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ПЕРЕДМОВА 
до опиоу '' Збаре.з:ь ка повітова команда державноr nоліці Ї " 

І 1с'і'О1JЇ я qондоутворювача 
Збараsьку повітову коман,пу державної поліції бу.ло створено на 

підста11t статуту " Про д·зр:r.авну поліцію " від 24 липня 19!9 polfY 
r розпорядження М±ністе:рства внутрішніх і. в1ійськових справ вtд 
І2 листопада І9І9 _ро�у на без± крайо-воЇ жандармерtr та :вtАсь1со-

nоЇ попruіЇ. Очо�ював �омаRду 
l 'о;товно1 державно:! пояіціЇ.

RО!Аендант. пр,Изначений комендантом

Завдання� nові�о�оЇ команди було: забезпечення
по_р){дку; бо,r.ю•.г::.ба з реsолюційни-м та. наuіонально
х�1�1½; пе:�;:есл !,и;у:еання J! І БО-_р9.ДІ11<:(:і'!ЬНИХ ПО.:'ІЇТИЧНИХ 
ИСМЗУ, НШІ / t товар�СТБ на території повіту. 

f охорона nрвво
визвольним ру-

. Й / tr'J"V партт н, о.; ,

!1овітова команrт,а здійсНІОRS3Jtа І(Онтроль над поліцейськими ПОС'l'�-

рун:ка�ш, була в:-шонавчю11 о,рг�ном судt в і !Іро:куратур під час роз
слідунаннF їЧJ!�Міrfаш-.них справ. 

До r:уню!і �- ":::ОЕІІТОБОЇ .команди ;rr,ер�ПОЛ!!.!1 ! Н3.Л::'Ж8.ЛО на,ІJ,8.ННЯ ін
� с;�1,.,аці Ї вищ�с·rоящим о:рганам пол.і:n і Ї та представникам влади про 
загальне політичне станов!І.ще у пoF;'r�. 

Збаразька повітова команд� р_ерІі:і"їОJІtці Ї безпосе;;ед.чьо 11ідпор.яд-
1�овувала.сь воєводt:1!:-1\°І і� к•Jманді державної no.тriцt Ї у м. Тернополі. 

За час свого існу=1анн.я з І9�9-І939рр. Збаразька повітова иоман-
,u::1 ,11ep1�·пo!JiujЇ склаµаласh з та1щ--< структурних час·rин:· 

І Загальна 
2 Персональна 
З Дисциплінарна 
4 Навчальна 
5 Госrю,ш�рська 
б Слідча 

У своєі',Іу пtдпор11дкую11нні комаЕда мала 'l'BRi постерунки поліuії у 
се�'!ах: Гн11y1ti,iut Великі, Дебриводи, ДооромrрRА, ,3ару,п!1f', Збаря�, !г
ровиця, Капустищ�і , КобшtJ!1', Коmляю,1, �урники, ЛисичиІЩt , МаІ<С'И
м:r в�-:а, Ноnи1-:и, Нове Сел0, ПаJ�ьчиНІ.tЇ, Просі:ец±, Тою-\, Снорики, Че-р
нихі"вці. 

3баре3ЬІfУ !"ІОВЇТОВУ }(0М8Н,І)У дер,-;авноУ полfці Ї було л� КВ!,І1,0:В8НО У 
вереснt 1939 ро�,. 



2 !сторія �енду
Документ�ль:ні м,тер:іали сІормувnлиеь у проuесі дfяльноетf �ондо

утворювача за перірд � I920-I93<.Jpp. 
В І94б-І94?рр. 'фулd нроведено первинне опрщювання 650 1(1' розсипу 

і:� �береженням ст��оЇ 1системи вtдк.ладення crrpaв у �асr1и�1.лвх і рек
тиіа.итах. У 19оІр:� до�уїІіента:tьні иатєріали ЗбаразькоЇ· повітової ко
манди державної по)1іц�•Ї було підцано науково - техніциому оцраqюван
ню з супутньою екt.перТИЗОJО ЦІННОСТІ. У макулатуру б:-ІJІО ВИДЇJtЄИ0 ]:50 
кг розсипу, на пdстtй$е зберігання �:','!i"' ,., '1 :-х.>мощ)но ?'Л справ. У 
1965 р. було Іlро/ведеюJ пнpe:sir;f{Y 1-1sнп;н0сті ДОІ(1.{Ментадьн�х v.атерtа
лів. У 1956 р. Ьроnедено розщ-,rфочення доr<ументальних маwерt.8лів 
qонду, на се:кр'етному /з6е:рtr•анні за.тrюпено 465 одинипь зберtгання, а 
на загальне :)15ер±гання передано 19� одиниuі зберr1�ання. 

У ІgбІ роцt на дфкументз:�н,нt матеJ)f.али соигвтноrо зf>орігання 
СК.іїГ:ДЄНО ОУ'ремий опис.

' 

Матеріали зберfглись у відносно по»ному складі, Їх використовують

щш і3ИУ.ОR8.НН Т Ті31'ШТИЧНИХ І оперативннх З&ПНТТВ � ,aocJJt J.Hf-fR8NИ читаль
ного зfі�У, 'при СКJІаденн:і: збірнщ,:е ;1окУментольних м�терf ал:і:в "Рgво
Jлuці'�rіий JJyx· на Тернопtльщинt", при вияnленнt до;tумЕ::нтr:льних матеріа
лів,� історtЇ сіл т міст області. 

з т,r.--., .... от·1,"�'·1 -1•
:.

r.rr- ",..._..., ' ,� . .- ... , ..,, :. "' -
/ · Нан:ази , цирІ\'Уляри, ро�п.ор.я;ц:f.бі-Ш · · ;щи.--х tнc-r•aнutй і Зба-, 

1 paзt,�;cr 110Е+тr.-зо� i<:oмaнrttli д.ер:•:.nе-:=.іtїі: с, :ї}іТаm") .заг;.;m нr.Ї і наuіона,-
, 

1 льноЇ орга1f іsаціЇ польсь�их ус r.::,шшв t 1сонтро;нз за ним, ; з ш�-rань 
і безnеІ<'И І г,омадСЬJ('ОГО !10:pf:,1.1,;{Y; За cr,r.pr.itш;н ;п'іте.: Т З, 'lrf. ГІJОМ8,ПСУ>КИХ 

оргD.ні:шцtй на поліцію ·1'6 окремих Ї'-f. с.іїужбvвuів. 

• 

Листування з воєводсь��ю І<омmщою" постеруюса"№.и держпо.лjцtї, 
ад,.1:: ;-11 стратиz1 :mrtv. �а .lі.G.р,к�в1-тми зластями :3 пи•11Б.!-іь безпеки і громад-

, . 

СЬ}(ОГО пор�ДWJ тз :tн. 
Зв.яви 0кре1·1.их осіб і службовuів npo прийна?.=ттт. rtР.,ремЇ щення по 

слу��t, з•ільнеиня з naлtuti та ін. 
Облік &лужбо;;цfв подt11t Ї. 
Розпорядження вовводеь1шї команди про на1v1адання та зняття диє

циnд rнарних стнгнень з служuовц.tз поліuі Ї. ,ди:стування .про ви.конання

uих роапор.яджень. 
Програми '.ra t.teTOДi-!ЧliI ВКВ3ІВІ<И З пиrL'аН� ПОJlІ'l'ИЧНОЇ '1'8 єпеuіаль

НОЇ пт цгото.вк11 поліцейських. D!<взів1ш та ін�о_рмані Ї воеворської, 
відомостЇ ПОВІТОВОЇ і донвснння ПО(��ерун:кі" в .ІJР.])НОБііОt аоЛЇU't Ї про 



участь полЇuейськюс у спор�rив1tиr.: за'Кода*, стрtлкових 'l'a іНІІих 
змаганнях. 

Листузання з �tнансево - �осподарських пи�ань. 
Мnтер+алн �ттос'J'о,ре:і�ННJТ �щ дfя;JІ�'Ні�тю кемуністичноЇ пapirfЇ 

ЗахtдноЇ Укра.тни, їїолhо�j, �,J�!)аїнсьj\'.fХ наиі.1надfС'тичних ор.rанt

зацій. 
Загальні па.:1і•r;,1чні огля1їи t звtти про політичне е-.rановищс 

у повtтt. 
Матерjали а пи•rань слі)1.чоЇ сл�лlби. 
Обл:r it злочинное r.rt, катаст1)0rf, ст.ихt�них л.;.�х, нещасних в;,.пад

кі в�: ПОЕЇ'l'І. 

,� :Jі:домос;тт npo nринu�пи сиетематизаціЇ документаль
них ма'l1ерtн.нfв. 

ДOI{Yt,iGHTн,:ct,J-iT ма'l'еріали Б О.П:,ЮЇ розміщене по СТРУК'І.'У.РНИХ 
частинах / вт_��_г..і.лах:/ q;он_цу. }3 Nreжax коrо10Ї с·.rр)'К'!'у:9ноЇ частинw 

по роках, в меїлах року - по темах. 
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ФОНД �t 2?6 

ОПИС �f І 

Справ постійного зберігання 
за І920-І9З9рр. 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

------------�---�-----------------�--�-------�-------------------�-----

!: ! назва спав І крайні да"и І к-.с'І'ь І цpи-
-�Lu_l _______________________________ l __________________ �_!!В�Ш!!l�!!!: 

r, 2 r з t 4 !5 
--------------------------------------�--�-----------��----------------

І 

2 

з 

4 

5 

В!ДД!Л: ЗАГАЛЬНИЙ 

І920 рік 

РозПО,l)ядження ПрезидіЇ Ради 
Мtнfстрtв і Міністерства внут-

24 ЖОВ'l'НЯ рrшніх справ з адміністратив-
них питань. 23 грудня 

Загальні накази ГоловноЇ ко-
манди .пержавноЇ поліції "Всхуд" 
за 1920 р. 

І ЛИС'1'0П8Д8
ІО січня 

Загальні накази Головної ко-
манди держполіціЇ за І920р. 

8 січня 
ЗІ грудня 

Списки осіб ,які пішли з бі л.ь- 29 жов'1'ня 
шовиками в Радянський Союз. 2 лис'1'опада 

Розпоря�жоння Президіl наміс-
ниu'l'ва про .. 0X:9P9tlY �rелеqонно-. 
�елегра�но1 лrнr1 по Львtвєькхй 11 
залізниці �а інші об•єк�ів. ІІ червня

червня 

І920 
1920 б 

1920 
І92І 61 

1920 
1920 99 

1920 
1920 l 

1920 
1920 6 



2 
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1 J 2 ! 4 І 4 ,� 
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б 

7 

9 

ІО 

ІІ 

12 

ІЗ 

14 

�казівки Львівського управлі�ня 
оптки над могилами заги�лих ве1-
ні в" про. проведення обл і ку моrюt 
та ІХ мrсцезнаходттення. 

, Журнал µ,еєстрац і Ї .. кореспонденцt Ї
3�а:р§ЗЬКОІ ПОБІТОВО! команди по
ЛІUІІ. 

1922 рік 

3агальнЇ накази команли держ-
поліuf Ї за І922р. 

іlказішси та дозволи Тернопіль
ського ВОЄВОДСhКОГО управління 
про дос!авк.у з Радянсь�ого Сою
зу конеи,згrдно з торг1вельним 
,псгоІрgР,ом від !О березня І922р. 
/І<ОПІ І/• 

І92З рік 

Загальні накази 1 'оловноЇ ко
манди держполіціЇ за І9�Зр. 

Спис1<и Зба:разЬJ<ОЇ повітовоЇ 
комвнди полrціі на осіб ,які 
нелегально перетнули ко1щон і 
займались контрабандою. 

�озпоряд�ення Мі�істерства 
ВІЙСЬКОВИХ справ І списки 
о�±церів запасу ,які пі.11.ляга
ють перепідготовuі в І923р. 

Журнал оuлtку осі�.��их poз
rJYR'JIOTЬ органи ПО.'ІІU! ! •

Віромості п9стерунків пo�iufr 
ПрQ дезерТИрІВ З ПОЛЬСЬКО! ар
МІІ. 

Журна� обліку зброЇ т� боє
припасrв,отриманих полrцейсь-
1<:ими. 

19 червня 
19 червня 

і} . 11t-JY ,а.-1-,я 
Ьсrчня 

9 січня 
ІІсічня 

7 січня 
20 u травня 

23 січня 
ІЗ січня 

• 

1920 
1920 

1920 
1921 

1922 
1923 

І922 
!922

1923 
1924 

26 березня І923 
І липня 1923 

ІО березня 1923 
ІЗ КВІТНЯ 1923 

4 січня 
4 січня 

1923 
1923 

І9 березня І92З 
Iti липня !923

!923
1923

2 

22 

?Ь 

43 

34 

29 

ІЗ 



з 

��-------------------------------�-------·----------------�-----------�

І! 2 І З f 4 1 5
�------�------------------�----------------�-------------�-�.------�------

Іб Відомості Тернопільської експо-
зитури п�о притягнення до відпові
дальностr Шульбаума Макса за кра-
діжJ(У незаповнених військових 18 квітня 1923 
книжок та пірробку документів. 2! травня !923 ? 

І? .�лtавітний покажчик.до реестра
цrиного журналу наказtв воево�сь
коЇ команди держполіціЇ за І92Зр. 

1924 рік 

І92З 
І92З 

28 

ІВ Загальнt накази Fоловної коман- І лютого !924
ди держполіціЇ за !924 р. 27 грудня 1927 93 

І9 В1<азі вки повітової команди і 
відомості по<:терftlКЇВ поліціЇ з 
питань 9Р,г�н1зацrr товариgтв на 
територrt dбаразького повrту. 

Іб листопада 1924 
5 грудня 1924 

20 _Стати9т�уні від9мос1і постерун
кrв ПОЛІЦІ! п�о КІЛЬКІСТЬ СКОЄ7 

ІО них ЗЛОЧИНІВ І нещасних випадКІВ липня 

2І 

22 

23 

серед населення. грудень 

_Ал�авітний пока�чик до реє�!ра
цrйного ЖУ,рнал� кор�спондеІ-ЩІІ 
З�ар?.ЗЬКОІ ЦОВІТОВОІ команди по
ЛІЦІЧза І924 р. 

.�Р,нал реєс�раці� кор�спонден-
23 цrr �баразькоІ ПОВІТОВОІ команди травея 

поліції за І924р. ЗІ грудня 

Те саме,се�mитноЇ кореспонден- б травня 
ці Ї.

•·,t" 22 травня 

!925 рік

24 Документи на старшого постерун-
кового Зеиека Фра�щішка, який не-
легально перейшов польсько-радян- ІІ січня 
ський керр.он. б квітня 

25 Вказівки повітової команди про 
рееgтрацію укрвїнuів,які прожива
ли r.повер�лися з Чехgслова�ч��и 

1924 
1924 

!924
1924 

1924 
1924 

!924
1925 

1925 
!925

25 

25 

?9 

!45

?Ь 

43 

та вІдомостr постерумкІв пол1ц1t ІІ вересня 1925 
з цього питання. ? жовтня І92Ь 43 



-�----------�--------------------��---------------------�------- �--

І . ·11 2 t З t 4 І 5 .. _._-�----------------.-------------------------------.. -.-,----·--··-------�

26 

27 

2U 

.�истування з постерунками полі
цrr n:po видаttу окремим ооебам 
�валіqікаційних свідоцтв для ви
ІЗJ.ІУ за кордон • 

. �УР-Н8Л реЄС!раці ! КОРОС•Пенден
ЦІ І vбаразькох повхтовох команди 
поліuіЇ за 1925 р. 

Те саме� секретноЇ кореспонден-
ціЇ за І9�5 р. 

І926 рік

12 січня 
ІЗ травм 

2 еічня 
25 травня 

8 січня 
5 лютого

I92ti 
1925 

І925 
192-5

1925 
1926 

29 Накази Головної 1tоманди держ.по- 20 січня 
ліuі Ї за 1925 р. 8 січня 

І92б 
1926 

зо 

ЗІ 

32 

зз 

34 

35 

_Цирh-уляр Міністерства внутріш
нrх справ про застосув�ння стату
ту про_зараJqвання полrцейським 
кgлишнrх рокrв слу�би у вислугу 
ЛІТ. 

_Циркул№ і розпоря�ж�ння Терно: 
ПІЛ�СЬКО! ВОЄВОДСЬКО! J�баразькоr 
ПОБІТОВО! команд ПОЛІЦІІ про 
уч�сть у відкритті польських му
зеrв. 

Розnоряд�ення J�риопі�ь9?.кої 
ВОGВОДСЬКОІ команди ПОЛІЦІІ про 
обрания делегатів від поліцейсь
ких та товариства "Поліцейський 
дім зд(?ров'я" та вtдомос1і пос
терункrв з uього питання. 

Про!окол перевір�и постерунку 
полtцrr у с.Юtебанrвка. 

Ал�авітний покажчик до �Р.налу 
реєс�раціf кор�спондеtЩіЇ З�а�о
зькоr ПОВІТОВОІ команди ПОJІІЦІ І.
Том І. 

Те саме, то:1.1 ,� /останній/. 

ІІ липня 1926 
15 вересня 1926 

26 серпня !926 
6 вересня І:926 

ІІ 192&
24 вересня IQ',�вересня .1ао 

22 JІИСТОПадаІ926
2? листоnадаІ92? 

1926 
1926 

1926 
1926 

17 

5І 

?8 

100 

4 

з 

15 

r7 

45 

70 



�------------��-----�-�--------------------------�-------------------

І ! 2 І З f 4 І 5 
-�-�---------------------------------.-----------�-�--�-----------�-

Зб Заяви осіб та листування з п0-
стер�нка.ми полЇuі Ї про видзчу 
�вал.rqікаційних свідоцтв для ви
rзру за кордон. 

37 До�аткові ЇНСТР,УІЩЇЇ Тернопtл�: 
СЬКОІ ВОЄВОДСЬКОІ команди ПОЛІЦІІ
та доповнення службовоЇ інструк-

січень !926 
ЛИСТОП8\П, І92б І? 

цrr для полtuейських,які викону- Іб липня І92б 
ють службу на залізниr�f. І5 березня 1927 б 

38 Розпорядженн? Тернопільського 
воєводського управління про поря-
док зава�таження та пе�евезення 12 серпня 1926 
тваринноr сировини.залtзницею. 2 грудня !926 4 

39 

40 

41 

Розпоряд)І{ення /копЇЇ/ Тернопf . .::;, · 
льського воєводського управління 
про застосув�ння угод між Чехо
словаччиною r Польщею про вете
ринарний к.онтроль за переве:зен
НRМ худоби через кордон. 

Журнаі1 реє91;раці Ї секр�тноЇ. 
коре2пондеНUІІ 3С5�р��ЬІ<ОІ ПОВІ
ТОБОІ команди ПОЛІЦІІ.

Те саме, за І92бр. 

1927 рі1с 

42 Накази І'оловної команди дер
жавної полЇuіЇ за І92? Р• 

43 Донесення Тернопільському· 
окру�во� су;у про пр�тягнен
ня ДО ВІДПОВІД8ЛЬНОСТІ редак
тора журналу :•хвил�" за з�и
нувачення ЦИDІЛhНОІВЛSДИ І
органів поліuЇЇ. 

44 ВказЇв�а Тернопільс�К9! веє-
водськох команди nGлrцrr про 
ознайомлєнн}1 �1с,ліцейських з 
історією створ�ння дер�авних 
установ та довtдка в цьго пи
тання. 

IS грудня 
ІЬ грудня 

1 січня 
Іб квітня 

І січня 
� r .:s_ грудня 

І січня 
ІО січня 

20 ЛИRНЯ
20 липня 

1926 
!926

!9��
І9іlб

!926
1926

I9Zl 
І92ё 

1927 
І92? 

2Н жевтня І92? 
24 листопада 1927 

з 

92 

20 

9.0 

5 
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40 

4? 

48 

49 

ьо 

51 

53 

54 

55 

Роз�орядження Збаразької пові
товоr команди n1J.O усунення не·
долІ к! � у робо!іі по9те,унків 
n9л1ц1 r t вияВJІених п1д час пере
вrрки. 

І ЛИСТФJІада 192? 
ІО березня 1928 

Qротокс;,л� .. п�ревірки постерун-' .. 
КІВ ПОЛІЦІІ Збаразькоr ПОВІТОВО! !б квtтня 
1tоманди. 2Ь черт 1Я

Вказіщsи Тернопільс�К9! вое-водськоr :команди пол.rцr I про 
недоліки �о службі,виявленr під 
час перев1рки. 

Вtдомості З�арвзькоЇ п9віто
в9r.�оманди.r п9стерункrв �o
лrur ! про ІПЛЬКІС'l'Ь ЗЛОЧИНІВ

схоєних у повіті за березень 
І927 р. 

уир�ляри Міністерства внут
рrшнrх справ �ро �орядок_укла
доння �оговор1в мrж торгrвель
ними пrдприємствами. 

Звіти Збар�з��оЇ повітової 
команди пол1ц1r про культурно
просвітницьку роботу серед по
л1uейських. 

РоsпоряджеЮія МіністеР,ства 
внутрішніх .. справ /копіі(і ... 
ВОЄВОДСЬКСІ команди ПОЛІЦІІ
про порядок заповнення особо
вих справ поліцейських. 

Статистичні відомості Збаразь
кої повітовоЇ команди поліцЇЇ 
про кількість поліцейських у 
ПОВІТІ• 

28 жовтня 
28 �овтня 

29 березня 
8 КВІТНЯ

26 квітня 
26 І<ВЇТНЯ

ІЗ червня 
І? грудня 

!927
192?

І92? 
192? 

!92?
192?

192-? 
192:7 

25 лютого 192? 
20 листопада 1927 

29 жовтня 192? 
9 листопада 192? 

}!{У.р�ал реєстрацf Ї .1<оре9понден-
ц r r �беразькох ПОВІТОБОІ коман- з GЇЧНЯ 
ди по.ліuі Ї. Том І. 26 червня 

192? 
1928 

Те саме,том 2 

Те саме, том З 

2 січня 
24 лютоrо 

1927 
1928 

І січня 192? 
22 вересня · І928

63 

19 

І2 

Іб 

2 

4 

10 

!9

196 

78 

134 
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56 

57 

Ьu 

60 

61 

62 

63 

64 

66 

бЬ 

.... �J1:рнал ,р�єстр�uі Ї !_(ореслонденuі Ї
�са�аЗЬКОІ -ПОВІТОВОІ КGМ�НДИ по-
лі:цrt. Том 4. 

'l'e саме, том 5 /останній/. 

У.{урнал ре�9т�ац ЇЇ сек:r.єтноf 1ш-
ре9понr,енu1 t vб�р�gьн:оr повrто-
ВО! J<OMDHД�1 ПОЛІЦІІ. 

Зага_:rьні накази Го.'!ОВНОЇ коман
ди держполіцЇЇ за 1928 р. 

;!онессння псс-терунків по�'!ЇUЇ Ї
в. r.. Токи,.про з�галь�і збори чле
нrв Украrнськоr нац1онал-демо
кратицноЇ !8 У�р��нськоЇ соuіал
рпликальноr партrr. 

фчжуляри і J)ОЗІJОР�д�сння Мі-1-�rr.тсрс:;1в� внутрrшнrх спр8в, 
І оловноr r Тернопльськоr вов
во,r.ськоЇ команд поліuіЇ з ад
міністративних питаю>. 

.?і:r�ення /коптЇ/ Збаразької-о 
ПОВІТОВОГО с�ароства про ДОЗВІЛ
·rоnа:риства "СіJrьсьх:ий господар"
на території Збара:зг.кого повЇту.

Ле1щія ,прочитана поліцейським 
Теuнопrльського комісаріату "Чо-
1"µ! � ми свят1�уємо ,пень б серпня" 
1 копія/. 

