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Історична довідка 

 

Друга світова війна була однією з найстрашніших подій в історії 

людства. Україна належить до тих країн, яким у роки Другої світової війни 

було завдано найбільших людських і матеріальних втрат.  

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 2 листопада 1942 року 

створено  Надзвичайну державну комісію (далі - НДК)   з встановлення і 

розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їхніх 

спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським 

організаціям, державним підприємствам СРСР .   

Комісія повинна була здійснити повний облік злочинів нацистів і 

заподіяної ними шкоди радянським громадянам і соціалістичній державі, 

встановити особи німецько-фашистських злочинців з метою передання їх до 

суду та суворого покарання; об'єднання і узгодження вже проведеної 

радянськими державними органами роботи в цій галузі. 

Комісії надавалося право доручати відповідним органам проводити 

розслідування, опитування потерпілих, збирати свідчення і інші 

документальні дані, що стосуються злочинних дій окупантів і їх спільників 

на території СРСР .  

Згідно з положенням від 16 березня 1943 року в республіках і областях 

також були створені місцеві комісії з сприяння роботі НДК з встановлення і 

розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників, які діяли в тісній 

співпраці і під керівництвом НДК.   

 У роботі зі складання актів було задіяно кілька мільйонів осіб  – 

робітників, колгоспників, інженерів, техніків, діячів науки, культури, 

священнослужителів та ін. Акти складалися відповідно до детально 

розроблених НДК інструкцій про порядок встановлення розмірів завданих 

збитків і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників. 

НДК повинна була здійснити   повний облік злочинів нацистів і збитків 

завданих ними та їх спільниками радянській державі та її громадянам, 

встановлення осіб нацистських злочинців для подальшого передання їх до 

суду; об'єднання й узгодження відповідної роботи.  

На жаль, достовірність кількісних показників часто може видаватися  

сумнівною через вплив на результати збору інформації місцевих партійних 

органів і органів держбезпеки, які тісно співпрацювали з НДК, неможливість 

рівномірного збору інформації, приблизні розрахунки відсутніх даних, 

свідоме фальшування винуватців злочинів, приписування всіх збитків 

нацистам та іншими причинами.  При зіставленні даних комісій різного рівня 

чітко простежується тенденція до округлення і збільшення даних.  

Цінними матеріалами НДК є акти місцевих комісій про злочини та 

збитки заподіяні загарбниками і їх спільниками; копії особових справ та 

свідчення німецьких військових, які служили на території Тернопільської 

області, матеріали допитів свідків, що відображають пережиті ними події; 

списки розстріляних громадян; опитувальні листи громадян, які поверталися 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%A0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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на Батьківщину.  

Документи в описах стуктуровано по районах у тематично-

хронологічній послідовності в алфавітному порядку. Варто зазначити, що 

окремі документи, внесені до цього фонду, складено німецькою мовою.  

Документи Надзвичайну державну комісію (НДК)   з встановлення і 

розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їхніх 

спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським 

організаціям, державним підприємствам СРСР  є цінним джерелом для 

дослідників і пошуковців, які вивчають період німецької окупації та за 

 документами намагаються відновити невідомі сторінки нашої історії. 

 

 

Заступник начальника відділу зберігання, 

обліку та довідкового апарату                                       Людмила ВОЛОЦЮГА 

 

02.09.2021 
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                                                             Затверджую                                                                                                                                                                                        

                                                             Директор                                                                                                                                                             

                                                             Державного архіву 

 Тернопільської області 

 Федір ПОЛЯНСЬКИЙ 
 

Фонд № Р- 274                                   

Опис №  2                                    
справ постійного зберігання 

за  1944-1946, (є документи за 1941-1944, 1993-1994  роки)     

 
№ 

з/п 

Заголовок справи 

(тому, частини) 

Дата справи   

(тому, частини) 

Кіль- 

кість 

арку- 

шів 

При 

міт  

ка 

1 2 3 4 5 

 Білобожницький район    

1 

 

Акти обліку збитків  

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками колгоспам 

району 

 

19 вересня 1944 р. 

19 жовтня 1944 р. 

