 43, 45, 46, 52, 59, 84,
86, 90
Берегсасвідек, с. 59, 69, 652
Берегшурань, с. 59
Березінка, с. – див. Nyáhalom, Berezinkа
239
Березники, с. – див. Bereznek, Bereznik,
Березник 348, 444, 529, 595
Березове, с. – див. Berezna,
Березький комітат – див. Bereg
Березько-Угочанський комітат – див. Bereg
és Ugocsa vármegye 7, 47, 285, 425, 471,
513, 520, 616, 622, 632, 633
Берлін, м. 531, 540, 708
Беч, м. – див. Відень 85, 519, 540, 545, 696
Бігань, с. – див. Malá Běhaň, Velká Běhaň
152, 232, 267, 437, 466, 578, 579, 601
Біла Церква, с. – див. Tiszafejéregyház,
Fejéregyháza 76, 228, 654
Білин, с. – див. Bilin, Bílína 140, 599
Білки, с. – див. Bilke 137, 140, 166, 227, 228,
266, 342, 347, 372, 377, 432, 528, 561
Богдан
Бронька, с. – див. Broňka, Suchá-Broňka 392
Брюсель, м. 299
Буг, р. 695
Буда, м. 56, 88
Будапешт, м. – див. Budapest 6-8, 10, 14, 20,
24, 32, 33, 35, 39
Будин, м. 540
Будківці, с. 229, 638
Букове, с. – див. Fakóbükk (Буково) 366, 590
Буковець, с. – див. Beregbárdos,
BeregbükkÖs, Bukócz 77, 642
Буча, с. – див. Bulcsu, Bucsu 138, 579
Буштино с. – див. Bustyaháza, Buštino 70,
139, 229, 407, 417, 434, 466

Географічний покажчик

Вари, с. див. Vary, Vári, Варі 141, 436, 580

Варшава, м. 539, 540
Ватикан 5
Вашарошнамень, м. 59, 123
Ваян, с. – див. Вонигово, Vajnág, Vonihóvo
349, 436, 570, 581
Велейте, с. – див. Велятин, Велятино,
Veléte, Velatyn 48, 70, 231, 232, 263, 267,
293, 349, 372, 411, 437, 463, 528, 575, 584,
585, 605, 631
Велика Бакта, с. – див. Veliká Bakta 322,
500, 578
Велика Бігань, с. – див. Nagy-Bégány, Veliká
Běhaň
Велика Добронь, с. – див. Nagy-Dobrony,
Veliká Dobroň 141, 217, 563
Велика Копаня, с. – див. Felsőveresmart,
Veliká Kopaňa 259, 456, 570, 636
Велика Паладь, с. – див. Nagy-Palád, Veliký
Palad 164, 263, 268, 448, 564, 594, 605,
617
Велика Тибава, с. – див. Tybava 529
Велика Чингава, с. – див. Боржавське,
Nagycsongova, 142, 268, 650
Великий Березний, с. – див. Nagyberezna,
Veľký Berezný 57, 59, 101, 214, 229, 280,
351, 371, 379, 388, 435, 485, 494, 503,
504, 557, 565
Великий Бичків, с. – див. Nagybocskó, Veliký
Bočkov 70, 108, 117, 143, 210, 230, 267, 323,
372, 377, 435, 568, 577, 598, 610, 617, 634
Великий Раковець, с. – див. Nagyrákócz,
Veliký Rakovec 268, 436, 567, 618
Великий Севлюш, с. – див. Виноградів,
Nagy-Szőllős 15, 42, 46, 49, 53, 54, 65, 88,
91, 94, 96, 100, 102, 104, 105, 120, 132,
159, 188, 190
Великі Береги, с. – див. Береги, Nagybereg
369, 607
Великі Геєвці, с. – див. Nagy-Gejőc, Velikí
Gejovce 79, 267, 468, 603, 617, 724
Великі Капушани, с. – див. Ворочево,
Kapuszög, Voročov 86, 214, 279, 292, 306,
402, 427, 472, 514, 553, 571, 613, 622, 628,
634
Великі Ком’яти, с. – див. Magyarkomját,
Komját, Velikí Komňaty 230, 267, 268, 570,
617
Великі Лучки, с. – див. Nagylucska 269, 322
Венеція, м. 701
Вербовець, с. – див. Verbőcz 77, 654
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Верхнє Водяне, с. – див. Вишня Апша,
Felsőapsa, Vyšní Apša 253, 366, 456, 587,
604, 641
Верхній Коропець, с. – див. Felsőkerepecz
70, 218, 269, 431, 618, 664
Верхній Шард, с. – див. Широке, Felsősárad,
Vyšní Šard 142, 349, 587
Верхня Розтока, с. – див. Felsőhatárszeg
228
Верхня Угорщина – див. Felső Magyarország,
Horný Uherskó 543
Веряця, с. – див. Verecze, Verjacja 269, 270,
438, 466, 604, 605, 618
Войнаг, с. – див. Вонигово
Волкове, с. – див. Volkovoje 220
Волове, с. – див. Міжгір’я, Ökörmező 87, 215,
269, 279, 284, 288, 327, 332, 336, 338, 351,
379, 412, 426, 427, 435, 474, 504
Воловець, с. – див. Volócz 142, 268, 343, 411,
474, 499, 597, 617, 620, 663
Волосянка, с. – див. Hajasd, Volosianka 269,
618
Ворочево, с. – див. Великі Капушани,
Kapuszög
Вюрцбург, м. 32, 518

Галичина 182, 297, 698, 709

Галле, м. 44
Галмі, с. – див. Halmi 60, 87, 568, 570
Гандалбуштягаза, с. – див. Буштинський
Гандал 70, 351, 583
Гандеровиця, с. – див. Handerovice 241, 462
Ганичі, с. – див. Gánya, Ganiče 233, 352,
438, 571, 594, 600
Гать, с. – див. Gát, Hať 143, 233, 439, 578,
600, 602
Гаяшд, с. – див. Hajasd, Volosianka
Гемер
Гемерський комітат – див. Gömör vármegye
183
Генуя, м. 701
Геча, с. – див. Mezögecse, Gecse, Geča
143, 580
Глибоке, с. – див. Mélyút, Hluboka 467, 641
Голубине, с. – див. Galambos, Holubinne
78, 233, 270, 429, 467, 609, 637
Гомок, с. – див. Homok, Mezöhomok 75, 143,
579
Грабарово, с. – див. Грабарів, Hrabarov 143,
578
Гребля, с. – див. Felsőkaraszló, Hrebla 366, 591
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Грушеве, с. – див. Szentmihálykörtvélyes,
Hrušovo 157, 582
Гудя, с. – див. Guda, Gödényháza 467, 653
Гукливий, с. – див. Zúgó, Huklívý 144, 253,
352, 635, 641, 650
Гулачі, с. 59
Гуменне, с. – див. Homonna, Humеnnе 34,
280, 330, 561, 636
Гуняді, хутір – див. Hunyady 351, 578
Гут (Гараздівка), с. – див. Nagy-Gút, Veliké
Gutovo 80, 233, 640
Гута, с. – див. Huta, Unghuta 144, 635

Данилове, с. – див. Husztsófalva, Sófalva,

Danilovo 71, 254, 353, 367, 407, 458, 583,
627 та ін.
Дебрецен, м. – див. Debreczen 472, 479, 521,
528, 532
Дедово, с. – див. Beregdéda, Déda, Dedovo
140, 577
Деревці, с. – див. Botfalva, Botar, Batár
Деренковець, с. – див. Шом, Šom 529
Дерцен, с. – див. Дрисина (Дрисино),
Derczen 71, 242, 661, 664
Дешковиця, с. – див. Deskófalva, Deškovicé
145, 593
Ділове, с. – див. Terebesfejérpatak, Trebušany
66, 67, 160, 453, 529, 572, 574, 588, 651
Дніпро, р. 695
Дністер, р. 695
Доборуська, с. 60
Добросілля, с. – див. Bene, Beňa 69, 138, 432,
567, 579, 626
Добрянське, с. – див. Нягово, Nagovo,
Nyágova 231, 359, 374, 582
Довге Поле, с. – див. Unghosszúmező,
Hosszúmező 78, 112, 654
Довге, с. – див. Dolha, Dovhé 145, 216, 234,
267, 336, 353, 411, 529, 586, 601, 652
Доманинці, с. – див. Alsódomonya,
Domanince 75, 256, 383
Домашин, с. – див. Domafalva, Domašín
146, 608
Домбоки, с. – див. Dombok 388
Доробратово, с. – див. Dragobártfalva,
Dorobratovo, Drahobratovo 115, 353, 584
Дравці, с. – див. Darócz 256, 270,335, 604,
616
Драгово, с. – див. Kővesliget, Liget, Drahovo
234, 271, 354, 414, 440, 572, 574, 594, 618
Дрогобич, м. 529

Дротинці, с. – див. Сирма, Tiszaszirma,
Sirma 363, 591
Дубино, с. – див. Dubina 354, 360, 609, 658
Дубове, с. – див. Dombó, Dubové, Dubi 353,
528, 529, 581
Дубриничі, с. – див. Bercsényifalva, Dubríniče
119, 354, 528, 591, 646
Дубрівка, с. – див. Doubravka nad Boržavou,
Dubravka, Beregdrubróka 201, 216, 348, 591
Дунай, р. 123, 538
Дунковиця, с. – див. Nyiresújfalu, Dunkovice
154, 593
Дусина, с. – див. Zajgó, Dusina, Дусино 78,
271, 616, 654

Егерська єпархія, м. Егер 14, 177, 179, 516
Ердель – див. Трансільванія
Есейк (Ошієк), м., Хорватія 531

Завидове, с. – див. Zavídovo 241, 373, 620

Загаття, с. – див. Hátmeg, Záhatí 234, 271,
336, 355, 441, 529, 588, 600, 618, 638
Загреб, м. 531
Заднє, с. – див. Zárnyai, Zadné 147, 355,
591, 594
Закарпатська Україна, Закарпатська
область, Закарпаття 1-8, 9-12, 14, 16, 17,
19-25, 26 та ін.
Залуж, с. – див. Záluž, Beregkisalmas 72, 115,
241, 272, 462, 618, 656, 657
Зальцбург, м. 542
Запсонь, с. – див. Заставне, Zápszony,
Zapsoň, Zástavné 146, 217, 579
Зарічево, с. – див. Zářičí, Ужанський комітат
147, 528, 650
Заріччя, с., Севлюський округ – див.
Alsókaraszló 135, 136, 271, 588, 618, 648
Земплінський комітат – див. Zemplén
vármegye 32, 41, 46, 48, 90, 543, 622, 635,
647
Зміївка, с. – див. Kigyós 147, 578
Зняцево, с. – див. Ignécz, Zňacovo 147, 596
Золотарьово, с. – див. Zlatáry 254, 528, 654
Зубівка, с. – див. Фогараш, Берегфогара 73

Івашковиця, с. – див. Iváskófalva, Ivaškovice
356, 592
Ігленц, с. – див. Зняцево, Ignécz, Zňacovo
Ізвор, с. – див. Родниковка, Beregforrás,
Forrás, Izvor 148, 528, 597
Ілонца, с. – див. Ільниця, Ilonczá, Ilnice 60,
147, 584

Географічний покажчик
Імстичево, с. – див. Miszticze, Imstičovo 228,
266
Іргоц, с. – див. Вільхівці, Irhócz, IrhÖlcz,
Vulchovce 231, 356, 442, 476, 572, 580,
604
Іршава, с. – див. Ilosva, Iršava 60, 87, 95, 216,
280, 288, 332, 334, 338, 343, 356, 380, 392,
428, 474, 479
Італія 15, 23, 44, 47, 406, 415, 470, 550, 692,
698, 699, 707

Калини, с. – див. Alsókálinfalva, Kálinfalva,

Kaliny 414
Каменське, с. – див. Beregkővesd, Kővesd,
Kivjažd’ 272, 619
Канора, с. – див. Kanora 357, 474, 498
Карачин, с. – див. Karácsfalva, Karačiny
149, 593
Карпатська територія – див. Kárpátaljai
terület 415, 419, 420, 492, 493, 499, 550
Карпатська Україна 20, 25, 27, 170, 406
Квасово, с. – див. Kovászó, Kvasovo 148, 149
578, 581, 635, 653
Келечин, с. – див. Kelecsény, Kelečín 444, 500
Кендерешов, с. – див. Kendereske,
Kenderešov 70, 218
Керецьки, с – див. Kereczke, Kerecky 235,
235, 272, 392, 443, 529, 604
Києво-Печерська Лавра 182, 731
Київ, м. 6, 19, 20, 49, 536, 551 та ін.
Кіш-Варда, с., Саболчський комітат 87, 609
Кішгаранглаб, с. – див. Kisharangláb,
Harangláb 217
Кішпешт, м., Угорщина 528
Кленовець, с. – див. Nyárasdomb, Nový
Klenovec, ÚýklenÓс 183, 243, 273, 460,
619, 662, 663
Ключарки, с. – див. Várkulcsa, Kulcsa,
Klučárky 529
Кобилецька Поляна, с. – див. Gyertyánliget,
Liget, Kobylecká Polana 109, 230, 374, 612,
651
Колодне, с. – див. Tőkesfalu (Іршавський
округ), Darva (Тячівський округ) 236, 642
Колочава-Негровець, с. – див. Felsőkalocsa,
Negrovec 117, 615
Копашнево, с. – див. Gernyés, Kopašnovo
254, 654
Коритняни, с. – див. Kereknye, Koytňany
150, 607
Королево, с. – див. Királyháza, Královo nad
Tisou 357, 620
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Королівство Сербів, Хорватів і Словенців –
див. Югославія 5, 298, 692
Коропець
Косини, с. – див. Mezőkaszony, Kosino 87,
217, 262, 501, 600 та ін.
Косино, с., Свалявський округ – див.
Koczkaszállás, Kosino 150, 356, 357, 374,
595
Костєва Пастіль, с. – див. Nagypásztély,
Kocťova Pastil 148, 576, 608
Кострина, с. – див. Csontos, Kostrina 357,
528, 608
Костринська Розтока, с. – див. Чонтошрозтока
368, 607
Кошице, м. – див. Kassa, Kaschau 47, 183,
277, 278, 286, 306, 335, 396, 398, 408 та ін.
Край Підкарпаторуський – див. Země
Podkarpatoruská 534, 550, 565, 609, 616
та ін.
Крайниково, с. – див. Mihálka, Krajníkovo
71, 152, 583
Кралово-Хлумець, с., Земплінський комітат
281, 605
Красношори, с. – див. Красна, Taraczkraszna,
Kraszna, Krásna, Krasnošory 502, 568
Кремлін, с. 263
Крива, с. – див. Tiszakirva, Křivá 149, 160,
227, 263, 374, 582, 584
Кричево, с. – див. Kricsfalva, Kričovo 79, 149,
459, 582, 613
Кушниця, с. – див. Kovácsrét, Kušnice 272,
619

Лалове, с. – див. Beregleányfalva, Leányfalva,
Lalovo 73, 239, 462, 658, 659
Латорка, с. – див. Latorczafő, Latorka 243,
474
Левоча, м., Спішський комітат – див. Lőcse,
Leutschau, Szepes vármegye 538, 543
Лелеський монастир, Земплінський комітат
32, 37, 180
Лецовиця, с. – див. Kisléczfalva, Léczfalva,
Lecovice 218
Липецька Поляна, с. – див. Lipcsemező,
Lipcsepolyána, Lipecká Polana 151, 592
Липове, с. – див. Tiszahetény, Hetény,
Hetina 217, 370, 649
Липча, с. – див. Lipcse, Lipča 79, 236, 358,
374, 414, 444, 445, 528, 584, 585, 605,
642 та ін.
Липча-Липовець, с. – див. Lipča-Lipovec
359, 651
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Лікіцари, с. – див. Likicary 359, 598
Лопухів, с. – див. Brusztura, Brustury 348, 598
Лохове, с. – див. Beregszőllős, Lochovo 242,
272, 463, 619, 661, 663
Луг, с. – див. Lonka, Luh 73, 236, 237, 444,
445, 562, 569, 588, 605, 639, 642,
Лукове, с. – див. Lukova, Lukovo 151, 216,
228, 438 та ін.
Люта, с. – див. Havasköz, Ljuta 151, 236,
358, 576, 596, 626
Ляховець (Ляхівці), с. – див. Lehócz,
Lachovce 215
Львів, м. 44, 536, 540, 696, 698, 699

Майдан, с. – див. Majdan 215

Майнц, м. 518
Макарове, с. – див. Makarja, Makariovo 72,
241, 462
Мала Азія 698
Мала Бігань, с. – див. Kis-Bégany, Malá
Běgaň, Бігань
Мала Добронь, с. – див. Kis-Dobrony, Malá
Dobroň 217, 448
Малий Бичків, с. – див. Kisbocskó, Malý
Bočkov 148, 577
Малий Раковець, с. – див. Kisrákócz, Malý
Rakovec 357, 501, 585, 610
Малі Геєвці, с. – див. Kis-Gejőcz, Malé
Gejovce 267, 501, 649
Марамороська домінія 704
Марамороський комітат – див. Mármaros
vármegye 42, 44, 48, 49,53, 61, 63, 65-67,
70, 75, 83, 87-90, 94, 101, 102, 104, 108,
109, 112, 117, 118 та ін.
Мараморош-Сігет, м. – див. MármarosSziget 13, 15, 42, 48, 57, 83, 94, 97, 100,
101, 119, 211, 284, 333, 478, 485, 490 та ін.
Марія-Повч, монастир оо. Василіан в
Угорщині – див. Mária Pócs 715
Матесалька, м., Сатмарський комітат –
див. Máteszálka 93, 285, 610, 656
Матієве, с. – див. Mátyfalva, Matějovo,
Матійово 468, 640
Медяниця, с. – див. Medencze, Měděnica
72, 152, 587
Межілаборці, с. – див. Mežilaborci 294, 632
Минай, с. – див. Minaj 75, 446, 626
Міжгір’я, с. – див. Ökörmező, Volove 87, 215,
269, 279, 284, 288, 327, 332, 336, 351,
379, 412, 426, 435, 474, 504, 557, 558,
565, 613 та ін.

Мінеральне, с. – див. Ašvaň, Gisrsásvány
76, 642
Мірча, с. – див. Mércse, Mirča, Мірча 73, 153,
608
Мішкольц, м. – див. Miskólcz 123, 183, 543
Моравія 337, 523
Москва, м. 6, 50, 179, 182, 390, 540, 551,
665, 692, 696, 697, 699, 715
Мочола, с. – див. Močola, Mačola 59, 76
Мужієво, с. – див. Nagymuzsaly, Muzsaly,
Mužijovo 69, 79, 154, 167, 446, 501, 578, 626,
627, 651
Мукачево, м. – див. Munkács, Mukačevo 11,
24, 35, 36, 38, 40, 44, 47, 88, 92, 95, 96,
101, 103-105, 107, 109 та ін.
Мукачівська греко-католицька єпархія 177,
178, 521, 533, 539, 561, 696, 698, 734
Мукачівська домінія – див. домінія МункачСентміклош 9, 36, 50, 51, 518, 519, 704
Мукачівський монастир оо. Василіан 3, 14,
26, 29, 180-182, 396, 432, 533 та ін.
Мукачівсько-Чинадієвська домінія – див.
домінія Мункач-Сентміклош

Надь-Баня, м., комітат Сатмар – див.

