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Справ постійного зберігання
за 1921-1939 роки
№№
З /п

Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати
документів справи
(тому, частини)

1

2
Відділення: загальне
1921 рік
Декрети та звернення Галицького
революційного комітету до
населення

3

1

Кількість При
аркушів мітки
у справі
(томі,
частині)
4
5

1920-1921 рр.

15

2

Анонімне донесення про діяльність комуністичної організації в
м. Тернополі та звернення судових
органів про встановлення комуністичної діяльності окремих осіб.

7 травня 1921 р.
20 серпня 1921 р.

5

3

Розшукові картки на осіб, яких
підозрюють у політичній
діяльності та порушенні
громадської безпеки.

1 березня 1921 р.
16 травня 1921 р.

39

4

Донесення Тернопільського
комісаріату про притягнення до
відповідальності осіб за
порушення громадського порядку.

1920-1921 рр.

43

5

Листування з повітовою командою
поліції і Тернопільським
повітовим староством про осіб, які
перейшли кордон та виселення їх
за межі Польщі.

1921 р.

36

3

1
6

2
Листування з магістратом м.
Тернополя про надання характеристики на осіб, які приймають
польське громадянство.

3
1921 р.

4
5

7

Книги реєстрації осіб, яких
виселено з території
Тернопільського комісаріату.

1921 -1923 рр.

69

8

Відношення Окружної команди
поліції про командування 6
армією;про виселення окремих
осіб за межі Польщі.

1921 р.

6

9

Листування з судовими органами і
постерунками поліції про
встановлення місця перебування
осіб, які втекли з-під арешту

1920 -1921 рр.

132

10

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції та
судовими органами з питань
арешту та конвоювання осіб.

1921 р.

38

11

Листування з поліцейськими
органами та ощадними касами про
затримання осіб з фальшивими
грошовими знаками.

15 січня 1921 р.
21 грудня 1921 р.

11

12

Донесення Тернопільського
комісаріату про затримання та
притягнення до кримінальної
відповідальності за крадіжки.
Том 1

1921 р.
.

70

13

Те саме, том 2

1921 р.

97

14

Те саме, том 3 /останній/

1921 р.

129

5

4

1
15

2
Розпорядження Президії
намісництва про нагляд за
діяльністю підрозділу єврейського
товариства «Наші діти»

3
15 червня 1921 р.

4
1

16

Списки осіб Тернопільського
повіту, які отримали дозвіл на
придбання зброї.

1 листопада 1920 р.
13 жовтня 1922 р.

6

17

Донесення Тернопільського
комісаріату про притягнення до
відповідальності осіб за незаконне
володіння зброєю.

1921 р.

11

18

Книга обліку осіб, що мають
зброю.

1921 р.

48

19

Розпорядження намісництва про
порядок видачі закордонних
паспортів та реєстрації російських
білоемігрантів.

9 лютого 1921 р.
7 травня 1921 р.

7

20

Заявки контрольної станції поліції
про виділення поліцейських для
конвоювання російських
емігрантів.

21 квітня 1921 р.
29 грудня 1921 р.

24

21

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
порядок видачі посвідчення особи
та заява Гаюра Зигмунда про
видачу посвідчень кваліфікації.

21 липня 1921 р.
26 вересня 1921 р.

2

22

Листування з поліцейськими
органами про відшкодування
особам збитків, завданих під час
воєнних дій 1919 р.

15 квітня 1921 р.
24 квітня 1921 р.

3

5

5

1
23

2
Посвідчення, видані
командуванням табору
військовополонених у Вадовицях
окремим військовополоненим на
право їх звільнення та дозвіл
Тернопільського староства на
право поселення їх в
Тернопільському повіті.

3
8 січня 1921 р.
13 червня 1921 р.

4
9

24

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про
притягнення до відповідальності
осіб за бродяжництво.

1921 р.

19

25

Повідомлення Тернопільського
повітового староства про видачу
дозволів товариствам на
проведення вечорів самодіяльності
в м. Тернополі. Том 1.

1921 р.

54

26

Те саме, том 2 /останній/

1921 р.

91

27

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про пожежі,
самогубства та інші нещасні
випадки.

12 січня 1921 р.
15 січня 1921 р.

12

28

Книга реєстрації вхідної
кореспонденції.

1921 -1922 рр.

49

29

Книга реєстрації вихідної
секретної кореспонденції.

1921 р.

21

30

1922 рік
Накази Тернопільської команди
держполіції 1Х округу за 1922 р.

4 січня 1922 р.
30 січня 1922 р.

151

31

Декрети та відозви Галицького
революційного комітету.

серпень 1920 р.
вересень 1920 р.

8

5

6

1
32

2
Справа у звинуваченні
Петрицького Романа у
приналежності до нелегальної
української організації

3
26 жовтня 1922 р.
8 листопада 1922 р.

4
6

33

Телеграма Варшавського 1V
відділу держполіції про посилення
контролю та виявлення осіб, яких
підозрюють у виступах проти
Польщі та відомості
Тернопільської команди державної
поліції 1Х округу про цих осіб.

26 жовтня 1922 р.
23 листопада 1922 р

8

34

Листування з Тернопільською
командою державної поліції 1Х
округу про встановлення
контролю у громадських місцях за
дотриманням громадського
порядку.

7 лютого 1921 р.
4 квітня 1923 р.

24

35

Циркуляри Міністерства
внутрішніх справ та
розпорядження Тернопільської
команди державної поліції про
організацію та несення служби
поліцейськими.

19 січня 1922 р.
25 липня 1922 р.

10

36

Донесення Тернопільського
комісаріату державної поліції про
притягнення до відповідальності
осіб, що завдали образи
поліцейським.

1922 -1923 рр.

47

37

Листування з Тернопільською
командою державної поліції 1Х
округу та залізничним
постерунком про вислання
ув’язнених по етапу.

1922 р.

8

38

Запити Тернопільського
окружного суду про встановлення
матеріального становища
підсудних осіб.

15 січня 1921 р.
12 серпня 1921 р.

6

5

7

1
39

2
Розпорядження Тернопільської
команди державної поліції 1Х
округу про встановлення особи
розшукуваних осіб та листування
з командою державної поліції і
Тернопільським староством про
встановлення їх місця
перебування.

3
1922 р.

4
19

40

Листування з Тернопільською
командою державної поліції та
Тернопільським староством про
встановлення місця проживання
затриманих осіб.

1922 р.

22

41

Відношення Тернопільської
команди державної поліції 1Х
округу про конвоювання
затриманих осіб, яких підозрюють
у праці на іноземні розвідки, для
подальшого розслідування.

1922 р.

36

42

Відношення Тернопільської
команди державної поліції 1Х
округу на затриманих осіб для
подальшого розслідування.

1922 р.

135

43

Щоденні рапорти чергових про
осіб, затриманих Тернопільським
комісаріатом поліції.

1 березня 1922 р.
14 липня 1922 р.

69

44

Журнал Тернопільського
комісаріату поліції про облік
розшукуваних осіб. Том 1.

20 серпня 1922 р.
18 жовтня 1923 р

37

45

Те саме, том 2.

16 лютого 1922 р.
21 червня 1922 р..

52

46

Те саме, том 3 /останній/

1922 -1923 рр.

37

5

8

1
47

2
Журнал Тернопільського
комісаріату поліції про облік
затриманих та заарештованих осіб.

3
5 вересня 1922 р.
22 листопада 1922 р

4
50

48

Справа про встановлення особи
Хоменка Олександра

12 січня 1919 р.
5 вересня 1919 р.

30

49

Розпорядження Тернопільської
команди державної поліції 1Х
округу про виявлення
допризовників 1899-1900 рр.
народження і донесення
комісаріату про притягнення до
кримінальної відповідальності
дезертирів з армії.

20 січня 1922 р.
10 грудня 1922 р.

6

50

Донесення постерунків державної
поліції про осіб, які нелегально
перейшли польський кордон.

1922 р.

24

51

Донесення постерунків поліції про
притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, яких
обвинувачено у скоєнні крадіжок.

3 грудня 1920 р.
14 січня 1921 р.

4

52

Вказівка Міністерств внутрішніх
справ про заборону поліцейським
бити ув’язнених та донесення
постерунків держполіції про
притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, яких
обвинувачено у скоєнні крадіжок
та обмані.

1922 -1923 р.

66

53

Вказівки Тернопільської команди
державної поліції 1Х округу про
встановлення контролю за
повіями,
Їх списки та донесення
поліцейських про їх місце
перебування, стан здоров’я,
переміщення.

1921 -1922 рр.

200

5

9

1
54

2
Розпорядження Тернопільського
воєводського управління про
проведення реєстрації фальшивих
грошей та донесення комісаріату
про притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, що їх
поширюють.

3
1922 р.

4
15

55

Листування з Тернопільською
командою державної поліції 1Х
округу про встановлення
телефонних апаратів та охорону
топографічних знаків.

17 січня 1922 р.
21 квітня 1922 р.

6

56

Відомості Тернопільської команди
державної поліції 1Х округу про
затриманих іноземців.

1922 р.

17

57

Повідомлення Тернопільського
староства про виселення з
території Польщі осіб, які не
мають польського громадянства.

13 січня 1922 р.
19 грудня 1922 р.

3

58

Повідомлення Тернопільської
команди державної поліції 1Х
округу повітовим староствам про
осіб, що не мають польського
громадянства і підлягають
виселенню з Польщі.

1922 р.

62

59

Списки чоловіків 1895-1902 рр.
народження, які проживають у
м. Тернополі

5 серпня 1922 р.

20

60

Списки Тернопільського
комісаріату держполіції
російських білоемігрантів.

20 квітня 1922 р.
8 червня 1922 р.

15

61

Списки Тернопільського
повітового староства на осіб, які
мають зброю.

1922 р.

11

5

10

1
62

2
Дозвіл на тимчасове місце
проживання окремих осіб в м.
Тернополі.

3
1922 -1923 рр.

4
47

63

Справа про взяття польського
громадянства Схаварзманом
Ізраїлем, Пфаусер Франциском та
іншими особами.

1922 р.

22

64

Донесення Тернопільського
комісаріату державної поліції про
притягнення до відповідальності
осіб, які порушили монопольну
торгівлю.

1922 р.

9

65

Повідомлення Тернопільського
староства про оподаткування
підприємств, які виробляють
спиртні напої.

27 квітня 1922 р.
18 жовтня 1922 р.

3

66

Розпорядження Тернопільського
староства про попередження
захворювань тварин та перевірку
м’ясних продуктів перед
продажею.

3 січня 1922 р.
23 серпня 1922 р.

6

67

Відомості Тернопільського
міського магістрату про видачу
жителям м. Тернополя дозволів на
будівництво житлових будинків та
інших споруд.

1922 р.

18

68

Скарги квартиронаймачів на
незаконні дії домовласників.

1922 р.

11

69

Вказівки Тернопільської команди
державної поліції про порядок
накладення та стягнення штрафів
за порушення громадськосанітарних правил.

19 грудня 1921 р.
19 червня 1922 р.

6

5

11

1
70

2
Оголошення «Комітету надання
допомоги полоненим» про
проведення збору коштів.

3
24 січня 1922 р.
12 червня 1922 р.

4
8

71

Розпорядження Тернопільського
староства про порядок надання
медичної допомоги хворим та
видачу медикаментів.

9 січня 1922 р.
7 жовтня 1922 р.

9

72

Список документів, що відклалися
за 2-ий квартал 1922 р.

1922 р.

3

73

Журнал реєстрації секретної
кореспонденції Тернопільського
комісаріату поліції.

1922 р.

76

74

Журнал реєстрації вхідних і
вихідних документів Тернопільського комісаріату поліції.

1922 р.
.

137

75

Алфавітний покажчик документів,
які відклалися у комісаріаті
поліції.

10 квітня 1922 р.
21 грудня 1922 р.

73

76

Циркуляри і розпорядження
Міністерства внутрішніх справ та
Головної воєводської команди
поліції і повітового староства з
питань безпеки громадського
порядку.

9 квітня 1922 р.
6 грудня 1922 р.

29

18 липня 1923 р.
3 серпня 1923 р.

3

77

1923 рік
Наказ Тернопільської повітової
команди поліції за 1923 р.

78

Протоколи нарад поліцейських
постерунків і Тернопільської
повітової команди поліції.

27 червня 1923 р.
18 липня 1923 р.

4

79

Інформація Тернопільської
окружної команди поліції про
організацію «Ревтрійки» на
території Східної Польщі.

23 січня 1923 р.

2

5

12

1
80

2
Інформації Міністерства
внутрішніх справ,
Тернопільського воєводства про
появу комуністичних агітаторів.

3
1923 р.

4
25

81

Інформація Лодзинської окружної
команди поліції про проведення
з’їзду членів партії «Комбуд»

18 січня 1923 р.

1

82

Копії інформації Волинської
окружної команди поліції про
організацію збройного повстання
на території Волині.

27 січня 1923 р.
1 лютого 1923 р.

4

83

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про напад
робочих на власника пекарні
Розенталя Бернарда та протоколи
допитів.

23 квітня 1923 р.
11 жовтня 1923 р.

9

84

Листування з повітовим
староством про встановлення
автора циркуляра про облік
українських вчителів та
проведення бойкоту викладання в
школах польською мовою та копії
цього циркуляру.

24 червня 1923 р.
20 серпня 1923 р.

7

85

Копії пропозицій повітового
староства про ліквідацію
українських товариств «Просвіта»
та «Взаємодопомога українських
вчителів».

11 вересня 1923 р.
28 листопада 1923 р

3

86

Інформації Львівської Президії
Дирекції поліції про організацію
«Націонал-селянської партії» та
Станіславівської окружної
команди про поліції про
організацію комітету «Очищення
Галичини»

16 січня 1923 р.
4 вересня 1923 р.

4

5

13

1
87

2
Донесення міського комісаріату
про виступи та образу органів
поліції населенням.

3
1923 р.

4
42

88

Донесення Хомучинського Йосифа
на Савицьку Софію про образу
комісара поліції та листування з
еміграційним управлінням про
звільнення її з роботи.

5 червня 1923 р.
31 жовтня 1923 р.

8

89

Алфавітний список осіб, яких
розшукують за 1923 р.

1920 -1923 рр.

52

90

Списки ув’язнених у
Тернопільському комісаріаті
поліції Том 1.

3 вересня 1923 р.
21 червня 1923 р.

113

91

Те саме, том 2.

3 вересня 1923 р.
21 червня 1923 р.

98

92

Те саме, том 3.

1923 р.

96

93

Те саме, том 4. /останній/

1923 р.

83

94

Розпорядження воєводського
управління , Тернопільського і
Перемишлянського повітових
староств про встановлення нагляду
за особами, яких підозрюють у
антипольській діяльності.

1923 р.
.

32

95

Розпорядження Ярославської
повітової команди та окружного
командування про встановлення
нагляду за особами, яких
підозрюють у анти польській
діяльності.

24 червня 1923 р.
10 жовтня 1923 р.

2

5

14

1
96

2
Розпорядження окружної команди
поліції Тернопільського староства
та інформаційного відділу про
встановлення нагляду за особами
та надання відомостей на осіб,
яких підозрюють у приналежності
до радянської розвідки.

3
1923 р.

4
9

97

Розпорядження Головної команди
і Тернопільського Інформаційного
відділу про розшук та надання
відомостей про осіб, яких
підозрюють у приналежності до
іноземної розвідки.

1923 р.

15

98

Вказівки воєводського управління
та інформаційного відділу про
проведення обшуків у будинках
політично-підозрюваних осіб.

1923 р.

8

99

Розшукові картки слідчої
експозитури та окружного суду на
осіб, яких підозрюють у
політичній діяльності та скоєнні
кримінальних злочинах.

10 січня 1923 р.
23 грудня 1923 р.

163

100

Розпорядження Головної
Тернопільської, Станіславської
воєводської та повітових команд
поліції Тернопільського
воєводства про розшук осіб, яких
підозрюють у політичній
діяльності та скоєнні
кримінальних злочинів.

10 січня 1923 р.
3 січня 1923 р.

74

101

Відомості Тернопільського
комісаріату про затримання осіб,
яких підозрюють у політичній
діяльності та їх списки.

5 травня 1923 р.
1 грудня1923 р.

5

102

Донесення окремих осіб про появу
у будинку Вейтц Фейги підозрілих
осіб.

12 червня 1923 р.
30 липня 1923 р.

2

5

15

1
103

2
Донесення Підволочиського
прикордонного комісаріату про
повернення Рогача Михайла з
СРСР до Польщі.

3
11 травня 1923 р.
12 травня 1923 р.

4
2

104

Листування з Варшавським
комісаріатом поліції про
встановлення особи Люксюка
Ісидора.

7 грудня 1922 р.
12 травня 1923 р.

3

105

Розпорядження Варшавської
команди поліції та
Тернопільського інформаційного
відділу про встановлення особи
окремих осіб.

1923 -1924 рр.

7

106

Розпорядження Тернопільського
комісаріату поліції про
встановлення нагляду за
мандрівниками.

5 травня 1923 р.

1

107

Рапорти Тернопільського
комісаріату поліції про проведення
облав та перевірок поїздів.

9 червня 1923 р.
28 вересня 1923 р.

7

108

Листування з повітовими
староствами та інформаційним
відділом про накладення арешту
на осіб, які нелегально перейшли
кордон Польщі.

1923 р.

39

109

Інформації Тернопільського
інформаційного відділу і
поліцейської контрольної станції
про втечу Дмитрик Стефана,
Кубишина Володимира та інших
до СРСР.

6 листопада 1923 р.
7 листопада 1923 р.

2

110

Інформація Тернопільського
інформаційного відділу про виїзд
до СРСР колишніх російських
офіцерів.

28 червня 1923 р.
9 серпня 1923 р.

2

5

16

1
111

2
Інформації Тернопільського
повітового староства та слідчої
експозитури про осіб, які
нелегально перетнули кордон та їх
списки.

3
1923 р.

4
15

112

Списки Воєводського Управління
на осіб, яких виселено з СРСР.

10 січня 1923 р.
30 січня1923 р.

5

113

Розпорядження Тернопільського
повітового староства і повітової
команди поліції про виселення за
межі Польщі осіб, які не мають
польського громадянства.

1923 р.

70

114

Списки колишніх українських
офіцерів, які служили в
українській армії.

1923 р.
.

1

115

Заяви окремих осіб про звільнення
їх синів від воїнської повинності.

3 січня 1923 р.
6 листопада 1923 р.

5

116

Списки Тернопільського,
Білостокського, Любельського та
інших воєводств на осіб, які
ухиляються від воїнських
обов’язків.

31 січня 1923 р.
11 серпня 1923 р.

11

117

Списки вчителів польських та
українських шкіл м. Тернополя.

12 грудня 1922 р.
3 травня 1923 р.

14

118

Списки російських білоемігрантів,
яких виселено з території
Львівського воєводства.

22 липня 1923 р.

3

119

Списки колишніх польських
полонених, які прийняли
громадянство СРСР.

1 лютого 1923 р.

6

120

Списки осіб, яких виселено за
межі Станіславського воєводства
у 1923 р.

31 січня 1923 р.
12 липня 1923 р.

3

5

17

1
121

2
Списки інформаційного відділу
м. Тернополя на українських
емігрантів, які хочуть повернутися
до Польщі.

3
2 січня 1923 р.
4 січня 1924 р.

4
3

122

Списки працівників і службовців
залізничної станції м. Тернопіль.

1923 р.

6

123

Списки дітей і молоді, які
перебувають під опікою польських
та єврейських організацій.

7 березня 1923 р.
8 березня 1923 р.

4

124

Списки власників шинків та
млинів на території м. Тернополя.

9 березня 1924 р.

5

125

Списки працівників акції
утримання залізниці м. Тернополя.

1923 р.

3

126

Списки хворих службовців
Тернопільського комісаріату
поліції.

1922 -1924 рр.

23

127

Списки службовців телефоннотелеграфного управління
магістрату м. Тернополя.

1923 р.

2

128

Списки костелів, церков, синагог
та фільварків, які є на території
м. Тернополя.

1923 р.

3

129

Розпорядження Тернопільського
повітового староства про надання
відомостей про кількість
безробітних та їх списки.

3 жовтня 1923 р.
27 жовтня 1923 р.

10

130

Копія інформації Тернопільського
воєводського управління про
проведення у м. Відні засідання,
присвяченого річниці створення
Української Народної Республіки
та виступи учасників.

23 січня 1923 р.

1

5

18

1
131

2
Дозвіл повітового староства на
тимчасове перебування іноземних
громадян у м. Тернополі.

3
1923 р.

4
19

132

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
прийняття польського
громадянства Стаховською
Зінаїдою.

20 листопада 1922 р
1 лютого 1923 р.

4

133

Вказівки окружної і повітової
команд поліції про порядок
надання відомостей про злочини.

4 травня 1923 р.
24 червня1923 р.

5

134

Рапорт Тернопільського
комісаріату державної поліції про
збільшення особового складу
поліцейських у комісаріаті.

1923 р.

2

135

Заяви постерунків залізничної
станції та с. Глибочок Великий
про збільшення особового складу
поліцейських.

2 лютого 1923 р.
11 травня 1923 р.

2

136

Донесення Тернопільського
комісаріату державної поліції про
хабарництво старшого
постерункового Билиці Антона.

20 жовтня 1923 р.

1

137

Списки службовців комісаріату
поліції, які потребують
службового інструктажу.

25 серпня 1923 р.
6 вересня 1923 р.

5

138

Дозвіл Тернопільського повітового
староства на право володіння
зброєю окремим особам.

1923 р.
.

51

139

Донесення Тернопільського
комісаріату і протоколи допитів
Гильки Василя, якого
звинувачують у незаконному
володінні та застосуванні зброї.

17 жовтня 1923 р.
22 жовтня 1923 р.

8

5

19

1
140

2
Протоколи допитів окремих осіб
по розслідуванні застосування
зброї та рапорти про накладення
на них арешту.

3
31 травня 1923 р.
4 червня 1923 р.

4
10

141

Вказівки та інструкції
Тернопільського повітового
староства про порядок ведення
торгівлі тваринами на
Тернопільському ринку.

24 серпня 1923 р.
18 вересня 1923 р.

6

142

Листування з судовими органами
про притягнення до
відповідальності осіб, які
порушили чужу власність.

1923 -1924 рр.

18

143

Дозвіл Тернопільського
воєводського управління на
проведення збору коштів для
будівництва костелів.

31 січня 1923 р.
1 серпня 1923 р.

3

144

Листування з Тернопільським
повітовим староством і
магістратом про видачу
характеристик окремим особам.

1923 р.

192

145

Донесення Тернопільського
комісаріату державної поліції про
випадки лихварства та про
порядок боротьби з цим.

1921-1923 рр.

21

146

Донесення Тернопільського
комісаріату державної поліції на
Миськів Розалію, яку
звинувачують у дітовбивстві.

24 грудня 1921 р.
20 березня 1923 р.

6

147

Розпорядження Тернопільського
повітового староства про
встановлення нагляду за повіями
та донесення поліцейських про їх
місце проживання та стан
здоров’я.

1923 р.

79

5

20

1
148

2
Донесення Тернопільського
повітового староства ,
поліцейських та протоколи
допитів затриманих осіб, яких
звинувачено у бродяжництві та
порушенні громадського порядку.

3
1923 р.

4
225

149

Рапорти Тернопільського
комісаріату державної поліції та
протоколи допитів осіб, яких
звинувачено у скоєнні крадіжок та
грабежів.

1923 р.

78

150

Інформації Віленського відділу
безпеки, Чортківської слідчої
експозитури та повітового
староства про появу підроблених
документів.

18 січня 1923 р.
4 грудня 1923 р.

6

151

Донесення Тернопільського
комісаріату державної поліції і
протоколи допитів на осіб, яких
звинувачено у підробці документів
та грошових знаків.

1923 р.

25

152

Протоколи допитів Поврознюка
Василя , який загубив особисті
документи.

27 жовтня 1923 р.
15 листопада1923 р.

4

153

Циркуляр Тернопільського
повітового староства про боротьбу
з торгівлею жінками і дітьми та їх
списки.

20 липня 1923 р.
21 січня 1924 р.

6

154

Заяви окремих осіб про надання їм
посвідчень про рід занять.

1923 р.

21

155

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
реєстрацію приїжджих осіб.

1923 р.

16

5

21

1
156

2
Листування з Тернопільським
повітовим староством про
проведення контролю за збором
подарунків для вдів та сиріт грекокатолицьких священників.

3
14 березня 1923 р.
3 квітня 1923 р.

4
3

157

Донесення Тернопільського
комісаріату державної поліції та
протоколи допитів окремих осіб
про пожежі.

27 квітня 1923 р.
16 липня 1923 р.

14

158

Протоколи допитів та донесення
поліцейських слідчих відділів про
смертельні випадки та
самогубства.

1923 р.

43

159

Донесення Тернопільського
комісаріату державної поліції про
порушення окремими особами
правил вуличного руху.

1923 р.

43

160

Копії вихідних телеграм
Тернопільського комісаріату
державної поліції за 1923 р.

1923 р.

33

161

Журнал реєстрації вхідних та
вихідних документів
Тернопільського комісаріату
державної поліції. Том 1.

24 жовтня 1923 р.
29 листопада1923 р.

80

162

Те саме, том 2.

3 травня 1923 р.
6 жовтня 1923 р.

88

163

Те саме, том 3.

5 квітня 1923 р.
12 грудня 1924 р.

59

164

Те саме, том 4.

24 липня 1923 р.
6 вересня 1923 р.

95

165

Те саме, том 5.

2 січня 1923 р.
27 лютого 1923 р.

99

5

22

1
166

2
Журнал реєстрації вхідних та
вихідних документів
Тернопільського комісаріату
державної поліції. Том 6 .

3
6 вересня1923 р.
24 жовтня 1923 р.

4
99

167

Те саме, том 7 /останній/

1 січня 1923 р.
31 грудня 1923 р.

60

168

1924 рік
Циркуляр окружної команди
держполіції з питань розшуку осіб.

18 березня 1924 р.