56  

3 Акти обліку збитків  

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  установам 

районного відділу охорони 

здоров’я та доповнення до 

паспортів медично-

санітарних закладів району 
 

26 жовтень 1944 р.            

15 червня 1946 р. 

40 

 

 

 

 Бережанський  район    

3 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  жителям 

району 

 

16 липня 1945 р. 

8 січня 1945 р. 

120  

 

 

 



6 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 Борщівський район     

4 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  жителям  

Борщівського району, том 1 

 

1945 р. 121  

5 Те саме, том 2 

 

21 лютого 1945 р. 

21 лютого 1946 р. 

 

201  

6 Те саме, том 3 

 

1945-1946 рр. 168  

7 Те саме, комунальному 

господарству виконкому 

Борщівської міської ради 

 

1941-1944 р. 12  

8 Те саме, школам району 30 червня 1944 р. 

20 липня 1944 р. 

94 

 

 

 

9 Те саме, будівлі млина; 

оборотні баланси 

райхарчокомбінату 

 

19 липня 1944 р. 

19 листопада 1944 р. 

94 

 

 

 

9а Документи (довідки, 

відомості, доповідні 

записки, акти, списки) 

обліку збитків, завданих  

німецько-фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками, сільським 

радам та жителям  району 

 

1944 р. 85  

10 Документи (акти, 

розрахунки недоотриманих 

колгоспами доходів) обліку 

збитків,   завданих  

німецько-фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками, сільським 

радам, колгоспам та 

жителям  району 

5 липня 1944 р. 

10 липня 1944 р. 

139 
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1 2 3 4 5 

11 Документи (акти, 

розписки) про збитки   

завдані  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками   

редакції районної 

 газети “Вільна праця” 

 

2 липня 1944 р. 

27 лютого 1945 р. 

8  

12 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками Борщівській 

міській раді 

 

1 березня 1944 р. 

26 листопада 1944 р. 

5 

 

 

 

12а Звіти сільських рад про 

збитки завдані  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками 

 

1944 р. 47 

 

 

 Буданівський район    

13 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками установам 

райфінвідділу 

 

19 грудня 1944 р. 3  

14 Те саме,  закладам охорони 

здоров’я 

 

19 жовтня 1944 р. 

20 жовтня 1944 р. 

26 

 

 

 

 Великобірківський район    

15 Документи (акти, списки 

обліку майна та 

обладнання) про збитки 

завдані  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  жителям 

Великобірківського району 

27 червня 1944 р. 

1 серпня 1944 р. 

45 
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1 2 3 4 5 

16 Списки пошкоджених 

будівель  у селах району 

 

1944 р. 29 

 

 

17 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  

торфопідприємству 

 с. Воробіївка 

Новосільського району 
 

10 липня 1944 р. 2 

 

 

 

 

 

18 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  культосвітнім 

установам; реєстраційний 

список шкіл станом                

на 09 липня 1944 р.; список 

закладів пошкоджених та 

знищених загарбниками 

 

9 липня 1944 р. 

31 грудня 1944 р. 

3 

 

 

 

 

 

19 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками закладам 

освіти, культури та 

мешканцям району  

 

14 жовтня 1944 р. 

20 жовтня 1944 р. 

18 

 

 

 

20 Постанова Ради народних 

комісарів  СРСР і вказівки 

про порядок обліку збитків 

завданих німецько-

фашистськими 

загарбниками 

 

11 березня 19044 р. 31  

21 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

17 жовтня 1944 р. 

10 січня 1945 р. 

51 
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спільниками  жителям   

району 

 

1 2 3 4 5 

 Великодедеркальський 

район 

   

22 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  районному 

відділу соціального 

забезпечення  

 

17 жовтня 1944 р. 

10 січня 1945 р.   

51 

 

 

 

 

 

 

 Гримайлівський район    

23 Списки радянських 

громадян, вивезених на 

роботи німецько-

фашистськими 

загарбниками з 

Гримайлівського району 

 

24 листопада 1944 р. 

31 грудня 1944 р. 

24  

24 Списки винуватців 

злодіянь  німецько-

фашистських загарбників і 

акти злодіянь проти 

радянських громадян 

 

24 листопада 1944 р. 