Розпоря,пJ{�НІ_іЯ . Тернопіл0сь ко! 
ВОЄБОДСЬКОІ І �беразькоІ ПОВІ
ТОВОЇ команд та інст-оунuія з 
питань nидачі 1<'вал±с

{

ікаufйних 
свідоuтв. 

jаяви окремих oct� f"листування 
З П0CTC''�'1Cta,J',i ПОЛІtЦІ про nи,на
ЧУ!ШаЛЇ�ІІ<ац: nних свідоцтв ,цля 
виізду за КС)ДОН. Том І. 

Те саме,Том І 

І січня 
12 січня 

З січня 
23 червня 

? СЇЧНЯ 
t· 
� листопада 

9 Л!'JТОГО
І? січня 

IU вересня 
ЗІ �ОВ'І'НЯ

1927 
I92fJ 

192? 
192? 

192? 
192? 

!928
1929 

!9�
І9�Ь 

12 січня 192& 
З квітня !929

2j в���:: }PJ:j 27 ве/ 21:J 

--

23 серпня !928
IS 710Е'І'НЯ I92U 

І грудня 
ІЗ �рудня 

I9�u 
1928 

І9�Ь 

о4 

ЗІ 

І2 

2 

24 

ІІ 

I9lt) 104 

І<J2В 
І9;ш 1�2 
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67 Заяви окремих громадян �з.�исту-
венвя з ПОС�Е2РУНК�МИ ПОЛІtр "( про 
видачу квалrqrкац1йних св1доцтв 
для виїзду за кордон.Том з.

бU ТЕ саме,том 4. 

6,. т 
t· 9 · е спме,том о.

?О Те саме, том б. 

?І Тє саме, том?. 

?2 Тесамс 5 том 8 /останній/. 

?З Ilpc_Y�(?!�OlИ перев±J?КИ п9стерJ:нкЇD 
ПОЛІЦІІ Jбар2зькоr ПОБІТОБОІ ко
манди. 

2? січня 
ІЬ серпия 

?4. Вказівки Теснопільськоі воєвод
с�коЇ !�оманді� та �3баразькот. пg
вrтовоr команди про надання вrдо-
мостей про вбитих і померлих по- �б жовтня 
ліцейських тг fx �ім'і. Іб жовтня 

Розпоря,щ�ення ГоловноЇ ,воєводсь
иоЇ І<Оманд; листування сз.·а відо
мо0тt постерунків hоліuії з пи
тань збору коштів для nупЇDлі 
подарунку Ю.Пілсудському,в день 
його народження. 

?б Розпоряg:':tенюr Головної f Терно-

І? січня 
5 листопа,nа

пі л�еькоf: воєводськоЇ, Збара�ькоЇ 
ПОВІТСВОІ І{ОМ8НД та ВІ,ПОМОСТ! пос
теру�щі в 11оліцf Ї про в�иті 38Ходи 
для збоt1у коmтrв не но.ристь това- 9 серпня
рис тва 'tПолfцейсь:ний дrм здоро:в' я�26 березня 

?? Розпор.яд?\ення і листування з 
Тернолrльс1�нс\, ноово,п.ською иоман
дою про накло,r,вннР стягнень на 
09і:б ,я�і пору�·.оть г:рома,п.сь�о-са-
нrтарнr правила та в1домост1 пос- Б лютого 
терун:кі в з цьго питання. !4 лютого 

І92Ь 
І92Ь 

19�0 
І920 

I92U 
1928 

1928 
!928

І928 
І92Ь 

!928
1928

І92Ь 
I92U 

19:го 
19�6 

І92Ь 
І92Ь 

І92В 
1929 

1928 
І928 

ІОЬ 

ІЗО 

ІІ5 

183 

9І 

34 

? 

34 

? 
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?8 

79 

uo 

81 

82 

83 

В4 

86 

8? 

88 

Вкезівю'і Тернопfльсь:юої веє-
ВОДСЬ�ОЇ і ЗбаразькоЇ ПОВЇ'l"О-воr ·команд прg розст�влення 
дорожних знакrв та в1дом0сті 
постерунків з цьго питання. 

Алqавітний пока)І{чик та реє-
страпfйний журнал кореспон-
д.енпі Ї ЗбаразьноЇ повіт.овоЇ 
команди поліції. 

Жv:рнал реєстраціЇ кореспон-
денцrЇ Збаразької повtтовоЇ 
команди поліціЇ. Том І 

Те саме,том 2 /останнrй/. 

ГJ29 рік 

Накази Го.1rовноЇ команди 
полrutЇ. 

Протоколи наради повrтоJЗих 
ищ,10н,п Тернопfльсь1<оrо воє;воn.
с•r�а ,яш1 відбулася 26 r.Їчня · · 
І9�9р. 

Виазів�и Тер�rпtльеь�оЇ в9-
єводgькоІ та JЬ�разьк9r пов1-
тов01: команд нє нелолr:ки, ви
ЯІ}дЄf_ііnри перевірuі посте.рунк 
кrв І донесення постерушпn з 
uього питання. 

ІЬ вересня 
!8 липня

26 лютого 
ЗІ грудня 

4 серпня 
,!І червня 

2 СІЧНЯ 
28 грудня 

26 cfttнл 
26 січня 

2І листопада 
5 березня 

Пnотоколи розслідування скар-
ги Ходачка Тимка на постерунок 24 травня 
поліцtЇ у с. Заруддя. 24 травня 

Заяви окремих осіб та �и�r.Ування з постерунксми по_л1ц1 r 
пр9 надання Їм �валr,f1<аційних 
СВІДОЦТВ ДдЯ і3ИІЗдУ за кордон. 
Том· І./ л.;.в;.

Те саме ,том 2 /Г-д/.

Те саме, том З /Е-К/. 

1927 
.I92S 

1928 
I92t> 

1928 
1928 

1928 
1928 

1929 
19�9 

І929 
І929 

І92Ь 
1929 

І929 

І2 

ЗІ 

76 

І5І 

83 

33 

ІЗ 

1929 З 

1929 
1929 ІІ4 

1929 
1929 І45 

1929 
1929 І55 
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89 За?.ви окремих осtб 1а.�иєту,ван-ня s пgстерун�а�и П?�1цrr п�о на-
1929 ,Іі.ВНН.Я ІМ квалнf ІКВЦ!�НИХ CBlfifi'l'B 

для виі З'!JУ за кордон. Том 4/ -1 /. I9l9 164 

90 Те саме,том 5 /Р-Т/. І929 
ІІ'.і І929 

9І Те саме,том /У-Я/.останнtй. 1929 
1929 І]О 

92 Цирку"1яри Тернопільського воє-
водського управління про поря-

1929 док ство:рення товариств "Годів- 12 січня 
лі голубrв"поштових". І2 січня І929 з 

93 �иркуляр Міні9�ерства вну'l'ріш-
нrх справ /кonrr/п�o порядок
sарахуоаннн поліпе ським війсь-
ковоf "сл;ужби у вислугу літ до 6 ЖОВ'1'НЯ 1929 
пенсrr. б і3t0ВТНЯ 1929 

94 Розпорядження ТернопtльськоЇ 
воєводськоі команіи поліціі 

27 I9Z9 rгоо ВУ.tиття зnходЇ в дл:Я бороть- JІЮТОГО 
би 3 ПОВ!ННЮ. 7 березня 1929 •� 

9Ь Разові звіти гуртка товарист-
1929 Dc\ 'tЛі;:а rrpo'l'иnoвfT.PЯJ:{Oi обо-

рони 11 �баразького повrт-у. І9ЗІ бб 

96 А.п��DЇ'l�ний пон:ажuи:і до реєет-
р�gr"шого ,кур�алу �01:r.спонден-

І січня тq')gПІ І 39а:р§3ЬК01: ПОБІТОВО І І<Оман- .І. ., '-,. 

ди плтцrr. І4 вересня І929 

І930 рік 

97 Роапорядж�Н!jЯ 'Гернопfлосько; 
ВОЄВОДСЬКОІ І 3баразЬК0І повr-
товоЇ 1юмшід подfцf Ї n:рс}::gид-
бання постерунками полrщtІ 

19 листопада !930 книги "Польсь1tе легальне 
строннt�т�о полі�ичне� І9 листопада 1930 з 

Розп9ря�m.гг"іЯ Мtністерс'l'�а 
в�;утрrшн�х справ

1 
Голоn�еr 

команди r Терноп1льсько1 воє-
ІЗ сер11ня •• і( • • - 1930 подеькоr команди полrцrж з 

адміністративних питань. 9 ЖОВ'l'НЯ 1930 9 
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99 

!ОО

ІОІ 

102 

ІОЗ 

ІО4 

ІОЬ 

!Об

107 

!ОО

109 

?озпорядження Теnнопільськог0 
ВОЄDОДСЬКОГО jrправ}їіння /*опі Ї/ 
у зв' я�шу. з 11vи<Sуття� іноземних 
;q{урналrстrв до Польщr. 

lнq ормац і йн і бюлетні за І930р. 

Списки лrтератури,яка підлягає 
вилученню. 

Цротоколи кон1.срольноЇ перевір-
ки робо�и окремих постерунків 
;Jбор8ЗЬІ{Оl1О l!OBЇ'l'Y інспексrором 
Т,зрнопільсЬІ<ОТ воєводськоЇ ко-
манд� /копіЇ/ fлосrанови пові-

J{оманди по пrдсумки пере-товоr 
віJши. 

Заяви окремих осіб та �и9�у-
вання з постеJ)унками полrцr І 
лр9 видання Їм �валі:1tікаційних 
свrдоuт� �ля виrз.uу за кордон. 
Том І /Л-1/. 

Те саме,том 2 /Д-К/.

Те �амн,том з _;м"п;.

'Ге саме, том 1t/P-T/. 

Те саме,том 5/!JJ-Н/останній. 

Jн�орм�ці Ї 1 'оловно(. і Терно
пrш,ськоr воєво,r.,ськоt команд 
і донесення: пос'l'ерунків полі
ці Ї про відкрІ:ОТТ{f пам' ятникіn 
польським легrонrстам. 

�л�авtтнчР пок�жчик ро реве!= 
ЦІЙНОГО ЖУ,РН8 ·У. кор�спондеНЦІІ 
.JбlЧ>S�!?KOI ПС-дІ'l'ОВОІ КОМSИДИ 
ПОЛІЦІІ •

ІО листопада
ІО JІИ'СТОПОД8

травень
4 �,рудня 

І? жовтня 
Iri жовтня 

ІЗ траешя 
rв травня 

І9ЗО 
1930 

І9ЗО 
1930 

1930 
1930 

1930 
1930 

І9ЗО 
1930 

І9ЗО 
1930 

1930 
І9ЗО 

І930 
!930

І930 
І9ЗО 

1930 
1930 

1930 
1930 

з 

24 

ІО 

ІІО 

І2б 

ІОІ 

92 

?О 

з 

59 
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ІІО . �у!?11а;1 :реес'А'рац:і � І<ор�споиден-
цr І. Jу�разькоr noвrcro1Зo1 команди ;,. :·J ·1.�!ЧНЯ 
полтurr. Том І. 2t> липня 

1930 
1930 

ІІІ 

112 

Те саме,том 2./останній/. 

1931 рік 

1нqормаційні бюлетні за І93Ір. 

ІІЗ �l:роток9лt;1 __ n�.Ре·вірки nостер�н
RІБ полrцrr �баразького повrту. 

ІІ4 За.яви оRремих осЇ� t .. лис'l'ування 

ІІБ 

ІІб 

з пост�рункам7:: ))O.:aqr 1 про �и
дання ІМ квалrqІКОЦІЙНИХ СВІ•

доuтв для виі зµу зг. ;<ордон. 

ЗвеuІіення Головного ювілейного 
к�міtету про �роведення збgру 
кошт1в на оудrвництво пам'У�тн¾кз 
Ю.Нілсудс0кому ri

1a відомості 
постеруннrв з uьoro питання. 

Протоколи загальних зборів 
чле�ів поліцейськоі каси взаємо-
допомоги. 

ІІ? Лл�ав:ітн,-ій поt<ахчик реє9!рацЇй-
ного журналу 1шnеспонденцtт 
З�а�озькоі hові�овоі команди по
ЛІЦІІ. 

1932 рік 

Ilu 1нt1ормаціЇ. Тернопілп9�кш;�о слід
чого управл;ння 1-_¼а 09rь ,111до�рю
ваних у ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯ�ЬНОСТ! •••
та донесення постеруюпв по�нцz І 
з цього пи•rання. 

ІІ9 Циркуляри �бараз�кого.староства 
про �:орядок ви:дачr довтдок,щ9 
засвтдчують розкрит'!'и В_\.1nадктn 
иелегальноrо засаджеННflJl'ІОТЮНу
та облік руУ;У нвселення. 

25 липня: 1930 
14 Ж01'3Т�!f' 1930 

5 січня 19Зї. 
листопад І9ЗІ 

З січня 1931 
І жовтня 1931 

,.., 
І березня

І8 березня 

·)4 ...,. квітня 
25 квrтн..ч 

28 червня 
5 RОВТНЯ

І9ЗІ 
І9ЗІ 

І9ЗІ 
Н)ЗІ 

І9ЗІ 
1931 

1932 
І932 

!932
1932 

ІІб 

Ь8 

8 

4 

ІІ 

4з 

24 
'\ 

І4 
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120 

І21 

І22 

123 

124 

І2� 

І28 

128 

129 

!н�ормацfйні бюлетні за І932ро ЛЮ'fИЙ 
rрудень

Прото1<оли нарад комендантів пос
терунків Зба�азькоЇ повітової 
1<оманди поліц1Ї з пи'l'ань безпеки [б червня 
у повіті. І4 груnня 

1932 
1932 

І932 
І932 

52 

ІІ:ротоколи інспе1tторськоЇ пере
ві:рк� постетzнкtв .. поліцfЇ Зба
р�з��о�· ПОВІТОВОІ команди по
лrцrr. 

22 січня 1932 
З лютого 1932 З8 

Звfт та_донесення Зб�Р!!ЬКО! 
ПОБІТОВО! 1СОМ8Н!!И ПОЛ!ЦІ І та 
постерунків пш1'іціЇ про від
значення 14-рtччя незалежності 
Польщі. 

12 JІИС'rОПада 19-32 
Іб листрпада І9З2 І8 

;.:3алви ORJ)8MИX OCID ї. ШJgтув�h
нн s посr.,,ерvнками пшпцr r про 
видання їм к�алt1tкаuійних сві
доцтв для виrзду за кордон. 

їїоотоt<оли загальних зборі в 
nо':Іtцейських члеJіr� полruейсь
к9Ї каси взаємодопомоги Терно
пtльського воєводства. 

!933 UЇR
.. 

Листування з постерунками поліції 
у с.�кор;,1:ки"п:р9 при1ягнення JJ.O крим1нальноr 1.ндповrдальност1 
До9ровськог9 КонрDд� Ї. йог9 
спt1.3учвс�:rикtв за спt�ання пrсень 
наu1онал1стичного змтсту. 

Протоколи допитv Дацкова Юзе
qа ,який поверну-вел з СРСР. 

U 'tі)8ВНЯ 
8 травня 

І8 червня 
2І лютого 

ІО квітня 
2 червня 

Розnоря.n,1к�щ1я ТернопіпьськоЇ 
воєводсь1tоr r повттсвоr команд 
п9.-=!іці Ї 'l'a до1-1есення g:остер;}1Н
к1в про 9кл�ка�ня з'rздУ поль
ських легrонrстrв. 

27 че'ОDНЯ
3 еерпня 

Донесення постеру1-н<і в поліц·j Ї
про_результати ви�орrв �а 6MIJiY
к�рrвноrо складУ.!Є��риств,що 
дrють на Т,ери�орrr Зоаразького 
пові'l'У• 

16 січня 
І? травня 

І93і 
І9З2 39 

9 

ІfіЗЗ�. �
1934 4 

1933 
І9ЗЗ 

1933 
1933 ? 

І9ЗЗ 
1933 45 
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ІЗО 

ІЗІ 

132 

rзз 

134 

Гозп9р�Р.,;11;еннн· повітовоЇ коман
дІ;'І п9лп.п r ,донесе1;1ня __ постерун
кrв. J. листування �:з �бараз�ким 
nовrтовим староством про ��1;,;,-�
_':її;lQВУ. панахид УК.РВІНСЬJЩМИ 
т.1ер1шамн :за 3?,ГИОЛ�МИ со:r,п,1.1та
ми ;{І<ре ІНСh:КОІ армr І.

Jагальна Х{)РаІ<теристика Зба
разького повrту. 

Розпорядження 'Гернопільськ()Ї 
Вовводсьхоі і понітовоі команд 
та дої·10сеш-нr посте�'✓Нкrв полt
ці {rуr9 __ врегую�nання" стосункіn 
пoлrurr з пресою" 

!н�о:рмацtйнt бюлетні за І93Зр.

. , :�ириу�р1ри :і: _роuпgрял�ення 
�9л�рндr, по�тто�оr команд по
л пп І J.ернОПІJІЬСЬКОІ'О воєзодс
ТВG �: Jбараз1>кого стаuоства 

. ... 

пr,о Jтрази.1? !)�єстр�цт r слу�бош.н в по.нтцr:�: тn tнmих осrб 
зя. місuем проживання. 

І За Розпоряд::е�_шн Т�рнопf льсьл:оЇ 
воєзодськоr r аовrтовоr команд 
п.оліц:і:Ї про,п_ровсдення п�репи
су. с ІJу::fбавцт в ,:vста.н9в; .. вrдоно
ст-r посте .. �уюпв нолrцrr з uьо
го питання. 

ІЗб Сш1с1{И постепункі:в tякі отри-
м_ую1ь 1"азету 1'і'олос польський� 

ІЗ? 

ІЗU 

Зв?.jТ)(іеНЮТ 3681)8.ЗЬКОГО комі
тету ltги протиі10вітрf'ИОЇ t 
хі:мЇчноЇ обоuони про правила 
ск.чадання СПИСУ.І !3 ч.яенЇЕ повtтового комітету 'l'B спис1rи 
останнtх. 

Роз11!:::}•,1:�е11ня Тернопільської 
nоєводсь1,с. команди полtці Ї
про видан, .я альбомv ''Легіонів

lf 
... 

польських . 

28 ІШЇТНЯ 
28 кnітня 

І�;. v веr.�е�ня 
2'/ вересня 

січею) 
грудень 

І933 
І9ЗЗ 

1933 
!933

1933 
І9ЗЗ 

15 червня 1933 
2ь листопада І9ЗЗ 

16 лютого 
.-)·�· 
v.L бо_резня 

ЗІ січня 
ЗІ січня 

14 жовтня 
І? >:<овтня 

ІІ .лютого 
12 ЛЮ'l'ОГО

1933 
І9ЗЗ 

1933 
1933 

І9ЗЗ 
1933 

І9ЗЗ 
І9ЗЗ 

? 

19 

89 

33 

2 

4 

2 
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ІЗ9 ��oнece1_rn>:J" і' лис тупання пост�,ру,н-
r.тrj �ЮЛJ'ЦІ І .JIP9 П.РИ'f'Я'ГНеННЯ �О
r:р1;,м1нальноІ ВІДПО1НД8ЛhНОСТІ
осrб ,яких звинувачено у кроj�.і:жках І9 червня 
тс1 �tелегальному переході кордону. 25 липня 

140 · .fJозnо:ряn.г<ення і листування з 
ТерНОПІЛЬСЬКОЮ воє�одською ко
ман�І.Р'? .. і донесення постерунків 
ПО.і! тц r r про п�:редпла�rу службов
Ц51МИ КНИ'І:{І{И "Юзе� !jіJ1судськи0 
-творець HЄЗl1Jte�<tHOI ПОЛЬСЬКО!
дер��ави" ·ra списки передплат
нюп в. 

І4І .:3казі ЕЧ�И ТернопіJ)ЬСькрЇ воо-
водськоr І{ОМанди І ПОВІТОDОІ 
ко1,,щн�ч1, відо�о<:ті nсс'!'е,рункі: в 
пс.:пцІ r про :i36:rD 1<01:;тr в на 
бу,л.івЕ_1Щ'J.'ВО пам};Іятню<а IO.lliл
cyдcJ,1\oNy. 

!42 їїротСJколи загальних зборів 
ч:��ні}з поліцей-сh1t0Ї каси"" 
и:-�аЄlJJО)'"t,ОПОМОГИ. 

143 Розпоряд1:ю1л1я. ПODI'l'OD0Ї ко-
манди пол rцr т т цонесешш 
постерунків пр� цtлодобову 
охорону oб'�Rr:>rв. 

144 щомt�ячнf відоr.,юетt Збат1-
з1:;�0Ї пов5:тоr.юУ 1>:ом,н,щи npo 
��бто t1.пенських внес1t:�:в з 
tu:eЇ1± в товариства "Пол tцей
ський дім зд0ров 'я�' 

І4Ь lИдомості Тернопільсь1<0го 
воєводського упраrшіння прФ 
ін(е::щfйні захворюБtшю1 тва- � 
:рин. 

І46 

І4? 

1934 pЇlt 

Загальні на�ази коменданта 
3баразькnУ. псзітf,).НОЇ коман
,пи ІІОді:UіЇ, 

tн�ормацfйнЇ бюдеІl'НЇ за I93t1:p. 

25 серпня 
io вересня 

9 березня 
І5 грудня 

u ·квtтня
2? вересня 

24 ?KOB'l'H.R 
28 RОВТНЯ 

6 ЛrJ'І'ОГО 

ІЗ грудня 

U ЛіОТ0ГО 
20 грудн1t 

24 грудня: 
ЗІ березня: 

СЇЧОНЬ 

грудень 

І9ЗЗ 
І9ЗЗ 

І93З 
!933

1933 
І9ЗЗ 

1933 
І9ЗЗ 

1933 
1933 

т ''')З • ':J..J 

1933 

І9ЗЗ 
1933 

1933 
1934 

1934 
1934 

15 

І5 

9 

7 
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І-18 , Протскс�р,'І 11е3Jезір1,<ипп0стерункі� 
3�0J)F.І�:. r<:OI ПОВТТ0ВОІ RОМЗНД�t ПОЛІ-

149 

150 

151 

uтr. 

Пгq,оr'\"w�!И перевірки �б�разІ?коЇ 
�овrтсвсr команд� ���nrpeнr 
rнспек•rGрами полrцr І 1 орчинсью,tм 
і .Абчинс;:�ким. 

. Ро:зпорядх:.ення повіто�оЇ (t0!f8f:1P.,И
r донессJшн; nостерункr D пслrцr r 
ПJ)О,J)ОЗПОБСЮДЖ(:-НЯ брошури "Деся-
тиртччн Те'DНОПІЛЬСЬКОГ◊ ВОЄВf'),Л-,, ... . 
CTBfi. 

Ро;::;псрядУ<:ення повттовuЇ команди 
і :Jоетерунl{ЇВ псліuЇЇ пrю резj!JІ�-
тгт�і пи.rвлєшн.я 1:�ю:райсьиих башпв. 

.I93d рік 

28 травня 
ЗО травнR 

23 тра:вня 
.JJ д!І,ІQТОRада

14 }'{ОБТНЯ 
ІЗ листопада 

4 травня 
Іь травня 

1j2 Ін:оr;маuійні 6ю:ютні за І935 р. люти:'-і 
грудень 

І;:>3 tн�OJiмaui r. �9Qрnзькоr повіто:аоЇ 
J�омnн,пи по�1 rцr І про сrrостережен-
ня ЗD. ходом збоу RОЩТ!З ;украЇНСЬКИМ;-1, 
'і'ОВ�':':-fстgа�1.и та донесення поете- 23 березня 
ру1шrв поліuЇr з u:ьо110 nитв.ння. 14 траnня: 

І,..4 ї1 J-.,, • .) ._1p�'l'0t5oд� ,нар,n КО�:1ендш,ІТІD пос

І934 
1934 

1934 
1934 

1934 
!934

1934 
І934 

193� 
І9З5 

193..> 
І�,3� 

те:руШ':І:і5 Jб{ф�@ЬКОІ n0DI'I'f.)JJ0! 
I�OM8l-"JJИ ПGЛІЦІ І 3 ш:таНІ) С:езпеки 
у пoti°i'l'Ї. 