1

169

Провокаційна інформація
Збаразької повітової команди
держполіції про очікуване
засилання з боку Радянського
Союзу озброєних загонів.

28 серпня 1924 р.

1

170

Повідомлення Тернопільського
староства про з’явлення
засуджених до суду для
відбування покарання.

1924 р.

19

171

Листування з Тернопільською
повітовою командою держполіції
та повітовим староством про осіб,
які нелегально перетнули кордон і
виселення їх за межі Польщі.

1924 р.

46

172

Листування з судовими і
поліцейськими органами про
притягнення до відповідальності
осіб за порушення громадської
безпеки.

1924 р.

142

173

Листування з поліцейськими та
судовими органами про
притягнення до відповідальності
осіб за порушення громадської
безпеки.

1924 р.

39

5

23

1
174

2
Листування з поліцейськими і
судовими органами з питання
конвоювання окремих осіб.

3
1924 р.

4
19

175

Висновки органів поліції з
питання виселення окремих осіб за
кримінальні злочини та моральне
розкладання.

1924 р.

151

176

Списки осіб, яких заарештовано за
скоєння кримінальних злочинів та
порушення громадського порядку і
безпеки.

1924 р.

37

177

Списки арештованих , які
перебувають в ув’язненні у
комісаріаті поліції м. Тернополя.

10 січня 1924 р.
20 грудня 1924 р.

25

178

Розшукові картки та листування з
судовими органами про розшук
осіб, яких підозрюють у
політичній діяльності та
порушенні громадської безпеки.

1924 р.

32

179

Розпорядження Тернопільського
воєводського управління та
повітової команди поліції з
питання заповнення облікових
карток на затриманих осіб.

2 січня1924 р.
5 січня 1924 р.

3

180

Списки осіб, які володіють зброєю
і характеристики на окремих з них.

1924 р.

15

181

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про
притягнення до відповідальності
осіб за бродяжництво.

1924 р.

17

182

Листування з судовими органами і
Тернопільським повітовим
староством про притягнення до
відповідальності за моральне
розкладання.

1924 р.

12

5

24

1
183

2
Листування з контрольною
станцією і Тернопільським
повітовим староством у доставку
репатріантів і дезертирів у
призначені пункти.

3
1924 р.

4
14

184

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про осіб, яких
затримано і притягнено до
кримінальної відповідальності за
скоєння крадіжок та обман.

1924 -1925 рр.

138

185

Розпорядження Міністерства
воєнних справ про видачу карток
призовникам та проведення
мобілізації в армію осіб 1903 р.
народження.

19 квітня 1924 р.
11 червня 1924 р.

5

186

Відношення Тернопільського
повітового староства про
своєчасну доставку відомостей про
стан безробіття.

9 серпня 1924 р.

1

187

Заяви громадян про надання їм
свідоцтва кваліфікації та
листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
цього питання. Том 1.

1924 р.

74

188

Те саме, том 2.

1924 р.

84

189

Те саме, том 3.

1924 р.

131

190

Те саме, том 4 /останній/.

1924 р.

113

191

Список учнів промислової школи
м. Тернополя, які не відвідують
школу без відому староства.

18 березня 1924 р.

1

5

25

1
192

2
Розпорядження Тернопільського
повітового староства та органів
поліції з питання торгівлі.

3
21 лютого 1924 р.
12 червня 1924 р.

4
3

193

Листування з Тернопільським
повітовим староством з питання
видачі дозволів окремим особам і
товариствам на ведення торгівлі та
приватного ремесла.

1924 р.

16

194

Розпорядження Тернопільського
повітового староства про
підвищення цін на сіль.

17 жовтня 1924 р.

1

195

Дозвіл магістрату і Тернопільського повітового староства на
проведення грошових зборів та
будівництво кіоску біля костелу.

20 червня 1924 р.
9 вересня 1924 р.

2

196

Список власників шинків
у м. Тернополі.

30 червня 1924 р.
1 липня 1924 р.

3

197

Розпорядження окружної команди
держполіції про походження
лікарської комісії поліцейськими
та особами, які вступають на
службу у органи поліції.

21 червня 1924 р.
1 серпня 1924 р.

2

198

Книга обліку чергувань
поліцейських.

1924 р.

159

199

Книга реєстрації вхідної
кореспонденції Тернопільського
комісаріату поліції.

1924 р.

39

200

Журнал реєстрації вхідної і
вихідної кореспонденції
Тернопільського комісаріату
поліції.

26 січня 1924 р.
14 лютого 1924 р

80

201

Те саме.

27 червня 1924 р.
12 вересня 1924 р.

204

5

26

1
202

2
Книга реєстрації вхідної і вихідної
кореспонденції Тернопільського
комісаріату поліції.

3
27 червня 1924 р.
12 вересня 1924 р.

4
204

203

Те саме.

29 лютого 1923 р.
31 грудня 1924 р.

97

203

Те саме.

1924 р.

137

204

1925 рік
Загальні накази комісаріату поліції
за 1925 р.

3 січня 1925 р.
3 грудня 1925 р.

108

205

Загальні накази комісаріату поліції
за 1925 р.

3 січня 1925 р.
3 грудня 1925 р.

103

206

Загальні накази Тернопільської
окружної команди поліції 1Х
округу.

15 квітня 1925 р.
25 червня 1925 р.

13

207

Циркуляр Спілки комуністичної
молоді Польщі про дотримання
конспірації членами спілки,
розісланий органами поліції для
відомості.

1925 р.

1

208

Донесення комісаріату про
притягнення до кримінальної
відповідальності осіб за
поширення комуністичних
листівок і комуністичну
діяльність.

13 січня 1925 р.
7 жовтня 1925 р.

11

209

Розпорядження Тернопільського
староства про нагляд органів
поліції за діяльністю українських
товариств «Січ» та «Луг».

25 липня 1925 р.

1

210

Дозвіл Тернопільського староства
на заснування польських
товариств.

22 січня 1925 р.
2 лютого 1926 р.

7

5

27

1
211

2
Листування з повітовою командою
поліції про затримання осіб, яких
підозрюють у приналежності до
радянської розвідувальної служби.

3
25 липня 1925 р.
5 грудня 1925 р.

4
4

212

Розшукові картки та листування з
судовими та політичними
органами про встановлення місця
перебування осіб, яких
підозрюють у політичній
діяльності та скоєнні
кримінальних злочинів.

30 квітня 1925 р.
1925 р.

43

213

Розпорядження вищестоящих
органів поліції з питання
організації та служби поліції.

3 лютого 1925 р.
31 грудня 1925 р.

13

214

Протоколи Тернопільської
повітової команди по перевірці
діяльності комісаріату поліції.

27 червня 1925 р.
25 березня 1926 р.

20

215

Донесення комісаріату поліції про
притягнення до відповідальності
осіб за порушення громадської
безпеки.

1925 -1926 рр.

35

216

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання затримання осіб,
підозрюваних у приналежності до
іноземних розвідувальних служб.

1925 р.

13

217

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання затримання і притягнення
до кримінальної відповідальності
осіб за націоналістичну діяльність.

1925 р.

9

218

Інформації повітового і
телеграфного управління про
конфіскацію окремих друкованих
видань газет і журналів.

25 січня 1925 р.
12 січня 1926 р.

18

5

28

1
219

2
Листування з Тернопільським
повітовим староством про
притягнення до відповідальності
осіб за порушення громадського
порядку.

3
1925 р.

4
28

220

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
підтвердження достовірності
відомостей про вербування молоді
в американську та англійську
армії.

19 лютого 1925 р.
20 лютого 1925 р.

2

220а

Список призовників 1904 р.
народження, жителів м. Тернополя
за 1925 р.

1925 р.

172

221

Розпорядження Тернопільського
староства про забезпечення
безпеки залізничних ліній.

30 травня 1925 р.
9 грудня 1925 р.

4

222

Донесення комісаріату поліції про
притягнення до відповідальності
осіб за скоєння кримінальних
злочинів.

1925 р.

69

223

Постанова воєводського
управління про виселення осіб з
прикордонної зони за нелегальний
перетин кордону.

10 липня 1925 р.
29 липня 1925 р.

2

224

Листування з Тернопільським
повітовим староством та
магістратом про конвоювання
осіб, після відбування ув’язнення у
призначені пункти.

1925 р.

166

225

Листування з Тернопільським
повітовим староством з питання
розшуку осіб, які втратили
польське громадянство.

1925 р.

22

5

29

1
226

2
Алфавітний перелік осіб, які
перебувають розшук.

3
1923 -1925 рр.

4
57

227

Книга обліку арештованих, які
перебувають у Тернопільському
комісаріаті поліції.

1925 -1926 рр.

48

228

Списки арештованих, які
перебувають у Тернопільському
комісаріаті поліції.

1925 -1926 рр.

206

229

Списки осіб, яких арештовано за
вказівкою Тернопільського
староства та магістрату.

11 травня 1925 р.
2 грудня 1925 р.

14

230

Списки молоді м. Тернополя не
польської національності, які
втекли за кордон.

20 березня 1925 р.

1

231

Листування з Тернопільською
повітовою командою держполіції
та повітовим староством про осіб,
які нелегально перетнули кордон.

1925 р.

25

232

Листування з Тернопільським
повітовим староством і повітовою
командою держполіцї про
виселення іноземців за межі
Польщі.

1925 р.

169

233

Листування з Тернопільським
повітовим староством з питання
видачі дозволів іноземцям на в’їзд
та перебування у м. Тернополі.

1925 р.

59

234

Заяви громадян про надання
дозволів для виїзду за кордон та
листування з Тернопільським
повітовим староством з цього
питання.

1925 р.

14

5

30

1
235

2
Списки іноземців, які проживають
у м. Тернополі.

3
1925 -1926 рр.

4
38

236

Списки Тернопільської команди
поліції на осіб, які емігрували з
Польщі під час 1-ої світової війни.

24 червня 1925 р.
5 грудня 1925 р.

13

237

Листування з Тернопільським
повітовим староством з питання
видачі громадянам дозволів на
придбання зброї.

1924 -1925 рр.

74

238

Листування з Тернопільським
повітовим староством, судовими і
поліцейськими органами про
притягнення до відповідальності
осіб за незаконне володіння
зброєю.

1925 р.

13

239

Списки осіб, у яких конфісковано
зброю.

1925 р.

8

240

Списки службовців пароплавних
компаній з відправки емігрантів.

9 березня 1925 р.
12 листопада1925 р.

4

241

Циркуляр Міністерства праці та
опіки з питання торгівлі книгами
на залізничних станціях та дозвіл
товариству «Рух» на ведення
торгівлі книгами.

27 жовтня 1924 р.
7лютого 1925 р.

8

242

Повідомлення Тернопільського
староства особам, які не мають
можливості сплатити штраф, про
прибуття їх в суд для відбування
покарання.

1925 р.

90

243

Донесення комісаріату поліції про
притягнення до відповідальності
за бродяжництво.

1925 р.

22

5

31

1
244

2
Дозвіл Тернопільського староства
представникам українських
товариств на проведення збору
коштів та вечорів самодіяльності

3
1925 р.

4
6

245

Дозвіл Тернопільського староства
на проведення збору пожертв
представниками єврейських
товариств.

1925 р.

28

246

Розпорядження Тернопільського
староства про організацію гмінних
комітетів для надання допомоги
голодуючим.

30 квітня 1925 р.

1

247

Інструкція МВС про боротьбу з
проституцією.

23 лютого 1924 р.
14 лютого 1925 р.

8

248

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
притягнення до відповідальності
осіб, які займаються проституцією.

1925 р.
.

51

249

Списки комісаріату поліції на
власників публічних будинків.

29 грудня 1925 р.

51

250

Книга обліку чергувань
поліцейських у комісаріаті
поліції.

12 січня 1925 р.
29 січня 1925 р.

26

251

Книга обліку чергувань
поліцейських у казармах
комісаріату поліції.

30 січня 1925 р.
24 жовтня 1925 р.

151

252

Розпорядження воєводського
управління з питання
попередження поширення
захворюваності тварин.

29 липня 1925 р.
30 жовтня 1925 р.

4

253

Журнал реєстрації вхідної та
вихідної секретної кореспонденції
комісаріату поліції.

4 січня 1926 р.
27 лютого 1928 р.

8

5

32

1
254

2
Журнал реєстрації вхідної та
вихідної кореспонденції
комісаріату поліції.

3
12 лютого 1925 р.
30 грудня 1925 р.

4
39

255

Журнал реєстрації копій вхідних
телеграм Тернопільського
комісаріату поліції.

10 січня 1925 р.
7 червня 1926 р.

265

256

1926 рік
Накази Тернопільської воєводської
команди поліції за 1926 р.

5 січня 1926 р.
19 квітня 1928 р.

282

257

Накази Тернопільської воєводської
команди поліції за 1926 р.

5 січня 1926 р.
31 грудня 1926 р.

73

258

Накази комісаріату поліції з
загальних питань 1926 р.

8 січня 1926 р.
30 грудня 1926 р.

27

259

Розпорядження і циркуляри
Міністерства військових та
внутрішніх справ з питання
служби та організації роботи в
органах поліції.

4 травня 1926 р.
12 грудня 1926 р.

12

260

Розпорядження Тернопільського
воєводського управління з питання
організації та служби в поліції.

9 лютого 1926 р.
2 грудня 1926 р.

13

261

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції з
питання організації та служби
поліції.

5 лютого1926 р.
1 лютого 1927 р.

16

262

Списки офіцерського та рядового
складу Тернопільського
комісаріату поліції.

1926-1931 рр.

16

263

Донесення комісаріату поліції на
осіб, які образили поліцейських.

1926 р.

10

5

33

1
264

2
Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
виділення нагляду за особами,
яких підозрюють у приналежності
до комуністичної партії та
притягнення їх до кримінальної
відповідальності.

3
1926 р.

4
14

265

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про страйк
робочих столярних майстерень.

1926 р.

3

266

Розпорядження повітової команди
держполіції про підтвердження
достовірності відомостей про
відкриття у Станіславі конгресу
Української Народної партії та про
створення Української
християнської організації

22 січня 1926 р.

3

267

Листування з повітовою командою
поліції про діяльність партії
УНДО.

2 січня 1926 р.
24 березня 1926 р.

14

268

Листування з повітовою командою
поліції про виступи українського
населення проти купівлі товарів у
євреїв.

22 січня 1926 р.
8 червня 1926 р.

4

269

Повідомлення Управління пошти і
телеграфу та Міністерства
внутрішніх справ про заборону і
конфіскацію газет і журналів.

12 січня 1926 р.
28 грудня 1926 р.

53

270

Книга обліку друкованих видань,
заборонених до продажу.

1926 р.

9

271

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
закриття релігійної секти
«Євангелісти християнські» в м.
Тернополі у зв’язку з агітацією її
членів проти католицької релігії.

20 червня 1926 р.

2

5

34

1
272

2
Комунікат управління товариства
«Поліцейський дім здоров’я».

3
11 травня 1926 р.

4
8

273

Книга обліку відвідування лікарів
поліцейськими Тернопільського
комісаріату поліції.

1926 р.

4

274

Циркуляр Тернопільської
повітової команди поліції про
забезпечення громадської безпеки
та ведення органами поліції
точного обліку скоєних злочинів.

23 серпня 1926 р.

2

275

Розшукові картки Тернопільської
воєводської команди поліції про
встановлення місця перебування
осіб, яких підозрюють у
політичній діяльності та скоєнні
кримінальних злочинів.

20 січня 1926 р.
11 грудня 1926 р.

133

276

Листування з Тернопільською
воєводською і повітовою
командами поліції про
встановлення місця перебування
осіб, яких підозрюють у
політичній діяльності та скоєнні
кримінальних злочинів.

1926 р.

194

277

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про
притягнення до кримінальної
відповідальності осіб за
порушення громадської безпеки.

1926 р.

6

278

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про притягнення до відповідальності осіб за
порушення громадського порядку.

1926 -1927 рр.

285

279

Листування з Тернопільським
повітовим староством про осіб, які
порушили порядок у громадських
місцях.

1926 р.

36

5

35

1
280

2
Повідомлення Тернопільського
староства особам, яких засуджено
за порушення санітарних та інших
правил та про заміну грошових
штрафів арештом.

3
1926 р.

4
174

281

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про
притягнення осіб до
відповідальності за обман.

1926 р.

134

282

Відомості Тернопільського
повітового староства про осіб, які
звернулися по допомогу.

1926 р.

224

283

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції на
незареєстрованих осіб, які
проживають у м. Тернополі.

1926 р.

50

284

Повідомлення воєводських
управлінь Польщі про осіб, яких
виселено з прикордонної зони.

1926 р.

29

285

Листування з Тернопільським
повітовим староством про видачу
дозволів особам для виїзду за
кордон.

1926 р.

53

286

Листування з Тернопільським
повітовим староством про осіб, які
втратили польське громадянство.

1926 р.

7

287

Листування з Тернопільським
повітовим староством з питання
надання дозволів польським
товариствам на проведення зборів
грошей та вечорів самодіяльності.

1926 р.

19

5

36

1
288

2
Листування з Тернопільським
повітовим староством з питання
надання дозволів єврейським
товариствам на проведення
грошових зборів та вечорів
самодіяльності.

3
1926 р.

4
24

289

Листування з керівниками
українських товариств про
надання дозволів на проведення
грошових зборів та вечорів
самодіяльності.

1926 р.

16

290

Журнал Тернопільського
комісаріату поліції для подій, які
сталися під час чергувань
поліцейських.

1926 р.

47

291

Листування з Тернопільським
повітовим староством та
Тернопільським магістратом з
питання конвоювання осіб, які
відбули покарання у пункти
призначення.

1926 р.

254

292

Відомості та звіти
Тернопільського комісаріату
поліції про стан безробіття на
території м. Тернополя.

1926 р.

71

293

Статистичні відомості
Тернопільської повітової команди
поліції про кількість офіцерського
і рядового складу поліції у повіті.

1926 р.

2

294

Листування з Тернопільською
командою поліції про осіб, які
нелегально перетнули кордон.

1926 р.

28

295

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
встановлення місця перебування
осіб, які підлягають призову.

1926 р.

247

5

37

1
296

2
Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про
притягнення до кримінальної
відповідальності осіб за скоєння
крадіжок, грабежів, вбивств.

3
1926 р.

4
51

297

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про
притягнення до відповідальності
осіб за підробку документів.

1926 р.

7

298

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про
притягнення осіб до
відповідальності за бродяжництво.

1926 р.

91

299

Листування з поліцейськими і
судовими органами про
притягнення до відповідальності
осіб за двоєженство.

1926 р.

6

300

Листування з Тернопільським
повітовим староством з питання
надання дозволу окремим особам
на придбання зброї та про осіб, які
незаконно володіють зброєю.

1926 р.

72

301

Звіщення Тернопільського
магістрату про дозвіл особам на
будівництво і ремонт
пошкоджених будинків.

1926 р.

106

302

Листування з Тернопільським
повітовим староством про надання
іноземцям дозволів на
перебування у м. Тернополі.

1926 р.

69

303

Списки Тернопільської повітової
команди поліції на іноземців, які
проживають у м. Тернополі.

19 квітня 1926 р.
17 травня 1926 р.

2

5

38

1
304

2
Листування з Тернопільською
воєводською і повітовою
командами поліції з питання
дозволів особам на перебування
у м. Тернополі.

3
1926 р.

4
35

305

Списки Тернопільського
повітового староства на
службовців пароплавних компаній.

5 лютого 1926 р.
8 листопада 1926 р.

4

306

Інструкція про виплату ощадними
касами довготермінових кредитів
поліцейським та листування з
повітовою командою про
організацію кас.

18 березня 1926 р.
2 жовтня 1926 р.

14

307

Розпорядження Тернопільського
повітового староства з
господарських питань, служби та
організації.

11 січня 1926 р.
17 грудня 1926 р.

32

308

Розпорядження Тернопільського
староства з питання цін на товари
та ведення торгівлі; листування
про притягнення до
відповідальності осіб за
порушення правил торгівлі.

9 січня 1926 р.
22 листопада1926 р.

15

309

Журнал обліку чергувань
поліцейських Тернопільського
комісаріату поліції.

1926 -1927 рр.

98

310

Журнал реєстрації вхідної та
вихідної кореспонденції
Тернопільського комісаріату
поліції.

1926-1928 рр.

135

15 січня 1927 р.
1928 р.

39

311

1927 рік
Накази Тернопільського
комісаріату поліції за 1927 р.

5

39

1
312

2
Протоколи перевірки служби
комісаріату поліції і постерунків
поліції Тернопільського повіту.

3
1927 р.

4
30

313

Циркуляри і розпорядження Голов
ної, воєводської і повітової команд
поліції про організацію роботи
поліцейських органів

29 вересня 1926 р.
30 грудня 1927 р.

103

314

Повідомлення Тернопільської
повітової команди поліції про
розшук осіб, яких підозрюють у
приналежності до іноземної
розвідки та агітації проти Польщі.

1927 р.
.

95

315

Розпорядження Тернопільського
Воєводського Управління про
вербовку агентів з емігрантів, які
шукають роботу

1 серпня 1927 р.
3 жовтня 1927 р.

3

316

Відомості Тернопільського повітового староства та слідчого відділу держполіції про Українську
Національно-Демократичну
Організацію /УНДО/.

21 вересня 1927 р.
11 січня 1927 р.

8

317

Повідомлення Міністерства Внут
рішніх справ і Тернопільського
слідчого відділу про розшук осіб,
яких підозрюють у комуністичній
агітації у періодичній пресі.

1927 р.

21

318

Розпорядження Головної, Тернопільської воєводської і повітової
команд поліції про встановлення
контролю за періодичною пресою.

30 травня 1927 р.
17 березня 1927 р.

9

319

Книга Тернопільського комісаріату поліції з обліку заарештованих.

1927-1928 рр.

133

320

Журнал запису результатів
перевірки арештованих
комісаріатом поліції

1927 р.

165

5

40

1
321

2
Списки осіб, які перебувають під
наглядом поліції.

3
1927 -1931 рр.

4
49

322

Списки Тернопільського
комісаріату поліції на затриманих
осіб та відомості про витрату
коштів на їх харчування. Том 1.

2 березня 1927 р.
16 жовтня 1927 р.

256

323

Те саме, том 2

1927 р.

433

324

Те саме, том 3 /останній/

1927 р.

560

325

Повідомлення Тернопільського
слідчого відділу про звільнення
затриманих осіб.

1927 р.

522

326

Відомості Тернопільської
воєводської команди поліції про
встановлення місця проживання
окремих осіб та листування з
Тернопільським магістратом і
повітовими командами поліції з
цього питання.

1927 р.

90

327

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
конвоювання затриманих осіб.

1927 р.

272

328

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
затримання і конвоювання
окремих осіб для подальшого
розслідування.

1927 р.

343

329

Журнал Тернопільського
комісаріату поліції з обліку
злочинності за 1924-1928 рр.

3 січня 1927 р.
28 березня 1927 р.

16

5

41

1
330

2
Інструкція Головної команди
держполіції про порядок
звільнення осіб з-під варти.
Списки Тернопільського
комісаріату поліції на осіб, яких
було звільнено достроково.

3
1 квітня 1927 р.
21 квітня1939 р.

4
10

331

Листування з Тернопільським
повітовим староством про осіб, які
нелегально перетнули польський
кордон.

1927 р.

59

332

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
виселення за межі Польщі осіб, які
не мають польського громадянства

1927 р.

80

333

Списки Тернопільського
комісаріату поліції на осіб, на яких
було накладено штраф за
порушення громадського порядку.

17 листопада1927 р.
9 листопада 1927 р.

10

334

Журнал рапортів поліцейських про
події під час чергувань

6 вересня 1927 р.
24 травня 1927 р.

124

335

Відомості Тернопільської
повітової команди поліції та
воєводських управлінь про осіб,
які підлягають виселенню з
прикордонної смуги.

1927 р.

4

336

Вказівки Тернопільського
староства про підготовку
проведення виборів у Сейм і Сенат
та рапорти поліцейських про стан
громадського порядку під час
виборів у Тернопільську гміну.

1927 р.

114

337

Розпорядження Тернопільської
воєводської і повітової команд
поліції про застосування слідчими
органами дактилоскопії до
злочинців.

13 травня 1927 р.
4 червня 1927 р.

5

5

42

1
338

2
Листування з Тернопільською
воєводською командою про
розшук окремих осіб.

3
1927 р.

4
6

339

Розшукові картки Тернопільського
відділу і повітової команди поліції
на диверсантів і дезертирів.

1927 р.

20

340

Відомості Тернопільського
повітового староства про
організацію товариств на території
м. Тернополя і проведення
зборів членів товариств.

1927-1928 рр.

48

341

Донесення поліцейських
Тернопільському повітовому суду
про притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, яких
звинувачено у бродяжництві.

1927 р.

47

342

Розпорядження Міністерства
освіти і Тернопільського воєводського управління про заборону
перегляду фільмів молоді до 17-ти
років, листування з Тернопільським повітовим староством з пита
ння демонстрації фільмів на
екранах м. Тернополя.

21 квітня 1927 р.
5 грудня 1927 р.

8

343

Розпорядження Міністерства торгівлі про правильне ведення
товарообороту на ринку, списки
магазинів та донесення
Тернопільської повітової команди
і староства про порушення
монопольної торгівлі.

31 січня 1927 р.
30 грудня 1927 р.

32

344

Відомості Тернопільської повітової команди поліції, повітового
староства і поліцейських про пору
шення правил вуличного руху,
санітарного та громадського
порядку.

1927 р.

80

5

43

1
345

2
Правила призову допризовників та
листування з Тернопільським
повітовим староством про
встановлення їх місця
проживання

3
1927 р.

4
107

346

Відомості Тернопільського
повітового староства про
покарання осіб, які порушили
військовий статут.

1927 р.

22

347

Листування з повітовими
командами держполіції та
Тернопільським повітовим
староством про видачу
характеристик на окремих осіб.

18 жовтня1927 р.
22 листопада 1927 р

10

348

Вказівки Тернопільської повітової
команди поліції про використання
про використання зв’язку з
службовою метою.

