
 
СПИСОК ФОНДІВ ДЕРЖАРХІВУ  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
по документах з особового складу 

Фонд, опис Назва фонду Роки 
 А  

Р-222, оп.5 Державний архів Тернопільської 
області  

1940-1941, 
1944 – 2007 

Р-221, оп.4 Архівний відділ виконавчого комітету 
Тернопільського обласної ради 
депутатів трудящих, з жовтня 1977 
народних депутатів 

1939-1941, 
1944-1988 

3473, оп. 2 Державно - комунальна аптека № 150 1995-2003   
3459, оп. 1 Тернопільське відділення Агентства з 

питань банкрутства  
1999-2000 

 Б  

Р-142, оп. 1 Тернопільська обласна таро-
матеріальна база "Укрторгплодоовоч " 

1952 

Р-3468, оп. 2 Акціонерний комерційний 
агропромисловий банк "Україна" по 
Тернопільській області 

1985-2006 

Р-3556, оп. 1 Тернопільська обласна оптова рибна 
база «Тернопільриба», з 01.05.1992 р. – 
ТОВ «Нептун», з 19.08.1994 р. – ЗАТ 
«Нептун» 

1977-200, 
2003  

 БУДІВЕЛЬНІ  
Р-1700, оп. 2 Управління з будівництва в колгоспах 

виконкому Тернопільської обласної 
Ради депутатів трудящих     

1948-1957 

Р-1732 оп.1 , 2 Будівельно-монтажне управління № 4 
державного спеціалізованого тресту з 
будівництва та монтажу цукрових 
заводів "Укрцукробуд" м. Городище   

1948-1954 



Р-1167, оп. 2 Тернопільське обласне управління 
промисловості будівельних матеріалів   

1944-1962 

Р-1818, оп. 1 Будівельно-монтажне управління № 9 
держспецтресту "Укрцукробуд" з 
будівництва цукрових заводів  

1944-1954 

Р-3225, оп. 6 Асоціація підприємств цукрової 
промисловості "Тернопільцукор"   

1957-1999 

Р-3225, оп.. 7 Пересувна  механізована колона 
"Тернопільцукор"   

1968-1999 

Р-3264, оп.. 3 Тернопільський обласний 
міжколгоспний дорожньо-будівельний 
трест «Облміжколгоспшляхбуд»  

1971-1993 

Р-3281, оп. 5, 6 Трест "Тернопільсільбуд" 
Головзахідсільбуду  Міністерства 
сільського господарства УРСР 
/будфірма "Тернобуд"/  

1949-2002 

Р-3408, оп. 1 Хоростківське будівельно-монтажне 
управління №6 Копичинського району  
облтресту "Цукробуд"  Тернопільської 
області, в складі управлінської 

1955-1959 

Р-3425, оп. 1 Дирекція з будівництва 
Тернопільського науково-виробничого 
центру по медичній техніці  

(1989-1991) 

 БЮРО  

Р-2106, оп. 2 Тернопільське обласне об'єднане бюро 
технічної інвентаризації   

1945-1992 

Р-2282, оп . 1 Тернопільське обласне 
конструкторсько-технологічне бюро 
обласної ради промислової кооперації  

січень 1956 

 В  

 ВИБОРИ  

3474. оп.2 Територіальна виборча комісія 
територіального виборчого округу № 
166  /Вибори Президента України/ 

 2004-2005 



3479, оп. 2 Окружна виборча комісія 
територіального виборчого округу № 
165  

серпень 2006 

3480 оп.2 Тернопільська обласна територіальна 
виборча комісія  

січень 2006 

3492, оп. 2 Обласна виборча комісія 
територіального виборчого округу № 
165 по позачергових виборах народних 
депутатів України  

серпень 2007 

3504, оп. 2 Окружна виборча комісія 
територіального виборчого округу № 
165 /Вибори Президента України/  

2009-2010 

3510 оп. 2 Тернопільська обласна територіальна 
виборча комісія (позачергові вибори 
депутатів Тернопільської обласної ради 
15 березня 2009 р.)  

