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 archiwum 

 



                            Teren działania  

Województwa: 
 

❖ Żytomierskie 
 

❖ Rowieńskie 
 

❖ Wołyńskie  
 

❖ Сhmielnickie  
 

❖ Tarnopolskie  
 

❖ Kijowskie 
 

❖ Winnickie 

 



Opisy online 



❖Okres przedsowiecki 

 Z lat 1793-1918 odnotowano : 

- 887 opisów 

- 472 fondów 

 

Brakujące numery należą do środków utraconych lub przekazanych 

do innych instytucji archiwalnych. 

 





❖Okres sowiecki i okres niepodległości 

 

 





❖Opisy Urzędu Stanu Cywilnego 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi stanu cywilnego i księgi 
metrykalne przechowywane są w urzędach stanu cywilnego przez 75 lat od dnia 
ich sporządzenia. 

Po 75 latach pierwsze egzemplarze ksiąg stanu cywilnego i ksiąg 

metrykalnych przekazywane są przez urzędy stanu cywilnego do stałego 

przechowywania we właściwych archiwach państwowych. 

 

Obecnie są to lata 1919-1945 
 





❖Opisy dokumentów organizacji niefondowych 





❖Listy fondów 
 



 

 

❖ Duchowieństwo prawosławne: spis 
parafii. 

❖ Genealogia. Przegląd tematyczny 
fondów. 

❖ Katalog ksiąg metrykalnych: katolicyzm, 
katolicyzm greckokatolicki, luteranizm, 
judaizm (Tom 1). 

❖ Katalog ksiąg metrykalnych: 
Prawosławie (tom 2). 

❖ Odnotowany rejestr opisów: Fondów 
okresu przedsowieckiego. 

❖ Struktura administracyjno-terytorialna 
Obwodu Żytomierskiego: 1795−2006. 

❖ Broszura Archiwum Państwowego 
Obwodu Żytomierskiego. 

❖ Poradnik (tom 1). 
 

 

Katalogi 



Duchowieństwo prawosławne: spis parafii 



Genealogia. Przegląd tematyczny fondów. 



Katalog ksiąg metrykalnych: katolicyzm, katolicyzm 
greckokatolicki, luteranizm, judaizm (Tom 1) 



Katalog ksiąg metrykalnych: Prawosławie (tom 2) 



 
  

Odnotowany rejestr opisów: Fundusze okresu przedsowieckiego 

 



Struktura administracyjno-terytorialna Obwodu Żytomierskiego: 

1795−2006 

 



  Poradnik (tom 1) 



BAZY DANYCH 

 



Pozasądowe sprawy osób represjonowanych w latach 20. i 40. 

XX wieku (sprawy archiwalne i śledcze) 

 

https://archdep.zht.gov.ua/%d0%b0%d1%80%d1%85%d1%96%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1/
https://archdep.zht.gov.ua/%d0%b0%d1%80%d1%85%d1%96%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1/


                        Ankieta oskarżonego w sprawie karnej 



los na loterię z koperty rzeczy osobistych w sprawie karnej 



 
 

 Przykład sprawy filtracyjnej osoby deportowanej na roboty 
przymusowe w czasie II wojny światowej 

https://archdep.zht.gov.ua/%d1%84%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d1%96%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0/
https://archdep.zht.gov.ua/%d1%84%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d1%96%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0/
https://archdep.zht.gov.ua/%d1%84%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d1%96%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0/


 fondy niespodzianki 
 



 

 

      1                (Kronika wsi znajdowała się w środku księgi metrykalnej z 1868r.) 



 

122                            Житомирське повітове у чиншових справах присутствіє м. Житомир,  

                                                                         Волинської губернії 



       

Р-634                                      (Plan kościoła i projekt sądu)         



146 



 

 

249                                         (listy właścicieli domów w Żytomierzu z 1913 r.) 

 

 



Р-4931                                                                (listy z Niemiec: 1941-1945) 

 



П-85                                                      (ankieta i spis partyjny z 1922 r.) 

 



Р-1687                                (wykazy parafian kościoła w Żytomierzu z              

                                                          1922 r. z adresem zamieszkania i                                                                       

                                                             zarejestrowanym zawodem) 



             opis komety  C/1811 F1 znajdowała się w środku księgi metrykalnej z 1812r. 



 
Biblioteka archiwum 

 



Biblioteka archiwum                               KSIĄŻKA ADRESOWA -  
                                                                                                                           Żytomierz 1896 r. 

 



 

 

Kontakt  
 

E-MAIL: archive_zt@arch.gov.ua 

Adres 

m. Żytomierz, 10003 ul. Ohrimowa gora  2/20  

 Tel. czytelnia - (0412) 425-118 

Czytelnia godziny przyjęć:  

od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 – 16:00 

i piątek w godz. 9:00 – 15:00. 

 

 

 

 