ІІ березня !9сЗЬ3
:.

іО J�истопада 1 ;1 D

!3� .�озп9ряд�енн� Збаfа��FОЇ по
вrтоnот 1шман,nи пo.rr1цrr др0 ре
зультати ппопе;;.ення виборtв у 
гмінні _упрев1:1 '!'� дон�сенн.я постер,-\rюа � ПО.1І!П І З tІЬГС ПV:'l'аНІ-tЯ •

Ібб Ро:.шот.>яJРІІ'ення l ·одош-юЇ Dоr::;во,u-
сьнпЇ і� пові:товсЇ хомаН}¼ пo.irir1ix 
про :вшану!\ешня лам' ятt lLtлсу,u9ь
кого т� п�:юr:е:,.,е·.1ня збору. t(ОШ8!1ІВ на б�ЛІВНЖІТВО І)8М'ЯТf;ІИ;!в,вrдо
МОСТІ ПОС}.17..'�)�•.�:пь ТІОЛІUІ! С цього 
П!1ТЗНН.Я. 

ЗІ січня 29 березня 

ІЗ травня 24 �овтня 

І9Зб 
!935

1935 
І935 

? 

8 

І4 

ЬІ 

І4 

4 

І? 

20 
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!5? Звернення Тернопільської воевФде 
сь1\,о: Ї поnітової команд поліціt 
про розпозспд'";<ення серад подfцей
ських бро�rри "К@нсти�ія Речі 
ll0спош1тої 'та ВІдо.мостr з цього 
питання. 

І:іЬ ЛисТJ1 вання з Збаразьким пові-
Т?ВИМ староством про осіб,які 
п І J�Jrяr,ають Dиселенню з прикор
д онно r смуги. 

ІЬ9 f"'озпоря,п.ження Тер1'юпільеь1<0Ї 
воєв0дськоі команди nоліціі 
про на,n.анн:1 слу,.,,бовцям �і,дпустоt: Д�ІЯ Пр!1ЙНЯТТЯ уч�с�r � 
З'ІЗДІ ПОЛЬСЬІtИХ легrGнерrв. 

!60 Роапоряд;..;ення 'І'е-оноnrльсьrruЇ 
воєводеькоЇ �повітове\: команд 
поліції про 1{адання_ вtдомос
тей про. не�егальн1:1�р0да;к са
хариНj' У Б!JJ0M0CTI З цьго пи
твння. 

ІбІ Рсзпо13ядr-:еннл ТернФпf.льськоЇ 

ЗІ 'І'РР.JЗНЯ

9 жовтня 

·,:� j. - се"tЛШЯ

ІЗ вересня 

в9єводgькоЇ та 3бара�0к0Ї пс:вrтовоr команд по)JrцІІ про про
nедоння б0ротьби з!неJ_Іегsльним 
вирощуванням. тютЮН4' ; .. донесення постерункrв ло.11п1п з uього 
питнчня. 

22 липня 
26 сер�1ю1 

Іб2 і.{и12куляри Гол0вн0г0 товарист-
ва ''11оліцейський дЇм здсr.юн 'я" 

161.J 

165 

f ПОВІТОВОЇ команди з питань 
пр�йняття службовців та членів 
Ї� сімей на лікування у будию\у 
ВІДПОЧИНКУ• 

1936 рік 

;\онесення ?б?:разькоЇ поnітояоЇ 
І<оманди полтцrt про видання ха
рактеристик на окремих осіб. 

J;онесенh� постерvнків поттіutЇ 
п:rю ре�ультати ви'берів та �мі
ну керr вноrо складу � "Кра І нсь-
1шх т@вариствах;. 

,!,і-;. КВЇТНЯ 
.l.'2 вер�,еня 

І.і І<ВІТНЯ
23 квітня 

9 квітня 
2 червнfr , 

19ЗЬ 
І9Зб 

lJЗj 
193Ь 

19�'} 
19Зtі 

I93;j 
1935 

!937
l�З'і

41 

14 

2 

? 

? 

4 

15 
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166 

193? рік 

r
1 

• !ротоколи розслrд.у�аннР скар-
ги Мізю:ка Михайла про нанесеннр 

йому побоЇв поліuейським В0ргаць
ким. 

Іб? Розпор.яд,:.:ення ТернопільськоЇ 
повітової j �gарвзьи0Ї п�вfтсвоЇ 
:КОМ�Н,П ПОJ!ІЦІ І f!{IO ПОСИЛеННЯ за-. 
хоJц в по ооротьt>м з не�аконним 
володінням зброї. 

168 . !�Урt�ал реес:!'раці ! кор?,сrtонден-
ц r r Jбаnазькоr п01нтовот команд�; 
поліцf. Ї: 

169 

!'70 

І7І 

І72 

А11�·тзfтний пока>''-ЧИІ< Реєстрш.rі й
ного ,:\1рнал� н:ор�спонденuі і З9g
ра�зь1<оr ПО�ІТСВОІ команди ПОЛІ

ці Ї. 

IQ'X1 • 
. ., .:;..; р І .К

Ню-tази Головної команди дер�ав
ноЇ поліціЇ за І�33р. 

�о:зr.10рящ:<ення Мfністерстг.а ІЗНут
рпщпх справ про проведення cepeJt, 
полruейських ти�ня пропаганл.и 
твере�ості 'J.'a журнал "'І'верезtсть� 

Протоколи uозслfд.ування сю�рг
ОЩJЄМИХ ocf ti на ПО.1JІЦ�ЙСЬJ{ИХ

тr-7,·3 р m • .... · озпорядженн.н 1ернопrльс1,и:01
каси взаємопоrщмоги та �-3r.арЕШ1J
коЇ повітової команди поліції
т� .)�о несення поqтерунк1 Б пол і 7 цr1 з питання оь_рання дeJteгa·rrи 
від поліцейських на загальне 
38С!Д8ЧНЯ членів каси DЗОЄМС
допомоги. 

174 З�срнеІ;ІНr ,,1f,,�;1m�r і Зб�р��ь-
ко! ПОВІТОБОІ команд ПОЛІЦІІ 
про проведення.серед поліце�сь-
ких зСSору КОШТІВ . . ) : �·- ..
ДJІЯ відновленни зам�( "НЕІ9ель" та на озб�о0ння.а�мЇі,вtц9мості 
постерункІв пo;tjIHt про 1пль
кість зібраних .коштів. 

If- Ji' 1іТТНЯ 
ІІ ( �!)ПНЯ' 

2і .__ лютого 
ІО квітня 

І сtчня 
ЗІ груднsт 

І? еjчня 
,. •' 

.:..'і ГР}',П.НЯ 

29 еjчня: 
29 січня 

І93'7 
!93?

І93'7 
193'? 

J.937 
і.9З7 

193? 
І9З'? 

-т,,,�t! .1. ';J..,u 
1938 

І9� 
І9Зё 

ІО .'!ЮТОІ'С 193: 
ІІ листопада I93:s 

21 -трнвнrr 
ао 't'равня 

9 серпня 
�� зе:реС'ня 

I93U 
193с 

9 

з 

132 

86 

ІО 

23 
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І?5 

176 

Ци:;,:жу �І.яри •rоваfУютва ''Полfцей
сьн�й ,r_rм а_цо.ров R" про порядок 
11t:�нтннття пол rцейсь1tих у сана'l'')
рr.й •:г. звернення ГсловнсЇ n:ш.��-�
д: · --.. ::, прове,цення збору ноmтів 
серед f!оліце�ських д.пя-. б)'дrвнищr
ва б;удv.нку nхдпочи1:шу r. донесення 
з цьго питання. 

Роз11оряд��;е1_іНf. ТерІІОПЇ#ЬСhІ,9Ї 
ВОGІ.ЮДСЬН:ОІ І Juar,aзhltOI nовrто
DОЇ команд_поліціЇ про_проведення 
збору кошт н1 сере .r: тто.тrтцейсьRю< 
,11.ля дітей зDгиблих поліцейських. 

І'77 . �н:нвr'l�н1,;й 1101шr,�щш до реє9�ра-
�r иного ;і!У.рнал� ко9�спон;�енцr r 
vyep��H>KOI ПОВІТОВОІ НОМВН.ЦИ ПО
ЛТ.lt Е. 

I?U 

l'l9 

IUO 

І8І 

І939 :рік 

11:v()токол загального згсf);!.ення 
товариства "Ролзіна ПОЛЇ11!ЙН8" 
та вказfвки Зб�разьио! псівітоnоі 
комt?:нди поліціЇ прn_ прийняття 
ПОЛ !ЦЄЙС�,КИМ:•t УЧ8.СТ:t у UbOМ'J
засrданнж. 

АJ}�813ЇТНИЙ Г'.JК,Р:{ЧЮ( до рсєст
Р�Ч r !1ного жур�а�-:у ;юре�r.онден
LІТ r Збаразьксr псвrтовоr 1юмен
.nи 110ліu·сЇ. 

Ь!Дц1ЛЕfШН: ПЕРСОНАЛЬНЕ 

І922 pf1< 

3а�ви окремих полfпе:1сьних і 
листування �J ·. Т�рнопі льсУ..ко� кощ1н,r:.ою ІХ с1<ругу про перем1щення Їх по сл11�·{бі. � 

1923 рік

Листування з 1'ерf:іСПЇЛЬсько10 
01�plЖ1:fQК) н:омандою r посІJ.'�,рункзм� 
ПОЛ!ЦІІ про fWИЗН8ЧОННЛ І ПЄ}:реМІ
Іl!ЕН;ІНЯ полrцейських по службr. 

23 Хі37ТНЯ

5 Тl't.іЗНЯ

б березня r_17 r. }'\ОВТНЯ 

І9ЗВ 
1938 

!938
1938 

І93а 
І9ЗS 

ІО ГР.,''J!НЯ І939 Іб березня 1939 

ІІ 5ерезня 
Іб бе:р�зня 

І939 
1939 

І92� 
!932 

!2 СЇЧНЯ 19�3
З :tистопадаІ923

ІО 

ІО 

58 

ІО 

50 

ІЗ 

5 
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Ісі2 

183 

І84 

ІSб 

ІЬ? 

I8u 

ІВ9 

1924 рtк 

.. , r.:, • мютування з .Lернолr дІ)см::ою ок-
руї•��r910 KOMflRДOIO 1" ПОС'l'Е]:РУШ\:І:Н,1И ПО-
JНЦ ! r про призначення r перемjщr:н- І'/ чнрвня 1924 
ня окремих поліцейських. по службі. 14 11истопЕ1да 1924 

10')\. • ;;,r�D !)І К 

Роrторя,щ�ення 11ерно11і:дьсь11:0Ї 
DОЕН30)1СЬКОІ 1-.:оманди цро Пt'І:,аННН
списків слJ,';{6овців по.пtutЇ нв 
ПJJИСВОЄННР. звnнь постепуНКО;JИХ
лолtuі Ї те підомостt з· ІІЬDГо пи
тання. 

ІО листопгда 1925 
21 .:1истопаrш !925 

ЛистуваНJ{Я з -:l'ернопt.'!ьською 
ЕОЄ;Ю)!,СЬІ�О!? .. !(ОМ8НДОЮ І ПОG�ерун
:н-а�r-:,f J;Ш!IUT ! пре признr:.ченнr, по 
службr" 

-
�1 

. JJИС"11уве.ннп з . ерНОП!Л1;>9ЬІ{:0Т() FJO�·-
BOJ;,(:ЬKOIO Jrомгндою :ІОЛІUІІ про 3ВІ
льнення. лолtц�й90ких зЇ служб:.f та 
З ОJ.)Г8Н! Б ПО.'! ІЦІ Т • 

листування з ТернОП!Л!JСЬRОЮ воє
БОП,С'�КОЮ командою та постерунхами 
по;1іцtЇ про призначенН.9' та перемі
щення полruейських по слу·,,б і. 

192? рЇх 

Ро�порffді'<сння ТерН('ІІ]І-��сь:r{О! воє-
:ЗGДСЬКО! команди ПОЛІЦІІ аро про-
ве,rтення вербування осіб т:.о органЇu 2()
полfuіЇ. 20 

J' 'Т" 

.. 

І928 J)ЇК·

воє-Тре нопі .іЧ:>С��ою нюуваннн 
ВО,ПСЬКОЮ НОМUНДО:О ПОЛІ ЦІ! З ПИ-
ipHiff:. прий:;т• ... 11:;; в органи. пqліцf Ї
Шумстського .і.ю�ол.имира I І ypмft-
на КазимирА. 

2Б 
28 

,:-щвтня 
жовтня 

березня 
вересня 

Т"25-... ":1 •. 

І()')Г .,_,) 

19�6 
19.2& 

192? 
І92? 

1928 
_ .,ifj 

І2 

ІЗ 

І? 

з 

ro 

з 

? 
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190 

І9І 

І92 

І93 

І94 

!95

196 

Листування з Тернопільською вое
во1н:ь159ю командою і постерунками 
пorrrцrr П}?О при:значення 'І!а перемі
щення пол:rцейсь1шх по r.11y��t та 
встановлення нових штатrв. 

Лис'l'j·вання з Тернопі.льсь1Фю воє
nо,n9ь1;<gю 1соман,nою і t:{Оотерунками 
пт1:.цr І з питання зв1;rміення з 
органів поліNЇЇ окремих поліщ�й
ських за ста�ом здоров' я '!'а з і1t
ших прі�-1V.Н • 

Листування з 'fернопію,сь1\ою вое
вон�ьі_\9:0 командою.і постерункамиполrцrr про перемrщення онuемих 
полі:цейсью1х на інше місце ... служtи. 

Лнстув.sння з 'Гернопіль�ьхо:о зоє
во,17,ською коман�ою про nоJ1і:нейс t�н·их, 
ЯКІ подали у ВІДСТ8В,Ку.

Вказівки Головноі команри поліціі 
пrю нагород,�tення медаллю ''Десяти-' •tt 

• й J)I ччя незалеююстr полruе ських,

!927
!92?

1928 
1928 

.(92fj 
ІУ2Б 

Яl(І. відзнач1�дись; листування а 'і'ер
нопr .1ЬСЬІ<О!v НОЄБО)ЩЬІfОіі) команд Щ')

про нагорол�ення полfцеtісьн:нх х_рес-§ лис'!'оп�дп І928
том заслуги. I':j листопала І928

1929 J)ЇК 

За.яви пміuейських :г·,: неJJем±цен
ня Їх н� інше місце cjr\f·�би� та 1:ис
ту вання з Тер1:1олільськоn воєвод�:ь
К9\9 1tомандоrо І пос'І·ерунквм:.,f по.:тr
uтr з цього питання. 

f озпоряп,ження Го.:1ов�оЇ і 'l'eJJнo-. 
ПІЛЬСЬКОТ ВО0ВОДСЬ:КОІ KON!BH,G ПОJ(І

ці Ї про нагородr-:ення поліцейських�шr nr цзначились, ме,палями "Деся
ти{;fччя: незв.пежностЇ '' і "Пам' �ТЇ про 
ві ину 19Іu-І92Ірр�'та .,щстування з 
цього ПИ'l'Р..r;ня. 

Листування з Те_рн9п: лl>C.:,lfOIO воє
водською комю·доn t постррунками 
по;1fцf t з питань пе_ре1-1.іщеніш окре
мих поліцейських на і.нше місце 
служби. 

б Jr:oTOJ'O

б грудня 

1929 
1929 

I9il9 
1929 

62 

б 

15 

4 

5 

23 

4ti 

ІЗ 
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І9Ь 

199 

200 

201 

Листування :з Тернопільською вос
по!1,еJ�1rою 1tor,ш11J:.oю про нnго,родв:t�н1ш 
t�У.;,!Л 10 � .. i�ixaf�.:ш _Xp�C'l'OM З:1СЛ�'ГИ ! 
..)ЬО:;І(ОПСЬJіОГ� fJaet:a ме)JЄЛJ�·u '':.:,а 
нt йнv l�HЬ-i�Jiip_p� 

1931 рік 

.;jист,увvн:;я з '1'е,рнотті:льсь1щ�, JЗе�
воrе111·�ою t по:вітовими Ifc:шнr.v�a та 
гюстерункю!и г:оп tці Ї про ne,pиi:r t;єння 
ОІ<рсмих оеrб ня rнше м-::сце c.:cy�iCI-r.

.. . .... . .. р . . . . ',а,•,,,;.,."" ••1 ')РО·� Г, '\" r ,:, ІТ'� ·,:- ur Cn"Y' • n -� 'JOV.t. U.a,(.,A "•J _....,,.," &. - - ... ,, ••• \ JL:,, ... .LL• l.:., 

про ПО:;_JЩ!.01�. ЗD і Лh.f.iet:Ч!JТ ПО.І!Їt::�½('1,
ких з оргонr � нол ru ! r. 

11,�,.:чva..,цu:r "" 'l'�"CJH"'""I. rr· "'i..··o•" т:_.С,"',�.. ,•�•4.J�Jr;..,.г;.#: '-' •�J -..J.1.1 �-..:;-.., . .. � ., 1: 

І:1 ЛlJТОГО 
�J J1ш11-·я 

�� T\;f� 31 f П' 
..> TJ)ilfШЯ 

D{,r�е;ь;{ою хоман,пою та і1�С:'l';:,)�·:•·н���ун 
ПOJf ru± Ї про 1-шго,родх�r-тня о'ї\!.Jгіt.•іХ 
ПОЛІІ1еЙСЬ1<!-fХ медаЛЯМИ 11

Л'СеСТ неза
ле:-·ное•1•і" і ·•хрест зnслуf'и�' 

;,�о. січня 

202 J��іr.'І·vвання :; Тешюпі.:нзс!:>1<0:0 БСЄ-
u • 

БОДG•,lіОЮ командою тя І1()СТЄ,Р,УІШ�М!І 
псї1±1�і:Ї про 1:ІРІ.1��няття r>itJ)G:,1иx ое±б 
з сргани noлiцtr. 

203 Tr! еfЗме 
1 
:з пv.rfаиь пер�мі щеннн ок-

рємиz по:о:цейсь1tих не. Tftr:1e місuн 
Сі!У'{С/1. 

2011 Те саме ,про нnгород.,ї{ш.1ая 1.10.1 іц0,1-
сью1л :,а виr:11�:1:у роктn r с'і'а�анне 
ви1{онання сл�1 1Фопих обое�!'Ї:ннs. 

20j 

І933 рік 

JJi·•CT"D8ШIЯ з 11eТ)HOпt;rм;1,lf0'i) Da�; •• 
ІЗопе1>і<ОЮ Jrщшндо;І) .. і по�тєрушшми 
тто;т±пі 'і цr,() �;1Р!;І�ннття окремих осіб 
в ор;-,ш1и r.а.rтп.п r. 

Те саме� з нитань пеuемtщоння 01\
ремих поліцейських ин }1ішг r,�r еuє 
с.,�,--.-;11 -�•.1 .. • 

_т :г гр;у 1,ня 

І9ЗІ 
193г 

�'331 
19ЗІ 

І<JЗІ 
1931 

1932 
І932 

19� 
1932 

V••з�J.:;) 

1932 

1933 

з 

�з 

І 

�з 

43 

17 

1933 ьl 

1933 
... jЗЗ 139 
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:.3ся.ва Сньосок Янз та .r.истvвз.нчР 
з nor.TQ})yEкoм r!(''!ЇціЇ у с.Кош.ллки 
З. !:l'!'J.'�HH� 31:1І Л�)НЄННЯ�·Н)_рганів пmтt
ux r. 

�Of.) JJ.11ст�_;ЕJ2ння з 'І'е�но11ільс1)Jі'О':J вoє-

noJ191>I:QY.) І{оtландоп та постєрун�ами
110"rхц1 т 1;ро. tшгорощ•;:ення rюл1це�
сью1.х,юа в111���начи.11ись ,XJ;P-�croм І 
М!;;ІШl,Ш 11Ііезвлс*:ні:сть іfодьщt 11 тз 
грu!ІЮВИ:l1И винаРоро,rш�а-t • 

.")1-0 
. ,, . 

i::. uсіЯВИ �$ J!�-!t:'l'YBUШiЯ З Іернопr.1ь-
�J,f<:С1-:. 80'9.60pCbJ�OIO !<ОМаJ·ІДОЮ І ПОС
Т(�С' НКDМ.И по.::.т.uі Ї про ПОf•Е'М!Щ8ННR 
01фt";rt.11x. пслtuейсмшх на rн1.чr: мf сце 
С.'!�'-·'<С !':.

�тr тт -

... J. • �:·.rстуf�иння з .поотерунками по�і-
оr � про винагороду О!{ремих ПСJЧ
uейсью1х за вv.явдення поруruнюпв 
Т10'1'ЮШ)30 Ї МОНОПОЛ ЇЇ • 

І93� :р±к 

213 :.,ея�и полі'r.zейсьюtх r .пнстувz!-шя 

1�0 r.ВІТНЯ 
;3 травня 

з воє:ао.r:,СІ,КОЮ Н:ОМ::іНДОК' ти пor.'l'HJ)YH-
ua�, .. ,., "C"' :.

t
!J!. І·: 11• '· ,,,,,. ,ц,,!:'•'НЧР' ma ne-il. ••• tJ •• J"I.. • -t"'""' ••,1:-rj•�Ji,,A ~•V • "" ., 

r,еrt.іщення Ш).'r·іttсз?.сью1х л::; сду:tбі:. 

�14 :lис•.rуваш1я з Tepнoнtлi:�hl{OtJ во�
водеью,ю командою полrцr ! про звt
л1)нення он:_ріМї1іХ подіцейських ';/ :вrд
стr.юtу. 

2Іа Jlас•.!:'�1вання з Терноп 
водсь1Фю командою пол 

ставлення ро нагород 
цейських. 

Лf,ChXOIO ВОЄ

UЇЇ про преJ.1,-
01сре�,1их ПОЛІ-

І933·rc33
J. ,1 

ІfJЗЗ 
І9�3 

1931 
1934 

1934 
1934 

І9ЗЬ 
19&) 

19� 
І935 

І9Зб 
І9ЗЬ 

з 

зо 

І?І 

5 

190 

24 

ІЗ 
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І9� :рік 

2Іб . ..12яви псліr.щйсьr<их: те.. лист:1п1<н�-
,� • V 

HHfl 3 !.eJJHC:п Jll')CЬJ<OIO іЗОЄВОДСЬ!�ОЮ 
1<0мщ�дою та 9остеr,унка�,и полj·uі Ї 
про rx перемrщення на rнше м1сuе 
слт·<би. 

�17 �anu� rуоліuейських і листування 
з 1�рнопrльською воєводська� но
МШі,ІТ.Оі9 І ПОС!GJ)УНК�МИ ПО.�!ПГЇ �ч-:о 
пе_рс:пщення rx на r.нше �:тсце c.n.:r'�·-·
би. 

�It> ,Ь_ОК1j!.f.!ЗНТИ '·:G:�нень �ого ,НіТОг'г ' 
юшй подав· у вrдставку. 

Іб січня 
·� ,., СtJ)ПНЯ

,219 f .-., . • •• 

...1,J1f�(�' т=;р н�рі-ІОПІЛhСН�О! ЗОЄ�ОJі-
е 1--, }{,_') �: !,а:t,ш.нди. про порн_поr. щ;е !',
С'l'авленля пслrцейг.ь1<их д,а i-:aгc_pv)l 
тв листування з цього питання. 