2009-2010 

3527, оп. 2 Окружна виборча комісія 
одномандатного виборчого округу № 
163  

жовтень 
2012 

3542, оп. 2 Окружна виборча комісія 
одномандатного виборчого округу № 
163 з позачергових виборів народних 
депутатів України 

жовтень 
2014 

3539, оп. 2  Окружна виборча комісія 
територіального виборчого округу № 
165 з позачергових виборів Президента 
України  

травень 2014 

3550, оп. 2 Тернопільська обласна виборча комісія 
з виборів депутатів Тернопільської 
обласної ради 

жовтень 
2015 

3571, оп. 2 Окружна виборча комісія з виборів 
Президента України територіального 
виборчого округу № 163 

2019 

3574, оп. 2 Окружна виборча комісія з виборів 
народних депутатів України 
одномандатного виборчого округу № 
163 (позачергові вибори народних 

2019 



депутатів України 21 липня 2019 р.) 
 ВИДАВНИЦТВА  

П-6538, оп. 1, 2, 3,5  Видавництво «Збруч», м. Тернопіль 1945-2014 

 ВІДДІЛИ  

Р-280, оп.1 Тернопільський обласний відділ 
шосейних доріг Управління МВС 
(керівний апарат)   

1944-1954 

Р- 735, оп.2 Відділ охорони здоров'я виконавчого 
комітету Тернопільської міської Ради 
депутатів трудящих  

1944-1958 

Р-1787, оп.1 Тернопільський обласний відділ 
мистецтв виконкому Тернопільської 
обласної Ради депутатів трудящих    

1945-1953 

 З  

 ЗАВОДИ  

Р-2089, оп.1 Тернопільський 
тютюново-ферментаційний завод 
"Головтютюнсировина"  

1944-1951 

Р-3549, оп. 2 Тернопільський завод продтоварів 
(Кременецький пивзавод, 
Тернопільський пивзавод №2) 

1944-2013 

 І  

 ІНСПЕКЦІЇ  

Р-275, оп. 2 Державний інспектор з визначення 
врожайності по Тернопільському 
району  

1948-1954 

Р- 27, оп.1 Старший інспектор Головного 
управління у справах промислової та 
споживчої кооперації при РМ СРСР по 
Тернопільській області  

1949-1950 

Р-1172, оп. 2 Головний державний інспектор з 
торгівлі в Тернопільській області  

1946-1963 



Р-2824, оп. 3 Тернопільська обласна насіннєва 
інспекція   

1944-2011   

Р-2090, оп.1 Збаразький районний державний 
інспектор з визначення врожайності  

1949-1954 

3516 оп. 2 Державна інспекція контролю за цінами 
в Тернопільській області  

1991-2011 

Р-3521 оп. 2 Тернопільська обласна інспекція 
заготовок та якості 
сільськогосподарської продукції  

1990—1998 

3553, оп.  Інспекція державного архітектурно-
будівельного контролю 

2007-2015 

3554, оп. 2 Державна житлово-комунальна 
інспекція 

2009-2015 

3522, оп. 2 Інспекція якості та формування 
ресурсів сільськогосподарської 
продукції Тернопільської обласної 
державної адміністрації   

2000-2012 
 

3524, оп. 2 Інспекція державного технічного 
нагляду Тернопільської області   

2007-2011, 
2012 

3532, оп. 2 Державна інспекція з енергозбереження 
по Тернопільській області  

1996-2013 

Р-2824, оп. 3 Тернопільська обласна державна 
насіннєва інспекція 

1944-2011 

3550 Управління Укртрансінспекції у 
Тернопільській області 

2012-2014 

3568, оп. 2 Державна інспекція сільського 
господарства в Тернопільській області 

2011-2015 

 К  

 КОЛГОСПИ  

Р-1335, оп. 1, 
спр.6а, 9 

Колгосп ім. Хрущова м. Борщів (книги 
обліку членів колгоспу та їх сімей)  

1948-1949 

Р-1833, оп. 9, спр.  Колгосп «Зоря» с. Жовтневе (с. 
Жукове)  

1948-1962 

Р-2104, оп. 1 Колгосп «Червона зірка» с. Кутківці 1949-1959 



Козлівського району 
 КОМІСІЇ   

3526, оп. 2 Тернопільське територіальне 
управління Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 

