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Чорткfвське повітове староство 
Тернопfльського воєводства 

Фонд }� І4

Опис 111.J 4 

І9І9 - І939 роки 



Покажчик 
розділів опису �.І4,оп.J111, 4 "Чортківське повЇтове 
староство". 

п Назва розділЇв 

І Вf,пділ: Військовий Ї мобfлЇзований 

2 

з 

4 

5 

б 

? 

8 

І9І8 
І920 
І92І 
І923 
І925-І930 рр. 

Ві,пдfл: громадської опіки 
І9І8 
І920-І930рр. 

Відділ: СанЇтарний 
І9І8-І92Ірр. 
І926- І930рр. 

Відділ::Ветеринарний 
І9І8 
І9І9 
І92І 
І923 
І925-І92?рр. 

Віµділ: Бюджетно-господарський 
І920 
І92І 
І923 
І924 
!929

Ві,пділ: ЦивільноЇ і гмінноЇ принадлежності 
І9І8-І930рр 

Відділ: Віросповідання 
І9І8-І929рр. 

Відділ: Промисловий 
І9І9 -І930рр. 

І-4 

5-6 

6-8 

8-9

9 

9-Іб

Іб-І? 

І?-20 



2 

2 з 

Відцfл: МfсцевоЇ культури 20 

І9І8 

І922 

І9ЗЗ 

І92б 

І927 

І929 

І9ЗІ - І934 рр. 

Вt,пділ: Адміністративний 20-2!
І9ЗІ 

І9ЗЗ 

І9З4 

2 Відділ: Військовий 2І-23 
І9ЗІ-І934рр. 

з Відціл:Адміністративно-Дисциплінарний 23-24

І9ЗІ-І934рр. 

4 Ві,пдfл:ГромадськоЇ опіки 24-25

І9ЗІ-І932рр. 

1934 

5 Ві,пділ: Санітарний 25-26

І9ЗІ-І934рр. 

1935 - І9З9 рр. 

І Відп.іл: Адміністративний 26-27

І935-І939рр. 
2 Відділ: Військовий 2? 

І935 

з Відціл: Адміністративно- дисциплінарний 27 

І9З5р. 

4 Від.л.іл: ГромадськоЇ 
. 

ОПІКИ 27-28

!935



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Фонд Nc !4

Опис Jfii 4 
Справ постійного зберігання 
за І9І9 - І939 роки 

Jju 
п/п 

Заголовки справ 

2 

Відп.іл: Військовий і мобіліза
ційний. 

І9І8 - І9ЗО рр. 

І9І8 рік. 

І Облікові листи гмінних управ про 
звільнення окремих осіб від вfйсько
воЇ служби. 

2 Заяви членів сім"Ї і приватних 
підприємців про звільнення Їх ро
дичів і робітників від військової 
служби і рішення повітового старост
ва з цього питання.Том І. 

З Те ж том 2. 

4 Те ж том З. 

5 Те ж том 4. 

б-· Те ж том 5. 

? Те ж том б. 

8 Те ж том?. 

9 Те ж том 8. 

ІО Те ж том 9. 

ІІ Те ж том 10. 

Крайні дати !К-сть !Прим 
! аркуш ! і тка

З 4 5 

1918 

1918 

І9І8 

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

1918 

-//-

40 

lOI 

74 

88 

99 

75 

93 

67 

86 

73 

90 



2 

2 з 4 r 5 

І2 Те ж том ІІ. І9І8 94 

ІЗ Те ж том І2. І9І8 ІІІ 

І4 Те ж том ІЗ. І9І8 75 

І5 Те ж том І4. І9І8 89 

Іб Те ж том І5. І9І8 І40 

І? Те ж том Іб. І9І8 93 

18 Те ж том І?. І9І8 98 

!9 Те ж том І8. І9І8 95 

20 Те ж том І9. І9І8 77 

2І Те ж том 20. І9І8 99 

22 Те ж том 2І. І9І8 9І 

23 Те ж том 22. І9І8 ІЗ2 

24 Те ж том 23. І9І8 93 

25 Те ж том 24. І9І8 99 

26 Те ж том 25. 1918 ІОО 

2? Те ж том 26. І9І8 4І 

28 Те ж том 27. І9І8 ?4 

29 Те ж том 28. І9І8 ІІб 

зо Те ж том 29. І9І8 І5І 

ЗІ Те ж том ЗО. І9І8 92 

32 Те ж том ЗІ. І9І8 78 

33 Те ж том 32 І9І8 84 

S4 Те ж том 33. І9І8 107 



38 

39 

40 

4І 

42 

43 

Те ж том 34. 

Те ж том 35. 

Те ж том Зб. 

Те ж том З?. 

Те ж том 38. 

Те ж том 39. 

Те ж том 40. 

Те ж том 4І. 

з 

2 

Те ж том 42 і останній. 

1920 рік. 

44 1нструкція Ради Міністрів про 
евакуацію цивільних установ. 

45 Розпорядження президfЇ Ради Мі-
ністрів про службові стосунки держ. 
службовців при виконанні військовоЇ 

з 

І9І8 

І9І8 

І9І8 

І9І8 

І9І8 

І9І8 

І9І8 

І9І8 

І9І8 

9 жовтняІ920 

4 

96 

89 

46 

60 

50 

І38 

ІО2 

ЗІ 

g-; 

ІЗ 

служби. 9 жовтняІ920 2 

46 Відомості про ставлення до вій-
ськовоЇ служби окремих осіб. І920 б 

І92І рік. 

4? Оголошення воєводського управлін-
ня про реєстрацію чоловіків І883-І899рр. 
народження. 

48 Заява Васильєва Т.про звільнення 

5 січня І923 

його від військовоЇ служби і рішення І9 квітняІ92І 

І 

повітового староства з цього питання. 9 травняІ92І І2 

5 



4 

2 

І923 рік. 

!н�ормація повtтовоЇ призивноЇ

з 

команди про пtдготовиу роботу і пе- І8 травняІ92З 

} 4 

ревірку призивників І902р.Народження.І9 травняІ92З З 

50 Списки воєводського управління 
на осіб,які ухиляються від призову в 26 квітняІ92З 
армію. І6 жовтняІ92З І9 

51 Список осіб допризивного віку, 
які ухиляються від явки на призивну 
комісію. 

І925 рік. 

52 Заяви окремих осіб,листування з 
гмінними управами і органами поліції 
з питань звільнення від військовоЇ 

І5 березнІ923 І5 

служби. Том І. 1925-І926 ІЗЗ 

53 Те ж том 2. І925-І926 7І 

54 Заяви окремих осіб,рішення во-
єводського управління і переписка з 
органами поліціЇ про надання Їм від-
строчки від призову до арміЇ.Том 1. І925-І927 125 

55 Те ж том 2. 1925-!928 І2З 

56 Те ж том З. І925-І928 11? 

57 Те ж том 4. 1925 78 

58 Те ж том 5. І925 69 

59 Те ж том б. 1925 88 

60 Те ж том 7. 1925-1928 1І5 

61 Те ж том 8 і останній; 1925-1927 138 

62 Листування з повітовою призив-
ною командою і постерунками поліціЇ 
та повістки окремим особам про явку 
Їх на призивну комісію. 1925 4?9 

5 



5 

2 

Повідомлення воєводського управ
ління про дати засідання слtдчоЇ ко-

з 

місіЇ у справах ухилення ві� призову І8 липняІ925 

'' 4 

до арміЇ. 2І листопІ925 6 

64 Анкети та інші відомості гмін 
них управ про надання листувальноЇ 
допомоги сім"ям резервістів за період 
відбуття ними військовоЇ перепідготов
ки і рішення повітового староства з 
цього питання. 

І92б рік. 

65 Вказівки Міністерства військових 
справ про проведення призиву в армію 

І925 57 

осіб І905р.народження. 9 квітняІ926 8 

66 !нструкція Міністерства
вих справ для о�іцерів-членів 
ноЇ комісії І926 року. 

військо
призов-

9 к:вітня І926 8 

67 Заяви окремих осіб,рішення воє-

68 

водського управління і листування з 
органами поліціЇ про надання Їм відст-
рочок від призову в армію.Том І. І92б-І927 ІОО 

Те ж том 2. І926-І927 84 

69 Заяви воєводського управління 
про дати засідань слідчої комісІЇ у І2 RвітнІ926 
справах ухилення від П!JИзову в армію.22 г.руднІ926 і.2І 

70 Списки повітового староства на 
розшукуваних осіб,які ухиляються від З січняІ926 
призову вармію. 22 липняІ926 ІЗІ 

1927 рік. 

?І Повідомлення повітового старост-
ва та ві�омості Чортківського постерун
ку поліцІЇ П.{)О

1
осіо,які не з"явились на 

призивну комrсrю. І? червняІ927 4 

5 



• 

б 

2 

Листування з воєводським управ-
• • 

лінням про пrдготовку cr1иcr<rв при-

з 

зивник:tв І90бр.народження f донесен- б серпІіяІ926 

! 4 ! 5 

ня гмfнних управ з цього питання. І? березняІ927 24 

7З Розr1орядження повітового старост-

?4 

ва по обліку осіб призивного віку f

лиатування з іншими держ.органами з ІО жовтняІ92? 

цього питання. 20 березняІ929 40 

Те ж про зняття з військового об

ліку окремих осіб Ї донесення гм:tн-
• • 

них управ про змrну мrсця проживан-
• 

1-1.я призивникr в.

Повідомлення воєводського управ-

• 

5 берез1➔яІ927 

І5 серпняІ927 

лЇння про датах засідання комісій у З[ грудня!926 

еправах ухилення від призиву в армі10.23 грудняІ92? 

21 

24 

?б Розпорядження шовrтового старост-

• 

?? 

• • 

ва 1 листування з гмrнними управами 
• • • •• 

І органами полrцrr з питань розшуку 

осfб,якЇ ухиляються вtд вfйськовоЇ 

служби. І92?-І928 70 

!928 рfк.

Листування з гмЇнними управами і 
• • •• 

постерунками полrцrr про явку окре-

мих осіб на призивну комісію. 1928- 1929 69 

?8 Заяви окремих осfб,рішення воє-
• • 

водського управлrння 1 лиетування з 
• • •• • 

органами полrцrІ пра надання вrдст-

рочки вЇд призову до арміЇ.Том І. 1928 -І929 53 

79 Те ж том 2. І928- 1929 !Об

80 . Те ж том З Ї останній. 192? .-І929 60 

8І 

' 

Листування з повітовою призивною 
. . � 

командою І вrиськовими частинами з 

питань облf ку військослухtбовці: в. Том І. !928-1929 

• 

• 

' 

ІІ9 



7 

2 з 4 ! 5

Те ж том 2. І928 - І929 62 

Те ж том з. 1928 - І929 42 

Те ж том 4 f останній. 1928 - І929 І28 

Повідомлення воєводського управ-

ління про датаz засідання слідчоЇ 

комfсіЇ у справах ухилення від при- ЗІ грудняІ927 
. 

5 грудняІ928 23 заву в армrю. 

86 Розпорядження повітового старост-

ва про позбавлення польського під-

данства Грюнqельда Р.за ухилення від 

військовоЇ служби і донесення гмі�ноЇ 

управи та постерую<у поліці Ї з цього 26 липняІ927 

питання. 15 грудняІ928 12 

87 Розпорядження повітового старост-

ва і листування з гмінними управами 

та органами поліціЇ про розшук осіб, 

які ухиляються ВІД ВІЙСЬКОВОЇ служ-

би.Том І. І928 88 

88 Те ж том 2 f останній. І928 - І929 ІІ2 

89 Анкетні зведення гмІнних управ 

про матеріальну допомогу сім"ям ре-

зервtстів за період проходження ними 

вІйськовоЇ перепідготовки,повtдом-

лення гмінних управ і рішення повіто-

вого старос�ва з цього питання. І928 89 

90 Заяви членів сімей про звільнення 

Їх родичів від ВІйськовоЇ служби, 

листування з воєводським управлінням 

з цього питання.Том І. І928- І929 ?4 

9! Те ж том 2. !928-1929 118 

92 Те ж том з. 1928 40 

93 Те ж том 4. І928 48 

94 Те ж том 5 і останній. І928-І929 ІОЗ 



98 

99 

!929 рік.