Nagybánya 520
Надь-Калло, м., комітат Саболч – див.
Nagy-Kálló 543
Надь-Кароль, м., комітат Сатмар – див.
Nagy-Károly 543
Надьселменц, с., Угочанський комітат 468,
644
Нанкове, с. – див. Husztköz, Nankovo 145,
584
Неаполь, м. 694
Невицьке, с. – див. Nevické 201, 383, 412
Негрове, с. – див. Maszárfalva, Negrovo
153, 588
Неліпино, с. – див. Нелепіно, Hársfalva,
Nelipeno 167, 360, 595
Нересниця, с. – див. Nyerésháza, Neresnice
73, 238, 447, 571, 600, 648
Нижнє Селище, с. – див. Alsószelistye, Nižní
Seliště 68, 254, 273, 466, 619, 620 та ін.
Нижні Ворота, с. – див. Нижні Верецьки,
Alsóvereczke, Nižní Verecky 136, 218, 266,
273, 281, 322, 374, 392, 501, 599, 617, 619
та ін.
Нижні Ремети, с. – див. Alsóremete, Nižní
Remety 69, 137, 483, 579
Нижній Бистрий, с. – див. Alsóbisztra, Nižní
Bystrý 273, 359, 360, 435, 589, 619

Географічний покажчик
Нижній Синевір, с. – див. Alsószinevér,
Sinovír 215
Нижній Шард, с. – див. Alsósárad, Nižní
Šard 359, 499, 594, 598
Нижня Грабовниця, с. – див. Alsógereben,
Niž. Hrabovnice 135, 597
Німецька Кучава, с. – див. Németkucsova,
Německá Kučova 218
Німеччина 5, 24, 25, 44, 406, 415, 431, 439
та ін.
Ніредьгаза, м. – див. Nyiregyháza 46, 85, 92,
187, 528, 608, 623, 658 та ін.
Нове Давидкове, с. – див. Újdávidháza,
Nové Davidkovo 170, 661
Нове Село, с. – див. Beregújfalu, Újfalu,
Nové Selo 154, 273, 579, 625
Новий Кленовець, с. – див. Кленовець,
Nyárasdomb, Klenovec, Újklenóc 183, 273,
619, 662
Новобарово, с. – див. Újbárd, Nové Barovo
70, 140, 582
Новоселиця, с. – див. Sósfalu, Novoselice
163, 596
Новоселиця, с., Волівський округ – див.
Tarújfalu, Novoselice 273, 619
Нягово, с. – див. Добрянське, Nagovo
Нью-Йорк, м. – див. New-York 44, 410, 522,
523, 540, 702

Обава, с. – див. Dunkófalva, Obava 146, 167
Округла, с. – див. Kereghegy, Okruhlé 150,
231, 583
Олександрівка, с. – див. Sándorfalva,
Šandrovo 71, 369, 528, 583
Олешник, с. – див. Szőllősegres, Egres,
Olešník 157, 164, 274, 586, 619, 650
Онок, с. – див. Ilonokújfalu, Onok 148, 587
Оноківці, с. – див. Felsődomonya, Onokovce
274, 293, 383, 412, 497, 619, 631
Оріховиця, с. – див. Rahoncza, Orechovice
Оросієво, с. – див. Sárosoroszi, Oroszi,
Orosijovo 69, 155, 433, 578
Османська (Турецька) імперія 51, 544
Осой, с. – див. Szajkófalva, Osoj 157, 589

Павлове, с. – див. Kispálos, Pavlovo, Pallo
469, 639
Павшин, с. – див. Pósaháza, Paušín 397
Паладь, с. – див. Велика Паладь
Пастилки, с. – див. Kispásztély, Pastilky
358, 598
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Пастіль, с. – див. Костєва Пастіль,
Alsópásztély, Nagypásztély
Перечин, с. – див. Perecseny, Perečín 61,
107, 156, 200, 218, 281, 289 та ін.
Петрове, с. – див. Tiszapéterfalva, Péterfalva,
Petrovo 4, 262, 449, 452, 564, 570, 648
Печ, м. – див. Рéсо 538
Підвиноградів, с. – див. Szőllősvégardó,
Végardó, Ardovec 81, 310,604, 645
Підгорне, с. – див. Oláhcsertész, Voloské
155, 592
Підгоряни, с. – див. Őrhegyalja, Podhořany
110, 243, 659, 662
Підкарпатська Русь – див. Podkarpatská
Rus 125, 129, 170, 191, 196, 197,199, 203,
205, 206, 209, 213, 264, 316, 391 та ін.
Підполоззя, с. – див. Vezirszállás, Podplazi
354, 660
Пістрялово, с. – див. Pisztraháza, Pistrjalovo
80, 239, 663
Пітсбург, м., США 56, 522
Пожонь, м. – див. Братислава 8, 46, 49, 50,
52, 178, 181, 517, 519 та ін.
Поляна, с. – див. Polena, Polana 80, 243,
468, 502,528, 609, 662
Польща 5, 12, 23, 24, 35, 36, 47, 51, 481, 508,
536, 692, 698, 701
Попове, с. – див. Csonkapapi, Papi, Popovo
155, 217, 470, 579, 654
Порошкове, с. – див. Poroskö, Poroškov
360, 449, 587, 653
Почаїв, м., Україна 698
Прага, м. – див. Praga, Praha 180, 197, 199,
312, 320, 540, 541, 614, 648,
Прешов, м. – див. Prešov, Eperjes, Eperes
21, 46, 47, 50, 52, 177-179, 181, 187, 195,
299, 520, 522, 543, 547, 696, 701, 727,
734 та ін.
Прут, р. 595, 697

Радванка, с. – див. Radvánc, Radvanka

75, 256, 455, 477
Ракошин, с. – див. Beregrákos, Rákošín,
Ракошино 73, 242, 528, 662
Ратовці, с. – див. Velikí Rátovce, Nagyrát
80, 448, 640, 653
Рафайлово, с. – див. Rafajna-Újfalu,
Rafajnovo 217
Рахів, с. – див. Aknarahó, Rahó, Rahоv 61, 74
80, 81, 88, 101, 119, 156, 183, 219, 243, 254,
281, 285 та ін.
Регенсбург, м. 50
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Репинне, с. – див. Repenye, Repinne 156,
620,
Рим, м. 342
Римавська Собота, округ, комітат Гемер
183
Римосомбат, м., комітат Гемер – див.
Rimaszombat, Gömör vármegye 94, 636
Рівне, с. – див. Szernye, Serně 217, 461
Ріка, р. 200, 201, 205
Родниковка, с. – див. Beregforrás, Forrás,
Izvor 148, 528, 597
Розсош, с. – див. Kopár, Rozsoše 361, 475,
657
Розтока, с. – див. Szőllősrosztoka, Rosztoka
68
Розтока-Пастіль, с. – див. Розтоцька
Пастіль, Roztocká Pastil, Felsöpásztély 361,
597
Рокосов, с. – див. Rákasz, Rokosov 156,
244, 586, 587, 648
Ромочевиця, с. – див. Romocsafalva,
Romočevice 241, 462
Росвигово, с. – див. Oroszvég, Rosvegovo
74, 240, 384, 463, 657-659
Росія 5, 131, 287, 523, 533, 536, 537, 664,
698, 730
Ружомберк, м., Словаччина 40
Румунія 5, 13, 21, 24, 33, 112, 258, 263, 406,
454, 508, 529-531, 533, 535, 544, 715
Руська Крайна – див. Ruszká Krajna 185,
546
Руська Мокра, с. – див. Oroszmokra, Ruská
Mokrá 414
Руське Поле, с. – див. Úrmező, Ruské Pole
163, 255, 455, 575, 582, 640
Руське, с. – див. Orosztelek, Ruské 73

Саболч-Сатмар-Березький комітат – див.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 20
Саболчський комітат – див. Szabolcs
vármegye 46, 78, 82, 87, 92, 543, 545, 608,
609, 640, 642
Саксонія 112, 721
Салока, с., Саболчський комітат – див.
Szalóka, Saloka 82, 640
Самошуйварська греко-католицька єпархія
184
Санкт-Петербург, м. 37, 49, 726
Сасівка, с. – див. Szászóka, Sasovka 81,
168, 599, 639
Сасово, с. – див. Tiszaszászfalu, Szászfalu,
Sasovo 75, 158, 164, 588, 650

Сатмар-Неметі, м., Сатмарський комітат –
див. Szatmár-Németi 85, 92, 568, 622
Сатмарський комітат – див. Szatmár
vármegye 44, 46, 50, 85, 92, 93, 97, 285
та ін.
Сату-Маре, м. 5, 6, 21, 177, 278, 529
Свалява, с. – див. Szolyva, Svalava 43, 62, 74
Свідник, м. 50, 52, 666
Свобода, с. – див. Nagybakos, Svoboda
501, 578
Севлюш, м. – див. Виноградів, Nagyszőllős,
Sevluš 15, 42, 46, 53, 54, 65, 88, 91, 94,
100, 104, 105, 120, 132, 159, 186, 188,
190 та ін.
Селлешдюло, с. – див. Szőllősgyula, Gyula
146, 450, 569, 597
Село Слатина, с. – див. Faluszlatina, Selo
Slatina 82, 640
Сентміклош, с. – див. Чинадієво, Szentmiklós,
Čiňad’ovo 159, 168, 345, 378, 434, 554, 595,
596
Сербія – див. також Королівство Сербів,
Хорватів і Словенців, Югославія
Середнє, с. – див. Szerednye, Seredné 81,
164, 220, 221, 255, 336, 345, 346, 361,
385, 430, 432, 449, 505, , 559, 560, 563
та ін.
Середнє Водяне, с. – див. Középapsa,
Střední Apša 75, 184, 219, 274, 362, 451,
469, 566, 604, 609, 627, 640
Середнє, с. – див. Szerednye, Seredné
Середня Європа 711
Серет, р. 695
Симерки, с. – див. Ószemere, Újszemere,
Simir, Simirky 155, 505, 589
Сілезія 337
Сільце, с. – див. Beregkisfalud, Kisfalud,
Selce 72, 159, 624
Скотарське, с. – див. Kisszolyva, Skotarský
158, 164, 193, 362, 593, 650
Скрентон, м., США 522, 694
Словаччина 5, 21, 24, 32, 40, 111, 131, 183,
197, 214, 277, 297, 298 та ін.
Смерекова, с. – див. Szemerekő, Smrkоva
361, 576
Собатін, с. – див. Szombati, Sobatín 72
Собранці, с., Ужанський комітат 62, 276, 282,
286, 331, 384, 476, 505, 557 та ін.
Cокирниця, с. – див. Szeklencze, Sekernice
74, 361, 362, 483, 583
Солотвина, с. – див. Slatinské Doly, Slatina,
Akna-Szlatina 48, 155, 344, 586, 591

Географічний покажчик
Солочин, с. – див. Királyfiszállás, 528
Сольнок, м., Земплінський комітат – див.
Szolnók 484, 627
Софія, м., Болгарія 697
Софія, с. – див. Zsófiafalva, Zofia 73, 239
Спішський комітат – див. Szepes vármegye
44, 46, 543, 709
Ставне, с. – див. Fenyvesvölgya, Stavné
59, 121, 502, 646, 655
Станіслав, м. – див. Івано-Франківськ 702
Станове, с. – див. Szánfalva, Stanovo 239
Стара Стужиця, с. – Patakófalu, Stará
Stužica, Osztuzsica 502, 607
Стеблівка, с. – див. Száldobos 74, 245, 483,
528, 571, 652
Стричава, с. – див. Eszterág, Stričava 362,
650
Стрійне, с. – див. Strojno 158, 595
Супрасль, м., Польща – див. Suprasl 698
Сусково, с. – див. Bányafalu, Suskovo
159, 233, 528, 597
Східна Словаччина 24, 131, 337, 545, 707
США 56, 522, 523, 540, 666, 692, 694, 698,
709

Тактасада, с., Земплінський комітат – див.

Tartaszada 378, 661
Тарновці, с. – див. Ungtarnócz, Tarnócz,
Tarnovce 71, 248, 469, 627, 640
Теково, с. – див. Tekeháza, Tekovo 75, 248,
364, 569, 588, 602
Теребля, р. 205, 496
Теребля, с. – див. Talaborfalu, Terebla 247,
363, 454, 571, 581, 600
Тересва, с. – див. Tereselpatak, Teresova,
Teresva 211, 529, 630
Тересва, р. 200, 205, 497
Тернове, с. – див. Kökényes, Trnovo nad
Teresvou 65, 247, 571, 644
Тибава, с. – див. Tybava Нavasalja 365, 529,
605
Тиса, р. 122, 544
Тисолово, с. – див. Tisolovo, Tiszaló 502, 597
Тихий, с. – див. Tiha, Tichý 365, 607
Тишів, с. – див. Csendes, Tišov 365, 658
Торонто, м. 44
Торунь, с. – див. Toronya, Torun 215, 502, 620
Трансільванія – див. Ердель 5, 22, 36, 44,
48-51, 97, 177-179, 181, 187, 396, 457,
507, 510, 515 та ін.
Тренчин, м. 395, 525
Трнава, м. 52
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Тростник, с. – див. Tiszasásvár, Trstník 364,
592
Тур’ї Ремети, с. – див. Turjaremete, Tuří
Remety 114, 364, 591, 646
Тур’я Пасіка, с. – див. Tuří Paseka 364, 376,
590
Туриця, с. – див. Turice, Tuříce 60
Туртеребеш, с. – див. Tur-Terebes 60
Турц, с., Сатмарський комітат 454, 626
Турція – див. Османська (Турецька) імперія
Тячів, с. – див. Técső, Tačovo 63, 67, 89,
102, 112, 159, 165, 221, 247, 283, 285, 328,
331, 338, 346 та ін.

Угля, с. – див. Uglya, Uhla 48, 63, 182, 250,

255, 502, 571, 620, 640
Угорська Народна Республіка 27, 41, 185
та ін.
Угорська Радянська Республіка 27, 41, 188
Угорська Русь 50, 390, 724
Угорщина, Угорська держава, Угорське
королівство 5, 6, 22, 31, 33, 35, 37-47,
49-51, 53, 55, 56, 93, 130, 176, 177, 179,
181, 304 та ін.
Угочанський комітат – див. Ugocsa vármegye
7, 12, 13, 16, 42, 46, 49, 50, 53-55, 62 та ін.
Уж, р. 20, 497
Ужанський комітат – див. Ung vármegye
15, 23, 35, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 55 та ін.
Ужгород, м. – див. Ungvár, Užhorod 5-8, 11,
13-17, 19-22, 24-26 та ін.
Ужгородська домінія – див. Ужгородська
(Ужанська) державна домінія 51
Ужгородсько-Цегольнянська грекокатолицька парафія 184
Ужок, с. – див. Uzsok, Užok 365, 649
Узлове, с. – див. Батєво, Bátyú, Baťovo
Уклін, с. – див. Aklos, Uklín, Ákli, Aklín 365,
598
Україна 3-6, 12, 20, 21, 49, 127, 131, 185
та ін.
УРСР – див. Українська Радянська
Соціалістична Республіка 5, 16, 17, 20,
170, 533, 535, 665, 667
Усть-Чорна, с. – див. Királymező, Usťčorna
150, 161, 411, 414, 442, 582, 626, 649,

Фанчиково, с. – див. Fancsika, Fančikovo

82, 161, 165, 250, 456, 569, 570, 589, 637
Фертешалмаш, с. – див. Fertősalmás,
Fertešalmaš 263, 366, 564, 594
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Флоренція 701
Фогараш, с. – див. Зубівка, Берегфогараш
73
Форголань, с. – див. Forgolány, Forgolaň
263, 452, 564
Франконія 518
Франція 51, 698, 709

Хевеш, комітат – див. Heves vármegye 538

Хижа, с. – див. Kistarna, Chyža 151, 590
Хмельник, с. – див. Komlós, Chmelník 151,
368, 589
Холмець, с. – див. Korláthelmecz, Helmec
62, 82, 467, 603
Хорватія 23, 531
Худлово, с. – див. Horlyó, Chudlovo, Худльово
162, 458, 562, 626
Хуст, с. – див. Huszt, Chust 13, 25, 42, 48, 63,
67, 89, 96, 102 та ін.

Центральна Європа 113, 529

Цирокфалу, с., Земплінський комітат – див.
Cirokaó falrisi 458, 626

Чарода, с. – див. Čaronda 180, 621

Часловці, с. – див. Császlócz, Časlovce 105,
469, 604, 640
Чепе, с. – див. Чепа, Csepe, Čepa 368, 459,
569, 620
Черна, с. – див. Csarnató, Černá 163, 270,
590
Черник, с. – див. Csernektelep, Černík 503,
658
Чертиж, с. – див. Csertész, Čertež 163, 561
Четово, с. – див. Csetfalva, Četovo 264, 564
Чехія 5, 44, 337, 533, 535, 536, 537, 701, 723
Чехословацька Республіка – див.
Československá Republika 2, 3, 22, 24, 27,
129, 130, 132, 191 та ін.
Чехословацька Соціалістична Республіка 533
Чинадієво, с. – див. Beregszentmiklós,
Szentmiklós, Čiňad’ovo
Чонад, комітат – див. Csanád vármegye 538
Чоп, с. Чопівці, с. – див. Beregardó, Ardó,
Čopivci 137, 579
Чорноголова, с. – див. Sóhát, Černohlava
368, 528, 611
Чорнотисів, с. – див. Чорний Ардов, FeketeArdó, Černý Ardov 163, 169, 251 та ін.
Чумалево, с. – див. Csomanfalva, Čomalovo
251, 252, 459, 571, 600, 642

Шаланки, с. – див. Salánk, Šalanky 61, 68,

460, 576, 654
Шариш, комітат – див. Sáros vármegye 46,
177, 515, 546, 709 та ін.
Шаркадь, с. – див. Kissarkad, Šarkad’
Шатораляуйгель, м., Земплінський комітат –
див. Sátoralja-Újhely 41, 46, 48, 86, 90
Швейцарія 320
Швеція 51
Широке, с. – див. Vyšní Šard
Широкий Луг, с. – див. Széleslonka, Široký
Luh 73, 414
Шишлівці, с. – див. Sóslag, Soľ 59
Шотландія 44

Югославія – див. Сербія, Королівство
Сербів, Хорватів і Словенців

Яблуневе, с. – див. Beregnagyalmas,

Nagyalmas, Jablonovo 72, 462
Яворове, с. – див. Eszeny, Eseň 78, 234,
271, 642, 652
Яноші (Іванівці), с. – див. Makkosjánosi,
Jánosi, Ivanovcí 69, 153, 579
Ярок, с. – див. Árok, Jarok 68, 620
Ясіня, с. – див. Körösmező, Jasiňa 68, 252,
343, 347 та ін.