1996-2012 

3538, оп. 2 Регіональна комісія з питань діяльності 
підприємств та організацій інвалідів у 
Тернопільській області 

2000-2013 

 КОМІТЕТИ  

Р-219, оп. 3 Тернопільський обласний комітет 
добровільного товариства сприяння 
армії, авіації і флоту «ДОСААФ»   

1952-1953 

Р-217, оп.3 Тернопільської обласної Ради 
добровільного товариства сприяння 
авіації та хімічної обороні «Осоавіахім»   

1944-1948 

Р-30, оп. 1 Група старшого контролера 
держконтролю СРСР за збереженням і 
використанням спирту по 
Тернопільській області   

(1949-1951) 

Р-5, оп. 2 Виконавчий комітет Тернопільської 
міської Ради депутатів трудящих   

1940-1941 , 
1945   

Р-3247, оп. 3 Тернопільський обласний комітет 
добровільного товариства сприяння 
армії «ДТСАРМ»  

1950-1951 

Р-3470, оп. 2 Комітет державного контролю ТОДА 1992-1994 

Р-3107, оп. 5 Тернопільський обласний комітет 
народного контролю, м. Тернопіль  

1963-1991 

3518, оп. 2 Представництво державного комітету 
України з питань регуляторної політики 
та підприємництва в Тернопільській 
області   

2000-2011 

 КОНТОРИ  

Р-25, оп. 2 Тернопільська обласна контора м’ясної 
і молочної збутової промисловості 

1944-1947 



«Головм’ясомолзбут», м. Тернопіль  
Р-169, оп. 2 Тернопільська обласна таро-

матеріальна база «Укрторгплодоовоч»  
1944-1952 

Р-1181, оп. 2 Тернопільська обласна контора 
інкубаторно- птахівничих станцій  

1950-1959 

Р-2088, оп. 1 Тернопільська міжобласна контора 
«Укрголовтютюнсировина»  

1944-1952 

Р-729, оп. 2 Уповноважений Міністерства 
заготівель СРСР по Тернопільській 
області, м. Тернопіль  

1946-1956 

Р-227, оп.1 Тернопільська обласна контрактаційно-
заготівельна контора «Головкаучук»,  
м. Тернопіль  

1949-1953 

Р-300, оп. 1 Чортківська міжрайонна заготівельна 
контора «Укрторгплодоовоч»   

1944-1945 

Р-143, оп.2 Великоглибочецька міжрайонна 
заготівельна контора 
«Укрторгплодоовоч» 

1945-1952 

Р-144, оп. 1 Збаразька міжрайонна заготівельна 
контора «Укрторгплодоовоч»   

1951-1952 

Р-145, оп.1 Скалатська районна заготівельна 
контора «Укрторгплодоовоч»   

1948 

Р-559, оп. 2 Борщівська міжрайонна заготівельна 
контора «Укрторгплодоовоч»    

1944-1945 

Р-531, оп. 1 Підгаєцька міжрайонна заготівельна 
контора «Укрторгплодоовоч»  

1944-1952 

Р-1145 оп.1 Тернопільська обласна контора 
державного Всесоюзного об'єднання по 
заготівлі тваринної сировини 
«Заготживсировина» м. Тернопіль   

1945-1956 

Р-2126, оп. 1 Кременецька міжрайонна заготівельна 
контора «Головвторсировина» 

1952-1956 

 Н  

 НАВЧАЛЬНІ  



Р-1725, оп. 6 Тернопільський навчальний центр з 
підготовки, підвищення кваліфікації 
кадрів будівельно-монтажного тресту 
"Тернопільпромбуд" (навчально-
курсовий комбінат «Тернопільбуд») 

1964-2000 

Р-2123, оп. 1 Підволочиський залізничне училище № 
3 Львівського міжобласного управління 
трудових резервів , смт. Підволочиськ  

1944-1952 

Р-2124, оп. 1 Тернопільська школа фабрично-
заводського навчання № 4 Львівського 
міжобласного управління резервів  