І93? pir: 

220 jі;1с'.rуnання з поотер,,ю\ами полі-
ці Ї п�)о п·оийняr.rтя окремих ос і б н 
орган�1 поліцj Ї • 

221 Jистування з Тернопfльсь1юю но0-
во_;::_9ь1,9ю RC!,�8\iДOri:: та ПОС'!'С,():,,1іКШ:іИ 
пол :r.u r r . пре п_реде'l'юзленнf! іі.О на:rо· :.·
рол полrце�ських за старанне ни�ко�,.�;, �·:н::· с !Т\І�.·бовиv o,!,,,n � СТ'• кf-J� -'• 1 .,,.1"1: .... � "'·

v 
. ✓,. \J v.ІJ ./J.,,,. _ � • 

)·',> 1·1 ;..,�._, .; �1e r.ryEGHHP З ВОЄJЗО)1.СЬ1_{'019"R()М81і-
Л.0ІС та ТІОСТР.1);'-{НJ(Ш�И ПО.!ІІЦ!r пре 
їЦJі::tняття на� слvУ{б'.' J3 оnгани по-
л хuі Ї 1\:'_рuог ГеJ1ену. 

•.J-�)з , . -
&... ....,ал1:1и пол rцеисJ'>КНХ та -�►��ту1:с.1.1::-ня о �оеводською комондо-о пo.r.-rur r 

про п:�?изн .... ,.о,•·:� '1'а перемtщення 110 
случбт. 

��4 f->озпоr>Р.д�.шння Дре-аидt Ї Рн,пи �JЇ-
нf стрів" і &ltцrcтepcтsr ;:::iJ'!:Pi�нrx 
спр<ш про ю_1го_р9;l)І{еf{ю1_ нолr��Лсь
JfИХ учsсни1пв внши мед�ІіJІ'')' Un
багаторЇчну слу}:{бу"та стю1ш 110:1±-4� .чястоrіоле 
цейських,нагороджених ними. �2 грудЩі,, ·.,··· 

ІЧЗб 
!936

1936
19..ю 

І9З7 
193'! 

I':J:-ij 
І93Ь 

2І8 

ІОО 

30 

2Ь 

29 

ІІ 

ІІ 

20 
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1939 РЇН 

l2:J Л11с'!'у1зання з Тернопільською зоє-
vод9 ь�gю 1tомандою і r1оrте:,ун�г.!•Ш 
nот:ц1: І nr,o Щ)ИЙЮ!ТТЯ OKJ)0J:.;І.';( ПО,1І
uейсЬІ<Ил на слу1:{бу 5 органи поліuf Ї, 

. ).•->.or. ;·т ,., :'11 
m • t:.,·_ ,;,k• ... ування З 1ep1_IOJПJ!bChHOIO вoє-

DO}i�:l,J_(Q!O 1<:9:.1а:г.доr1. ! TTOCTЄJ)YI·П(flM!f. 
по·rн1 r І ш·;е, rю-оемrщення окїJс,.шх 
по,1іuейських на tнше ,ліоцс' (.:J.Qі?�бн.

2.2.'l ЛИ'стування з Тернопільсь1сою uoc-
DoJН;;ьr.oю 1tомандою та пос�еµушfам1: 
по;1пп r про ;�редставлGннr: )10 наго
ро;�_ полtr1С:1йсью1х мелшrюо 11�30 бага
торічну r.лу:1бу" І "Х,Т)еС'l'ОМ заслуr•и�' 

• J" ;'І 1J'І.
� �...:,� ., .. '. .L • 

22і:5 , ц-;есення 5: лJютоко"и ро�Jr�.дJ.нJ·139н-

ня тв листування ;1 постеr,уШt�1;�}-: r.o
лtuf r. про 'сл�/�бові псгуrrкшн:, л:о.лtц 
пс�йеьких. 

•)· )() 
{:..{:..;:J 

і-230 

231 

232 

. .L:онесення ,прото�о.��! і :tиетув"'ння З постерун�шt.�И ПОЛ!ЦІ І п:ро Нf.1Ю15ДЕШ
ня дисциm�ІНІ:Н)Нрго С'f.ЯГН{!НН}1 HS �о
ліпейеькогq І:.рgлтш Том�ша �в порушешія C.їryчGOl}O'i .І\Исtшп"нни. 

І939 
1939 

І939 
І':JЗ9 

1939 
І939 

ЗО .'ШСТОЩl,Щ� 1924 
ЗО "тстопада Н?.г4 

2 ЮЗЇ'І'НЯ
�� 1ш f ·rн.н 

JШПНЯ 

сеJПНЯ 

С·�атис1�1чh:с ві.uомос1і. �Gи_раt1ь�..:от 
ПО8!Т(JЕ0! r:О!,іёШДИ ІІОЛІ!ПІ. rmo 1·адь
кі ст!-- на :клv.ш:н-:-их дJ.11.,ц�шт і И;3 і;них. 
стягнень на· с.лу;:,:(,овц;: п по.::іп і Ї "щ }і,ов1rен1, l92b р. 

6 11 :-rстс,.1-:1д i:

с ;tі�С>'СПа.т .{і.

., 

32 

І4 

ЗІ 

Іб 

ІО 

І 
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234 

2Зо 

237 

240 

24І 

242 

243 

1926 рік 

Розпо�ядження Тернопідьськоі ко
м�нди µ округу та ?б,�азької по
ЕІТОВОЇ команди nо�Іg!х;листування 
з постерункам� полrц11 про нама
деm1я дисциплrнарних стягнень на 
окре.мюс поліцейських за невиконан- б квітня 
ня службових обов'язків. 6 кві�ня 

І928 рік 
Розпо�ядження Терн9пfпьськоЇ воs-

ВОДС�ІіОІ І<ОМЗНДИ ПОЛІЦІ І про над�-ня вrдомоотей про пол1цейських,як1 
подали заяви 1:1а �НЯТі'Я �исцимхнар-_ 
них с�ягнень І вхдомостх з цього 5 червня 
nитання. ЗО черзня 

Листування з воєводською коман-
дою і постерунка�и поліції про на-
ттладеwnя дисциплп1арних стягнень 
не полі�ейсь1<и� за порушення служ-
бових ОUОВ'ЯЗКІВ.

1929 piR 

Розпор!!д��ння Терноттtльс�коЇ �о-
ЄВОДСЬКО!, ! ?§араЗЬКО! ПОВІТОВОІ 
иоманд ПОЛ!ЦІІ про ЗМІЦНЄКНЯ служ-
бовоЇ дисципліни серед поліцейсь- 6 
ких. 8 

Про�оkоли розслі,пування та лис-

. 

НВІТНЯ 
квітня 

тування з воеводськоrо командою 
поліції з питання порушення с.луж- 23 липня 
бових обов'язків Клим Якубом. 2 листопада

Статис�ичні відомості Зба�азь-
кої повітової команди поліцtЇ 
цро кількість дисциплінарн� 

9 стягнень намадених на полхцей- ЖОВ'1'НЯ 

сьrсих за З-ій ttвартал І929р. 9 жовтня

1930 рік 

Про'1'околи розс�tд,ування про на-
кладення дисциплrнарких стягнень 
на nоліцейськрго Вислоцького Яна 24 червня 
за нанесення побоЇв. Іб липня 

I9't?D 
1926 15 

192.8 
1928 5 

1928 
І92З ІІ8 

1929 
1929 4 

1929 
І929 18 

1929 
1929 2 

І9ЗО 
1930 

І� 

� 
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244 Листування з Тернопільською вов
водською.Rомандою про дисцщшінаJ)-
не розсJч,пуваНJ:Ія з питань n1цробки ІЗ лиоІfопада 1930 
докумеН'l'ІВ полхцейським Онищ_,;ком. І? січня 1931 8 

245 Сrатис:,rичні відомос1і.�баразь�ої п9вхтово1 номанди полrцrJ про к1ль-
1<1 сть НЗІ<ЛВДе

н
их ДИСЦИWІІНарних 

стягнень на поліцейських за З-ій б товтня 

246 

247 

248 

249 

25І 

І<Бартал І930р. 22 жовтня 

І9ЗІ рік 

. �gнесення повітової ком�нди по-
лrurr npo результа�и розсл1рування 

23 січня 
з питанн

я 
зло=ання 

с
луж

бо
JЗим с11ановищем Он м Якубом. ІО лютоrо 

JiиcТ'\JBaJitiя з Терноnільсь1<ою воє-
в9д(}!?КОЮ ксмвндаю,поссrерунками по-
ЛІЦІІ '1'� суд9вими органами про 
дисц1шл1иарнr розслхдування на по-

І4 ЛЮ'l'ОГО ліцейських за нанесення побоїв ок-
рsl'�им особам. 12 липня 

С�асrис:fИЧИЇ відомос�і.§баразь�оЇ 
ПОВJТОБО! коман�и ПОЛІЦІІ про КІ-
ЛЬКІСТЬ ДИСЦИПЛІН8РНИХ стяrнень, 
накладених на поліцейських за 4-ий 

5 січня Іtвар'l'ал І9ЗОр. р І-ий ІСDартал І9ЗІ 
року. ? І<ВЇ'1'КЯ 

І932 рік 

Лис�rування з Тер}:іОПЇJІЬСЬКОЮ :еое-
водською 1�01�андою І постерун«ами 
поліції про накладення дисц�µtлінар-
них стягнень на ОІ<ремих полхцейеь-
ю1х за зловживання по слутбі. та 
прото1-:оли розслідування з цього 
питання. 

Листування з Тер�nільською вов-
водською командою 1 пос,ерунками 
поліції про ди9циплінарні розслі-
,пування на пол1цейських за пилц-
тво та нанесення побоїв ОІфЄNИМ особам. 

!930
І930

І9ЗІ 
І9ЗІ 

І9ЗІ
І9ЗІ

І9ЗІ
І9ЗІ

І932 
1932 

!932
1932

б 

4 

2І 

б 

?б 

47 
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252 

253 

254 

255 

256 

25? 

258 

259 

і 
І 

І 
І 

Статистичні відомості Збаразькоі 
повітовоЇ команди поліції �о кі-
лькfсть дисципл�н�рних штра tв 
накладених на полrцейських. 

І933 pfR 

Лис-rуваиия з Тернопільською вое-
вод9ь�ою командою і постерунками 
пол1цr1 у с�Скорики про ди9циплі-
нарне розслr�вання на полrцейсь-
кого Бекера.,.�іана.з� розrолошен-
ня державноr тавмнІЩr. 

П�о�околи дисцип�інарного роз-
слr,nування на полrцейського Ста-
ховського Адама за нанесення по-
боїв. 

Донесення 3баразькоЇ повітовоЇ 
команди tпротоt(ОJІИ розслідування 
та лист�вання з воєводськ9ю.�о-
мандою І постерунками полtцrr 
про на1щадвння �исяиплінарних
стягнень на поліце ських за по-
рушення службових обов•язкtв. 

Те саме,за зловживання служб0-
вим становищем. 

Відомості Зба�азькоЇ повітової 
ко�ан�и поліці1 на поліцейських. 
ЯКІ ПІДЛЯГВЮТЬ знят�ю з них: дис-
циплfнарних стягнень. 

1934 рік 

Лиuтування з Терно�tльсьною во-
е.водсьиою командою ! постерунка-
ми поліціЇ про розслі,пування 
скарг окремих осіб на �оліцейсь-
ких та протоколи розсл1,пуванкя. 

Листуванняз Тернопільською воє-
водською командою,постерунками 
поліції.та с�довими.органами про 
дисциплrнарнr розслrfовання з пи-
тан�я порушення служ ових обов• -
язкrв окремими службовцями. 

5 січня 
2 rрудн:я 

1932 
І932 25 

25 березн,r І9ЗЗ 
26 '1'р8ВМ 1933 22 

22 ЛЮ'l'ОГО 
28 лютого 

1933 
І9ЗЗ ІІ 

І9ЗЗ 
1933 75 

І9ЗЗ 
І9ЗЗ 53 

І? січня І9ЗЗ 
9 липня І9З4 4 

1932 
1934 ІОЗ 

І9З4 
1934 33 
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260 Листування з Тернопільською вов-
в9д9�ою КОМ8НДОD,ПОС'1'ерунками по
JІІЦІі�а сrдовими.орrанами пре ди9-
циплtмарнr розслr.цу:вання у aro>aвt 

261 

поліцейського Грибовськоrо Свль- 14 вересня 1934 
вес�ра за застосування зброї� 23 жовІНR 1934 

Те саме,про виконання рішень про
пвкарамня окремих поліцеЯськихо 

березень 1934 
Ррудень Іі34 

262 Відомості Збаразької nові�овоі 
команди і постерунків поліції про 

19 

відбування поліцейськими термінів б бе-резня 1934 
ув'язнення. ЗІ грудня 1934 23 

2.63 Квар'l'альнf і місячні ста'l'ис�rич• 
. ,ві�омості ?б•J?азькоЇ. повf�rової 
кома�ди ПОЛІЦІІ про КІJІЬКІС'l'Ь дис-
циплrнарних стяrнень�накладених З січня 
на поліцейських.за І�З4р. б січня 

1935 рік 

264 Донесення.ЗбаразькоЇ пові'1'овоЇ 
команди іолfціЇ,про'!'околи розслt
,пування та лис'!'ування з воєводсь
кg� командою f пос�ерункащt полі
цrr про наклад�ння диоциплrнаRИО
го стягнення на Ван,овського До-

265 

мініка за порушення службових 26 червня
обов'язків. 9 жов'fня 

1134! 
1935 

1935 
1935 

.�истуванвя з�постерункаЩІ полt
цr І про накла�lіНя дяециплrнарних 
стягнень 'fa виконання рfшенЬ�про 
покараШія окремих поліцейських. 

березень 1935 
5 лис'l'опада ]935 

2бб Відомості Збаразької повf'fовоЇ 
команди і пос�ерункfв поліції 

21:П 

268 

п�о поліцейських,якf відбули '!ер- 23 січня 
мrн поварання. ? жов,ня 

Кварта.льнt t мtсячнf вfдомос'l'і 
Збаразької nовf'l'овоЇ комаЩ@ по
лfціЇ про кtпькіс'l'ь дисциплінар
них с�ягнень,намадених нас�
бовцfв поліцrї за l935p. 

І9Зо/ рtк 

( Лис8fування1з ЗбаразькИІІ повf'l'о
вим с'l'арое'!вом f пос'fерунками 
полfці Ї про розелtду,вання з пи-

2 березня 
ЗІ грудня 

ІQЗ5 
1935 

1135 
1935 

25 

12 

19 

26 

v 
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269 

2?0 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

тання зловжинння с1жбовими обов'-
язками подіцейськW4 олбусом Воле- І2 серпня 
слав \ОМ. 2 rрудня 

Квартальні відомості ЗбарозьиоЇ 
повітової команди поліції ПРО кі-
лькість дисциплінарних стягнень, 5 кві-rня 
накладених на поліцейських. ЗО грудня 

Донесення ЗбаразькоЇ повітової 
ко�ан�и пол�ціЇ про_поліgейських, 

24 JІІО'l'ОГОякr :а1дбу.ли дисциплхнарн1 стягнен-
ня. І квітня:; 

_Лястування 3 Тер�ОПЇЛЬСЬRИМ воє-
DQдt;ь�'Q10 командою І пос1ерунками 
п'--•;1-;:1�: r про виконаJ:іИЯ рtшеиь про 

5 червня нан.'!адення дисциплrнвриих стягнень 
на 01сремих слу�бовців поліції. ІЗ грудня 

І9З8 рік 

Список і відомості повfтовоЇ ко-
М8НДІ-1 про зняття ДJ{СЦИПЛІНарних 17 січня 
стягнене з окремих поліцейських. ЗІ липня 

�ідом9сті �оєводської f ��аразь-
КО! ПОБІТОВО! команд ПОJІІЦІІ про 

20 жовтня накладення дис�иплінзрнюс стяrнень 
на оиремих полхцеRсЬRИХ. 24 .1истопада 

Листування з Тернопільською воє-
водською,Ворщівсько� повітовою �ом-
мандами про дисuиплхнарне розслх�-
вання с�жбових зловживань поліце - V жовтня 
ського Варrоць�ого Павла. І червня 

Статистичні відомості ЗбаразькоЇ 
повітовоЇ команди поліції про кіль-
кість накладених дисципліна;их 
стягнень за І-ІІ квартал 19 р.та 

:(8 липня список поліцейських,з,якюс знято 
стягнення. 6 червня 

1939 рік 

Листування з Тернопільською воє-
водуь�ою командоб �� посrерунка� 

ІВ червня пол1ц1І про ди9циn.,,1норнt розслt-
дування на полхцейських. 4 серпня 

1937 
19:11 І5 

;[93? 
193? 6 

I9:f/ 
193? 4 

І937 
19:rl 28 

1938 
1933 з 

I93S 
І9� 

19:13 
І938 12 

1938 
І939 

1939 
1939 14 

■
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ZJ7 Донесення Збар_азьк.оі повітової 
ІіОМаІІДИ" .іІИС'l'у:sанн.Гs 3 воєводською 
комюхдою і постерункам� поліції 

IS грудня· І9� про накладення дисциплхнарних 
стягнень на слу�бовців полЇції. ЗО черзЮІ 1939 14 

278 І_lрО'l'ОКОЛИ ДИСЦJ,�'Іінарнr,r•о иоз-
сл1ду�ання.на пол1цейоького ске-
вича Франц1шка_за порушення служ- І Л10'1'01'0 1939 
боІшх обов'яз1ав. І? т-равня 1939 32 

В!ДЦ!ЛЕННfl: НАВЧАJІЬJІЕ

IcJ24 рік 

279 Сцис1t1:1 полЇgейсьr-юс Збаразько-
го !)ODI'ry ,якІ зактнчили noлiцett- І920 
сью: курси" І93І 8 

l80 РОзпорffдження Тернопільсь,оЇ .. 
оRружнох команди про орrанхзац1і 
�-ypciD для поліцейських та лис-
туn�ння з нею по заявах окрем!1х 

І8 лю'l'оrо 1924 полtцейських про зара:,сувnння ІХ 
Шl І(Урси. ЗІ ЖОВТJіЯ 1924 7, 

І925 рік 

281 Розпорядж�ння Тернопільської 
воеводськ91команди npo направ-

ЗQ Г'f!Удня І925 лення по.11rцейоьких на курси 
старших постерункових. 5 СІЧНИ 1926 2 

282 }�урнал облі � заня'l'ь з навчання полхцейських Збаразької повіто- З січня І925 
noi команди. ' 2І грудн.я 1925 14 

І92б рік 

283 Розпо�лджеЮJя �а лис�rуsання з 
ТерНОПІЛЬСЬК�Ю ВОЄDОДСЬКОЮ коман-
дою і постеруннами поліціЇ з �и-
'l'ання направлення окремих пол1-

7 серпня 1926цейських � ну�gи старших поете-рункових х водхrв. ІЗ січня 192?
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1920 рі!! 

284 �и1жJrляри і рс,зnор1t}}ден� І'оло�-
но 1 1юманди про оргам1зацп) кvрсхв 
для полЇцейських та л1!сТуз&ЮіР. з 
'l'ернопільсь�tою воє29д��кою комані.'ю 
та постерунками nолrцrЇ з цих питань. 

,,.<.Y'g • 
. t .• �. Dii! .. 

285 Розпо1...,яд,,.-<:ення Гоfо�ноЇ і Тернопі ·d

л-ьсь:<оr воє:ао�,сь:nох !<омеиди про н.а
ПD�влення пс-ліцейсью,rх на �-урси в 
оqrцерсЬ?І:V ЧІНОJГ.{ та списки кандида
тrв-курсантr:а. 

І9ЗІ рЇк 

286 J.:'озпорял,ження Голов�оЇ і Терно..: 
ПІЛЬС,Т,КО! ВvЄЗОДСЬКО! номанд цро 
ншзчання по� Їпеись1<их на посr.rе
рункових: та наnра:р1ення поліцей
с,.,ю,п< на курси сл1дчих. 

2 березня 1928 
З еічня 1929 

ІІ лmoro 1929 
29 вересня 1929 

7 січня 1931 
5 червня 1931 

33 

ІО 

19 

28? іНснu.ні: про1--рами навчення поліцей- 12 січня 193! 
ських 3баразь�tого пові'l!у. ІЗ -rравня 1931 І5 

28U Розпоря:цжения повісrовоЇ команди 
та вrд9�іосrі'і посте:рункі� поліції 
Н8 по.1пцейСЬЮ1Х,ЯНІ закІНЧИJіИ

ку:;)СИ поліцейСЬl(ИХ. 

289 РозпоРядженнst 1 'одо.еної / копі і/ 
і во�водськоr комен�;стгтис�ичні 
ві домос�ті :Збар13зь:коі повітової Rоманди лоліu'і t JJPO 1tількі ать 
поліqейських, які не закінчили 
1<YPCf1). 

290 І9З2 рік 

290 rhi сячні щюrарами· повітової -ко-
манд¼ з проведення занять з полtцелськи.м:и у пос'rерунка�с •. 

291 Місячні звіти постерунків по
лЇцfЇ про результати навчання 
пол1цейських. 

26 січня 1931 
З лютого 1931 

ЗО грудня 1930 
? СІЧНЯ І9ЗІ 

15 rрудня
!5 rрудня

12 ч
е
ра

ня
3 ГРУАНЯ 

1932
1932

1932
І�З2

І? 

з 

51 

ВІ 
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292 

293 

294 

295 

296 

2W 

298 

299 

300 

1934 t>ік 
.. 

Місячні црогрnми поsіІової ко-
ме.rЩ'lі $ пuовеnенкл занять з по- Іб січня 
ліцейськими у· ·постерун�tах. 16 листвпада 

Місячні звіти постерун,іs про 
результети навчання полrцейсьжих. 