31 листопада 1944 р. 

25 

 

 

 

 

25 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  установам і 

будівлям  по району 

 

9 жовтня 1944 р. 

11 листопада 1944 р. 

96  

26 Те саме, культосвітнім 

установам району 

 

1 липня 1944 р. 

15 вересня 1944 р. 

88  

27 Те саме, сільським радам 

району 

2 листопада 1944 р. 

4 грудня 1944 р. 

62 

 

 

 

28 Те саме, школам району 1 липня 1944 р. 

15 жовтня 1944 р. 

69 

 

 

 

29 Те саме, сільським радам 

району 

1944 р. 

 

54  
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1 2 3 4 5 

30 Реєстраційна книга актів 

обліку збитків по 

селянському сектору 

 

4 січня 1945 р. 

4 квітня 1945 р. 

59  

 

 

31 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  закладам 

охорони здоров’я району 

 

22 серпня 1944 р. 

17 жовтня 1944 р. 

50 

 

 

 

 

32 Те саме, установам 

харчової промисловості 

району  

 

19 жовтня 1944 р.     

1 листопада 1944 р. 

49 

 

 

 

33 Те саме, пункту 

«Заготзерно» с. Гримайлів 

 

31 серпня 1944 р. 5 

 

 

 Заложцівський район    

34 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  мешканцям  

с. Оліїв 

 

24 квітня 1945 р. 

09 травня 1945 р. 

 

120 

 

 

35 Вступний баланс та акти 

обліку збитків, завданих  

німецько-фашистськими 

загарбниками 

підприємствам і установам 

споживчої кооперації  

 

10 жовтня 1944 р. 

19 листопада 1944 р. 

5 

 

 

 

 Збаразький район    

36    Відомості про кількість 

громадян насильно 

вивезених у Німеччину; 

списки та опитувальні 

листи для тих, хто 

повертається на 

Батьківщину з німецької 

15 квітня 1945 р. 

28 лютого 1946 р. 

155 

 

 

 

 

 



11 

 

неволі по Збаразькому 

району  

1 2 3 4 5 

37 Відомості, зведена 

відомість про кількість 

громадян насильно 

вивезених у Німеччину; 

списки та реєстр актів 

збитків, завданих  

німецько-фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  жителям 

району  

 

20 травня 1944 р. 

30 жовтня 1944 р. 

 

72 

 

 

 Зборівський район    

38 Акти обліку збитків та 

переліки руйнувань   

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  

підприємствам і 

організаціям 

райспоживспілки    

 

27 вересня 1944 р. 4 

 

 

 

 

 

 Золотопотіцький район    

39 Акти та звіти про збитки, 

завдані  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками у селах 

району; протоколи допитів 

та списки винуватців 

злочинів проти радянських 

громадян;  відомості про 

кількість жителів району 

насильно вивезених у 

Німеччину 

 

січень 1944 р.     

грудень 1944 р. 

464 

 

 

 

 

40 Акти та реєстри актів 

збитків, переліки 

пошкоджень, завданих  

німецько-фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  сільським 

січень 1944 р. 

грудень 1944 р. 

136  



12 

 

радам району 

 

1 2 3 4 5 

41 Відомості про громадян, 

які були насильно вивезені 

в Німеччину та 

повернулися  в села; реєстр 

актів збитків завданих 

німецько-фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  

 

липень 1945 р.  

листопад 1945 р.      

114  

 Золотниківський район    

42 Списки загиблих людей і 

зруйнованих будинків, 

німецько-фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  по 

Золотниківському району, 

том 1 

 

1944 р. 

 

 

 

 

 

52  

43  Те саме, том 2 

 

жовтень 1944 р. 372  

44 Акт обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  початковій 

школі  с. Берем’яни 

Золотопотіцького району 

 

21 жовтня 1944 р. 2  

45 Те саме, організаціям 

Золотниківського 

райпромкомбінату                 

 

1945 рр.  9  

 Коропецький район    

45а Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  районній 

конторі зв’язку та звіт про 

фінансово-господарську 

діяльність районної 

контори зв’язку  за 1944 р.  

21 липня 1944 р. 