1947-1951 

Р-3407, оп. 1 Тернопільський міжобласний 
навчальний пункт Республіканських 
курсів підвищення кваліфікації 
Міністерства місцевої промисловості   

1980-1988 

Р-3281, оп. 6 ВАТ "Тернопільський навчально-
курсовий комбінат"  

1946-2005  

3512 оп. 1 Тернопільський експериментальний 
інститут педагогічної освіти  

1991-2010 

Р-23 оп.1 Кременецька реміснича школа Наркому 
місцевої промисловості УРСР  

1939-1940 

 О  

Р-2799, оп. 7 Тернопільське обласне державне 
об’єднання спиртової та лікеро-
горілчаної промисловості 
«Тернопільспирт» 

1944-2011 

 П  

 ПІДПРИЄМСТВА  

Р-803, оп. 1 Тернопільське торфопідприємство  1946-1956 

Р-1333, оп. 2 Тернопільське обласне комунальне 
підприємство 
"Облжитлопостачзбутторг"  

1945-1959, 
1961-2003 

Р-3309, оп. 5, 6 Тернопільське обласне державно-
комунальне підприємство по заготівлі і 

1944-2007 



постачанню палива населенню, 
побутовим споживачам "Облпаливо"  

Р-3105, оп. 1 Великобірківське торфопідприємство  1947-1959 

3467, оп. 2 Дочірнє підприємство Державної 
акціонерної компанії "Ліки України" у 
Тернопільській області   

1998-1999 

Р-3533, оп. 2 Тернопільське обласне комунальне 
підприємство "Лікувально-виробничі 
майстерні"  

1985-2005 

Р-3545, оп. 2 ТзОВ «Тернопільське обласне  
підприємство «Побутрадіотехніка» 

1979-2015 

Р-1343, оп. 6, 7 Тернопільське обласне дочірнє 
підприємство державної акціонерної 
компанії "Хліб України"  

1944-1987,  
1972-2004 

Р-3469, оп. 2 Тернопільське обласне державне 
підприємство з агрохімічного 
обслуговування  "Облагрохім" (ВАТ 
"Агрохімкомплекс")  

1979-2003 

  Р  

 РАДГОСПИ  

Р-357, оп. 1 Мельнице-Подільський зерновий 
радгосп "Волковецький" 
Тернопільського обласного тресту 
радгоспів, смт. Мельниця-Подільська   

1944-1954 

Р-1769 оп. 1 Глібівський радгосп Тернопільського 
тресту радгоспів   

1945-1953 

 РАДИ  

Р-24, оп.2 Тернопільської обласної Ради 
Всесоюзного фізкультурно-
спортивного Ордена Леніна товариства 
"Динамо"   

1946-1953 

Р-1171, оп. 1 Тернопільська обласна рада 
кооперативного страхування членів 
артілей промислової кооперації  
інвалідів Тернопільської області  

1945-1960 



Р-1559, оп. 3 Тернопільська обласна Рада 
промислової кооперації  (Облпромрада)   

(1944-1959) 

Р-3441, оп. 1 Тернопільська обласна Рада товариства 
порятунку на воді  

1970-1995 

 РЕДАКЦІЇ  

Р-2843, оп Шумська районна редакція газети 
"Ленінська правда"  

(1946-1961) 

Р-3478, оп. 2 Редакція газети "Селянська доля"  1990-1997 

Р-1929, оп.  Кременецька районна редакція газети 
«Сталінським шляхом» 

1944-1952 

П – 891 Редакція газети «Ровесник»  

 

1967 – 1983 

 С  

 СЛУЖБИ  

3456, оп. 1 Тернопільська обласна служба 
екологічних платежів  

1999-2000 

3525, оп. 2  Сектор міграційної служби у 
Тернопільській області 

2005-2012 

3531, оп. 2 Сектор з питань банкрутства 2005-2011 

 СПІЛКИ  

Р-26, оп.1 , 2 Тернопільська обласна кооперативна 
спілка інвалідів "Облкоопінспілка"  

1944-1949, 
1953 

Р-1580, оп.2 Тернопільський обласна спілка лісової , 
лісохімічної , деревообробної меблевої 
промислової кооперації 
"Облліспромспілка " 