20 січня 
зо грудня 

!н�ормlЩЇЇ та листування з Тер-
но�хльсьt;ою. во�водсь�:о:о к9ма1-1-
де ,про п;tlб1р кандv.да17.:р 1 на-

І2 січня r1:ра.uленн · хх н� курси постер;у·нко"!' 
ВИУ..комеидантrв. 22 груд1-1я 

!935 pfI:

Місячні програми навчання полі-
uейсь�их.у постерунках Збаразь- 2i січня 
кого повrту. 28 грудня 

Місячні ЗБЇТИ ПОСТ8:JУН!l(ЇВ про 18 КВЇ'l'НЯ

результати наlічоиня потттцейських. І? травня 

Лис1-ування з ТернопілJ=>сь1шю зов-
водською командою nолЇціЇ про на-
правлення поліцейських на курси 

24 червня інс1·1�:ктсн)і:5 11Л:іги оборони проти-
вога:.,о�r;}� серпень 

1935 рік 

Еказrвк;1 ТернопільсьноЇ воовод-
с�кої ко�анди пре на�равл�ння по-
лtцейс:,ких нз п•п�tим1сячн1 курси 
t�струК'1'9рів 4tзку�ьтурмикtв та 

9 rрудня ВІДОМОСІ!'t ПОВІТОВОІ коuаиди з цьо-
ГО J!И'l'Зnri.Я. 10 rрудня 

1:нетр:(кція про проведення навчаи- 12 липня 
ня полrцейсьRих. 12 липня 

!937 рtк

Місячні програми навчеН!.fЯ полt-
цеttськю:: на постерунках �баразь- січень 
КОГО ПО:ВЇ'l'У • rрудень 

1934 
І934 ?5 

!934
1934 90

1934 
1934 41 

1935 
1935 55 

!935
!935 4 

1935 
І9З5 з 

1936 
І9з& 2 

1935 
I93S ІЗ 

І9� 
1937 100 
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І9� ріи 

ЗО2 Місячні програми навчання полі:-
цейськ�х у посtерунка� Збаразь�о
г9 поnrту т� �rдомос�t про усnІш
нrс'lь" 

1939 рік 

21 �удня 
7 ОІ·ЧНЯ 

303 lнс�;.-ру1;ціл
2
розпоряд�енют ГоJТО�Ііоі 

н:о�r.нщщ І КОП! п/ i БІ,БЗІВКИ ВОЄЕОД
ОІ>і<ОІ,.3баразькоІ повітовоЇ команд 5 січня 
ІІ!)О ЩH:JЧllHHff доліце�СЬRУІХ. 20 серпня 

B1).:д1JlEHHH5 ГОСПОДАРСЬНЕ 

І92І p±tt 

304 Ро;.�1.ІОJ1�дне:-1.ня TOJШOПIJtl,Cb�OЇ. B9!-
n o,r,('b JCO! ОR!)УЖНОІ тсома�ди ПОЛ+І!І І 

305 

П.РО ШfП�Іа�у Ю5арТDЛ1_)НО! П]'І�'!'Н! �8 
нєшн !:р;;1-•1:::щєнь та вrдомсстr повr- ІЗ КВХ1'lНЯ 
7овоЇ І�оманд� з цr,ого питання. 15 тtервкл 

І922 рік 

:·Нс.нчн: аі;�омості' :ІОJЗЇ�rовоЇ ко.-rм�н;ш поліці Ї ri,po ttільк±сний с1tладІ4 травня
ноі іе!-і ± C'l'<1H уцряж і. І �овтня 

Нс.ш1зи f. плnни Головної команди 
поJrї:ц:r. у �.Ваµ.uаві пр9 будrвн!-Щ
т�о будишпв на кордону д.�1я роз-
�,11цешm особового складу nрик�р- З серпня
jlOHHOЇ Dtlp'Ї'И ■ 

3 С81_)ПНЯ

І9а1 
1938 

19'1/ 
!939

1939 
1939 

І92І 
І92І 

І922 
1922 

1924 
.1924 

ЗІJІ Річний qtнансовий звіт за 1923!). 25 RЗЇ'rНЯ І924 
б лис�опsда 1924 

з 

'19

5 

51 

І 



�-�-�---�-�-�-�--��-�-�------�-�-���·--�����-�-�--����---�·-----��--------��

____ ! __ l-----------------�-------------·--1----------�-------l ____ -!_ __ !_o_

зоо 

309 

ЗІО 

ЗІІ 

ЗІ2 

зrз 

!924 рік

JlH<''Т::i ва1,mя з Тёрнопі.11ьс1,кою воє
в,одсJ}.кою командою цро прод&ж заб.ре.1-:0.вг.ню: коней, 

?оз�:1с.,рл.ц1.,е1_н-ш пові iroвgЇ но;.і,нд.,n 
�а DIAOMOCTI постерункtв ПОЛІЦІІ
ПРО П:рУ:,�!!JО.ННЯ П8JІИВ-8 На ОІІ8Jl1ОБЗ;1ь

НЮ1� сезон. 

r rf1 • ., .. ис'l'у�аню1 :.з .ерно1альською воє-
11одсь1vою RОМандою t поо�ер:vнt:ами 
пол !чі Ї 3 Шtтань обмундирування 
ПОJІІЦеЙСl>NИХ. 

Нs.рткн о�лr1{у ви�nчі обмJ1нднру
Dаі1J:іF. 11011 п�ейським :Jбnрnsького 
ІІОJ.нТу" 

1925 рік 

Розпар1�gження Т�рноnіJJьськоr во
єnодс1>І�СІ 1,оманди_nро с:бм-Jн.диру
Dt;:ння :рпдових пол1цейських -ra 
лиеТ)'ЗRh'НЯ :,, пv.танh обмундируван
ня постеруниового Нелинського. 

t,) •. , ,. •• QT)"''J"'"·�-.. - •. � �Jr· н·t -.n,1.e1nr-\\1"3 t, 1:!ІН'""--
... v...>J" ,l'-'.;:1,- .,'-'"'••\ .w. • .,,.\.iJ,.O

;,t'
\,,,-AUc.t .:;,, .J' Аі" .. 

рі::ш-1j:х ен��ІІ про до{•гшання 3(1,Z ·· 
тзенсу, Е�и,r.вноrо по1аuейським у 
19�3 р.та ·лисr�1вання_з_цього пи
тання з орrанаwи ПОJІІЦІ І. 

29 вересня 
І? !COB'l'}JЯ

І? серпня 
ІІ грудня 

2І ,;хипня 
20 грудня 

4 січня 
І грудня 

З14 Hнa'GTaЛl}:-tf господа�ськf звіти 
ЗбдРЇ,а·мшr ПОВЇТОБО! иоманди пo:rti- 26 ЖО'БТНЯ'

ЗІ5 

316 

rJ�? v! 

ЗІВ 

цхЇ: 9 січня 

Відомос�rі: ПОВІТОВОЇ 1(0}.ІSНДИ Ї
постеру111<ів поліції __ про розt:4іри і 

? липня СТUИ СЛУіКбОЕИХ 11,РИМ!ЩШіЬ,ЯІП ЗОЮf 
зайМНЮТЬ.о 14 липня 

.Л1.1с'І':vаання з Те��nільською вов-
водською квмандоіо продаж забрако- зо JlИС'!'ОПада 
ваних коней. 22 грудня 

JІ1.ютуsан1-1:-r з ПОС'1'0РУМками 11оліці Ї
про сщшту оnснднох плати за иаnм 18 травня 
прщ,tіп�ень зи

"' 

2-ий квартал. 26 травня 

Квар�альні rооnодарські зві�и Зба- 4 жоs�ня 
разької повітово! команди поліцtі. 4 иов'!НЯ 

1924 
!924

!924
1924

1924 
І9�4 

1925 
1926 

19l4 
1925 

1925 
1926 

1925 
1925 

1925 
І9�б 

І92Ь 
1925 

І92б 
1926 

б 

23 

43 

ІЗ 

ІВ 

48 

9 

4? 

12 

8 
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319 

320 

З2І 

322 

323 

324 

1926 piR 

Мt.сячні вfдомостf пові�о�оЇ коман-
ди поліції І)РО видачу поліцейським 
1шr,оrrкотермrнових позик з д:ондv ка-
си взає�одопомоги і про зtврант зі- 2? серпня 
членськt внески. ЗО грудня 

M:rCJtЧHЇ ві:домсстt про оборот Зба- 15 Dеросня 
полЇцейськ!1х. ЗІ :-tовтня разького склад,у для 

Місячні ві,помості П.Р,О 3бfр членсь-
ких внесків з членів 'поліцейського 4
дому Gдоров'я! 2 

Вtдом:ості постер�нків з питання І8 
обмундирування полrцеАських. 9

вересня 
грудня 

вересня. 
JІ'')'!'ОГО 

Відомості 11остерун11:іn про полі-
цейських,які проживають у приватних 10 грудня 
квартирах та розмtри зайнятоЇ nлощі.ІО грудня 

Заяви полfцейС!?КИХ про З!'!/�ачу Ї1"І 
корот коте рм І новоr позики. т� ... .r:ис ту:-.. 
вання з постерунками полrцтr про rr 
погеmення. 

І·� .:; вересн.я 
ІІ грудня 

325 Лнс'l'ування з Тернопільською воє-

І'::26 
!926

І92б 
ІS2б 

1926 
І92б 

ІЗ26 
192? 

І92б 
192& 

І9�б 
1926 

20 

91 

]2 

4? 

ІЗ 

ІЗ 

водською ко.1,,Jандою про асигнунан.я ІЗ вересня І926 
ко:.п�t•f в на щждбання палива. 23 лис.;топада 1926 І? 

І927 рік 

32G Вказівки ТернопільськоЇ воєводсь-
коЇ :<:оманди про надання nfдoмoe'l•e� 
п:ро розміри ОС>Мlндирувш1ня дня по
JІІцейських та В!ДОМОСТЇ з цього пн- 29 ЛИПН:1 
таиня. . І4 липня 

327 Вю1зfвю1 Териопільсьн:оЇ воє:ео;�сь-
коЇ ! ПОВЇ'J!ОЕОЇ 1rоманд Щ)О OUJIЇI{ 'rH 
опис інвентарного майна r відомос'l'f І4 сер:шя 
постерунків поліції з цього 11.и-rання.ІІ серпня 

З28 Нва:рталь .. ні зв. іти r,осподарсьні . 
ЗGаразькоr ПОБІ'l'ОВОІ КОМ8Н)ІИ ПОЛІ- 23 КВ:Ї'fНЯ
цf Ї аа І92? рік. 3 січня 

I---J2? 
!92?

I'�2'l 
!928

20 

46 

І? 
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329 ійtсячні: вi.r;.oмocrri новісrовоЇ r.0-

м.зн.т.:.:1 �о то2зарооdоро•r на СУ.да,nЇ 
µля rю�тrц�)йс1,пнх. 

330 UI,lJOMOCTЇ ПО6Ї'!'tmО1! КОМSНД!і про 
;знt� Г: і<И 'N) Н8/11;НіНЯ !<�pOTt<O':;'eJ»-'1. но

:оих lJO;)IO{ (JОЛІЦейсьюfJ'.,1 3 qoH,lJt' 
1-!ЛСИ ·щшеМvДОЛОМОГ:і. 

ЗЗІ j) ! P.viff(J�·� і }30ЄНО)1Сh НОЇ коr"аНїJИ
П.f'О 131\;\ІдС:і{НJі ДОПОМОl1�{ з;1_0:.шм 'L'6 
�!н'=та зби•�:1х пс.1іt11�йеью1х. 

І лrmкя

ЗО ttервм 

24
1 

r�удня 
СІЧНЯ 

25 ЛЮ'І'ОГО

20 l'рудня 

2 ЛИ11НЯ 

2 .іlИrіНЯ 

ззз PoaI!OJ?:1�!,HЄllHЯ r_ІОБ.!ТОВ:?! 1rоманди 
про обл1 їс iri: оtkпн �1броr ,яка є: 'j'
пс:r±це�1ськшt 'J;la :or поv.оr.тЇ пос�rерун- 7 липня 
кt !3 з П!: ого Л1tТаННЯ. 19 Лt,ПТНJt 

334 

335 

:І.�іСТ1ІВННіі.n 3 'l'ePn.JПЇ"JЬCbKOIO воє
ЕС,J('J1.І\.ОІ� JtOi'lfШ-iдoi,) • 1;ро tіС:•іГН'іЗnНН;.і 
хсш'.t'іІз на г9с;1о_щ1r;с�)�і та rн□r .:10-
'і'ре�н Оl)Г�J-ПЗ пoлiur-r- Зба:9азькоrоПt")r?;:r

,.
,�1 • 

VЇ.Н 
... 

Роапо.рядженая Мініс\'ерства ВН'JТ-• ' • m • •• 
р ru;ш:x rrт,.)а!З І ie,;нш1I�!;)(:1>!t�r uое-
во;1;е;� :<о::: 'і\ом1.шдн з п-..�rrання обі.1_УН
диру .заня nо;1rцейс:,шос. 

з� ll1<.aз І Вl<И Теі)НО-rІІЛ�СЬКОЇ восвод
С�Ю)і l �бaµ,u�bl(Ol: !10131'.t.'CilOЇ ко
t�анд 110"1 f ці� щ1о DЗJ!�'l'J1 на о�лі к 
І нво;:,:.tаря, з9роr та ьое1_1;тrшс r н 
TD 13І)(ОМОСТ'( посrrеруі-1.Н!З З ЦЬОГО 
пи1ани,1. 

33'7 !JR8ЗУЗІ<И •rерно11ільсьr:оі: ВОЄВОД-
С ьхо� !СОМандя про п,ри,nбання цолt
цеt-tсью�ми nланшетоR д;ІЯ сл�11tбово
го }tO,par:т�,nvHHЯ' '1'8 В!ДОНDС'!! З 
ц1-,ого питання" 

ІІ червня 
2.б жовтня 

ІІ ЧС!JUНЯ 
то " серпня 

2І. ЛЮ1Нй 
З вересня 

5 грудняІ 'lервня

� Проект бю,l].f.teirнQгe копrl'ориеу �tSа-
рnзькоі повітової коNандк поліції 29 червня
зп 1928 р. б JІИПНЯ 

19Z7 
192? 

І92"/ 
І927 

192? 
І92? 

1927 
!927

192? 
192? 

1928 
!92U

!928
1928 

192? 
1928 

7 

,5 

6 

4 

!8

47 

8 

20 
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339 

340 

34! 

42 

314 

346 

Іtnвртаяьнt �інансові звіти Зба-
рв.зJ.;КОЇ ПСБІ'l'ОDО! ItOMsun.и ПОЛІЦt Ї 

'f928 • ....,, 
за .. р. 

�1�сячнf віломоr.т.і П-fС сш1ат:t 
sпосr;ів членами орrзн:r:заці r. "'1олу-нс� � • • І 11 U811 ,,>КИ,. Д!r3 ЗДОРОВ Я" 

t�tсячні �зі.помості 11uo 'і'озвро•· 
090,Р�Т 3б:,ра:)Ь}!ОГО с}і;1аду для по
ЛІцейських. 

�ідомості ноnітовоі :ко1r.�тд,1 
про внески та на,цани.я 1шротJ<отер
мr ноDих позик з �он.ду каси взuє
мо,1опомог.:. по�1 іцеttсьКИ:'4 • 

• Сmа•rи911•�1�ні: ni/toмo9•ri :-юстерун
к1 в пoлturr дро розм1щення по::!
uейсн:vі�< у при ватю�х юза111•ира:<. 

Листуванюr з Тернопf Ш>СЬІ<ОЮ �о
Щі �деь.кою 1сома11дою про страУ..увnн
нн :"{ИТТЯ пслі-r..r

1
ей,ських с�r,�У.01нти 

ТО Ш�J)HC'l'БCr.1• 

1
•� !JJИUJ,1 CC'l't> �•

Jlиету.зання з Тернопільсь1tим ао
е:юдt:ькою КОІдt�.Нд!)Ю npu l;\C1jl'H�B!JiШЯ 
1{0Ш11 1 вна l"ОСПО�В.µёЬl(І '.і.'Н ):ііе1 tіО·
трє-:uи lІОЛІЦІ! Jб&j)8ЗЬН.01'0 HGHix�'. 

Jlистування з 'tерис_щі.11ь�ько�n во
єво,пською командою І ПОС'r(Щ�ІНК8UИ
полі ці Ї з І1И'.N:шь оренди примі:�нь 
д.:'!.я носте_ру:1r.rв" 

І929 рі;� 

. Розпорлm"<еиня Головного Тернg-
1п .111.\ськоrо nоє::зодськсrо �,прв.вл!ІІ
·ш! :1аліці Ї :1ро »!,PtOHB�JШt ��)'Еnнсо
:sоге бt!>Д:t.te•r�r ао ;. g2g--� 939.,;1, 

З квітня
4 січня 

3 сtчшт 
,t червня 

2J ДfJTIJl'O
- .... � lJ Рру ,ЦИЯ 

а> січнrl 
І СІЧНЯ

І�; ЧІ'З р вн.н 
,(0 че;р:ан.11 

�б 7:{ОВ'fНЯ 
2:.; і!ЮТОГО 

с::іч1ш 
е±чня: 

Id ))'tOU�HЯ

ІІ січня 

�'ШtіЯ 
<1�ЗJ)ПШ1 

348 Роапор�д?.І:енюt 11ерноnільськоЇ во
ЄРОJ\еько! ко��енди про по11яд91t с1<:.t2-
дання- бюд�щтнюt копr.rор1!с 1: � . 1. про-
Є ї<Т 6юджетню< кошторис:н� ..;{Н!ііШ¼!,- Іб '!pnEюr 
ио:і поnіто�юЇ команди на ї9:-2�/30р .. ;�2 трr!зня 

349 
\ 

ВКазів1ш ТерНОПЇJІЬСЬІСОt воєвсд-
СЬІ(ОЇ команди про обов• яз1fсвс l{О
сі кня поліцейськоЇ 4орм1�. 

t OePПF.R
6 �epmt.? 

!928
1929

і�� 
:J,:J'.., 

І92Ь 
ї с�_,ч.:;� 
·- "" ..... �1 

Iv27 
І929 

І •:)')С, . ' ., 
І9�9 

20 

.І2 

?О 

І? 

І? 

з 

ІІЗ 

44 

? 

18 

з 
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350 

351 

352 

з�з 

Зб4 

355 

356 

35? 

35? 

З5Ь 

359 

�о 

361 

Фінансовий звіт Збаразької пові-
товоЇ иоманди поліції за І-ий 4 квітня 
квартал І929 р. б RBЇTHR 

Міgячні.�іна�сові баланси.З��ра-
ЗЬRОІ ПОБІТОВО! команди ПОЛІЦІІ.

серпень 
5 вересня 

Місячні відоиості про товерообо-
Р,ОТ Збаразького складу для поліце- В. лютого 
иських. ІО ЛЮ'lОНО 

rчс.я�ні відомості про 1_1адення 
полтцейсs-ким І<Ороткотермrнових 2Ь січня 
позии з qон.пу Іtаси взаємодопомоги. 4 лютого 

Листування з Тернопільською воє-
водською командою про асигнування 
коштів на утримання органів поліціЇ 23 січня 
Збаразьк0го пові�у. 28 грудня 

_Те саме,про �ипла�у кошті� на 
ВІдряд!'(енняполrцейським, як1 брали 29 травня 
участь у спортивних змаганнях. 24 серпня 

Те саме,з питань.оренд� �Еимі-
щенр для �остеруНКІВ ПОЛІUІІ в 2І січня 
с. rJа.ксимrБка. 29 березня

І9ЗО рік 

Вщ�з і в1си Терн оп і льсько Ї воєвод-
cьrtor иоманди про порядок виконан-
ня qінаисового бюдr<ету на І93O-І9ЗІ 
рр.та інструкuія з �інанс;хвання ор: - ·12, чо:овнf! 
ганів поліції на І9 І-І932рр. • .. н�1-п-ш 

Те саме,про розпоrіл З% будівель-
ноЇ позики серед поліцейських та 28 т�авня 
відомості з цього питання. 21 с1чня 

Квартальні зві'l'и про придбання 
інве�таря_і бо�припасів для_ЗQ�ра- 4 жовтня 

ЗЬ:КОІ ПОБІТОВОІ команди ПОЛtUІІ. 4 )n0ВТНЯ 

3аяви п.опіuейськихпро надання Їм 
одноразовоt допомоги. 

.Місячні відомості пр9 над�ння по-
л1цейським короткотермrновоr позики 2 червня 
з qон.цу каси взавмодопомоrи. ? січня 

1929 
1929 8 

1929 
1929 5 

!929
1930 69 

1929 
1929 4 

1929 
1929 146 

1929 
!929 ІІ 

1929 
!929 ІЗ 

І930 
І930 23 

1930 
1931 зо 

.1930 
І930 б 

1930 
І9ЗО 6 

!930
1931 ?2 
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352 Місячні відомості про то.варооб-
рот Збаразького магазину для полі- 9 липня 1930 
цейських. ЗО листопада 1930 ІЗЗ 

�З Листування з Тернопільською воє
водсІ?кою командою про асиrнуванf_ія 
к9ЩТ]В на утримання_органrв пол1- ti лютого 
цrr Збаразького повtту. З січня 

І9ЗІ рік 

364 Цирку�яр Президії Ра�и міністрів 
та �ю��ІВJ(И ВОЄВОДСЬКОІ команди 
полrцrr ПРЕ порядок виплати аван-

!930
І.931 88 

сів поліцеиським,в рахунок зарпла-:·�f1 :�ютого 1931 
ти. о вересня І9ЗІ ІІ 

365 Відомості ТернопільськоЇ поліце-
йськоЇ каси взаємодопомоги про віg-
рахування за позики із заробfтноі 9 лютого 1930 
плати поліцейських. 3 березня 1931 ІЗ 

366 Jаяви поліцейських та.лист�вання 
з воєводською командою І ПОВІТОВОЮ 
командою про видачу Їм грошової до- 1931 
помоги. 1931 8 

:?і:>7 Листvвання з воєводською коман-
д9ю поліцfЇ про перерахування кош-
тrв.на господарськt ви'l'рати,аванси І? січня 1931" 

66 та rнше. 19 вересня І9ЗІ 

368 Листуваня з Тернопільською воє
водсь�о� командою з питань p�M9tl
тy цgимrщення постерунку полruхх 
у с.Нове Сел.о.

1932 рік 

369 Розпор�дження Терно�t�0ськоЇ во-
еводськох команди пол1цr1 про на
дання відомостей про кількість �а
мовлень на обмундирування, розмхри 
та відомості П!ХJ це. 

З?О Заяви окремих поліцейських та 
листування з .. воєводс�кою командою
про надання rм матерrально1 допо
моги. 

2 травня 
� ;іИПНЯ

І9ЗІ 
І93І 

1932 
1932 

1932 
1932 

22 

І? 

ІІ 
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'J/1 Ьідомостf �баразькоt повtтовоЇ 
1�:оман.nи про ві,nрахущшня із зар
п.:r.зти полruейських !ІО різних 
вносиnх. 

312 іlідомості �баразькоі повіт0воі 
НОМDН)Щ та ПОСТСРVНJ<ЇD ПОJІЇUЇЇ 
ПJ.'0 ,РОЗМІРИ ОрСН){JіОЇ плети :за

Н8:1М Приtітщень ПЛЯ ПОСТ0D'1НКІВ 
пoлfuti. 

· ·• 

З13 Мfсячнj вt�омостt �бnрnзькоЇ 
позттовоr команли пnо товарообо
.:'ОТ по СК.13)1У :за 1932 р.

3'1-1 
., m • ;1;,-н-:тувоння з .1.ернопт ,1�:сь1rою

DOCBOJ]CЬ!�o i1 комnн;r9ю П.РО ПJ)�)Ве
;·е.�.ш.п J;емонт� примrщень. повrт9-
во! иомон�и І постеоvнкrв полr
uтї ;рахунни ГіJ)О опіату роботи. 

:3?...> ?о�;�о
4
:JЯ)І�,е�шя Міністерства 

вн�ттрtшні х сrурзв П!)О порJ_tдок 
ви;1ачr авансtв;згяви полтuейсь
ких те листvаання з воєвопською 
комш-rrою про видачу rм авансів 
n рnхунон· зарплати. 

376 ?озпоряд''{ення Міністщ)r.тва 
Dіі'/Т'а!ШНЇХ СІІШЗВ,МіністерсТВD 
�Ншнсtn і ВОЄВО)].СЬJ<ОЇ коман.r.,и 

про проведення сереµ полтп�й
ських пере;ш.1ат:1 на позику т 
листvвання з uього пmтання а 
ПОСТСруНКсЗМИ ПОЛТUЇЇ. 

31'7 Jкnзівrш Тернопі,їт,ськоЇ воє-
волськоі і �барозькоі повtтовоі 
І<ОМDНЛ ПO.Jt!UI r ІJТ)О ПОрЯ,Г.ОК 
1)ЄD�1±аацtт бюд,·ютних коштів за 
1').3•1-•'} 1 �7, pJ' t J)1) 0 

3'/t, Листування �� БОЄВО,DСЬКО� кo-
MDHJIOІQ про видачу fJ)OrJOIЗOI )10-
помnги окремим по.їJІuе:1сью1м. 

3'19 Лист\1вання з Тепнопtгьт,кою 
воєво,ІJСЬ�,о�? .. команрою Ї постерун
ками пoлrurt з питань о:Jенди І 
ремонту примt щень пос:терунн:Ї в. 

ІЬ ,·rовтня
30 ,·�оятня 

І? .'fVJTOГO 
)'" 

. 
~v КВІТНЯ 

1932 
1932 

1932 
І<JЗ.г 

�� квітня 19�32 
�Ь лис·топа.га I<J3.! 

