Список фондів організацій
Антибольшевицький блок Народів (3 теки)
Братство дивізійників (1950 - 1960-ті рр.) (3 теки).
Братство колишніх вояків УПА.
Військово-санітарна комісія (1 тека)
Головна Рада Хреста С.Петлюри (1 тека)
Дім науки (13 тек).
Інститут освітньої політики (Мюнхен) (1 тека).
Клуб "Україна" (Гамбург) (1 тека).
Комітет допомоги українському студентству (КОДУС)
Конгрес Українських Націоналістів (КУН) (2 теки).
Легіон Петлюри (1 тека)
Ліга українських політичних в'язнів (ЛУПВ) (1 тека).
Міжнародна Асоціація Українстів (1 тека)
Німецько-українське товариство (10 тек).
Наукове товариство ім. Т. Шевченка в Європі (НТШ) (4 теки).
Об'єднання українських жінок у Німеччині (ОУЖ) (1 тека).
Організація українських націоналістів (ОУН) (4 теки).
Письменницька спілка в Аугсбурзі (1 тека).
Пласт (1 тека)
Референтура фізичної культури (РФК) (Аугсбург; 1945-1947 рр.) (2 теки).
Світовий Конгрес українців (СКВУ; 1967-1992) (5 тек).
Союз гетьманців-державників (1 тека)
Союз земель Соборної України - Селянська Партія (СЗСУ-СП) (1 тека).
Союз українських студентських організацій у Німеччині (1922-1928)
Спілка українських ветеранів (СУВ) (2 теки).
Союз українських воєнних інвалідів (СУВІ) (1947-1990 рр.) (10 тек).
Союз українських журналістів (СУЖ) (4 теки).
Союз українських студентів у Німеччині (СУСН)
Спілка української молоді (СУМ) (2 теки).
Табори переміщених осіб (19 тек)
Товариство «Бережанська земля» (1 тека)
Товариство "Волинь" (2 теки).
Товариство «Просвіта» (1947). (2 теки).
Товариство "Січ" (1 тека).
Товариство сприяння Українській Гельсінській Групі (1 тека)
Українська Вільна Академія наук (УВАН) (1 тека).
Українська висока економічна школа (УВЕШ) (2 теки).
Україська медично-харитативна служба (1 тека)
Українська національна гвардія (1 тека)
Українська національна Рада (1 тека)

Український інтернат "Рідна школа" (5 тек).
Українське центральне допомогове агенство в Австрії (2 теки)
Українське історичне товариство (1 тека)
Українське студентське товариство в Берліні (1931-1941)
Український технічно-господарський інститут (УТГІ) (2 теки).
Український християнський Рух (9 тек)
Українські координаційні організації США і Канади (1 тека)
Центральна Рада (2 теки)
Центральна українська учительська громада (1 тека)
Центральний союз українського студентства (ЦЕСУС) (1922-1937) (3 теки)
Центральний союз чужинецьких втікачів (1 тека)
Центральне представництво української еміграції (ЦПУЕ) (з 1945 р.) (50
тек).