1944-1953 

Р-1180, оп. 3, спр.1 Тернопільська обласна спілка 
споживчих товариств (окремі 
постанови про прийняття і звільнення) 

1945 

 СТАНЦІЇ  

Р-1648, оп. 5 Обласна санепідемстанція 1972-2012 



Р-1147, оп.1 Тернопільська обласна станція 
Вассермана облвідділу охорони 
здоров'я   

1945-1948 

3531, оп. 2 Сектор з питань банкрутства у 
Тернопільській області Державний 
архів Тернопільської області    

2005-2011 

 Т  

3495, оп. 1 Тернопільська філія ТОВ "Фокус 
Україна"  

1996-2007 

 ТОРГІВЛЯ  

Р-2839, оп. 4   Управління торгівлі виконкому 
Тернопільської обласної Ради депутатів 
трудящих /ТзОВ "Галицький торговий 
дім"/  

1955-2000 

Р-2291, оп. 1 Тернопільський обласний торговий 
відділ /облторг/  

1946-1955 

Р-1786 оп. 1 Тернопільський торговий відділ 
обласної Ради депутатів трудящих  

1944-1954 

 ТОВАРИСТВА  

Р-3514, оп. 2 Тернопільська обласна рада 
українського товариства тверезості та 
здоров'я  

1985-2005 

Р-3227, оп. 3 Тернопільське обласна організація 
товариства охорони природи 
Українського товариства охорони 
природи і сприяння розвитку 
природних багатств  

1992-2002 

 ТРЕСТИ  

Р-3264, оп. 3 Тернопільський обласний 
міжколгоспний дорожно–будівельний 
трест "Облміжколгоспшляхбуд"  
міжколгоспного об'єднання по 
будівництву  

1971-1993 

Р-1165, оп. 1 Тернопільський обласний млиновий 
трест "Укрголовмукомол"  

1944, 



1948-1955 
Р-3141, оп. 2 Трест з видобутку та переробці 

кам'яних матеріалів 
"Західдорбудматеріали"  

1969-1972 

Р-1946, оп.1 , 2 Кременецька шахта № 1 держтресту 
"Львіввугілля" 

1944-1952 

Р-955, оп. 2 Тернопільський обласний пенькотрест 
"Укрзаготльонпрому"   

1954-1955 

 У  

 УПРАВЛІННЯ  

Р-10, оп. 2 Управління юстиції в Тернопільській 
області  

1944-1955 

Р-1166, оп. 2 Управління харчової промисловості 
Тернопільського обласного 
виконавчого комітету  

1944-2000 

Р-1167, оп. 2 Тернопільське обласне управління 
промисловості будівельних матеріалів  

1944-1962 

Р- 1533, оп . 1, 5, 6 Управління у справах преси та 
інформації Тернопільської обласної 
державної адміністрації   

1947-2005 

Р- 1596,  оп . 1 Тернопільське обласне видавництво 
газети " Вільне життя", Облуправління 
у справах видавництва і поліграфії    

1944-1954 

Р-1701, оп. 2, 3 Управління у справах літератури і 
видавництва виконкому Тернопільської 
обласної Ради  

1945-1956 

Р-3358, оп. 2 Управління у справах захисту 
споживачів у Тернопільській області  

1965-2011 

3551, оп. 2 Управління державної служби 
головного управління державної 
служби України в Тернопільській 
області 

2005-2015 

Р-2261, оп. 1 Теребовлянське кар'єроуправління 
народного комісаріату промисловості 
будівельних матеріалів УРСР  

1940-1941 



Р-1642, оп. 1 Тернопільське міжобласне відділення 
"Украдгоспзбуту"  

1944-1946 

3559, оп. 2 Управління охорони, використання і 
відтворення водних біоресурсів та 
регулювання рибальства в 
Тернопільській області 

1991-2017 

 Ф  

 ФОНДИ  

Р-3476, оп. 2 Тернопільський обласний благодійний 
фонд "Землевласник"   

2002-2005 

3487, оп. 2 Тернопільське обласне відділення 
Українського національного фонду 
"Взаєморозуміння і примирення"  