Вказівка Міністерства військових 

справ про підготовчу роботу до при

зову осfб І908 р.

Листування з повітовою призивною 

командою і військовими частинами про

додатковий призив до арміЇ. 

Заяви окремих осіб про звільнен

ня Їх від ВІЙСЬКОВОЇ служби,рішення 

повітового староства і листування з 

військовими частинами з цього питан

ня.Том І. 

Те ж том 2. 

Те ж том З і останній. 

ІОО Заяви окремих осіб,рtшення воє-

водського управління і листування з 

органами поліції про надання Їм від

строчки від призову в армію.Том І. 

І929 

І929 

І929 

1929 

!929

з 4 

9 

87 

87 

54 

?б 

94 

ІОІ Те ж том 2. 1929 lI5 

ІО2 Те ж том З. І929-І9ЗО ?8 

103 Те ж том 4 і останній. І929-І930 ІІ9 

ІО4 Листування з повітовою призивною 

командою і гмінними управами про

зняття з військового обліку окремих 

осіб.Том І. !929 83 

ІО5 Те ж том 2 і останній. !929 68 

ІОб Листування з повітовою призив-

ною 1tомандою і гмінними управами про 

зняття з військового обліку окремих 
осіб.Том І. 1929 95 

5 



9 

2 

Те ж том 2. І929 

Те ж том З,f останній. І929 

Журнал повітового староства по об-

ліку осіб І899р.народження. І929 

Те ж І898р.народження. І929 

Те ж І89'7р.народження. І929 

Те ж І898р.народження. І929 

ІІЗ Повідомлення воєводського управлін-

з 

ня про дату засідання слідчої комfсfї І2 січня І929 

4 

ІЗЗ 

ІІ5 

4І 

54 

50 

42 

у справах призову в армію. 20 жовтняІ929 І? 

ІІ4 Донесення повітового староства Ї 
постерунків полfцfЇ про встановлен
ня міцць перебування осіб призивного 
віку. 

І930 

ІІ5 Заяви окремих осіб про звільнен-
ня Їх від військової служби,донесен
ня гмfнних управ і рішення повітового 
староства з цього питання. 

ІІб Додаткові списки гмінних управ на 

? жовтняІ92б 
29 травняІ929 

І930 

осіб І908р.народження. !930

ІІ7 Листування з повf товою призивною · --· 
командою і військовими частинами про 

облік військовослужбовців.Том І. !930

ІІ8 Те ж том 2. І930 

ІІ9 Циркуляр Міністерства внутрішніх 
справ і розпорядження воєводського 
управління про розшук осіб, які ухи
ляються від військовоЇ служби і зві
ти повітового староства з цього пи
тання. 

9 вересняІ930 
Іб січня !933 

28 

96 

ІО? 

68 

95 

15 

5 



І ! 

І2І 

!22

!23

І24 

!25

ІО 

2 

Розпорядження повІтового старост

ва про встановлення особи І місця пе

ребування окремих осіб і повідомлення 
гмінних управ І постерунків полfцІЇ з 
цього питання�Том І. 1930 

Те ж том 2. 

Те ж том З. 

Те ж том 4. 

Те ж том 5. 

Те ж том 6 і останній. 

І9ЗО 

1930 

I9ll0 

1930 

1930 

І26 Анкетні та інші відомості гмін-

І2? 

них управ про матеріальну допомогу 
сім"ям резервістів за період відбуття 
останніми військовоЇ перепідготовки 
і рішення повітового староства з цьо-
го питання.Том І. 1930 

Те ж том 2 і останній. 

Ві,пділ: громадськоЇ опіки. 

І9І8 рік. 

!930

І28 Розпорядження намісництва у Льво-
ВІ про організацію державноЇ опіки над 

з 4 

60 

ІОО 

44 

ІІ2 

65 

165 

95 

І99 

евакуйованими. Іб липняІ9І8 5 

І29 Заяви окремих осіб про надання Їм 
гроmовоЇ допомоги за збитки,нанесені 
війною і рішення повітового староства 
з цього питання. 

ІЗО Листування з установами страху-
вання в м.Львова про примусове стяг
нення заборгованості по страхуванню 

І9І8 

з окремих осіб. І9І8 

зо 

26 

5 



ІІ 

2 

І920 рік. 

Циркуляр президіЇ намісництва в 

м.Львові,ін�ормація управління опіки 

над могилами воЇнів t розпорядження 

повітового староства про збір засо

бів на будівництво цвинтарів. 

з 

І7 жовтняІ920 

27 лис-даІ920 

!32 Заяви еваRУйованих жителів у зв"яз-

RУ з відступом польських військ,про 

надання Їм допомоги f листування з 

4 t 5 

4 

постерунками полtціЇ з цього питання. І920-І92І 48 

І92І рік. 

�З �ж. �І 

І34 Листування із закладами страху-

вання в м.Львові про примусове стяг

нення заборгованності по страхуван-
ню з окремих осіб. І92І 

І922 рік. 

ІЗ5 Відозва комітету опіки над сиро-

тами в м.Тернополі про надання мате- 28 вереснІ9�0 

І4 

І4 

ріальвоЇ допомоги сиротам військових. ЗО січняІ924 9 

І923 рік. 

ІЗб Повідомлення гмінних управ про

кількість зібраних коштів на користь 
тих,що пострадали від катастроqи на 

"Варшавській Цитаделі"і: листи збору" І923-І924 42 

!924 рік.

ІЗ? Листування із закладами страхуван-
ня в м.Львові про примусове стягнення 

заборгованості по страхуванню окремих 
ос і б. І924-І926 !82



І2 

2 

І925 рік. 

Відомості гмінних управ про су

ми,які запроектовані громадській 

опіці в І924-І925рр. І925 

Листування із заиладами стра

хування в м.Львові про примусове 

стягнення заборгованності по стра-

з 4 ! 5 

43 

хуванню з окремих осіб. І924-І926 403 

!926 рік.

І40 Розпорядження повітового старост-

ва про представлення щотижневих зве

день про кfль�ість безробітних в по

віті f відомості органів полfціЇ і 

гмінних управ з цього питання. !926

!927 рік.

І4І Листування із закладами страху-

вання у м.Львовf про примусове стяг

нення заборгованності по страхуванню 

ІІ8 

з окремих осіб. І92? - І928 73 

!928 рік.

І42 Розпорядження повітового ста-

роства в М.Чортковf про обрання гро

мадських опікунів і комісіЇ громадсь-

коЇ опіки в повіті і повідомлення 

гмінних управ з цього питання. 

1929 рік. 

І43 Циркуляр Міністерства праці і 

громадськоЇ опіки та розпорядження 

воєводського управління про матері

альну допомогу жителям,якf постраж

дали від повені. 

СерпеньІ928 

22 червняІ929 57 

8 березняІ929 

26 березняІ929 ІО 



146 

ІЗ 

2 

Розпорядження Міністерства пра
ці і громадської опіки та інqормація 
воєводського управління про вибори 
громадських опікунів t комfсfЇ гмfн
них управ про кількість знаків від-
мінностей для повітових опікунів. І929 

Протоколи повітового староства 
про надання приміщення для правлін
ня інвалідів в м.ЧортковЇ t листуван-

з 

ня з воєводським управлінням з цього 28 лютогоІ929 

4 f 5 

46 

питання. І2 квfтняІ929 5 

Листування з воєводським управ
лінням про надання допомоги воєн
ному інваліду- Шинаєвському А. і рі
шення повітового староства з цього 
питання. 

І2 лrотогоІ929 
б ТравняІ9ЗО ІІ 

147 Листування з воєводським управ-

26 вересняl929 

лінням про надання допомоги пострадав
ших від нещасних випадків і список 
пострадавших,якf отримали державну 
допомогу. І4 лютогоІ9ЗО 8 

І930 рік. 

І48 !н�ормацfя Міністерства праці і
листування з воєводським управлінням 
про відкриття курсів для санітарноЇ 
опіки матері і дитини. 

І49 Циркуляри окружноrо управління 

І? грудняІ929 
14 жовтняІ930 

страхування у м.Львові з qінансових 8 сfчняІ9ЗО 

б 

і організаційних питань. 2? жовтняІ930 25 

І50 !нqормація воєводського управ-
ління f листування з повітовою ка
сою хворих про скарги жителів про 
неправ_ильне забезпечення службовців 
під час хвороби. І930-І9ЗІ 89 



І4 

2 

Листування з воєводським управ

ліннями та гмfнними управами про ре

організацію польського приюту в 

Ягfльниці. 

Вfдцfл �Санітарний. 

!9!8 рік.

152 Статистичні матеріали повітового 

правління "Каси хворих"в Чорткові 

з 

!7 січня !930

2Ь березняІ9ЗІ

про захворювання жителів різних про- Іб квітня І9І8 

4 

зо 

�есій. ІО 

І9І9 рік. 

!53 Статистичні відомості Міністерст-
ва громадського здоров"я з питань бо-

ротьби з венеричними захворюваннями. 4 квітня І9І9 ІІ 

1920 рік. 

І54 Вказівка дирекціЇ окружного управ-

ління здоров"я по боротьбі з проститу-
цією t венеричними захворюваннями. 8 травня 1920 4 

!55 Тижневі відомості гмінних управ 
про кількість fнqекційних захворю

вань в повіті. 

І92І рік. 

І5б Циркуляри Міністерства громадсь-
кого здоров"я про боротьбу з ін�ек

ційними захворюваннями f встановлені 
цfн на ліки. 

157 Циркуляри окружного управління 

!920

!5 червня І92І
8 квfтняІ922

охорони здоров"я про організацію лі- 28 лютогоІ92І 
кування заразних хворих. 

158 Тижневі відомості гмінних управ 
про_кількість fн�екційних захворювань 
в повіті. 

28 березняІ92І 

І92І 

8І 

ІО 

4 

І54 

5 



ІбІ 

!62

І5 

2 

ЦирJуляри Міністерства праці і 
громадськоЇ опfки,віддfлу громадсько
го здоров"я про органі зацію това
риства "Повітовий гурток по бороть-

з 

бі з турбекульозом" і статут остан- 23 березняІ925 

! 4

нього. ЗІ березняІ925 ІЗ 

Листування з воєводським управ-
лінням про організацію консультацій 28 листопадаІ925 
і заходи боротьби з т�беркульозом. І7 грудняІ928 ІО 

І92б рік. 

Циркуляр і вказівки воєводсько
го управління про звітність відділу 
громадського здоров"я і квартальні 
звіти повітових лікарів за І926-
І928рр. 

Оголошення_правління повітовоЇ 
"каси хворих" в Чорткові про мате
ріальне забезпечення службовців під 
час хвороби. 

!927 рік.

ЗІ січня !926 
29 травняІ928 

І лютогоІ926 

28 

І 

І63 Річний звіт повітового лікаря за 

!64

І927 р. та інqормація Тернопільського 
воєводського управління про недоліки І7 лютогоІ928 
в річних х звітах повітових лікарів, 14 ли�топадІ928 І8 

Квартальні звіти про роботу по
вітового лікаря Бачинського Т. за 
!927 рік.

18 березняІ92? 
7 січня !928 32 

165 Міністерства внутрішніх справ і 
розпорядження воєводського управління 
про піднесення санітарного стану міст 
і сіл,донесення і звіти гмінних управ 
і постерунків поліціЇ з цього питання. І926-І929 185 

5 



Іб 

2 ,, 
( 

Розпорядження Міністерства внут
рішніх справ і циркуляр вfдцfлу сус
пільних робіт і здоров"я,воєводсько
го управління про лікарську допомогу 
державних службовців f забезпечення 
Їх дітей санітарного лікування. 

Циркуляр відділу громадського 
здоров"я воєводського управління і 
відомості Чортківського повітового 
староства про кількість аптек і пер

соналу qермацентfв в повіті. 

Іб8 Циркуляр f розпорядження воєвод-
ського управління про організацію 

з 

23 лютогоІ927 

ЗІ гр�дняІ926 
І9 січняІ927 

пропаганди і збір коштів для бороть- б січняІ927 

4 

б 

? 

би з туберкульозом. 25 листопадаІ927 4 

!928 рік.