01 січня 1945 р. 

42 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 Козлівський район    

46 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  жителям   

району 

 

01 жовтня 1944 р. 

31 грудня 1944 р. 

37 

 

 

 

 

 

47 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками;   окремими 

червоноармійцями та їх 

керівниками  жителям 

району 

 

8 жовтня 1944 р. 

31 грудня 1944 р. 

87 

 

 

 

48 Реєстри та акти обліку 

збитків, завданих  

німецько-фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  культосвітнім 

закладам району  

 

26 жовтня 1944 р. 

31 грудня 1944 р. 

179 

 

 

Є опи 

туваль 

ний 

лист 

Боднар 

Анни 

Григо 

рівни 

49 Реєстри та  акти обліку 

збитків, завданих  

німецько-фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками 

підприємствам і 

організаціям споживчої 

кооперації 

 

25 листопада 1944 р. 

31 грудня 1944 р. 

31 

 

 

 

 

50 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками Козлівському 

районному відділу 

соціального забезпечення 

 

 

01 січня 1944 р. 5  



14 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 Копичинський район    

51 Акт обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками 

Копичинецькій машинно-

тракторній станції (МТС)    

та довідка про вартість 

втраченого майна 

 

25 березня 1944 р. 

12 жовтня 1944 р. 

7  

52 Інвентарні описи та акт 

обліку збитків, завданих  

німецько-фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками 

Копичинецькому 

міжрайонному відділенню 

«Укрторгплодоовоч» 

 

8 липня 1944р. 

10 липня 1944 р. 

 

15  

53 Акт обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  сільським 

споживчим товариствам  

Копичинецького району 

 

7 липня 1944 р. 

17 липня 1944 р. 

 

62  

53а Акт обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  

Копичинському  млину 

 

1 вересня 1944 р. 1  

54 Те саме,   відділенню 

тресту радгоспів 

«Укррадгосппостач»                   

в м. Здолбунів Рівенської 

області 

 

 

15 липня 1944 р. 5  



15 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 Лановецький район    

55 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  закладам 

охорони здоров’я району 

 

25 серпня 1944 р. 

12 вересня1944 р. 

24  

56 Те саме, установам, 

організаціям і 

підприємствам району 

 

3 липня 1944 р. 

15 листопада 1944 р. 

138  

57 Те саме, жителям   району 

 

5 липня 1944 р. 234  

58 Списки жителів сіл району, 

розстріляних німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками 

 

5 липня 1944 р. 

7 липня 1944 р. 

58  

59 Списки громадян насильно 

вивезених німецько-

фашистськими 

загарбниками на роботу в 

Німеччину 

 

5 липня 1944 р. 63  

60 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  жителям   

району 

 

30 червня 1944 р. 

25 серпня1944 р. 

195  

61 Книга реєстрації актів 

обліку збитків, завданих  

німецько-фашистськими 

загарбниками жителям 

району 

 

 

 

 

28 квітня 1944 р. 92  



16 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 Микулинецький район    

62 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  мешканцям  

с. Велика Березовиця   

 

30 квітня 1944 р. 

30 грудня 1944 р. 

74  

 Мельнице-Подільський 

район 

   

63 Списки громадян насильно 

вивезених німецько-

фашистськими 

загарбниками на роботу в 

Німеччину 

 

1 квітня 1944 р. 

30 грудня 1944 р. 

95  

64 Акти про збитки завдані 

німецько-фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками 

 за час окупації  району 

 

25 квітня 1945 р. 

30 грудня 1945 р. 

112  

 Новосільський район    

65 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками колгоспам 

району 

 

5 липня 1945 р. 120  

66 Зведена відомість про 

загальний обсяг знищеного 

і пошкодженого німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками колгоспного 

майна   

 

1944 р. 5  

67 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

6 липня 1945 р. 

9 липня 1945 р. 

 

150  



17 

 

спільниками колгоспам 

району 

1 2 3 4 5 

68 Реєстр, акт обліку збитків 

та зведена відомість про 

облік знищеного та 

пошкодженого   німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками майна 

районної інспектури 

Центрального 

статистичного управління 

(ЦСУ)   

 

2 грудня1944 р. 4  

69 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками жителям 

району 

 

10 липня 1944р. 