Abauj vármegye – див. Абов (Абауй),

комітат
Ábránka, с. – див. Абранка
Akli, Aklos, Aklin, с. – див. Уклін
Aknarahó, Rahó, с. – див. Рахів
Akna-Slatina, с. – див. Солотвина
Alsóapsa, с. – див. Діброва, Нижня Апша
135, 580
Alsóbisztra, с. – див. Нижній Бистрий
Alsódomonya, с. – див. Доманинці
Alsógereben, с. – див. Нижня Грабовниця
Alsókaraszló, с. – див. Заріччя
Alsópásztély, с. – див. Костєва Пастіль
Alsóremete, с. – див. Нижні Ремети (Грабки)
Alsósárad, с. – див. Нижній Шард
Alsószelistye, с. – див. Нижнє Селище
Alsószinevér, с. – див. Нижній Синевир
Alsóvereczke, с. – див. Нижні Ворота, Нижні
Верецьки
Alsóveresmart, с. – див. Мала Копаня 136,
153, 593, 608
Andrásháza, с. – див. Андріївка
Antalócz, с. – див. Анталовці
Ardánháza, с. – див. Арданово

Географічний покажчик
Ardó, Beregardó, с – див. Чопівці, Ардов
Árok, с. – див. Ярок
Ašvaň, с. – див. Мінеральне
Asztély, с. – див. Астель, Астей

Bács vármegye – див. Бач (Бач-Бодрог),

комітат
Badaló, с. – див. Бадалове
Bányafalu, с. – див. Сусково
Baranya vármegye – див. Бараня,
Barbovo
Bárdháza, с. – див. Барбово
Barkaszó, с. – див. Баркасово
Bátyú, с. – див. Батєво, Вузлове
Bedőháza, с. – див. Бедевля
Bene, с. – див. Добросілля
Bercsényifalva, с. – див. Дубриничі
Bereg és Ugocsa vármegye – див. БерезькоУгочанський комітат
Bereg vármegye – див. Березький
Bereg, Nagybereg, с. – див. Береги
Beregardó, Ardó, с. – див. Чопівці
Beregbárdos, Bukócz, с. – див. Буковець
Beregdéda, Déda, с. – див. Дедово
Beregforrás, с. – див. Родниковка, Ізвор
Beregkisfalud, Kisfalud, с. – див. Сільце
Beregkövesd, с. – див. Каменське, Кивяждь
Beregnagyalmás, с. – див. Яблуневе
Beregrákos, с. – див. Ракошин
Beregszász, м. – див. Берегово
Beregszentmiklós, Szentmiklós, с. – див.
Чинадієво
Beregszőllős, с. – див. Лохове
Beregújfalu, Újfalu, с. – див. Нове Село
Berehovo
Berezinka
Berezna, с. – див. Березове
Bereznek, с. – див. Березник
Bereznik
Berezovo
Berlin, м. – див. Берлін
Bilin, с. – див. Білин
Bilke, с. – див. Білки
Bogdány, Tiszabogdány, с. – див. Богдан 61, 66,
228, 255, 453, 465, 469, 506, 566, 574 та ін.
Boród, с. – див. Бородівка 239
Borsod vármegye – див. Боршод, Комітат
46, 177, 543
Borzsava, Nagyborzsava, с. – див. Боржава
139, 229, 435, 580, 643
Botar, Batár, с. – див. Батар Botfalva, с. –
див. Деревці
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Bótrágy, с. – див. Батрадь, Бовтрадь 138,
217, 578
Bratislava, м. – див. Братислава
Broňka
Brusztura, с. – див. Брустури
Budapest, м. – див. Будапешт
Bukócz
Bulcsu, Bucsu, с. – див. Буча
Buštino
Bustyaháza, с. – див. Буштина

Cirokaófalusi, с. – див. Цирокфалу, с.,

Земплінський комітат
Csanád vármegye – див. Чонад, комітат
Csarnató, с. – див. Черна
Csašlócz, с. – див. Часловці
Csendes, с. – див. Тишів
Csepe, с. – див. Чепа
Csernektelep, с. – див. Черник
Csertész, с. – див. Чертиж
Csetfalva, с. – див. Четово
Csomafalva, с. – див. Чома 63, 75, 76, 79,
160, 368, 571, 577, 594
Csomanfalva, с. – див. Чумалево
Csomonya, с. – див. Чомонин
Csonkapapi, Papi, с. – див. Попове
Csontos, с. – див. Кострина

Darócz, с. – див. Дравці

Debreczen, м. – див. Дебрецен
Derczen, с. – див. Дрисина, Дерцен
Deskófalva, с. – див. Дешковиця
Dolha, с. – див. Довге
Domafalva, с. – див. Домашин
Dombo, с. – див. Дубове
Dombok, с. – див. Домбоки
Dragobártfalva, с. – див. Доробратово
Dubi, с. – див. Дубино
Dulfalva, с. – див. Дулове 353, 529, 580
Dunkófalva, с. – див. Обава
Egres, Szőllősegres, с. – див. Олешник
Eperies
Eperjes, Eperies, м. – див. Прешов, Пряшев
Erdély – див. Трансільванія
Eszeny, с. – див. Есень, Яворове
Eszterág, с. – див. Стричава

Fakóbükk, с. – див. Букове

Falucska, с. – див. Богаревиця 139, 621
Faluszlatina, с. – див. Село Слатина
Fancsika, с. – див. Фанчиково
Fejérpatak, с. – див. Ділове
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Fekete-Ardó, с. – див. Чорнотисів
Felső Magyarország – див. Верхня
Угорщина
Felsőapsa, с. – див. Верхнє Водяне
Felsődomonya, с. – див. Оноківці
Felsőhatárszeg, с. – див. Верхня Розтока
Felsőkalocsa, с. – див. Колочава-Негровець
Felsőkaraszló, с. – див. Гребля
Felsőkerepecz, с. – див. Верхній
Felsősárad, с. – див. Верхній Шард, Широке
Felsővereczke, с. – див. Верхні Ворота 350,
474, 594
Felsőveresmart, с. – див. Велика Копаня
Fenyvesvölgya, с. – див. Ставне
Forgolány, с. – див. Форголань
Füzesmező, с. – див. Лоза 72, 162, 588

Galambos, с. – див. Голубине

Gánya, с. – див. Ганичі
Gát, с. – див. Гать
Gecse, Mezőgecse, с. – див. Геча
Gerény, с. – див. Горяни 270, 616
Gernyés, с. – див. Копашнево
Gömör vármegye – див. Гемерський комітат
Guda, с. – див. Гудя
Gyertyánliget, с. – див. Кобилецька Поляна

Hajasd, с. – див. Волосянка

Hársfalva, с. – див. Нелепіно
Hátmeg, с. – див. Загаття
Havasalja, с. – див. Тибава
Havasköz, с. – див. Люта
Helmec
Herincse, с. – див. Горінчево 64, 232, 270,
352, 464 та ін.
Hetény, Tiszahetény, с. – див. Липове
Heves vármegye – див. Хевеш, комітат
Homok, Mezőhomok, с. – див. Гомок
Homonna, с. – див. Гуменна, Гуменне
Horlyó, с. – див. Худлово
Hosszúmező, с. – див. Довге Поле
Hunyady, хутір – див. Гуняді, хутір
Huszt, с. – див. Хуст
Husztköz, с. – див. Нанкове
Husztsófalva, Sófalva, с. – див.
Huta, с. – див. Гута

Imstičovo

Irhócz, Irhölcz, с. – див. Вільхівці
Irhölcz, Vulchovce
Iváskófalva, с. – див. Івашковиця

Kálinfalva, с. – див. Калини

Kapuszög, с. – див. Ворочево, Великі
Капушани
Karácsfalva, с. – див. Карачин Kárpátaljai
terület – див. Карпатська територія
Kassa, Kaschau, м. – див. Кошице
Kelecsény, с. – див. Келечин
Kelemenfalva, с. – див. Климовиця 149, 594
Kereczke, с. – див. Керецьки
Kereghegy, с. – див. Округла
Kereknye, с. – див. Коритняни
Királyfiszállás, с. – див. Солочин
Királyháza, с. – див. Королево
Királymező, с. – див. Усть-Чорна
Kis-Bégany, с. – див. Мала Бігань
Kisberezna, с. – див. Малий Березний 73,
359, 608
Kisbocskó, с. – див. Малий Бичків
Kiscsongova, с. – див. Завадка 150, 243,
355, 474, 528, 589 та ін.
Kis-Dobrony, с. – див. Мала Добронь
Kis-Gejőc, с. – див. Малі Геєвці
Kispálos, с. – див. Павлове
Kispásztély, с. – див. Пастилки
Kisrákócz, с. – див. Малий Раковець
Kissarkad, с. – див. Горбки, Шаркадь
Kisszolyva, с. – див. Скотарське
Kistari, с. – див. Завбуч 355, 572
Kistarna, с. – див. Хижа
Kökényes, с. – див. Тернове
Komlos, с. – див. Хмільник, Хмельник
Kopár, с. – див. Розсош
Kopašnovo
Korláthelmecz, с. – див. Холмець
Kőrősmező, с. – див. Ясіня
Korytňany
Korytňany
Kovácsrét, с. – див. Кушниця
Kovászó, с. – див. Квасово
Kővesliget, Liget, с. – див. Драгово
Középapsa, с. – див. Середнє Водяне
Kricsfalva, с. – див. Кричево
Kulcsa, Várkulcsa, с. – див. Ключарки

Latorczafő, с. – див. Латорка

Leányfalva, с. – див. Лалове
Léczfalva, с. – див. Лецовиця
Lehócz, с. – див. Ляховець (Ляхівці)
Lipcse, с. – див. Липча
Lipcsemező, с. – див. Липецька Поляна
Lőcse, Leutschau, м. – див. Левоча
Lonka, с. – див. Луг
Lukova, с. – див. Лукове

Географічний покажчик

Magyarkomját, Komját, с. – див. Великі

Ком’яти
Makariovo
Makarja, с. – див. Макарове, Макар’єво
Makkosjánosi, с. – див. Яноші, Іванівці
Mariapócs, монастир – див. Марія-Повч
Mármaros vármegye – див. Марамороський
комітат
Mármaros-Sziget, м. – див. МараморошСігет
Maszárfalva, с. – див. Негрове
Mátyfalva, с. – див. Матієве
Medencze, с. – див. Медяниця
Melyút, с. – див. Глибоке
Mércse, с. – див. Мірча
Mezőhomok, с. – див. Горбок, Гомок
Mezőkaszony, с. – див. Косини
Mihálka, с. – див. Крайниково
Miskólcz, м. – див. Мішкольц
Miszticze, с. – див. Імстичево
Munkács, м. – див. Мукачево
Muzsaly, Nagymuzsaly, с. – див. Мужієво

Nagyábránka, с. – див. Абранка

Nagybakos, с. – див. Свобода
Nagybánya, м., комітат Сатмар – див.
Надь-Баня
Nagy-Bégány, с. – див. Велика Бігань
Nagybereg, с. – див. Береги
Nagyberezna, с. – див. Великий Березний
Nagybocskó, с. – див. Великий Бичків
Nagycsongova, с. – див. Боржавське,
Велика Чингава
Nagy-Dobrony, с. – див. Велика Добронь
Nagygajdos, Gajdos, с. – див. Гайдош
Nagy-Gejőc, с. – див. Великі Геєвці
Nagy-Gút, с. – див. Гут, Гараздівка
Nagy-Kálló, м., комітат Саболч – див. НадьКалло
Nagy-Károly, м., комітат Сатмар – див.
Надь-Кароль
Nagylucska, с. – див. Великі Лучки
Nagy-Palád, с. – див. Велика Паладь
Nagypásztély, с. – див. Костєва Пастіль
Nagyrákócz, с. – див. Великий Раковець
Nagyszőllős, с. – див. Виноградів
Negrovo
Németkucsova, с. – див. Німецька Кучава
Nevetlenfalu, с. – див. Д’якове
New-York, м. – див. Нью-Йорк
Nyáhalom, с. – див. Березінка
Nyárasdomb, с. – див. Кленовець

687

Nyerésháza, с. – див. Нересниця
Nyiregyháza, м. – див. Ніредьгаза
Nyiresújfalu, с. – див. Дунковиця

Ökörmező, с. – див. Міжгір’я, Волове

Oláhcsertész, с. – див. Підгорне, Волоське
Ölyvős, с. – див. Вільхівка, Влахово 350,
354, 440, 592, 605
Őrdarma, с. – див. Йовра, Ердарма 71, 440,
625, 626
Őrhegyalja, с. – див. Підгоряни
Oroszi, Sárosoroszi, с. – див. Оросієво
Oroszmokra, с. – див. Руська Мокра
Orosztelek, с. – див. Руське
Oroszvég, с. – див. Росвигово
Ószemere, с. – див. Симерки

Palanok, Várpalánka, с. – див. Паланок 274,

463, 539, 619, 658
Papi, Csonkapapi, с. – див. Попове
Patakófalu, с. – див. Стара Стужиця
Perecseny, с. – див. Перечин
Péterfalva, с. – див. Петрове
Pisztraháza, с. – див. Пістрялово
Podkarpatská Rus – див. Підкарпатська Русь
Polena, с. – див. Поляна
Poroskö, с. – див. Порошкове
Poroškov
Pósaháza, с. – див. Павшин, Павшино
Prešov, м. – див. Прешов, Пряшев

Radvánc, с. – див. Радванка

Rafajna-Újfalu, с. – див. Рафайлово
Rahó, Aknarahó, с. – див. Рахів
Rahoncza, с. – див. Оріховиця
Rakasz, с. – див. Рокосов
Rákospatak, с. – див. Горбки 156, 388, 586
Repenye, с. – див. Репинне
Republika Československá – див.
Чехословацька республіка
Rimaszombat, м., комітат Гемер – див.
Римосомбат
Romocsafalva, Romocsaháza, с. – див.
Ромочевиця
Rosvegovo
Roztoka
Ruszká Krajna – див. Руська Крайна

Salánk, с. – див. Шаланки

Saldoboš
Sándorfalva, с. – див. Олександрівка
Sáros vármegye – див. комітат Шариш
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Sasvár, с. – див. Дротинці
Smrkova
Sóhát, с. – див. Чорноголова
Soločín
Sósfalu, с. – див. Новоселиця
Sóslag, с. – див. Шишлівці
Suprasl, м., Польща – див. Супрасль
Strojno, с. – див. Стрійне
Szabolcs vármegye – див. комітат
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye – див.
комітат Саболч-Сатмар-Берег
Szajkófalva, с. – див. Осой
Száldobos, с. – див. Стеблівка
Szalóka, с. – див. Салока
Szánfalva, с. – див. Станове
Szászfalu, Tiszaszászfalu, с. –
Szászóka, с. – див. Сасівка
Szatmár vármegye – див. комітат
Szatmár-Németi, м., комітат Сатмар – див.
Сатмар-Неметі
Szeklencze, с. – див. Сокирниця
Széleslonka, с. – див. Широкий Луг
Szemerekö, с. – див. Смерекова
Szentmihálykörtvélyes, с. – див. Грушеве
Szentmiklós, с. – див. Чинадієво
Szepes vármegye – див. комітат Спіш
Szerednye, с. – див. Середнє
Szernye, с. – див. Рівне
Szlatina, с. – див. Солотвина
Szőllősegres, с. – див. Олешник
Szőllősrosztoka, с. – див. Розтока
Szőllősvégardó, Végardó, с. – див.
Підвиноградів
Szolyva, с. – див. Свалява
Szombati, с. – див. Собатін

Talaborfalu, с. – див. Теребля

Taraczköz, с. – див. Тарасівка, Тарацуйфалу
73
Taraczkraszna, Kraszna, с. – див.
Tarna, с. – див. Хижа
Tarnócz, с. – див. Тарновці
Tarújfalu, с. – див. Новоселиця, Волівський
округ
Técső, с. – див. Тячів
Tekeháza, с. – див. Теково
Terebesfejérpatak, с. – див. Ділове
Tereselpatak, с. – див. Тересва
Tiha, с. – див. Тихий
Tiszabogdány, с. – див. Богдан
Tiszacsoma, Csoma, с. – див. Чома

Tiszafejéregyház, Fejéregyháza, с. – див.
Біла Церква
Tiszakirva, с. – див. Крива
Tiszasásvár, с. – див. Тростник
Tiszaszirma, с. – див. Дротинці
Tiszaújhely, Újhely, с. – див. Нове Село
Tiszaújlak, Újlak, с. – див. Вілок 66, 113, 232
261, 268, 401, 430, 454, 469, 564, 603,
617, 621, 628, 637, 639
Toronya, с. – див. Торунь
Turjaremete, с. – див. Тур’ї Ремети

Uglya, с. – див. Угля

Ugocsa vármegye – див. комітат Угоча,
Угочанський комітат
Újbárd, с. – див. Новобарово
Újdávidháza, с. – див. Нове Давидкове
Újhely, с. – див. Нове Село
Újszemere, с. – див. Симерки
Ung vármegye – див. комітат Унг,
Ужанський комітат
Unghosszúmező, с. – див. Довге
Ungtarnócz, с. – див. Тарновці
Ungvár, м. – див. Ужгород
Úrmező, с. – див. Руське Поле
Uzsok, с. – див. Ужок

Vajnág, с. – див. Вонигово Ваян

Vary, с. – див. Вари
Veléte, с. – див. Велятин
Verböcz, с. – див. Вербовець
Verécze, с. – див. Веряця
Vezirszállás, с. – див. Підполоззя
Visk, с. – див. Вишково 64, 104, 105, 141,
230, 253, 269, 298, 351, 401, 466, 477, 483,
571, 575, 583, 618, 637, 638, 645
Volócz, с. – див. Воловець
Wien, м. – див. Відень

Zajgó, с. – див. Дусина

Zápszony, с. – див. Запсонь,
Zárnyai, с. – див. Заднє
Země Podkarpatoruská – див. Край
Підкарпаторуський
Zemplén vármegye – див. комітат Земплін,
Земплінський комітат
Žofie
Zúgó, с. – див. Гукливий
Zsófiafalva, c. – див. Софія

Предметно-тематичний покажчик
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ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Адміністративні експозитури – див. адміністративно-територіальні органи влади
Адміністративні комісії жуп/комітатів – див. адміністративно-територіальні органи влади
Адміністративно-територіальні органи влади 31-56; 185-186; 188-190; 191-256; 405412; 416-425; 426-470
Акціонерні товариства 17, 108, 112, 114, 175, 319, 320
Архіви:
– архів Ужанської адміністративної експозитури, м. Ужгород 511-512
– Крайовий архів Підкарпатської Русі, м. Ужгород 400-401
Банки:
– аграрні 104
– акціонерні 13, 304, 305
– кредитні 103, 104, 306, 307
– торгівельні 103, 305, 308
– філії центральних банків 103, 104, 306-309, 487, 488
Вибори:
– до Угорського парламенту 56-57; 470-471
– до Чехословацького парламенту 265
Відділення та відділи:
– Всеугорського кооперативного центру, м. Ужгород 488
– контррозвідки штабу 8-го корпусу угорських військ 482
– опіки над інвалідами війни 186, 275, 276
– прикордонної фінансової сторожі – див. також інспекторати прикордонної фінансової сторожі 260-264
– соціальної опіки, с. Собранці 276
– товариства Чехословацького Червоного Хреста на Підкарпатській Русі, м. Мукачево 402
– Ужгородської окружної соціальної організації «Угорці за Угорців» Міністерства
Внутрішніх Справ Угорщини, м. Ужгород 514
– Чехословацького землеробського інституту обліку та наукового управління, м. Ужгород 324
Військові комендатури 481
Військові управління 97, 186, 190, 481, 482
В’язниці 58, 264
Головний радник Регентського комісаріату Підкарпатської території, м. Ужгород 420
Головний староста м. Мукачева 35-37
Губернатор Підкарпатської Русі:
– канцелярія губернатора Підкарпатської Русі 202
Депо:
– залізничні 123
Директоріуми – див. адміністративно-територіальні органи влади
Дирекції:
– державних лісів 118-121, 334-336
– Кошицького шкільного округу, м. Кошице 171
– поліції 57-58% 257, 258
– соляних копалень 82, 112
– угорського королівського майна, м. Мараморош-Сігет 83
– фінансові 99, 100, 300, 301, 484
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Дитячі будинки 169, 170
Друкарні 175; 400
Експозитури:
– адміністративні 45, 422, 423
– гірських районів Міністерства Землеробства Угорщини, м. Мукачево 44
– лісових наглядацьких станцій Угорського королівства, с. Свалява, Березького комітату 494
– по будівництву електростанцій в Ужанський долині, м. Ужгород497
– по постачанню території Підкарпатської Русі, м. Ужгород 312
– по торгівлі зерном, м. Ужгород 489
– по фінансуванню землевпорядкування, м. Ужгород 492
– угорського центру господарських кооперативів – спілки виробничих і споживчих
кооперативів «Гандя», м. Ужгород 489
Єпархії:
– правління Мукачівської греко-католицької єпархії, м. Ужгород 177-180
Жупи/комітати, жупні/комітатські управління – див. адміністративно-територіальні органи влади
Законодавчі комісії жуп/комітатів – див. адміністративно-територіальні органи влади
Інспекторати:
– господарські 317, 318, 491
– землевимірювальні – див. управління кадастрового вимірювання 115, 116, 329333, 493
– промислові 318, 492
– сільськогосподарські 114, 322-324
– шкільні 172, 173, 379-388,414, 504-506
Інспекції 338, 472
Інтернати 339, 371, 373
Канцелярії:
– губернатора Підкарпатської Русі – див. губернатор Підкарпатської Русі 202
– державної поземельної реформи 325
– соціальної організації при Міністерстві внутрішніх справ Угорщини по Березькому
комітату, м. Берегово 413,514
– соціальної організації при Міністерстві внутрішніх справ Угорщини по Великокапушанському округу, с. Великі Капушани 514
– по опіці над інвалідами війни – див. відділи опіки над інвалідами війни
Карпатська Україна:
– міністерство внутрішніх справ Карпатської України, м. Хуст 407
– міністерство господарських справ Карпатської України, м. Хуст 409
– міністерство культу, шкіл та народної освіти Карпатської України, м. Хуст 411
– міністерство юстиції Карпатської України, м. Хуст 408
– президія міністерства внутрішніх справ Карпатської України, м. Хуст 407
– президія правління Карпатської України, м. Хуст 405
–шкільний відділ Цивільного управління Карпатської України, м. Хуст 413
Каси:
– землеробські 310
– ощадні 104, 105, 488
– страхові 107, 313, 489, 490
Кінотеатри 396, 397
Колекції:
– документів 525, 526, 528, 530-532
– кадастрових карт 527-528