!69 Квартальні звіти про роботу по-
вітового лікаря Бачинського Т. за 
!928 рік.

170 !н�ормація Міністерства внутріш-
ніх справ і Тернопільського воєводсь
кого управління про відкриття 3 і 4-х 
місячних курсів удосконалення інжене-

ІІ квtтняІ928 
І? СІЧНЯ· І929 

рів в державній школі гігієни і про- 2І червняІ928 

32 

грама цих курсів. 2 січня 1930 !2

17-І Заява ЧортківськоЇ шкільноЇ Ради 
про антисанітарний стан шкільних при
міщень і дворів,розпорядження повіто-
вого староства і донесення гмінних yn-23 квітняІ928 
рав з цього питання. 4 листопІ928 48 

І72 Списки дітей шкільного віку на-
роджених І92І-І928рр.,які підлягають 
проведенню щеплень від інqещійних 
захворювань. !922-!928 105 

5 



1?5 

І7 

2 

!929 рік.

з ! 4 ! 5

Квартальні звіти про роботу пові- І7 квітняІ929 
тового лікаря Бачинського Т.за І929р. ІІ січняІ930 25 

!н�ормація Міністерства внут_ріш
ніх справ Ї воєводського управління 
про відкриття курсів для лікарів 
трахомотологfЇ і ін.спеціальностей, 
Їх програма і листування з повітовими 22 квітняІ929 
лікарями з цього питання. 28 листопадІ929 9 

!нqормацfя f розпорядження воєвод-
ського управління і повітового старо
ства про з"Їзд повітових лікарів в 
м.Бережани. 

5 листопадІ929 
23 листопадІ929 ІІ 

]76 Списки дітей шкільного віку І928-
І929рр.народження,яким необхідно зро-

·бити щеплення від fнqекційних хвороб. !929-1930 54 

І77 Циркуляр Міністерства внутрішніх 
справ та fн�ормація повітового ста
роства про відкриття санаторіїв для 
ді"тей держслужбовців,порядок і умови 29 травняІ929 
Їх прийняття. І4 серпняІ929 8 

178 Циркуляр Міністерства внутрішніх 

І79 

І80 

справ та ін�ормація воєводського уп
равління про відкриття лікувального 
закладу "Поліцейський будинок здоро- ІО травняІ929 
в"я в Бусну". З липня !929 З 

Циркуляр і розпорядження воєводсь� 
кого і повітового староства про облік 
. . . . . . . І нумераЦІЮ криниць в ПОВІТІ І ВІДО-
МОСТІ гмінних управ з цього питання. 

!н�ормація Міністерства внутріш
ніх справ про відкриття З-го курсу 
навчання санітарних контролерів f 
розпорядження воєводського управління 
про участь Їх в компанії по наведенню 
санітарного порядку в гміні. 

8 червняІ929 
І9 серпняІ929 

І5 червняІ929 

Іб 

20 листопадІ929 ІІ 



І8 
з 4 

І9ЗО рік. 

Піврічні зміни в роботі повітового ЗІ липняІ930 

лікаря Бачинського Т.за !930 рік. Іб січняІ93І Іб 

Запит Міністерства внутрішніх справ 

і воєводського управління про кількість 

проституток в повіті і донесення пові-

тового староства з цього питання. 29 серпняІ930 З 

183 Листування з постерунками полtцrr 
і протоколи розслі,пування дивізіону 

жандармеріЇ про захворювання венерич
ними хворобами окремих осіб та ін�ор-

мація громадського госпіталю з цього 26 січняІ930 
питання. ІІ квітняІ930 40 

184 Розпорядження Міністерства внут-
рішніх справ і держ.школи гігієни 
про організацію курсів для лікарів, 
Їх програми і листування з повітовим 
відділом і підбір кандидатів для них. 

185 Розпорядження Міністерства внут-

рішніх справ про стан гігієни в шко-

ІЗ травн�І930 
І грудняІ9ЗО 

лах та інструкція для повітових ліка�� е шю�DгоІ930 

2І 

рів з цього питання. !4 квітняІ9ЗО 5 

186 Розпорядження воєводського управ-
ління і повітового староства у зв"яз-

ку з епідемією брюшного тиqу в повіті 24 липняl9ЗО 
і заходах боротьби з ним. І8 вересняІ9ЗО 8 

187 Списки і статистичні відомості по-

вітового староства на осіб,яким зроби-
ли прививки від інqекційних захворювань.б жовтняІ930 48 

188 Списки осіб,яким зроблено привив-
ки проти ін�ещійних захворювань в І930р. І930 33 

! 5



І9 
2 

Цир�уляр Мі:н:і:стерства внутрішніх 
справ про відкриття лікувально-ви
ховних заходів для дітей хворих тур
бекульоз0м і розпорядження повітового 
староства з цього питання. 

з 4 ! 5

27 єічняІ9ЗО 4 

І90 Розпорядження воєв0дсь:к0го управ-
ління і листування з закладами розу-
мово-хворих і окремих осіб про виз- 4 сfчняІ93O 
начення останніх на лікування. І вересняІ93O 37 

І9.І !нqормацf я воєводського управління
і повітового староства про агітацій- І4 листопадІ93O 
ний qільм по б0ротьбі з турбек:>1льозом. 8 сі:чняІ9ЗІ 5 

Відціл: Ветеринарний. 

І9І8 рік. 

І92 Розпорядження президfЇ намісництва 
пр0 порядок закупівлі і перевезення 
племінних коней з Уг0рщини. а серпняІ9І8 З 

І9І9 рік. 

І9З !нqормація президіЇ намісництва про І2 вересняІ9І9

194 

призначення окремих осіб на ветслужбу. 7 лютогоІ92O 5 

І92І рік. 

Циркуляр Тернопільського воєводського 
управління і розпорядження повітового 
староства про порядок ведення обліку 
коней. 

7 грудняІ92І 
б січня 1922 

І92З рік. 

8 

195 Статистичні відомості гмінних управ 

196 

про наявність худоби в гмінах за І92Зр. 
Том І. 1923 

Те ж том 2. 1923 

?О 



20 
2 І! 

!925 рtк.

· !н�ормація воєводського управління
про масові захворювання тварин в І92Зр. 

з 

1923 

!н�ормація воєводського управління І5 серпняІ925

4 

83 

про тари�и цін на продаж свиней. ЗІ сtчняІ926 28 

І926 рік. 

Вказівки воєводського управління про

згоду з Чехословаччиною на ввіз і ви-
віз худоби. ІО червняІ925 . І 

200 Розпорядження воєводсь�ого управ-
ління про порядок ввозу і вивозу за 
кордов однокопитних тварин. 

2QI !н�ормація воєводського управління

22 лютогоІ926 2 

про тариqи цін на продаж свиней. 24 серпняІ926 2 

І92? рік. 

202 !н1ормац.ія воєводського управління
про вФтановлення тариqіф цін на продаж 
свиней. 

203 Справа про порушення ветеринарних 
правил Воль� Вольqовичем при купівлі 
худоби. 

Відділ: Бюджетно-Господарський. 

І920 рік. 

204 Звіт диреІЩіЇ розрахункового бан-

І березняІ92? 2 

жовтень І92? 
лютий !928 І8 

ку про його діяльність за І920 р. ЗІ грудняІ920 2 

І92І рік. 

205 Зведення про закриття рахунків то-
вариства промисловців в с.Ягільниця 
за І92І р. ЗІ грудняІ92І 4 



2І 

2 з !і 4 

Списки гмінноЇ управи в Шманькfвцях 

на осіб,якf підлягають трудовій діяль- ІІ червняІ92І 

ності. 24 червняІ92І 5 

Листування з воєводським управлін-

ням про витрати на кащелярські потре- 7 січняІ92І 

би староства. 22 грудняІ92І 34 

І923 рік. 

208 Відомості про закриття рахунків ад-

міністративного �онду гміни в м.Чорт-

кові за І92З р. І92З 

209 Журнал обліку інвентаря гміни с.Ягfль-
ниця за І923 р. І923 

І924 рік. 

2ІО Бюджетний кошторис адміністративного 

qонду гмінноЇ управи м.Чорткова за І924р. І924 

2ІІ Бюджетний кошторис і відомості про 

надходження і витратах коштів гміни 

с.Ягільниця за І924 р. 

І929 рік. 

2І2 Розпорядження воєводського управлін-

ня про виділення кредиту на допомогу тим, 

які пострадали від повені. 

Відділ: ЦивільноЇ і гмінноЇ 

приналежності:. 

І9І8 рік. 

2ІЗ Протоколи вияснення і листи дис-

циш1і:нарних покарань за перебування в 

прикордонній смузі російських купців 

І924 

І929 

І2 

б 

Іб 

9 

4 

без перепусток. Іб жовтняІ9І8 20 

5 
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І9І9 рік. 

2І4 Листування з гмfнними управами 

і іншими установами про покарання 

в адміністративному поряд1q окремих 
осіб за дрібні злочини.Том І. І9І9 ІІ9 

215 Те ж том 2. І9І9 76 

!920 рік.

216 Розпорядження пові тового с·rарост-
ва про збір податків з населення і 
заяви окремих осіб про зниження розмі-
ру хлібозаготівель.Том І. 1920 96 

2І? Те ж том 2. І920 ІЗЗ 

218 Те ж том з. 1920 90 

219 Те ж том 4. 1920 ІІ5 

220 Те ж том 5. І920 81 

221 Те ж том б. !920 86 

222 Те ж том ?. І920 ІІ? 

223 Те ж том 8. І920 83 

224 Те ж том 9 f останній. І920 ІІ8 

225 Листування з гмінними управами 
ін. установами про покарання в адмі-
нfстративному порядку окремих осіб 
за дрібні злочини.Том І. 1920 І24 

226 Те ж том 2 і останній. І920 !05

192І рік. 

22? Лиmrеування з повітовими управами 
і ін.установами про покарання в адмf-
ністративному порядку окремих осіб за 
дрібні злочини.Том І. І92І 185 

- --
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228 Те ж том 2. І92І І53 

229 Те ж том З. І92І 9б 

230 Те ж том 4. І92І ІІ8 

2ЗІ Те ж том 5. І92І ІІб 

232 Те ж том б. І92І ?О 

233" Те ж том 7. І92І 82 

234 Те ж том 8. І92І 105 

235 Те ж том 9. І92І IlO 

236 Те ж том ІО Ї останнtй. І92І 94 

1922 рЇІ<. 

237 Рішення повітового староства і лис-

тування з ГМЇННИМИ управами Ї ІНШИМИ

;установами про адміністративні покаран-
ня окремих осіб за дрібні злочини.Том l. !922 85 

238 Те ж том 2. 1922 154 

239 Те ж том З. 1922 80 

240 Те ж том 4. 1922 93 

24І Те ж том 5. 1922 ІІ9 

242 Те ж том б. 1922 �- 94 

243 Те ж том 7. !922 ІІ9 

244 Те ж том 8. 1922 83 

245 Те ж том 9. І922 ІІ5 

246 Те ж том ІО. 1922 ІОІ 

247 Те ж том ІІ. І922 І2З 

248 Те ж том І2. І922 ІІ5 

249 Те ж том ІЗ. І922 123 
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250 РЇшення повЇтового староства Ї 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

листування з гмfнними управами Ї іВІШи

ми установами про адмінЇстративні по

карання окремих осіб за дрібні злочи-
ни. Том І4. І922 ІІІ 

Те ж том І5. 

Те ж том Іб. 

Те ж том 17. 

Те ж том ІВ. 

Те ж •rом 19. 

Те ж том 20. 

Те ж том 21. 

Те ж том 22. 

Те ж том 23. 

Теж том 24. 

Те ж том 25. 

Те ж том 26.

Те ж том 27. 

Те ж том 28. 

Те ж том 28 і останній. 

І923 рік. 

1922 

І922 

І922 

1922 

І922 

1922 

І922 

1922 

І922 

1922 

1922 

1922 

1922 

1922 

!922

І56 

ІІІ 

144 

10? 

120 

І27 

ІЗб 

130 

ІО7 

95 

89 

ІбО 

ІОО 

129 

ІЗ2 

266 Рішення повітового староства і 
листування з гмінними управами та ін. 