15 січня 1927 р.
14 грудня 1927 р.

12

349

Відомості Тернопільського
повітового староства про видачу
окремим особам дозволів на
носіння зброї

1927 р.

231

350

Заяви окремих осіб про надання
дозволів на виїзд за кордон.

1927 р.

47

351

Відомості Тернопільської воєводської команди поліції та слідчого
відділу держполіції про появу
фальшивих грошей, документів і
марок та листування з судовими
органами про притягнення винних
до кримінальної відповідальності

13 лютого 1927 р.
3 грудня 1927 р.

12

5

44

1
352

2
Вказівки Тернопільської повітової
команди поліції і Тернопільського
повітового староства про дотримання громадського порядку під
час вшанування пам’яті чеських і
польських солдат, поліцейських,
які померли та приведення у
належний порядок могил
померлих.

3
1 лютого 1927 р.
1 листопада 1927 р.

4
11

353

Відомості Поліського воєводського управління і Тернопільської повітової команди про
прибуття іноземців та картки
обліку іноземців.

1927 р.

42

354

Листування з Тернопільським
староством про дозвіл окремим
особам на проживання
у м. Тернополі.

1927 р.

19

355

Розпорядження Міністерства
внутрішніх справ і Тернопільського воєводського управління
про вжиття заходів щодо
запобіганням повеням, пожежам,
градобою та донесення
Тернопільського повітового
староства і повітової команди
держполіції про нещасні випадки.

1927 р.

18

356

Розпорядження Тернопільської
окружної команди і Тернопільського воєводського управління
про попередження інфекційних
захворювань членів сімей
поліцейських.

14 травня 1927 р.
29 березня 1927 р.

2

5

45

1
357

2
Відомості Тернопільської
повітової команди поліції і
Тернопільського повітового
староства про проведення збору
коштів на будівництво шкіл,
надання допомоги бідним та
особам які постраждали від повені.

3
25 березня 1927 р.
17 листопада1927 р.

4
9

358

Розпорядження Тернопільського
староства та листування з
Тернопільським міським
магістратом про виділення
одноразової допомоги сім’ям
загиблих військових та бідним
жителям м. Тернополя.

1927 р.

49

359

Відомості Тернопільської
повітової команди поліції,
Тернопільського повітового
староства і магістрату про
будівництво та ремонт будинків;
заяви громадян про надання їм
житлової площі.

12 квітня 1927 р.
10 жовтня 1927 р.

14

360

Заяви осіб про надання їм
одноразової грошової допомоги та
листування з Тернопільським
повітовим староством про
встановлення їх матеріального
становища.

1927 р.

232

361

Відомості Тернопільської
повітової команди держполіції та
оголошення спортивного клубу
поліцейських про організацію
спортивних секцій та списки цих
секцій.

28 березня 1927 р.
27 травня 1927 р.

8

362

Тернопільської повітової
команди держполіції про
організацію протиповітряної і
хімічної оборони та списки
членів.

14 травня 1927 р.
25 травня 1927 р.

5

5

46

1
363

2
Відомості Тернопільської
повітової команди держполіції про
рух поїздів і автотранспорту.

3
13 травня 1927 р.
30 травня 1927 р.

4
28

364

Розпорядження Тернопільського
староства та вказівки
Статистичного управління про
проведення реєстрації домашньої
худоби.

17 листопада 1927 р

10

365

Інструкція Тернопільського
комісаріату держполіції про
придбання підприємствами і
організаціями сейфів для безпеки
грошей і цінних документів.

25 січня 1927 р.
24 листопада 1927 р

32

366

Листування з Тернопільською
повітовою командою держполіції
і Тернопільським повітовим судом
про притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, яких
звинувачено у скоєнні крадіжок,
грабежів та розбою.

1927 р.

57

367

Листування з Тернопільським
повітовим староством і повітовими
судами про притягнення до
кримінальної відповідальності
осіб, яких звинувачено в обмані.

1927 р.

73

368

Повідомлення Тернопільського
повітового староства про заміну
штрафів на арешти осіб, які
порушили суспільно - санітарний
порядок. Том 1.

1927 р.

97

369

Те саме, том 2

1927 р.

131

370

Те саме, том 3 /останній/

1927 р.

202

5

47

1
371

2
Списки Тернопільського
комісаріату поліції на безробітних.

3
7 січня 1927 р.
6 червня 1927 р.

4
27

372

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
встановлення місця перебування
венерично-хворих повій та
накладення на них арешту за
самовільне покинення
вендиспансеру.

1927 р.

76

373

Журнал реєстрації жильців 1-ї
ділянки м. Тернополя.

1927-1930 рр.

103

374

Журнал реєстрації жильців 5-ї
ділянки м. Тернополя.

1927 р.

135

375

Журнал Тернопільського комісаріату поліції з обліку вулиць,
площ, пам’ятників, парків та ін.

1927 р.

105

376

Книга Тернопільського
комісаріату поліції для реєстрації
чергувань поліцейських у
казармах.

22 листопада1927 р.
10 травня 1928 р.

241

377

Алфавітний покажчик для
журналу вхідної і вихідної
кореспонденції за 1927 р.
Тернопільського
комісаріату поліції.

Січень 1927 р.
31 грудня 1927 р.

41

378

Журнал Тернопільського
комісаріату поліції для вхідної і
вихідної кореспонденції секретної
пошти.

5 січня 1927 р.
31 грудня 1929 р.

31

2 січня 1928 р.
26 травня 1929 р.

148

379

1928 рік
Журнал реєстрації вхідної і
вихідної кореспонденції.
Тернопільського
комісаріату поліції.

5

48

1
380

2
Загальні накази Головної команди
держполіції.

3
19 травня 1928 р.
17 липня 1930 р.

4
207

381

Загальні накази Тернопільського
комісаріату поліції

21 січня 1928 р.
20 грудня 1928 р.

77

382

Розпорядження Тернопільської
повітової команди держполіції.

4 січня 1928 р.
28 грудня 1928 р.

111

383

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції.

10 січня 1928 р.
21 грудня 1928 р.

22

384

Розпорядження Міністерства
внутрішніх справ з організаційних
питань та питань служби.

29 травня 1928 р.
11 січня 1929 р.

9

385

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління і повітової команди поліції про посилення пильності поліції за комуністами.

30 січня 1928 р.
1 жовтня 1928 р.

3

386

Інформація Тернопільського слідчого відділу про осіб, яких підозрюють у комуністичній діяльності.

1928 р.

10

387

Інформація Тернопільського слідчого відділу з питання встановлення місця проживання осіб, яких
підозрюють у антидержавній
діяльності.

1928 р.

7

388

Інформація Тернопільського слідчого відділу на осіб, яких підозрюють у політичній діяльності.

1 серпня 1928 р.
1 грудня 1928 р.

4

389

Розпорядження Тернопільської повітової команди держполіції про
виселення іноземців за межі Польщі через політичну діяльність та
кримінальні злочини і листування
з Тернопільським повітовим староством про іноземців, які нелегально перебувають у Польщі

14 січня 1928 р.
18 грудня 1928 р.

7

5

49

1
390

2
Листування з Тернопільським
повітовим староством і органами
прокуратури про конфіскацію
окремих номерів газети
«Подільський голос».

3
15 грудня 1928 р.
21 грудня 1928 р.

4
2

391

Облікові картки з укомплектування керівників українських
товариств на території м.
Тернополя. Том 1.

1928 -1929 рр.

133

392

Те саме, том 2 /останній/

1928-1939 рр.

10

393

Те саме, єврейських товариств

1928-1929 рр.

96

394

Облікові картки з укомплектування керівників польських
товариств на території м.
Тернополя і Тернопільського
повіту. Том 1.

1928 р.

90

395

Те саме, том 2

1928 -1929 рр.

100

396

Те саме, том 3 /останній/

1928-1929 рр.

121

398

Розшукові картки Тернопільського
слідчого відділу на осіб, яких
підозрюють у скоєнні
кримінальних злочинів.

1928 р.

68

399

Інформації Тернопільського
слідчого відділу про осіб, яких
підозрюють у приналежності до
іноземної розвідки.

31 січня 1928 р.
17 квітня 1928 р.

4

400

Список охоронців, які проживають
у м. Тернополі.

1928 р.

5

401

Донесення поліцейських на осіб ,
які завдали їм образи.

5 жовтня 1928 р.
30 квітня 1929 р.

2

5

50

1
402

2
Листування з Тернопільською
повітовою командою і
постерунками поліції з питання
надання дозволів окремим особам
для виїзду за кордон.

3
1928 р.

4
58

403

Листування з Тернопільським
староством про осіб, які
нелегально перетнули кордон та
про виселення їх за межі Польщі.

1928 р.

145

404

Листування з Тернопільським
повітовим староством про осіб, які
повернулися до Польщі з-за
кордону.

1928 р.

8

405

Листування з Тернопільським
повітовим староством і
магістратом з питання
конвоювання осіб, які відбули
покарання у призначених пунктах.

1928 р.

49

406

Повідомлення Тернопільського
повітового староства окремим
особам про прибуття у повітовий
суд для відбування покарання.

1928 р.

81

407

Відомості Тернопільського
повітового комісаріату поліції про
кількість поліцейських, які
померли або загинули.

14 квітня 1928 р.
23 квітня 1929 р.

15

408

Донесення комісаріату поліції про
кількість безробітних.

21 січня 1921 р.

1

409

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
нагляд за діяльністю пароплавних
компаній, списки службовців цих
компаній та листування про
вербування і відправку емігрантів
цими компаніями.

7 травня 1928 р.
12 квітня 1929 р.

11

5

51

1
410

2
Листування з Тернопільським
повітовим староством про
надання особам дозволів на
перебування
у м. Тернополі.

3
1928 р.

4
18

411

Відомості Тернопільського
комісаріату поліції про кількість
зібраних грошових штрафів.

15 лютого 1928 р
3 грудня 1928 р.

14

412

Відомості Тернопільського
повітового староства про кількість
осіб, які отримали дозвіл на
придбання зброї.

1928 р.

80

413

Листування з Тернопільським
повітовим староством про притягнення до відповідальності осіб, за
незаконне використання зброї

1928 р.

15

414

Список Тернопільського
комісаріату поліції на членів
ощадної каси.

29 грудня 1928 р.
9 січня 1929 р.

4

415

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
проведення заходів для
поновлення грошового фонду
«Поліцейського дому здоров’я»
та листування з поліцейськими
органами з цього питання.

25 липня 1928 р.
7 лютого 1929 р.

36

416

Листування з поліцейськими та
судовими органами про
притягнення до кримінальної
відповідальності осіб за крадіжки

1928 р.

165

417

Листування з поліцейськими та
судовими органами про
притягнення до відповідальності
осіб за бродяжництво.

1928 р.

97

5

52

1
418

2
Дозвіл Тернопільського повітового
староства Зарембі Яну на
утримання поштових голубів та
донесення на осіб, які незаконно є
власниками поштових голубів.

3
3 травня 1928 р.
23 жовтня 1928 р.

419

Листування з судовими органами
про притягнення до відповідальності осіб, які займаються
підробкою документів та обманом.

1928 р.

161

420

Розпорядження Тернопільського
повітового староства з загальних
питань.

18 січня 1928 р.
17 січня 1929 р.

33

421

Розпорядження Тернопільської
повітової команди з питання
видачі кваліфікаційних свідоцтв.

10 грудня 1928 р.
23 грудня 1931 р.

3

422

Відомості про особовий склад
комісаріатів поліції Польщі.

1928 -1936 рр.

10

423

Списки осіб, які мають
радіоприймачі і номери телефонів
Головної команди поліції.

424

Повідомлення Тернопільського
повітового староства про дозвіл та
заборону окремим особам вести
торгівлю.

425

Списки Тернопільського
комісаріату поліції на осіб, які
мають зброю.

11 квітня 1928 р.
29 вересня 1928 р.

6

426

Листування з Тернопільським
слідчим управлінням про
незаконні грошові збори, які
проводить духовенство для
українських товариств та дозвіл
товариству «Просвіта» на
проведення збору коштів для
придбання бібліотеки.

21 вересня 1928 р. 19
листопада 1928 р

4

17 жовтня 1928 р.
22 листопада 1928р.
1928 р.

4
3

4

14

5

53

1
427

2
Листування з Тернопільським
староством і магістратом з
питання прийняття польського
громадянства окремими особами,
які проживають у Польщі.

3
21 грудня 1928 р.
15 червня 1929 р.

4
3

428

Програма проведення тижня
протиповітряної та протихімічної
оборони Польщі.

22 січня 1928 р.
10 вересня 1928 р.

3

429

Донесення Тернопільського
слідчого відділу і повітової
команди на осіб, яких
звинувачують у скоєнні крадіжок
та обмані.

1 листопада 1928 р.
20 грудня 1928 р.

8

430

Донесення поліцейських на осіб,
які порушили санітарний і громадський порядок та листування зі
староством з цього питання.

1928 р.

142

431

Листування з Тернопільським
слідчим управлінням про
націоналістичну діяльність фірм
«Помпсеп» та «Дябола»

12 жовтня 1928 р.

1

432

Донесення поліцейських на осіб,
які порушили санітарні правила та
листування зі староством з цього
питання. Том 1.

1928 р.

255

433

Те саме, том 2.

1928 р.

258

434

Те саме, том 3.

1928 р.

321

435

Те саме, том 4.

1928 р.

217

436

Те саме, том 5.

1928 р.

353

437

Те саме, том 6.

1928 р.

179

438

Те саме, том 7 /останній/.

1928 р.

141

5

54

1
439

2
Листування з Тернопільським
повітовим староством про осіб, які
подали заяви для надання їм
грошової допомоги. Том 1.

3
1928 р.

4
260

440

Те саме, том 2 /останній/.

1928 р.

167

441

Розпорядження Тернопільського
повітового староства і повітової
команди поліції ї питання продажу
зерна та випічки хлібних виробів.

9 січня 1928 р.
10 січня 1929 р.

21

442

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання організації і проведення
спортивних змагань

11 січня 1927 р.
9 жовтня 1927 р.

35

443

Книги обліку хворих поліцейських
Тернопільського комісаріату

вересень 1928 р.
грудень 1931 р.

22

444

Листування з Тернопільським
повітовим староством і судовими
органами з питання притягнення
до відповідальності осіб за
проституцію.

6 жовтня 1928 р.
13 листопада 1928 р

5

445

Дозвіл Тернопільського староства
на організацію українським
товариством «Сільський господар»
ветеринарно-господарських
курсів.

28 січня 1928 р.

1

446

Книга реєстрації чергувань
поліцейських взводів запасу в
казармах.

15 вересня 1928 р.
12 травня 1930 р.

198

447

Книги реєстрації копій телеграм,
відправлених комісаром за 1928 р.

1928 р.

144

448

Журнал Тернопільського
комісаріату поліції для реєстрації
вхідної і вихідної кореспонденції

28 березня 1928 р.
1 червня 1929 р.

136

5

55

1

2
1929 рік
Загальні накази Тернопільського
комісаріату поліції

3

4

10 січня 1928 р.
28 жовтня 1929 р.

72

450

Розпорядження Тернопільського
староства.

8 лютого 1929 р.
29 жовтня 1929 р.

19

451

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції.

5 січня 1929 р.
19 грудня 1929 р.

11

452

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління про нагляд
органами поліції за діяльністю
комуністів.

1929 р.

29

453

Інформації Тернопільського
слідчого управління про
конфіскацію окремих
комуністичних друкованих
видань.

21 серпня 1928 р.
6 листопада 1929 р.

5

454

Розшукові картки Тернопільського
слідчого управління про розшук
осіб, яких підозрюють у
політичній діяльності

1929 р.

56

455

Інформація Тернопільського
слідчого управління про попередження страйку сільгосппрацівників та донесення постерунків
поліції з цього питання

28 липня 1929 р.
30 липня 1929 р.

5

456

Інформація Тернопільського
слідчого управління про
встановлення місцеперебування
осіб, яких підозрюють у
приналежності до розвідки СРСР.

1929 р.

13

457

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
ліквідацію банди в с. Купчинці та
донесення поліцейських про
результати цієї операції.

23 серпня 1929 р.
26 серпня 1929 р.

8

449

5

56

1
458

2
Інформації Тернопільської
повітової команди поліції про
конспірацію українських
націоналістів

3
6 липня 1929 р.
19 грудня 1929 р.

4
9

459

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління з питання
страйків, організованих партією
«Сільроб - Єдність».

12 серпня 1929 р.
2 вересня 1929 р.

9

460

Листування з Польським
комітетом Червоного хреста і
органами поліції про виявлення
родичів осіб, які перебувають у
Радянському Союзі.

1929 р.

8

461

Розпорядження Тернопільського
староства та слідчого управління
про конфіскацію окремих видань
часопису «Сяйво» та заборона
подальшого видання.

6 січня 1929 р.
14 грудня 1929 р.

16

462

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління про нагляд з
боку поліції за діяльністю
українських товариств і партій.

5 грудня 1928 р.
16 листопада 1929 р

40

463

Інформація Тернопільського
слідчого управління про
встановлення місцеперебування
осіб, яких підозрюють у
політичній діяльності та скоєнні
кримінальних злочинів.

1929 р.

48

464

Листування з Тернопільським
староством , судовими і
поліцейськими органами про осіб,
які образили поліцейських.

1929 р.

226

465

Листування з судовими органами
про притягнення до
відповідальності осіб за
порушення громадського порядку.

1929 р.

61

5

57

1
466

2
Донесення поліцейських про осіб,
яких обвинувачено у порушенні
громадського порядку.

3
1929 р.

4
29

467

Інформація Тернопільського
повітового староства про дозвіл на
проведення єврейськими
товариствами грошових зборів та
вечорів самодіяльності.

27 липня 1929 р.
19 грудня 1929 р.

18

468

Інформація Тернопільського
повітового староства про затвердження статутів та дозволи на
відкриття українських товариств.

1929 р.

16

469

Інформація Тернопільського
повітового староства про затвердження статутів та дозволи на
відкриття єврейських товариств.

1929 р.

7

470

Інформація Тернопільського
повітового староства про затвердження статутів та дозволи на
відкриття польських товариств.

1929 р.

19

471

Інформація Тернопільського
повітового староства про дозвіл на
проведення польськими
товаристввами збору коштів та
вечорів самодіяльності .

1929 р.

25

472

Інформація Тернопільського
повітового староства про
проведення українськими
товариствами збору коштів.

1929 р.

6

473

Інформація Тернопільського
повітового староства про дозвіл на
проведення українськими
товариствами грошових зборів.

1929 р.

3

5

58

1
474

2
Списки Тернопільського комісаріату поліції на офіцерів українських військових формувань.

3
9 липня 1929 р.

4
7

475

Листування з Тернопільським
повітовим староством і повітовою
командою поліції з питання
надання дозволу особам для виїзду
за кордон.

1929 р.

111

476

Листування з органами поліції і
Тернопільським староством про
виселення іноземців за межі
Польщі

1929 р.

128

477

Листування з Тернопільським
повітовим староством і
постерунками поліції про
продовження окремим іноземцям
паспорту на перебування в Польщі
та видачу дозволів на виїзд з
країни..

1929 р.

29

478

Розпорядження Тернопільського
повітового староства про надання
відомостей про кількість громадян
Чехословаччини, які проживають
у м. Тернополі та списки
комісаріату поліції на них.

6 травня 1929 р.
8 вересня 1929 р.

4

479

Розпорядження Тернопільського
повітового староства з питання
руху та обліку іноземців.

29 березня 1929 р.
10 грудня 1929 р.

6

480

Листування з Тернопільським
повітовим староством і
магістратом про прийняття
іноземцями польського
громадянства.

1929 р.

24

5

59

1
481

2
Журнал обліку Тернопільського
комісаріату поліції на іноземців,
які підлягають виселенню за межі
Польщі.

3
1929 р.

4
20

482

Листування з Тернопільським
повітовим староством і слідчим
управлінням про осіб, які
нелегально перетнули кордон та
про їх виселення за межі Польщі

1929 р.

71

483

Донесення комісаріату поліції про
притягнення до відповідальності
осіб за нанесення побоїв.

1929 р.

8

484

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
нелегальне перебування в м.
Тернополі Корибко Миколи.

31 жовтня 1929 р.
19 грудня 1929 р.

14

485

Листування з магістратом м.
Тернополя про надання допомоги
сім’ям військовослужбовців.

1929 р.

32

486

Інформація Тернопільського
повітового староства про осіб, які
отримали дозвіл на носіння зброї.

1929 р.

244

487

Місячні статистичні відомості
Тернопільського комісаріату
поліції про кількість людей , які
скоїли злочини.

1 лютого 1929 р.
1 січня 1930 р.

29

488

Листування з судовими та
поліцейськими органами про
притягнення до відповідальності
осіб за скоєння вбивств.

1929 р.

18

489

Листування з судовими органами
про притягнення осіб до
відповідальності за двоєженство.

1929 р.

25

5

60

1
490

2
Листування з судовими органами
про випадки самогубства.

3
1929 р.

4

5

491

Листування з Тернопільським
повітовим староством і судовими
органами про притягнення до
відповідальності осіб, які
займаються спекуляцією.

1929 р.

25

492

Листування з Тернопільським
повітовим староством і судовими
органами про притягнення до
відповідальності осіб за
бродяжництво.

1929 р.

80

493

Списки Тернопільського слідчого
управління на осіб, які займаються
контрабандою.

7 липня 1929 р.

1

494

Листування з Тернопільським
повітовим староством і судовими
органами про притягнення до
відповідальності осіб, які
займаються проституцією.

1929 р.

73

495

Листування з Тернопільським
повітовим староством і судовими
органами про притягнення до
кримінальної відповідальності
осіб, яких звинувачено в обмані.

1929 р.

198

496

Листування з судовими органами
про притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, яких
звинувачують у скоєнні крадіжок.

1929 р.

28

497

Повідомлення Дирекції поліції у
Відні про появу фальшивих
грошових знаків та їх конфіскацію.

29 січня 1929 р.
20 вересня 1929р.

12

498

Відомості Тернопільського комісаріату поліції про кількість зібраних коштів у фонд Пілсудського .

5 квітня 1929 р.
4 травня 1929 р.

8

39

61

1
499

2
Листування з Тернопільським
повітовим староством про осіб, які
подали заяву для надання їм
грошової допомоги.

3
1929 р.

4
250

500

Листування з судовими органами з
питання будівництва греко-католицької церкви у м. Тернополі.

1 лютого 1933 р.
31 січня 1934 р.

13

501

Листування з Тернопільським
повітовим староством і
магістратом з питання відстрочки
окремих осіб від призову в армію.

1929 р.

90

502

Інформація Тернопільського
комісаріату про осіб, які
підлягають призову до армії.

1929 р.

54

503

Листування з Тернопільським магі
стратом і староством про осіб, які
ухиляються від призову до армії.

1929 р.

18

504

Листування з Тернопільським
староством і повітовою командою
поліції про конвоювання осіб, які
відбули покарання , у пункти
призначення. Том 1

1929 р.

242

505

Те саме том 2 /останній/

1929 р.

194

506

Листування з Тернопільським
староством про заміну арештом
грошових штрафів, накладених на
осіб за порушення громадського
порядку, та прибуття їх до суду
для відбування покарання. Том 1.

1929 р.

187

507

Те саме том 2.

1929 р.

103

508

Те саме том 3.

1929 р.

162

509

Те саме том 4.

1929 р.

160

5

62

1
510

2
Листування з Тернопільським
староством про заміну арештом
грошових штрафів , накладених на
осіб за порушення громадського
порядку, та прибуття їх до суду
для відбування покарання. Том 5.

3
1929 р.

4
155

511

Те саме том 6 /останній /

1929 р.

161

512

Журнал обліку Тернопільського
комісаріату поліції на осіб, яких
відправлено по етапу.

1929 -1930 рр.

76

513

Розпорядження Тернопільського
староства про надання відомостей
про кількість єврейських шкіл та
учнів.

14 квітня 1929 р.
16 квітня 1929 р.

3

514

Розпорядження Тернопільського
воєводи з питання попередження
захворювань та боротьби з
епідемічними хворобами тварин.

24 січня 1929 р.
19 жовтня 1929 р.

10

515

Інформації Тернопільського
староства про закриття пекарень і
ресторанів, власники яких
порушили торговий статут та
санітарні правила.

1929 р.

17

516

Дозволи Тернопільського
повітового староства окремим
особам на утримання поштових
голубів.

1929 р.

8

517

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції на осіб, які
порушили правила торгівлі.

1929 р.

264

518

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції на осіб, які
порушили санітарні правила.

1929 р.

292

5

63

1
519

2
Дозвіл Тернопільського повітового
староства окремим особам на
проведення циркових вистав

3
1929 р.

4
3

520

Розпорядження і циркуляр
Тернопільського повітового
староства про попередження
населення від порушення правил
вуличного руху.

11 червня 1929 р.
28 вересня 1929 р.

2

521

Список власників льодовиків в м.
Тернополі та повідомлення
Тернопільського повітового
староства про право продажу
морозива.

1933 р.

10

522

Дозвіл Тернопільського повітового
староства на проведення
громадських зборів.

14 червня 1929 р.
15 липня 1929 р.

2

523

Журнал щоденного обліку несення
служби службовцями
Тернопільського комісаріату
поліції.

1929 р.

180

524

Журнал обліку несення служби в
казармі Тернопільського
комісаріату поліції.

1929 р.

206

525

Журнал реєстрації вхідної та
вихідної кореспонденції
Тернопільського комісаріату
поліції.

1929 р.

300

1930 р.

58

526

1930 рік
Листування з Тернопільським
повітовим староством і повітовою
командою поліції про надання
окремим особам кваліфікаційних
свідоцтв для виїзду за кордон.

5

64

1
527

2
Листування Тернопільським
повітовим староством про
прийняття польського громадянства російськими підданими,
які проживають у м. Тернополі та
про позбавлення польського
громадянства Фейнберга
Маркуша, який втік за кордон.

3
1930 р.

4
4

528

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
іноземців, які нелегально прибули
в м. Тернопіль.