22 серпня 1944 р. 

 

250  

70 Опитувальні листи тих, хто 

повертається на 

Батьківщину з німецької  

неволі 

 

3 вересня 1945 р. 

5 жовтня 1945 р. 

210  

71 Копії розписок та квитанції 

про вилучення коштів у 

фінансових агентів   

району 

  

8 грудня 1944 р. 

21 грудня 1945 р. 

41  

 Підволочиський район    

72 Документи (акти, 

розрахункові відомості)  

обліку збитків завданих 

колгоспам району 

німецько-фашистськими 

загарбниками      

 

1 вересня 1944 р. 152  

73 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками закладам 

15 квітня 1944 р. 

02 грудня 1944 р. 

 

38  



18 

 

райспоживспілки району 

 

1 2 3 4 5 

74 Акти обліку збитків, 

завданих  німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  машинно-

тракторним станціям 

(МТС)  району та додатки 

до них 

 

18 жовтня 1944 р. 15  

75 Те саме, мирному 

населенню, церквам та 

установам  району. 

Відомості про стан будівлі 

греко-католицької церкви  

с. Богданівка 

 

8 грудня 1944 р. 20  

 Почаївський район    

76 Списки громадян насильно 

вивезених німецькими 

загарбниками в Німеччину 

 

1944 р. 6  

77 Акти обліку збитків  

завданих колгоспам 

німецько-фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками та додатки до 

них 

 

5 серпня 1944 р. 

10 серпня 1944 р. 

130  

78 Акти обліку збитків  

завданих німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками громадянам, 

установам і колгоспам   

 

 Квітня 1944 р. 

5 серпня 1944 р. 

 

12  

79 Акти обліку збитків  

завданих німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками громадянам, 

установам, підприємствам і 

колгоспам району; додатки  

3 липня 1944 р. 

6 липня 1944 р. 

 

129  



19 

 

і переліки до них 

 

1 2 3 4 5 

80 Акти обліку збитків  

завданих німецько-фашист-

ськими загарбниками та їх 

спільниками райконторі 

зв’язку;  розрахунки 

пов’язані з евакуацією та 

реевакуацією установи; 

перелік окремих видів 

зруйнованого, знищеного 

та пошкодженого майна 

 

3 липня 1944 р. 

26 грудня 1944 р. 

 

8  

81 Опитувальні листи для тих, 

хто повертається на 

Батьківщину з німецької  

неволі 
 

20 серпня 1944 р. 

21 серпня 1944 р. 

74  

82 Акти обліку збитків  

завданих німецько-фашист-

ськими загарбниками та їх 

спільниками   районному 

відділу соціального 

забезпечення 
 

5 липня 1944 р. 11  

83 Те саме, швейної  артілі              

8  Березня, м. Почаїв 

 

6 липня 1944 р. 2  

 Скалатський район    

84 Акти обліку збитків, 

завданих німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками жителям 

району  і додатки до них 

 

1944 р. 79  

 Скала-Подільський 

район 

   

85 Акти обліку збитків, 

завданих німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  культовим 

спорудам та культосвітнім 

10 липня 1944 р. 

31 жовтня 1944 р. 

154  



20 

 

закладам району  

 

1 2 3 4 5 

86 Реєстри та акти обліку 

збитків, завданих німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками установам та 

громадянам. Списки 

винуватців злочинів. 

Протоколи допитів 

 

1944 р. 174  

87 Акти обліку збитків, 

завданих німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками жителям 

району 

 

1944 р. 27  

 Струсівський район    

88 Акти обліку збитків, 

завданих німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками мешканцям 

сіл Тютьків, Лошнів, 

Винявка, Панталиха 

 

1944 р. 112  

89 Акти обліку збитків, 

завданих німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками   машинно-

тракторній станції (МТС)  

с. Дарахів 

 

1 січня 1944 р. 

31 грудня 1944 р. 