1994-2006 

3515 оп. 2 Тернопільський обласний фонд 
допомоги репресованим   

1992-1996 

3517, оп.  Міжнародний благодійний фонд «Дар 
життя» 

1992-1998 

 ФАБРИКИ  

Р-3416,  оп. 2 Тернопільська фармацевтична фабрика 
Головного аптечного управління 
Міністерства охорони здоров'я УРСР  

1966-2011 

 Ц  

 ЦЕНТРИ  

Р-3491,  оп. 2 Тернопільський інформаційно-
обчислювальний центр /ІОЦ/ 
Тернопільського виробничого 
об'єднання елеваторної  та 
зернопереробної промисловості   

1986-1997 

Р-3482, оп.2 Тернопільське обласне КП 
«Інформаційно-обчислювальний центр 
«Агропромсистема»  

1966-2005 

3558, оп. 1 

 

Державна бюджетна установа 
«Тернопільський регіональний центр з 
інвестицій та розвитку», м. Тернопіль 

2010-2016 



 Ш  

Р-6, оп. 2 Штаб місцевої протиповітряної 
оборони виконкому Тернопільської 
міської Ради депутатів трудящих    

1940-1941, 
1944-1950 

 
15. Р- 73, оп. 1 Управління німецької східної пошти в м. Тернополі дистрикту 
Галичина (1943-1944) Державний архів Тернопільської області,  в складі 
управлінської 10 

16. Р-175, оп.1 Тернопільський окружний фінансовий інспекторат м. 
Тернопіль дистрикту Галичина (1941-1944) Державний архів Тернопільської 
області,  в складі управлінської 11 

17. Р-176, оп.1 Тернопільській окружний суд дистрикту Галичина , (1941-
1942) Державний архів Тернопільської області , в складі управлінської 12 

18. Р-179, оп.1 Німецька охоронна дивізія № 444 , м. Тернопіль дистрикту 
Галичина (лютий 1940, 1944) Державний архів Тернопільської області,  в 
складі управлінської 13 

19. Р-181, оп.1 Тернопільська міська управа,  м. Тернопіль дистрикту 
Галичина  (1942-1944) Державний архів Тернопільської області,  в складі 
управлінської 14 

20. Р-199, оп.1 Кременецька міська середня торговельна школа м. Кременець 
Кременецького округу, (лютий 1942) Державний архів Тернопільської 
області,  в складі управлінської 15 

21. Р-204,  оп.1 Кременецький окружний шкільний інспекторат,  м. 
Кременець Кременецького округу (1941-1943),  Державний архів 
Тернопільської області  в складі управлінської 16 

22. Р-206, оп.1 Кременецька міська середня технічна школа м. Кременець 
Кременецького округу (1942-1943) Державний архів Тернопільської області,   
в складі управлінської 17 

23. Р-208, оп.1 Копичинська міська управа м.Копичинці Чортківського повіту 
дистрикту Галичина (січень 1942) Державний архів Тернопільської області,  
в складі управлінської 18 

24. Р-211, оп.1 Кременецька міська електростанція, м. Кременець 
Кременецького округу (1941-1944) Державний архів Тернопільської області 



25. Р-212, оп.1 Кременецька українська державна гімназія , м. Кременець 
Кременецького округу березня (1941) Державний архів Тернопільської 
області  

26. Р-214, оп.1 Збаразька міська управа м. Збараж Тернопільської округу 
дистрикту Галичина (січень 1942),  Державний архів Тернопільської області,  
в складі управлінської    

27. Р-576, оп. 1 Уповноважений Міністерства заготівель по Пробіжнянскому 
району, с. Пробіжна (січень 1944),  Державний архів Тернопільської області      

 П-1 Тернопільський обласний комітет компартії України  (1944-1991) 
Державний архів Тернопільської області  

П-2 Тернопільський обласний комітет ЛКСМУ  (1939-1940, 1944-1991) 
Державний архів Тернопільської області  

П-3 Тернопільський міський комітет компартії України (1940, 1944 – 1991) 
Державний архів Тернопільської області  

П-5 Тернопільський міський комітет ЛКСМУ (1944-1991) Державний архів 
Тернопільської області  

