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ФОНД Jfo ІЗ 

ОПИС Jii'o І 

справ постійного зберігання 

за І925-І939 роки 

3АТВЕР,l])І{УІ) 

Директор держархіву 

Те...,.J;І,І,�..и. 

}Го 

п/п 
Заголовки справ Крайні 

дати 

! К-сть

І 2 

І Бюджетний кошторис повітового старос
тва на І934-І935рр. 

2 Список співробітників повітовоЇ кому-

з 

1935 
1936 

!а

ністичної спілки і відцілів повіто- 24 серпняІ936 

ІВ 

59 

вого староства 1936 І 

З Списки польських громадських органrза
цій повіту 

4 Списки українських громадських органх-

1935 

зацій повіту 1935 

5 Списки повітового староства на функці-

онуючі кооперації повіту 1935 

б Списки шкіл і громадських будинків, 

розміщених на територіЇ повіту 1936 

? Списки церквів та ко·стелів, розмrще-

них на територіЇ повіту І936 

2 

2 

І 

І4 

!4

!Приміт

! І!;И

5 



І 

І 2 

8 Списки службовців повітового 
староства 

3 

20 серпня І9Зб 

-;@ Списки службовців поліціЇ повіту 30 квітня 1936 
28 липня 1936 

f@ Листування з польським товариством
"Добровільна пожежна oxopoRa" 

і постерунка.ми поліціЇ з питання 
складу керівників і організації ІО липня І935 
гурткrв товарйства 

'f{jJ) Листування з головним правлінням
польського католицького товарист
ва чоловіків і постерунками полі-

ІЗ березня І939 

ціЇ з питання організації гуртків З липня 1934 
товариства 

12 Листування з головним правлінням 
польсь1юго товариства " Чоловіча 
молодь" і постерунками поліції 
s_·питання організації гуртка 

ІЗ Листування з головним правлrнням 
польського католицького товариства. 

15 лютого 1939 

7 листопада 1935 
З квітня 1937 

жінок У постерунками поліціЇ з пи-? липня 1934 

тання організації гуртка ІЗ лютого !939 

14 Листування з польським католиць
ким товариством" Жіноча молодь" 
і постерунками поліції з питан
ня організації товариства 

15 Листування з польським товарист
вом" Гурток сільських господарок" 

30 грудня І933 
ІЗ грудня 1939 

4 

2 

4 

29 

22 

І5 

І9 

45 

і постерунками поліції з питання 28 грудня 1939 
організації товариства 9 
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І ! 2 

Іб Листування з �шльським товариством 

"Кулко рільниче" r постерунками 

поліціЇ з питання складу кєрівни-

КІВ та організаціЇ гуртка това-

риства 

f@) Листування з Тернопільським воє-

водським управлінням, постерунка-

МИ ПОЛІЦІІ r гуртками польського 

товариства " Союзу стрільців" з 

питання складу керівників та. ор-

ганізаціЇ роботи гуртків. 

18 Листування з польським товарист

вом " Союз шляхти за.градовоЇ" 

і постерунками поліціЇ з питання 

складу керівників організа.ціЇ 

даного товариства 

19 Листування з польською християнсь

кою безпроцентною касою, Тернопіль

ським воєводським управлінням, пос

терунка.ми поліціЇ з питання скла,ІW" 

керівників і організа.ціЇ філіЇ 

каси на перифіріЇ 

20 Листування з польським товариством 

" Школа людова." і Тернопільським 

воєводським управлінням з питання 

з 

15 квітня І935 

23 грудня І938 

30 листопада І933 

2І грудня !934 

9 грудня 1938 
? січня І939 

25 серпня І938 

9 березня І939

організації гуртк±в даного товарист- І2 вересня І933 

4 

ІО3 

30 

ІІ 

9 

ва 3 лютого !939 І? 

2І Листування з відділами кооперативу 

" Каса Стефчика", постерунками 

поліціЇ та судовими органами з пи

тання реєстрац±Ї і складу керівни

к±в відділ±в даноЇ кооперації 

ЗІ серпня І9З2 
І вересня 193? 56 

І J5 



І 

І ! 2 

W Листування з постерунками поліції 
Ї гуртками українського спортивного 

" л " товариства уг з питання реєстра-
ції гуртків та склад.у Їх керівни
кrв 

Листування з читальнею українського 
товариства " Просвіта" Ї постерунка
ми поліції в Босирах з питання 
складу керівників, проведення ве
чорів самодіяльності, громадських 
зборів коштів 

Листування з читальнею украrнського 
товариства " Просвіта" і постерgнка
ми поліціЇ в Васильківцях з питан-
ня складу керrвників,громадських 

зборів коштів 

Листування з читальнею украrнського 
товариства." Просвіта" і постерун
ками поліціЇ в Гадинківці з питан
ня склад.у самодіяльності,громадсь
ких зборів коштів 

І� Листування з читальнею українського 
товариства." Просвіта." і постерун
ка.ми поліції в Жабинцях з питання 
складу самодіяльності, громадських 
з борів коштів 

� Листування з читальнею українського 
товариства " Просвіта" і постерун
ка.ми полrцrr в с. Зелене з питання 
складу самодіяльності, громадських 
зборів коштів 

з 

20 грудня 1926 
ЗІ березня 1939 

25 квітня 1925 
З квітня І939 

21 квітня І925 
18 березня І939 

25 липня 1925 
23 березня 1938 

І8 липня 1925 
24 лютого 1939 

23 рітня 1925 
З квітня 1939 

4 f 5 

ІбІ 

?? 