 

9  

90 Додатки до паспорту 

медично-санітарних 

установ, акти обліку 

збитків, завданих німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками  медичним 

закладам району 

 

8 грудня 1944 р. 23  



21 

 

 

 

1 2 3 4 5 

91 Акт обліку збитків, 

завданих німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками і інвентарний 

опис Сущинського 

спиртзаводу Струсівської  

групи спиртзаводів  

Тернопільського 

спиртотресту Укрзахід-

головспирту   

 

 

1944 р. 10  

 Теребовлянський район    

92 Акти обстеження і обліку 

збитків, завданих німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками жителям та 

установам району. Том 1 

 

1 січня 1944 р. 

31 грудня 1944 р. 

 

 

286  

93 Те саме і додатки до актів, 

том 2 

1 січня 1944 р. 

31 грудня 1944 р. 

 

246  

94 Те саме, том 3 

 

1 червня 1944 р. 

30 липня 1944 р. 

 

  

95 Акти обліку збитків, 

завданих німецько-фашист 

ськими загарбниками та їх 

спільниками    

підприємствам і 

організаціям споживчої 

кооперації району 

 

10 червня 1944 р. 

5 жовтня 1944 р. 

43  

96 Акт обліку збитків, 

завданих німецько-фашист 

ськими загарбниками та їх 

спільниками міській 

перукарні  і постанова 

виконкому Тернопільської 

облради про покращення 

15 серпня 1944 р. 

5 жовтня 1944 р. 

3  



22 

 

роботи перукарень 

 

1 2 3 4 5 

97 Акт обліку збитків, 

завданих німецько-фашист 

ськими загарбниками та їх 

спільниками; зведена 

відомість; перелік окремих 

видів зруйнованого, 

пошкодженого та 

знищеного майна 

перукарень і комунального 

господарства м. Теребовля  

 

22 липня 1944 р. 

30 липня 1944 р. 

 

20  

97а Списки громадян 

арештованих та 

розстріляних 2-19 січня                 

1944 р. в селі Гумниська 

Теребовлянського району  

 

1944 р. 5  

97б Документи (пояснення 

свідків та висновок 

управління Служби 

Безпеки України по 

Тернопільській області) 

про злочини німецько-

фашистських загарбників   

в с. Гумниська 

Теребовлянського району  

у 1944 році 

 

27 липня 1993 р. 

2 серпня 1994 р. 

10  

98 Акти обліку збитків, 

завданих німецько-фашист 

ськими загарбниками та їх 

спільниками закладам 

мережі «Заготскот» в 

Тернопільській області 

 

4 червня 1944 р. 

17 квітня 1945 р. 

82  

99 Те саме, фінансовим 

установам області 

 

1 січня 1944 р. 

31 грудня 1944 р. 

 

121  

100 Те саме, артілі 

«Харчопром» 

 

24 червня 1944 р. 4 

 

 

 

101 Те саме, дорожньо- 4 серпня 12944 р. 11  



23 

 

експлуатаційній дільниці 

№ 879 

21 жовтня 1944 р.  

 

1 2 3 4 5 

102 Відомість про збитки,   

завдані німецько-

фашистськими 

загарбниками та їх 

спільниками школам і 

культосвітнім  установам 

м. Тернополя 

 

16 серпня 1944 р. 1  

102а Протоколи допитів та  

свідчення колишніх 

німецьких 

військовослужбовців про 

злочини скоєні фашистами 

на території Тернопільської 

області у 1941-1944 році 

 

 355  

102б Копії особових справ 

німецьких військово-

службовців які служили на 

території Тернопільської 

області 

 

 418 (доку 

менти 

німець 

кою 

мовою) 

 

  У цей  опис внесено 110 (сто десять) справ  з № 1 до № 102,  у тому числі: 

 літерні №: 9а, 12а, 45а, 53а, 97а, 97б, 102а, 102б = 8 спр.; 

 пропущені №:__-__ 

 

 Комп’ютерний набір здійснила  

 Архівіст 1-ої категорії                                                     Надія   ЯРОШЕВСЬКА                            

 01. 09.2021 р.  
  

СХВАЛЕНО                                           

Протокол засідання ЕПК                            

Державного архіву                                       

Тернопільської області                               

від ___________р. № ___  