20 січня 
rь грудня 

1933 
1933 

і червня 1933 
�>-, 1033 
-v .1ис топа да • ',7 

ІІ КБЇТНЯ' 
Іг червня 

9 січня 
il січня 

Іь березня 
ІІ вересня

1933 
!93:З

1933 
I93'l 

rgзз 
І':133 

109 

10 

37 

2}j 

36 

Iu 
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ЗuО 

·1 І . .о 

)'озпоряд':{енн� Генерал1?ного ко
мrте?:'У І·U)рОДНОІ П�З�!�И ! воєвод
СЬJ{О'[. l{OMDf:!ДИ ІJОЛПП І про ПОJ)ЯДОJ< 
ІЗИJ�ачr облrгауrй та лиgтування 
ЗІ30ЄВО))С1?К9�? КОМDНДОЮ І лостерун 
1шми пo;1rцrr з цього питання • 

. r1о:зrю�()ЯЛ}'�:ення ТеnнопільськоЇ во
євоrськоі КОМВНЛИ Ьо�іцііПРО ПDD

вii.:rn о ·�·ош.1.11сннн· 1--:оманчи1;озо1JНІ"Х 
А -С,.  /4 \1 

Ф •

r9�1мснт1в.та віромості про кіль
!'ТСТh f(O!�r·rrв ;.'ТЯ вип.1ати І<ОМDНJ1И

розо�них. 
r.. • • • б 

14 серпня 
IV uересня 

1,1 аеrтня
!о Л:І)ТОГО

Н�З4 
1934 

1931 
І93� 

l,:Н'НЧІН итпомоrтт �_Ю!)?.ЗhКОЇ 
іїО;;тТОЗО! },О!ЛНН,UИ ПОНІUІ ! ІІРО ТО- гЗ березня 193:t 

� • то�1·1 9 І''З 1 Ш!уСООО,РСТ на r.J,.'I?.,rI зо .J..1,..itp. 1тастопщч:1 '.1 't

...;(mви .. П().'тіпеНсьн·�х !J.PO nил.пчу rм 
ГJЮІ!JОІЗОІ доnшлог�1 r листуnанюr з 
воєrзорсь1_,о=?. хсrм1н,nоп t постурун
І(аt,�и потrrп r з uього питання. 

�)-1 -:..>інгнсові звіти упр�в:1іння 1шси 
взuсмопопомоги ІХ-го ок.rугу по;іі
ні Ї зз;-1935 D. те··лрое1,т статуту 
/1,опія/. 

r 

.LJ ГJ?У )і НЯ 
'ї СІЧНЯ 

Зі:5и ui помості ;.;uа-т1зь1<0Ї повітовоr 
иоманди пo:1iut Ї� ПРО тов�нюобороти Іб (}ІЧНЯ
по с1<.1аду аа Г.PYJif)Hh IJJ)p. 16 січня 

Зt;б Місячні ві.помості про ї<Ї.нькість 
ouoпo•ri: в небюл�·і'етних І�о1:1ті в ::�ба- о січня 
ра�;ь1<:О! і101З!ТОВО! Н'ШАfНІ,!111 ПС.'ІЇUЇЇ • 9 СІЧНЯ

І93б рін 

Зt1'l Ро:mо_р.г,р�:енн.r. Тернопільської 
ВОЄВОДСЬІ{С! 1<0манr:1 псо ПOJ)ЯJlOR 
виrочі авnнсів зв uях�нок зnро
бtтноЇ плDТИ та J)aXVfi1Ш витnат 

• ¼ � с по в1J1.Р.Я'JР,еннях полruе .. сьиих. 

�АЯВИ 
Т)DЗЬНО! 
тт тт ·100 L.J. - .. 1 .І, . 

маги та 
•rання.

оковмих с�v�бовutв �ба
повtтовоt KOM8HJ'=!i nштt
Б!�J1ачу Їfо!- грошовоЇ J1,0110-=

вr1 омостt з uього пи-

ІО .:їі')ТОГО

27 серпня 

3 СЇЧНft 
U \''ОВТНЯ 

1934 
1936 

193Q 
1936 

I93iJ 
І93о 

І9х 
193? 

І93'і 
І9З'і' 

�о 

19 

95 

'lЗ

І� 

19 

оЗ 

ІІ 

І 
t 

І 

І 
І 

( 



43 
------ --------- ---·---------- --------- ----�---·- ___________________________ .. --

__ !_l -------------·· -·-·-- -�---- --·-- ____ , __ t ______ ··----� _______ t __ _ 1 __ !_ �--

ЗU9 �v_іісячні авtти.JQораsько; пові'Dо-
воr !{ОМНІЩИ ПОЛІUІ r про DІЛJ)ах,у
ваннл по по,г.атн:ах TD rнших вмес-
1rах зj слу·�бовuів зп І936-І93"1рр. 

390 

391 

ЗV2 

39:3 

�опеnедн і: uюJР'{в !1-І\ОШТОDИС и �ба-

квітень 
березень 

"t• . • •• "- • • •• розькоr ПОБІТО1ЗОІ І(ОМОН)іИ ПОЛ!UІ r. �-1 травня 
за 193? /�)рр. �І липня 

103'· . � І ,РІ}{ 

�ісячнt віломості �соразькоЇ 
ПОDЇТОВОЇ !<ОМНН)�И дер,,анноЇ ПОЛЇ
u t і: 1_1ро _ 1<і ль1,Ї стt) збро і:, боєпрrшn-
с r в І оС)мундирушншя ,щ.о знихо- 14 л:отого 
;1Ат1,ся на сютді. ЗІ січня 

Jl11с·г,1ванн.я з воєвоnсиш;q коман
до�:J з Ї1итан�) ви)1.і,1еніія грошовоr 
J!ОПОМО�И OKJ?eMi·fM .• слу1:;:(5овuш1. і ni
,!!OMO(�TI ПОDІТОВОІ команди про зn
!)Оl)ГОШШЇСТh. 

;:1Jom,т б:rщхетних 1<0111ториr' r в
�бD1;н�зн,оЇ повітова·; 1rоrмтли нп 
I93:J-I940pp, 

Лнстчванн.я з Теnнопільсhі<Ою во-. � 
євoJ1ct)J<010 команд0�::� про ВИJ!?ЧУ гро-
1:rовоr ропомоги ОІ<!)емим по-1rцейсь
J��1r.л. 

І9З9 pr1r 

9 листошща 
іО �овтня 

,)') ~r::.. липня 
ЗІ липня 

3 Л'ОТОГО
І грудня 

390 Розпоря_н�·'{JННЯ' �ОЄВОJ]СЬНОЇ ! -;>ga-
p03bKOI ПОВІТОВ0І команr ПОЛІUІІ 
про ;-1роведення збору коштtв ce}Je..r: 
полtцейсьхих ,п.rrя при,nб�ння поларун
J< t в в день З тш:шня- та У- ; онт:. но
ро,лно Ї оборони� і вj ,rомостr поете- '21 
рунн:r п з ш,ого пит�ння. 22

квітня 
травю:r 

РозПОЕЛJР'{€ННЯ 'l'ернопr ЛЬСЬКОЇ воє
ВОДСЬКОІ 1<0ман)�И про надання за
М<:>влень на обмундируваннн для по
нruейсью·ІХ та аамовлсншт по,uарун
rсі в.

'І веnесня 
13 СІЧНЯ

Jідомссті �баразь�ої ловітовоЇ 
команди лоо кіт,1,ість віРJ)?.ху�зань 
t з зnробітноЇ алати пол іuейсь1шх 
та витрати за І93Ь-1939рр. 

�вітень 
березень 

І9Зб 
193? 

L9� 
І935 

1936 
І�З'І 

1934 
193? 

I93u 
I93l:> 

І•JЗЬ 
I93u 

I93J 
1939 

1930 
1939 

І93Ь 
1939 

306 

ІЬ 

j1 

ІЬ 

ІО 

I(J 1 

І 

І 

І 
І 
І 
І 

І�

\

t 
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З9ь Листуваня з воєводсь�ою командоі'J 
про. ви.п.:і.,ення KOЧJTt� на господ1:Р
ськr _ п��реби та"rншr.витроти,вr}lо
мост1 . ,:А)а,разЬІ{О! ;J0BIT0B0I )!ОМанди 
про Jпль1псть виданих авансrn в 
рвхуно1< заробітної п.аnти і І(оман
)�ироnОї<. 

!1\ Ш')ТОГО,. ,:> травня

ЗУV jfломості �баразькоі повітової 
i':OMDI·T.J1И і ПОСТf!.П\/НJ{і в noлiut. Ї пnо 
J<t .:r1,1{i:r.•rь. вt �рsхувонь із зnро6jті_tот
пш1ти .,110.1ruе11ських на громn.н�hJП 
ПОТJ:'ЄlіИ. 

черВР-НЬ
серпею)

-ЮЗ

•104

Іо,)І -�~ р! J(

_ J?озпо_ря,л'-'\енн� ТерJ:ІОПі.11;,ськоr,о 
с.плчого уп,равлrння І ІІО!ЗІТОDОІ 

і,Оманr,:_1 п'олru!Ї щю рОЗ1!JУН осfб,
НJ:<ИХ по10;,р�1ю'l'Ь ··:/ н:омунrстичнrй 
)JТЯП�JІІОСТІ. І� 

сер
пня 

'.] черnня 

ін;о_рмвuіЇ Тер1_-1опі.:1ьськог�) воє :по.::сr..,кого уnрав::�: ння та повrтовоt 
J{m,юнли пло надnння пі

(
1омостей 

mJo ліл)rь�1tсть .:.іпми "111eНJ<P.JJ І'оттес- С травня 
f�онн�' • � 

t:.J червня 

; ,,оне сення постJrрункі: в пол tu і: Ї 
про �ШЦ1ИТИЗМ TiJ l35�1BCTDO у ПОВІ
ТІ. 

1) 
• r'1 • 

• СЗ!:J'.!КОБТ каnтю1 J.0J)НОП!.•іЬСЬJ(О-
го с.1fr,чого віллілшіня ''.r3cxy,r. 11 на 
oc±б,пт,r10зtj0Dt;HiiX \1 політичнЇИ rt
я:11,іїоr.т�· 'І:;� 1(1'іНЛЇНD.1ЬНИХ З.'ТОч:,:н:зх. 
r;•, І

.r-

loм • 

Те сnме, том 2. 

Те сDме, том 3 / осттшt :\/. 

ЗІ rtчня 
20 квітнF 

І С'tчня 
�9 ІШЇТНЯ

2. травня :.Н r�рпня 

І вереснР ·19 � грулня 

'10t !н�О.()Щ)ЦІ! Те!ЛІОП!."Іh�ЬJ(f.Ї JfOMDH:-
ли ПOJ!IUII ПТJО TJOUПN]t ! нn;1ання I3!

,110t!:OC'l1eй про ОСЇО •ПІДОЗД:ОDf.lUИХ 'j' КО- О r'ЇЧНЯ 
MJ'HJr.TИЧHI�1 )1.ІЯ.'ІhНОСТЇ. !ОМ l :.!.? ІЗереСНЯ 

l93'J
1939

1939
1939

І92<.;.
l92t>

1921
І9�І

І9�І
1921

19�1
І9�І

(,,Ь 

t 

з 

!J

Ili 

ьО 

'ІЗ 
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,l07 

409 

·110

411 

413 

414 

41� 

!н1;ормачr ! .. Те_рнопільськ�Ї ко
манди п9.:�пн r п.р1..) розшу� r нa
JJDHHя 1:JIF,OMOCTe� про �сtб,підоз
рю!За}:"ІИХ у КОМ\/НІСТИЧНІЙ ДІЯ.іІh

ностт. 'Гом 2 (останній/. 

_ 1н,;о,рмаuі Ї 1'ернопі;1ьськоУ по
зrтовоr }{ОІ',13НЛИ ппо НО)ШННЯ BЇ
,'J(}tЛOC'l'ev. ПJ?О 1:1олtтичну 11іяль
нтr.ть ун:ра rнпr в. 

1н�о_рмDц·fЇ f·.�fністерствп закор
;;онних спрш f Теnнопільськоt 
1(0tt.Ші}1И пo;itui:'i Іх округ� про 
r.осі1лення наг.;тядv за полrтичною 
/J I Я.'Т�НЇ СТ-'; укра ЇЇ-ші в. 

І·'озпорr.')J""оннп Тст,опt ль�ькоЇ 
Ifm11m-1л и • п о�т і п і Ї пт)о оозшv І< ос і б , 
!ЗИС:С;-�еtшх ,3? ме1/(t · ��o}Jhц( через 
полттичн;v J1ТЯ,'ІЬНІСТІ,. 

?о;з11ооярнР,ння /і<ОПі 'і./ 'і'єтнс
пt 'lJ,f'hHOЇ І<Омонди по:1і:uіЇ rп)с 
�03111,,' і( or. t 11 ,ЯІ<t;fХ пі: ДOЗj)'l)ІJTr. :!
Нй.1С1"Нос:т:r до t нозсмн�х ро�нн -
.нон . 

. С11'11�тчr��і рtШО_!)Т)� постерун
}•:т n пo;irur r пrю ІtоАттичне ста
новиr�с, стан безпеки ігрома,n.
с�)1юго порядку у :�овtті. 

lнст:ру!�Їя :1ознансь1сgЇ при-. 
J{'OP).lOHHO; О?(О,РОНИ та �Jl!Ot,IOCTI 
ПОВІТОJЗО! J{OlJ.aH�И iIO.'lTUI І ПРО 
н:ш,гі"'<ки, понечі і вбивства·· v 
ПОВХ'ГЇ' еl{ОСНЇ з мето:�) сабота
?t..у. 

<>rа1·ист чнt ві,г..омос'l'r повіто
всЇ І<Омаюш поліціЇ пnо J<Їль-� J-' 

Т(" }.) І{ЇСТl> З.'ІОЧИНТІЗ у ПОВІТІ за .І:��~.Р• 

!н�ормзц·ія f розпоря,Dї'<.еНІ;ІЯ ..•
Te!)НOJJI;JhCЬKOI І<Оманди П0ЛІUІ r 
пре пра�ила-"ведення облtJСУ ЗЛО

ЧИННОСТІ. 

3 '.:{0ВТНЯ 
�з сtчня 

Il січня 
б ,1J\')ТОГО

? л:истопадя і9�і 
�і .'1ИСТОП8Д8 19�� 

ІЗ ·шпнrr 
;,!І січня 

I
r

i Ю3ЇТНЯ' 
�0 JШІТНЯ 

19 грудня

..) JІЮТОГО 
1J квітня

43 

І·" ., 

ІІ 

Iu 

ь 

б 
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illб f озшJ:кові картки 1ісрнопt.rrьськоr 
с�пдчоr ек<шози�ри н� .. ocf б ,яки'< 
птрозрюють у полrтичнти ,пrяльнос- 9 гр:rдня І92І 
ті та кримінальних злочинах.Том І. � квттня І922 uЗ 

4!7 Те саме, том 2. І �rравнн І9�І 
ЗО червня I92l r�I 

4Іь Те саме, том 3 З липня I9U 
ЗІ січня I9Z� 159 

119 Те саме, том 4 І вересня 1922 
�а �овтня 1922 ІЗ"l 

4�0 Те саrле, том 5 

421 Те саме,том Ь /останній/. 

4;г;г цир1{:уляри r розПО-t)ЯД.�ення 1'0-

423 

ловноr команди полтurr з питання
боротьби з підробкою грошей. 

ьназтшш ТепнопtльськоЇ коман
ди поліцt(ІХ округу ,п_Qо пра��:та 
складання ! по,пнння rnе;;ормаrпи
них рапо_ртrв. 

19�3 pf 1, 

42'1 lн�opмaufr Тернопf.;іьсь1<:оЇJсоман-

їг листоладаl92, 
ІЬ грудня 19�2 

�О грудня І92і 
2() -1�ТОГО !923

ІЗ липня І922 
Іб �ОБ�НЯ І922 

16 ЛИСТОШ.ІдаІ92і 
2,:i грудня 192� 

ди пол:rціЇ ІХ окруГ.)' вро розшук 
осtб t пі,позрюваних у номунrстич- 24 січня
ній діяльності. �9 січня 

19�3 
І924 

4�::.> 1.'е саме ,про дtял.�нtсть комунtс- .гr січня 19�3 
тrв. 31 грудня 1923 

42G 

4�7 

Розпо_ря.тчшня ТеЕнолtльськоЇ 
1tоманди полtці т. Іл округу про 
Dозшук осfб,пfдозnюнаних у по
}rtтичній ді ял ьності. 

jjf ПОМОСТІ 1fернопt льського воє
вод•с'ького _управ�t�ttя /копія/ 2 I)OCTeJ]lfIOПB. ПОЛ!Ц! ! про �лену в 
т_приОІЧНИКУВ Укр�ІНСЬК<J! со
цтал-nемократичноr партrr та 
Ї т. лt·квідаufю. 

21 січня
d квітня 

l січня
ЗІ січня 

19і3 
1924 

1924 
1924 

ІОБ 

79 

4 

4 

16 

20 

І: 

І 
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428 

429 

!н{lормацtЇ /копf Ї/ Головної Тер
ноnільськоУ команди поліuіЇ ІХ ОR

Р':!гу т� інших о.рrанів поліt;t±Ї про 
ДІЯЛЬНІСТЬ у1tр8ІНСЬІ<ИХ ПОЛІТИЧНИХ 
і гр9мадських: організацій та rx 
член-rв. 

Ін,ормrщія Теnнопtльсь1соЇ ко
мnнди поліції ІХ округу про діяльність 11Зюtордйт". 

430 +нq9р�-4.�ц:ія trернопільсьІ;(Оt команди

r.,. • 

•• .1. сrчнн 
!8 Л!ІJТОГО 

з лютого 
І9 травня 

:J23 
1921 

1923 
1923 

42 

? 

Ш?ЛІІП ! .!Х OI(pyr,y IJPO fJOJ(ITИЧHY 3 ЛЮТОГО !9il3
дІяльнrсть y�parнurв. 7 червня І9�З 20 

431 Ін1о�маці� Тер�опільськоЇ �ж:-..py•mor І ПОВІ'l'ОВОІ хоманд ПОЛІUІ І
про" 1ш�1�ер�нцію g.іячів РЕfдянськ9Ї 
та 08Х!ДНОІ Укоахни та ВІДОМОСТІ
пос�ерунків поліціЇ з цього пи
тання. 

2б квітня 1923 
22 листЬпадаІ923 

432 Списки /копії/ Тернопільської 
команди nоліціЇ ІХ Оt<ругу на осіб, 22 березня 1923 
виселени•, за межі Польщі. ? квхтия 1923 

433 Донесення Збаразбкоrо постерун-
І<У полfuіЇ судо�.,им органам пр9 
притягнен.я J].O ВІДПОВІД8.lJЬНОСТІ 
кримінальноі Сперлінга Ісаака за 
вбивство. 

434 Р9зшукові ка�тки .. ТернопільськоЇ
ПОЛІіJР.ЙСЬКО-С.ЛІДЧОІ експози�ри 
н� осjб, підо�рюваних "і попітич
нтй дrяльностr та кримrнальних 
злочинах. Том І 

435 Те саме, том 2 

436 Те саме, том З 

43? Те саме, том 4 

4ЗЬ Те саме, том Ь /останній/ 

!4 квітня 1923 
І? квітня 1923

ІІ січня 1923 
28 лютого 1923 

l березня 1923
29 КВІТНЯ !923

І травня !923
ЗІ JІИПН.Я 1923 

2 серпня 1923 
l9 листопа,nаІ92З 

9 грудня 1923 
lb СІЧНЯ 1923 

8 

9 

з 

96 

120 

jQ 

60 

І 
І ' 

l
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-1Ю

?оsпоряд),<ення Тернопt т,ської 
JЗОЄПОДСhКОJ. КОМ8НJ!.И поліuіЇ ІХ 
()Н'Р;�Г." про встановлення нагля)Jу 
зD і\ун·уr)r.1-�ким Г);{еГО"-;ем, котрого 
пt rоз. '.1J!')�Ть .v. 1<0М!'НЇстичні й лтю1J,,- -:io ;1истоп" п" .7 

';,- •• • , ,.. "' НОСТІ. t..,f груr,ня 

,,, Ро:шgря,г'7tен�.н і :і:н,�орм�uі Ї 
leJ�H0П!JIJ>CbK0! н:ОМПН[:.И І)� ОІШу
ГУ про .[)О�ЗШ.УК. ОСЇv,пtдозр!9DаІ-П..-tХ 
�, Іf01;1УН І r.ТИЧІ;П Й }' І ЯЛІ_,НОСТІ ТО 
rозnr;1увальнтй роботт. 

r) rn • •• 
І 0�3і10J)Яj!.''{8ННЯ 1е1тнопr:ІЬСЬJ<ОІ

І<смаю и по;1±uі Ї ІХ окс,,г" /ко
пj Ї/ про J:()зi:iy1<. с�ст" 7пtJ!С)З.:'1:ова
нm< \1 на:1е�ностr r:.o rноземних 
-�OJUT )JOJ<.

РозПО}ЖJ',;:f:НІ�f: Т�_рн пf J:1-,СЬКОЇ
н·оі\1[НіJl!1 по:1 ru r r ІА 01(;.>угу пrю 
HF:;l�HHЯ nі.г..оrлостей про· дЇfЦІ,
ні r.•rL: парті r "Незалн·1<них co-

9 .'JІШНЯ
3 J/ИСТОШ1ДD 

14 липня 
І� гру,г..ня 

I9l4 
1924 

'1 

з 

J 

u r шт і: стін'' тr., донесення посте
р�ііШЇ н пол іці і: з цього питання. 

.[() ·швтня 
2,t 1,ОВТНЛ ІЬ І І 

-' -ИЗ ;;рОТОJіОЛИ І J3Ї)10МОСТ! пові:то-
ВОЇ і<'ОМШІ/т:1 ПОЛІUЇЇ ІН.Ю l)О�;С.1ЇП11-

1Н!НІіЛ у спршз± Римарч/і.ш Захо.р(я; 
осrшнуJЗНЧР.fіОГС у ро:3СПдуБ8Л1>И!Й 
роvсті. 

�> групня 
ІО гругня 

�1-ь і LJ)Oтoкo.r.:-1 ро.зслідування у справі 
l10.ї11нсьхого 1\нтона, оовин;чвачува- 10 ..1!іСТО!1о,па 
ного у .rюзвt,r.увальній poGO'l'i. Ij гр:n1ї1я

·иv Стnтистичні' вf домості посте-
J)VНІ{ів по,1tuі:т Ї повtтоnоr І(Оt�Т8Н
ги Л'JО стан з.1rочинності у повtті 
·�<1 І9,�4 ui 1<.·•

-t•16 Розпо:ря11·,·��НІ.Ч! Те::нопі ifr-Cr-FO!
1<0�.лан.пи пол тu т ! ІХ� OI<PY::r.ьt про 
встановлення мrсuя 1ю1)еб''В('НН!l 
ОJфЩІ\ИХ ое t б.

·- " 

•t•l
r

i 1.Н.ломоgті. f!ОстерlНКЇ � пoлtut Ї
ппо у1ща rнuт D, котпr ви,:хали за 
�лені НоJЬЩЇ у 19І9 р. 

3() JIO!)H�HR
(. -·.озтЕ.пL, 

19;�. t 
I':.J24 lj 

І9�4 
1g.г�1 22. І 

I<J�-l 
ІУ24 

J 
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448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

45? 

458 

459 

Розпорядження ТернопільськоЇ 
команди поліціЇ ІХ окр�rу про
роз�к викр�дених рече ira зину- 2 жовтня 
ватцrв крад1жок. бrрудня 

ДонесеІ-Щя пос't�рfнків поліціЇ
про пожежr у пoв1irr. 