П-6 Бережанський районний комітет Компартії України (1940,1944-1990) 
Державний архів Тернопільської області  

П-7 Козівський районний комітет Компартії України (1944-1991) Державний 
архів Тернопільської області  

П-8 Почаївський районний комітет Компартії України (1945-1962) 
Державний архів Тернопільської області  

П-9 Товстенський районний комітет Компартії України  (1944-1962) 
Державний архів Тернопільської області  

П-10 Коропецький районний комітет Компартії України (1944-1958) 
Державний архів Тернопільської області  

П-11 Струсівський районний комітет Компартії України (1946-1959) 
Державний архів Тернопільської області  

П-12 Великоборківський районний комітет Компартії України (1944-1962) 
Державний архів Тернопільської області  



П-13 Гусятинський районний комітет Компартії України (1944-1991) 
Державний архів Тернопільської області  

П-14 Козлівський районний комітет Компартії України  (1945-1962) 
Державний архів Тернопільської області  

П-15 Зборівський районний комітет Компартії України  (1944-1991) 
Державний архів Тернопільської області  

П-16 Великоглибочецький районний комітет Компартії України (1944-1962) 
Державний архів Тернопільської області  

П-17 Чортківський міський комітет Компартії України  (1943-1949) 
Державний архів Тернопільської області  

П-18 Микулинецький районний комітет Компартії України  1944-1962 
Державний архів Тернопільської області  

П-19 Золотопотіцький районний комітет Компартії України (1945-1962) 
Державний архів Тернопільської області  

П-20 Бучацький районний комітет ЛКСМУ (1944-1991) Державний архів 
Тернопільської області  

П-21 Заліщицький районний комітет Компартії України  (1941-1991) 
Державний архів Тернопільської області  

П-22 Лановецький районний комітет Компартії України (1944-1991) 
Державний архів Тернопільської області  

П-23 Скала- Подільський районний комітет Компартії України 322 1944-1958 
Державний архів Тернопільської області  

П-24 Шумський районний комітет Компартії України (194-1991) Державний 
архів Тернопільської області  

П-25 Теребовлянський районний комітет Компартії України (1944-1991) 
Державний архів Тернопільської області  

П-26 Скалатський районний комітет Компартії України (1944-1962) 
Державний архів Тернопільської області  

П-27 Новосільський районний комітет Компартії України (1940-1941, 1944-
1958) Державний архів Тернопільської області  



П-28 Пробіжнянський районний комітет Компартії України (1944-1958) 
Державний архів Тернопільської області  

П-29 Підволочиський районний комітет Компартії України (1944-1991) 
Державний архів Тернопільської області  

П-30 Гримайлівський районний комітет Компартії України (1944-1962) 
Державний архів Тернопільської області  

П-31 Кременецький районний комітет Компартії України (1945-1948) 
Державний архів Тернопільської області  

П-32 Буданівський районний комітет Компартії України (1944-1962) 
Державний архів Тернопільської області  

П-33 Борщівський районний комітет Компартії України (1944-1991) 
Державний архів Тернопільської області  

П-34 Мельнице-Подільський районний комітет ЛКСМУ  (1944-1962) 
Державний архів Тернопільської області  

П-35 Підгаєцький районний комітет Компартії України  (1944-1962) 
Державний архів Тернопільської області  

П-36 Білобожницький районний комітет Компартії України (1944-1962) 
Державний архів Тернопільської області  

П-37 Струсівський районний комітет ЛКСМУ  (1944-1959) Державний архів 
Тернопільської області  

П-38 Великоглибочецький районний комітет ЛКСМУ (1944-1962) 
Державний архів Тернопільської області  

П-39 Микулинецький районний комітет ЛКСМУ (1944-1962) Державний 
архів Тернопільської області  

П- 40 Пробіжнянський районний комітет Компартії України 17 1944-1959 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 41 Лановецький районний комітет ЛКСМУ 48 1944-1991 Державний архів 
Тернопільської області ( Україна ) 

П- 42 Підгаєцький районний комітет Компартії України 18 1944-1962 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 



П- 43 Козівський районний комітет ЛКСМУ 44 1944-1991 Державний архів 
Тернопільської області ( Україна ) 