Предметно-тематичний покажчик
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– карт та креслень 528-529
– церковних метричних книг 529-530
Комісари (урядові) 326, 489
Комісії:
– адміністративні – див. адміністративно-територіальні органи влади
– електрична 338
– законодавчі – див. адміністративно-територіальні органи влади
– по виборах до Угорського парламенту – див. вибори до Угорського парлументу
– по виборах до Чехословацького парламенту – див. вибори до Чехолсовацького
парламенту
– по заготівлі кормів в Березькій жупі, м. Берегово 116
– по проведенню першого загального перепису населення Чехословаччини в 1921
році 203
– по сільськогосподарським роботам в Угочанській жупі, м. Надьселлеш 116
– продовольча 311
Комітети:
– допомоги українським емігрантам, м. Ужгород 290
– по організації миру та колективної безпеки, м. Ужгород 298
Контори:
– адвокатські 96-97; 289
– нотаріальні 95-96; 287-289; 479-480
Конфесійні громади – див. також церковні парафії 83, 184
Кооперація 311, 312, 313, 488, 489
Крайове управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород – див. адміністративно-територіальні органи влади
Ліги:
– крайове об’єднання ліги Масарика по боротьбі з туберкульозом на Підкарпатській Русі, м. Ужгород 403
Лікарні 176; 401; 513
Лісові управління 118-121, 334-336, 494, 495
Магістрати:
– міські 31-40; 191-194; 416-419
Митниці 259-264
Музеї 394, 395
Наглядацькі станції:
– лісові 118-122, 336
Начальники:
– окружні 59-63; 214-225; 427-431
Нотаріати:
– окружні 64-68; 226-238; 244-250; 432
– районні 68-75; 233, 236, 237, 248, 251, 252; 432-460
– сільські 76-82; 239-242, 253-256; 436, 461-470
Нотаріуси – див. нотаріальні контори
Освіта:
– академії 370
– випробувальні та дисциплінарні комісії для вчителів 380, 382
– гімназії 128-132; 340-342; 413
– дошкільні заклади 170-171; 377-378; 504
– ліцеї 125
– семінарії 125-128
– спеціальні учбові заклади 166-170; 370-377; 503
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– школи 132-134; 134-165; 342-370; 499-503
Партії, політичні 291-297; 483
Перепис населення 1921 р. 203
Політичний уповноважений по м. Берегову 189
Поліція та жандармерія 57-58; 256-258; 258-259; 426
Прокуратура 94-95; 286-287; 478-479
Промисловість:
– заводи – див. також акціонерні товариства 109-114
– фабрики 109, 320
Профспілки 403-404
Ради:
– міська опікунська, м. Мукачево, Березької жупи 92
– народногосподарська 318
– народно - просвітительні 392-394
– національна рада, м. Мукачево 186
– опікунська при суді Сатмарської жупи, м. Матесалька 93
– сільських кооперативів Підкарпатської Русі, м. Мукачево – див. кооперація
– угорських фронтовиків, м. Хуст 483
– центральна народна рада, м. Хуст 299
– центральна руська народна рада, м. Ужгород 187
Регентський комісаріат Підкарпатської території, м. Ужгород – див. адміністративнотериторіальні органи влади
Редакції газет, інформаційних агентств та видавництва – див. також друкарні 398, 399
Реферати:
– громадських робіт, м. Ужгород 204-205
– державного земельного управління, м. Братислава 324
– землеробства, м. Ужгород 205-206
– лісовий, м. Ужгород 203-204
– освіти, м. Ужгород 206-207
– охорони здоров’я, м. Ужгород 207-208
– промисловості, торгівлі та ремесла Підкарпатської Русі, м. Ужгород 208
Спорт 398, 508
Суди:
– крайові 84-86, 277, 278, 473
– окружні 86-90, 279-284, 473-477
– сирітські 90-92, 284-286, 477, 478
– урбаріальні 93, 94
Товариства, об’єднання, спілки – див. також акціонерні товариства 98, 105-108, 111,
113, 122, 123, 173, 291, 298, 310, 313, 319, 320, 336, 337, 339 та ін.
Управи – див. Управління
Управління – див. адмінстративно-териториіальні органи влади
Урбаріальні сільські громади 117
Урбаріальні суди – див. суди
Уряди – див. адміністративно-територіальні органи влади
Урядові комісари – див. комісари
Фонди:
– народні 404
– особового походження 521-524
Церковні парафії – див. конфесійні громади
Цивільне управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород – див. адміністративно-територіальні органи влади
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СЛОВНИК ІСТОРИЧНИХ ТЕРМІНІВ, ПОНЯТЬ, НАЗВ,
ОДИНИЦЬ ВИМІРУ ТА МОНЕТ, ЯКІ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ
В ДОКУМЕНТАХ ФОНДІВ ПУТІВНИКА

Австро-Угорщина, дуалістична конституційна монархія в Центральній Європі
(1867-1918), виникла в результаті австро-угорської Угоди 1867 року (Ausgleich),
яка перетворила Австрійську імперію в унію двох держав: Австрії (Цислейтанії) і
Угорщини (Транслейтанії), об’єднаних царюючою особою, королем і імператором
з династії Габсбургів та спільними міністерствами закордонних справ, фінансів і
воєнним міністерством. Зазначені частини Австро-Угорщини мали власні парламенти (рейхсрат в Австрії і Державні збори в Угорщині) та уряди. Зберігались в
них і попередні історичні державно-правові одиниці, коронні землі з власними
земельними сеймами. Загальний законодавчий орган обох частин Австро-Угорщини утворювався делегаціями обох парламентів, що засідали поперемінно в
Відні і Будапешті. Слабким місцем Австро-Угорщини була національна проблема, пануюче положення німців в Цислейтанії і угорців в Транслейтанії. Відрізнялися її частини і в їх політичному розвитку (ліберально-демократичний режим в
австрійській частині і жорстка денаціоналізація неугорських народів в угорській).
В період Першої світової війни Австро-Угорщина опинилась в повній залежності від Німеччини, загострилась її внутрішня криза, посилився дезінтеграційний
процес, спричинений визвольним рухом слов’янських народів імперії. Наприкінці
жовтня 1918 року Австро-Угорщина розпалася, на її території виникли нові держави, Чехословаччина, Австрія, Угорщина, решта територій відійшла до Югославії, Польщі, Італії, Румунії.

Література: Eisenmann L. Le compromise austro-hongrois. Paris, 1904, repr. 1971 ;
Galantai J. Az 1867-és kiegyezés. Budapest, 1957; Kovács E. Austria utja az 1867-és
kiegyezéshez. Budapest, 1968; Haraksim L. Die Russinen und die Ausgleich//Die österreichungarische Ausgleich 1867/Ed. Vantuch A., Holotik L. Bratislava, 1971; Австро-Венгрия. Опыт
многонационального государства/Ред. Т.М. Исламова. Москва, 1995; Поп И. Энциклопедия
Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006. С. 93; Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870-1914:
учеб. пособие/сост.: П.И. Остриков, П.П. Вандель. М.: Высшая школа, 1989. С. 230-263.

„Автономний Землеробський Союз” (АЗС). Опозиційна, проти чехословацька
партія, правонаступниця Підкарпатського Землеробського Союзу (ПЗС), що був
заснований в 1920 році групою заможних селян. АЗС сформувався в січні 1924
року внаслідок виходу частини колишніх членів ПЗС на чолі з І. Куртяком з „Республіканської землеробської партії Підкарпатської Русі” (аграрії). Програма партії: здійснення автономії Підкарпатської Русі згідно з умовами Сен-Жерменського
мирного договору, встановлення західних кордонів Краю по річці Попрад, припинення українізації русинів, русинофільська орієнтація. На відміну від ПЗС в партії
вже переважали представники інтелігенції, духівництва, заможних селян, значна
частина яких орієнтувалась на Угорщину. Саме тому політичним аргументом партії була автономія „Руської Крайни”, яка була проголошена угорським урядом в
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1918 році. Партія декларувала свою незалежність, але насправді її лідери були
прихильниками Угорщини і фінансувалися угорським урядом. Після смерті І. Куртяка (1933 рік) партію очолив А. Броді, який разом з Ю. Фельдешієм і М. Демком
прийняв русинофільську орієнтацію, але тісно співпрацював з угорським урядом.
На виборах до парламенту ЧСР АЗС отримав: в 1924 році 21161 (8,4%), в 1925
28799 (11,6%), в 1929 48509 (18,2%) в 1935 44982 (13,9%) голосів. АЗС підтримував зв’язки з „Обществом им. А.В. Духновича”, його друкованим органом була
газета „Русский Вестник” (1924 – 1938). На виборах 1924 і 1925 рр. виступав самостійно, в 1929 році разом із „Чехословацькою національно-демократичною партією”, „Карпаторусской трудовой партией” створив так званий „Русский народный
блок”. На виборах 1935 року вступив в блок із Словацькою людацькою партією
А. Глинки.
Література: Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006. С. 94.

Аграрна партія (з 1920-х років „Республіканська партія землеробів та дрібних
сільських власників” (Republikanská strána zemědělského a malorolnického
lídu), одна з правлячих загальнореспубліканських партій (аграрна) в ЧСР програмою якої було завершення аграрної реформи та розвиток товарних відносин в
селі. На території Підкарпатської Русі як дочірня організація була створена в 1920
році під назвою „Селянсько-республіканська землеробська партія Підкарпатської
Русі” під головуванням Ю. Балога. Секретаріат партії знаходився в м. Мукачеві. В
липні 1923 року об’єдналася з блоком місцевих землеробських партій і створила
„Карпаторусскую земледельческую республиканскую партию” (голова Ю. Балог),
в листопаді 1923 року проголосила себе філіалом „Чехословацької республіканської партії землеробів та дрібних сільських власників” під назвою „Республиканская земледельческая партия в Подкарпатской Руси”. Створила низку профспілкових та кооперативних організацій. У фінансовому відношенні партія спиралася
на „Крайове кооперативне товариство” і зв’язані з ним чисельні „Сільські каси взаємодопомоги” та „Торгове товариство селянських кооперативів”. Партію підтримували переважно заможні селяни всіх етнічних груп Підкарпатської Русі і деяка
частина інтелігенції. В 1924 році партія отримала невелику кількість голосів (16300
(6,4%)), але вже на наступних виборах значно покращила свої позиції: в 1925 році
друга на території нашого краю (34916 (14,2%)), в 1929 році 77519 (29%) голосів, стала самою сильною партією на території Підкарпатської Русі, в 1935 році
свою першість втратила, отримавши 60747 (19%) голосів і вийшла на друге місце.
Завжди була представлена в Палаті депутатів і Сенаті Національних зборів ЧСР.
Видавала низку газет та журналів: „Село” (1920-1924), „Земледельская политика”
(1927-1938), угорською мовою „Köztársasági magyar Hiradó”, українською мовою
журнал „Земля і воля” (1934-1938), чеською мовою „Podkarpatské Hlásy”, для русинів Прящівщини газету „Русскій земледелец” (1928-1938). Видавала також журнали „Господарь”, „Дружественный Вестникъ”, співпрацювала з „Обществом им.
А.В. Духновича” та „Просвітою”. Аграрна партія спочатку виступала як нейтральна
політична сила, але незабаром перейшла на русофільські позиції, внаслідок чого
в 1934 році від неї відокремилась українська фракція.
Література: Uhlíř D. Republikanská strana venkovského a malorolnického lidu. 1918-1938.
Praha, 1988; Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006. С. 94.
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Аграрний банк чехословацький, філіал в Ужгороді (Agrarní banka
československá, odbočka v Užhorodě), створений в 1911 році в Празі, філіал в
Ужгороді з лютого 1920 року, перший чехословацький банк на території Підкарпатської Русі.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 94.

Ако – одиниця виміру рідинних тіл, дорівнюється 71,0724 літра.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область / Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 569.

Акційні комітети, комітети дії – виборні органи, які були створені в 1930-х роках
трудящими Підкарпатської Русі. Вони керували виступами безробітних, а також
боротьбою проти екзекуцій, політичних репресій та інших насильницьких дій чехословацького уряду. В 1932 році на території Підкарпатської Русі було створено
близько 200 сільських та міських акційних комітетів, об’єднаних в 15 окружних
організаціях.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 569.

„Американська Народна Рада Угро-Русинів” (АНРУР), заснована 26.07.1918
року в Гомстеді (штат Пенсільванія, США). Її відомий діяч адвокат Григорій Жаткович. В жовтні 1918 року в Скрентоні прийняла Меморандум про долю Підкарпатської Русі з варіантами: а) самостійність; б) об’єднання з Галичиною та Буковиною; в) автономія у складі Угорщини. Зазначений Меморандум був поданий на
розгляд президенту США В. Вільсону. Вільсон рекомендував варіант приєднання
до однієї з слов’янських держав. АНРУР звернулася до лідера чехословацької
еміграції Т.Г. Масарика і 23.10.1918 року досягла домовленості про приєднання
Підкарпатської Русі до Чехословаччини. В листопаді 1918 року провела голосування серед делегатів карпаторусинських організацій в США (1 мандат від 10
членів): 67% за Чехословаччину, 28% за Україну, 1% за Росію, 1% за Угорщину.
В травні 1919 року рішення АНРУР підтримала Центральна Руська Народна Рада
в Ужгороді. В 1920-х роках АНРУР протестувала проти відмови уряду ЧСР надати
Підкарпатській Русі автономію.
Література: Expose dr. G.I. Žatkoviča byvšeho gubernatora Podkarpatskej Rusi o
Podkarpatskoj Rusi. Homestead, Pa., 1921; Magocsi P.R. The Political Activity of Rusin-American
Immigrants in 1918 // East European Quarterly. X, 3, Boulder, Colo., 1976; Danko J. Plebiscite of
Carpatho-Ruthenians in the United States Recommending Union of Carpatho-Ruthenia with the
Czechoslovak Republic // Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences. XI, 1-2, New
York, 1964-1968; Поп И. Зазнач. твір. С. 95.

Анжу (Anjou), угорська династія французько-італійського (Неаполь) походження.
На угорський трон вступив Карл Роберт (1308-1342), який мав родинні зв’язки з
династією Арпадовичів. Після 12 річної боротьби з угорськими магнатами в 1321
році укріпив свою владу на території всього королівства, заснував династію, що
правила до 1386 року. Розквіту досягла в період правління Людовика Великого
(1342-1382), який прийняв і польську корону. Цей час відзначився розвитком гос-
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подарства, підвищенням ролі міст в суспільному житті королівства, розширенням
культурних зв’язків з Західною та Південною Європою. Після смерті Людовіка Великого в країні знову починається феодальна міжусобиця, яка була подавлена
Сигізмундом Люксембурзьким (1386-1437), який вступив на угорський трон.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 96.

Анонім (? – початок ХІІІ століття ?), невідомий автор угорської хроніки „Gesta
Hungarorum” („Діяння угрів”). Імовірно був канцлером угорського короля Бели ІІІ.
В хрониці, що була написана в 90-х рр. ХІІ століття, мова йде про походження
та історію угорських племен, їх приход у Дунайську низовину, її заселення та походи угорських дружин в Західну Європу в Х столітті. Анонім єдиний з хроністів
залишив повідомлення про легендарного князя Лаборца, вождя підкарпатських
слов’янських племен, взяття угорцями укріплених слов’янських городищ в Ужгороді, Мукачеві, Боржаві. Хроніка написана між 1196-1203 рр., її автор імовірно користувався іншими джерелами, які не дійшли до нас. Оцінка істориками
зазначеної хроніки неоднозначна: одні з них вважають її скоріше літературним
твором, своєрідним рицарським романом недостовірним з точки зору історичної
науки (О. Л. Петров), більшість угорських істориків визначають її як надійне джерело. Вперше була видана в 1746 році. Уривки з неї в перекладі на русинську
мову опублікував В. Гаджега в 1929 році, на українську мову переклав К. Найпавер (2003).

Література: Гаджега В. Вытяги из литописа Анонима // Подкарпатска Русь. Ужгород,
1929. №3,4,5,6,7,8-9,10; Scriptores Rerum Hungaricarum, Vol. 1, Budapest, 1937; Поп И. Зазнач. твір. С. 96.

Аппоні шкільні закони (Lex Apponyi). Прийняті угорським парламентом в 1907
році за пропозицією міністра шкіл та культів графа Альберта Аппоні (1846-1933).
Згідно з цими законами вся шкільна система в угорській частині Австро-Угорщини
переводилася на угорську мову навчання, вчителі ставали державними службовцями, які підписували клятву вірності державі та забов’язання „розвивати і укріпляти в душах дітей дух відданості Батьківщині, Угорському королівству і усвідомлення приналежності до угорської нації”. За порушення передбачалися жорсткі
санкції. Все це вело до ліквідації шкіл національних меншин, в тому числі і русинських. В 1913 році тільки в 34 початкових школах на території нашого краю велося
часткове навчання русинською мовою. Закони Аппоні були складовою частиною
політики утворення угорської політичної нації шляхом асиміляції всіх неугорських
народів і національних груп угорської частини монархії Габсбургів.
Література: Dolmanyos I. Kritik der Lex Apponyi // Die nationale Frage in der österreichischungarischen Monarchie 1900-1918. (Ed. Péter Hanak). Budapest, 1966; Поп И. Зазнач. твір.
С. 98.

Арпад, перший князь угорців, обраний вождями племен в кінці ІХ століття під
час їх перебування в Етелькьозі (Etelkőz) (міжріччя Серету, Пруту, Дністру, Бугу і
Дніпру в Причорномор’ї). Його обрання означало перехід від воєнної демократії
до державного устрою. Угорські племена, під тиском печенігів, на чолі з Арпадом
уходять на захід, в Паннонію, розпочавши там історію Угорської держави.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 100.
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Арпадовичи, угорська династія, що правила з 1000 до 1301 року. Свою назву
отримала від імені князя Арпада (кінець ІХ століття). Останній з племінних вождів Гейза створив коло 970 року угорське князівство в Задунав’ї, його син Іштван
(Стефан) І Святий підпорядкував собі всіх племінних вождів і утворив монархію,
ставши її королем в 1000 році, в його правління угорці прийняли християнство.
В ХІ-ХІІ століттях Арпадовичи підкорили собі Словаччину, Підкарпатську Русь,
Трансільванію, Хорватію, поділили королівство на комітати. Вершини Арпадовичі
досягають в період правління Бели ІІІ (1173-1196). Пізніше наступає занепад королівської влади, міжусобиця, видання королем Андрієм ІІ в 1222 році „Золотої
булли”, яка закріпила владу вищого дворянства. Відновлення влади короля наступає тільки після татаро-монгольського нашестя (1241) в період правління Бели ІV
(1235-1270), який реорганізував державне управління, а також запросив в країну
німецьких колоністів, що засновували міста. Після його смерті знову наступає феодальна анархія, з якою останні Арпадовичі не справились.
Література: Győrffi G. Az árpádkori Magyarország tőrténeti földrajza. Budapest, 1963; История Венгрии / Ред. Т.М. Исламов и др. Москва, 1971; Bartha A. Hungarian society in 9th and
10th centuries. Budapest, 1975; Поп И. Зазнач. твір. С. 100.