Розшукові картки пові�овоЇ ко-
манди поліції на осіб,підозрюваних 
у політичній дfяльнос�f '1'8 кри- ЗО жов'l'НЯ 
мінальних злочинах. Том І. 29 лис�rопада 

Те саме,'fом 2 /останній/. 2 грудня 
ЗІ rрrдня

Розшукові картки Теfнопільсь-
кого управління на ос б,підоз-

8 сtчня рюваних_у політичній діяльнос�і 
'fa кримrнальних злочинах. Том І. 26 березня 

Те саме, 'tOM 2. 28 квітня 
29 липня 

Те саме, 'l'OM З. І серпня 
29 вересня 

Те саме, том 4 /останній/. 2 ЖОВ'l'НЯ

27 rрудня 

РозшукGві ка!)ТКИ Ввлинськеrо 
слідчого управління на осіб,пі-

10 ЛЮ!'ОГОдозрюваних у полf'fичній діяль-
ності та кримінальних злечинах. 23 січня 

1925 рік 

РозпоряЩtення Тернопfпьськ9Ї 
команди пол1цtї �о надання вr-

19 січня мостей про дfяльн с�ь комуніс-
тичних організацій. 24 лис'fопада 

!н�ормауіЇ ТернопtльськоЇ
В0ЄВОДСЬКОІ команди полfцfЇ ІХ 

5 кві-rня округf пре осtб, пfд�зрnваних у 
комунrстичнfй дrяльнос'ff. 23 грудня 

РQзпорярення,tн�о1)!ІацfЇ Тер-
нопtльськоІ вовводськоЇ команди 
поліціЇ ІХ Фкруrу про розшук 

І 

1924 
1924 5 

1924 
1924 57 

1924 
1924 42 

1924 
1924 84 

1924 
1924 80 

1924 
1924 ІОО 

1924 
Іі24 28 

1924 
І925 

1925 
1925 І? 

1925 
1925 16 
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461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

есіб
1
підезрю�аних у ко..,у,ніе�ич-

ній дr�льнестr та донесення noc-
терун�rв з цьоrе пи�ання. 
Розпорядження Терн0пfлье�кої 

ВОЄВОДСЬКОЇ команди пелі,ціf ІХ 
округу_про надання відомостей 
про осrб,пfдозрюваних у належ-
ності до іноземної розвідки t 

14 січня донесення постерункr:в поліції 
з цього питання. 16 JІИС'fОПада

!нqориацfЇ.!е�Фпільсьи0Ї �е� 
манд� ПФЛІЦІІ О!І)УГУ �о ДІ- 14 JJl)'f0ГO 
ЯЛЬНІСТЬ радЯНСЬКФІ розвідки. 26 'fР.18:ВНЯ 

Розпорядженн� та ін�ормацtі 
Тернопrльськоr воеводськоt ае-
манди і 1; окруrм поліці1 пре 
надання вtдомостей про дrяль-
нfсть.нацtоналістичних opra-

2 березня нхзаqІІ та донесення поете-
рунків з цьоrе питанння. 26 січня 

Донесення пост�рункf в ПО,!!ЇЦЇ Ї 
І9 грудняпро поmирення.вrдозв УкраІн-

ським педагоrrчним товарис�вом. б СІЧНЯ 

Відомості .постерунків поліціЇ
про читальні то�ариства "Про-

23 ЛІО'!ОГО світа� що існували на Їх тери-
тoprr. а березня 

!н�орм!Ці�ернопfльськоЇ во7 єво�с��оr ком�нди t пестеру�кrв 
5 лютого ПОЛІЦІІ ІЦ)G ДІЯЛЬНІСТЬ украr:ись-

ких органrзаціІ. З ЛЮТ0І'О 

!н�тру:кції Мf�tстерства ·вну�-
pim�IX справ П�О.ОРГ8tl!З8ЦіЮ І4 вересня 
ПОЛІТИЧНОІ ПОЛІЦІЁ� ІІ робО'l'У• І4 :вересня 

· Спис0х повітової команди полі-
ціЇ на 0сіб,нідозрюваних у полі- 22 грудня
тичній діяльності. 22 rру,дня

!н�0рм�.f і_ Т�нопіл·ьськоЇ ке-
манди полfц1і І G!Cf)YJ'Y пре 
встановлення мtrщя пере�уваЮІя 
осіб підозрюваних у пелt�ичній 
діяльності f кримінальних; зл0чи-
нах 'Іа донесення постеру-юсі в з 
цьеrо питання,. 

r-, 

1925 
1925 

ІОО 

192§ 
it,2i іЗ 

!92і
І925 ІЗ 

1925
І92ё 21 

І92і
!926 23 

Іі25
1925 2Ф 

1.,,· 

1125 
1926> В? 

1925
1925 З3 \., 

]925
1125 7 

]925
1925 69 
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4?0 Розпорядження те,н0пtльськеі 
ввєводськоЇ комами поліції ІХ 
округм про �Фзmук есіб ,підоз,ю-
ваних у полrтичній діяльнос�І 
та кримінальних злочинах t АОне-
сення ПQстер;нкfв поліції з цьо- 2 січня Іі2і 
го питання. ом І. 23 липня 1925 12? 

4?1 Те саме, !'ОМ 2/останнtй/. ? ЛИПНЯ ]:!25 
29 еічня 1925 141 

472 Розпоря�ення ТернопtльськоЇ 
воєводської команди про надання 
місячних звітів; місячнf звіти 
повітовоЇ команди поліції ,о
політичне становище і с,ан ез/. 

ІЗ JІІ)'1'0ГО 1925 пе�� та грема�с•кого порядку у
пов1т1 за І92 р. Том І. 10 квіпя !92§ ,з 

4?3 Те саме, том 2. 12 травня I92fi 
8 серпня 1925 f1l 

474 Те саме, том З /0станнfй/. 14 вересня 1925 
ІО грудня 1925 8І 

4?6 Місячні статистичні відомості 
п9вітов9Ї.�оманди і постерун-

ЗО січня 1925 КІВ ПОЛІЦІІ П�0 ЗЛОЧИННІС�Ь у 
повіті за 192 р. Том І. 4 серпня 1125 85 

4?? Те саме, том 2 /оствнній/. 28 сер.пня 1925 
2 січня 1925 

479 Резпорядження Терн0пільськвЇ 
ВОЄВОДСЬКОЇ команди поліції ІХ 
9круrу про розшук окремих есіб" 

9 rрудня 1924 І донесення постерунків полfцft 
з цього питання. 3 ІfР81ІНЯІ' іІ92Ь 139 

480 М!сячнf tн�ормаціі корцусJ прикордонної �хо�они 4--ro • �-
дrлення, ще вrдо раuмь п0лf-
тичне станевище,с�ан безпеки f 

2ё лmors 1925 громадського поря�� у прикер-
донній смузf за 192 р. ЗІ '1'равня 1925 Іі 

48І Повідомлення корпусу прикор-
доннеї охерони I2-r0 з'в�ання 
про пелі�ичне с�ановище,с,ан 

26 JІИС'l'ФПf!Да 1925 безпеки і громадеькеrо порJІІЦJСУ 
за І925 р. 2 rрудня 1925 е 
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482 

483 

484 

485 

� 

48? 

488 

489 

490 

491 

492 

493 

494 

495 

Щоденні ситуаційні рапони.ко�пу-
су прикордоннеr охорони 11,1лен-
ня про становище на кордоні. ем І. 

Те саме, том 2 /останній/. 

Листування з військовим районним 

10 KBI'lR8 
ЗІ червня 

І серпня 
І9 грудня 

су�ом.у м.Катовіце і органами полі-
ИІІ про возfWК ВІЙСЬКОВОГО дезиртира 5 ЛИСТ0Падаумлича те�ана. 23 листопада 

Списки і ві�Qмості поліцейських ор-
ганів на осі ,заарештованих за не- 22 червня 
легальний перехід кордону. !8 січня 

Відомості постерунків полrцrІ про 
осrб, які ве�ть кореспондеоою з 
:родичами·. •UfO црпживають у С • 

!нструкцtя Тернопільської воєвод-
- . · -ськоІ команди полrцtr п.ро правила 

служби безпеки залізницr. 

Донесення постерунків поліції про 
пожежі в повtтt. 

25 серпня 
25 серпня 

І? квітня 
24 жовтня 

Протоколи і відомості повітовоЇ 
команди·± поліцейських з питань роз- 19 січня 
слі,пування вбивств у повtті. ЗО травня 

Списки паролів Тернопільської по- 12 квітня 
вітовоЇ команди поліції ІХ округу. 12 квітня 

Ро�mукові картки розшукової цент-
ралr у Луцьку на осrб, звинуваче- ІО 1 Л10Т01'0 
них у КРИМінальних злочинах. 25 грудня 

Розшукові ка�тки ТернепільськоЇ 
команди поліціr ІХ 9кругу на G>еЇб,

4 січня зви,вачених у кримrнальних злочинах.
Том • 24 березня 

Те саме, том 2 /останній/. б R-Віmня 
21 червня 

Розшукові картки Терн9пtлье�к9Ї во-
ЄВОДСЬКОІ команди П�ЛІЦІЇ на осrб, 

23 червня зв:нівачених у кримrнальних злочин�.
Том • І? вересня 

Те саме,том 2 /останній/. 6 ЖОВ'!НЯ 
24 rрудня 

1925 
1125 134 

1925 
1925 138.

І925 
192§ 4 

1925 
І92.б Ібб 

1925 
1925 зо 

1�25 
]:925 25 

1925 
І925 

1125 
1925 І2 

1925 
Іі25 4 

І925 
1925 87 

!925
!925 95

І925 
1925 

!925
І925 50 

tlig 55 
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496 

4'Т/ 

400 

499 

500 

502 

503 

504 

505 

506 

50? 

fо�!)УКОВЇ �•Р�К�·Rд.sітовеf КОМ8ІQ.И 
п9л1ц!І на ос!б, пrдоз.рюваних у поліtич-
НІЙ ДІЯЛЬНОО'І'І та �q>шинальних ЗJІОЧЮІах; донесення п9сте1нк1в\nоліціІ про резуль� J� сfчнятати розщук1в. ms І. i . березня 

1925 
1925 

Те саме, том 2. 8 квttня I92ti 
ЗІ 'ІраВНЯ 1925 

Те саме, том з. І чериия 
15 червня 

1925 
1925 

Те саме, том 4. І6 черая І925 
24 чер•ия 1926 

Те саме, том 5./останній/. І пис'1'оп�аІ925 
25 пистопадаІ925 

1926 рік 

Розпорядження п:ро надаиня відомостd 
Їн�ормацій Терноп1льськоі воєводськоі 
f �баразькоЇ пові�овоЇ команд ?оліціі 

ІЗ січня 1926 про комунjст�і вид&JІJОЩ'1'-.х броDІУ-
ри·/ та дrяльнrсть комунrстrв. 12 ЖОВІfНЯ 1926 

!нtормацtї Тернопіпьськоі вовводсь-
18 січвя 1926к9Ї команди полfцfі �Х окщr.у �л,о осіб 

пrдозрюваних у комунrоt'ичнrй дrяльноотІ. 2 JІИСІfОПада192б

Розпорядження Теfнопільоькоі воввод-
с�кої;команди поліці _npo р9зшу, осіб, 

1926 П!дозрюваних у комун1стичн1й дzяльнос-
ТІ. 1926 

Запитальник до антихомунtстичноі 
2І березня 1926 брошури "Комунізм: надруковакий слід-

чим управлінням. 21 тmня 1926 

Роз�О�!дження Териопі�ьськ9Ї коман-
ди ПОЛІЦІІ Щ)О розшук ОСІб, ПІ,озрю-

25 січня 1926 в�их у належносІfі до іноземно роз-
вrдки. б березкя 1926 

Розп�fядження і tн�орм,щtІ Терно-
пільсько вовводськоі і Збараз!іко! 
nовіt'овоЇ команд noлtцtf цро дtя�ь-
ніс�ь товарио�ва �сQюз У:f:Їнок" і

26 КВЇІfНЯ 1926 донесення постерунків пол цtї з ць0-
І'О ПИ'l'ВННЯ. lts березюr 1926 

203 

189 

14ts 

ІІ2 

66 

20 

5 

11 

ІІ 

9 

20 
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500 

509 

510 

5ІІ 

!tl�opwщiї Т�рнопільс�коі воввод
ськоr, повtтовоr коман� r постерун
ків поліції.про.діяльність україн
ських орган1зац1R. 

Розпо�ядження і tнqо�іЇ Терно-
піл�сько" зовводоькоf f"Збараз�коі п9вrтово1 �оманд попtцІJ пр9 дrяль-
НІСТЬ уzq>аІНСЬКУ.Х.ОрГ8НJЗWІЙ f ДО-
несення постерункrв пoлrur з цього 
питання. 

Відомості і списки Тернопільської 
воєводської к9манд� на.осіб, пfдоз-
рюваних у ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОО�І.

Розпорядження ТернопtльськоУ воє-
водськоr команди про надання статио-
тичних відомос1е� цро редtгійні сек-
ти, що є у пов1тr, донесення поете-
рунків поліціЇ з цьоrо пи�ання. 

Q ,..J.·тя 
li. ,І,\tаС'І'ОПада

січень 
грудень 

19 березня 
8 листопада 

Іо червня 
22 червня

512 Розп9рядження Тер�о�ільської воє-
воцської команди полrц1і про надання 
відо

.
моотей �ро_украЇнgtв, я,і q_�жили 

в.Украrнськtй l'алицькtй арм1f l3L'Aa

бІЗ 

514 

515 

бІб 

і донесення постерунків поліціх з цьо-І2 липня 
го питання. 2 серпня 

Місячні звіти пос�ерунків поліціі 
�ро полtrrичне становище, ста1;1 �езпеки 

ЛЮТИЙ І г�омадського порядку у повr�х.за
!92 р. вересень 

1н�ормаціЇ Тернопільської воєвод-
ськоЇ хоманди поліціt,Збаразької по-
вітовоЇ команди·і постерункtв поліціУ 
про нагляд за підозрілими особами • 

.. Р9зпорлдження" і ін1ормації J;'gлов-
но1 r воеводсько1 команд полrц11 щ,о 
розшук та встано�лення місця перебу-
вання окремих ооrб �а донесення пос-
терунків поліціУ з цього пи�ання. 

Розпо�ядження Терн9п!льськоУ вов-
ВОДОЬКОІ команди ПOJIIUti про іОЗЧJУR 
осіб, підозрю�ан'І4Х у політичні діяль-ІІ сjчня 
ност1 та крим1нальних злочинах. . ЗО схчня 

1926 
1927 

1926 
1926 

1926 
1926 

1926 
1926 

1926 
1926 

!926
!926

!926
1926

1926 
1926 

1926 
192? 

24 

79 

4І 

Іб 

18 

?4 

55 

43 
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517 

5Ін 

5І9 

520 

52! 

522 

523 

524: 

525 

526 

527 

522 

Розшукові кар'1'КИ Іполіпейо,ьхо-слідчоЇ експозиту1т �( Луцьку н.а оаtб
звинувачуваних у нри�tнальнт:е злв- 7
чинах. 

Донеgення nостеkків nміцtї 
про крад1жки у пові, r, 

f \1 

Розпоря�ження Ьові�овоУ комаНJJ,и
і it-!tfopмaJJir постf/рунк't� поліції в 

вбИ:ВС'l'Ва Гаргули�· СЬІ<Оl"О каша з с. 
с. kакс;�мrвка 7розс4rfвання 
Чагарі. 11 

Місячні ст�тистичні відомості 
повtтовоЇ �о��Jіди no�iцtf і поете-
рункrв ПОЛІЦІ

; 
про КІЛЬКІСТЬ зло-

чинів, сковнт у повtті за 1926 р. 
1 

1
Донес�

� 
по9терунку по�tцrУ у 

с. ГНИЛИЦІ ,ЛИКІ nрв р
о
з
сл

11в�нн
я 

причин потеж:r , що вини1(JJа у лtнсь-
кого ЗбtгнєІвв. 

r 
•; 

Відомості поліцейсью1х органів
про осtб,lзааооwтованих за нелеrаль-
ний пе:реr:rин :нордону. /Том І/. 

/ 

Те r,аме, том 2 /останній/. 
І' 
J 

Ро:-/4шукові 1<а:ртки 1'е_рн9�ільськ9Ї, 
в9євоцсько1 команд� пел!цІх.на осrб,
ПІДОЗ�ЮБЗНИХ у ПОЛІТИЧНІЙ fl'ЯJlЬHOCTI
та цр1мtнальних злочинах. ом І. 

Те саме, том 2
;) 

Те саме,том З

Те свме, том 4 /ос�аннfй/ 

Розmуко�і кар�ки Тер�О�!льськ9!воєводськоЇ команди noлrцrr на nr-
дозрюваних осі� та вс�ановлення Їх 
мЇ сця пе_ребуван;нл. 

б ЛЮ'rОVО

В: �в�rня 
І926 
1926 41 

І2 липня
2І rрудня 

І:92& 
1926 9 

9 вересня 
ІВ вересня 

192& 
І926 з 

29 січня 1926
Iti JIIOTQГQ І�26 ІЬ 

ЗО еерПНJt 
Ів вересня 

1�26 
1926 It,

ІІ січня 
23 червня

1926 
!926 ІЗ9

Ів січня 
20 листопада 

1926 
1926 Ібб 

5 січня 
Its 'Іравня 

І92б
1926 88 

2 червня 1926 
2tl серпня 1926 ?І 

8 вересня 
І4 сіwя 

1926
Іі27

1926 
19126 ЗІ 

22 січня
24 rруДJІЯ 

1926
192і 7J 

l 
! 
'1 

,\ 
І' 
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529 

520 

531 

532 

533 

5З4 

5З5 

І927 рік 

Розпорядження: і !мфорї.1fщ't Ї 'І'еюнопt
льсько І ВОЄВОДСЬКОІ КОr,,ІанJІИ поп1ці ї 
тт�о роз�ук 9сіб, пі�озрюваних у кому
нтстичнrй ДІЯЛЬНОСТІ.

!нфо��ацtя ТерноntльськоЇ DОР.nод
сьн�н. ! Збара�ької. повітової. команд" 
ПОЛІЦ!І Щ)О ДІЯЛЬНІСТЬ RО�унrстмчноr
орrанхзац11. 

Розпор.ют,1;е1тя t tнf,армаці Ї ТеР,ноп:t
дьськоІ БО�JRО)І,СЬКОІ І 3tSаюзз1�ко1 по
в�товоЇ ком.�нд п9піці! про нацання 
вrдомостей n�o дJ.яльнrgть ком�іс-
1rичних органrзацrй та ІХ чпенrв. 

1нфо:t_)щ�ці Ї ТерноnілЬ!;ькоЇ .. во�вод
ськ9 r _ � Збара�ЬКОІ ПОВtТОВО! команд 
nолrц;1 11.{)О дrяльність укра1нських 
органrзацrй. 

Розпо:gР..дження Терн9пt.пьсько ї воє
:вс_>дсько х команди ngлrцt І. про надання 
втдо�остей iwo осrб, якr Н�Jlе)І(.ать 
ДО РІЗНИХ полrтичнм� угр�О�{µ{Ь І
донесення постерункrв полrц!І з цього 
питання. 

Розпорядження: ВО'3ВОдсько Ї ко�11анди 
поліції про розЦІУК осfб, підозрюва
них у належності до іноземної роз
в1дки. 

Розпорялження t інmормацtт. Tenнo�tлh-

? JlIOТOl"'O

2 травня 

22 серпня
26 rру,пня 

б лютого 
!б грудня

І5 лютого 
22 грудня 

І? червня
? лиrm:я 

cr-.icoї воІ:!во.псьної t Sа�uа�ької hоnt-
т9вої команд поліцjї пр9 ро�mук oct�, 
пrдозрюваних у ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 25 лютого
та кримінальних злочинах. ІЗ JIIOтore 

5Зб РозпоР.ядження Тернопf�ьсь�о! во�-
водськоІ команди nопіцІІ про надання 
інФ(]рмацfї xwo осtб,.nідозрюваних у 
ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

І2 JIIOTOOO
22 грудня 

53? Місячні сит,�ційні звіти nостерУJі
кі:в поліці:і ... о політичне етановище, 
стан безпеки r ,rr-ома,gського порядкv Citl6H'Ь 

березень у повіті за I92·tp. 1'ом 1·. 

5За Те саме, том 2 /останній/. І? червня 
ЗО rрудня ; І ' . 

. '
І: 

І92? 
!�27

1927 
І92? 

!92'7
192?

І927 
1927 

І927 
1927 

1і2? 
І92? 

5 

9 

19 

12 

4 

біІ 

2І 

76 
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542 

543 

544 

545 

Розmуко� t картки ТерІ-Jо�t.пьоько Ї 
воеводсько І команди по.11rц1 І }{а осіб, 
обвинувач�аних у скоєнні кримінальних злоч�нr�. Том І 

Те саме,том 2. 

Те с�н�е, 'J'ом З /останні�/. 

Ві:домості поJІtцейських о.рганів 
rrгo осіб,. Rреттованих за иелегаль
ни� ттерех�Р �ордону. 

. Розпорпдження t інфор1,,а,ці Ї Терно
пr льсь1ю r воєводсь11.:01 кошшлm по
л-і-ці Ї про роз1п1;:, осіб, пtдозрюваних 
в обмані. 

РозпоР,�д."ІКення Терно�r: �JoChKO Ї во(�

водсь�о І н:о:мв1щ1іі щ>лтцr І про роз
шу1< пт,цс:зр�ваних осtб для встsнов
лєтня Іх мr.�ця перебування. 

ІЛіс.ячні с·rатистwчні: вfдомост1 по-
Е t ·rово Ї !{С ма�д�1 rюJil ці Ї і JI0<. .. '1"·e1:,vюei в
110ЛfЦf Ї про !<:.ІJ1ЬКЇСТЬ t�JІОІ..1Ин:·в у"
ПОВ!'r!. 

546 РозпоР.яд:-хення Т?рноnільської воєводська І :ко�1ан,r,и r донесення ї!осте
р�rrші в ПОJііці: ! VJ?O розс.11:ід},1:іЮШF.в5ивств у повrтr. 

54? Дон�сення пестерунків п9лfціЇ про 
розслr,r.ування nожеж у пов "тт. 

548 Розnорядження та іноюрмаці Ї Тер
нопільської вовводської і Збаразької
повітовоЇ команд nопіції про.розшук 
Вl!крадених речей та винува'fЦІЕ І<{)&-; ••
ДІЖОК, ДОНЕJСВННЯ ПОС'І'ерункrв пoлru;rr 
з цього питання. 

549 РозПОР.Я,!І,ЖЄННЯ ТерНQПЇЛЬ�ЬR0Ї,.вов-
ВОДСЬКОІ І Збnра8ЬКОІ ПФВЖТОDОІ R0-
манд поліqfЇ п�о надання відоtюстей 
no боротьбі , q,мьши:вомонетниками. 

550 АJІфа� ! ТНИЙ П0КUЧИR. ,Ц.О ЖУІ?Н8Лу ре-
є9тр,ЦІ І кореспонденцrz елtдчого 
ВІДЦІЛу. 

4 СІЧНЯ
30 червtrя 

1 липня 
26 жовтня 

І лтстоnада
4 сtчня 

Б січня 
5 січня 

ІІ лиm1я 
2З жовтня 

ІЗ січня 
!5 ЖОDТІіЯ

9 трюшя
ІЗ груд.ня 

4 КБЇ'l'НЯ

5 гру,rr.ня 

2? лютого

22 гру.пня 

9 травня 
ІІ JIIO'l'OГO

І-92:і 
1927 

І92' 
І92В 

І92? 
!927

!92?
І927

1927 
!927

I9ZJ 
І927 

192? 
192? 

1927 
І92'1 

!927
І928

I92V 
1927 

?І 

76 

5 

?З 

4З 

]З 

8 
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І928 рік 

55 І Розпор.sr�ення слtдчоrо уr!І)авпtння про 
не.дання втдомосто� про ot·fli, П!доар�ве
них v комунtстичнхй дtялhності та дояе
сенн7. nостврункtв полtцtЇ з цього питан
ня. 

652 Рс3порnr,,:шння '1.'ернопt льс1:,І<ого слід:чого 
управління по:п±товоЇ команnм по.лtцt:�: про 
надання :відомостей лро д±яльнtсть К(ін,�,нtс
тичних орга.нізацtй та Їх ч,rенів. 

553 Рсзr.ОJ?ялженr-н·, t tнirorмaцt ! Тернопільсь-
кого сл!дчого ,mравлfння про розш,,к осіб, 
підозрrоnаних у комуністичній дt�Jп,ності. 