П- 44 Великоборківський районний комітет ЛКСМУ 21 1944-1962 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 45 Буданівський районний комітет ЛКСМУ 14 1944-1958 Державний архів 
Тернопільської області ( Україна ) 

П- 46 Скалатський районний комітет ЛКСМУ 17 1944-1962 Державний архів 
Тернопільської області ( Україна ) 

П- 47 Гримайлівський районний комітет ЛКСМУ 16 1944-1959 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 48 Підволочиський районний комітет ЛКСМУ 50 1944-1991 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 49 Збаразький районний комітет Компартії України 893 1944-1991 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 50 Збаразький районний комітет ЛКСМУ 39 1944-1987 Державний архів 
Тернопільської області ( Україна ) 

П- 52 Новосільський районний комітет ЛКСМУ 14 1940-1959 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 53 Вишневецький районний комітет ЛКСМУ 19 1944-1962 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 54 Вишневецький районний комітет Компартії України 28 1944-1962 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 55 Почаївський районний комітет ЛКСМУ 19 1944-1962 Державний архів 
Тернопільської області ( Україна ) 

П- 56 Товстенський районний комітет ЛКСМУ 18 1944-1962 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 57 Заложцівський районний комітет ЛКСМУ 19 1944-1962 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 58 Скала- Подільський районний комітет ЛКСМУ 15 1944-1958 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 



П- 59 Золотниківський районний комітет ЛКСМУ 22 1944-1962 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 60 Кременецький районний комітет ЛКСМУ 49 1944-1991 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 61 Кременецький районний комітет Компартії України 1175 1944-1991 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 62 Золотниківський районний комітет Компартії України 366 1944-1962 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 63 Монастириський районний комітет ЛКСМУ 45 1944-1991 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 64 ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКЕ районний комітет ЛКСМУ 18 1944-1962 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 65 Заложцевскій районний комітет Компартії України 482 1944-1962 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 66 Великодедеркальський районний комітет Компартії України 20 1944-
1962 Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 67 Копичинський районний комітет Компартії України 707 1944-1962 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 68 Мельнице- Подільський районний комітет Компартії України 568 1945-
1962 Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 69 Бучацький районний комітет Компартії України 946 1944-1991 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 70 Білобожницький районний комітет ЛКСМУ 14 1944-1958 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 71 Гусятинський районний комітет ЛКСМУ 46 1944-1991 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 72 Монастириський районний комітет Компартії України 695 1944-1991 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 73 Чортківський районний комітет ЛКСМУ 47 1944-1991 Державний архів 
Тернопільської області ( Україна ) 



П- 74 Копичинський районний комітет ЛКСМУ 23 1944-1962 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 75 Чортківський районний комітет Компартії України 5896 1944-1991 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 76 Золотопотоцкий районний комітет Компартії України 13 1944-1962 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 77 Шумський районний комітет ЛКСМУ 41 1944-1991 Державний архів 
Тернопільської області ( Україна ) 

П- 78 Зборівський районний комітет ЛКСМУ 45 1946-1991 Державний архів 
Тернопільської області ( Україна ) 

П- 79 Заліщицький районний комітет ЛКСМУ 42 1944-1991 Державний архів 
Тернопільської області ( Україна ) 

П- 80 Борщівський районний комітет ЛКСМУ 46 1944-1991 Державний архів 
Тернопільської області ( Україна ) 

П- 51 Чортківський міський комітет ЛКСМУ 13 1944-1948 Державний архів 
Тернопільської області ( Україна ) 

П- 145 Тернопільський районний комітет ЛКСМУ 25 1944-1991 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 146 Тернопільський районний комітет Компартії України 690 1941-1991 
Державний архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 313 Коропецький районний комітет ЛКСМУ 21 1944-1959 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 322 Бережанський районний комітет ЛКСМУ 41 1946-1991 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 333 Козловський районний комітет ЛКСМУ 18 1944-1962 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 395 Теребовлянський районний комітет ЛКСМУ 44 1946-1991 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 

П- 3528 Кременецький міський комітет ЛКСМУ 4 1944-1948 Державний 
архів Тернопільської області ( Україна ) 
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