1930 р.

8

529

Розпорядження Тернопільського
повітового староства про порядок
реєстрації органами поліції
іноземців, які прибули з-за
кордону та донесення поліцейських про порушення окремими
особами правил реєстрації.

8 червня 1930 р.
6 листопада 1930 р.

3

530

Місячні відомості Тернопільського
комісаріату поліції про кількість
безробітних.

1930 р.

17

531

Листування з Тернопільським
повітовим староством про осіб, які
подали заяви про надання їм
грошо
вої допомоги , списки безробітних,
які просили про допомогу.

1930 р.

21

532

Листування з судовими органами
про притягнення до
відповідальності осіб, яких
звинувачено в обмані.

1930 р.

72

533

Донесення поліцейських про
притягнення до відповідальності
осіб за шахрайство.

1930-1932 рр.

6

5

65

1
534

2
Донесення поліцейських про
притягнення до відповідальності
осіб за бродяжництво.

3
1930 р.

4

535

Донесення поліцейських з
питання відстрочки окремих осіб
від призову в армію.

1930-1931 рр.

11

536

Листування з Тернопільським
повітовим староством про осіб, які
ухиляються від військової служби.

1930 р.

8

537

Відомості Тернопільського
повітового староства про кількість
виданих посвідчень на
користування зброєю.

1929 - 1930 рр.

238

538

Списки Тернопільського
повітового староства та
комісаріату поліції на осіб, які
мають зброю.

5 вересня 1930 р.
31 грудня 1932 р.

9

539

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
конфіскацію зброї в осіб, які
незаконно нею володіють.

1930 р.

16

540

Донесення поліцейських на осіб,
які незаконно володіють зброєю та
листування з судовими органами
про притягнення до їх
відповідальності.

1930 р.

13

541

Розпорядження Тернопільського
староства про відзначення
десятиріччя незалежності Польщі.

31 січня 1930 р.
15 листопада 1930 р

10

542

Листування з судовими органами
про притягнення до
відповідальності осіб за
привласнення чужої власності.

1930 р.

11

5

66

1
543

2
Листування з Тернопільським
слідчим управлінням та судовими
органами про притягнення до
відповідальності осіб, яких
обвинувачено у скоєнні крадіжок.

3
1930 р.

4
218

544

Списки поліцейських, які купили
лотерейні квитки та інформації
органів поліції про випуск
лотереї товариства «Поліцейський
дім здоров’я»

23 травня 1930 р.
23 грудня 1930 р.

11

545

Списки Тернопільського
комісаріату поліції на осіб, які
утримують публічні будинки.

23 вересня 1930 р.

6

546

Розпорядження Тернопільського
воєводи і староства про впорядкування могил загиблих воїнів.

7 червня 1930 р.
13 грудня 1930 р.

5

547

Розклад руху автобусів з
Тернополя в повітові центри.

1930 р.

51

548

Листування з Тернопільським
повітовим староством і органами
суду про притягнення до
відповідальності осіб, які
займаються проституцією.

1930 р.

17

549

Циркуляри і розпорядження
Тернопільського староства і
повітової команди поліції про
боротьбу і попередження
захворювань домашніх тварин.

21 грудня 1930 р.
21 травня 1932 р.

18

550

Листування з магістратом
м. Тернополя та судовими органами про порушення окремими
особами будівельного статуту.

1930 р.

62

5

67

1
551

2
Розпорядження воєводського
комітету протиповітряної оборони
про проведення збору коштів на
користь комітету.

3
16 травня 1930 р.
7 травня 1930 р.

4
6

552

Листування з Тернопільським
магістратом про осіб, які
порушили санітарні правила.

1930 р.

14

553

Відомості Тернопільського
комісаріату поліції про кількість
будинків, які були відремонтовані.

1 жовтня 1930 р.

7

554

Листування з Тернопільським
магістратом і судовими органами
про осіб, які порушили правила
вуличного руху.

1930 р.

190

555

Журнал реєстрації чергувань
Тернопільського комісаріату
поліції.

1930-1931 рр.

248

556

Журнал реєстрації чергувань
Тернопільського комісаріату
поліції.

1930-1931 рр.

82

557

Книга Тернопільського
комісаріату поліції для реєстрації
чергувань поліцейських .

1930 р.

195

558

Журнал Тернопільського
комісаріату поліції для реєстрації
Вхідних і вихідних документів.

1930-1931 рр.

301

559

Журнал Тернопільського
комісаріату поліції для реєстрації
кореспонденції.

1930-1931 рр.

79

560

Журнал Тернопільського
комісаріату поліції для реєстрації
Вхідної і вихідної кореспонденції.

1930 -1932 рр.

384

5

68

1
561

2
Накази Головної команди поліції з
загальних питань за 1930 р.

3
1930-1931 рр.

4
284

562

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління про нагляд за
діяльністю комуністів.

1930 р.

32

563

Інформація Тернопільського
слідчого відділу про осіб, яких
підозрюють у комуністичній
діяльності.

4 березня 1930 р.
25 червня 1930 р.

2

564

Розпорядження Тернопільського
староства і повітової команди
поліції про організацію і проведення виборів у Сейм та Сенат.

9 вересня 1930 р.
12 листопада 1930 р

8

565

Інформація Тернопільського
слідчого відділу про осіб, яких
підозрюють у скоєнні
кримінальних злочинів та
політичній діяльності.

1930 р.

50

566

Дозвіл Тернопільського староства
на видання газети «Наша думка».

5 лютого 1930 р.

1

567

Телефонограми, рапорти та звіти
поліцейських про проведення
конфіскації окремих номерів газет
і журналів.

2 січня 1930 р.
29 листопада 1930 р

41

568

Листування з Тернопільським
повітовим староством та органами
прокуратури про конфіскацію
окремих українських газет і
журналів.

7 січня 1930 р.
15 грудня 1930 р.

91

569

Листування з постерунками поліції
та судовими органами про
притягнення до відповідальності
осіб, яких підозрюють у
приналежності до іноземної
розвідки.

1930 р.

11

5

69

1
570

2
Листування з Тернопільським
повітовим староством про
виселення за межі Польщі осіб, які
нелегально перетнули кордон.

3
1930 р.

4
60

571

Інформація Тернопільського
слідчого управління про
виселення окремих осіб з
прикордонної смуги.

1930 р.

17

572

Щоденники Тернопільського
слідчого управління на розшукуваних осіб, яких підозрюють у
політичній діяльності та скоєнні
кримінальних злочинів.

1930 р.

70

573

Листування з органами суду і
прокуратури про притягнення до
відповідальності осіб, які
порушили громадський порядок.

1930 р.

4

574

Справа Ліщинського Станіслава,
якого звинувачують в образі та
побитті поліцейського.

27 березня 1930 р.
25 квітня 1930 р.

8

575

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції та
судовими органами про осіб, які
образили поліцейських.

1930 р.

38

576

Інформація Тернопільського
слідчого відділу та листування з
Тернопільським повітовим
староством і органами поліції про
розшук та встановлення місце
проживання окремих осіб.

1930 р.

47

577

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
порядок видачі характеристик на
осіб, на яких надійшли запити та
характеристики громадян.

1930 р.

6

5

70

1
578

2
Інформація Тернопільського
слідчого відділу про осіб, які
втекли з місць позбавлення волі.

3
1930 р.

4
4

579

Книга обліку арештованих
Тернопільського комісаріату
поліції .Том 1

1930 р.

200

580

Те саме, том 2 /останній/

1930 р.

100

581

Повідомлення Тернопільського
староства особам про прибуття до
суду для відбування покарання.

1930 р.

233

582

Книга Тернопільського
комісаріату поліції для реєстрації
злочинів, скоєних під час
чергування поліцейських.

1930 р.

73

583

Листування з Тернопільським
магістратом про конвоювання
осіб, які відбули покарання, у
призначені пункти.

1930 р.

196

584

Листування з Тернопільським
слідчим управлінням та повітовою
командою поліції про притягнення
до відповідальності осіб за
нанесення побоїв.

1930 р.

29

585

Донесення поліцейських про
самогубства окремих осіб.

1930 р.

25

586

Листування з Тернопільським
повітовим староством та
окружним інспектором праці про
осіб, які порушили монопольну
торгівлю .

1930 р.

170

28 січня 1931 р.
4 грудня 1934 р.

223

587

1931 рік
Накази Тернопільської воєводської
команди поліції.

5

71

1
588

2
Протоколи нарад повітових
комендантів поліції.

3
1931 р.

4
18

589

Протоколи перевірки стану
служби Тернопільського
комісаріату поліції .

1931 р.

51

590

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління про нагляд за
комуністичною діяльністю.

22 січня 1931 р.
28 грудня 1931 р.

41

591

Інформація Тернопільського
слідчого управління про
конфіскацію окремих українських
видань, виданих у Польщі та за
кордоном.

24 січня 1931 р.
14 грудня 1931 р.

26

592

Інформація Тернопільського
слідчого управління про
встановлення місцеперебування
осіб, підозрюваних у політичній
діяльності та скоєнні
кримінальних злочинів.

1931 р.

58

593

Списки та відомості комісаріату на
осіб, які перебувають під наглядом
поліції.

1931 р.

10

594

Щоденники Тернопільського
слідчого управління на осіб, яких
розшукують за політичну
діяльність.

26 січня 1931 р.
15 січня 1932 р.

50

595

Інформація Тернопільського
слідчого управління про
встановлення місцеперебування
осіб, яких підозрюють у
політичній діяльності та скоєнні
кримінальних злочинів.

1931 р.

39

5

72

1
596

2
Розпорядження Тернопільського
слідчого управління про нагляд за
діяльністю українських
націоналістичних організацій
ОУН, УВО та інших.

3
23 січня 1931 р.
27 жовтня 1931 р.

4
19

597

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління про закриття
єврейських товариств «Яд
харузії», «Осей Хасид» та інші.

5 лютого 1931 р.
14 жовтня 1931 р.

7

598

Розпорядження Тернопільського
староства про припинення
діяльності української партії
«Самодопомога».

23 травня 1931 р.
26 травня 1931 р.

2

599

Листування з Тернопільською
командою поліції та судовими
органами з питання розгляду скарг
населення на поліцію.

1931 р.

33

600

Журнал комісаріату поліції з
обліку арештованих.

1931 -1932 рр.

139

601

Журнал комісаріату поліції з
обліку арештованих.

1931 р.

79

602

Листування з органами поліції про
осіб, які нелегально перетнули
кордон.

1931 р.

8

603

Інформація Тернопільської
повітової команди поліції про
виселення окремих осіб з
прикордонної смуги.

1931 р.

3

604

Листування з Тернопільським
староством і судовими органами
про притягнення до
відповідальності осіб за
порушення громадського порядку.

1931 р.

6

5

73

1
605

2
Листування з Тернопільським
повітовим староством, судовими
органами, поліцією про
притягнення до відповідальності
за образу поліцейських.

3
1931 р.

4
15

606

Повідомлення Тернопільського
староства особам про прибуття їх
до суду для відбування покарання.

1931 р.

251

607

Листування з Тернопільським
магістратом про конвоювання
осіб, які відбули покарання, у
призначені пункти.

1931 р.

168

608

Листування з Тернопільським
повітовим староством,
поліцейськими і судовими
органами про осіб у яких
конфісковано зброю.

1931 р.

17

609

Листування з Тернопільським
повітовим староством про осіб, які
отримали дозвіл на придбання
зброї.

1931 р.

245

610

Розпорядження тернопільського
староства про нагляд за
нелегальним вивозом населення
призовного віку до Америки.

28 липня 1931 р.
5 серпня 1931 р.

2

611

Донесення комісаріату поліції на
осіб, які ухиляються від призову
до армії.

1931 р.

15

612

Інформація комісаріату поліції про
осіб, які отримали відстрочку від
призову до армії.

19 вересня 1931 р.

2

613

Розпорядження Тернопільського
староства про проведення
мобілізації осіб 1910,1909 та 1908
років народження.

24 квітня 1931 р.
30 квітня 1931 р.

4

5

74

1
614

2
Донесення комісаріату поліції на
осіб, які підлягають призову до
армії.

3
1931 р.

4
16

615

Листування з Тернопільським пові
товим староством та органами
поліції про іноземців, які підлягають виселенню за межі Польщі.

1931 р.

93

616

Заяви окремих осіб про видачу
паспорта і кваліфікаційного
свідоцтва для виїзду за кордон та
листування з Тернопільським
повітовим староством і командою
держполіції з цього питання.

1931 р.

77

617

Листування з Тернопільським магістратом про присвоєння іноземцям, які проживають у м. Тернополі, польського громадянства.

15 травня 1931 р.
8 липня 1931 р.

2

618

Повідомлення Тернопільського
староства іноземним підданим про
виселення їх за межі Польщі.

1931 р.

7

619

Листування з Тернопільським
повітовим староством з питання
видачі дозволів іноземцям на
тимчасове перебування
у м. Тернополі.

1931 р.

8

620

Листування з Тернопільським
повітовим староством та органами
поліції про притягнення до
відповідальності осіб, які ведуть
бродячий спосіб життя.

1931 р.

56

621

Листування з Тернопільським
повітовим староством та органами
поліції про притягнення до
кримінальної відповідальності
осіб, які займаються крадіжкою та
грабежами.

1931 р.

372

5

75

1
622

2
Листування з судовими органами
про притягнення до
відповідальності осіб, які
займаються обманом.

3
1931 р.

4
63

623

Інформація Тернопільського
староства про дозволи, видані
польським товариствам на
проведення грошових зборів та
вечорів самодіяльності.

1931 р.

9

624

Дозволи Тернопільського
староства єврейським товариствам
на проведення грошових зборів і
вечорів самодіяльності.

1931 р.

9

625

Дозволи Тернопільського
староства українським
товариствам на проведення
грошових зборів і вечорів
самодіяльності.

1931 р.

21

626

Розпорядження Виконавчого
комітету святкування
незалежності Польщі про
розповсюдження марок з
зображенням
Ю. Пілсудського та листування з
воєводською і повітовою
командами з цього питання.

5 листопада 1931 р.
5 грудня 1931 р.

18

627

Донесення комісаріату поліції на
осіб, які порушили правила
будівельного статуту.

1931 р.

27

628

Донесення секретаріату поліції
органам суду про притягнення до
відповідальності осіб за
пошкодження чужої власності.

1931 р.

12

629

Листування з торговим староством
про осіб, які порушили торговий
статут.

1931 р.

275

5

76

1
630

2
План Тернопільського староства
про порядок мобілізації гужового
транспорту.

3
16 серпня 1931 р.
16 вересня1931 р.

4
7

631

Розпорядження Тернопільського
староства про реєстрацію
радіоприймачів та притягнення до
відповідальності осіб за ухиляння
від реєстрації радіоприймачів.

17 січня 1931 р.
16 лютого1931 р.

5

632

Розпорядження Тернопільського
староства про проведення
протипожежних заходів та
листування з судовими органами
про притягнення до відповідальності осіб за порушення
протипожежних правил.

1931 р.

10

633

Розпорядження Тернопільського
староства про боротьбу з
захворюваннями свиней.

2 березня 1931 р.

1

634

Розпорядження Тернопільського
староства про проведення серед
населення збору коштів для
безробітних та заяви окремих осіб
про надання їм грошової допомоги

1931 р.

6

635

Листування з судовими органами
про осіб, які порушили правила
вуличного руху.

1931 р.

39

636

Списки осіб, які внесли пожертви
на будівництво костелу
в с. Ходачкові Малому .

13 березня 1931 р.
24 вересня 1931 р.

13

637

Списки комісаріату поліції на осіб,
які утримують публічні доми.

22 вересня 1931 р.
24 вересня 1931 р.

6

638

Журнал комісаріату поліції з
обліку приходу та видатку
квитанцій для сплати штрафів.

6 вересня 1932 р.
10 грудня 1936 р.

5

77

1
639

2
Журнал реєстрації копії телеграм,
надісланих Тернопільським
комісаріатом

3
5 квітня 1931 р.
2 серпня 1931 р.

4
77

640

Книга реєстрації вхідних та
вихідних документів.

1931 р.

302

641

Циркуляри та розпорядження
Тернопільського староства з
загальних питань.

642

Розпорядження і накази
комісаріату поліції за 1932 р.

1932 р.

39

643

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції з
загальних питань.

7 січня 1932 р.
14 грудня 1932 р.

15

644

Листування з Тернопільським
повітовим староством і органами
суду про осіб, які нелегально
продають друковані видання.

1932 р.

9

645

Донесення комісаріату поліції на
осіб, яких підозрюють у поширенні комуністичних листівок.

6 листопада 1932 р.
10 листопада 1932 р

2

646

Донесення поліцейських про
поширення комуністичних
листівок.

11 січня1932 р.
31 травня1932 р.

12

647

Інформація Тернопільського
слідчого управління про
діяльність комуністичних
організацій.

1 квітня 1932 р.
31 травня 1932 р.

5

648

Звіт про діяльність філіалу товариства «Просвіта» в м. Тернополі.

1932 р.

6

649

Інформація Тернопільського
слідчого управління про діяльність
українських організацій
«Пласт» та ОУН.

19 січня 1932 р.
17 жовтня 1932 р.

4

12 квітня 1932 р.
30 листопада 1936 р

20

5

78

1
650

2
Рапорти Тернопільського слідчого
управління , що відображають
політичне життя населення та
кримінальні злочини на території
Тернопільського повіту.

3
2 січня 1932 р.
30 грудня 1932 р.

4
222

651

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
накладення стягнень на осіб, які
порушили громадський порядок.

1932 р.

73

652

Листування з повітовою командою
поліції та судовими органами про
притягнення до відповідальності
осіб, звинувачених у порушенні
громадської безпеки.

1932-1938 рр.

28

653

Інформація Тернопільського
слідчого управління про осіб, яких
підозрюють у розвідувальній
діяльності.

22 березня 1932 р.
20 травня 1932 р.

4

654

Листування з Тернопільським
староством про конфіскацію
німецької газети «Дер Момент»

4 серпня 1932 р.
5 серпня 1932 р.

2

655

Список закордонних друкованих
видань, заборонених до продажу.

18 листопада 1932 р

1

656

Розпорядження Тернопільського
староства та слідчого управління
про конфіскацію окремих
українських видань.

12 листопада 1932 р
24 грудня 1932 р.

5

657

Інформація Тернопільського воєводського управління про встанов
лення контролю поліції за пресою.

7 квітня 1932 р.

3

658

Донесення комісаріату поліції про
місцеперебування осіб, яких підозрюють у політичній діяльності та
скоєнні кримінальних злочинів.

1932 р.

21

5

79

1
659

2
Журнал Тернопільського
комісаріату для реєстрації
арештованих.

3
1932 р.

4
119

660

Листування з Тернопільським
слідчим управлінням та судовими
органами про осіб за якими
встановлено політичний нагляд .

1932 р.

6

661

Щоденник Тернопільського
комісаріату поліції на осіб, які
перебувають у розшуку за
політичну діяльність.

26 січня 1932 р.
14 січня 1933 р.

80

662

Повідомлення Тернопільського
староства про дозвіл окремим
українським товариствам на
проведення вечорів самодіяльності
та грошових зборів, інформація
про націоналістичну діяльність
товариств.

1932 р.

31

663

Відомості Тернопільського
староства про конвоювання осіб,
які відбули покарання у
призначені пункти.

1932 р.

30

664

Щоденник Тернопільського
комісаріату поліції з обліку осіб,
які перебувають у розшуку.

1932 -1938 рр.

127

665

Місячні відомості Тернопільського
комісаріату поліції про кількість
скоєних злочинів.

1 червня 1932 р.
3 січня 1933 р.

21

666

Список комісаріату поліції на
власників ресторанів і
заборонених для чергових поліції

10 жовтня 1932 р.

1

667

Характеристики Тернопільського
повітового староства та комісаріату поліції на окремих осіб.

1932 р

370

5

Н.б

80

1
668

2
Листування з Тернопільським
повітовим староством про осіб, які
нелегально перетнули кордон.

3
12 вересня 1932 р.
8 листопада1932 р

4
3

669

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про випадки
самогубства.

1932 р

23

670

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
іноземців, які перебувають у м.
Тернополі та про надання їм
дозволів на перебування у Польщі.

1932-1933 рр.

30

671

Листування з Тернопільським
повітовим староством про осіб, які
втратили польське громадянство.

1932 р

8

672

Циркуляр Тернопільського
повітового староства про видачу
документів, які необхідні для
перетину кордону та листування з
питання видачі документів для
виїзду за кордон.

1932 р

114

673

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
виселення іноземних громадян за
межі Польщі.

1932 р

15

674

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
іноземців, які нелегально
потрапили до Польщі.

1932-1933 рр.

12

675

Листування з Тернопільським
слідчим управлінням і судовими
органами про конфіскацію зброї в
осіб, які не мають дозволу на
володіння нею.

31 травня1932 р.
31 грудня1932 р.

7

5

81

1
676

2
Списки Тернопільського
комісаріату поліції на осіб, яким
надано дозвіл на носіння та
володіння зброєю.

3
4 січня 1933 р.

4
21

677

Відомості Тернопільського
повітового староства про відмову
окремим особам у наданні
дозволу на носіння та володіння
зброї.

1932 р

19

678

Листування з Тернопільським
повітовим староством про надання
окремим особам дозволу на
носіння та придбання зброї.

1932 р

164

679

Листування з судовими органами
про притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, яких
звинувачено у скоєнні крадіжок.

1932 р

71

680

Місячні звіти Тернопільського
комісаріату поліції про кількість
безробітних.

1932-1933 рр.

18

681

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління про виявлення
фальшивих грошових знаків та
боротьбу з фальшивомонетниками.

25 жовтня 1932 р.
18 листопада 1932 р

8

682

Повідомлення Тернопільського
повітового староства про дозвіл
польським товариствам на
проведення вечорів самодіяльності
та збору грошей.

1932 р.

22

683

Дозвіл Тернопільського повітового
староства єврейським товариствам
на проведення вечорів
самодіяльності та збору грошей.

1932 р.

33

5

82

1
684

2
Інформації Тернопільського
слідчого управління про встановлення місця проживання осіб, які
ухиляються від військової служби.

3
5 жовтня 1932 р.
26 листопада 1932 р

4
13

685

Розпорядження Тернопільського
староства про закриття торгових
підприємств, які порушили
торговий статут.

1932 р.

22

686

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції на осіб, у яких
виявлено

31 серпня 1932 р.
24 жовтня 1932 р.

15

687

Листування з судовими органами
про притягнення до
відповідальності осіб, яких
звинувачено в обмані.

1932 р

14

688

Листування з судовими органами
Тернопільської повітової команди
поліції про осіб, які порушили
правила вуличного руху.

1932 р

19

689

Списки автомобілів та мотоциклів,
зареєстрованих Тернопільським
воєводським управлінням.

1932-1933 рр.

13

690

Листування з Тернопільською
повітовою командою про
вилучення незареєстрованих
радіоприймачів.

4 червня 1932 р.
9 вересня 1932 р.

8

691

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про стан
будівництва греко-католицької
церкви в м. Тернополі.

31 травня 1932 р.
2 січня 1933 р

8

692

Донесення комісаріату поліції
судовим органам про притягнення
до відповідальності
Кшемін Софії за аборт.

10 грудня 1932 р.
20 грудня 1932 р.

4

5

83

1
693

2
Покажчик до журналу реєстрації
вхідної і вихідної кореспонденції.

3
1932 р.

4
26

694

Журнал Тернопільського
комісаріату поліції для реєстрації
вхідних документів.

1932 р

50

13 червня 1933 р.
26 листопада 1933 р

26

695

1933 рік
Загальні циркуляри
Тернопільського повітового
староства за 1933 р.

696

Загальні накази Головної команди
держполіції за 1933 р.

20 грудня 1933 р.
16 травня1936 р.

270

697

Список поліцейських
Тернопільського комісаріату.

1933 р.

9

698

Інформація Тернопільського
слідчого відділу про
комуністичний рух на території
Західної України.

7 січня 1933 р.
27 грудня 1933 р.

6

699

Розшукові картки Тернопільського
слідчого відділу на підозрюваних
у комуністичній діяльності.

1933 р.

7

700

Інформація Тернопільського
слідчого відділу та листування з
Тернопільським повітовим
староством про діяльність партій.

14 лютого 1933 р.
30 грудня 1933 р.

34

701

Інформація Тернопільського
слідчого відділу про конфіскацію
брошур антидержавного змісту.

4 березня 1933 р.
4 грудня 1933 р.

23

702

Оголошення виборчої комісії про
вибори делегатів на ХIII
єврейський конгрес і рапорти
поліцейських про хід виборів.

21 квітня 1933 р.
10 липня 1933 р.

9

5

84

1
703

2
Щоденні ситуаційні рапорти
Тернопільського слідчого
управління, які відображають
політичне життя населення та
кримінальну ситуацію на території
м. Тернополя і його повіту.

3
5 січня 1933 р.
30 липня 1933 р.

4
160

704

Те саме.

3 червня 1933 р.
30 грудня 1933 р.

141

705

Листування з окружними судами
про встановлення нагляду органів
поліції за Зарембою Володимиром.

3 січня 1933 р.
13 серпня 1933 р.

9

706

Щоденники Тернопільського
слідчого відділу на осіб, яких
розшукують за скоєння
кримінальних злочинів.

25 січня 1933 р.
17 червня 1933 р.

76

707

Інформації Тернопільського
слідчого відділу про осіб, яких
підозрюють у шпигунстві.

3 травня 1933 р.
10 серпня 1934 р.

7

708

Інформації Тернопільського
слідчого управління про осіб,
яких розшукують за кримінальні
злочини.

25 січня 1933 р.
17 червня 1933 р.

76

709

Місячні відомості Тернопільського
комісаріату поліції про кількість
кримінальних злочинів.

1 лютого 1933 р.
2 березня1933 р.

6

710

Щоденники Тернопільського
слідчого управління на осіб, яких
розшукують за скоєння
кримінальних злочинів.

17 червня 1933 р.
26 січня 1934 р.