„Барбареум” (Barbareum) – королівська головна греко-католицька семінарія
при церкві св. Варвари в Відні (Regium Generale Seminarium Graeco-Catholicum
Viennae ad Sanctam Barbaram). Створена як Центральна семінарія для греко-католиків Австрійської монархії в ході реформ Марії Терезії і Йосифа ІІ для підвищення освітнього рівня священнослужителів (1775-1784). Мала 46 місць, з них 11
призначалось для семінаристів Мукачівської греко-католицької єпархії. Семінарію
закінчили 26 слухачів з Мукачівської єпархії, в тому числі Михайло Щавницький
(останній ректор семінарії), майбутні греко-католицькі єпископи Григорій Таркович
(Прешов) і Олексій Повчій (Мукачево). Слухачі мали можливість відвідувати лекції
в Віденському університеті, слухати відомого чеського вченого-славіста Й. Добровського, який проповідував ідею слов’янської взаємності. Барбареум був закритий
Йосифом ІІ в 1784 році, а підготовка священників була покладена на єпархіальні
семінарії. І після закриття семінарії в обов’язки парафіяльного священика церкви
св. Варвари в Відні входив контроль над семінаристами з Мукачівської, Пряшівської і Перемишльської єпархій, що навчалися в семінарії Штадтконвикт (18031848). Церква св. Варвари продовжувала також залишатися культурним центром
слов’янської інтелігенції в Відні. На початку ХІХ століття тут був заснований лінгвістичний кружок, на чолі якого стояв відомий словенський славіст Б. Копитар.
Членом зазначеного кружка був русинський вчений М. Лучкай (Поп). В числі настоятелів церкви св. Варвари були русинські священики Іван Ольшавський (17841813), Іван Фогораший-Бережанин (1786-1834), Микола Надь (1857-1862).
Література: Андрохович А. Віденське „Барбареум” з першого періоду його існування (1775-1784)//Праці греко-католицької богословської академії в Львові. Т. І. Львів, 1935;
Plöchl Willibald M. St. Barbara zu Wien. Bd. 1-2. Wien, 1975; Поп И. Зазнач. твір. С. 104.

Бенефіцій – 1) земельне володіння пожалуване королем або великим феодалом у довічне користування васалу (без права наслідування) за несення певної
(головним чином воєнної) служби; з розвитком феодальних відносин бенефіції
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перетворюються в спадкову феодальну власність; 2) в римському і буржуазному
цивільному праві – привілеї, що встановлюються для певних осіб або соціальних
груп; 3) церковна прибуткова посада в католицькій церкві.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область / Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 569.

Болгарія Велика – перше Болгарське царство (VII–X століття), найбільшого територіального розмаху досягло в період правління царів Бориса, Михайла та Сімеона (IX–Х століття), включало майже весь Балканський півострів, його північні кордони досягли Карпат, північно-західні проходили по річці Тисі, східні по Пруту. До
складу Болгарії Великої в той час входила і територія Підкарпатської Русі. Учнями
Кирила і Мефодія було розповсюджено християнство, слов’янська писемність (кирилиця), розвивалася монументальна архітектура та мистецтво. Імовірно в цей
період її слов’янське населення прийняло християнство.
Література: Chaloupecký V. Dvě studíe k dějinám Podkarpatska: I. Sůl z Bulharska, II. Kdy
bylo horní Potisí přípojeno k Uhram.//Sborník filosofícké fakulty Uníversíty Komenského, III, 30.
Bratislava, 1925; История на България. София, 1982, Т. 2; Божилов И. Цар Симеон Велики
(893-927): Златният век на Средневековна България. София, 1983; Раннефеодальное государство на Балканах. Москва, 1985; Поп И. Зазнач. твір. С. 122.

Братиславська міра (пожоньська або пресбурзька міра) – одиниця виміру
ваги сипучих тіл, дорівнювала приблизно 48,5 кілограмів.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область / Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 569; Поп И. Зазнач. твір. С. 124.
Бургомістр (polgármester). Згідно законів Угорського королівства № XVIII від 1871
року і № ХХІІ від 1886 року міста Підкарпатської Русі – Ужгород, Берегово, Мукачево були
віднесені до категорії міст з муніципальним правом. Самоврядування здійснювалось через
муніципальні збори, міську раду і міську управу на чолі з бургомістром. Останній стояв
на чолі адміністративного апарату (раніше цю функцію виконував міський староста), був
головою муніципальних зборів і міської ради та контролював виконання їх рішень. Посада
бургомістру була виборною.
Джерело: Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). ФФ. 6; 721; 1589; 1552.

„Валашське право”, комплекс звичаїв та норм „валашських” („волохи-влахи”) поселенців, що утворився об’єднанням норм німецького права із звичайним правом
місцевого населення. Поселенці звільнялися від феодальних повинностей на період від 6 до 20 років. Після закінчення „вільних років” сплачували власнику землі
(королю, феодалу) 20 частину худоби, десяту – свиней і меду, овечій сир, шерсть,
кінську збрую та ін. „Валахи-влахи” несли сторожову службу на дорогах, охороняли засіки (кордони), королівські і панські ліси. Земельний податок сплачували
тільки поселенці, що осіли на орних землях. Особливе привілейоване положення
займали організатори поселень, кенези-солтиси. Поселенці, що користувалися
„Валашським правом” мали власний суд, їх становище було набагато кращим порівняно із становищем місцевого, залежного від феодалів, населення.
Література: Kadlec K. Valaší a valašské právo v zemích slovanských a uherských. Praha,
1916; Поп И. Зазнач. твір. С. 128.
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Вармедь (vármegy) (латин. – comitatus, русин. – жупа), угорська назва комітату,
основної адміністративної одиниці в Угорському королівстві.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 130.

Вармедьщина, трудова повинність населення по ремонту доріг і різних державних споруд в Угорському королівстві на території комітатів до 1918 року.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 130.

Василіані (Basilitae), католицький чернецький орден східного обряду. Названий
по імені Василія Кесарійського (коло 330-379 рр., єпископа Кесарії Каппадокійської, Мала Азія). Василіані мали декілька центрів в Італії (Гроттеферрата), три в
Лівані, самий крупний був створений після Брестської церковної унії (1596) і діяв
на території Речі Посполитої і Литви. На з’їздах у Львові (1734) і Дубні (1743) сформувалися дві провінції василіан: Литовська і Коронна Польська. Мали свої школи
і друкарні (Вільнюс, Почаїв, Супрасль). Після розділу Польщі діяльність ордену
Василіан на території, що відійшла до Росії, наштовхується на супротив православної церкви. До 1865 року монастирі Василіан на території Росії були закриті
і орден переніс свою діяльність в Галичину, Підкарпатську Русь і в США. З 1882
року діяльність ордену в Галичині реформували єзуїти. Діяльність монастирів ордену Василіан єзуїти направили в культурне і просвітительне русло. В Галичині
ця робота прийняла українофільський напрямок. В 1921 році галицькі василіані за
рекомендацією львівського кардинала Шептицького розвернули свою діяльність
на території Підкарпатської Русі (оо. Е. Малицький, П. Бублик, Г. Кинах, С. Решетило), реформували місцеві монастирі в напрямку їх українізації.
Василіані пропагували українські ідеї в школах, в журналі „Благовестник” (19261944), який видавала Мукачівська греко-католицька єпархія. Мали свою гімназію і
новіціат в Мукачеві. В 1939 році в Підкарпатській Русі орден налічував 163 члена.
Головою підкарпатських василіан був протоігумен, що знаходився в Мукачівському монастирі. Після Другої світової війни монастирі василіан були закриті. Відновлені після 1991 року.
Література: Pekar, Anastasias B. Basilian Reform in Transcarpathia.//Analecta OSBM, vol.
7. Rome, 1971; Поп И. Зазнач. твір. С. 130.

Версальська мирна система, міжнародна система безпеки, що визначала відношення та устрій Європи і світу після Першої світової війни. Встановлена країнами-переможцями (Великобританія, Франція, США, Італія) на Паризькій мирній
конференції в 1919 році. Її основою була система договорів, які регулювали політичні відносини між країнами Європи: Версальський мирний договір з Німеччиною (28.06.1919), Сен-Жерменський мирний договір з Австрією (10.09.1919),
Нейїський мирний договір з Болгарією (27.11.1919), Тріанонський мирний договір
з Угорщиною (04.06.1920) і Севрський мирний договір з Туреччиною (10.08.1920).
Вперше в своїй історії Підкарпатська Русь як „територія південнокарпатських русинів” становилась об’єктом міжнародної домовленості (Сен-Жерменський мирний договір), що визначала її включення до складу Чехословацької республіки на
правах автономного краю.
Література: Kadlec K. Podkarpatská Rus. Mírové smlouvy kongresu Pařížského a stát
československý.//Státovědecká společnost. Praha, 1920. č. 6; Pop I. T.G. Masaryk a otázka
Podkarpatské Rusí v závěru první světové války a v době Pařížské mírové konference.//První
světová válka, moderní demokracie a T.G. Masaryk. Praha, 1995; Поп И. Зазнач. твір. С. 134.
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Верховинська економічна акція (Hegyvidéki akcio), спроба угорського уряду
покращити економічне становище населення гірських районів Підкарпатської Русі
в 1897-1901 рр. В кінці ХІХ століття почалася масова еміграція русинів до США і
Канади, яка була спричинена аграрним перенаселенням і втратою землі внаслідок заборгованості лихварям-євреям. Про катастрофічне становище русинських
сіл в комітатах Земплін, Унг, Берег і Мараморош, єпископ Мукачівської єпархії
Юлій Фірцак (1836-1912) в березні 1896 року інформував будапештський уряд.
На ім’я прем’єр-міністра Угорщини Д. Банффі було подано відповідний меморандум. Уряд підписав з ним угоду: в обмін за підтримку правлячої партії на виборах,
зобов’язувався збільшити фінансування греко-католицької церкви, провести деяких її священиків до парламенту, надати допомогу русинським селам і призначити
окружного намісника та інших чиновників з числа місцевих греко-католиків. Всі
пункти угоди були виконані, крім останнього, хоча багато будапештських політиків
знали про катастрофічне становище русинських селян.
В січні 1897 року відбулася нарада представників міністерств, депутатів парламенту і вищих духовних осіб, які виступили з ідеєю здійснення „акції допомоги” русинським селянам. Міністерство сільського господарства доручило відомому економісту Едгару Егану (1851-1901) розробити план реорганізації сільського господарства Березького комітату, яке найбільше постраждало. В січні 1898
року Е. Еган представив міністру „Меморандум про сприяння розвитку духовного
життя і підвищення матеріального рівня народу рутенської мови північно-східних
Карпат…”. У розробленому плані Е. Егана передбачалось підвищення культури
землеробства у низовині, розвиток сучасних форм тваринництва у гірській частині комітату, зокрема на полонинах, активна роль держави в створенні кредитної
системи. Основою програми було створення нових робочих місць з метою припинення потоку еміграції та ін. Для реалізації програми в м. Мукачеві була створена
„Експозитура гірських районів” під керівництвом Е. Егана.
Література: Еган Е. Економічне положення руських селян в Угорщині. Львів, 1901; Páris
F. Tájékoztato a ruthén aktiónal való mükodésem felől. Budapest, 1944; Mayer M. Kárpátukrán
(ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1869-1910. Budapest, 1977 (англ. видання The
Rusyns of Hungary: Political and Social Developments, 1869-1910. New York, 1977; Поп И.
Зазнач. твір. С. 135.

Віденський арбітраж, 2 листопада 1938 року. Протизаконний диктат Німеччини і Італії про зміну кордонів Чехословаччини, підписаний міністрами закордонних справ Німеччини, Італії, Угорщини і Чехословаччини у Відні. Згідно його
постанові, Чехословаччина до 10 листопада 1938 року повинна була передати
Угорщині частину південної Словаччини і Підкарпатської Русі. Автономна Підкарпатська Русь втрачала свої основні центри (Ужгород, Мукачево, Берегово),
рівнинну частину території, транспортний зв’язок з іншими частинами республіки, свою столицю – Ужгород. Подальша її доля ставала сумнівною. Рішення Віденського арбітражу були скасовані антигітлерівською коаліцією під час
Другої світової війни.

Література: Vavra F., Eibel J. Viedeňská arbitraž – dôsledok Mnichova. Bratislava, 1963;
Поп И.И. Чехословацко-венгерские отношения 1935-1939. Москва, 1972; Deák L. Viedeňská
arbitraž 2. november 1938. Dokumenty I-III. Matica Slovenská, 2002, 2003, 2005; Поп И. Зазнач. твір. С. 133.
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Віко, одиниця виміру рідини і сипучих тіл, дорівнювала 32 літрам, або 25 кілограмам зерна. Іноді використовувалась для визначення площі землі (коло 300 кв.
сажнів).

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 569; Поп И. Зазнач. твір. С. 135.

Вонаш (florenos longos – vonás forintones), дрібна розмінна монета, яка дорівнювала 51 крейцеру. Знаходилась у грошовому обігу в Угорському королівстві на
протязі XIV–XVIII століть.

Література: Петров А.Л. О подложности грамоты князя Феодора Кориатовича 1360 г.//
Материалы для истории Угорской Руси. III кн. С.- Петербург, 1906. С. 11.

Гальба, одиниця виміру рідини і сипучих тіл (1 літр); 32 гальби складали одно
віко.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 569.

Гайдук, 1) слуга, виїзний лакей у багатому поміщицькому домі XVIII–XIX століть;
2) охорона у магнатів і міських патриціїв. В Угорщині гайдуки виконували обов’язки
поліції при дворах феодалів і вищих чиновників; 3) у південних слов’ян, валахів,
угорців – борець проти турків.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 569.

Геллер, 1) специфічний вид монети типу срібряного динару. Появився коло 1230
року. Був розповсюджений в Німеччині, а також служив засобом міжнародного обміну; 2) на початку XIV століття німецький геллер потрапив в західну Чехію. Його
чеканка була припинена в XVI столітті; 3) новий геллер появився в 1892 році як
1/100 австро-угорської грошової одиниці – крони.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 569.

„Генеральний Статут для організації і адміністрації Підкарпатської Русі”,
проголошений в Ужгороді 18.09.1919 року від імені чехословацького уряду
генералом Е. Енноком і цивільним адміністратором Я. Брейхою. Складався
з чотирьох частин: 1-а частина декларувала основні положення Сен-Жерменського мирного договору відносно Підкарпатської Русі; 2-а визначала
демаркаційну лінію між Словаччиною і Підкарпатською Руссю; 3-я визначала назву території „Підкарпатська Русь” і народну мову „руську” як мову навчання в школах і офіційну мову; 4-а визначала право чехословацького уряду
призначати тимчасового адміністратора, „тимчасову русинську автономну
Директорію” як дорадчий орган з питань законодавства і управління у всіх мовних шкільних і релігійних питаннях, в питаннях місцевого самоврядування, виборі та призначенні службовців адміністративних структур. Розпорядженням

702

Державний архів Закарпатської області

чехословацького уряду від 26.04.1920 року дія Генерального Статуту була припинена.
Література: Mosný P. Podkarpatská Rus. Nerealizovaná autonômia. Bratislava, 2001; Pop
I. Podkarpatská Rus. Praha, Libri, 2005; Pop I. Dějiny Podkarpatské Rusi v datech. – Praha,
Libri, 2005; Поп И. Зазнач. твір. С. 150.

Горожанська школа, (угорська – polgáriskola) неповна середня школа на території Підкарпатської Русі, створена на підставі закону про реформу народної школи
(1868). Система народних шкіл включала елементарні, вищі народні і горожанські
школи; вищі прив’язувались до 6 класу елементарних, були 3-х річними для хлопців і 2-х річними для дівчат. Горожанська школа будувалась на 4 класі народної
школи, для хлопців були 6-річними, для дівчат 4-річними, її програма відповідала 1-4 класам гімназії, мова навчання угорська, випускники могли продовжувати
навчання в учительських семінаріях або торгових академіях. Горожанська школа
готувала дрібних державних чиновників, працівників торгівлі. Перша Горожанська
школа в період Австро-Угорщини була відкрита в м. Берегові для дівчат (1874),
до Першої світової війни були відкриті 9 Горожанських шкіл для хлопців в Мукачеві, Севлюші, Хусті (2), Ужгороді (3) і Прешові. В нижчих класах навчання велося
русинською мовою і тільки після 1907 року всі класи були переведені на угорську
мову навчання. Після приєднання Підкарпатської Русі до ЧСР (1919) число Горожанських шкіл на території краю збільшилось до 44 (1938), з них в 21 навчання
велося русинською мовою. На Пряшівщині в цей час були відкриті дві словацькі
Горожанські школи з паралельними русинськими класами. Після включення території краю до складу Угорщини (1939-1944) кількість Горожанських шкіл зменшується до 12, навчання в них велося угорською мовою з паралельними класами з
„угроруською” мовою навчання. Після 1945 року всі Горожанські школи були закриті, в краї була введена радянська шкільна система.
Література: Гомоннай В.В., Росул В.В., Талапканич М.І. Школа та освіта Закарпаття.
Ужгород, 1997; Алмашій М. Русинська педагогічна енциклопедія. Ужгород, 2005; Поп И.
Зазнач. твір. С. 159.

Госпіти (Hospites), колоністи, головним чином німецькі, яких запрошували угорські королі, починаючи з ХІІІ століття на територію Угорського королівства, в тому
числі і в Підкарпатську Русь.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 569; Поп И. Зазнач. твір. С. 159.

Гріш, срібна монета, яку почали чеканити в кінці ХІІ століття в італійських містах,
зокрема, у Генуї (1172), Флоренції (1182), Венеції (коло 1200) та інших містах.
В 1266 році в м. Турі почав чеканити гроші французький король Людовік ІХ. В
Середній Європі чеканка подібних монет (празьких грошів) почалася в Чехії коло
1300 року, що значно вплинуло на грошовий обіг сусідніх країн, зокрема, Угорщини та Польщі. З 1329 року гріши випускала Угорщина, коло 1338 року – Польща
та інші країни.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область / Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 569 – 570.

Словник історичних термінів, понять, назв, одиниць виміру та монет, ...

703

Гульден, золота (XIV–XVI століття), пізніше срібряна (XVII–XIX століття) монетна
і грошова одиниця Німеччини, Австро-Угорщини і деяких сусідніх з ними країн. На
підставі монетної конвенції, яка була підписана Австрією з німецькими державами
в 1857 році, чеканились нові гульдени: австрійський (дорівнював 2/3 талера або
20 срібряним грошам) і південнонімецький (4/7 талера або 171/7 гроша). Австрійський гульден (флорін) важив коло 12,34 грама і ділився вже на 100 крейцерів (замість 60). В 1892 році грошовою одиницею Австро-Угорщини стає крона. З цього
часу гульдени припиняють чеканити, але в обігу вони залишались до 1899 року
(1 гульден дорівнював 2 грошам).
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область / Ред. коллегия тома: Семенюк Н. Н., Балла Л. К., Боднар В. Л., Васинюк В. М., Гранчак И. М. и др.
Киев: Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570.

Гуцульська республіка, виникла після розпаду Австро-Угорщини 08.11.1918 року.
Загальний схід жителів Ясіня і навколишніх сіл прийняв рішення про возз’єднання Гуцульщини з Україною, обрав „Гуцульську Народну Раду” у складі 42 членів,
виконавчий орган „Головну управу”, яка складалася із декількох комісій, озброєну міліцію, „Народну оборону” (командир С. Клочурак). Керівництво Гуцульської
республіки звернулося до уряду Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)
в Станіславі з проханням про возз’єднання. Представники Гуцульської республіки взяли участь у роботі Будапештського (10.12.1918) і Сігетського (18.12.1918)
конгресів русинів, займаючи проукраїнську позицію. Угорський уряд М. Каролі вирішив встановити контроль в цьому регіоні. 22.12.1918 року тут був встановлений
окупаційний режим. Керівництво Гуцульської республіки оголосило про саморозпуск, але в ніч з 7 на 8 січня 1919 року організувало повстання і знову взяло владу.
За ініціативою голови Марамороської Народної Ради М. Бращайка спробувало
організувати наступ і звільнити Мараморош від угорських військ. Військовим формуванням Гуцульської республіки вдалося просунутися до м. Мараморош-Сігет.
Однак в сутичках з румунськими військами зазнали поразки. 20 січня 1919 року
залишили Мараморош-Сігет і Великий Бичків. Решту території утримували до наступу румунських військ в травні 1919 року. Керівництво Гуцульської республіки
перейшло на нелегальне положення і звернулося до Центральної Руської Народної Ради (ЦРНР) в Ужгороді з меморандумом про приєднання Марамороша разом із всією Підкарпатською Руссю до Чехословаччини. 30.08.1920 року територія
Гуцульської республіки була зайнята чехословацькими військами і встановлена
чехословацька адміністрація.
Література: С. Клочурак. До волі. (Спомини). Нью-Йорк, 1978; Поп И. Зазнач. твір.
С. 166-167.

Дев’ятина (нона), вид феодальної повинності, яка складала дев’яту частину врожаю зернових культур, винограду. Введена в Угорському королівстві в 1351 році та
підтверджена в 1498 році як основна форма натуральної повинності.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570; Поп И. Зазнач. твір. С. 168.