_установами про покарання в адмінпоряд
ку окремих осіб за дрібні злочини. 
Том І. 1923 156 

267 Те ж том 2. І923 ІІІ 

268 Те ж том З. І92З ІЗЗ 



І 

269 

2'70 

27І 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

25 

2 

РЇшення повітового староства Ї 

листування з гмінними управами та ЇН.

установами про покарання в адмінпо-

.рядку окремих осіб за дрfбнЇ 
Том 4. 

Те ж том 5. 

Те ж том б. 

Те ж том?. 

Те ж том 8. 

Те ж том 9. 

Те ж том ІО. 

Те ж том ІІ. 

Те ж том І2. 

Те ж том ІЗ. 

Те ж том І4. 

Те ж том І5. 

Те ж том Іб. 

Те ж том І7. 

Те ж том І8. 

Те ж том !9. 

те·ж том 20. 

ІТ' 2! ... е ж том • 

Те ж том 22. 

Те ж том 23. 

Те ж том 24. 

Те ж том 25. 

злочини.

з ,. 4 ! 5

І92З І2? 

І923 І48 

І92З ІЗ4 

І923 Іб8 

І923 ІІО 

І923 І2З 

І923 І82 

І923 І8І 

І923 І?б 

!923 І23 

!923 ІІ5 

!923 ІІ4 

І92З ІІЗ 

І923 !32

І923 !10

!923 І49 

І923 ІЗЗ 

І923 ІбЗ 

!923 ІО? 

1923 141 

1923 ІЗ? 

!923 124 
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29І Рішення повітового староства і 
листування з гмінними управами та fн. 
установами про покарання в адмінпоряд
ку окремих осіб за дрібні злочини. 

з ! 4 ! 5

Том 26. 1923 !48

292 Те ж том�- І92З 94

293 Те ж том 28. І923 ІІ4 

294 Те ж том 29. І923 !29

295 Те ж том 30. !923 І44 

296 Те ж том ЗІ. !923 І27 

2W Те ж том 32. І923 ІІІ 

298 Те ж том 33. І923 ІЗ5 

299 Те ж том 34. І923 !28

300 Те ж том 35. !923 І28 

ЗОІ Те ж том Зб. 1923 !53

302 Те ж том 37. !923 125 

303 Те ж том 38. І923 123 

304 Те ж том 39. 1923 І42 

305 Те ж •rом 40. 1923 2І2 

306 Те ж том 4І. І923 150 

ЗОба Те ж том 42. 

ЗОбб. Те ж том 43 і останній. 

!924 рік.

307 Заява Черемшинського Петра про поз-
бавлення його польського громадянства 

І923 

І923 

і відомості польського консульства та 7 лютогоІ924

І8І 

92 

ін.установ з цього питання. ЗО вересняІ924 9 



·
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308 Заяви окремих осіб про встановлен-

ня дати народження,протоколи і рішен-

ня воєводського управління з цього 

питання. 

309 Рішення повітового староства 
листування з гмі:нними управами та 
ін. установ про адміностративні пока-
рання осіб за дрібні злочини.Том І. 

ЗІО Те ж том 2. 

ЗІІ Те ж том З. 

ЗІ2 Те ж том 4. 

ЗІЗ Те ж том 5. 

ЗІ4 Те ж том б. 

ЗІ5 Те ж том 7. 

ЗІб Те ж том 8. 

317 Те ж том 9. 

ЗІВ Те ж том ІО. 

ЗІ9 Те ж том ІІ. 

320 Те ж том І2. 

32І Те ж том ІЗ. 

322 Те ж 'l'OM І4. 

323 Те ж том І5. 

324 Те ж том Іб. 

325 Те ж том І?. 

-326 Те ж том ІВ. 

327 Те ж том І9. 

з 4 ! 5

І924 57 

І924 ІЗ5 

І924 ІЗб 

І924 І58 

!924 ІЗб 

1924 ІО9 

І924 ІІІ 

1924 ІЗ2 

І924 152 

1924 Ібб 

1924 ІО4 

І924 ІІ? 

!924 ІІО 

1924 ІІО 

1924 93 

1924 ІІІ 

1924 !33

І924 І26 

1924 103 

1924 ІІ4 
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328 Рішення повітового староства Ї 

листування з гмfнними управами та ін. 
установами про адміністративні покаран-

з 4 'І 5 

ня осіб за дрібні злочини:.Том 20. І924 !65

329 Те ж том 2І. І924 !50

330 Те ж том 22. !924 І28 

ЗЗІ Те ж том 23. 1924 І50 

332 1
1

е ж том 24. 1924 178 

333 

334 

335 

336 

Те ж том 25.

Те ж том 26. 

Те ж том 27. 

Те ж том 28, f ос•rанній. 

І925 рfк. 

337 Заяви окремих осtб про встановлення 

Їм польського громадянства і листу

вання з воєводським управлінням та 

ін.установами з цього питання. 

338 Заява Мальтера 1. про позбав-

!924

І924 

І924 

!924

І925 

І2 листопаІ927 

208 

283 

24'7 

273 

60 

лення цого польського Еромадв;ве�ва:.. 
і листування з воєводським управ

лінням та ін. установами з цього 

питання. І вересняl928 18 

339 Заяви Гірсгорн Абрама про вста-
новлення дати народження,протоколи 

повітового староства і рrшення воє
водського управління з цього питан
ня. 

340 Рішення повітового староства Ї

листування з гмfнними управами та ін. 

;установами про адміністративні пока
рання осіб за ррібнf злочини.Том І. 

!925 39 

!925 !89
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34І Рішення повітового староства І

листування з гмінними управами та ІН.

установами про адміністративні пока-
рання осіб за дрібні злочини.Том 2. І925 ІбЗ 

342 Те ж том 3. І925 І25 

343 Те ж том 4. І925 І68 

344 Те ж том 5. І925 І90 

345 Те ж том б. І925 2І8 

346 Те ж том 7. І925 ІЗ? 

347 Те ж том 8. !925 І50 

348 Те ж том 8. І925 І95 

349 Те ж том ІО. І925 246 

350 Те ж том ІІ. 1926 217 

351 Те ж том І2. І925 І90 

352 Те ж том ІЗ. І925 І7І 

353 Те ж том І4. І925 І88 

354 Те ж том І5. І925 ІЗ5 

355 Те ж •rом Іб, І925 229 

356 Те ж том І?. І925 І?8 

35? Те ж том І8. 1925 І?О 

358 Те ж том І9. І925 І54 

359 Те ж том 20. !925 ІЗ6 

360 Те ж том 2І. І925 248 

ЗбІ Те ж том 22. 1925 142 

362 Те ж том 2З . 1925 91 

ЗбЗ Те ж том 24. І925 92 
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364 РЇшення повітового староства і 

листування з гмінними управами та 

ін. установами про адміністративні 

покарання окремих осіб за дрібні 
злочини .Том 25. 

І92б рfк. 

365 Заяви окремих осіб про встанов-

лвння Їм польського громадянства f 

листування з воєводським управлінням 

•га ін.установами з цього питання.

Збб Рішення повітового староства f 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

листування з гмінни:ми управами та 

ін. установами про адміністративні: 

потшрання окремих осі б за дрі6ні 

злочини.Том І. 

Те ж том 2. 

Те ж 'l'OM З.

Те ж том 4. 

Те ж том 5.

Те ж том б. 

Те ж том 7. 

Те ж том 8. 

Те ж том 9.

Те ж том ІО. 

Те ж '!'ОМ ІІ. 

Те ж том І2. 

Те ж том ІЗ. 

Те ж том І4. 

Те ж том І5 Ї останній. 

з 

!925

!926

!926

!926

!926

!926

!926

І926 

1926 

!926

І926 

1926 

1926 

І926 

1926 

І926 

І926 

! 4
1

! 5

ІЗ9 

24 

75 

ІЗ4 

І4б 

48 

ІЗ8 

98 

Il4 

!45

ІОО 

!26

!20

10? 

144 

І53 

І88 
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І927 _рtк. 

38І Протести окремих осtб на непра-

вильні вибори в гмінні управи,листу

вання з воєводсь1щм управлінням Ї

прото1\оли розслідування з цього пи

тання. Том І. 

382 Те ж том 2. 

383 Те ж том 3,і останній. 

384 Заяви окремих осіб про вста-
новлення дати народження,протоколи 

повітового староства і: рішення воє

водського управління з цього питан
ня. 

385 Рішення повітового староства і 

листування з гміннmш управами та ін. 

установами про адмініDтративні пока
рання окремих осіб за дрібні злочи-

з 

І92? 

І927 

І927 

І927 

ни. Том І. І927 

386 Те ж том 2. І927 

387 Те ж том 3. І927 

388 Те ж 1rом 4. І927 

389 Те ж том 5. І927 

390 Те ж том б. І92? 

39І Те ж том ? • І927 

392 Те ж том 8. 1927 

393 Те ж том 9. 1927 

394 Те ж том ІО. І927 

395 Те ж том ІІ.. 1927 

396 Те ж том 12. І92? 

3Чl Те ж том ІЗ. 1927 

8І 

83 

94 

28 

75 

ІОІ 

42 

99 

94 

ІІЗ 

93 

бІ 

99 

83 

І35 

81 

99 
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398 Рішення повітового староства і 
листування з гмінними управами та 
ін.установами про адміністративні 
покарання окремих осіб за дрібні 
злочини.Том І4 і останній. 

!928 рік.

399 Протести окремих осіб на не-
правильні вибори в гмінні управи, 
листування з воєводським управлін
ням і протоколи розслідування з 
цього питання. 

400 Заяви окремих осіб про надання 

40! 

Їм польського громадянства і: листу
вання з воєводським управлінням та 
ін.установами з цього питання. 

Листування з Тернопільським воє
водським ;управлінням і ін.установами 

з 

І92? 

І�28-І929 

І927-І928 

про позбавлення польського громадянст-25 листопадІ92? 
ва Ампель Ю. іСтернехусе !. І? лютогоІ929 

402 Заяви окремих осіб про встанов-
лення дати народження,одруження і 
смерті,протоколи повітового старост
ва і рішення врєводського управління 
з цього пи•rання. І928 

403 Рішення повітового староства і: 

404 

405 

406 

407 

408 

листування з гмі:нними управами та ін. 
установами про адміністративні: пока
рання окремих осіб за дрібні злочини. 
Том І. 1928 

Те ж том 2. 

Те ж том З. 

Те ж том 4. 

Те ж том 5. 

Те ж том б" 

!928

!928

1928 

1928 

І928 

4 

2ІЗ 

90 

92 

42 

7? 

68 

ІІО 

ІІЗ 

4І 

96 

І22 

! 5

� ,І 

и 
·'

І, 

= 
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409 Рішення ПОВЇТОБОГО староства 

Ї листування з гмЇнними управами та 

Їн.установами про адмfністративнЇ 

покарання окремих осіб за дрібні: 

злочини.Том 7. !928 !64

4ІО Те ж том 8. І928 І29 

411 Те ж том 9. !928 68 

412 Те ж том ІО. І928 95 

413 Те ж том ІІ. І928 І29 

414 Те ж том 12. І928 ІЗЗ 

415 Те ж том ІЗ. І928 І47 

4І6 Те ж том І4. І928 ІІЗ 

4І7 Те ж том І5. І928 146 

4І8 Те ж том 16. І928 бІ 

4І9 Те ж том І7. !928 75 

420 Те ж том І8. 1928 83 

42І Те ж том І9. 1928 76 

422 Те ж том 20. !928 116 

423 Те ж том 2І. 1928 І54 

424 Те ж том 22. І928 ІЗ? 

425 Те ж том 23. 1928 77 

426 Те ж том 24. 1928 164 

427 Те ж том 25. 1928 62 

428 Те ж том 26. 1928 І25 

429 Те ж том 27 і останній. І928 бІ 
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І929 рfк. 

430 Циркуляри Міністерства внут-

рішніх справ f розпорядження Терно

пfльсь1<щ10 воєводського управління 

і повітового староства про основи 

адмtністрат:ивно-дисциплінарноЇ по

літики місцевих властей f органfза-

з 

ц:і:Ї компанfй по зменшенню порушень 2І травняІ929 

! 4 ! 5

в повіті. І7 лютогоІ9ЗО ІЗ 

43І Циркуляри Тернопільсь1tого 

воєводського управ�tння з питань 

адміністративних стягнень жителів 

за дрібні злочини. 