116

711

Розшукові картки Тернопільського
слідчого відділу на встановлення
місцеперебування осіб,
звинувачених у скоєнні
кримінальних злочинів.

1933 -1934 рр.

27

5

85

1
712

2
Листування з Тернопільським
слідчим відділом і староством про
встановлення місцеперебування
окремих осіб.

3
1931 -1933 рр.

4
23

713

План і оголошення
Тернопільського воєводського
управління про рекрутський набір.

20 квітня 1933 р.
7 червня 1933 р.

10

714

Характеристики Тернопільського
комісаріату поліції на військовозобов’язаних, які внесли заяви про
відстрочку від військової служби.

1933 р.

7

715

Листування з Тернопільським
староством про осіб, які подали
заяви на прийняття польського
громадянства.

1933 р.

7

716

Листування з Тернопільським
староством про осіб, які бажають
виїхати за кордон.

1933 р.

9

717

Рішення Тернопільського
староства про виселення іноземців
за межі Польщі.

1932 -1933 рр.

43

718

Листування з Тернопільським
староством про встановлення
місцеперебування іноземців.

1933 -1934 рр.

6

719

Листування з Тернопільським
староством про видачу
характеристик на іноземців, які
проживають у м. Тернополі.

1933 р.

10

720

Відомості Тернопільського
староства про осіб, які підлягають
виселенню з м. Тернополя.

1933 р.

4

5

86

1
721

2
Розпорядження Міністерства
внутрішніх справ, Головної
воєводської та повітової команд
поліції про виявлення осіб, які
нелегально користуються
радіоприймачами.

3
4 лютого 1933 р.
3 листопада 1933 р.

4
5

722

Листування з Тернопільським
староством про видачу
характеристик на окремих осіб.

1933 р.

42

723

Листування з поліцейськими і
судовими органами про притягнення до кримінальної відповідальності осіб за нанесення побоїв.

1933 р.

57

724

Обвинувальні акти на осіб, яких
звинувачено у хуліганстві.

1933 р.

36

725

Донесення поліцейських про осіб,
які незаконно володіють зброєю.

25 листопада 1933 р

1

726

Програма воєводського комітету
про проведення святкування
«Дня Собеського»

21вересня 1933 р
21 листопада1933 р

8

727

Листування з поліцейськими і
судовими органами про
притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, яких
звинувачено у скоєнні крадіжок.

1933 р.

111

728

Листування з поліцейськими і
судовими органами про
притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, яких
звинувачено у скоєнні крадіжок

1933 р.

130

729

Листування з поліцейськими і
судовими органами про
притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, яких
звинувачено у скоєнні крадіжок

1933 р.

133

5

87

1
730

2
Листування з поліцейськими і
судовими органами про
притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, яких
звинувачено у скоєнні крадіжок

3
1933 р.

4
229

731

Листування з поліцейськими і
судовими органами про
притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, яких
звинувачено у скоєнні крадіжок

1933 р.

118

732

Листування з поліцейськими і
судовими органами про
притягнення до кримінальної
відповідальності Буковської
Євгенії за дітовбивство.

3 березня 1933 р.
22 липня 1933 р.

13

733

Листування з поліцейськими і
судовими органами про
притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, яких
звинувачено обмані.

1933 р.

15

734

Обвинувальні акти на осіб, яких
звинувачено у незаконному забої
худоби.

1933 р.

9

735

Копії вхідних телефонограм
Тернопільського комісаріату
поліції за 1933 р.

4 травня 1933 р.
31 грудня 1933 р.

93

736

Копії вхідних телефонограм

7 липня 1933 р.
21 листопада 1933 р

139

737

Журнал реєстрації вхідної
кореспонденції.

9 жовтня 1933 р.
27 листопада 1933 р

67

738

Копії вхідної і вихідної
кореспонденції

26 грудня 1932 р.
21 листопада 1933 р

137

739

Копії вхідних телефонограм

14 серпня 1933 р.
19 жовтня 1924

145

5

88

1
740

2
Журнал реєстрації чергувань у
казармах Тернопільського
комісаріату за 1933 р.

3
27 листопада 1933 р
10 квітня 1934 р.

4
199

741

Журнал реєстрації збору штрафів з
осіб за порушення санітарних,
дорожніх, промислових та інших
правил.

2 січня 1932 р.
30 березня 1935 р.

55

742

1934 рік
Загальні циркуляри і розпорядження Тернопільського староства

3 січня 1934 р.
27 грудня 1934 р.

54

743

Накази Тернопільської повітової
команди поліції за 1934 р.

26 січня 1934 р.
31 жовтня 1934 р.

6

744

Списки поліцейських Тернопільської повітової команди поліції.

5 березня 1934 р.
11 травня 1934 р

32

745

Відозва Комуністичної партії
Західної України до трудящих про
терористичні вчинки фашистської
Польщі та списки комуністичної
літератури, яку рекомендовано для
прочитання.

29 січня 1934 р.
29 грудня 1934 р.

13

746

Інформація Тернопільського слідчого відділу про Товстюка
Касяна, якого підозрюють у
розвідувальній діяльності на
користь СРСР.

18 липня 1934 р.

1

747

Розпорядження Тернопільського
слідчого відділу про нагляд за
діяльністю українських партій та
листування з Тернопільським
староством з цього питання.

10 січня 1934 р.
7 листопада 1934 р.

23

748

Рапорти Тернопільського слідчого
відділу, які відображають політичне життя населення, кримінальні
злочини та інші випадки на
території Тернопільського повіту

2 січня 1934 р.
9 травня 1934 р.

103 р.

5

Н.б

89

1
749

2
Рапорти Тернопільського слідчого
відділу, які відображають
політичне життя населення,
кримінальні злочини та інші
випадки на території
Тернопільського повіту

3
11 травня 1934 р.
17 грудня 1934 р.

4
163

750

Листування з Тернопільським
староством з питання видання
брошур, які підлягають забороні і
конфіскації.

20 січня 1934 р.
26 листопада 1934 р

39

751

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
поширення між поліцейськими
видання Помараньського С.
«Юзеф Пілсудський»

17 березня 1934 р.
8 червня 1934 р.

752

Списки видань та брошур, які
підлягають конфіскації.

20 січня 1934 р.
5 грудня 1934 р.

26

753

Короткі характеристики на членів
товариства «Пшияцюль музики»
та установи «Людови банк
спулдельчи»

21 серпня 1934 р.
22 грудня 1934 р.

11

754

Розпорядження та постанови
Тернопільського староства про
виселення окремих осіб за межі
Польщі.

1934 р.

52

755

Розшукові картки Тернопільського
слідчого відділу на осіб, яких
звинувачено у скоєнні
кримінальних злочинів.

9 січня 1933 р.
24 серпня 1934 р.

293

756

Розшукові картки Тернопільського
слідчого Управління на осіб, для
встановлення їх місця перебування

3 серпня 1934 р.
23 січня 1935 р.

276

5

90

1
757

2
Розшукові картки Тернопільського
слідчого відділу на осіб, яких
звинувачено в антидержавних
злочинах.

3
2 січня 1935 р.
20 червня 1936 р.

4
56

758

Інформація Тернопільського
слідчого відділу про осіб, яких
підозрюють в антидержавній
діяльності та скоєнні
кримінальних злочинів.

1934 р.

8

760

Інформація Тернопільського
слідчого відділу про осіб, які
нелегально перетнули кордон.

21 березня 1934 р.
9 січня 1934 р.

4

765

Інформації Тернопільського
слідчого відділу про розшук
окремих осіб.

1934 р.

37

766

Листування з Тернопільським
слідчим відділом про виселення
Самбожек Стефанії з
прикордонної смуги.

16 лютого 1934 р.
22 лютого 1934 р.

2

767

Листування з поліцейськими
органами і Тернопільським
повітовим староством про видачу
характеристик на окремих осіб.

1934 р.

57

768

Листування з Тернопільським
староством про встановлення
місцеперебування іноземців та
характеристик на них.

1934 р.

47

769

Листування з поліцейськими
органами і Тернопільським
повітовим староством про
встановлення місцеперебування і
видачі характеристик на іноземців.

1934 р.

9

5

91

1
770

2
Розпорядження Міністерства
внутрішніх справ про виявлення
осіб, які нелегально користуються
радіоприймачами і списки
власників радіоприймачів
м. Тернополя.

3
7 грудня 1933 р.
2 грудня 1935 р.

4
34

771

Списки членів та відомості Тернопільського повітового староства
про єврейські товариства.

1934 р.

18

772

Дозвіл Тернопільського староства
єврейським товариствам на
проведення грошових зборів та
вечорів самодіяльності.

1934 р.

16

773

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
проведення українськими
товариствами грошових зборів та
концертів самодіяльності.

1934 р.

19

774

Листування з поліцейськими
органами і Тернопільським
староством про втрату, придбання
та застосування зброї окремими
особами.

1934 р.

23

775

План Головного рекрутського
набору та вказівки Тернопільського староства про розшук військовозобов’язаних, які у призначений
термін не з’явилися по призову.

1934 р.

9

776

Список службовців, які є членами
товариства «Ліга протиповітряної
оборони».

5 лютого 1934 р.

6

777

Списки осіб, які повинні прибути
до міської тюрми для відбування
покарання.

1934 р.

13

5

92

1
778

2
Списки осіб, які повинні прибути
до міської тюрми для відбування
покарання.

3
1933-1934 рр.

4
28

779

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди держполіції
про конфіскацію зброї у окремих
осіб та відомості поліцейських
органів з цього питання.

1934 р.

12

780

Журнал реєстрації осіб, які мають
зброю.

1934 р.
31 грудня 1934 р.

11

781

Журнал реєстрації осіб, яких затри
мано Тернопільським комісаріатом
поліції. Том 1.

25 серпня 1934 р.
25 жовтня 1934 р.

31

782

Те саме, том 2 (останній)

26 жовтня 1934 р.

21

783

Щоденні відомості про кількість
зібраних штрафів. Том 1.

25 травня 1934 р.
7 липня 1934 р.

308

784

Те саме, том 2.

16 січня 1933 р.
6 червня 1933 р.

244

785

Те саме, том 3.

17 липня 1933 р.
26 вересня 1933 р.

305

786

Те саме, том 4.

27 вересня 1933 р.
31 грудня 1933 р.

286

787

Те саме, том 5 (останній)

1 січня 1934 р.
11 грудня 1934 р.

256

788

Дозвіл Тернопільського староства
польським товариствам на
проведення грошових зборів та
концертів самодіяльності.

1934 р.

10

5

93

1
789

2
Відомості поліцейських органів
Тернопільському староству про
осіб, які подали заяву на виїзд за
кордон.

3
1934 р.

4
146

790

Листування з Тернопільським пові
товим староством про усунення
порушень санітарних правил у
приватних пекарнях.

1934 р.

52

791

Листування з домовласниками та
магістратом про ремонт будівель.

1934 р.

246

792

Листування з Тернопільським
повітовим староством про осіб, які
подали заяви про прийняття
польського громадянства.

1934 р.

7

793

Постанови Тернопільського староства про конвоювання окремих
осіб у пункти призначення.

1934 р.

44

794

Листування з Тернопільським
повітовим староством про осіб, які
подали заяви для надання
грошової допомоги.

1934 р.

88

795

Листування з Тернопільським
повітовим староством про осіб, які
порушили санітарні правила та
санітарний стан вулиць м.
Тернополя.

1934 р.

24

796

Листування з поліцейськими органами про збір коштів для
допомоги потерпілим від повеней
та сиротам

13 грудня 1933 р.
5 квітня 1935 р.

18

797

Список поліцейських, які
харчуються у загальній столові.

1934 р.

37

5

94

1
798

2
Листування з Тернопільським
міським судом про притягнення до
кримінальної відповідальності
осіб, які скоїли крадіжки.

3
1934 р.

4
55

799

Листування з поліцейськими органами і Тернопільським міським
судом про притягнення до кримінальної відповідальності за обман.

1934 р.

160

800

Донесення поліцейських про осіб,
які порушили громадський і
санітарний порядок.

1934 р.

5

801

Протокол зборів членів ощаднопозичкової каси допомоги
поліцейським.

25 червня 1934 р.

6

802

Копії вхідних телефонограм Тернопільського комісаріату. Том 1

22 травня 1934 р.
10 лютого 1935 р.

177

803

Те саме, том 2 (останній).

жовтень 1934 р.
листопад 1934 р.

38

804

1935 рік
Загальні накази Тернопільської
повітової команди

805

Циркуляри Тернопільського
староства

4 травня 1935 р.
9 грудня 1935 р.

11

806

Розпорядження Тернопільського
староства

3 січня 1933 р.
1 листопада 1935 р.

40

807

Розпорядження і вказівки
Тернопільської повітової команди
поліції.

22 січня 1933 р.
17 грудня 1935 р.

87

808

Листування з Тернопільським
повітовим староством з питання
страйкового руху серед робочих
цегельного заводу .

5 червня 1935 р.
19 червня 1935 р.

5

10 грудня 1934 р.
22 листопада 1934 р

12

5

95

1
809

2
Розпорядження та листування
Тернопільського воєводського
управління про конфіскацію
комуністичних книг, газет і
журналів з додатками.

3
16 січня 1935 р.
24 грудня 1935 р.

4
72

810

Листування з поліцейськими
органами і Тернопільським
повітовим староством про
проведення конфіскації окремих
польських газет і журналів.

4 січня 1935 р.

155

811

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
конфіскацію окремих єврейських
газет і журналів

15 січня 1935 р.
24 грудня 1935 р.

15

812

Розпорядження Тернопільського
староства про нагляд за діяльності
українських націоналістичних
організацій.

21 січня 1935 р.
9 грудня 1935 р.

15

813

Інформація Тернопільського
слідчого відділу про конфіскацію
окремих українських книг і газет

7 січня 1935 р.
22 листопада1935 р

7

814

Інформація тернопільського
слідчого відділу про нагляд за
проведенням збору грошей
українськими націоналістичними
організаціями.

26 березня 1935 р.
27 листопада 1935 р

6

815

Розпорядження Тернопільського
староства про проведення виборів
до Сейму та звіти комісаріату про
проведену службу на виборчих
дільницях.

14 травня 1935 р.
17 вересня 1935 р.

23

5

96

1
816

2
Розпорядження Тернопільської
повітової команди , комісаріату
поліції про забезпечення
охороною виборчі дільниці по
виборах до Сенату та списки
виборців Тернопільського
комісаріату та членів
громадянської охорони.

3
6 серпня 1935 р.
7 вересня 1935 р.

4
22

817

Листування з Тернопільським
повітовим староством про українські товариства та короткі характеристики на членів цих товариств.

1935 р.

50

818

Відомості Тернопільського староства про ліквідацію окремих польських товариств в м. Тернополі.

2 грудня 1935 р.
8 грудня 1935 р.

3

819

Інформація Тернопільського
слідчого відділу та
прикордонного корпусу про осіб,
яких підозрюють у шпигунстві.

1935 р.

5

820

Листування з судовими органами
про розслідування справи
Паращука Стефана за поширення
неправдивих відомостей
серед безробітних.

1935 р.

14

821

Донесення і списки на осіб,
які не вивісили прапори
в день 11 листопада.

1935 р.

45

822

Листування з Тернопільською
повітовою командою щодо
розгляду скарг окремих осіб на
поліцейських.

6 травня 1935 р.
16 грудня 1935 р.

3

823

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
польські товариства та короткі
характеристики на членів цих
товариств.

1935 р.

46

97

1
824

2
Відомості Тернопільського
староства про видачу дозволів на
відкриття окремих польських
товариств в м. Тернополі.

3
1935 р.

4
13

825

Дозволи Тернопільського
староства на відкриття окремих
єврейських товариств.

1935 р.

61

826

Списки українських студентів

Без дат

2

827

Дозволи Тернопільського
староства українським
товариствам на проведення
грошових зборів і вечорів
самодіяльності.

5 січня 1935 р.
31 грудня 1935 р.

117

828

Дозволи Тернопільського
староства єврейським товариствам
на проведення грошових зборів і
вечорів самодіяльності.

14 січня 1935 р.
30 грудня 1935 р.

55

829

Дозволи Тернопільського
староства польським товариствам
на проведення грошових зборів і
вечорів самодіяльності.

5 січня 1935 р.
30 грудня 1935 р.

105

830

Листування з поліцейськими
органами про притягнення до
відповідальності осіб, які
займаються обманом.

1935 р.

44

831

Інформація тернопільського
слідчого відділу на осіб, яких
підозрюють у скоєнні крадіжок.
Том 1.

1935 р.

255

832

Те саме, том 2 (останній)

1935 р.

59

833

Розшукові картки Тернопільського
слідчого відділу на осіб, яких
підозрюють у скоєнні крадіжок та
інших злочинів.

17 січня 1935 р.
9 січня 1936 р.

41

5

98

1
834

2
Розпорядження Союзу стрільців та
програма про проведення
святкувань на честь Пілсудського
та листування з органами поліції з
цього питання.

3
31 липня 1935 р.
12 серпня 1935 р.

4
7

835

Розпорядження Тернопільського
повітового староства і повітової
команди держполіції про
проведення збору коштів для
зведення пам’ятника
Пілсудському в м. Тернополі.

12 березня 1935 р.
22 листопада1935 р.

25

836

Відомості Тернопільського
староства про осіб, які отримали
дозвіл на право придбання зброї.

1935 р.

168

837

Списки осіб, які володіють
зброєю.

1935 р.

8

838

Розпорядження Тернопільського
повітового староства і повітової
команди держполіції про
добровільний збір коштів у фонд
морського та авіаційного
будівництва та листування з
органами поліції з цього питання.

17 січня 1935 р.
21 вересня 1935 р.

43

839

Розпорядження Тернопільського
староства про встановлення
порядку помелу зерна та торгівлі.

30 січня 1935 р.
9 січня 1936 р.

16

840

Заяви Тернопільського поштового
управління про виділення
поліцейських для конвоювання
поштового багажу.

28 серпня 1935 р.
22 грудня 1935 р.

6

841

Листування з Тернопільським
повітовим староством та органами
поліції про осіб у яких
конфісковано зброю.

1935 р.

49

5

99

1
842

2
План чергового призову до армії
та листування з Тернопільським
староством про осіб, які
поступили добровільно на службу
в армію.

3
1935 р.

4
8

843

Донесення Тернопільського
староства на осіб, які ухиляються
від призову до армії та листування
з Тернопільською тюрмою про
заарештованих, які підлягають
призову до армії.

1935 р.

11

844

Листування з Тернопільським
староством про осіб, звільнених
від військової служби.

1935 р.

20

845

Листування з Тернопільським
староством про осіб, які отримали
звільнення від військової служби.

1935 р.

45

846

Інформація слідчого відділу про
розшук дітей, які загинули.

19 листопада 1935 р
7 грудня 1935 р.

24

847

Розпорядження Головної та
воєводської команди поліції про
поширення займу серед
поліцейських та листування з
органами поліції з цього питання.

29 березня 1934 р.
13 грудня 1935 р.

48

848

Листування Тернопільського
міського управління про осіб, які
порушили будівельний статут та
про недоліки виявлені у
будівництві контролем міського
управління .

1935 р.

218

849

Повідомлення Тернопільського
міського управління на
домовласників, які порушили
санітарні та будівельні правила.
Том 1.

16 січня 1935 р.
6 травня 1936 р.

138

5

100

1
850

2
Повідомлення Тернопільського
міського управління на
домовласників, які порушили
санітарні та будівельні правила та
на осіб, які отримали дозвіл на
будівництво будинків.

3
21листопада1934 р
16 січня 1936 р.

4
210

851

Журнал реєстрації штрафів
утриманих Тернопільським
комісаріатом поліції з осіб, які
порушили будівельні , санітарні та
інші правила.

1 квітня 1935 р.
16 червня 1936 р.

36

852

Повідомлення Тернопільського
магістрату про придбання
табличок з зазначенням назви
вулиці та номерів домовласників.

11 січня 1935 р.
3 вересня 1935 р.

132

853

Листування з Тернопільським
староством про хід будівництва
греко-католицької церкви
в м. Тернополі.

4 квітня 1935 р.
30 грудня 1935 р.

13

854

Листування з органами поліції про
осіб, які порушили правила
вуличного руху.

26 лютого 1933 р.
30 червня 1935 р.

45

855

Протоколи засідань та звіти каси
взаємодопомоги для поліцейських.

12 квітня 1935 р.
26 жовтня 1935 р.

14

856

Списки поліцейських
Тернопільського комісаріату, які
отримали проїзні квитки для
службового користування.

1935 р.

14

857

Копії вихідних телефонограм
Тернопільського комісаріату.

1935 р.

198

858

Копії вхідних телефонограм
Тернопільського комісаріату.

1935 р.

185

859

Копії вхідних телефонограм
Тернопільського комісаріату.

1935 р.

190

5

101

1
860

2
Рапорти Тернопільського слідчого
відділу, які відображають
політичне життя населення та
злочини, скоєні на території
м. Тернополя.

3
2 січня 1935 р.
31 грудня 1935 р.

4
235

861

Листування з Тернопільським
староством про осіб, які порушили
громадський порядок.

7 січня 1935 р.
2 червня 1935 р.

22

862

Щоденники Тернопільського
слідчого управління на осіб, яких
розшукують за скоєння
кримінальних злочинів.

24 квітня 1935 р.
24 січня 1936 р.

141

863

Листування з судовими органами
про притягнення до відповідальності осіб, за порушення та
нанесення образи поліцейського і
військового офіцера .

5 березня 1935 р.
25 березня 1935 р.

9

864

Журнал обліку на осіб, які
заарештовані Тернопільським
комісаріатом.

1935 р.

50

865

Листування з Тернопільським
староством та органами поліції
про видачу характеристик на
окремих осіб.

31 серпня 1934 р.
23 жовтня 1935 р.

50

866

Листування з Тернопільським
староством про осіб, які
перебувають у розшуку.

1935 р.

114

867

Листування з органами поліції та
судовими органами про
встановлення місця перебування
окремих осіб.

19 грудня 1933 р.
18 березня 1936 р.

148

868

Щоденники Тернопільського
слідчого управління на осіб, яких
розшукують за скоєння
кримінальних злочинів.

10 січня 1935 р.
3 грудня 1935 р.

146

5

102

1
869

2
Щоденники Тернопільського
слідчого управління на осіб, яких
розшукують за скоєння
кримінальних злочинів.

3
7 травня 1935 р.
5 грудня1935 р.

870

Інформація Тернопільського
слідчого відділу про осіб, які
нелегально перетнули кордон.

871

Листування з судовими органами
поліції про заяви ув’язнених на
тимчасове звільнення з тюрми під
нагляд поліції.

1935 р.

51

872

Розшукові картки Тернопільського
слідчого відділу на осіб, яких
підозрюють у скоєнні вбивств та
скоєнні кримінальних злочинів.

22 червня 1935 р.
26 листопада 1935 р

14

873

Листування з судовими органами
про притягнення до
відповідальності Батюка за
нанесення побоїв.

22 березня 1935 р.
25 березня 1935 р.

6

874

Рішення Тернопільського
староства про осіб, які повинні
бути від конвойовані
з м. Тернополя та листування з
цього питання.

1935 р.

8

875

Інформації Тернопільської
повітової команди поліції слідчого
відділу про осіб, які нелегально
перетнули кордон.

1935 р.

876

Постанова Тернопільського
староства про виселення іноземців
за межі Польщі.

1935 р.

21

877

Листування з Тернопільським
староством про рух іноземців
у м. Тернополі.

1935 р.

112

12 листопада 1935 р
18 грудня 1935 р.

4
132

5

2

Н.б

103

1
878

2
Листування з Тернопільським
староством про осіб, які прийняли
польське громадянство.

3
1935 р.

4
20

879

Листування з Тернопільським
староством та судовими органами
про встановлення матеріального
становища окремих осіб.

1935 р.

23

880

Відомості Тернопільського повіто
вого староства про осіб, які отримали дозвіл на виїзд за кордон.

1935 р.

420

10 червня 1936 р.
20 січня 1937 р.

26

881

1936 рік
Інструкція Варшавської групи
поліцейського резерву про
організацію політичних відділів та
навчання поліцейських.

882

Загальні розпорядження Тернопіль
ського староства за 1936 р.

23 березня 1936 р.
31 жовтня 1936 р.

9

883

Розпорядження Тернопільського
слідчого відділу про конфіскацію
комуністичних видань.

7 листопада 1936 р.

1

884

Списки єврейських магазинів , які
були закриті 30/ VI/ 36 у зв’язку з
страйком євреїв.

30 червня 1936 р.
1 липня 1936 р.

6

885

Щоденні ситуаційні рапорти
Тернопільського слідчого
управління, які відображають
політичне життя населення та
кримінальні злочини скоєні на
території Тернопільського повіту.

3 січня 1936 р.
30 червня 1936 р.

133

886

Щоденні ситуаційні рапорти
Тернопільського слідчого
управління, які відображають
політичне життя населення та
кримінальні злочини скоєні на
території Тернопільського повіту.

1 червня 1936 р.
28 грудня 1936 р.

131

5

104

1
887

2
Розпорядження Тернопільської
воєводської команди про
посилення боротьби з боку
поліцейських органів проти
терористичних дій українських
націоналістів.

3
7 листопада 1936 р.

4
1

888

Інформації Тернопільського
слідчого відділу про діяльність
українських товариств та
націоналістичних партій.

1936 р.

7

889

Інформації Тернопільського
слідчого відділу про зносини
політичних в’язнів з поза
тюремними особами за допомогою
обумовлених рухів рук.

7 лютого 1936 р.

2

890

Листування з Тернопільським
староством про надання
характеристик на окремих осіб.

1936 р.

13

891

Розшукові картки Тернопільського
слідчого відділення на осіб,
звинувачених у скоєнні
кримінальних злочинів.

13 січня 1936 р.
2 грудня 1936 р.

84

892

Розшукові картки Тернопільського
слідчого Управління на осіб,
звинувачених у скоєнні
кримінальних злочинів.

3 квітня 1936 р.
6 червня 1936 р.