Декретум унікум (Decretum unicum), королівський декрет, прийнятий угорськими Державними зборами в 1351 році. Став важливішою подією в процесі при-
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кріплення селян Угорського королівства до землі. Згідно Декрету в Угорському
королівстві мали право володіти землею тільки дворяни, селянство повинно було
виконувати всі повинності на користь феодала і залишатись на його землі. Цим
документом було завершено формування основного слою суспільства середньовічного Угорського королівства, феодально залежного селянства, йобагіонів. Селяни повинні були виконувати низку повинностей і сплачувати натурою за користування землею феодала. Земля феодала (sessio) була розділена на внутрішні
наділи, що надавалися селянину біля його дому (porta), і зовнішню частину, що
складала основні орні землі. Наділ залишався у спадковому користуванні селянина, він мав також право переходу, тобто залишався особисто вільним. Середнє та
дрібне дворянство спробувало також на зборах 1351 року закріпити єдині норми
натуральних повинностей, так звану „дев’ятину”. Її введення повинно було охороняти дрібних феодалів від уходу їх селян на землі крупних доміній, де натуральні
повинності селян були нижче. Магнати не допустили прийняття такого закону.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570; Поп И. Зазнач. твір. С. 169.

Десятина, податок на користь церкви. Його походження відноситься до періоду раннього середньовіччя, становлення церковної системи. Правитель (король, князь)
виділяв із своїх доходів десяту частину на користь церкви (будівництво храмів, облаштування парафій, навчання священників, утримання церковної адміністрації).
В русинській середі, де діяла православна церква, яка не підтримувалась державою, цей податок покладався на самих прихожан. З рештою став традиційним, стягувався з селян і після організації греко-католицької церкви, яка визнавалась державою. На території Підкарпатської Русі був відмінений тільки з включенням краю
до складу Чехословацької республіки і внаслідок реформ 1920-х років.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570; Поп И. Зазнач. твір. С. 170.

Директорія автономної Підкарпатської Русі, п’ятичленний тимчасовий дорадчий орган з питань місцевого самоврядування на чолі з Г. Жатковичем. Призначена чехословацьким урядом в листопаді 1919 року на підставі положень „Генерального Статуту про організацію і адміністрацію Підкарпатської Русі”. До складу Директорії були включені Ю. Бращайко, А. Волошин, Ю. Гаджега, К. Прокоп,
О. Торонський. 09.12.1919 року К. Прокопа замінив Е. Пуза. Директорія мала
6 відділів: 1) закордонний, 2) культури і шкіл, 3) промисловості і торгівлі, 4) землеробства і продовольства, 5) внутрішніх справ, 6) фінансів. Директорія у своїй діяльності висувала вимоги політичного і соціально-економічного характеру: вимагала здійснення автономії, визначення кордонів Підкарпатської Русі, звільнення
від румунської окупації східних районів краю, відміни церковних податків, коблини
і роковини, впорядкування грошової системи, прискорення проведення аграрної
реформи. Однак Директорія була слабким органом влади. 19.02.1920 року Директорія оголосила про свою відставку в знак протесту проти невиконання чехословацьким урядом своїх зобов’язань щодо надання Підкарпатській Русі автономії.
Література: Pop Ivan. Podkarpatská Rus. Praha, Libri, 2005; Idem. Dejiny Podkarpatské
Rusi v datech. Praha, Libri, 2005; Поп И. Зазнач. твір. С. 170-171.
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Директорія, директоріум, виконавчий орган Радянської влади на території Підкарпатської Русі в 1919 році в період Угорської Радянської Республіки.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570.

Дистрикт, термін, що використовувався до середини ХІХ століття в Австрії, який
означав адміністративний, судовий або інший округ.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570.

Діка, (dica), одиниця виміру, що використовувалась при стягненні державних податків з кріпосних та залежних селян в період феодалізму.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570.

Домен, в Західній Європі в період феодалізму – частина феодального помістя, на
якому феодал вів власне господарство, використовуючи працю залежних селян
або безземельних робітників; 2) королівський домен – спадкові земельні володіння короля.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570.

Домінікальні землі, поміщицька, державна і церковна земельна власність в феодальний період в Австрії. Більшість домінікальних земель належала поміщикам,
яким феодально залежні селяни повинні були виконувати панщину або сплачувати оброк. Податки з цих земель, що були введені тільки в XVIII столітті, були
набагато нижчі, чим з так званих рустикальних земель.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570.

Домінія, латифундія, певне володіння з містами і селами, що належала крупному феодалу або державі. На території Підкарпатської Русі існували: Ужгородська
(пізніше домінія Другетів), Великобичківська, Марамороська державні домінії, домінія Мункач-Сентміклош, графа Шенборна (Шьонборна). На Пряшевщині: Маковицька, Зборівська, Стропківська і Гуменська домінії родини Другетів.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570; Поп И. Зазнач. твір. С. 177.

Донація, державна грамота, дарче майно.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570.
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Дорожні, збір за користування дорогами.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570.

Доход монетного двору, спеціальний податок з селянського господарства, що
був введений в Угорському королівстві в 1339 році.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570.

Драбант, в Австро-Угорщині двірцева піша гвардія.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570.

Драбантські гроші, в Австро-Угорщині податок на утримання двірцевої пішої
гвардії.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570.

„Думен”, концентраційний табір, створений біля с. Рахів згідно з розпорядженням прем’єр-міністра автономного уряду Підкарпатської Русі А. Волошина („Днем
20 листопаду 1938 установляю на Підкарпатській Руси концентраційний табір. До
нього будуть відсилані: 1) дезертири та втікачі з заграниці, 2) політичні провинивці
з нашого краю, 3) особи, які провиняються проти інтересам оборони держави та
республіки, оскільки проти них неможна виступити судовим шляхом…”). Створення концтабору за зразком, взятим з нацистської системи гітлерівської Німеччини,
стало важливим кроком в ліквідації демократичних інститутів і формуванні автономним урядом авторитарної системи на території нашого краю.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 179.

Желяри, малодомкари, феодально залежні селяни, що не мали земельного наділу, а тільки хату. Малодомкари-піджеляри – самі бідні селяни, що не мали навіть
власної хати.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570; Поп И. Зазнач. твір. С. 188.

Екзекуція, 1) тілесне покарання; 2) смертна кара; продаж майна за несплату податків або боргів.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 575; Поп И. Зазнач. твір. С.397.

Експонент, представник, відповідальна особа.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 575.
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Експозитура, адміністративно-територіальні райони, створені в Підкарпатській
Русі в березні 1939 року після її включення до складу Угорщини. Організовані були
три експозитури: Ужанська, Березька і Марамороська, не включали територію
краю, яка була приєднана до Угорщини після Віденського арбітражу. Адміністрацію експозитури очолював піджупан.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 397.

Експозитура гірських районів, відділення Міністерства землеробства Угорщини, що здійснювала на Підкарпатській Русі задачі так званої „Верховинської
акції”.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область / Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 575; Поп И. Зазнач. твір. С.397 – 398.

Ерар, казна, держава в розумінні юридичного власника території, майна.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 575; Поп И. Зазнач. твір. С. 398.

Ерарні землі, ерарні ліси, державні землі, державні ліси, які складали 40% всієї
території Підкарпатської Русі.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 575; Поп И. Зазнач. твір. С. 398.

Жупа, комітат, (див. „Історичну довідку про адміністративно-територіальний поділ
території сучасного Закарпаття”).
Жупан, ішпан, комес (comes), (див. „Історичну довідку про адміністративно-територіальний поділ території сучасного Закарпаття”).
Журат, в Угорському королівстві окружний начальник, що очолював один з адміністративних округів; суддя.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570.

Замкові люди, воїни королівських замків, що були посаджені на землю;
в ХІІІ столітті вони стали приватновласницькими та церковними селянами, без
права переходу, обкладалися натуральним оброком, виконували гужову повинність.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570.

Землеробська автономна партія Підкарпатської Русі (ЗППР). Створена в липні-серпні 1921 року, голова – селянин з с. Ракошина Іван Мочкош, діяла переважно
в селах Мукачівського округу. Її програма була майже ідентичною програмі ПЗС,
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вплив на політичне життя краю незначний. В липні 1923 року увійшла до „Карпаторуської землеробської республіканської партії (КЗРП).
Література: Ліхтей І.М. До питання про створення політичної системи на Закарпатті
(Блок землеробських партій)//Вісник Ужгородського університету. І, Серія історія. Ужгород,
1995; Поп И. Зазнач. твір. С. 194.

Інтердикт, в католицький церкві середньовіччя один з засобів покарання, який
передбачав повну або часткову заборону богослужіння та виконання релігійних
обрядів на певній території для того, щоби змусити правителя даної території підкоритися папі.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570.

Інтерпеляція, особливий вид запиту депутату парламенту уряду чи окремому міністру, відповідь на який могла обговорюватися в парламенті.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570-571.

Іредентизм, рух за приєднання частини території сусідньої держави, населеної
національною меншиною, яка споріднена домінантній нації держави, в яком існує зазначений рух. Іредентизм виник в другій половині ХІХ століття в Італії (Italia
irredenta) у зв’язку з її претензією на територію південного Тіролю, який входив
до складу Австро-Угорщини. В 1920-1930-х роках потужний іредентиський рух характерний для Угорщини та Німеччини, що претендували на частини територій
сусідніх з ними держав. Угорський іредентизм у число своїх претензій включав
також території, де проживали русини (Підкарпатська Русь, Східна Словаччина,
Воєводина), як колишні частини земель „Святостефанської корони”.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 198-199.

Ірташ, копаниця, освоєна селянами Підкарпатської Русі земля, яка раніше була
пустирем, покритим кущами.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Іца, одиниця виміру об’єму рідини, яка дорівнювала 0,846 літру.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Йобагіони (jobagiones), в період раннього середньовіччя вільні поселенці у королівських замків (jobagiones castri, populi castrarum) в Угорському королівстві, виконували господарські роботи і несли військову службу. Розширення феодальних
володінь і початок феодальної роздробленості (Золота Булла, 1222 року) вело
до їх закріпачення. З XIV століття йобагіони представляють основну масу феодально залежних селян, виконують панщину, сплачують натуральну ренту, але до
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1514 року користуються правом вільного переходу, після повстання 1514 року під
керівництвом Д. Дожи були закріпачені.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область / Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 570-571; Поп И. Зазнач. твір. С.200.

Йобаді, феодальне залежне селянство в Угорському королівстві, яке мало невеликі наділи землі.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Йозефінізм, система реформ в період правління в Австрійській монархії імператора Йосифа ІІ (1780-1790). Правив в дусі „Освіченого абсолютизму”, в центрі
його уваги була сильна держава, яка розумілася як досконалий механізм, з якого необхідно було усунути відпрацьовані частини і створити нові. В цьому сенсі
здійснювалися йозефінські реформи в монархії Габсбургів.

Література: Winter E. Josephinismus und seine Geschichte 1740-1848. Berlin, 1935; Поп
И. Зазнач. твір. С. 200.

Кадастр, готар, 1) територія земельних угідь, яка відносилась до того чи іншого
населеного пункту; 2) облік та економічна оцінка нерухомого майна; 3) перепис та
економічна оцінка земельних угідь.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Камеральна домінія, королівське феодальне володіння.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571; Поп И. Зазнач. твір. С.201.

Камеральний, казенний, камеральні маєтки – казенні маєтки.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Кантор, 1) церковний півчій у католиків і головний співак у синагозі; 2) шкільний
вчитель церковного співу і музики; нерідко також автор духовної музики.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область / Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571; Поп И. Зазнач. твір. С.202.

Канторський гріш, збір на користь дяка (кантора), що виконував і обов’язки вчителя (півцевчителя). Канторський гріш сплачувало все село; його розміри коливалися в межах 3 – 12 форинтів на рік.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571; Поп И. Зазнач. твір. С.202.
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Карпаторосійська трудова партія (КТП), одна з аграрних партій на території
Підкарпатської Русі русофільської орієнтації. Створена влітку 1920 року за ініціативою русофілів з Галичини – А. Гагатка та І. Цуркановича. Програма КТП включала: автономію Підкарпатської Русі, розширення її території на Спишську, Шаришську і Земплінську жупи, введення російської мови як офіційної мови в школах
та установах, в соціальній сфері виступала з зрівняльними вимогами подібно
програмі партії російських соціалістів-революціонерів (есерів), її лідери знаходились під впливом російської есерки Брешко-Брешковської. Друкований орган КТП
щотижневик „Русская земля” (1919-1938). В 1923 році об’єдналася з „Карпаторусской земледельческой республиканской партией”, через рік відновила свою
самостійність. На виборах 1924 і 1925 років виступала в блоці з чехословацькою
національно-соціалістичною партією В. Клофача і одержала відповідно 8% і 6,4%
голосів. А. Гагатко став депутатом нижчої палати чехословацького парламенту. На
виборах 1929 року разом з „Русским народным соединением” створила „Русский
блок”, який виступав разом з національно-демократичною партією К. Крамаржа і
одержав в Підкарпатській Русі 18,3% голосів.
Література: Карпаторусская трудовая партия. Ея цель, программы и организация.
Пряшевъ, 1920; Поп И. Зазнач. твір. С.203.

Каштелян, кастелян, 1) в ряді країн Західної Європи в середні віка – доглядач
замку, громадської будівлі; 2) в середньовічній Франції – сеньйор, власник замку.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область / Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Кварта, одиниця виміру об’єму рідинних та сипучих тіл (звичайно небагато більше
літру, в США – 0,946 літру).

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область / Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Квота, 1) частина в загальному виробництві та збуті, що встановлювалась для
учасників монополістичного об’єднання; 2) розмір податку з одиниці обкладення.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Кенез, в Угорському королівстві – сільський староста, засновник нового поселення, в якому жили навербовані їм люди (волохи).

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Ключ, ключі, територіально-економічна одиниця, що об’єднувала групу маєтків.
До нього входило кілька сіл та містечок; на території Підкарпатської Русі – ділянка
землі урбаріальної общини.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571; Поп И. Зазнач. твір. С.213.
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Кобел, міра ваги. Один пожонський кобел дорівнював 96 кілограмам.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Коблик, в Угорському королівстві міра землі (1200 кв. сажнів), сипучих тіл (100 кг
зерна), рідини (126, 76 літру). Кобликом вважали також 3000 кущів виноградної
лози. Ототожнювався з хольдом.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571; Поп И. Зазнач. твір. С.213.

Коблина, натуральний збір з населення Підкарпатської Русі на користь церкви
(зерном, сіном, дровами та ін.). Формально коблина була відмінена в 1920 році,
але в дійсності церква стягувала її з селян аж до встановлення Радянської влади.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область / Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571; Поп И. Зазнач. твір. С.213.

Комасація, розмежування поміщицьких і селянських земель і зведення останніх
в один масив. В результаті комасації, що була проведена на території Підкарпатської Русі в 1850-1870 рр., кращі селянські землі перейшли до поміщиків.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571; Поп И. Зазнач. твір. С. 218.

Коменція, в Австро-Угорщині під час Першої світової війни продаж робітникам
зерна за твердими цінами.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Комес (comes), латинська назва жупана (ішпана).

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Комітат, див. жупа. (див. „Історичну довідку про адміністративно-територіальний
поділ території сучасного Закарпаття”).
Комітатський податок, податок на утримання комітатського/жупного управління.
Встановлений в кінці ХVI століття.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Комітатські збори, (див. „Історичну довідку про адміністративно-територіальний
поділ території сучасного Закарпаття”).
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Комітатське управління, (див. „Історичну довідку про адміністративно-територіальний поділ території сучасного Закарпаття”).
Комітети дії, див. акційні комітети.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 569.

Компосесорати (лат. сommunis (спільний) + possessus (володіння)), спільні
дворянські і державні маєтки, що включали населені пункти, землі і ліси.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 569; Поп И. Зазнач. твір. С. 221.

Конвенційна монета (К.М.). У 1753 році в Австрії була запроваджена 20-гульденова або конвенційна система, яка встановлювала срібряну основу грошового
обігу у країні. Згідно цієї системи, з одної кьольнської марки чистого срібла (приблизно 234 грама срібла) виготовлялося 20 гульденів. З того часу срібряні або
золоті гроші дістали назву „конвенційної монети”, тому що на підставі відповідної
конвенції така ж грошова система була запроваджена у Баварії. Не дивлячись на
те, що на початку ХІХ століття дзвінка монета була практично витиснута з обігу паперовими асигнаціями, які об’єднувалися під назвою „Віденська валюта” і виготовлення металевих грошей було майже припинено, рахунок йшов і за конвенційною
системою. Внаслідок збільшення паперових грошей, особливо під час революції
1848-1849 рр., курс конвенційної монети по відношенню до них постійно зростав.
Тому, наприклад, 20000 флоринів К.М. – це срібряні або золоті гроші, а не паперові асигнації.
Джерело: ДАЗО (Державний архів Закарпатської області). Ф. 151. Оп. 10. Спр. 2212.
Арк. 51-52; Schematismus cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Munkácsensis ad annum
Domini 1908. Ungvárini, 1908. P. 98-99.

Конгруа, (лат. pars congrua – частина, яка визначена угодою), сама нижча сума
доходів священиків, що була гарантована законом або доплата від держави, якщо
церковні доходи не забезпечували встановленого мінімуму. В ЧСР був прийнятий
спеціальний закон про конгруа (22.06.1926), оскільки церква не була відокремлена від держави, остання брала на себе матеріальне забезпечення духовних осіб.
Дія зазначеного закону розповсюджувалась і на територію Підкарпатської Русі.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 221.

Контрактуалісти, безземельні селяни, що розорилися або були розорені ще до
скасування кріпосного права, до них відносилися також уріалісти, салісти, уріальні
батраки, майоратні желяри, комірники. Всі вони складали основну масу підкарпатського селянства.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 222.

Копа, лічильна одиниця, що дорівнювала 60 предметам; була розповсюджена з
ХІV століття в країнах Середньої Європи. 60 празьких і мейсенських грошей (копа
грошей) складали празьку гривну, спочатку вагову, а пізніше тільки лічильну.

Словник історичних термінів, понять, назв, одиниць виміру та монет, ...
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Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Копаниця, див. ірташ.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область / Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571; Поп И. Зазнач. твір. С. 222.

Копач (копаш), площа винограднику, яку міг обробити один робітник на протязі
робочого дня, в залежності від його довжини (60-250 кв. сажнів).

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571; Поп И. Зазнач. твір. С. 222.

Корона, крона, назва багатьох середньовічних монет, а також монета і грошова
одиниця деяких країн в новітній час (назва походить від зображення на монеті корони). Австро-угорська корона була введена замість гульдена в 1892 році і знаходилася в обігу до 1918 року. Корона ділилася на 100 гелерів. В Австро-Угорщині
чеканились золоті монети номіналом у 100, 20, 10 корон і срібряні – у 5, 2 і 1 корону.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Корона (крона) угорська, грошова одиниця, що дорівнювала 100 філерам. Випускати почали в Угорщині після розпаду Австро-Угорської держави в 1918 році.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Корона (крона) чеська, грошова одиниця, що дорівнювала 100 гелерам. Введена в
ЧСР в 1919 році. В 1929 році був встановлений золотий зміст корони в 0,03121 грамів.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Косаш, одиниця земельної площі, на якій косар міг скосити траву за один день
(800-1200 кв. сажнів). Використовувалась до аграрної реформи 1848 року.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571.

Крейцер, (грайцарь – русин., Kreucer нім., що несе хрест), спочатку тірольська срібряна монета (сота частина гульдену) ХІІІ століття, введена на території Угорського королівства імператором Максиміліаном ІІ (1564-1576). Служив як дрібна розмінна монета рейнського форинту, 1/60 його частина. З срібряної монета стала пізніше бронзовою.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 571; Поп И. Зазнач. твір. С. 227.

714

Державний архів Закарпатської області

Курія, в середні віка рада при королі або архієпископі. В Угорському королівстві мала і інше значення, а саме, двір, помістя середнього та дрібного дворянства.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572; Поп И. Зазнач. твір. С. 229.