432 Заяви окремих осіб про вида-

чу Їм свідоцтв про народження,шлюб, 

смерть ,протоколи повtтов·ого старост

ва t рішення воєводського управління 

З лютогоІ928 

8 травняІ929 �І 

з цього питання.Том І. І929-І930 І4І 

433 

434 

435 

436 

Те ж том 2. 

Те ж том З. 

Те ж том 4. 

Те ж том 5 t останній. 

4Зба Заяви 01tремих осtб,особистf 

документи ,протоколи/ і листування· 
з воєводським управлінням про уточ

нення метричних свідоцтв. 

437 Рішення повітового староства 

і листування з гмfнними управами та 

ін.установами про адміністративні 

покарання окремих осіб за дрібні 

І928-І930 

І928-І930 

І929 

І928-І929 

І929 

ІЗ9 

Ііз 

ІОЗ 

ІІб 

ІО5 

злочини.Том І. І929-І930 93 

438 Те ж том 2. 1929-1930 95 
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439 Рішення повітового староства 
листування з гмfнними управами та 
ін.установами про адміністративні 
покарання окремих осіб за дрібні 
злочини.Том З. І929 ІЗ8 

440 Те ж том 4. І929-І930 ІО5 

44І Те ж том 5. І929-І930 90 

442 Те ж том б. І929-І930 ІІІ 

443 Те ж том 7. 1929 ІЗІ 

444 Те ж том 8. І929 І50 

445 Те ж том 9. !929 І58 

446 Те ж том ІО. І929 І43 

447 Те ж том ІІ. І929 І20 

448 Те ж том !2. !929 І53 

449 Те ж том: ІЗ. І929-І930 283 

450 Те ж том 14. І929-І930 209 

451 Те ж том І5. І929-І930 І?2 

452 'І'е ж том Іб. І929-І930 2ІІ 

4б3 Те ж том І? і останній. І929-І930 287 

І930 pfR. 

454 Місячні.Б відомості лісництва 

Б гмfні Білій про порушення держав-
ного закону про охорону лісів f про-
такали розслідування порушень окреми-І2 лютогоІ9ЗО 
ми особами з цього питання. 27 березняІ930 36

455 Донесення гмfнних управ про 
нещасні випадки. І930 25 



Зб 

І 2 з 4 І 5 

456 Рtшення повітового староства Ї 
листування з гмЇнними управами f Їн. 
установами про адмfнfстративвt по-
карання окремих осіб за дрібні зло-
чини.Том І. І930 І5І 

457 Те ж том 2. 1930 !09

458 Те ж том З. 1930 І39 

459 Те ж том 4. І9ЗО ІЗО 

460. Те ж том 5. І930-І9ЗІ 133 

461 Те ж том б. 1930 І2І 

462 те·ж том 7. !930 ІО5 

· 463 Те ж том 8. 1930 134 

464 Те ж том 9. 1930 !ЗО

465 Те ж том ІО. 1930 !25

466 Те ж том lI. 1930 106 

467 Те ж том 12. 1930-1931 !Об

468 Те ж том ІЗ. 1930-1931 87

469 Те ж том 14. 1930 88

4?0 Те ж том 15. 1930 124 

471 Те ж том Іб. 1930 ІЗІ 

472 Те ж том 17. 1930 І45 

473 Те ж том 18. 1930 146 

474 Те ж том 19. 1930 ІІЗ 

475 Те ж том 20. 1930 86 

476 Те ж том 2І. 1930 ІІ4 

477 Те ж том 22. 1930 ІІ2 

478 Те ж том 23. 1930 J:I8 
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4?9 Рішення повітового староства 
листування з гмfнними управами та fн. 
установами про адміністративні пока-
рання окремих осіб за дрібні злочи-
ни.Том 24. І930 ІО? 

480 Те ж том 25. 1930 І29 

481 Те ж том 26. І9ЗО 58 

482 Те ж том 27. І930 ІО2 

483 Те ж том 28. І930 ІІЗ 

484 Те ж том 29. І930 І25 

485 Те ж том 30. І930 ІІ4 

486 Те ж том ЗІ. І930 І25 

48? Те ж том 32. І930 І2З 

488 Те ,1 том 33. І9ЗО ІЗІ 

489 Те ж том 34. !930 ІІО 

490 Те ж том 35. І930 95 

49І Те ж том Зб. І930 82 

492 Те ж том 37. І930 202 

493 Те ж том 38. І930 2ІО 

494 Те ж том 39. !930 І80 

495 Те ж том 40. І930 !85

496 Те ж том 4І. І930 І84 

49? Те ж том 42 f останній. !930 І43 



З? 

І 2 

Ві,пділ: Віросповідання. 

І9І8 рік. 

498 Розпорядження Галицького на-
місництва про забезпеаення схорон-

з 

ності майна греко-католицького при- 23 травняІ9І8 

XOlJY. ІЗ листопl9І9 4 

499 Листуванння з намісництвом 

про дозвіл на одруження окремих осіб ІІ березняІ9І8 

та Їх документи. І7 квітня І9І9 І8 

500 Заяви ОІ<ремих осіб і свідоцт-

З квітня 19І8 ва Станіславського ординарtату про

приналежність Їх до lJУХОвенства. 18 жовтня 1918 10 

І9І9 рік. 

501 Розпорядження президіЇ наміс-

ющтва і донесення постерJ'НКЇ в жан-
. .. . . . ..

дармерrr по розслrlJУванню агrтацrr 

греко-1<атолиць1сого ,пуховенства про- І8 листопаІ9І9 

ти ПОЛЬСЬКОЇ арміЇ. 25 листопаІ9І9 ІО 

S02 Листування з намісництвом по-

ліціЇ у Львові про дозвіл на шлюб 

окремим особам та Їх особисті до

кументи. 

1920 рік. 

503 Листування з намісництвом по-

ліцfЇ у Львові про дозвіл на шлюб 

окремих осіб та Їх особисті докумен

ти. 

1921 рік. 

504 Особисті документи і заяви ок-

І9І<.? -1920 

1920 

ремих осіб про шлюб t протоколи по

вітового староства з цього питання. 1921 

54 

ІІЗ 

23 



І 

505 

506 

38 
2 

1922 рік. 

Відомості повітового староства 
про дітей,які не відві,пували школу в 
І922 навчальному році ,у зщз1� з важ-
1шми матеріальними умовами батьків. 

Особисті до�ументи і заяви 
окремих осіб про дозвіл Їм на шлюб. 

50? Заяви окремих осіб і листуван-
ня з воєводським управлінням і га
лицьким намісництвом про уточнення 
свідоцтв про народження та зміною 
прізвища. 

І923 рік. 

508 Відомості РоманівськоЇ школи 
про дfтей,які не вfдві,пують школу в 
І923р.;у зв"язку з важким матеріаль
ним становищем батьків. 

509 Заяви окремих осіб про пере-

мін.у віросповідання та Їх особисті 
документи. 

5ІО Особисті документи f заяви 
окремих осіб про видачу Їм дозволів 
на шлюб. 

5ІІ Свідоцтва про шлюб,видані ок-

з І 4 f 

ІО вересняІ922 
І4 вересняІ922 7 

1922 40 

І922 

ІО грудняІ922 
ЗО листопаІ92З 

ІІ травняІ922 
2 травняІ923 

І923 

23 

ІО 

з 

25 

ремим особам параqіальним управлfнням.І923 20 

5І2 ЛистJтвання з воєводським управ-
лінням і органами самовря,nування про 
встановлення дати народження і смерті 25 листопадІ923 
Гітла Нохе. 25 лютого І926 56 
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І922 рік. 

Відомості повітового староства 
про дітей ,які не відві,пували школу в 
1922 навчальному році ,у зщз1{)J з важ
н:ими матеріальними :,,мовами батькі в.

Особисті документи і заяви 
окремих осіб про дозвіл Їм на шлюб. 

507 Заяви окремих осіб f листуван-
ня з воєводським управлінням f га
лицьким намісн�щтвом про уточнення 
свідоцтв про народження та зміною 
прізвища. 

І923 рік. 

jQ8 Відомості РоманівськоЇ школи 
про дітей,які не вfдві.пують школу в 
І923р.у зв''язку з важким матеріаль
ним становищем батьків. 

509 Заяви окремих осіб про пере-
міну віросповідання та Їх особисті 
документи. 

510 Особисті документи і заяви 
он:ремих осі:б про видачу Їм дозволів 

з t 4 І 

ІО вересняІ922 
І4 вересняІ922 7 

І922 40 

І922 

ІО грудняІ922 
30 листопаІ92З 

ІІ травняІ922 
2 травняІ923 

23 

ІО 

з 

на шлюб. І923 25 

511 Свідоцтва про шлюб,видані ок-
ремим особам пара�іальним управлінням.І923 

512 Листування з воєводським управ-
лінням і органами самовря,пування про 
встановлення дати народження і смерті 25 листопадІ923 

20 

Гітла Нохе. 25 лютого !926 56 
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І924 рік. 

5ІЗ Відомості повітового староства 
про дітей,якt не вfдві,пували школу 
в І924р. у зв''яЗКJ' з важким матері-

з 4 

альним становищем батьків. 29 лютогоІ924 І 

5І4 Заяви окремих осіб про зміну 
віросповідання і листування з пара
qfальними органами з цього питання. І924 

5І5 Особисті документи t заяви ок-
ремих осіб про видачу Їм дозволів 
на шлюб. 1924 

5Іб 

5І7 

І925 рік. 

Т1 • • • •• �онесення постерункrв полrцrr 
про матеріальне забезпечення греко
катошщьких дякtв. 

Особисті документи t заяви ок
ремих осіб про видачу Їм дозволів на 
шлюб. 

І929 рік. 

5І8 Циркуляр президіЇ намісництва 
про порядок зміни віросповідання. 

Заяви окремих осіб про :fміну 
віросповідання та Їх особисті доку
меН'l'И. 

520 Листування з воєводським управ-
лінням: і параqfальним управлінням про 
уточнення свідоцтв народження і 

І4 травняІ925 
27 травняІ925 

І925 

28 жовтняІ9І9 

І922 - І929 

смерті окремих осіб. І929-І930 

52І Особисті документи окремих осіб 
і заяви про видачу Їм дозволів на шлюб. 1929 

2 

І2 

І2 

24 

І 

б 

ІОІ 

ІІ 

r s 
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522 Справа про розлучення Мехель 
Арона з його дружиною Ашгенас Фухо

Відділ : Промисловий. 

І9І9 рfк. 

523 Розпорядження Мfністерства по-
стачання з питання запровадження 
вільноЇ торгівлі. 

524 Ровпорядження крайового госпо-
дарсь1юго управлfння про встановлен
ня мансимальних цін на товари. 

525 Заяви окремих осіб і дозвіл по-

526 

вітового староства про видачу патен
тів на право торгівлі.Том І. 

Те ж 'rом 2. 

І920 рік. 

527 Циркуляр Міністерства промисло-
вості і торгівлі про видачу промис
ловцям пільгових позик для капітало
внладень і порядок отримання цієЇ по-

з t 

23 вересняІ929 
Іб жовтняІ929 

ІЗ серпняІ9І9 

І5 березняІ9І8 

І9І9 

І9І9 

4 

з 

І4 

7 

92 

ІОІ 

зики. і5 жовтняІ920 4 

528 Циркуляр ві.п.цілу постачання про 
облfк,наявних промислових підприємств, 
ЯІ{Ї переробляють с/г про�1кцію в -пові-ІО квітняІ920 
ті та відомості гмінних управ з цього 5 травняІ920 
питання. 

529 Донесення правління доріг,гмін-
ноЇ управи f постерунків поліціЇ в 
Улашкfвцях про зруйнування мостів 
під �ас льодохо,nу на р.Серет. 

І березн.яІ920 
8 квfтняІ920 

І9 

з 

t 5 

І 
1 
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530 

53І 

532 

533 

534 

535 

536 

53? 

538 

539 

540 

4І 
2 

!нструкція і оголошення Мініс
терства промисловості Ї торгівлі про 
порядок ведення обміну ш1<:fряними то
варами. 