60

893

Розшукові картки Тернопільського
слідчого Управління на осіб, яких
підозрюють у політичній
діяльності та на осіб, яких
звинувачено у скоєнні
кримінальних злочинів.

10 червня 1936 р.
6 жовтня 1936 р.

26

894

Розшукові картки Тернопільського
слідчого відділення на осіб,
звинувачених у скоєнні
кримінальних злочинів.

20 січня 1936 р.
20 грудня 1936 р.

52

5

105

1
895

2
Журнал реєстрації затриманих
осіб, яких звинувачено у скоєнні
кримінальних злочинів.

3
1936 р.

4
188

896

Список оголошених, але не
розкритих кримінальних злочинів.

1936 р.

4

897

Повірковий журнал реєстрації
розслідувань кримінальних
злочинів.

1936 р.

198

898

Рапорти поліцейських про
вбивства, які були скоєні на їх
дільницях.

1936 р.

198

899

Рапорти поліцейських та списки
домовласників, які не прикрасили
своїх будинків під час святкування
Дня 3 травня.

1936 р.

20

900

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
заборону поліцейським вступати у
міжнародну гру «

12 січня 1936 р.
18 вересня 1936 р.

2

901

Листування з Тернопільським
міським судом про доставку осіб у
міську тюрму для відбуття
покарання.

1936 р.

214

902

Листування з Тернопільським
міським управлінням про доставку
осіб у міську тюрму для
відбування покарання.

1936 р.

184

903

Листування з Тернопільським
староством про осіб, які подали
заяви на прийняття польського
громадянства.

1936 р.

6

5

Н.б

Н.б

106

1
904

2
Протокол відправки повітових
комендантів поліції
Тернопільського воєводства.

3
26 березня 1936 р.
28 березня 1936 р.

4
23

905

План протипожежної оборони
Тернопільського комісаріату
поліції .

22 червня 1936 р.
28 липня 1936 р.

6

906

Розпорядження Тернопільського
слідчого відділу про ведення
боротьби з грабежами.

2 липня 1936 р.

1

907

Дозвіл Тернопільського староства
окремим особам на право
володіння та носіння зброї.

1936 р.

140

908

Розпорядження Тернопільського
слідчого Управляння і
Тернопільського староства про
боротьбу з бродяжництвом.

12 грудня 1936 р.
26 грудня 1936 р.

2

909

Список артистів та листування з
Тернопільським староством про
виступи українського народного
театру ім.. Тобілевича.

7 жовтня 1936 р.
27 жовтня 1936 р.

6

910

Листування з поліцейськими
органами з питання зловживання
по службі поліцейським
Русинським Казимиром.

12 червня 1936 р.
21 липня 1936 р.

12

911

Листування з Тернопільським
староством про підтвердження
виїзду за межі Польщі окремих
осіб.

1936 р.

3

912

Листування з Тернопільським
староством про видачу
характеристик на іноземців, які
проживають на території
Тернопільського повіту.

1936 р.

27

5

107

1
913

2
Листування з Тернопільським
староством про видачу іноземцям
тимчасових посвідчень особи .

3
1936 р.

4
41

914

Листування з Тернопільським
староством про осіб, які подали
заяви на виїзд за кордон.

1936 р.

147

915

Дозвіл Тернопільського староства
польським товариствам на
проведення збору коштів та
концертів самодіяльності.

1936 р.

65

916

Дозвіл Тернопільського староства
єврейським товариствам на
проведення збору коштів та
концертів самодіяльності.

1936 р.

32

917

Розпорядження Тернопільського
староства та листування про
проведення збору коштів
товариствами.

1936 р.

10

918

Дозвіл Тернопільського староства
українським товариствам на
проведення збору коштів та
концертів самодіяльності.

1936 р.

54

919

Листування з Тернопільським
староством про концерти
самодіяльності, проведені
українським товариством
«Український хор
Об’яздови котка»

8 серпня 1936 р.
26 серпня 1936 р.

5

920

План обходів поліцейськими
вулиць м. Тернополя.

11 березня 1936 р.
17 березня 1936 р.

5

921

Акт перевірки Тернопільського
комісаріату поліції.

30 серпня 1936 р.
23 листопада 1936 р

12

5

108

1
922

2
Акт здачі-прийому діловодства
начальника Тернопільського
комісаріату.

3
25 квітня 1933 р.
26 лютого 1935 р.

4
6

923

Розпорядження Тернопільського
воєводського управління про
виявлення осіб, які займаються
незаконним виловом риби.

7 березня 1932 р.
22 січня 1936 р.

12

924

Дозвіл Тернопільського магістрату
особам на зведення господарських
будівель.

1936 р.

6

925

Проект ділення міста Тернополя
на вісім районів.

22 березня 1937 р.
28 березня 1937 р.

11

926

Копії прийнятих телефонограм.

1936 р.

110

927

Журнал обліку перевірок
телефонних розмов.

1936 р.

928

Копії прийнятих телеграм

1936 р.

200

929

Копії прийнятих та відісланих
телефонограм.

1936 р.

92

930

Копії прийнятих телефонограм.

1936 р.

183

931

Касова книга Тернопільського
комісаріату.

1936-1937 рр.

120

932

Касова книга Тернопільського
поліцейського клубу.
1937 рік
Інформація Тернопільського
слідчого відділу про діяльність
комуністичної партії.

1936-1939 рр.

44

25 січня 1937 р.
2 вересня 1937 р.

6

933

934

Розпорядження Тернопільського
слідчого відділу про надання
відомостей про партійні курси,
організовані Комуністичною
партією Польщі.

23 лютого 1937 р

1

5

109

1
935

2
Інформація Тернопільського
слідчого відділу про польських
комуністах, які беруть участь у
боротьбі в Іспанії.

3
21 травня 1937 р.
5 жовтня 1937 р.

4
3

936

Інформація Тернопільського
слідчого відділу про організацію
молодіжних гуртків товариством
«Просвіта»

17 березня 1937 р.
22 березня 1937 р.

2

937

Інформація Тернопільського
староства про затвердження та
реєстрацію статуту українського
спортивного товариства «Луг»
в м. Тернополі.

22 квітня 1937 р.
9 травня 1937 р.

2

938

Списки і коротка характеристика
політичних організацій, які
існують на території м. Тернополя.

1937 р.

18

939

Інформація Тернопільського
староства про діяльність партії
«Стронніцтво людове»

8 травня 1937 р.
27 жовтня 1937 р.

5

940

Інструкція Тернопільського
слідчого управління про напад
членів ОУН на пошту в
Рогатинському повіті.

15 вересня 1937 р.
7 жовтня 1937 р.

6

941

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління про ведення
спостереження та підтвердження
відомостей про організацію
«Стронніцтвом людовим»
страйку серед селян .

23 серпня 1937 р.

1

942

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління про надання
відомостей про врегулювання
загальної діяльності між
націоналістами та Українським
народно-демократичним
об’єднанням (УНДО).

24 вересня 1937р
30 листопада 1937 р.

3

5

110

1
943

2
Інформація Тернопільського
слідчого відділу про поширення
листівок українським
націоналістичним комітетом
«Оборона української землі».

3
2 березня 1937 р.

4
1

944

Відомості Тернопільської
повітової команди та слідчого
відділу держполіції про
поширення листівок анти
єврейського спрямування
польським товариством
«Самооборона».

27 грудня 1936 р.
23 грудня 1937 р.

5

945

Інформація Тернопільського
слідчого відділу про діяльність
українських націоналістичних
партій.

1937 р.

18

946

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління про нагляд за
українськими націоналістами та
встановлення причини пожеж у
польського населення та
донесення комісаріату поліції про
пожежі, які виникли в наслідок
необережного поводження з
вогнем.

1 березня 1937 р.
30 серпня 1937 р.

3

947

Інформація слідчого управління
про виступи на Волині євреїв
проти українського купецтва.

25 листопада 1937
р.

1

948

Розпорядження Тернопільського
слідчого відділу про конфіскацію
антидержавних брошур.

949

Інформація Тернопільського
слідчого відділу про проведення
агітаційної діяльності студентів
університету організації
«Стронніцтво людове»

4 серпня 1937 р.

1

5

111

1
950

2
Характеристики, видані
Тернопільським комісаріатом
поліції на окремих осіб.

3
1936-1937 рр.

4
45

951

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління про ведення
боротьби з бандитизмом.

23 квітня 1937 р.
5 січня 1938 р.

952

Журнал реєстрації затриманих
осіб, яких обвинувачено у скоєнні
кримінальних злочинів.

1937-1939 рр.

172

953

Щоденні ситуаційні рапорти
Тернопільського слідчого
управління, які відображають
політичне життя населення та
кримінальні злочини на території
Тернопільського воєводства.
Том 1.

2 квітня 1937 р.
31 березня 1937 р.

75

954

Те саме, том 2

2 квітня 1937 р.
30 червня 1937 р.

73

955

Те саме, том 3

1 червня 1937 р.
30 вересня 1937 р.

60

956

Те саме, том 4 /останній/

1 жовтня 1937 р.
29 грудня 1937 р.

84

957

Щоденники Тернопільського
слідчого управління на осіб, які
перебувають у розшуку за скоєння
кримінальних злочинів та
політичну діяльність. Том 1

25 січня 1937 р.
14 квітня 937 р.

140

958

Те саме, том 2.

1937 р.

138

959

Те саме, том 3.

1937 р.

187

960

Те саме, том 4 /останній /.

1937 р.

143

3

5

112

1
961

2
Розпорядження Міністерства
внутрішніх справ про боротьбу з
браконьєрством та листування з
воєводською та повітовою
командами поліції з цього
питання.

3
11 грудня 1937 р.
25 березня 1938 р.

4
4

962

Розпорядження воєводської
команд поліції про відкриття в м.
Тернополі бурси для дітей
поліцейських шкільного віку.

17 грудня 1937 р.
17 травня 1938 р.

8

963

Розпорядження воєводського
управління з питання заборони
особовому складу поліції вступати
в члени партії «Обоз
з’єдночення народовего».

29 липня 1937 р.

1

964

Листування з Тернопільським
повітовим староством про видачу
дозволів окремим особам на право
перебування у прикордонній зоні.

1937 р.

75

965

Характеристики , видані
Тернопільським комісаріатом
поліції на іноземців, які бажають
виїхати за кордон.

1937 р.

46

966

Характеристики , видані
Тернопільським комісаріатом
поліції на іноземців, які
проживають у м. Тернополі.

1937 р.

18

967

Листування з Тернопільським
повітовим староством про видачу
паспортів окремим особам для
виїзду за кордон.

1937 р.

15

968

Листування з Тернопільським
повітовим староством про
встановлення місця проживання
іноземців та окремих осіб.

1937-1938 рр.

9

5

113

1
969

2
Донесення постерункового про
нелегальне зберігання зброї
Марунок Францішком.

3
26 травня 1937 р.
9 червня 1937 р.

4
4

970

Відомості Тернопільського
староства про виданих дозволах
приватним особам на право
придбання зброї.

1937 р.

220

971

Листування з Тернопільським
повітовим староством про дозвіл
на придбання зброї приватними
особами.

1937-1938 р.

17

972

Оголошення Тернопільського
магістрату про проведення
навчання військової стрільби з
гармат.

14 серпня 1937 р.

2

973

Розпорядження Тернопільського
староства про відзначення другої
річниці пам’яті Пілсудського.

10 травня 1937 р.

1

974

Вказівки Тернопільського
староства про організацію та
проведення святкувань 19-річчя
Польської держави.

14 квітня 1937 р.
6 листопада 1937 р.

8

975

Дозвіл Тернопільського староства
на проведення збору коштів
українськими товариствами.

1937 р.

18

976

Дозвіл Тернопільського староства
на проведення збору коштів
польськими товариствами м.
Тернополя.

1937 р.

20

977

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
проведення поліцейським
спортивним клубом екскурсії на
міжнародну виставку у Париж.

1937 р.

20

5

114

1
978

2
Донесення Тернопільському
міському суду на осіб, яких
звинувачено у скоєнні крадіжок.

3
1937-1938 рр.

4
109

979

Список виданих безкоштовних
залізничних проїзних квитків.

2 січня 1937 р.
31 грудня 1937 р.

7

980

Журнал реєстрації перевірки
поліцейськими документів
окремих осіб.

1937-1939 рр.

37

981

Дозвіл Тернопільського староства
на проведення збору коштів
єврейськими товариствами
м. Тернополя.

1937 р.

7

982

Журнал реєстрації копій вхідних
телеграм .

1937 р.

187

1937-1938 рр.

12

27 травня 1937 р.
23 грудня 1938 р.

16

983

1938 рік
Інформації Тернопільського
слідчого відділу про діяльність
українських націоналістичних
партій.

984

Статистичні відомості
Тернопільського комісаріату
поліції про чисельність особового
складу поліції.

985

Інформація Тернопільського
слідчого відділу про осіб, яких
підозрюють у приналежності до
Організації Українських
Націоналістів.

986

Щоденні рапорти Тернопільського
слідчого управління, які
відображають політичне життя
населення на території
Тернопільського повіту. Том 1

12 березня 1938 р.
21 грудня 1938 р.

3 січня 1938 р.
2 березня 1938 р.

46

54

5

115

1
987

2
Щоденні рапорти
Тернопільського слідчого
управління, які відображають
політичне життя населення на
території Тернопільського повіту.
Том 2.

3
1 червня 1938 р.
29 грудня 1938 р.

4
74

988

Те саме, том 3 /останній/

3 січня 1938 р.
30 липня 1938 р.

146

989

Списки і короткі характеристики
на легальні політичні та
громадські організації
Тернопільського воєводства.

13 липня 1938 р.

4

990

Розшукові картки Тернопільського
слідчого управління на осіб, яких
підозрюють у політичній
діяльності та скоєнні
кримінальних злочинів. Том 1.

13 січня 1938 р.
11 травня 1938 р.

125

991

Те саме, том 2 /останній/

17 червня 1938 р.
7 вересня 1938 р.

106

992

Характеристики Тернопільського
комісаріату поліції на окремих
осіб.

1938 р.

19

993

Журнал обліку скоєння щоденних
кримінальних злочинів на
території м. Тернополя.

24листопада 1938р.
4 серпня 1939 р.

83

994

Регламент Тернопільської каси
«Самодопомога» шереговим
поліції паньствовей» про
виділення стипендій
поліцейським.
22

22 вересня 1938 р.
7 листопада 1938 р.

7

995

Розпорядження Тернопільського
староства про конфіскацію зброї в
осіб, які не мають дозволу на
носіння та володіння нею.

1938 р.

5

5

116

1
996

2
Повідомлення Тернопільського
староства про видані дозволи
особам на носіння та володіння
зброєю.

3
1938 р.

4
137

997

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про
притягнення до відповідальності
осіб, яких звинувачено в обмані.

1938 р.

18

998

Донесення Тернопільського
комісаріату поліції про
самогубство Раппапорта Кароля.

8 грудня 1938 р.

2

999

Дозвіл Тернопільського староства
українським товариствам на
проведення збору коштів та
вечорів самодіяльності.

січень 1938 р.
листопад 1938 р.

11

1000

Дозвіл Тернопільського староства
єврейським товариствам на
проведення збору коштів та
вечорів самодіяльності.

1001

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
збір коштів комітетом «Родзина
поліційна».

1938 р.

3

1002

Дозвіл Тернопільського староства
польським товариствам на
проведення збору коштів та
вечорів самодіяльності.

1938 р.

1003

Листування з магістратом м.
Тернополя про конвоювання
засуджених осіб, до міської тюрми
для відбування покарання.

1938 р.

18

1004

Списки жителів м. Тернополя,
представлених до нагородження за
дотримання санітарних правил.

11 липня 1938 р.

1

5

117

1
1005

2
Розпорядження Тернопільського
слідчого відділу про виселення
циганів за межі Тернопільського
повіту.

3
4 липня 1938 р.

4
1

1006

Розпорядження Тернопільського
староства про боротьбу з
епідемічними хворобами тварин.

5 серпня 1938 р.
6 серпня 1938 р.

2

1007

Копії вхідних телефонограм
Тернопільського комісаріату.

5 березня 1938 р.
3 вересня 1938 р.

268

1008

Копії телефонограм відправлених
Тернопільським комісаріатом.

13 жовтня 1938 р.
12 листопада 1938 р.

189

1009

Копії телефонограм прийнятих
тернопільським комісаріатом.

березень 1938 р.
листопад 1938 р.

145

1010

Те саме, за 1938 р.

26 березня 1938 р.
13 жовтня 1938 р.

145

1011

Копії телефонограм прийнятих
Тернопільським комісаріатом.

29січня 1938 р.
5 листопада 1938 р.

189

1012

Копії вихідних телефонограм
Тернопільського комісаріату
поліції за 1938 р.

24 січня 1938 р
30 жовтня 1938 р.

260

1013 Касова книга комісаріату поліції за
1938 р.

квітень 1938 р.
30 червня 1939 р.

51

1014

Те саме, за 1936-1939 рр.

1 липня 1936 р.
5 серпня 1939 р.

121

1015

Книга реєстрації вхідної
кореспонденції.

12 серпня 1938 р.
Березень 1939 р.

300

1016

Інформація Тернопільського
слідчого управління про нагляд за
особами, яких підозрюють у
комуністичній діяльності та за
появою літератури комуністичного
видання.

19 січня 1939 р.
7 травня 1939 р.

6

5

118

1
1017

2
Інформації Тернопільського
слідчого управління про нагляд за
українськими націоналістичними
організаціями.

3
9 січня 1939 р.
10 липня 1939 р.

4
20

1018

Інформації Тернопільського
слідчого управління про діяльність
німецьких організацій на території
Польщі.

3 січня 1939 р.
2 вересня 1939 р.

23

1019

Інформації Тернопільського
слідчого управління про кількість
українських націоналістичних та
громадських організацій на
території Західної України
та короткі характеристики на ці
організації.

24 березня 1939 р.
28 червня 1939 р.

19

1939 р.

56

1939 рік
1020
Інформації Тернопільського
слідчого управління про нагляд за
діяльністю українських націоналіс
тичних організацій та їх членів.
1021

Інформації Тернопільського
слідчого управління про нагляд за
рухом політичних громадських
організацій.

24лютого 1939 р.
30 липня 1939 р.

3

1022

Інформації Тернопільського
слідчого управління про кількість
нелегальних політичних та
єврейських партій на території
Тернопільського повіту.

4 березня 1939 р.
27 квітня 1939 р.

11

1023

Листування з Тернопільським
староством про зміни у польських
товариствах і організаціях.

1939 р.

13

1024

Листування з Тернопільським
староством про зміни в польських
товариствах і організаціях.

1939 р.

13

5

119

1
1025

2
Листування з Тернопільським
староством про зміни в єврейських
товариствах.

3
8 січня 1939 р.
14 серпня 1939 р.

4
11

1026

Повідомлення Тернопільського
староства про виселення з
прикордонної смуги осіб, які
відбули тюремне покарання за
політичну діяльність.

1939 р.

24

1027

Інформації Тернопільського
слідчого управління про нагляд за
особами, яких підозрюють у
антидержавній діяльності.

1939 р.

22

1028

Щоденні ситуаційні рапорти
Тернопільського слідчого
управління, які відображають
політичне життя населення та
кримінальні злочини на території
Тернопільського повіту .Том 1

3 січня 1939 р.
17 травня 1939 р.

126

1029

Те саме, том 2 /останній/.

20 травня 1939 р.
3 вересня 1939 р.

131

18 січня 1839 р.
6 вересня 1939 р.

85

1030 Розшукові картки Тернопільського
слідчого управління на осіб, яких
підозрюють у політичній
діяльності та скоєнні
кримінальних злочинів.
1038

Інформація Тернопільського
слідчого управління про осіб, які
нелегально перетнули кордон.

1939 р.

91

1039

Повідомлення Тернопільського
староства та інформація слідчого
управління на осіб, які підлягають
виселенню за межі Польщі.

1939 р.

6

5

120

1
1040

2
Листування з Тернопільським
староством та інформація
слідчого управління на осіб, які
підлягають виселенню за межі
Польщі.

3
1939 р.

4
97

1041

Листування з Тернопільським
староством про видачу
характеристик на іноземців, які
проживають на території
м. Тернополя.

1939 р.

43

1042

Листування з Тернопільським
староством про видачу окремим
особам кваліфікаційних свідоцтв
та паспортів для виїзду за кордон.

1939 р.

46

1043

Листування з Тернопільським
староством з питання видачі
іноземцям дозволів на тимчасове
перебування у м. Тернополі.

1939 р.

91

1044

Листування з Міністерством
внутрішніх справ і Тернопіль ським повітовим староством про
прийняття іноземцями, які
проживають у м. Тернополі,
польського громадянства.

1939 р.

15

1045

Відомості Тернопільського
повітового староства про осіб, які
отримали дозвіл на право
придбання зброї.

1939 р.

201

1046

Повідомлення Тернопільського
староства про проведення
спортивних змагань товариством
Ліга оборони протиповітряної
/ЛОПП/ та відомості
Тернопільського комісаріату про
кількість зібраних членських
внесків.

2 січня 1939 р.
31 жовтня 1938 р.

14

5

121

1
1048

2
Листування з Тернопільським
староством про відстрочку
військовозобов’язаних від
військової служби.

3
1939 р.

4
30

1049

Інформація Тернопільського
слідчого управління про кількість
польських громадських товариств
у м. Тернополі.

22 березня 1939 р.

6

1050

Листування з органами поліції
про встановлення особи осіб, які
прибули до м. Тернополя.

1939 р.

338

1051

Розпорядження Тернопільського
староства про боротьбу з
бродяжництвом.

17 лютого 1939 р.
11 вересня 1939 р.

28

1052

Розпорядження Тернопільського
староства про відзначення роковин
смерті Пілсудського та ін.

29 квітня 1939 р.
14 серпня 1939 р.

5

1053

Списки членів товариства
«Родзина поліційна», які
пожертвували кошти на прикрашання гробу Місячевич Яніни.

3 січня 1939 р.
2 травня 1939 р.

8

1054

Відомості Тернопільського
повітового управління про
кількість зареєстрованих
радіоприймачів у м. Тернополі.

3 лютого 1939 р.
15 липня 1939 р.

18

1055

Циркуляр, розпорядження та
протокол товариства «Поліційного
дому здоров’я» про порядок
прийому поліцейських та їх сімей
у будинку відпочинку.

14 квітня 1939 р.
21 серпня 1939 р.

23

1056

Листування з Тернопільським
староством про осіб, які бажають
придбати нерухоме майно у
прикордонній смузі.

1939 р.

89

5

122

1
1057

2
Повідомлення Тернопільського
староства про заборону окремим
особам утримувати приміщення
для гри в карти.

3
15 травня 1939 р.
3 червня 1939 р.

4
3

1058

Щоденні відомості
Тернопільського комісаріату
поліції про кількість осіб, які
приписалися та виписалися в м.
Тернополі.

2 січня 1939 р.
29 серпня 1939 р.

125

1059

Розпорядження тернопільського
староства про попередження
епідемічних захворювань тварин.

31 січня 1939 р.
24 липня 1939 р.

50

1060

Копії вхідних телефонограм
Тернопільського комісаріату.
Том 1.

1939 р.

128

1061

Те саме, том 2

4 лютого 1939 р.
9 червня 1939 р.

185

1062

Те саме, том 3 /останній/.

24 лютого 1939 р.
28 серпня 1939 р.

141

1063

Копії вхідних та вихідних
телефонограм Тернопільського
комісаріату. Том 1

1939 р.

144

1064

Те саме, том 2

1939 р.

91

1065

Те саме, том 3

1939 р.

150

1066

Те саме, том 4

1939 р.

152

1067

Те саме, том 5

1939 р.

161

1068

Те саме, том 6 /останній/.

1939 р.

132

5

123

1

2
Відділення: персональне
1922 рік
1069
Заяви осіб про прийняття їх на
службу у Тернопільський
комісаріат поліції та листування з
Тернопільською повітовою
командою поліції з цього питання.

3

4

1922 р.

26

1070

Листування з Тернопільською
окружною та повітовою командою
поліції про переведення
поліцейських по службі.

1922 р.

38

1071

Заяви службовців комісаріату на
виплату їм грошової надбавки за
вислугу років.

1922 р.

12

1072

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
стягнення заборгованостей з
поліцейських Тернопільського
комісаріату.

1922 р.

7

1073

Листування з Тернопільською
окружною командою поліції про
звільнення зі служби
поліцейського Бончука Яна.

14 червня 1922 р.
11 грудня 1922 р.

5

30 січня 1924 р.
14 листопада 1924 р.

5

10 січня 1924 р.
6 вересня 1924 р.

15

1924 р.

9

1924 рік
1074
Розпорядження Міністерства
внутрішніх справ про порядок
виплати пенсій та грошових
надбавок за вислугу років та
листування з повітовою командою
поліції з цього питання.
1075 Місячні відомості Тернопільського
комісаріату про наявність
старшого складу службовців.
1076

Заяви осіб про прийняття їх на
службу у Тернопільський
комісаріат.

5

124

1
1077

1078

2
Заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату
поліції на видачу посвідчень
особи.
1925 рік
Циркуляр Тернопільської
окружної команди поліції про
порядок прийому у поліцію та
заява Добровольного Станіслава
про прийом його на службу .

3
1924 р.

4
9

2 березня 1925 р.
31 жовтня 1925 р.

7

1079

Циркуляр Тернопільського
воєводського управління про
організацію лікувально-медичного
огляду службовців держполіції та
заяви поліцейських про
призначення їх на лікувальну
комісію огляду стану здоров’я.

1925 р.

8

1080

Розпорядження Тернопільської
воєводської та повітової команд
поліції про забезпечення роботою
поліцейських, яких
прикомандировано у
розпорядження Тернопільського
комісаріату.

1925 р.

19

1081

Розпорядження Тернопільської
воєводської та повітової команд
поліції про звільнення окремих
поліцейських зі служби та
листування з повітовою командою
з цього питання.

1925 р.

34

1082

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
нагородження поліцейських за
хороше виконання службових
обов’язків та списки службовців
Тернопільського комісаріату.

7 лютого1925 р.
3 вересня 1925 р.