Куруци (Kurucok), (імовірно від угорського kuruc – хрестоносець, від латин.
crux – хрест), учасники повстання під керівництвом Дьордя Дожі в 1514 році в
Угорському королівстві, що спочатку зібралися як хрестоносці для боротьби проти
турок. В повстанні прийняли участь також і підкарпатські русини. В XVII – XVIII
ст. куруцами називали учасників рухів угорського дворянства проти Габсбургів, в
тому числі і підкарпатських селян, що виступали на їх стороні.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572; Поп И. Зазнач. твір. С. 229.

Кухонна плата, кухонні підношення, натуральний збір с селян на користь феодала у виді „подарунків” до свят а також з інших причин і в різні строки. Кріпосні
повинні були доставляти різні продукти сільського господарства і вироби ремесла.
В деяких місцях феодали наказували заміняти натуральний збір грошима. Розміри кухонної плати всіляко залежали від волі феодала.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572.

Латифундія, крупне земельне володіння, маєток, помістя.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572.

„Левенте” (Levente), воєнно-спортивна молодіжна організація, створена в Підкарпатській Русі режимом Міклоша Хорті (1939-1944).
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 233.

Легат, офіційний представник папи римського.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572.

Легіонери, солдати і офіцери чехословацьких воєнних формувань, що створювалися під час Першої світової війни на території держав Антанти. Легіонери, що
поселилися на території Підкарпатської Русі, отримували земельні ділянки і були
опорою чехословацької влади на місцях.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572.
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Легітимація, посвідчення.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572.

Ліберташ, мідна малоцінна монета з написом „pro patriae et libertate” („за батьківщину та свободу”), що чеканилася в Мукачівському замку в період війни проти
Габсбургів 1703-1711 рр. під керівництвом Ференца ІІ Ракоці.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С.235.

Лібертіни, прошарок селян, за службу королю звільнених від феодальних повинностей і наділених землею. З ослабленням королівської влади втрачають свободу і в кінці XV – на початку XVI століття закріпачуються.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572; Поп И. Зазнач. твір. С. 235.

Лікоть, старовинна лінійна міра, що дорівнювала 0,591 метра.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572; Поп И. Зазнач. твір. С. 236.

Ліцитація, розпродаж майна боржників з аукціону.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572.

Магістрат, орган міського самоврядування. Відав адміністративними, господарськими, фінансовими, поліцейськими і судовими справами.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572.

Магнатські слуги, категорія залежних селян. З’явилася в середині ХІІІ століття.
Жили в замкових маєтках і володіли наділами.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572.

Магнати, крупні землевласники, аристократична верхівка феодального класу в
ряді країн Європи.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская області/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572.

Майорат, фідеїкоміси, неподільні поміщицькі землі, що переходили в спадщину
від батька до сина.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
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Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572; Поп И. Зазнач. твір. С. 241.

Марія-Повч, монастир оо. Василіан, місто паломництва і поклоніння чудотворній
іконі греко-католиків Угорщини, Підкарпатської Русі і Румунії на свято Успіня Діви
Марії (28 серпня). Знаходиться в селі Повч, Соболч-Сотмарського комітату в Угорщині.
Література: Ojtozi E. A máriapócsi bazilitak cirilbetűs könyvey. Debrecen, 1982;
Máriapócs 1696 – Nyiregyháza 1996: történelmi konferencia a Máriapócsi Istenszülő-ikon első
könnyezésének 300. Évfordulójára. Nyiregyhaza, 1996; Поп И. Зазнач. твір. С.246.

Маріяш (маріаш), стародавня срібна монета, яка дорівнювала 17 крейцерам.

Джерело: ДАЗО (Державний архів Закарпатської області). Ф. 64. Оп. 1. Спр. 260. Арк.
3-4. Оригінал. (Заповіт мешканця м. Мукачева Янка Товтина, складений на користь Мукачівського монастиря. 16 листопада 1742 р.).

Матуріні, натуральний податок-пригощення, тобто обов’язок населення годувати
короля та його світу під час їх перебування в тому чи іншому селі, районі, місті,
годувати королівських чиновників, гінців, легатів, а також забезпечувати фуражем
їх коней.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область / Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572.

МСП („Міжнародна Соціалістична партія Підкарпатської Русі”), створена
на з’їзді в Ужгороді 21.03.1920 року за участю 50 делегатів з комітатів Шариш,
Унг, Берег, Угоча. Учасники з’їзду визнали принципи ІІІ Комуністичного Інтернаціоналу (Комінтерну), обрали 2 секретарів, русина І. Мондока та угорця Б. Фюзі,
друковані органи партії газети „Munkás ujság” і „Правда”. Делегація МСП взяла
активну участь у створенні Комуністичної партії Чехословаччини (КПЧ) на з’їзді
14-16.05.1921 року, стала її крайовою організацією (24 округ КПЧ). На виборах до
парламенту отримала голоси: 1924 рік – 39,4%; 1925 – 30,8%; 1929 – 15,2%; 1935
– 24,4%. В парламенті була представлена в 1924 році – 4 депутатами і 2 сенаторами, в 1925 – 3 депутатами і 2 сенаторами, в 1929 – 2 депутатами і 1 сенатором.
Мала свою молодіжну організацію і маловпливові „Червоні профспілки”. Під час
політичної кризи 1938 року виступала з гаслами оборони республіки її орієнтації
на СРСР. В жовтні 1938 року, як і вся КПЧ, розпорядженням уряду ЧСР була розпущена, її керівники емігрували до СРСР.
Література: Кремпа И. За интернациональное единство революционного рабочего
движения Чехословакии. Москва, 1979; Нариси історії Закарпатської обласної партійної
організації/ред. Ю. Ільницький та ін. Ужгород, 1980; Поп И. Зазнач. твір. С. 250.

Мораторіум на борги, термін, на протязі якого кредитори не мали права стягувати борг шляхом екзекуції. Під тиском революційного руху трудящих на території
Підкарпатської Русі мораторіум на борги був встановлений під час економічної
кризи 1929-1933 років.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область / Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572.
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Мунера, натуральний збір на користь феодала, до свят (Різдва, Пасхи і св. Трійці). Селяни „дарували” свиней, овець, рибу, гусей, курів, хліб, сир, віск, мед, муку,
вино, пиво.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572.

Наділ, земельна ділянка, що надавалася феодалом у користування селянина. Розміри наділів в різних місцях Підкарпатської Русі були неоднакові. В Ужанському комітаті повний наділ дорівнював 20-28 хольдам поля або 8-12 хольдам пасовища.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572.

Наджупан, (див. „Історичну довідку про адміністративно-територіальний поділ території сучасного Закарпаття”).
Намісництво, орган місцевого адміністративно-поліцейського управління в Угорщині та Австро-Угорщині в XVIII – XIX століттях. Наприклад, Угорське королівське
намісництво в Пожоні (Братиславі), пізніше в Буді, яке управляло східними комітатами Угорського королівства, в тому числі Березьким, Ужанським, Угочанським
і Марамороським.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 572.

Народні школи, восьмирічні державні школи. Створені в кінці ХІХ століття. Давали початкову освіту. Під час входження території краю до складу ЧСР такі школи
були відкриті з чеською мовою навчання.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 573; Поп И. Зазнач. твір. С. 269.

Натуралії, натуральні повинності селян на користь феодала.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 573.

Немеши, дрібні дворяни на території Підкарпатської Русі. Ця категорія дворянства поступово розорювалася і її кількість зменшувалась.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 573.

Нормальні школи, початкові чотирьохкласні школи в Угорщині, які існували з кінця XVIII століття.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 573.
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Нотар, (див. „Історичну довідку про адміністративно-територіальний поділ території сучасного Закарпаття”).
Нотарське управління, (див. „Історичну довідку про адміністративно-територіальний поділ території сучасного Закарпаття”).
Око, одиниця виміру рідини та сипучих тіл, дорівнювала приблизно 1,31 кг.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 573; Поп И. Зазнач. твір. С. 279.

Окружне управління, (див. „Історичну довідку про адміністративно-територіальний поділ території сучасного Закарпаття”).
Окружний начальник, (див. „Історичну довідку про адміністративно-територіальний поділ території сучасного Закарпаття”).
Окружний нотар, (див. „Історичну довідку про адміністративно-територіальний
поділ території сучасного Закарпаття”).
Ораниця, орна земля.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 573.

Ординація, звід правил, юридичних положень, розпоряджень з певних питань;
статут, привілей.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 573.

Осадники, чеські колоністи на території Підкарпатської Русі.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 573.

Очкове, подать з вулика.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 573.

Палатін, резиденція угорського короля. Так називали крупних феодалів, що заміщали в цих резиденціях короля під час його відсутності.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 573.

Парцела, дрібна земельна ділянка, на якій селянин вів своє господарство.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 573.
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Парцеляція, дроблення селянських земельних наділів. Була поширена на території Підкарпатської Русі в період Австро-Угорщини і в 1920-1930-х рр. в період
Чехословаччини.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 573.

Патент, документ на право займатися торгівлею, ремеслом та ін.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область/Ред. коллегия тома: Семенюк Н.Н., Балла Л.К., Боднар В.Л., Васинюк В.М., Гранчак И.М. и др. Киев:
Институт Истории Академии Наук УССР, 1982. С. 573.

Патриціат, найбільш багата, привілейована частина населення середньовічних
міст (купці, лихварі, багаті власники домів і міської землі).
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 573.

Пенге, грошова одиниця в Угорщині з 1925 до 1946 рр., поділялася на 100 філерів.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 573.

Плебан, католицький священик, що мав свою парафію.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 573.

Плебанія, парафія католицького священика.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 573.

Плуг, одиниця виміру земельної площі, що дорівнювала 0,75-1,7 гектару.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 573.

Піджелери, в період феодалізму в Угорщині бідні селяни, що не мали навіть власної хати.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 573.

Піджупан, (див. „Історичну довідку про адміністративно-територіальний поділ території сучасного Закарпаття”).
Подать з котлів, вид самовільно встановленої домінією плати за виготовлення
селянами горілки та пива. Вносилася з кожного котла в розмірі 1-1,8 форинту.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 573.

Подимне, одна з форм феодальної податі. Назва походить від одиниці обкладення – диму (дому, двору).
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 573.

Пожонська міра, див. братиславська міра.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 569.
Поп И. Зазнач. твір. С. 124.
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Порція державна, (від лат. pars), податок в середні віка, що був введений в 1342
році. Стягувався з кожного селянського двора і спочатку складав 3 динарія на рік,
в кінці XVII ст. – 250 форинтів, а в першій половині XVIII ст. складав 500 форинтів.
З 551 форинта в 1775 р. він збільшився на початку ХІХ ст. до 685 форинтів.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 573.
Поп И. Зазнач. твір. С.301.

Прагматична санкція, документ, виданий імператором Карлом VI Габсбургом в
1713 році і затверджений сеймами окремих земель в 1720-1723 рр., встановлював
нероздільність володінь Габсбургів і водночас обіцяв цим землям, в тому числі і
Угорщині, збереження їх прав і привілеїв.

Література: Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870-1914: учеб. пособие/сост.:
П.И. Остриков, П.П. Вандель. М.: Высшая школа, 1989. С. 237.

Представництва, дуже обмежені виборні органи місцевого самоврядування, що
існували під час входження території Підкарпатської Русі до складу Угорщини і
Чехословаччини.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 573.

„Президія Цивільного управління Підкарпатської Русі” (Presidium Civilní
správy Podkarpatské Rusi), вищий орган чехословацького „Цивільного управління” в Підкарпатській Русі. Створений в жовтні 1919 року, підпорядковувався
Міністерству внутрішніх справ ЧСР, на місці губернатору. „Президія” керувала
діяльністю всіх рефератів (відділів) „Цивільного управління”, проводила наради
референтів, рішала важливі адміністративні проблеми. Очолював „Президію” віце-губернатор. 30.11.1922 року „Президія” була ліквідована, замість неї створена
канцелярія віце-губернатора і „Президія політичного управління”. Повноваження
між ними були розділені наступним чином: всі економічні і кадрові питання, контроль за роботою установ були в компетенції „Президії політичного управління”,
питання політичного характеру, контроль за роботою рефератів (відділів) в компетенції канцелярії віце-губернатора. Після розділу повноважень ці дві структурні одиниці „Цивільного управління” діяли одночасно, замінив тим самим „Президію Цивільного управління”. В 1926 році „Президія Цивільного управління” була
відновлена, працювала до липня 1928 року, ліквідована у зв’язку з адміністративною реформою. Замість неї була створена „Президія Крайового (Земельного) управління”.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 302.

Пресбурзька міра, див. братиславська міра.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 569.
Поп И. Зазнач. твір. С. 124.

Продовольча акція, заходи уряду ЧСР в період світової економічної кризи (19291933 рр.), які полягали в тому, що голодуючим видавали талони на отримання
страви або деяких продуктів.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 573.
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Пропинація, монопольне право магнатів і дворянства на виготовлення і продаж
спиртових напоїв у своїх маєтках.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 573.

Прут, 1) староруська земельна міра, що дорівнювала 1-2 га; 2) вузький шматок
поля; 3) старочеська міра довжини і площі, що дорівнювала 8 ліктям (4,73 метра);
колись її вимір коливався від 2,96 до 620,97 метра.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 573.

„Ratio Educationis”, закон про шкільну реформу імператриці Марії Терезії (1777
р.). Створювались 4 типа шкіл. Сільські однокласні з одним вчителем, в містечках
трьохкласні з двома вчителями, тривіальні, де учні рідною мовою навчалися читанню, письму і рахуванню (trivium). В містах так звані „нормальні школи” з трьома
вчителями і чотирьохрічним терміном навчання, що готували вчителів для нижчих ступенів школи, і, нарешті, середні школи. Останні створювалися трьох типів:
нижча, так звана „граматична”, гімназія з класами поетики і риторики та „академії”,
як перехідна ступінь між гімназією і університетом. В середніх школах навчання
вводилося німецькою мовою. В русинському середовищі здійснення шкільної реформи взяв на себе Мукачівський греко-католицький єпископ-реформатор Андрій
Бачинський. З метою її матеріального забезпечення підписав угоду (24.02.1778 р.)
з представником Намісницької Ради в Пожоні (Братиславі) графом П. Фештевичем про виділення у кожній парафії для вчителя 6 кадастрових угрів землі, квартири і шкільної будівлі. Землю повинні були надати окремі домінії і держава. Вже
в травні 1778 р. про це була підписана угода з графом Шенборном для комітату
Берег, казна забезпечувала земельні наділи в комітатах Унг і Мараморош. Сильну протидію оказували поміщики комітату Угоча. В результаті здійснення шкільної
реформи в північно-східних комітатах Угорського королівства розтягнулося на два
десятиріччя. В 1793 р. зусиллями єпископа А. Бачинського курси для вчителів в
Коритнянах були реорганізовані в ліцей, в 1794 р. Королівська Рада відкрила в
Ужгороді вчительську семінарію.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 307.

Реляція, письмове донесення.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 573.

Реманенції, земля (орна, сінокоси, пасовища, ліси), що залишилась після проведення комасації в Австро-Угорщині. Переходила до рук поміщиків або передавалася селянам за додатковий викуп.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 573-574.

Рента, доход з капіталу, майна або землі, який можна регулярно отримувати, не
займаючись підприємницькою діяльністю.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.

Рескрипт, письмова відповідь. Акт монарха з деяких справ, що вимагали його затвердження.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.

722

Державний архів Закарпатської області

Рестенція, недоїмка.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.

Роковина, обов’язкова безплатна повинність селян Підкарпатської Русі на користь уніатської церкви (від 1-2 до 10 днів на рік). Формально відмінена в 1920
році, а фактично церква її вимагала аж до встановлення Радянської влади.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.

Рустікальні землі, селянські земельні наділи у феодальній Австрії. Знаходились
у спадковому користуванні селян. Юридично власниками рустікальних земель являлися власники домінікальних земель (поміщики, держава, церква), на користь
яких селяни зобов’язані були відбувати панщину, виконувати різні натуральні і грошові повинності. Згідно реформі 1848 року селянські наділи перейшли в особисту
власність селян, в результаті чого розділення на рустікальні і домінікальні землі
втратило попереднє значення.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.

Сажень погонна, коло 1,9 м; Сажень квадратна – 3,6 кв. м; Сажень кубічна –
4 куб/м. дров.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 322.

Сакси (саси), вихідці з Саксонії, що поселилися в Трансільванії. Їх іменем називалися всі німецькі поселенці.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.

„Севлюське право”, комплекс міських привілеїв і прав, які надавалися м. Севлюшу (сучасний Виноградів) угорським королем Іштваном V в 1262 році, підтверджених угорськими королями в 1319, 1329 роках.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 327.

Сегрегація, відокремлення урбаріальних лісів і пасовищ від поміщицьких. Як і
комасація, проводилась після реформи 1848 року в інтересах панівних класів.
Внаслідок сегрегації селяни по суті втрачали права на користування пасовищами,
лісовими угіддями, водопоями.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574;
Поп И. Зазнач. твір. С.327.

Секвестр, 1) заборона або обмеження користування яким-небудь майном за розпорядженням органів державної влади; 2) конфіскація майна на користь держави;
3) передача майна або предмета спору у відання або збереження третій особі до
рішення судового спору.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.

Секеї, етнографічна група угорців. Імовірно, що секеї – нащадки угорців, переселених угорськими королями в ХІІІ столітті в гірські райони Трансільванії для захисту кордонів від набігів кочових племен. Вони брали участь в походах угорських
королів. Організаційну структуру (поділ на полки), воєнні обов’язки секеї зберегли
до революції 1848 року.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.
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Сервітути, право селян користуватися поміщицькими угіддями, що для самих селян було суттєвою підмогою в їх господарстві. Намагання поміщиків обмежити
сервітути і перетворити їх в джерело додаткових доходів загострювало боротьбу
між селянами і феодалами. Згідно закону від 1853 року, селяни могли викупати
сервітути.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.
Поп И. Зазнач. твір. С.327.

Сервіція, служба або безплатна робота селянина на користь феодала (у дворі,
біля тварин, а також перевезення вантажів та ін.).
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.

Серви, раби. В кінці ХІ – на початку ХІІ ст. в Угорщині стали кріпосними селянами,
що мали господарство і виконували відробки (панщину). В середині ХІІІ ст. головною формою повинностей сервів став оброк натурою, розміри якого визначались
потребами панського господарства.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.

Сільські комісари (офіційні представники, урядові комісари) – на території Підкарпатської Русі, під час її входження до складу ЧСР, призначалися замість розпущених сільських або міських представництв, якщо в них переважали представники „лівих” партій.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.

Сільські комітети, управи, адміністративні виборні управління в селах в період
Чехословацької республіки. На чолі комітетів, управ стояли старости.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574;
Поп И. Зазнач. твір. С.327.

Сільські повинності, громадські повинності, в 1920-1930-х рр. на території Підкарпатської Русі обов’язок кожного селянина безплатно відробити 3-5 днів. В
1930-х рр. дозволялося замість себе наймати робочу силу або вносити відповідну
суму в громадську касу.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.

Скультети, грамоти, що надавалися феодалами своїм підлеглим на право заселяти спустошені села або засновувати нові поселення.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574;
Поп И. Зазнач. твір. С. 331.

Слободники (сабодаши), селяни, що були звільнені від кріпосної залежності і які
мали право володіння земельними наділами за особливі заслуги перед феодалом. В XVIII – на початку ХІХ ст. цей прошарок селян поступово втрачає свої права
і знову попадає у феодальну залежність.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574;
Поп И. Зазнач. твір. С. 332.
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Солтиси (солтеси, шолтеси, шолтейси), довіренні особи феодала. За дорученням останнього, вони, вербуючи людей, засновували нові або заселяли спустошені села. Солтиси отримували кращі землі і на 10-16 років звільнялися від податків,
феодальних повинностей.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574;
Поп И. Зазнач. твір. С. 335.

Соляна комора (соляна палата), угорська урядова установа, що здійснювала
королівську монополію на видобуток і продаж солі на території Марамороша.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574;
Поп И. Зазнач. твір. С. 335.

Староста, посадова особа в селі. Спочатку призначався феодалом, а після урбаріальної реформи 1764-1772 рр. в Угорщині, обирався терміном на один рік.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.