Заяви окремих осіб і рішення 
повітового староства про видачу па
тентів на право торгівлі.Том І. 

Те ж том 2. 

Те ж том З і останній. 

І92І рік. 

Циркуляр Тернопільського воє
водського управління і розпоряджен
ня О1сружноЇ дире�щіЇ громадських 
робіт про організацію технічних 
відділів в Тернопільському воє
водстві. 

Розпорядження Тернопільського 
воєводського управління і повітового 
староства про організацію комісіЇ 
по перевірці цін на про,пукти пер
шоЇ необхідност:і:,протоколи :і: доне
сення торгових організацій з цього 
питання. 

Заяви 01сремих осіб і: рfшення 
повітового староства про видачу па
тентів на право торгівлі.Том І. 

Те ж том 2. 

Те ж том З. 

Те ж том 4� 

Те ж том 5 і останній. 

з t 4 

І березняІ92O ? 

І920 

І920 

І920 

2? серпняІ92І 
Іб листопадІ92І 

ІІ7 

60 

І4? 

І9 

22 ��овтняІ92І 
груденьІ92І І2 

І92І 

І921 

І92І 

І92І 

І92І 

ІЗЗ 

І?З 

І4З 

ІІ2 

ІЗ8 
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І922 рfк. 

541 Заяви окремих осfб f рішення 
пові•rового старос•rва про видачу Їм _;:: · ·· 
дозволів на право зведення будівницт
ва промислових підприємств та Їх 

з 

особисті документи.Том І. І92І-І929 g; 

542 Те ж •rом 2 і останній. 

543 Заяви і протоколи окремих 
осіб Ї торговельних підприємств про 
організацію комі:сfЇ по встановлен
ню цін на прем.товари і цррйскуранти 
на 1rовари першоЇ необхідності. 

544 Заяви окремих осі:б f рішення 
повітового староства про видачу па-

І92І-І927 

січеньІ922 
груденьІ922 

І57 

78 

тентів на право торгfвлі.Т�м І. І922-І926 99 

545 

546 

54? 

548 

549 

Те ж том 2. 

Те ж том З. 

Те }]{ том 4.

Те ж том 5. 

Те ж том б і останній. 

І923 pi1t. 

550 Заяви окремих осіб і рішення 

повітового староства про видачу па-

І922-І924 

І922-І924 

І922-І929 

І922-І924 

І922-І924 

тента на право торгівлі.Том І. 1923-1928 

55І Те ж том 2. І923-І928 

552 Те ж том З. І92З-І924 

553 Те ж том 4. І92З-І92j 

554 Те ж том 5 f останній. І922-І92З 

І4І 

І7З 

І47 

263 

І94 

І29 

223 

l55 

І?? 

І98 
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І 2 

!924 рік.

555 Заяви окремих осіб і рішення 

повітового старос•rва про видачу 

державноЇ rfози1<и на відновлення 

з ! 4

приватних будин1<і:в. 24 вересняІ924 ІЗ 

556 Заява l{отовича Василя про 

видачу йому дозволу на право від

критт.я каменоломні: і: рішення: по

вітового староства з цього питан

ня. 

55? Донесення промислового това-

559 

560 

риства про нелегальне ведення про

мисла 01<ремими особами •• 

Заяви 01,ремих осі б і: дозвіл 

повітового староства про видачу 

Їм патентів на право торг:і:влі. 

Том І. 

Том 2. 

Те ж том З і останній. 

І925 рf:к. 

561 Рішення повітового старост-

ва j ПОЗИЧКОВОЇ комісfЇ про ви

дання державноЇ позики на від-

І4 сеDПІ-ІяІ924 ·• 

б травняІ926 

І924 

І924 1928 

1924 - 1926 

1924 - 1927 

новлення приватних будинків. І925 

562 Заяви окремих осіб f рішен-

ня повітового староства про ви

дачу патентів на право торгівлі:. 

1926 рік. 

563 Рішення повітового староства 

І925- 1930 

на право відновлення водяного мли- І4 листопадІ92б 

59 

І5 

172 

ЧІ 

І42 

4І 

І22 

на,плани f технічний опис. 22 березняІ927 І! 
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564 Рішення повітового староства 
і позичковоЇ КОМІСІЇ про видачу 

державноЇ позики на відновлення 
приватних будинк:і:в. 

565 Заяви Затильного Михайла на 

видачу йому дозволу на право від

криття І{аменоломні ,протоколи роз

слідування КОМІСІЇ і рішення пові

тового старос1rва з цього питання. 

566 Заяви ОІ(.ремих ос і б І рі шення 

56? 

повІтового староства про видання 

патентів на право торг:і:влі. 

І927 рtк. 

Рішення повітового староства 

і позичкової комісіЇ про видачу 

державноЇ позин:и на відбудову при-

з 

І926 

28 лютогоІ92б 

І? травняІ926 

І926 

ватних будинків. 1927 

568 Заяви окремих осіб t рішення 

повітового староства про видачу па-
тентів на право торгівлі.Том І. І927-І928 

569 Те ж том 2 і· останній. І927-І928 

1928 рік. 

5?0 Рішення повітового староства 

і позичковоЇ комісЇЇ про видачу 

державноЇ позики на відбудов.,' П.і,JИ

ватних будинків. 

57 І Заяви 01tремих ос і б і рішення 

повІтового староства про видачу Їм 
патентів на право торгівлt.Том І. 

572 Те ж том 2. 

І928 

!927-1929

І928-І929 

4 ! 5

8 

ІО 

49 

І? 

96 

І5І 

28 

95 

І74 
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І929 рtк. 

573 ПропозицfЇ вtддfлу промисловоЇ 

С'rатистики про покарання промислових 

пЇдприємств за несвоєчаснf рfчні 
зв:і:·rи •• · 27 травняІ929

І930 рік. 

5?4 Рішення повітового староства і 
ПОЗИЧІ(ОЕОЇ І<Омісі Ї про видачу дер
жавної позики на відновлення цриват№ 
них будинків. І929-І930 

575 Донесення постерунків пoлrurr 

576 

57? 

578 

5?9 

580 

58І 

про порушення окремими особами дер
�авного статуту про торгівлю і рі
шення повітового староства з цього 
питання. 

Заяви окремих осіб f рішення 
повітового староства про видачу Їм 

І930 

патентів на право торгівлі.Том І. І926-І930 

Те ж том 2. І930 

Те ж том З. І9ЗО 

Те ж том 4 і останній. І929-І930 

Відділ : МісцевоЇ кJ1льтури. 

І9І8 рік. 

Клопотання адвоката Гольдберг 
і: гмінноЇ управи с.БfлоЇ у справі 
побудови приватного будинюJ поб
лизу лісового масиву. 

І922 рік. 

Донесення повітового староства 

та відомості гмінних управ про стан 

зарезпечення Їх господарств �уражем. 

27 червняІ9І8 
26 серпняІ9І8 

І? грудняІ922 
І лютогоІ923 

4 

І43 

84 

ІІ4 

ІІЗ 

86 

4 

18 
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І923 рfк. 

Листування з комісаріатом охо
рони лісів про порядок ви_рубr<и лі
су і план окружноЇ інспе�щі Ї з 
цього питання. 

1926 рік. 

583 Розпорядження Міністерства 

584 

внутрішніх справ,воєводського 
управління і донесення гмtнних 
упрDв у зв11язку з скороченням 
сільсьн:огосподарських робітників. 

І927 рік. 

Лис 0rJ1вання з Львtвсь1шм воє
Dодським управлінням і Чортківською 
повітовою командою полtцfЇ про 
допусн: БозИІ( Зозуляк до екзамену з 
лісотехнічноЇ слу}:,би. 

!929 рік.

585 Розпорядження воєводського 

з t 

б вересняІ923 
2І січня І925 

22 березняІ926 

20 

5 квітня І927 34 

Іб травняІ927 
ІО вересняІ927 ІО 

управління про правила видачі 
свідоцтв на рибну ловлю f відомос
ті повітового староства на осіб, 
які мають ці сві:доцтва. 

23 травняІ929 
_ЗО грудняІ929 9 

586 

І9ЗІ - І934рр. 
Ві,ццfл: Адміністративний. 

І9ЗІ рfк. 

Розпорядження Тернопільського 

воєводського управління і вfдомості

повітового староства,які характе

ризують прикордонне і громадське 

становище в повіті. 
І? грудняІ9ЗО 
!4 квітняІ9ЗІ ? 
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588 

47 
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Розпорядження Тернопільського 
воєводсьrtого управління про строки 

і порядок проведення перевірки 

ЧортІ{:rвсь1<ого повітового староства. 

Протоколи засідань і акти пере
вірки гмінних рад Чортківського 
повіту. 

589 Листування з польським кон-
сульством і рішення повітового 
староства про звільнення окремих 
осіб від польського громадянства. 

590 Розпорядження Міністерства внут-
рішніх справ і воєводського управ
ління про порядок реєстраціЇ насе
лення в повfтf. 

59І Розпорядження Тернопільського 
воєводського управління про надання 

з 

ЗО грудняІ9ЗІ 

І травняІ930 
9 березняІ9ЗІ 

І9ЗІ-І933 

Іб січняІ93І 
І4 травняІ93І 

відомостей про рух населення і до- Іь червняІ93І 

несення гмінних управ з цього питан- 27 серпняІ9ЗІ 

ня. 

592 Списки гмін Чортківського повіту. 

593 Розпорядження Тернопільського 
ВОЄВОДСЬJСОГО управління t. ЛИСТ'J

вання п_ро правила користування f

обліку механfчного транспорту. 
Том І. 

594 Те ж том 2 f останнfй. 

595 Списки гмfнних управ з облf ку
житлових будинків в гмfнах Чо_рт
кfвського повіту.Том І. 

596 Те ж том i f останній. 

І9ЗІ 

І930-І9ЗІ 

ЗІ січняІ9ЗІ 
23 грудняІ9ЗІ 

І9ЗІ 

І9ЗІ 

2 

22 

44 

ІЗ 

ІЗ 

8 

60 

ІОО 

216 

66 
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598 

599 

600 

60І 

602 

603 

604 

605 

606 

607 

608 

609 

2 ! 

Заяви окремих осіб f рішення по
вітового староства про видачу Їм гро
шовоЇ позики на будівництво будинків.
Том І. І9ЗІ-19З2 

І9ЗІ-І9З2 

І9ЗІ-І932 

І929-І93І 

!932

І9ЗІ-І932 

І9ЗІ-І932 

І9ЗІ-І932 

І9ЗІ-І932 

І93І-І932 

І9ЗІ-І932 

Те ж том 2. 

Те ж том З. 

Те ж том 4. 

'Ге о 5 ж т м . •

Те ж том б.

Те ж том 7. 

Те ж том 8. 

Те ж том ІО.

Те ж том ІІ f останні�. 

М:r.сячнf списrш повітового старо
ства на працfвникfв,якf зайняті на 
громадських роботах. 

Розпорядження Тернопільського 
воєводського управління про надання 
допомоги єврейським сfм"ям ощадно
позичковими касами. 

І93З рtк. 

БерезеньІ9ЗІ 
Грудень І9ЗІ 

7 сfчняІ93І 
26 березняІ93І 

б І О Звіт Чорткf вс ького туристично-
краєзнавчого товариства про діяль
ність за І933-І9З4рр. 

б!І Проект таричноЇ сітки Тернопі-
льського воєводського управління з 
оплати праці трубочистfв Ї протоко
ли засідання гмfнних рад з цього 
питання. 

!933-!934

І5 лютогоІ933 
2:7 березняІ933 

200 

Ібб 

!04

ІІ? 

!68

ІЗ? 

І20 

80 

58 

82 

ЗІ 

39 

б 

. І8 

?? 
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1934 рtк. 

Розпорядження Мtнtстерства 
внутр:rшнЇх справ,Тернопtльського 
воєводсь1{ого управління t повітового 
староства про встановлення цЇн на 
гас,бензин та tн. 

б ІЗ Розпорядження Тернопfльського 

614 

6І5 

бІб 

61? 

бІ8 

воєводського управлtння,повітового 

староства по забезпеченню робітни
кЇ в на випад о І{ хвороби t донесення 
ощадних кас про нещасні: випад1ш в 
повtтf. 