5

5

125

1
1083

2
Заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату про
переміщення їх по службі.

3
1925 р.

4
40

1084

Листування з Тернопільською
воєводською і повітовою
командами поліції про розстановку штатів в органах поліції.

7 лютого 1925 р.
19 листопада 1925 р.

29

1085

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції та
фінансовою палатою з питання
грошових нагороджень
поліцейськими Тернопільського
комісаріату.

1925 р.

11

1086

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання видачі пенсії та списки
поліцейських на отримання пенсії.

1925 р.

9

6 лютого 1926 р.
8 лютого 1926 р.

4

1926 рік
1087
Циркуляр Головної команди
поліції про повернення посвідчень
особи звільнених поліцейських та
листування з повітовою командою
з цього питання.
1088

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди про
звільнення поліцейських зі служби
та листування з повітовою
командою з цього питання.

1925-1926 р.

23

1089

Відомості Тернопільського
комісаріату поліції про наявність
поліцейських за серпень 1926 р.

серпень 1926 р.

3

1090

Відомості про видачу грошових
нагород поліцейським
Тернопільського комісаріату
поліції за виявлення осіб, які
порушили монопольну торгівлю.

1926 р.

8

5

126

1
1091

2
Заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату про
переведення їх на інше місце
служби.

3
1926 р.

4
34

1092

Заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату про
надання їм дозволу на одруження.

1926 р.

6

1093

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
повернення звільненим
поліцейським посвідчень особи та
оголошення про наявні вакантні
посади.

1926 р.

12

1094

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
забезпечення службою
прикомандированих поліцейських
у розпорядження Тернопільського
комісаріату.

1926 -1927 рр.

7

29 серпня 1927 р.
9 січня 1928 р.

7

1095

1927 рік
Розпорядження Тернопільської
воєводської команди про
проведення вербовки на службу у
поліцію та заяви осіб про
прийняття їх на службу.

1096

Повідомлення Тернопільської
повітової команди про
переведення поліцейських на інше
місце служби.

2 лютого 1927 р.
4 листопада 1927 р.

2

1097

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
звільнення зі служби
поліцейського комісаріату
Венцека Юзефа.

13 лютого 1927 р.
2 лютого 1927 р.

4

5

127

1
1098

2
Рішення Тернопільської команди
поліції на видачу грошової винагороди поліцейським Тернопільського комісаріату за виявлення
осіб, які порушили монопольну
торгівлю.

3
1927 р.

4
8

1099

Заяви поліцейських Тернопільського комісаріату про зарахування їм військової служби на
отримання надбавки за вислугу
років.

1927 р.

14

1928 р.

46

1928 рік
1100
Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції та заяви
окремих поліцейських Тернопільського комісаріату про переведення їх на інше місце служби.
1101

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання прийому окремих осіб в
Тернопільський комісаріат.

1928-1929 р.

62

1102

Циркуляр Міністерства
внутрішніх справ про
нагородження поліцейських
медаллю «Десятиріччя
незалежності Польщі», та списки
нагороджених поліцейських
Тернопільського комісаріату.

10 травня 1928 р.
20 грудня 1928 р.

15

1103

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
надання відпусток хворим
поліцейським; списки та заяви
поліцейських, які потребують
лікування.

1928 р.

43

5

128

1
1104

2
Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
направлення окремих
поліцейських Тернопільського
комісаріату у відрядження.

3
1928 р.

4
19

1105

Повідомлення Тернопільської
повітової команди поліції про
підвищення по службі
поліцейських Тернопільського
комісаріату.

1928 р.

5

1106

Заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату про
звільнення їх зі служби та рішення
Тернопільської повітової команди
з цього питання.

1928 р.

25

1107

Заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату про
встановлення трудового стажу.

1928 р.

9

1108

Заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату про
видачу їм дозволів на шлюб.

1928 р.

13

1109

Листування з Тернопільською
воєводсьою та повітовою
командами поліції з питання
зарахування терміну військової
служби до трудового стажу
поліцейським Тернопільського
комісаріату для отримання пенсії.

1928 р.

11

1110

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання упорядкування особових
справ поліцейських
Тернопільського комісаріату.

19 жовтня 1928 р.
15 грудня 1928 р.

5

5

129

1
1111

2
Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання видачі поліцейським
посвідчень особи та списки
поліцейських Тернопільського
комісаріату на обмін посвідчень.

3
4 квітня 1928 р.
19 грудня 1928 р.

4
11

1112

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
стан здоров’я поліцейських
Тернопільського комісаріату та
табель відпусток хворих
поліцейських.

20 березня 1928 р.
5 грудня 1928 р.

22

12 лютого 1929 р.
16 грудня 1929 р.

21

1929 рік
1113
Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
нагородження поліцейських Терно
пільського комісаріату медалями
«Десятиріччя незалежності Польщі» та листування з цього питання.
1114

Заяви слідчих осіб про прийняття
їх на службу у Тернопільський
комісаріат та листування з цього
питання.

1929 р.

97

1115

Заяви поліцейських Тернопільського комісаріату про звільнення
їх зі служби та листування з повіто
вою командою з цього питання.

1929 р.

9

1116

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання надання медичної
допомоги хворим поліцейським
Тернопільського комісаріату.

1928-1929 р.

144

1117

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
обрання депутатів на загальне
засідання членів каси
взаємодопомоги.

1 березня 1929 р.
8 березня 1929 р.

5

5

130

1
1118

2
Заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату про
надання їм дозволу на одруження.

3
1929 р.

4
8

1119

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
участь поліцейських
Тернопільського комісаріату у
спортивних змаганнях.

12 червня 1929 р.
19 вересня 1929 р.

16

1120

Розпорядження Тернопільської
повітової команди про
призначення та переведення
службовців.

13 лютого 1926 р.
12 жовтня 1926 р.

7

3 грудня 1930 р.
25 березня 1932 р.

4

1930 рік
1121 Розпорядження Головної команди
поліції та відомості
Тернопільської повітової команди
поліції про направлення
поліцейських на курси з
підвищення військового звання.
1122

1123

Розпорядження Тернопільської
повітової команди про
нагородження окремих
службовців Тернопільського
комісаріату.

19лютого 1930р.
26 лютого 1930 р.

Розпорядження Тернопільської
12 листопада 1931 р.
повітової команди про надання
25 листопада 1931 р.
списків поліцейських, які стали
членами товариства «Незалежність
Польщі» та списки поліцейських
Тернопільського комісаріату.

1931 рік
1124
Розпорядження Тернопільської
повітової команди про проведення
вербування на службу у поліцію та
заяви окремих осіб про прийняття
їх на службу у Тернопільський
комісаріат.

1931 р.

2

5

30

5

131

1
1125

2
Розпорядження Тернопільської
повітової команди про звільнення
окремих поліцейських
Тернопільського комісаріату через
хворобу.

3
6 лютого 1931 р.
15 липня 1931 р.

4
3

1126

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання звільнення хворих
поліцейських Тернопільського
комісаріату за висновками
лікарської комісії.

1931 р.

31

1127

Циркуляр Міністерства
внутрішніх справ та листування з
органами поліції про нагородження поліцейських Тернопільського
комісаріату «Хрестом Польщі» та
списки останніх.

1931 р.

25

1128 Листування з органами поліції про
переведення окремих поліцейських по службі. Том 1.

1931 р.

9

1129

Те саме, том 2 /останній/

1931 р.

12

1130

Заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату про
зарахування їм військової служби
до трудового стажу.

1931 р.

56

1131

Списки особового складу Терно
пільського комісаріату поліції.

1 березня 1930 р.
3 березня 1931 р.

10

1132

Списки поліцейських Тернопільського комісаріату поліції.

2 березня 1931 р.
3 березня 1931 р.

5

1133

Списки поліцейських
Тернопільського комісаріату, які
володіють іноземними мовами.

18 грудня 1929 р.
22 березня 1930 р.

4

5

132

1
1134

2
Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
надання медичної допомоги
поліцейським Тернопільського
комісаріату.

3
1930 р.

4
17

1135

Заяви окремих осіб про прийом їх
на службу у поліцію та листування
з повітовою командою з цього
питання.

1932-1933 р.

71

1136

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
нагородження окремих
поліцейських Тернопільського
комісаріату.

1932 р.

36

1137

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
надання медичної допомоги
хворим поліцейським.

1932 р.

44

1138

Заяви окремих осіб про прийом їх
на службу у поліцію та листування
з повітовою командою з цього
питання. Том 1

1933-1935 р.

281

1139

Те саме, том 2 /останній/.

1933-1935 рр.

162

1140

Інформація Тернопільської
повітової команди поліції про
правила обліку поліцейських та
списки поліцейських
Тернопільського комісаріату.

16 лютого 1933 р.
5 січня 1936 р.

28

1141

Вказівка Тернопільського
комісаріату про зарахування
військової служби до трудового
стажу на отримання пенсій за
вислугу років та листування з
органами поліції з цього питання.

24 травня 1933 р.
10 квітня 1934 р.

15

5

133

1
1142

2
Листування з органами поліції
про надання медичної допомоги
хворим поліцейським.

3
1933 р.

4
17

1143

Списки Тернопільського комісаріату на видачу посвідчень особи
для членів сімей поліцейських.

3 листопада 1933 р.
28 грудня 1933 р.

8

1144

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання відкриття спортивних
секцій та прийняття Пруссак
Юзефа у товариство «Креси».

18 лютого 1933 р.
5 травня 1936 р.

7

27 грудня 1934 р.
27 грудня 1934 р.

4

1145

1934 рік
Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
направлення поліцейських на
курси комендантів постерунків.

1146

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
звільнення від роботи поліцейських у релігійні свята та заяви
поліцейських Тернопільського
комісаріату про надання їм
відпусток.

1934 р.

5

1147

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання прийому окремих осіб в
органи поліції.

1934 р.

59

1148

Інструкції воєводської команди
поліції про порядок видачі нагород
поліцейським Тернопільського
комісаріату.

25 квітня 1934 р.
16 серпня 1934 р.

2

1149 Вказівка Тернопільської повітової
команди про взяття на облік
поліцейських, які володіють
іноземними мовами та листування
з цього питання.

8 січня 1934 р.
15 січня 1934 р.

3

5

134

1
1150

2
Списки поліцейських Тернопільського комісаріату поліції.

3
9 жовтня 1934 р.
23 жовтня 1934 р.

4
3

1151

Інформація Тернопільського
комісаріату поліції про прийняття
окремих поліцейських у члени
спортивного товариства «Легіон».

8 травня 1934 р.
9 травня 1934 р.

2

1152

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
переміщення по службі
поліцейського інструктора
Пруссака Юзефа.

19 січня 1934 р.
20 січня 1934 р.

2

1153

Списки Тернопільського
комісаріату поліції на членів каси
взаємодопомоги та листування з
повітовою командою поліції з
цього питання.

1154

1935 рік
Розпорядження Тернопільської
повітової команди про одруження
з поліцейським.

7 лютого 1934 р.
7 березня 1934 р.

4

25 червня 1935 р.
25 липня 1935 р.

1

1155

Заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату на
видачу дозволів на одруження.

1933-1935 рр.

16

1156

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
проведення медичного огляду
поліцейських Тернопільського
комісаріату про надання їм
відпусток на час лікування.

1933-1936 рр.

89

1157

Розпорядження державної
пенсійної установи про правила
заповнення особових справ
пенсіонерів та заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату про
зарахування їм служби в армії для
отримання пенсій.

1933-1935 рр.

47

5

135

1
1158

2
Вказівки Тернопільської
воєводської команди поліції про
надання поліцейським святкових
відпусток та заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату на
відпустку.

3
1935 р.

4
18

1159

Інформація Тернопільського
комісаріату про нагородження
окремих поліцейських.

1935 р.

12

1160

Заява поліцейського Тернопільського комісаріату Ясинського
Мечислава про переведення його
на інше місце служби.

27 грудня 1934 р.
8 січня 1935 р.

2

1161

Заяви поліцейських Тернопіль ського комісаріату на видачу їм
допомоги та листування з Терно
пільською повітовою командою з
цього питання.

1934-1935 рр.

54

1162 Інформація комісаріату поліції про
3 липня 1935 р.
вихід окремих поліцейських з каси 12 листопада 1935 р.
взаємодопомоги.

4

1163 Листування з Тернопільською пові
товою командою поліції про переведення поліцейських по службі.

1935 р.

49

1164

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
відкомандирування поліцейських
Тернопільського комісаріату на
господарські роботи.

1935-1937 рр.

22

1165

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання заповнення кваліфікаційних карток поліцейських та
відомості комісаріату про видачу
поліцейським та їх сім’ям
посвідчень.

1934-1935 рр.

58

5

136

1

2
1936 рік
1166 Заяви окремих осіб про прийняття
їх на службу в поліцію та листуван
ня з Тернопільською повітовою
командою поліції з цього питання.

3

4

1936 р.

10

1936 р.

21

1167

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
видачу нагород поліцейським Тернопільського комісаріату за виявлення порушників громадського
порядку та монопольної торгівлі.

1168

Заяви поліцейських Тернопіль24 листопада 1936 р.
ського комісаріату про прийом їх у
11 грудня 1936 р.
члени «Союзу колишніх
добровольців польської армії».

1169

1170

Списки поліцейських
Тернопільського комісаріату.
1937 рік
Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
впорядкування особових справ
поліцейських та заяви
поліцейських Тернопільського
комісаріату на видачу їм
посвідчень особи.

1171

Заяви поліцейських Тернопільського комісаріату про
переведення їх на інше місце
служби та листування з
Тернопільською повітовою
командою поліції з цього питання.

1172

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
осіб, які бажають вступити на
службу у Тернопільський
комісаріат.

2

2 грудня 1925 р.
9 листопада 1936 р.

26

6 березня 1937 р.
6 серпня 1937 р.

11

1937 р.

46

19січня 1937 р.
4 жовтня 1937 р.

12

5

137

1
1173

2
Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання тимчасового
відкомандирування поліцейських
Тернопільського комісаріату у
розпорядження повітових команд.

3
1937 р.

4
39

1174

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
видачу нагород поліцейським
Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції за
виявлення порушників
громадського порядку та
монопольної торгівлі.

1937 р.

9

1175

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання забезпечення відпустками
хворих поліцейських
Тернопільського комісаріату.

1937 р.

14

1176

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
поліцейських, які прибули у
розпорядження Тернопільського
комісаріату.

28 травня 1937 р.
4 червня 1937 р.

3

1177

Заяви поліцейських Тернопільського комісаріату про зарахування їм військової служби до трудового стажу для отримання пенсії.

26 травня 1937 р.
22 жовтня 1937 р.

4

1178

Заяви поліцейських Тернопільського комісаріату на видачу їм
свідоцтв про трудовий стаж та
листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
цього питання.

1937 р.

13

5

138

1
1179

2
Заяви поліцейських Тернопільського комісаріату про видачу
дозволів поліцейським на
придбання зброї та рішення
комісаріату з цього питання.

1938 рік
1180
Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
проведення нового набору осіб на
службу у поліцію

3
1937-1938 р.

4

21 січня 1938 р.
31 березня 1938 р.

2

1181

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
поповнення поліцейських штатів
на постерунках.

2 грудня 1938 р.
9 грудня 1938 р.

2

1182

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
звільнення окремих поліцейських
зі служби.

6 вересня 1936 р.
2 листопада 1938 р.

5

1183

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
нагородження за надстрокову
службу та списки нагороджених
поліцейських Тернопільського
комісаріату.

1938 р.

20

4 серпня 1939 р.

2

1184

1939 рік
Заява Кродаса Яна про прийняття
його на службу в Тернопільський
комісаріат.

1185

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про пере
ведення непрацездатних поліцейських на канцелярські роботи.

28 квітня 1938 р.

2

1186

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
переведення Словінського Томаша
по службі.

10 жовтня 1938 р.
11 жовтня 1938 р.

1

5
Н.б
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1
1187

2
Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання тимчасового звільнення
через хворобу Чечетки Казимира.

Відділення: Дисциплінарне
1188 Листування з органами поліції про
накладення дисциплінарних
стягнень на окремих поліцейських
та протоколи розслідувань. Том 1.

3
21 лютого 1939 р.
14 березня1939 р.

4
3

1925-1932 рр.

117

1189

Те саме, том 2.

1925-1934 рр.

106

1190

Те саме, том 3.

1923-1934 рр.

55

1191

Те саме, том 4.

1939 р.

570

1192

Те саме, том 5.

1926-1933 р.

85

1193

Те саме, том 6.

1925-1939 р.

201

1194

Те саме, том 7.

1925-1934 р.

106

1195

Те саме, том 8.

1921-1933 р.

36

1196

Те саме, том 9.

1922-1939 р.

134

1197

Те саме, том 10.

1923-1939 р.

60

1198

Те саме, том 11.

1923-1934 р.

125

1199

Те саме, том 12.

1922-1933 р.

128

1200

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
зняття дисциплінарних стягнень з
окремих поліцейських
Тернопільського комісаріату.

192-1935 рр.

15

1201

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
зміцнення дисципліни в органах
поліції.

20 лютого 1929 р.
10 квітня 1929 р.

3

5

Н.б

140

1
1202

2
Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
розгляд скарг окремих осіб на
поліцейських.

3
1930-1934 рр.

4
61

1203

Відомості Тернопільського
комісаріату про кількість
накладених стягнень на
поліцейських.

січень 1934 р.
31 грудня 1934 р.

5

1204

Статистичні відомості
тернопільського комісаріату про
дисциплінарні стягнення на
поліцейських за 1921 р.

19 січня 1922 р.
28 січня 1922 р.

4

5 березня 1924 р.

1

1245

Відділення: Навчання
1924 рік
Розпорядження Тернопільської
окружної команди поліції про
навчання молодшого
поліцейського складу .

1246

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
навчання молодшого
поліцейського складу.

8 вересня 1924 р.

1

1247

Кваліфікаційні картки
поліцейських Тернопільського
комісаріату.

23 жовтня 1924 р.
8 листопада 1924 р.

3

24
13 січня 1925 р.
22 листопада 1925 р.

14

1926 р.

34

1925 рік
1248
Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання організації та проведення
курсів навчання поліцейських.

1249

1926 рік
Розпорядження Тернопільської
команди поліції та листування з
поліцейськими органами про
організацію курсів полковників
поліції.

5

141

1
1250

2
Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
усунення недоліків у навчанні
поліцейських.

1251

Списки поліцейських
Тернопільського комісаріату , які
приймають участь у навчальній
стрільбі з гвинтівок.

1252

1927 рік
Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
службове, технічне та військове
навчання поліцейських.

3
12 березня 1926 р.

4
1

29 вересня 1926 р.
14 жовтня 1926 р.

10

5 січня 1927 р.
14 грудня 1927 р.

20

1253

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
проведення платних змагань з
стрільби з гвинтівок та пістолетів
та списки учасників.

22 січня 1927 р.
29 квітня 1927 р.

6

1254

Щоденник обліку виконаної
роботи по технічному та
службовому навчанні
поліцейських Тернопільського
комісаріату.

18 лютого 1927 р.
29 грудня 1927 р.

33

1255

Список викладачів курсів для
неграмотних та гмін в яких було
відкрито ці курси.

1256

1928 рік
Відомості Тернопільської
повітової команди поліції про
відкриття курсів з підготовки та
перепідготовки рядових
поліцейських та писки останніх.

1257 Заяви поліцейських про прийняття
їх на поліцейські курси.

11 серпня 1927 р.
12 серпня 1927 р.

2

13 червня 1928 р.
23 червня 1928 р.

7

14 березня 1928 р.
21 вересня 1928 р.

5

Н.б

142

1
1258

2
Відомості Тернопільської
повітової команди поліції про
проведення загальнополіцейських
спортивних змагань та їх
програма.

3
27 березня 1928 р.
18 червня 1928 р.

4
8

1259 Вказівка Тернопільської повітової
команди поліції про проведення
змагань зі стрільби та списки
учасників.

30 квітня 1928 р.
16 травня 1928 р.

3

260

Щоденник обліку виконаної
роботи з технічного та службового
навчання поліцейських
Тернопільського комісаріату.
Том 1.

3 січня 1926 р.
24 жовтня 1928 р.

53

1261

Те саме, том 2.

2 квітня 1931 р.
10 вересня 1931 р.

39

1262

Те саме, том 3 /останній/.

12 квітня 1932 р.
12 березня 1933 р.

71

1263

1929 рік
Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції з
питання навчання поліцейських.

31 січня 1929 р.
30 жовтня 1929 р.

4

1264

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
вступ поліцейських у члени
товариства «Ліга оборони пшеців
повеча та флоти народовей» та
списки поліцейських членів цього
товариства.

25 березня 1929 р.
3 вересня 1929 р.

13

1265

Відомості Тернопільської
повітової команди поліції про
організацію курсів німецької та
мові списки поліцейських, які
бажають взяти участь у навчанні.

12 березня 1929 р.
8 березня 1929 р.

7

5

143

1
1266

2
Річний план Тернопільської
команди поліції ІХ округу
загального навчання поліцейських
на 1929 р.

3
грудень 1928 р.

4
10

1267

Вказівка Варшавської Головної
команди поліції про організацію
спортивних змагань їх плани та
списки поліцейських, які бажають
прийняти участь у цих змаганнях.

21 березня 1929 р.
27 липня 1929 р.

13

268

Щоденник обліку проведеної
роботи з технічного та службового
навчання поліцейських
Тернопільського комісаріату.
Том 1.

31 січня 1929 р.
9 вересня 1929 р.

30

1269

Те саме, том 2 /останній/.

9 вересня 1929 р.
6 березня 1930 р.

107

1270

Заяви поліцейського Куб’яка
Людовіка про направлення його на
курси поліцейських у Жураднові.

14 грудня 1929 р.
28 грудня 1929 р.

2

1271

Правила про збір гербових оплат
від різного виду персональних
документів.

Без дат

7

1272

Інструкція про правила подання
тривожного сигналу
поліцейськими.

19 квітня 1929 р.

9

10 березня 1930 р.
15 вересня 1930 р.

29

13 грудня 1930 р.
30 січня 1931 р.

31

1930 рік
1273 Журнал обліку виконаної роботи з
технічного та службового
навчання поліцейських
Тернопільського комісаріату.
1274

Щоденник обліку виконаної
роботи з технічного та службового
навчання поліцейських
Тернопільського комісаріату.

5

144

1
1275

1276

1277

2
Листування з Тернопільської
повітової команди поліції про
кандидатів на курси поліцейських.
1932 рік
Список поліцейських
Тернопільського комісаріату, які
закінчили курси поліцейських.
1933 рік
Місячний план загального
навчання поліцейських
Тернопільського комісаріату на
1934 р.

3
3 березня 1930 р.
16серпня 1930 р.

4
6

19 листопада 1932 р.
5 грудня 1932 р.

7

14 січня 1933 р.
14 листопада 1933 р.

12

1278

Списки поліцейських
Тернопільського комісаріату
членів поліцейського спортивного
клубу.

9 травня 1933 р.
12 травня 1933 р.

4

1279

Списки поліцейських
Тернопільського комісаріату, які
беруть участь у стрілкові секції.

6 травня 1933 р.
20 травня 1933 р.

3

1280

Списки поліцейських
Тернопільського комісаріату, які
беруть участь у музикальному
гуртку.

26 грудня 1932 р.
25 січня 1933 р.

8

1281

Списки поліцейських
Тернопільського комісаріату, які
передплатили газету «Кодекс
постеповання карнего».

25 січня 1933 р.
27 квітня 1933 р.

9

1282

Списки поліцейських
Тернопільського комісаріату, які
навчаються боксу.

4 липня 1933 р.
25 липня 1933 р.

4

1283

Місячний план загального
навчання поліцейських
Тернопільського комісаріату на
1934 р.

16 грудня 1933 р.
13 листопада 1934 р.

13

5
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1
1284

1285

2
Вказівка центральної слідчої
служби про дресирування
поліцейських собак.
1934 рік
Списки поліцейських, які не
проходили навчання з гвинтівок.

3
22 березня 1937 р.
21 квітня 1937 р.

4
5

19 квітня 1934 р.
27 жовтня 1934 р.

9

1286

Відомості сплати поліцейськими
членських внесків за
приналежність до «Ліги оборони
пжеців повіту».

18 січня 1935 р.
5 грудня 1935 р.

98

1287

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
проведення загальнодержавних
спортивних змагань поліцейських.

30 травня 1934 р.
18 серпня 1934 р.

16

1288

Розпорядження Тернопільської
повітової команди щодо
поліцейської бібліотеки.

23 березня 1935 р.
18 грудня 1935 р.

4

1289

Програма двохтижневого курсу
лижного спорту та списки
поліцейських Тернопільського
комісаріату, які займаються цим
видом спорту.

19 січня 1935 р.
12 вересня 1935 р.

17

1290

Місячний план загального
навчання поліцейських.

8 грудня 1934 р.
9 листопада 1935 р.

13

1291

Повідомлення Тернопільської
повітової команди про проведення
занять зі стрільби з гвинтівок та
пістолетів.

31 липня 1935 р.
12 серпня 1935 р.

3

1292

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
внесення змін до навої службової
інструкції поліцейських.

14 червня 1935 р.
27 серпня 1935 р.

10

1293

Списки поліцейських
Тернопільського комісаріату.

12 листопада 1935 р.
14 листопада 1935 р.

4

5
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1
1294

2
Відомості про сплату
поліцейськими членських внесків
за приналежність до «Ліги
оборони пжеців пожара».

3
2 квітня 1935 р.
17 вересня 1935 р.

4
93

1295

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
організацію занять з плавання та
списки поліцейських, які не
вміють плавати.

12 липня 1935 р.
20 липня 1935 р.

6

1296

Місячні плани по загально
службовому навчанні
поліцейських.

17 квітня 1936 р.
18 листопада 1936 р.

7

24 липня 1936 р.
16 грудня 1936 р.

11

1297

1936 рік
Списки поліцейських
Тернопільського комісаріату.

1298

Списки поліцейських з
зазначенням загальної та
поліцейської освіти та листування
з поліцейськими органами з
питання службового навчання
поліцейських.

