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Андрій Гречило 
 

ОБЛІКОВІ КАРТКИ ВІЙСЬКОВИКІВ  
АВСТРО-УГОРСЬКОЇ АРМІЇ ЯК ГЕНЕАЛОГІЧНЕ ДЖЕРЕЛО 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО  
ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ УКРАЇНИ У ЛЬВОВІ) 

 
У збірці Центрального державного історичного архіву України у Льво- 

ві (далі – ЦДІАЛ України) зберігається фонд під № 780 і назвою «Об’єд- 
нане бюро військового обліку, м. Відень» («Vereinigte Wehrevidenzstellen in 
Wien»). Ця установа на час Другої світової війни була, мабуть, однією  
з інституцій Міністерства військових справ Німеччини в Австрії. Після 
війни частину матеріалів цього бюро, що стосувалися Галичини, було 
перевезено до Львова. Спершу документи потрапили до Державного архі- 
ву Львівської області, а 1972 р. їх передали до ЦДІАЛ України. 

Цей фонд складається з чотирьох описів. У першому зберігаються 
облікові справи воєнних інвалідів за 1867–1944 рр. (усього 17888 особо- 
вих справ), а у четвертому – за 1849–1929 рр., 1939–1941 рр. (усього 1709 
особових справ). Другий опис містить облікові справи військовиків за 1918–
1945 рр. (усього 6760 особових справ, зокрема, німців, за 1941–1944 рр.).  

Найбільш цікавим видається третій опис. У ньому зібрано матеріали 
про призовників Австро-Угорської цісарсько-королівської армії, переваж- 
но уродженців Галичини, хоча трапляються й документи щодо військови- 
ків з інших провінцій, які проходили службу на території краю. Зокрема, 
справи від 108 до 962 – це 855 тек, укладених за прізвищами абетковим 
принципом. Очевидно, що кількість тек на кожну літеру різна, наприклад: 
А – спр. 108–119 (12 тек), Г і Ґ – 219–293 (75), Д – 294–322 (29), К – 396–
508, 660–681 (162), Л – 509–557 (49), М – 558–647 (90) тощо. 

Кожна тека містить картки призовників за 1–2 роки (тут можуть бути 
відомості народжених, скажімо, 1888 і 1892 рр.). На жаль, порядок номерів 
справ на кожну літеру не відповідає порядку років народження, вони 
укладені довільно. Тому наразі, до впорядкування фонду та його оцифру- 
вання, не вдасться одразу знайти інформацію про конкретну особу за роком 
народження, а доведеться переглядати всі справи на відповідну літеру. 

У теках майже для кожного призовника міститься друкована облікова 
картка єдиного зразка, переважно німецькомовна (Hauptgrundbuchblatt, 
або Unterabteilungs-Grundbuchblatt)1. Картки різних років могли мати 
__________ 
 

1 Іншомовні картки походять уже з періоду розпаду Австро-Угорщини й форму- 
вання нових незалежних держав. Наприклад, чеськомовний «List hlavni základni knihy» 
за 1919 р. (Центральний державний сторичний архів у м. Львові (далі – ЦДІАЛ 
України), ф. 780, оп. 3, спр. 279, арк. 82–83) чи польськомовна «Karta ewidencyjna» уже 
для Війська польського (Там само, арк. 167). 
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незначні відмінності, але основна структура була сталою й містила такі 
положення: 

– Номер військового підрозділу чи командування. 
– Рік запису в протоколі. 
– Номер жеребу. 
– Порядковий номер. 
– Рік призову. 
– Номер листа. 
– Ім’я та прізвище. 
– Народжений у: місцевість, повіт (Bezirk), комітат, земля. 
– Проживає в: місцевість, повіт, комітат, земля. 
– Рік народження. 
– Віровизнання. 
– Освіта, заняття або фах. 
– Призваний і призначений. 

Персональні дані: 
– Колір волосся. 
– Колір очей. 
– Брови. 
– Ніс. 
– Уста (губи). 
– Підборіддя. 
– Форма обличчя. 
– Особливі прикмети. 
– Різні вади. 
– Щеплення. 
– Володіння мовами (розмовна, письмова). 
– Зріст. 
– Розмір взуття. 

Зміни під час служби: 
– Звання, зміна, рік, дата, опис. 
Останній розділ «Зміни під час служби» міг охоплювати кілька сто- 

рінок і містив докладну інформацію про проходження служби, отримання 
чергового війського звання, нагородження тощо. 

Хоча повна дата народження призовника зустрічається доволі рідко, 
оскільки переважно в картці вказано лише рік, однак уже це разом із 
зафіксованим місцем народження та віросповіданням дає можливість для 
детальніших генеалогічних пошуків про конкретну особу за метричними 
книгами чи іншими джерелами. Унікальною є інформація про антропо- 
метричні дані, яку також доцільно використовувати. Відомості про про- 
ходження військової служби дозволяють відтворити цю частину життє- 
вого шляху людини. 
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Окрім цих облікових карток, у теках іноді можуть траплятися ще 
різноманітні документи, зокрема військові квитки (Militärpass), результа- 
ти навчальних стрільб (Treffenblatt), всілякі довідки та інші матеріали. 

 

 
Перша сторінка облікової картки 

(ЦДІАЛ України, ф. 780, оп. 3, спр. 231, арк. 203) 

 
Оскільки цей фонд і конкретно облікові картки третього опису стали 

викликати велике зацікавлення з боку дослідників, то в архіві розпочато 
формування електронної бази даних. Тому можна сподіватися, що після її 
завершення значно полегшиться пошук конкретного матеріалу, необхід- 
ного для генеалогічних студій. 
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Андрій Гречило 

ОБЛІКОВІ КАРТКИ ВІЙСЬКОВИКІВ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ АРМІЇ  
ЯК ГЕНЕАЛОГІЧНЕ ДЖЕРЕЛО  

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ УКРАЇНИ У ЛЬВОВІ) 

У статті подається огляд фонду, який зберігається в Центральному 

державному історичному архіві України у Львові та містить документи про 

військовиків Австро-Угорської цісарсько-королівської армії, переважно уроджен- 

ців Галичини. Ці матеріали є цінним генеалогічним джерелом. 

Ключові слова: Галичина, призовники, військовики, фонд, облікові картки. 

 

Андрей Гречило 

УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ КАК ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА УКРАИНЫ ВО ЛЬВОВЕ) 

В статье подается обзор фонда, хранящегося в Центральном государ- 

ственном историческом архиве Украины во Львове и содержащего документы 

о военнослужащих Австро-Венгерской императорско-королевской армии, пре- 

имущество уроженцах Галичины. Эти материалы являются ценным генеало- 

гическим источником. 

Ключевые слова: Галичина, призывники, военнослужащие, фонд, учетные 

карточки. 

 

Andriі Нrechylo 

REGISTRATION CARDS OF MILITARY MEN  
OF AUSTRO-HUNGARIAN ARMY AS A GENEALOGICAL SOURCE  

(BY THE MATERIALS OF CENTRAL STATE HISTORICAL ARCHIVE OF UKRAINE IN LVIV) 

The review of the fund, kept in Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, 

that contains the documents about military men of Austro-Hungarian imperial-royal 

army, mainly the native Galicians, is given. These materials are a valuable 

genealogical source.  
Keywords: Galicia, recruits, military men, fund, registration cards.  
 

 