Вfддtл: Військовий. 

І93! рfк. 

Листування з воєводським уп
равлінням та fн.устанввами з питан
ня розшун:у осfб ,якf ухиляються вfд 
війеь1tовоЇ служби і обліку в:і:йсько
вослу.кбовці в.

Розпорядження воєводського уп
равління про розшук осfб,які ухиля
ються БЇД ВЇЙСЬКОВОЇ служби f доне
сення гмінних ;управ f постерунків 
поліціУ з цього питання. 

!932 рік.

Розпорядження Міністерства 
внутрfшні:z справ f воєводського уп
равління про проведення призову в 
армію в І932р. 

Заяви окремих осfб,рЇшення 
воєводського управлЇння f листуван
ня з органами полfцfЇ про надання 

відстрочки вfд призову в армtю. Том І" 

Те ж том 2. 

з 

26 вересняІ9З4 

ЗО жовтняІ9З4 

І934-І936 

4 лютогоІ920 
ЗІ серпняІ9ЗІ 

І5 сfчняІ9ЗІ 
!5 вересняl93І

І? березняІ932 
8 квітня !932 

!932

1932 

ІІ 

46 

14 

Іб 

Іб 

92 

ІОО 
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619 Розпорядження повітового ста-
роства про надання відомостей про 
н::rлькЇсть прийнятих на облЇ к коней 
'І'а вfдомостt гмtнних управ з цього 
питання. 

620 !нqормація повітового старост-
ва про контроль за обліком коней в 
повіті і план районного ветеринар
ного інспектора про проведення цьо-

з 4 

І932-І933 45 

го заходу. 7 листопадаІ932 З

І933 рtк. 

621 Циркуляр повtтового староства 
про порядок проведення обліку засо
бів пересування в гмtнах. 

622 Піврічні статистичні данt про 

ІЗ сfчняІ933 

1сі: ль кість приватних механічних за- І? сtчняІ933 

5 

собів пересування в повіті. І червняІ933 Іб 

623 Заяви окремих осtб про видачу 
дозволів на право користування ме
ханічними засобами пересування t 
рішення повітового староства з цьо
го пи'l•ання. 

624 Анкетнt та ін.відомості гмін-

них управ про матеріальну допомогу 

сім"ям резервістів за період про

ходження ними військовоЇ перепідго

товки і рішення повітового старост-

І933 

ва з цього питання.Том!. І9ЗЗ 

625 

626 

627 

628 

629 

Те ж том 2. 

Те ж том 3. 

Те ж том 4. 

Те ж том 5. 

Те ж том б. 

І9ЗЗ 

І9ЗЗ 

1933 

І933 

!933

ЗІ 

!59

94

І22 

І44 

6І 

оо 

r 5 

\ 



630 

631 

632 

633 

634 

635 

636 

637 

638 

639 

640 

б4І 

642 

643 

5І 

2 

Аюtетні та ін. відомості інших 

Jтрав про матеріальну допомогусі

:м"ям резервістів за період проход

ження ними військової перепtдго

товІ<И і рішення повітового старост

ва з цього питання.Том 7. 

Те ж том 8.

Те ж том 9 і останній. 

Розпорядження Міністерства 

внутрішніх справ,воєводського управ

лtння r повітового староства про 

проведення в І93Зр.призову в армію 

осіб І9І2р.народі1ення f звіт з 

цього питання. 

Циркуляр повітового староства 

про пf дготовчJ' роботу до призову 
осfб,які досягли І8-ти років. 

:z. . { 

Лис•rування з призовною повrто-

вою командqю f війсь:ковими части
нами про додатковий призив до ар

мі Ї. Том І. 

Те а том 2. 

Те ж том З. 

Те ж том 4.

Те ,:< том S і останні й.

Заяви окремих осfб,рfшення вов

водського управління f листування з 
органами полfціЇ про надання від
строчки від призову до армfЇ.Том І. 

Те ж том 2. 

Те ж том З. 

Те ж том 4. 

!933

І9ЗЗ 

І9ЗЗ 

з 

24 березняІ933 

2 травняІ933 

ІО r<вfтняІ933 
8 червня 1933 

!933

І933 

!933

І9ЗЗ 

!933

І9ЗІ-І9ЗЗ 

І9ЗІ-І9ЗЗ 

!93!-1933

І93І-І9ЗЗ 

88 

40 

Зб 

8 

9 

92 

145 

74 

93 

І2б 

?8· 

:І29 

?8 

ІОІ 
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644 Заяви онремих осіб,ріmення 

645 

646 

воєводського управління і лиісту-
вання з органами 
дання відстрочки 
арміЇ.Том 5. 

поліціЇ nuo на-
від призову до 

Те ж том б і останнtй. 
І934 р:і:к. 

Рішення призивноЇ комfс:і:Ї 
по додатковому призову в армію 01<

ремих осіб. 

647 Листування з повітовою при-
зивною командою :і: військовими час
тинами про додатковий призив в ар
мію. 

Заяви окремих осіб,рfшення 
воєводсЬІ{ОГО управлі:ння і: JІИ(�тування 
з органами полtці:Ї про надання від
строчок від призову в армію. 

649 Аю{ентні дані додатковоЇ при-
зивноr н:омfсfЇ при старостві на ок-

з 

І9ЗІ-І9ЗЗ 

І9ЗІ-І9ЗЗ 

!934

!934

І934 

ремих ос:і:б призивного вfк,у. !934

650 Прото1{оли f донесення гм:fн
них управ про спалення документ:і:в, 
юй підтверджують паді:ж f забій ко
ней. 

Вfддfл:Адм:і:нfстративно-дис
циплfнарний. 

!93! р!І{.

651 Листування з гмfнними уп-

652 

равами та ін.установами про адмt
ні:стра•rивнf покарання окремих
осіб за дрібні злочини.Том І. 

Те ж том 2. 

!934

І9ЗІ 

І9ЗІ 

82 

!05

7? 

58 

65 

8І 

96 

І49 

ІОЗ 
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653 Листування з гмfнними управа-

ми та ін.установами про адмtнtстра
тивнЇ пон:аранн.я,6 окремих осі б за 
дрібні злочини. Том З. 

654. Те ж том 4.

655 Те ж том 5.

656 Те ж том б і останній.

657 

!9ЗІ

!93!

І9ЗІ 

І9ЗІ 

з t 

Циркуляри f розпорядження Мt
нfс·герства внутрішніх справ t воє
водського управління п:ро порядок на
кладання стягнень адмfнорганами t 

представлення відомостей з цього 
питання. 

ІІ листопадІ927 
8 червняІ932 

!932 рfк.

658 Лист;ування з гмfнними управа-

ми •га ін.установами про адміністра

тивні покарання окремих осіб за дріб-

ні правопорушення.Том І. І932 

659 Те ж том 2. l932 

660 Те ж том 3. !932

66 І Те ж том 4. І932 

662 Те ж том 5. 1932 

663 Те ж том б. !932

664 Те ж том 7. !932

665 Те ж том 8. !932

666 Те ж том 9. !932

667 Те ж том ІО. !932

668 Те ж том ІІ. !932

669 

670 

Те ж том І2. 

Те ж том ІЗ. 

1932 

!932

І40 

ІЗІ 

І72 

!93

26 

199 

222 

!29

!08

!33

І7І 

;r32 

!57

!28

150 

I:J'/ 
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б7І Лис'rування з гмfнними управами

672 

673 

674 

675 

676 

677 

678 

679 

680 

68І 

682 

683 

та ін.установами про адмtнtстративні
покарання окремих осіб за дрfбнf пра-
вопорушення. Том І4. І932 

Те ж том І5. 

Те ж том Іб. 

Те ж том І7. 

Те ж том І8. 

Те ж том І9. 

Те ж том 20. 

Те ж том 2І. 

Те ?J, том 22. 

Те 7:< •rом 23. 

Те їJ. том 24. 

Те ж том 25. 

Те ж том 26 f останній • 

. 1923 рfк. 

І932 

!932

!932

1932 

1932 

!932

!932

!932

І9З2 

1932 

1932 

І932 

684 Листування з гмfнними управами 

685 

686 

687 

688 

689 

690 

691 

та Їн.устанонами про адміністративні 
покарання окремих осіб за дрfбнf пра-
вопорушення. Том І. І933 

Те ж том 2. 

Те ж том З. 

Те ж том 4. 

Те ж том 5. 

Те ж том б. 

Те ж том 7. 

Те ж том 8. 

І9ЗЗ 

І9ЗЗ 

!933

І9ЗЗ 

!933

!933

!933

з 

95 

94 

86 

59 

269 

ІІ2 

150 

ІбІ 

І28 

І59 

208 

ІІЗ 

239 

Іб4 

!52

!49

!05

ІЗ9 

!20

153 

ІЗІ 
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693 

9� 

60'" JV 

696 

599 

�- -
f .... -

702 

?03 

704 

?05 

706 

707 

Листування з гмtнними управа

ми та fн.установами про адмінfст

ративнr понарання окремих осіб за

дрfбні правопорушення.Том 9. І9ЗЗ 

Те 'І\ том ІО. І9ЗЗ 

Те 3 том ІІ. 

Те ::-: тш.1 ІЗ. 

�f; ·- п '{ І.і -- ... 4v.. -•

ГQ - ..,, ..

'l:e -

·е 'І·С:,: І8. 

Те ··· то11 тg .. І. - І. - • 

'Те 20 - ;3: том • 

Те �:{ том 2І. 

Те ж том 22. 

Те ж том 23. 

Те ж том 24 f останній. 

!934 рfк.

І9ЗЗ 

!933

І9ЗЗ 

:озз 

І-933 

�о�з J. ...... 

1933 

І9ЗЗ 

І9ЗЗ 

І9ЗЗ 

І9ЗЗ 

І9ЗЗ 

І9ЗЗ 

?08 Листування з .гмfнними управа-
ми та тн.установами про адмfнfст
пативні покаuання окремих осfб за
- � 

дрібні правопорушення. І9З4 

Відділ: ГромадськоЇ опfки. 

І9ЗІ рік. 

?09 !н�ормацfя Мfнfстерства внут-
_рfшніх справ про стихійне лихо на
селення ,яке потерпіло від повені f 
розпорядження воєводського управ-

з 

LЗ2 

ІІ8 

ІЗО 

ІО5 

І57 

ІЗ4 

ІТ,.._,

І.30 

Іб.2 

ІЗ4 

І5І 

ІІ2 

!20

240 

!08
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692 Листування з гмtнними управа-
ми 'l'a ін.установами про адмfнfст

ративнf покарання окремих осіб за

дрібнt правопорушення.Том 9. !933

6�3 Те ж том ІО. І9ЗЗ 

694 Те ж том ІІ. І9ЗЗ 

695 Те ж том І2. І933 

696 Те ж том ІЗ. І9ЗЗ 

69? Те ж том І4. І9ЗЗ 

698 Те г:< том І5. І933 

699 

700 

?ОІ 

702 

703 

704 

705 

706 

?О? 

Те � том Іб. 

Те ж том І7. 

Те {.\ •гом І8. 

Те ж том І9. 

Те ж том 20. 

Те ж том 2І. 

Те ж том 22. 

Те ж том 23.

Те ж том 24 і останній. 

І934 рfк. 

?08 Листування з rмЇнними управа-
ми •га fн.установами про адмініст
ративні покарання окремих осіб за

І933 

І933 

!933

І933 

І9ЗЗ 

!933

І9ЗЗ 

!933

І9ЗЗ 

дрібні правопорушення. І934 

Відділ: ГромадськоЇ опіки. 

І9ЗІ рік. 

709 !н�ормацfя Міністерства внут-
рішніх справ про стихfЙНе лихо на
селення,яке потерпіло від повенЇ і 
розпоряд,:<ення воєводського управ-

з 

ІЗ2 

ІІ8 

ІЗО 

ІО5 

157 

ІЗ4 

ІІ? 

І5І 

І2І 

І50 

!62

!34

І5І 

ІІ2 

!20

240 

!08
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л:rння і: пові:тового староства про
організацію комітету допомоги по
терпілим і _роботу обраного комі-

! з

тету. І9ЗІ 

7ІО Розпорядження воєводського уп-
равління і повітового староства з
питанн збору і доставки картоплі
для безробітних,звіт повітового 
комітету допомоги безробітним про 
:результати цього збору. 