Соціал-демократична партія Підкарпатської Русі, дочірня організація Чехословацької с.-д. партії. Створена в травні 1920 року, лідери Я. Остапчук, Є. Пуза, С.
Клочурак, В. Шуба, В. Клемпуш, І. Товтин, І. Михалко, І. Чулак. Дотримувалась
проукраїнської орієнтації, виступала за надання краю автономії, за прискорення
його економічного розвитку. В ідейному відношенні слідувала принципам ІІ Інтернаціоналу. На виборах 1924, 1925, 1929 і 1935 рр. отримала відповідно 9,4%, 7,4%,
8,6% і 9,2% голосів виборців. В парламенті була представлена одним депутатом,
в 1935 році – двома і одним сенатором. Друкованими органами партії були тижневик „Вперед” (в 1920-1921 рр. „Народ”) (український), „Szabadság” (угорський),
„Hlas Východu” (чеський).
Література: Поп И. Зазнач. твір. С.335-336.

Суха корчма, плата за невикористання вина, яке виготовлялося поміщицькими
винокурнями. Ця плата розподілялася не по дворам, а по населеним пунктам в
цілому і сплачувалась три рази на рік під час великих свят. Розмір сухої корчми
коливався від 3 до 30 форинтів.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.

Таксалісти, залежні селяни, які не користувалися земельними наділами, а тільки
садибою. За садибу сплачували поміщику так звану „таксу” або відробляли панщину. Після відміни кріпосного права ця група селян землю не отримала.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574;
Поп И. Зазнач. твір. С. 342.

Талер, срібряна монета, яку почали чеканити в 1518 році в Чехії. Див. також гульден.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.

Телек, ділець, ділянка землі, що належала селянину. Площа „телека” в різних частинах Підкарпатської Русі була неоднаковою. Згідно урбаріальної реформи ХVIII
століття „телек” складав 32 гольда. Розорені селяни мали тільки частину „телека”
– 0,5 – 0,25.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574;
Поп И. Зазнач. твір. С. 343.
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Терезіанський кадастр, опис земельних наділів і всіх інших доходів, що обкладалися податком, складений в період правління Марії Терезії (1748), включав
не тільки земельні наділи кріпосних (рустікал), але й дома міщан та ін. В 1757
році був доповнений другим Терезіанським кадастром, що включав також опис
земельних володінь дворян (домінікал) і всі інші їх доходи, але податки на дворянство були нижчими. Опису підлягали також доходи церкви. Терезіанський кадастр
діяв до введення йозефінського кадастру в 1789 році. Після смерті Йозефа ІІ його
наступник Леопольд ІІ повернувся до Терезіанського кадастру.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 344.

Терарій, тераріум, поземельна дань.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574.

„Трипартитум”, „Tripartitum” (Opus tripartitum juris consuetudinarii regni Hungariae),
трьохтомний кодекс законів, автором якого був відомий угорський державний діяч
і юрист Іштван Вербьоці (Verbőczi István). Згідно цього кодексу всі жителі королівства, крім дворян, представників церкви і жителів вільних королівських міст були
оголошені кріпосними. Русини практично всі були закріпачені, оскільки у них не було
дворянства, до того ж і в королівських містах їх налічувались одиниці. Православні
священики, невизнані „схизматики”, були на положенні кріпосних. Цей постулат був
виправлений тільки в 1848 році. „Трипартитум” ніколи не був затверджений Державними зборами, але вже в 1517 році був надрукований і застосовувався дворянством
на практиці. В 1628 році був включений до збірника угорських законів.
Література: Kadlec K. Štěpan z Verbovce a jeho Tripartitum.//Sbornik věd právních a
statních. 1902, № 2; Мицюк О. Нариси з соціально-господарської історії б. Угорської нині
Підкарпатської Русі. Ужгород, 1936. Т. І.; Bónis G. A jogtudo értelmiség a Mohács elötti
Magyországon. Budapest, 1971; Поп И. Зазнач. твір. С. 133.

Угор, див. хольд (гольд).

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575;
Поп И. Зазнач. твір. С. 350.

„Угорська Русь”, назва краю у колишньому Угорському королівстві, населеного
русинами. Включала територію, яка пізніше отримала назву „Підкарпатська Русь”
(нині Закарпатська область у складі України) і Прящівшина (в складі Словаччини). Термін Угорська Русь з 30-х років ХІХ століття використовувався російськими,
польськими, українськими та іншими вченими. Зазначений термін зустрічається в
церковних документах XVIII століття. Так у свідоцтві, виданим єпископом Свидницьким та Платенським Григорієм Вучиничем від 25 березня 1732 року, зустрічається термін „Крайна Угророссийская”. Від назви „Угорська Русь” походить старий
етнонім „угро-русини”, тобто русини Угорщини.
Література і джерела: Поп И. Зазнач. твір. С.350; ДАЗО. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 153. Арк.
1-1 зв. Оригінал.

Угорські політичні партії в Підкарпатській Русі в 1920-1930-х рр.: „Партія Угорського права”, лідери Є. Корлат, З. Деже, друкований орган „Kárpáti Magyar Hirlap”;
„Угорська партія дрібних сільських господарів”, лідер Ф. Егрі з с. Великі Геєвці; „Угорська християнська-соціальна партія, голова І. Керекеш, друкований орган „Határasi
ujság”; „Угорська партія автохтонів”, голова А. Аркі. В листопаді 1920 року всі зазна-
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чені партії створили „Союз угорських партій”, програмною задачею якого стала боротьба за права угорського населення краю, брав участь також у заходах відносно
надання автономії Підкарпатській Русі. Це об’єднання користувалося підтримкою
уряду Угорщини. Особливу активність проявляли „Християнсько-соціальна партія”
і „Угорська національна партія” (УНП), що виникла в результаті об’єднання „Партії
дрібних сільських господарів” і „Партії угорського права”. УНП на перших виборах
1924 року отримала 11% голосів виборців. Була другою в краї після КПЧ, приблизно стільки ж голосів отримала і на наступних виборах в парламент: в 1925 році
– 11,8%, 1929 – 11,4%, 1935 – 10,6%. Об’єднувала селян, міських жителів, частину угорської інтелігенції, в парламенті ЧСР була представлена одним депутатом і
одним сенатором (Корлат, Егрі, Гоккі). Мала свої друковані органи: „Kárpáti Hirado”,
„Kárpáti Magyar Hirlap”, „Kárpáti Magyar Gazda”, „Oslako”.
Література: A Ruszinszkoi Magyar Pártok Szövetsége//Kárpátaljai Magyar Gazda. Naptár
az 1923-évre. Ungvár, 1922; Brandejs J. Vývoj polítíckých poměrů na Podkarpatské Rusi
v období 1918-1935//Podkarpatská Rus. Red. Zatloukal J. Bratislava, 1936; Švorc P. Zakliata
krajina. (Podkarpatská Rus 1918-1946). Prešov, 1996; Поп И. Зазнач. твір. С. 132.

Удворники, залежні селяни в королівських володіннях, замках. Виконували різні
роботи (повинності), сплачували десятину королю і десятину єпископу. У випадку
воєнної небезпеки повинні були виступати як допоміжні сили разом з йобагіонами,
що виконували воєнні обов’язки в замках. В кінці ХІІ століття з роздачею королями земель у ленне володіння феодалам удворники як перша категорія залежних
селян королівських володінь попадають у повну феодальну залежність, їх становище набуває рис кріпосних.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 574;
Поп И. Зазнач. твір. С. 351.

Ужгородське окружне поземельне управління, установа, що була створена в
1919 році чехословацьким урядом для проведення земельної реформи на території Підкарпатської Русі. Йому підпорядковувались Ужгородський, Мукачівський,
Хустський, Свалявський і Севлюський комісаріати.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575.

Урбар, урбарій (з латинського urbarium – прибуток, дохід, урожай; з німецького
urbar – прибутковий, врожайний), річний інвентарний документ про поміщицьку
землю, що оброблялася (домінікал), а також реєстр повинностей селянина-кріпосного по відношенню до феодалу. Після розпаду Угорського королівства в середині XVI століття угорське дворянство постійно „поновлювало” його у своїх інтересах, збільшуючи об’єм повинностей селян. Саме тому імператриця Марія Терезія
спробувала провести його радикальну реформу, видав 23.01.1767 року Декрет
про Угорський урбарій (Regulatio urbarialis).
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575;
Поп И. Зазнач. твір. С. 361.

Урбаріальна власність, общинна власність так званої урбаріальної общини на
земельні угіддя, пасовища, луги, ліси.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575;
Поп И. Зазнач. твір. С.361.
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Урбаріальна реформа Марії Терезії, була проведена в Угорщині в 1764-1772
рр. і визначила норми взаємовідносин між поміщиками і кріпосними. Згідно зазначеної реформи, селянська сім’я була зобов’язана відробити на рік 104 дня пішої
панщини або 52 дні з тяглом. Крім панщини, кріпосні відбували також натуральні
і грошові повинності.

Література: Петров А.Л. Первый печатный памятник угрорусского наречия. Урбар и
иные связанные с крестьянской Марии Терезы реформой документы. Санкт-Петербург,
1908; Габриел Ф. Материалы к истории крепостничества на Подкарпатской Руси.//Научный
сборник в память Евмения Сабова. Ужгород, 1935; Шульга І.Г. Становище селян Закарпатської України в 70-80-х рр. XVIII ст. // НЗ УжДУ. Т.ХХХVI. Історія. Ужгород, 1958; Neupauer
K. Máriá Tereziá urberrendezése Bereg, Maramaros, Ung es Ugocsa megyében. Budapest,
1989; Удварі І. Русинська жерела урабарської реформы Марії Теризії. // Studia Ukrainica
et Rusinica Nyiregyhaziensia, 6. Nyiregyháza, 1999; История городов и сёл Украинской ССР.
Закарпатская область. С. 575; Поп И. Зазнач. твір. С. 361-362.

Урбаріальні общини, колективний власник (жителі села) земельних угідь, що
були створені внаслідок урбаріальної реформи Марії Терезії (1764-1772). З формально-юридичної сторони зазначені общини існували на території Підкарпатської Русі і Пряшівщини аж до 1945 року.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575;
Поп И. Зазнач. твір. С. 362.

Утраквістичний, двомовний. Література: История городов и сёл Украинской
ССР. Закарпатская область. С. 575.
Фара, церковний маєток.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575.

Фасія, 1) підрахунок доходів; 2) декларація платника податей про доходи.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575.

Філер (угорська назва гелера), розмінна монета Угорщини, яка з 1892 року дорівнювала 1/100 крони, з 1925 р. – 1/100 пенге.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575.

Фінансова дирекція, установа періоду ЧСР, яка здійснювала в 20-30-х рр. ХХ ст.
контроль за виконанням місцевих бюджетів і збором податків.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575.

Фінансова сторожа, в ЧСР озброєна прикордонна охорона, що була створена
для боротьби з контрабандою.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575.

Фіск, державна казна.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575.

Фольварк, помістя, садиба.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575.
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Форинт, флорин, золота грошова одиниця Угорського королівства XVIII–XX ст.
В XVI–XVIII ст. використовувалася назва „флорин”, який дорівнювався німецькому
гульдену.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575.

Хольд, гольд, угор, одиниця вимірювання землі в Угорщині. Звичайний хольд
дорівнював 1200 кв. сажням (0,432 га), кадастральний хольд – 1600 кв. сажням
(0,576 га).
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575.

Ценз, (Cenzus), грошовий податок, яким оподатковувався земельний наділ, що
знаходився у користуванні селянської родини до середини ХІХ століття. Розмір
його залежав від розміру і якості земельного наділа. В державних домініях його
розмір дорівнював 1,8 – 3 флоринів, в приватних, поміщицьких був значно вищий
і коливався від 6 до 12 флоринів.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575;
Поп И. Зазнач. твір. С. 378.

„Центральна Руська Народна Рада” (ЦРНР), створена в Ужгороді 08.05.1919
року з числа представників Ужгородської, Хустської і Прешовської народних рад.
На своєму першому засіданні прийняла рішення про приєднання Підкарпатської
Русі до Чехословацької республіки. Вислала в Прагу повноважену делегацію у
складі 105 членів на чолі з А. Бескідом, А. Волошином, Г. Жатковичем, вела переговори про умови включення краю до складу ЧСР з президентом Т.Г. Масариком і
міністром А. Швеглою. Єдність ЦРНР проіснувала недовго, вже на з’їзді 09.10.1919
року були утворені дві фракції, „руська” (проукраїнська) і „карпаторусская”, русино-русофільська. Керівництво ЦРНР перейшло до русофілів А. Бескиду і А. Гагатку. У подальшому діяльність ЦРНР обмежувалась публікаціями меморандумів
і протестів проти політики уряду ЧСР в питаннях автономії Підкарпатської Русі
та її західних кордонів. Тільки в серпні 1936 року русино-русофіли і українофіли
знову поновили співробітництво в єдиній ЦРНР, прийняли новий проект автономії краю (28.11.1936). Його ігнорування урядом ЧСР знову розділило ЦРНР. Дві
фракції довгий час діяли як окремі організації і об’єдналися тільки з початком чехословацької політичної кризи (29.05.1938) в рамках нової організації – „Первой
Русско-Украинской Центральной Народной Рады” (РУЦНР). Від її імені представники всього політичного спектру Підкарпатської Русі вели переговори з урядом
ЧСР про автономію Підкарпатської Русі. Переговори закінчились успіхом тільки
після Мюнхену (11.10.1938), після сформування уряду автономної Підкарпатської
Русі РУЦНР практично перестала функціонувати.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 378.

„Центральная Русская Народная Рада”, організація підкарпатських русофілів
в „Карпатській Україні”. Створена в Хусті (14.11.1938), очолювана В. Караманом,
П. Совою і П. Федором. Своїм завданням ставила захищати „русские” інтереси
в автономній провінції. ЦРНР протестувала проти звільнення русино-русофілів
з шкільної системи, визначала політику уряду А. Волошина як антидержавну, дії
„Карпатської Січі” називала „українським терором”, вимагала від центрального

Словник історичних термінів, понять, назв, одиниць виміру та монет, ...

729

уряду в Празі заміни кабінету українофілів урядом на чолі з сенатором Е. Бачинським. В умовах агонії Чехо-Словаччини і перетворення її в авторитарну державу,
уряд в Празі не реагував на звернення ЦРНР.
Література: Поп И. Зазнач. твір. С. 378.

Цехи, замкнуті корпоративні об’єднання ремісників одної або близьких спеціальностей в період феодалізму. Створення цехів було обумовлено необхідністю захисту станових інтересів ремісників і вимогами спільного регулювання ремісничого виробництва і торгівлі. Організацію, функції і порядок діяльності цехів визначали їх статути.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575.

Цло (від чеського clo, poplatek), мито.

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575.

Чинш, грошовий або продуктовий збір з селян та міщан на користь землевласника, що з’явився на території Підкарпатської Русі в XIV столітті. Його розмір залежав від кількості землі та робочої худоби. Визначався законом або звичаєм.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575.

Штолові доходи, збори уніатських священиків за хрещення дитини, вінчання, похорони.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575.

Юста, одиниця виміру рідини (коло 0,846 літру).

Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575;
Поп И. Зазнач. твір. С. 405.

Яраш, малий адміністративний округ, що складався з декількох сіл, що належали
одному нотарському управлінню.
Література: История городов и сёл Украинской ССР. Закарпатская область. С. 575;
Поп И. Зазнач. твір. С. 411.
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1. Адміністративна будівля другої половини ХІХ століття в м. Берегові –
приміщення Державного архіву Закарпатської області (м. Берегово).

2. 1710 р., червня 10. – Паспорт, виданий російським генералом
Янусом фон Еберстетом угорському священику Василю Ковордану
для проїзду з Росії до Угорщини.
ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 303. Арк. 1. Оригінал. Рукопис. Рос. мова.

3. 1391 р., травня 9. – Грамота короля Угорщини Сигізмунда Люксембурзького стосовно підтвердження привілеїв м.
Мункач та заборони будь-яких нововведень. ДАЗО. Ф. 1589. Оп. 3. Спр. 1. Арк. 1. Оригінал. Рукопис. Лат. мова.

731

732

Державний архів Закарпатської області

4. 1727 р., червня 3. – Свідоцтво архімандрита Києво-Печерської Лаври Іоаннікія
про відвідування Печерського монастиря Боронявським ченцем Парфенієм.
ДАЗО. 151. Оп. 1. Спр. 415. Арк. 1. Оригінал. Рукопис. Давньоруська мова.

5. 1727 р., грудня 6. – Фрагмент листа віце-канцлера Російської імперії
А.І. Остермана відомому громадському діячу нашого краю
І. Зейкану з приводу умов листування.
ДАЗО. Ф. 4. Оп. 19. Спр. 53. Арк. 7-8 зв. Оригінал. Рукопис. Лат. мова.
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6. 1732 р., березня 25. – Свідоцтво, видане єпископом Свідницьким
та Платенським Григорієм Вучиничем ієромонаху Григорію Булко
стосовно переселення його з монастиря святих архангелів Михайла
та Гавриїла до Мукачівського монастиря св. Миколая.
ДАЗО. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 153. Арк. 1. Оригінал. Рукопис. Давньоруська мова.

7. 1733 р., липня 19. – Обітниця ігуменів Імстичевського, Зарецького,
Березницького та Краснобродського монастирів про їх добровільне
підпорядкування ігумену Мукачівського монастиря.
ДАЗО. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 168. Арк. 1-2. Оригінал. Рукопис. Давньоруська мова.
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8. 1740 р. – Свідоцтво Палестинського та Ієрусалимського
Патріарха Парфенія про відпущення гріхів віруючому за ім’ям «Жигмонд».
ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 660. Арк. 1-2 зв. Оригінал. Рукопис. Давньоруська мова.

9. 1780 р., листопада 26. – Циркуляр єпископа Мукачівської греко-католицької
єпархії Андрія Бачинського про тяжку хворобу королеви Угорщини Марії Терезії.
ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 2852. Арк. 1. Оригінал. Рукопис. Давньоруська мова.
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10. 1830 р., вересня 15. – Звернення архіваріуса Прешовської
греко-католицької єпархії О. Духновича до єпископа Мукачівської
греко-католицької єпархії О. Повчі з проханням про переведення його
в Мукачівську греко-католицьку єпархію.
ДАЗО. Ф. 151. Оп. 8. Спр. 743. Арк. 5. Оригінал. Рукопис. Лат. мова.

11. 1836 р., жовтня 28. – Фрагмент грамоти короля Угорщини
Фердинанда V з дозволом користуватися новою печаткою
Березького комітату з зображенням цієї печатки.
ДАЗО. Ф. 10. Оп. 3. Спр. 196. Арк. 3-4. Оригінал. Рукопис. Лат. мова.
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12. 1838 р., березня 7. – Розпорядження єпископа Прешовської греко-католицької
єпархії Григорія Тарковича про переведення священика О. Духновича
з Прешовської греко-католицької єпархії в Мукачівську греко-католицьку єпархію.
ДАЗО. Ф. 151. Оп. 8. Спр. 1809. Арк. 1-1 зв. Оригінал. Рукопис. Лат. мова.

13. 1863 р., березня 30. – Повідомлення Капітули Прешовської
кафедральної церкви про смерть старшого каноніка
Прешовської греко-католицької єпархії О. Духновича.
ДАЗО. Ф. 151. Оп. 12. Спр. 787. Арк. 1-1 зв. Друкарський відбиток. Лат. мова.

737
14. 1920 р., серпня
6. – Фрагмент листа
прем’єр-міністра Угорщини графа
Пала Телекі до Союзної
Воєнної комісії країн Антанти в Будапешті
з повідомленням про діяльність Соціалістичної
партії Словаччини
на території Словаччини і Підкарпатської Русі.
ДАЗО. Ф. 29. Оп. 3. Спр.
22. Арк. 72-76. Засвідчена
копія. Машинопис. Англ.
мова.

15. XV – ХІХ ст. – Старовинні грамоти королів
Угорщини та Декрети
імператорів Австрії, які
зберігаються в фондах
Державного архіву Закарпатської області.

16. 1895 – 1940 рр. – Енциклопедії, словники,
багатотомні видання з
історії
комітатів Угорського
королівства, які зберігаються в Науково-довідковій
бібліотеці Державного
архіву Закарпатської області (м. Берегово).
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