І20 

32 

?2 



І 2 з 4 r 5. 

--/@і Реєстраційні листи чи талень укра-
rнського то вариства "Просвіта" 1932 
в с. Ко цюби нці 1�39 4 

®· Листування з чи тальнями украЇнсь-
кого то вариства II Просвіта" і пос-

терунками по ліції вс. Кри веньке 
з пи тання складу керівни цтва, про -

20 серпня 1936 ведення вечо рів само діяльності, 
гро мадських збо рів коштів 3 березня !939 23 

�о Те ж, вс. Си до рів І8 травня !925 
І5 травня 1939 67 

-і'З1 Те ж, вс. Чо рно кінці ІІ травня 1925 
� 

23 березня !939 ІЗО 

-;32 Те ж, вс. Малі Чо рно кінці Іб березня І925 
'--. 

4 квітня 1939 І22 

І ' 

зз· Те ж, вс. Шид.лівці 16 травня 1925 
І? КВІТНЯ І939 42 

-1,,, ' 

�4 Листування з гуртками українсь-
кого то вариства 11 -Бідна шко ла" 
і постерунками по ліції з пи тання 

складу керівни ків і о рганізації 10 лютого 1933 
сезо нних ди тячих садків 21 січня 1939 182 

-... -,� 

35 Листування з гуртко м українсько -
'-... 

го то вариства " Сільськи й госпо-
дар" і постерунками по лі ці Ї з 
rrи тання складу керівни цтва в с. 30 квітня 1929 
Васи льків 18 травня 1939 26 



І 2 

--І[б JJ;истування з гуртом украЇнського 
товариства " Сільський господар" 
і постерунками поліції вс. Зелене 
з пи тання складу керівни ків гуртка

'@ Те ж, вс. Коцюби нці 

-/.' 

� Те ж, в с. Кри веньке 

39 Те ж, вс. Зелене 

40 Те ж, вс. Чорноконецька Воля 

�1 Те ж, вс. Чорнокінці Вели кі 

12 Те ж, в с. Малі Чорнокінці 

43 Листування з українськи м товариством 
"Скала" і постерунками по�n:іції 
з пи тання організації гуртка даного 
товариства 

,�f Справа про розпуск українського 
товариства " Сокіл" вс. Васи ль
кrв за порушення статуту 

Листування з гуртками українського 
товариства " Союз українок" і посте
рунками поліції з пи тання організа
ції та ліквідації гуртків 

з 

28 березня 1929 
? квітня !939 

1? вересня І932 
1? квітня 1939 

28 березня 1929 
ІВ березня І938 

29 ли пня І9З? 
5 квітня !939 

5 ли пня І928 
23 березня 1939 

б ли пня І925 
ІВ березня І939 

24 лютого І939 
20 березня І939 

І? л�стопадаІ93? 

2І січня І939 

8 жовтня І93І 
25 серпня 1932 

20 травня І930 
ЗІ березня І939 

4 r 5 

Зб 

30 

?І 

9 

29 

35 

3 

12 

29 

29 



І 2 3 

-�е Листування з постерунками поліції 

І судовими органами з питання 
реєстрації і складу членів керів- 19 жовтня !925 

ників кооперативних товариств ЗІ березня 1939 

4? Листування з Тернопільським :іОЄ-

водським уnравлІнням з питання 

заключення орендних договорів 
на використання рибних ділянок 1934-

J{o 4 і N'o 8, оплата податків !938

команд держполіції 4?а Звіти повітових 
з господарських 
І938р. 

питань за І квартал І квітня І938 
5 квітня !938 

48 Листування з Чортківським повітовим 
староством з питання реєстра.ці Ї в 
книзІ народжених у І927р. Альберта 
Двори 

48а Справа про ліквідацію товариства 

" Союзу українок" в м. Дрогоморова 

і "Каменярі" в с. Коцюбинчики 

49 Примірний бюджетний кошторис 

господарств комунального будівниц-

1936 
І937 

2 сересня 1933 
ІО листопада І936 

4 

2?2 

84 

ІО 

29 

ІО 

тва Копичинського повІту 28 лютого 1933 43 

50 Опис фонду 

··і :·5Ї) Опис фонду за І934-І939р. 

Літерні: АІЬАfо 47а,48а. 

В даний опис внесено 53 / п"ятдесят три/ справи 

ЗО.О?.200!. 

Архівіст 2 категорії иІ_Се _,,,,.fj'Ja-0 � О.Радецька 

9 
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