?ІІ Інструкція начальника коміте-
ту по розповсюд;,<енню значків на 
користь місцевих комітетів без_ро-
бі:'l1НИХ. 

712 Місячні статистичні: зведення 
повітового староства f гмінних уп
рнв про стан безробіття в повіті. 

І932 рік. 

713 інструтщія і регламент про ор-

2 жовтняІ93І 
2 грудняІ9ЗІ 

І9 жовтняІ9ЗІ 

І4 лютогоІ930 
ЗІ грудняІ9ЗІ 

ганізацію комітетів по забезпечен- 2.6 серпняІ9ЗІ 

ІЗ 

9 

? 

І2І 

ню безробітних. 28 серпняІ9ЗІ І9 

714 Розпорядження начальника комі
тету безробітних з питань ліквfда
ціЇ значків і відомості про.отри
маних,розповсюджених значків f тих 
значкfв,що лишилися. 

1934 рік. 

І? травняІ932 
ІІ жовтня!932 

? І5 Рішення воєводського управлін-

?Іб 

ня про встановлення матерfальноЇ 
допомоги знедоленим. !934

Зведення гмtнних управ про 
Іtількість безробtтних в гмЇнf ,якf 
бажато·rь працювати на зборf врожаю. 1934 

І4 

ІІ8 

20 
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717 Протоколи
tдонесення гмfнних 

. 

управ r рrшення воєводського управ-
лtння [) пи·rань матеріальноЇ допомо-
ги особам,що Їх потребують. 

Відділ: Санітарний. 

І9ЗІ рЇІ{. 

718 Листи ПОЛЬСЬКОЇ ТЮТЮНОВОЇ мо-
нопол:і:Ї на робітни:н:ів,якf пройшли 
лікарське обслf,пування в Ягільниць-
кій гмfні. 

7І9 Рішення повітового староства 
з питань скарг окремих осіб про не
правильне забезпечення Їх на час 

з ' 4 

І934 74 

І9ЗІ 33 

хво_роби" І93І-І932 І2 

720 

І9З2 рі:к. 

Циркуляри воєводського управ
ління про впорядкування рішень "каси 
хворих"по забезпеченню жителів на 
випадо!{ хвороби.

72І Рtшення воєводського управ-
ління t повtтового староства про 
скарги окремих осtб про неправильне 

4 березняІ932 
29 квітня 1932 

забезпечення Їх за час хвороби. І932 

І933 рік. 

722 Цир1<уляр і розпорядження воє-

7 січня !933 

5 

64 

водського управління про подання 
що1шартальних відомостей про fн�ек
ційні захворювання і смертність в 
повrтr та донесення повітового ста
роства з цього питання. ЗО грудняІ9ЗЗ ІІ? 

723 цир:кJтляри польського проти 
турберкульозноЇ спілки з питань бо

ротьби з туберкульозом і антисані
тарією. 

? лютогоІ9ЗЗ

4 СІЧНЯ !934 9 
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724 Заяви ПОВІТОВОЇ ШКІЛЬНОЇ ради,
управління: пошт та ін.установ про
пидання свf доц тв про стан здоров''.я
оr�ремих службовців і данні посвід-

t 

чення повітового лікаря. І9ЗЗ 

725 Розпорядження воєводського уп-
равлfння про обов"язкове проведення
щеплень від інqе�щfйних захворювань
Ї звіти повітового староства з цьо
го питання. 

726 Зведення повітового староства 
і гмtнних управ про І<Їлькtсть щеп
лень пр9ти вfспи,проведених в І93Зр. 

З березняІ933 
ІІ грудня І9ЗЗ 

ІЗ4 

45 

Том І. !933 І48 

?27 Те ж том 2. І9ЗЗ І?2 

728 Те ж том З. І9ЗЗ б? 

729 Реєстраційні листи на осіб, 9 березняІ9ЗЗ 
яким зроблено щеплення проти сказу; ІЗ червняІ9ЗЗ ІІ 

730 1нqормація воєводського уп-

равління про результати перевірки 
санітарного стану в м.Чортковt і 
розпорядження перевfрочноЇ комfсЇЇ 
з цього питання. 

8 червняІ93З 

2? грудняІ9ЗЗ 

?ЗІ Звіти гмfнних управ про пере- б лютогоІ9ЗЗ 

25 

вfрку санітарного стану в гмfнах. 4 жовтняІ9ЗЗ 8 

732 Списки f звfтнf �ормуляри 
гмfнних управ на оглядачfв трупі в. І933 68 

733 Повідомлення повfтового ста-
роства про відміну рfшення 11Каси 
хворих" з питань забезпечення служ
бовців на випадок хвороби і рі-
шення воєводського управління з цьо-
го питання. !932-1933 53 
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734 Инига пові:тового староства по 
обліку лі:карських свfдоцтв,виданих 
ОІ{ремим особам в І933р. 1933 б 

!934 рік.

735 Циркуляр Міні:стерства внутріш-
н:і:х справ і: прое1<т статуту про орга-
ні зацЇ:о про1ілакторі:Їв при ліиуваль- І9 жовтня!933 
них закладах. 

736 !нqормація воєводського управ-
ління з питань органfзаu:r.Ї і дtяль-

4 квітняІ934 

но:аті дитячих 1юлонfй та Їх матері- !8 червняІ934 

ІІ 

ального забезпечення. ІО грудняІ934 Z7 

73? Розпорядження: ВОЄВОДСЬІ<ОГО уп-
равління і зв:і:т повітового староства 7 липняІ934 
про перевірІ<У дитячих колоній. 25 липняІ934 б 

І935-І939 рр" 

Відд:і:л: Адміністративний" 

І935 рtк. 

?38 Заяви окремих ос:і:б Ї рішен!ія 

739 

740 

741 

742 

743 

744 

745 

повітового староства про підтверд

ження Їх польсьr<ого громадянства. 

Том І. 

Те ж том 2. 

Те ж том З. 

Те ж том 4.

Те ж том 5. 

Те ж том б.

Те ж том 7.

Те ж том 8 і останній" 

!935

!935

!935

!935

!935

І935 

!935

1935 

ІОІ 

!80

86

!22

!35

96

!2?

І?



746 

747 

748 

749 

750 

?51 

752 

?53 

754 

?55 

?56 

?5? 

60 
2 ! 

� 
. ..)аяви окремих осrб,листування

з польським консульством за кордо
ном Ї з гмінними управами про звіль
нення Їх ві:д польського громадянст-
ва.Том І. І9З5 

Те ж том 2. І9З5 

Те ж том З. І9З5 

Те ж том 4. І935 

Те ж том 5. І935 

Те r.t том б. !935

Те к том 7 f останні й. І935 

з 

Розпорядження Мfні::терства 
внутрішніх справ,Тернопrльсь:кого 
воєводського управління про вста
новлення цін на тіари першоЇ необ
хідності. 

І листопаІ934 
ЗІ грудняІ935 

Протоколи засідань і акти пе
ревірки Чортківського повітового 
віддfлу самоврядУвання. 

Звіт Центрального подfльсько
го відділу туристично-краєзнавчого 
товариства про свою діяльність Ї 
протоrtол загальних зборів його чле
ні в Подільського noвf тового вfдцfл�,. 

3аяви,особисті документи ок
ремих осіб і листування з адмfнfст
рацією грецько-католицькоЇ napacff Ї

про підтвердження дат народження
цих осіб. Том І. 

Те п том 2 f останнfй.

27 червняІ935 

І9 грудняІ935 

ЗІ серпняІ935 

2І вересняІ9З5 

І9ЗЗ-І9З5 

І934-І9З5 

69 

76 

89 

!72

ІЗ4 

208 

238 

ВІ 

І5 

ІО 

ІЗВ 

2!9 
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758 Заяви окремих осіб і рішення 
повітового староства про заміну Їх 
вrросповідання.Том І. 

759 Те ж том 2 і останній. 

760 Розпорядження Тернопільського 
воєводського управління про зміцнення 

!935

!935

з 

скла,цу членmв громадських і спеці- 26 січняІ935 

92 

альних організацій в повіті. 8 лютогоІ9З5 ІЗ 

76І Розпорядження Тернопільського 
воєводського упррвлfння про дотри
мання правил руху поЇздfв та ін. 
транспорту на залізничних переЇ3дах. 22 лютогоІ935 5 

?62 Донесення ЧорткfвсьноЇ ощадноЇ 
каси про нещасні випадки в повfтt. 
Том І. 

763 Те ;к том 2.

764 Те ж том З. 

765 Те ж том 4 f останній. 

766 Листування з Тернопільським 

воєводським управлінням та ощадною 

касою по забезпеченню робітників н& 

випадок Їх непрацездатності. 

?бба 3аяви окремих осіб,особистf 

документи,рішення воєводського уп

равління і листування з староством

про підтвердження польського гро

мадянства. 

І9Зб рік. 

767 Заяви окремих осіб f рішення 
повітового староства про перелtку 
Їх віросповідання. Том І. 

?68 Те ж том 2 f останнfй. 

І935 

І935 

І935 

І935 

І9ЗЗ-І934 

І935-І936 

!936-1937

!936-1937

87 

69 

І2І 

ІЗ5 

58 

ІІО 

ІО5 

?б 
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І93? рtк. 

769 Заяви окремих осfб t рfшення 
повітового староства про переміrну ЇХ

віросповідання.Том І. 

770 Те ж том 2. 

771 Те ж том з.

772 Те ж том 4. 

773 Те ж том 5 f останній. 

І938 рік. 

774 Циркуляр Міністерства внутріш-
ніх справ Ї розпорядження повітового 
староства про проведення виборів в 

з 

1937 8? 

І93? 78 

193? Ь4 

І-937 ІІО 

І93? 74 

органи самовря,пування і списки чле- ІЗ січняІ938 
нів виборчих комісій. З січняІ939 46 

І939 рік. 

?7б Списки водяних млинfв,ю<і 
знаходяться на rr•ериторі Ї корпусу 
при1шрдонноЇ охорони Nіб у Львові. 

??б Заяви Абрагама Арон а f pf шення 
повітового староства про ви�ачу йо

му патента на право торгівлі. 

Відділ: Військовий. 

!935 рік.

777 Листування з повітовою призив-

ною 1<омандою f військовими частинами 

1939 9 

І грудняІ938 
вересеньІ939 І5 

про додатковий призов до арміЇ.Том І. !935 ?8 

778 Те ж том 2 f останні й. !935 85 

779 Заяви окремих осіб,рfшення воє-
водського управління t листування з 
органами полfцfЇ про надання від-
строчок від призову в армію. 1933-1935 83 
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'780 Розпорядження повітового старост-
ва Ї листування з гмінними управами t

постерунками полfц:іЇ про встановлення: 
мfсця перебування: осіб призовного віку. І935 22 

?8І Анкетні відомості додатковоЇ 
призовноЇ :комісіЇ на окремих осіб при-
зивного віку. І9З5 52 

70~�' п 
. . 

u, . рот околи r донесення гмrнних 
управ про спалення документів,якf 
підтверджують падіж-забій f наявність 
н:оней у гміних. 

В:і:дд:і:л: Адміністративно-дис
циплінарний. 

І935 рік. 

783 Листування з гмінними управами 

784 

та fн. J'становами про адміністративні 
покарання окремих ос:і:б за дрібні: зло
чини. Том І. 

Те ж том 2 і останній • 

.і:3іддfл:ГромадськоЇ оп:і:ки. 

!935 р:і:к.

?�5 Розпорядження воєводського уп-

І935 

І935-І936 

!935-!936

?5 

ІЗ9 

ІІО 

равління про подання а пі врfчних да

них про кількість іноземців,якf пра-
цюють в повіті t відомості повtтово- ІЗ сfчняІ935

го староства з цього питання. ІЗ сfчняІ9З9 Іб 

?86 Опис qон,пу. 

?f:37 Те ж. 

Літерні 
В даний

одна/ справа. 
переклад на украЇнську мову 
��укувала архtвtст ІІ 
22.ІО.І998

льчук 

алюк. 
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