18 січня 1936 р.
17 липня 1936 р.

16

1299

Списки поліцейських
Тернопільського комісаріату та
слідчого відділу, які беруть участь
у змаганнях зі стрільби.

31 червня 1936 р.
29 липня 1936 р.

52

1300

Інструкція зі стрільби з
автоматичних пістолетів.

6 липня 1936 р.

3

1301

Відомості сплати поліцейськими
членських внесків за
приналежність до товариства «Ліга
оборони протихімічної та
повітряної оборони».

3 лютого 1936 р.
6 лютого 1936 р.

11

5
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1
1302

2
1937 рік
Місячна програма загально
службового навчання
поліцейських та відомості про їх
успішність за вересень.

16 серпня 1937 р.
вересень 1937 р.

3

1303

Списки поліцейських, які брали
участь у навчанні стрільби.

14 жовтня 1937 р.
22 листопада 1937 р.

3

30 березня 1938 р.
20 грудня 1938 р.

5

1304

1938 рік
Місячні програми загально
службового навчання
поліцейських та відомості про їх
успішність.

3

5

1305

Список поліцейських
Тернопільського слідчого відділу,
яких направлено на
перепідготовку.

23 листопада 1938 р.

1

1306

Заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату про
надання їм дозволу на навчання у
загальноосвітніх школах та вузах.

15листопада 1938 р.
15 3 січня 1939 р.

3

1307

Інструкція про подання
поліцейськими сигналів тривоги.

7 березня 1938 р.
18 листопада 1938 р.

7

1308

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції
щодо представлення кандидатів на
поліцейські курси.

25 січня 1938 р.
17 жовтня 1938 р.

9

1939 рік
Місячні програми загально
службового навчання
поліцейських.

26
21 січня 1939 р.
4 вересня 1939 р.

11

Списки поліцейських
Тернопільського комісаріату, які
беруть участь у навчанні з
стрільби.

8 березня 1939 р.
16 вересня 1939 р.

14

1309

1310
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1
1311

2
Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
направлення Камінського
Мечислава на курси поліцейських.

Відділ: Господарський
1922 рік
1312 Журнал обліку щоденної закупівлі
продовольства для їдальні
комісаріату.

3
15 липня 1939 р.
17 серпня 1939 р.

4
2

листопад 1921 р.
23 квітня 1923 р.

41

1313

Циркуляр Тернопільської
окружної команди поліції про
збільшення заробітної платні
поліцейським та заяви окремих
поліцейських про виплату їм
коштів на відрядження.

11 січня 1922 р.
11 листопада 1922 р.

6

1314

Розпорядження Тернопільської
команди поліції ІХ округу та
листування з органами поліції про
сплачення поліцейським за
понаднормову роботу.

7 лютого 1922 р.
18 серпня 1922 р.

3

1315

Розпорядження Головної та
окружної команд поліції ІХ округу
про закупівлю матеріалів на
обмундирування поліцейських за
їх готівковий рахунок.

10 червня 1922 р.
14 липня 1922 р.

2

1316

Розпорядження Тернопільської
команди поліції ІХ округу та
листування з органами поліції
про проведення огляду коней
Тернопільського комісаріату та
дозвіл на продаж забракованих
коней.

1317

Списки службовців Комісаріату,
які харчуються у комісаріатській
їдальні.

16 березня 1922 р.
10 червня 1922 р.

1

1 лютого 1922 р.
1 березня 1922 р.

34

5
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1
1318

2
Відомості Тернопільського
комісаріату про наявність зброї та
обмундирування і списки службов
ців, які отримали обмундирування.

3
квітень 1922 р.
1 квітня 1923 р.

4
34

1319

Відомості Тернопільського
комісаріату про витрати
медикаментів для поліцейських.

13 липня 1922 р.

9

1320

Відомості на виплату зарплати
поліцейським Тернопільського
комісаріату.

січень 1922 р.
липень 1922 р.

101

1321

Відомості на виплату зарплати
службовцям Тернопільського
комісаріату.

липень 1922 р.
грудень 1922 р.

180

1322

Листування з Тернопільською
окружною командою поліції ІХ
округу про збір коштів на
передплату газет та журналів.

23 червня 1922 р.
24 жовтня 1922 р.

4

1323

Листування з Тернопільською
окружною командою поліції та
Тернопільським староством про
конфіскацію бездоглядного майна,
яке перебуває на зберіганні у
Тернопільському комісаріаті.

4 лютого 1922 р.
19 червня 1922 р.

13

1324

Листування з Тернопільською
окружною і повітовою командами
поліції про надання допомоги
поліцейським та повернення
переплати поліцейськими.

1921-1923 рр.

15

1325

Листування з Тернопільською
окружною командою поліції ІХ
округу про придбання інвентаря та
будматеріалів для проведення
поточного ремонту будівлі
комісаріату та листування з
повітовою командою поліції з
цього питання.

4 січня 1922 р.
28 липня 1922 р.

8

5
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1
1326

3
28 травня 1922 р.
14 серпня 1922 р.

4
4

7 травня 1923 р.
28 травня 1923 р.

9

1328 Місячні відомості Тернопільського
комісаріату про витрати продуктів
харчування на утримання
ув’язнених.

14 лютого 1923 р.
30 вересня 1923 р.

26

1329 Місячні відомості Тернопільського
комісаріату про витрати
поліцейських, яким потрібно
обмундирування.

27 липня 1923 р.
28 липня 1923 р.

3

1327

2
Листування з Тернопільською
повітовою комісією про наявність
інвентаря.
1923 рік
Відомості Тернопільського
комісаріату про наявність зброї.

1330

Списки Тернопільського
комісаріату на поліцейських, які
потребують обмундирування.

27 липня 1923 р.
28 липня 1923 р.

3

1331

Вимоги Тернопільського
комісаріату на обмундирування
для службовців та списки , які
внесли гроші за наручники.

4 серпня 1923 р.
24 вересня 1923 р.

8

1 червня 1923 р.
31 грудня 1924 р.

45

1924 р.

67

1924 р.

42

1332 Журнал обліку щоденної закупівлі
продовольства для комісаріатської
їдальні за 1923-1924 рр.

1333

1924 рік
Журнал обліку про витрати
продуктів харчування у
комісаріатській столові за 1924 р.

1334

Касова книга Тернопільського
комісаріату.

5
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1
1335

2
Розпорядження Тернопільської
окружної команди ІХ округу про
повернення коштів, утриманих за
навчання дітей поліцейських у
школах.

3
8 квітня 1924 р.

4
1

1336

Розклад Тернопільського відділу
охорони здоров’я та
Тернопільського староства про
сплату поліцейськими наданої їм
медичної допомоги.

27серпня 1924 р
23 вересня 1924 р.

2

1337

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
закупівлю службовцями плащнаметів та списки забракованого
майна Тернопільського
комісаріату.

14 вересня 1924 р.
5 грудня 1924 р.

6

1338

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
запровадження обов’язкового
носіння форми та списки на
придбання господарського
інвентаря.

12 грудня 1924 р.
23 грудня 1924 р.

29

9 лютого 1925 р.
15 грудня 1925 р.

4

1925-1926 рр.

24

14 лютого 1925 р.

2

1925 рік
1339
Розпорядження Міністерства
внутрішніх справ та Тернопільської окружної команди ІХ округу
про лікування та відпочинку у
санаторіях хворих поліцейських.
1340 Список інвентаря Тернопільського
комісаріату за 1925 р.
1341

Список Тернопільського
комісаріату на поліцейських, які
проживають у казармах.

1342 Витяги з наказу Головної команди
поліції про перерахування коштів
за транспортування ув’язнених.

26 травня 1922 р.
6 жовтня 1925 р.

4

5
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1
1343

2
Відомості Тернопільського
комісаріату про витрату коштів на
утримання ув’язнених.

3
грудень 1924 р.
4 серпня 1925 р.

4
11

1344

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання асигнування коштів для
надання коштів колишнім
службовцям та заяви останніх.

1925 р.

12

1345

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
територіальний поділ
м. Тернополя на райони.

15 травня 1925 р.
26 червня 1926 р.

9

1346

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
заборгованість поліцейських
комісаріату.

21 березня 1925 р.
10 квітня 1925 р.

3

1347

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
наявність інвентаря та списки
зброї, що перебуває на зберіганні
у комісаріаті.

23 березня 1925 р.
18 вересня 1925 р.

13

1348

Вимога Тернопільського
комісаріату на канцелярські
приналежності.

20 березня 1925 р.
20 вересня 1925 р.

4

13 січня 1926 р.
26 липня 1926 р.

9

1 січня 1926 р.
3 грудня 1926 р.

28

1349

1350

1926 рік
Відомості Тернопільського
комісаріату про наявність
перев’язочних матеріалів та
листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
цього питання.
Відомості Тернопільського
комісаріату про витрату коштів на
утримання ув’язнених.

5
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1
1351

2
Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
врегулювання питання про
перевезення багажу ув’язнених та
про отримання недоброякісного
одягу для ув’язнених.

3
2 липня 1926 р.
20 листопада 1926 р.

4
8

1352

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
придбання канцелярських при
належностей для Тернопільського
комісаріату.

20січня 1926 р.
28 вересня 1926 р.

7

1927-1930 р.

25

1353

1927 рік
Розпорядження Міністерства
Внутрішніх справ та Тернопільської воєводської команди про
порядок видачі допомоги та заяви
поліцейських комісаріату на
видачу їм допомоги.

1354

Розпорядження Тернопільської
воєводської та повітової команд
поліції про перевірку стану казарм
та порядок носіння
обмундирування.

1355

Журнал щоденного контролю
закупівлі продовольства для
заарештованих комісаріатом.

1356

1928 рік
Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
нарахування поліцейським
комісаріатом грошей за
понаднормову службу.

1357 Розпорядження Головної команди
поліції про економію коштів при
перевезенні ув’язнених.

18січня 1927 р.
2 жовтня 1927 р.

9

15 травня 1927 р.
9 березня 1934 р.

14

23 лютого 1928 р.
12 вересня 1928 р.

2

17 квітня 1928 р.
2 червня 1928 р.

2

5

154

1
1358

2
Відомості на видачу заробітної
плати поліцейським
Тернопільського комісаріату.

3
1 червня 1928 р.
7 грудня 1928 р.

4
45

1359

Відомості Тернопільського
комісаріату про витрату коштів на
харчування ув’язнених.

2 березня 1928 р.
4 жовтня 1928 р.

10

1360

Відомості Тернопільського
комісаріату про витрату коштів на
проїзні квитки на залізниці для
поліцейських.

14 березня 1928 р.
15 березня 1928 р.

5

1361

Списки Тернопільського
комісаріату на видачу велосипедів
Поліцейським для службового
користування.

18 квітня 1928 р.
2 березня 1929 р.

33

1362 Заяви Тернопільського комісаріату
на видачу грошової допомоги в
рахунок заробітної плати.

1928-1929 р.

5

1363

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
заборгованість поліцейських
комісаріату.

1928 р.

38

1364

Листування з Тернопільським
воєводським управлінням,
староством та повітовою
командою поліції про
перерахування коштів на
лікування у лікарні поліцейських
Тернопільського комісаріату .

1928 р.

15

15березня 1929 р.
23 листопада 1929 р.

12

1366

1929 рік
Циркуляри товариства
«Поліцейський дім здоров’я» та
повідомлення Тернопільської
повітової команди поліції про
відкриття оздоровчого сезону у
санаторіях та заяви службовців на
їх лікування.

5

155

1
1367

2
Розпорядження Міністерства
юстиції про порядок сплати за
транспортування ув’язнених.

3
18 січня 1927 р.
9 жовтня 1929 р.

4
7

1368

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
організацію каси взаємодопомоги,
статут каси та протоколи засідання
членів каси.

3 червня 1929 р.
7 вересня 1929 р.

44

1369

Розпорядження Тернопільської
воєводської та повітової команд
поліції про перевірку наявності
зброї.

15 травня 1929 р.
30 листопада 1929 р.

3

1370

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
подання на затвердження
бюджетного кошторису на
опалення та освітлення
комісаріату.

18 травня 1929 р.

3

1371

Відомості Тернопільського
комісаріату поліції про облік
коштовностей та грошей ,
відібраних у затриманих осіб.

16 травня 1931 р.
20 травня 1931 р.

6

1372

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
заборону службовцям відвідувати
будинки терпимості та список цих
будинків.

Без дат

1

2 червня 1930 р.
11 грудня 1930 р.

9

1 травня 1930 р.
1 листопада 1930 р.

9

1373

1374

1930 рік
Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
забезпечення поліцейських
медичною допомогою.
Розпорядження Головної та
Тернопільської повітової
команди поліції про витрату
бюджетних коштів.

5

156

1
1375

2
Розпорядження Міністерства
внутрішніх справ про видачу
літнього обмундирування для
поліцейських.

3
21 липня 1930 р.
21 вересня 1930 р.

4
11

1376

Розпорядження Тернопільської
воєводської та повітової команди
поліції про направлення делегатів
у Варшаву на засідання ,
присвячене Пілсудському.

15 березня 1930 р.
18 березня 1930 р.

2

1377

Управління Тернопільської
команди поліції про відкриття
бібліотек для користування
поліцейських.

17 березня 1930 р.
10 вересня 1930 р.

9

1378

Відомості Тернопільського
комісаріату про розподіл
поліцейських по відділах.

26 лютого 1930 р.
25 березня 1930 р.

9

26 березня 1930 р.

9

17 лютого 1930 р.
16 липня 1930 р.

6

1379 Відомості господарського відділу
Тернопільського комісаріату про
доходи підсобного господарства.
1380

Відомості Тернопільського
комісаріату про витрати на
транспортування ув’язнених.

1381

Заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату на
видачу допомоги в рахунок
заробітної плати.

1931 рік
1382 Заяви службовців Тернопільського
комісаріату на видачу одноразової
допомоги.
1383

Відомості Тернопільського
комісаріату на видачу заробітної
плати поліцейським.

1930 р.

4

1931-1938 р.

24

лютий 1931 р.
31 березня 1931 р.

12

5
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1
1384

2
Відомості Тернопільського
комісаріату про витрату продуктів
харчування для ув’язнених.

3
5 січня 1931 р.

4
4

1385

Відомості Тернопільського
комісаріату про витрату коштів на
харчування ув’язнених.

2 листопада 1931 р.

4

1386

Відомості Тернопільського
комісаріату про утримання
заборгованості поліцейських.

січень 1931 р.
жовтень 1931 р.

104

1387 Місячні відомості комісаріату про
28 січня 1931 р.
сплату поліцейським за
16 листопада 1931 р.
понаднормову роботу та
листування з Тернопільською
повітовою командою з цього
питання.

49

1388

Списки поліцейських
Тернопільського комісаріату, які
отримали обмундирування.

1931 р.

51

1389

Списки Тернопільського
комісаріату на осіб, які мають
дозвіл повітового староства на
право носіння зброї.

1931 р.

20

1390

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
придбання палива для комісаріату.

15 вересня 1930 р.
11 лютого 1931 р.

6

1391

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
наявність та перевірку зброї
Тернопільського комісаріату .

9 листопада 1930 р.
21 жовтня 1931 р.

8

1392

Листування з Тернопільською
воєводською та повітовими
командами поліції про
заборгованість окремих
поліцейських комісаріату.

6 листопада 1931 р.
5 січня 1932 р.

5

5
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1
1393

2
1932 рік
Розпорядження Тернопільської
воєводської та повітової команд
поліції про видачу
обмундирування поліцейським.

3

4

10 травня 1932 р.
19 грудня 1932 р.

15

1394

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
заборгованість поліцейських
комісаріату.

28 квітня 1932 р.
3 листопада 1932 р.

3

1395

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
питання лікування поліцейських
комісаріату у санаторіях.

30 травня 1930 р.
30 листопада 1932 р.

2

1396

1934 рік
Місячні фінансові баланси
господарського комісаріату за
1934 р.

31 січня 1934 р.
31 грудня 1934 р.

24

1397

Місячні фінансові баланси
Тернопільського комісаріату про
витрати позабюджетних коштів.

1 лютого 1934 р.
31 грудня 1934 р.

12

1398

Звіт Тернопільського комісаріату
за травень 1934 рік про витрату
продуктів харчування для
арештованих та листування з
Тернопільською повітовою
командою поліції з цього питання.

5 червня 1934 р.
6 липня 1934 р.

4

1399

Звіт Тернопільського комісаріату
про грошові виплати
поліцейським за понаднормову
службу.

16 грудня 1933 р.
5 лютого 1934 р.

8

1400

Списки Тернопільського
комісаріату на видачу
обмундирування поліцейським та
листування з Тернопільською
повітовою командою поліції з
цього питання.

24 лютого 1932 р.
6 грудня 1934 р.

28

5
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1
1401

2
Списки Тернопільського
комісаріату на видачу зброї
поліцейським.

3
21 січня 1934 р.
17 липня 1934 р.

4
14

1402

Контрольний список реєстрації
телефонних переговорів
Тернопільського комісаріату.

9 січня 1934 р.
15 грудня 1934 р.

15

1403

Заяви окремих поліцейських на
надання дозволу на придбання
зброї за готівковий розрахунок.

1934 р.

23

1404

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
збір коштів для вшанування
пам’яті Ю. Пілсудського.

1405 Листування з окружними судами з
питання фінансування коштів для
відправлення заарештованих по
етапу.
1406

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції та
Тернопільським староством про
доходи та витрати коштів за
накладення штрафів.

1407 Розпорядження Головної команди
поліції про зміну Телефонних
номерів та списки апаратів, які є
на поліцейських постах.
1935 рік
1408 Дозвіл Тернопільської воєводської
команди поліції на придбання
поліцейськими автоматичних
пістолетів за готівку.
1409

Списки Тернопільського
комісаріату на членів товариства
Школи людової (ТСЛ)

23 березня 1934 р.
20 листопада 1934 р.

6

7 квітня 1934 р.
29 жовтня 1934 р.

11

27 березня 1934 р.
5 квітня 1934 р.

9

12 березня 1935 р.
10 січня 1936 р.

9

13 вересня 1935 р.
25 вересня 1935 р.

1

13 травня 1934 р.
5 травня 1935 р.

22

5
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1
1410

2
Списки поліцейських
Тернопільського комісаріату, які
носять зброю.

3
16 січня 1935 р.
26 січня 1935 р.

4
8

1411

Відомості Тернопільського
комісаріату про утримання
заборгованостей поліцейських.

червень 1935 р.
березень 1936 р.

67

1935 р.

21

1412 Заяви службовців Тернопільського
комісаріату на видачу їм
одноразової допомоги.
1413

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
заборгованість за харчування
поліцейських Тернопільського
комісаріату.

1935 р.

23

1414

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
заборгованість поліцейських
Тернопільського комісаріату.

1935 р.

17

1415

Листування з Тернопільським
слідчим відділом і постерунками
поліції про транспортування
ув’язнених.

1935 р.

147

1416

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
утримання зі службовців
заборгованості за надану їм
медичну допомогу.

1935 р.

5

1417

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
посилення контролю за
правильним накладенням штрафів
та заяви поліцейських про втрату
штрафних квитанцій.

1933-1935 рр.

12

5

161

1
1418

2
1936 рік
Відомості Тернопільського
комісаріату про утримання
заборгованостей поліцейських.

3

4

1 лютого 1936 р.
грудень 1936 р.

145

1419

Списки службовців
Тернопільського комісаріату, які
мають наручники.

16 січня 1936 р.
19 січня 1936 р.

5

1420

Відомості Тернопільського
комісаріату про кількість
витрачених поліцейськими
залізничних квитків за 1936 р.

31 грудня 1936 р.
14 січня 1937 р.

7

1421

Відомості Тернопільського
комісаріату про виплату
поліцейським коштів на
відрядження .

2 грудня 1935 р.
22 вересня 1936 р.

9

1422

Заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату на
видачу їм гумових палиць та
свистків для службового
користування.

1935 р.

10

1423 Заяви службовців Тернопільського
комісаріату на надання їм
одноразової допомоги.

1936 р.

9

1424 Заяви службовців Тернопільського
комісаріату на право володіння
зброєю та листування з
Тернопільською повітовою
командою поліції з цього питання.

1936 р.

39

7 травня 1936 р.
7 липня 1936 р.

4

1425

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про о
виплату поліцейським
Тернопільського комісаріату
коштів на відрядження .

5

162

1
1426

2
Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
надання повноважень
поліцейським на право накладення
штрафів на громадян за
порушення порядку.

3
1936 р.

4
5

1427

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
забезпечення поліцейських
обмундируванням.

7 лютого 1936 р.
3 грудня 1936 р.

17

22 травня 1937 р.
4 серпня 1937 р.

3

1428

1937 рік
Розпорядження Тернопільської
воєводської команди та
листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
носіння та розподіл зброї між
поліцейськими.

1429

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції
телефонних переговорів та
контрольний список реєстрації
переговорів Тернопільського
комісаріату.

3 січня 1937 р.
18 грудня 1937 р.

14

1430

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про
розподіл значків для службовців
Тернопільського комісаріату.

17 Квітня 1937 р.
4 вересня 1937 р.

3

1431

Розпорядження Головної та
листування з повітовою командою
з питання забезпечення
службовців обмундируванням
поліцейських Тернопільського
комісаріату.

29липня 1937 р.
8 грудня 1937 р.

20

1432

Списки Тернопільського
комісаріату на службовців, які
володіють зброєю.

18 січня 1937 р.

4

5

163

1
1433

2
Листування з Тернопільським
староством про надання
повноважень поліцейським на
право накладення штрафів на
громадян за порушення порядку.

3
21 червня 1937 р.
21 грудня 1937 р.

4
3

1434

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
заборгованість поліцейських
Тернопільського комісаріату.

30 Квітня 1937 р.
14 вересня 1937 р.

3

1435

Листування з окружним судом
щодо транспортування та
конвоювання ув’язнених.

7 жовтня 1937 р.
29 грудня 1937 р.

4

1436

Журнал обліку прибутків та
видатків позабюджетних коштів
Тернопільського комісаріату.

1938 рік
1437
Розпорядження Тернопільської
воєводської команди про
проведення агітації серед
поліцейських на закупівлю
тютюнових виробів через окружне
управління «Родини
поліцейської».

27лютого 1937 р.
31 березня 1938 р.

50

13 квітня 1938 р.
17 травня 1938 р.

5

1438

Контрольний список реєстрації
переговорів Тернопільського
комісаріату.

2 січня 1938 р.
2 грудня 1938 р.

13

1439

Заяви поліцейських
Тернопільського комісаріату на
отримання свистків та гумових
палиць для службового
користування.

1938 р.

12

1440

Заяви службовців
Тернопільського комісаріату на
видачу та обмін обмундирування
та листування з повітовою
командою з цього питання.

1938 р.

27

5
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1
1441

2
Заяви службовців
Тернопільського комісаріату на
отримання та придбання зброї.

3
1938 р.

4
24

1442

Листування з Тернопільською
повітовою командою поліції про
постачання обмундирування
новоприбулим поліцейським.

1938 р.

11

1443

Листування з окружним та
міським судами щодо
транспортування та конвоювання
ув’язнених.

1444

Листування з Тернопільським
староством про надання
повноважень на право накладення
штрафів на громадян за
порушення громадського порядку.

1445

1939 рік
Відомості Тернопільського
комісаріату про витрати
боєприпасів.

29 січня 1938 р.
13 квітня 1938 р.

1938 р.

27 січня 1939 р.
9 серпня 1939 р.

12

5

2

1446 Відомість комісаріатської столової
про заборгованість поліцейських
за харчування.

7 січня 1939 р.
13 лютого 1939 р.

9

Відомості Тернопільського
комісаріату про стягнення
дорожніх штрафів за 1938-1939 рр.

23 Березня 1938 р.
8 квітня 1939 р.

2

1447

1448 Заяви службовців Тернопільського
комісаріату на видачу
обмундирування.

26 січня 1939 р.
29 червня 1939 р.

4

1449 Заяви службовців Тернопільського
комісаріату на обмін та видачу
зброї.

7 серпня 1939 р.
9 вересня 1939 р.

4

5

165

1
2
1450 Заяви службовців Тернопільського
комісаріату на видачу їм авансу в
рахунок заробітної плати.

3
17серпня 1939 р.
12 вересня 1939 р.

4
2

1451

Відомості Тернопільського
комісаріату на виплату
поліцейським заробітної плати.

1 травня 1939 р.
1 серпня 1939 р.

15

1452

Контрольний список реєстрації
телефонних переговорів
Тернопільського комісаріату.

3 лютого 1939 р.
4 вересня 1939 р.

10

1939 р.

133

1453 Листування з повітовою командою
поліції та органами юстиції з
питання надання коштів для
висилання ув’язнених по етапу.
1454

Повідомлення Тернопільського
староства про надані дозволи
окремим особам на утримання
поштових голубів.

1931 р.

9

1455

Прохання директора лікарні про
виділення поліцейських для
супроводу повій у староство для
накладення на них арешту за
самовільне залишення лікарні.

17 лютого 1931 р.
3 червня 1931 р.

2

1456

Листування з Тернопільським
староством про місцеперебування
бюро вербування у англійську та
американську армії.

1 червня 1921 р.

1

1457

Накази команди держполіції ІХ
округу м. Тернополя за 1922 р.

10 січня 1922 р.
18 січня 1923 р.

138

1458

Накази команди держполіції ІХ
округу м. Тернополя за 1923 р.

1 січня 1923 р.
27 грудня 1923 р.

154

1459

Накази команди держполіції ІХ
округу м. Тернополя за 1922 р.

4 січня 1922 р.
13 січня 1922 р.

152

1460

Опис документальних матеріалів.

1921-1939 рр.

145

5

166

До опису внесено 1414 (одна тисяча чотириста чотирнадцять) справ
з № 1 по № 1460, у тому числі:
літерні № № 154 а, пропущені № № 397, 759, 761, 762, 763, 764, 1047,
1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217,
1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230,
1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1244,
1365 =47 справ
Переклад українською мовою, удосконалення та комп’ютерний здійснила
Головний спеціаліст
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