554 ІнсJюрмаці Ї Тернопільської :sсєводсьноЇ t 
Збара::1ЬІФЇ ПОВІТОВОЇ НОN1анд nо.лі:ціЇ про 
діял�ність парті Ї "Сіл�:роб--вдні�ть 11та ії
членrв. 

555 

556 

55? 

б58 

559 

560 

SбІ 

}?.о�ПО�ЯДЖЄl-іНЯ .. 'l'ерн9nільgько Ї ВОG:ВОД(}Ь7 ..
ко 1 r 3 арє.:з ьr<с r rюв ІТОВО І кш,.анд ПОЛІ ЦІ r 
пр9. надання в t дсмос'f•ей rwo ді �,!!ЬІ;і сть ук-
ра!НСЬУ.V.Х ТОЕ.:фfСТВ; fн!f.9.p�.aцt І ! доне-
сЕ"ш;я пc.�'!'З:';'VHRrD г.:о.лrцr r з цьогr:� ш•тгвн.я. 
T�

1
i, І. -

Те самє, 

·І'о с&ме,

том 2. 

з ' 
. , 

ТОМ І ОСТШШІ Й/ • 

!нфо:рr:�аці Ї �ерноліJ1ьgьког9 слt,у,чого
ynp�Б�lpI�l.fI, ЗбарЕ:ЗЬ�ОІ IIO�IrgвoI !{СМ�L1-ІДИ 
n9лrц11 r постерункхв по�ІЦІІ_про ocr�s 
пrдозр,)ванщ{ у належностІ до rно:::�емноЇ 
роз:відни. 

_ інформаці Ї .. Те1нопі:дьgькG Ї воЕ.:вод9ь�t� ! 
І 3баfазь1tоІ noвt'l1oвo:.: 1соманд полrц!t 
про ПІДОЗ])іJІИХ осіб у торrЇвеЛЬ!Е1Х фір--
мах. 

Розп9рядж�іня 'fернопtпьськоr•о слf д�9.го 
управлхнпн І ПОВІ:ТО�ОІ ко�и ПОJІІЦІІ; _цонесення постерутпn по.1пц1 І про роеmук 
осі б, nідозрю�ани>. у н0лr!l!ИЧН!Й 

9
±я.льное-

ті і кримінальних eлe·щfflax. Tev .... 

Те саме, том 2 Jостаннtйl.

аічень 
5 СІЧНЯ

,,. . о еrчня 
І'ї грудня 

І926 
І928 

І928 
I@le 

І926 
!�28

ЗІ сfчн� !928 
14 груµ�я 1928 

сtчень І928 
Г3)УД€НЬ І92В 

!928
J(З28 

І928 
Т928 

І92і 
Ji28 

І7 л�1тс ГР !928 
5 грудн·R J92is 

І928 
І928 

1928 
!928

і? 

55 

51 

83 

J.(Л 

ёО 

60 

95 

ІІІ 
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І r _ 2 І З f 4 rб -------- __ . 
__ ..__.,._..,.. ________________ ___,_, _____________________________,__ 

іб2 Тижневі ситvаційнt звіти повітової ко
tt-Анди t ттостерункtn полі ці Ї ттро політичне 
стеноЕі'!ЩЄ т� стан безпеки t г:рома.дськоrо 
по:р_;щку за І928р. 

Ь сtчн.я 
24 Грудня 

ібЗ 1:.�озnОр{ЩЖеННЯ та інфе>рмаці: Ї т,рнопхnь-
сько rо СЛІДЧОГО управпrння t ПОВІТОВОІ
-r.01tанди noлtцf ї про розшук та встановзtен
ня ;:f сш1 пє:р€'бувзяня ·Jкремих осі�.

іб4 

)65 

ібб 

ю? 

іб8 

69 

70 

5?І 

5!72 

�'7З 

•'74 

:tr сячні стати�ТИ'!НЇ відомостt пові то-
в9 Ї Ю?r.�анди t постерунків �опіці Ї №9

28 1mітня К!JП:КІСТЬ f,03критих ЗJІОЧИН!:В У noDrTI
за тg?q � 9 сі:чня , .  - �� ... (; .1,.111 

:Оідомос•rі 1'ерноп:ідьсько1,о елrдчоrо 
�ргЕлі:ння про осіб, звинув1�-чен�х У1(!.)И- ІЗ грудня 
МП!f;ЛЬНИХ �1J!ОЧИНЮС. ІЗ грудня 

r�озшу�tов± картки Теонопільш)т<оrn 
с11ідчоr•о управ;11ння на· осіб. об1іинувачених ІІ 
у c1racш1:t крим:і:нв.льних злочинrв. Том І. 29 

січня 
березня 

Те саме, тс:м 2. І квітня 
29 81'Р8.ВНЯ

c-.re еш-$, TOt,i З• 4 л;mня 
29 серпня 

Тн сш.�є" -rou 4 /останні. й/., 4 DЄрЄ'СНЯ 
ro січня 

ІJ1домості поліцейських органtв про 
&реmтованих за нелегальнмй перехrд octб t 

!<OJ)ДOH�r, 

fо�nоJ:ЯJІ.!�ення. .. Тернс;шr .nь�ько ї 13оєво,r,,9ь-; .. 
КОІ 1' Зс:г.р.;;.:н,RОІ ПОЕІТОВСІ команд QOJIIЦII І березня 
про роr:1шук :вwr1уватців вбивсс�•е. 28 JІИСТОПада 

Л,сн,есення ш�старунків. noJJif:Ji Ї �ро .роз-
СЛІjуЕ8ННЯ скаиги &Иf8Л!В lЧ,ЧНИ �18:!)VДПЯ 

9 черзня нє у1сас.:евича. іНа за зповжива:u-tН•я при 
військовому наборі. 29 бере�tfЯ 

. Рс1зnорядження елід.чс;ч'о уn1,ав.ління t по-
ВІТОВОІ :�0:1.єнди nn�iцr 1 про рОЗJ!'VК вкраде-
них речей та �JІ0д1 ��;Щ)отоколи 1 _.r1,онесен-
ня постерунків пол1ц11 цро р.)RСЛІдуRе�ня 
з цього питання. Том І. 

Те саме, т0м 2 /ос�а.чній/. 

1983 
N28 ІІб 

І928 
1928 98 

1928 
І9'29 2 

1928 
I':J29 

1900 
I<J2S бІ 

19'28 
1928 бЗ 

ІЯ28 
І1)28 б9 

1928 
1929 92 

1928 
1928 55 

І928 
!928 ІБ 

I92S 
І929 ІІ 

І928 
!928 бІ

1926 
1928 ?І 
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Роатторяджшп�я t вказівки Терноиі:J1Ьt1ьиоrо 
слt �Ч(_)fО упр�влі:1�ня 1 повtтовох !<011анди 
пол 1:1:1,; "і. з питанн.11 :ведення обл± ку �-1лочин-
но ст 1. ' • 

Розпоря.;т,ження\dлtдчоrо.упраlЗJJ.іння npo 
надання в1доr1.остей про професrон�1ьнt 
злочини� �іатточА�l_(,mан�тт карток на. -н�-!�
та Д.':Н!GСGНН:і' !ЮВ'"�ОВО! к:::Нf8Н,ІJJ� '10.iJ"''f't І
З І1Ьt'1ГО lШ'l'ЗННЯ. 

Розп9рлдження.та і�фор№.а.ції слідчого 
уnра.влrння, по1нтоло1 коr.,:анци r!]JO fopo
ri1ь('>y � 1:альr.аивоt1(J'Н'е'І'Нt•Щ'l11JОМ та ,.11.0Hel'!eHHR
і: TTi'K>'l'O!<OJlX :rc.rr�r�t t : npo :розслtд;vве.ння з 
цього rштанн?. . 

5?8 _ДоаесеJ:іН� rюе1•ерунків rюлtчі r ттро �оже
ж1. -.., пов-::тr. 

5?9 Роsп�рJ;Jщенн� Терноr.±льс;:)І{ОГО 9л;.ц��сгс 
ynpaв,u І ння' пов r тоnо І IIOJ.'В.tI,D.И ПОЛІ ЦІ І про 
нєдання nідомостей ттро oct6, пtдозрювВУ.их 
:в сн';ш,·й:�; t1:�рщщ·Н rrocтepyн�t� :з· !..�!:іС'М
П�tТШfН.Я. 

580 Вк�я �ВК�1 Терf;'ОПІЛr,СЬ�ОГО С',дtдч9r9 _)'П-
равлrння ,: ПОВІТОЕО І КО)F8Н.ПИ ПОJІІЦ! І 
ТТСО rmв.вилв с1t..11є.,,-u.ання ) онесень про по
жеж r·.

58! е��ПО.РfJ�е.ш-ш слf дч9Г9 .. улрє.в.лі1-:ня t 
11013 І ТОВО І KON.�H,Q,И ПОJПЦІ 1 про H8,!UihrfЯ ..
ві:домо�тей про ДІЯ'ЛЬJ-11.СТЬ 1{0i.r.VtiЇC1'YlЧl10I
орган .і: знц:U тп j; Ї член і в; tнm:ф��аці я ,, 
нього питання. Том І. 

582 Те саме, том 2 /останній/. 

583 РС:!:ІТТО,РЯ.ЛЖЄННЯ СЛІДЧОГО УЩJаВЛ!Н!;Н! 'fWO 
ро�шук пtдозрюваних J, комунrстиtnпй д1:-
яльності:. ' 

584 Цтt��!:І:Уд•�v. генеральноr-о r:e�eтer,ii:TI 
п.,,..,...,.,,� т по·;.-.:. ,...._ ..,.,.,v "'СІ'� �,.,. r' С,;,;. а "Л r' -р•л•т,:, ., c;,,i,., ., L _, • ,, .. ._,,�о;-..,�" '-• -� .�,.�- • ..,: .-.... 11 ...-.z.;."'Т'"' про �}3 Я':t't{VP.,9.НH fl ;r.,н.п І тре�??. ; г.ро cr� -
новище б�зробітю1х та з інших 0рган1за
ційних питань. /копії/. 

ТЁ
Г 

вересня27 се_рnня 

24 КРtтня 
ІВ гр�тдня 

б лютого 
5 лютого 

26 січня 
І? r,ру!'.,.Ч �

... -:;І • СІЧ!-!Я

26 СТ"-У.Я 

!4 черFНЯ
14 червня 

!928
!928

І928 
тr)tV\ 
). ... t"..'3 

23 

ІІ 

56 

І928 
!928 20

1928 
1929 20 

ІО С7ЧНЯ !929
.8 л:-:стоnаде І929 47 

Jб
0 

берези.я 
З грудня 

І? грудня 
19 липня 

IS29 
!9� 82

!929
!929 29

!928
1929 ?4

І 
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58G 

58? 

688 

589 

590 

591 

592 

593 

594 

. 
Bi:ДOW.OC'l'7 і nр�т9�0.1JИ ПОJ!ОСТОВОЇ команди

r rrc с'герун�у rюл r цr 1 i- � • Нове r.tt)to з пи.-
1NНІ!-, J)О3СЛІД�'ВаІОіЯ ,uf ЯЛЬНО�'!'! uui6, f:J{I 
рщ�повсюджували: J!ИСТ!ВЮ1 З :Зf.t:КЛИІW.!-::!fІ. у�:-
ра ІНСЬRИХ селян ДО страV.І<У. 

.. 

!нформаці:Ї rернопільськоге.слідчого уп-
pr. n�r І Щ!Л, поз; тов о f команди" І постерунків 
ПОJПЦІ І про. ДІЯ�ЬНІС'І'?. :/KI,c.Ht_iChIO'�� Гf•O}ЩJl,-
СЬІ01Х O])i-'81!'(:Jtщr:й '1'8. l:К. члеJ" ІР•. 

!1-їr!:0рмаuі Ї і відомості Тернопідьс�ького
СJl.Т,'І\ЧОГО :управлtн�п' ПОБЇfОВОЇ. �<сманди ть 
ПОС'І•ер:v�п�rБ ПОJІІ!.П І npu Д!НЛЬН l (И,'Ь yK�)tl!H-
сью,;;� В І Й(:М,СВИХ TE.l 1т,pol;aJ7,C !:І{НХ ':"C1i:? p:fCTFi. 
Tot...i .І. 

1'е саме, том 2 /останній/. 

Їf:Іформацf Ї f Rtдомо9тt Т�J)ноп1льсь.коrо 
слr,r.-,чога у::�1tfЛІННЯ І ПОБІ'l'О.ІЮl КОr,іаНДіі 
11()пт.1�іЇ цро'осіб, .. п:і:до:з�юваних "н�.пеж-
�юс•�· r до rноаш-,но І розвrдн�. 

Ро�·тоfядже:;ня Т�рнопtльсьнvго CJi сдчого 
уrтавлrння r повrтовоІ комвл;�и про на-
дання В ЇДО!,·:9•�'.rей ,про .. ос 5: б,. П!,�ОЗрЮВІtН�Х 
у нuл�жна 1;'Р �J 1<:paIHCb!l'Of вrйськочоr 
ср:;,анrзацr І • /та .п.онесеннл постер,,н-
І\.rв поліції з цього питання. 'І'ом І.

1'е С8;, - , '!'С'!'.1 2 • /останній/. 

Розпор?.дж�ння rерн0�tльс1,кого CJr f ).l�QГO 
уnрr.1вління Т 1:fOBITOBOT t<0�8Hli,И ПО�ІЦІІ 
П{)О 'f3ДR.ННЯ' �J.ЦОМО�ТЕ'Й t1!ІО J:ІЧИТеJІ І В 7 VЧ-
H!R r студеНТ!Б t flІДОзр1,1ваних у (.ІОЛІ'l'Ич-
НЇ� дtяльності; донесення постерунків 
поліції з цього питання.

!нq�ог.1.�аці Ї РерноттtльсhкОІю слf юrогс,
��)авлrння і ттові•tово� Коt•м:·І•� Il!JO, о,.:іб t

пrдозрюваних у СКОЄННІ RрИМІН8J!ЬНИХ зло-
чинtв. 

Ро�шvковj картки Тернопtлhсn"QГО слjц-
чо:�:10 УТТРгвлtнюr Hf.l ОС!б, nr)1.о:ч1а,ваних �'
полtтичнt:й діяльностt. 

If"J29 липня 
У. серпн;r !929 І9 

І? с:чня І9� 
!5 гр1;дют І929 !ОО

7 ct�JFЯ І92.9 
з ,.;-ерЕНЯ' Т929 ІОЗ

4 червня Н�29 
ЗІ грудrt� !929 ІІ9

!9297 січня 
30 Т'рУЛНЯ І929 28

9 ЖОі.! '!'НП ІН29 
9 жовтня 1g29 12 

1d ЛИПНЯ 19-29

І
серпвю, І9�9 25

І2
"" I'J29 v черsня 
з JІИПИ!-: !929 Іб

!929
1929 ІВ 

г" ЛЮ'І'ОГО 1929 .... 
24 ГРУАИЯ 1�29 76 
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59? 

599 

500 

бє;І 

602 

603 

604 

605 

606 

! r. r.'Or,�t.aцi: Ї Теr,нопі льr.ьіюго cnt лчо110 vп-
р�Rління ± ЛОР.�ТОВОЇ КОН!,;НДИ npo оr.іб," з tcвf'JHЯ 
n: лозрк:шших �' ПОЛ!'l'ИЧНі й ді !�Jlh!IOCTi. зп JrCB'l\HЯ 

Роз119рядж�ння fерноu±льськоу,о сл'jд�оrо 
уnраВЛІННЯ І �ОВІ�ОВОІ КОМSНДИ ПОЛІЦІІ 
про надання вrдомостей про, допризовників. 
я1шх пtдозрюютб у полі і тv.чн і й IJ.r .яльнос'І.'І; 
доносm!РП постерунків r:сдіці.і: ::. цt>uго пи- 25 червня 
r;н�-1-ш 17, . 2?_ лтm•·я ..,.,., ,,. n �

1'тжневі с•r�тистичнt зві'l'и пьвttrовоЇ .ко
r-т.нщ•r Ї nос·rе,:>�1н:кtв nоліцt r про політич-
не ссr•І:.Jновиmе 1 · стан беsnею,1 '!·а гро�!адсь- ЗІ 
кого порлдку у IIODT'l'I. за I92'J р. Том 14 26 

груцня 6ерезня

'l'e саме, том 2. 

·J�e �аме, том З /ост�н-!�tй/.

Розпоряд;�сеЕнн Tep1"юnt 'ІІ!?ського слtд
·,с1<.1 гс :/m).�BJfr�:r!Л, ПОВІ'І.'0!30! r.о�·анп1 І до
І-і8С!�ННЯ� ттое•rерwшt.в noлtut r �о розшук
ос:tб

1 
піцозрюваних у політичні� д�лль

ностr і кримінальних злочинах. Том І. 

r_r.'e са· ·е ,.,,.,.� · 2 
м ., ... •.і!, • 

Те саме, том З /останнtй/. 

Роз�оряд�ення,Тернопtльськсго с�і��ого 
vnргвлrння т nоБJТО:ВОІ КОіх:Е.їїДJІ. ПСJПЦJ:І 
Ьро нащ..1.ннr. віµомоете� про �с.і:б, зас·у,цже
н��х .;i.o Ct,>iЄ{)'l'�l9, r кари І ДСfl�ОеFШЯ Г.ОС'ІЄ

РУІ-ШІ Б ІІОJПЦІ І з цього питенРя:.

Розwvкові картки Тернопільського слід
чого уІ_ІРаDJr.і:нн.п н& осіб. звинувачсмшt у 
е1�u�ні1і: 1сри.мrтшьних злочнніu. Том І. 

'J',;, c•.:>�•f.:\ Т"� 1 'i /с,е:m-:1нн+,-;/ 1<;:� •• О�• ,-. t ._, і\ '-• -J ·,,. • • � : І • 

2 кяtтня 
29 лиnня 

12 �ер!''.НЯ
З€! �vдня 

.:_-І w' е чня 
!9 с чня

І? січня 
1�1 травня-

4 червн,я 28 вepeclff,{

! 1ЮВ'.t'НЯ.

ІГ.січня •, 

f, ' ,,,. '

!929
!929 2!

!9�
1929 Іб

1929 
І9� 89 

1929 
І929 rr:n

І929 
!929 ІОО

J929 
�929 бІ 

!929
1929 107 

!929
1929 

!929
!929 82 

1929 
1929 ]02

І929 
І980 99
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607 

ьов 

609 

f.II 

6!2 

бІЗ 

614 

615 

бІб 

Ро�ш,r.новt . .ка.ртRь, Терноr!fльського е.11:ір;
чого :vн.rrш.J1rнEя на 01\.i)er,hиY. о,�tб.

Роап9рнw:ш1шн Терноп·іJ1ьєьког0 СJІідчоrо 
уnрБ:ВJПНН1J, поь±�;ової іФ!J.анди пе.11:,ці Ї npt1
Н8дення вrдомостей проІ БС'J.'ановлення місця 
ттерР,б"f1?uJШЯ 01r.р�мщ; оqіб та зідомес'1't пос
�rер:1н�пв а uього питв1інія • To:t. І. 

. ,} 

'І'<-, ,.,.,.,,., "'О'" ,.> 1oc7•a"1'-·r· �r- І -·'- ';: i•i,,..- � ·" J· "- І • r& 1і, 6" 

1 ', 

,,.. • • і.; • • .... 
іІl}<.'rТЩІ� :П!ДОUОСТ1' TT9C',f'�J)VHR!B ПОХ!ЦІ І j

:rюв И·()В,J 1 команди rю111!�І 1 п.оо стан зтп
'І:.Шїл-юс·rt у 1юв±·.r·і за I']?.�r,: 'l'ом І. 

Те (аї�:�, то1v1 2 /о.станній/. 

І. � . .. . .. �( ,-ог-,,11;.'t!Т ::: ПОІП ТС'БО І кс�::анд:;r,, rrooTOR'C'IJПf
j .17.:1несеr1Е;1 ттостерунків полjцtі rфо :ро2-
сл·(дУR8ННЯ :� ш-1•.rання вб�вс•rв, скоени� v 
n��tтi. 

lпr:opr1iнцi: Ї f nrдомост·( 'l'ортші.їїЬ(:::-1tоrо 
сді:.ччого у11равлf.ння про ocro sЗ:9ИН:mачених 
В о6м-з.нr. 

. :[вг.r,тальн* вtдо�ю�1,t noui'!,'C>BO� команди 
І пос'l1ерwшхв rroлrцr 1 npo rcr льк:ст:, :nон
фtтюваншї :збрсЇ }r лоntт± за І929р. 

.:�:.,.стv-вання А постерwшами поліп± 1 з nи
,.rалн,; уточнею, відомостей про tнозшщtв. 

Т' • • • • •• 
,.Ь:.ДОМі>"С'!'І СJіІдЧИХ np!\9JHH ІЮЛ\І�ІІ r�po 

ос t б, .нких :;аа1.1єш�.:011s1:ю Sli. нелегс;л�.,щ.;!:і 
nере'І'ИН �юрдону. 

17 єtчкя 
24 грудня 

5 етцня 
8 .і!ИПНР 

''І І!> JІИШ!Я 
4 СІЧНУ. 

ІІ JIIO'l'OI"O

Іб грудня 

28 (�ерезня: 
JПШНЯ 

.?.О щ-, етоnада 
ЗІ лисwоnада 

г СQ.f,ШІЯ 
ЗІ rrрудня 

б!? Розпоря.п�н.тня і itr�pмar;-ti: 1. Т�рно11ільеь-
н,,го с"ндчо�-·о УТІРаБJПННН І ПОD!ТСВО :� it(;M8J1)'.И
no·•JTi'!:,:· n1·"0 ... 03�--.r1• '::JТ.,U'•)�І""'І!І.-1"' t'\СЦ�>І1 ІМ'• 

·6!8

1.1 •�,1. ,1,.. �J і1 Шv �. ,-�rinfC""""'""� н.•'-
1

t,-"1 "'�1 •• � 

ВИНуDа'l'ЦІВ �ар.і1<9к•. І1рQТОКОЛИ t дснесенІіЯПОСТЄрунКІВ полІц·l Ї про р0з(',пrд.ування 
З ЦЬОГО Шf'}JaiiUЯ. 

І2 СІЧНЯ
І& ЛИСТІ:П�

І929 
І929 ?І 

!929
І929 92

!929
1929 1!9

!929
!9ЗО 92

1939 
І929 З4 

1929 
1929 І2 

1929 
1 І929 28 

І929 
І9� іі 

1929 
1929 SI 

!929
1929 ІІО

1929 
1929 З5 
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6І9 

620 

62! 

622 

623 

]3}(��\ТЕ!{а Тщ:-НОГ!)')1J')Сf,Т{(1('() CJJ!r'-J,Ч(:''FC) У!!
]..18.5.Л:f.}-ШЯ п:-Р,.:, пr,ави.11а ВНJ'.,І)!ННя -е·r.цо�.rостеР. 
пr,с 6opo'l1Ь{>v з торг �BJ1e1,., �тнна!.r.r� t ,ттtт�,
'/\іИ. 

Вшзз .і:їЗJса. Зба"Dа.з.ькоrо n0вtцi!->1З0l"O е1тn-
1)О с'11Ва і пvь і 'l'Ово Ї Ісоманди n0.тrtн+ r. tmo 
Г!��ви.�а. ре,�страцt Ї іноr➔А�ПТR; !'6��с•11ра
ц �йHvivf журнаJ1 rra спи<�t<"и т ,,ю:-н,мц+н. 

Ро:-то:_nядж�ннп Терноп t льr;1,ноttо слt ц-
1-:(? І19 "У.lРаБJІІНН.Я, ПО�ЇТОВОІ КОМSНДІ,1 ft(')
J'!IЦT 1 л;о наданнrr вrдо1-.�,1�ІJ•�� nую �s:-

про.оад,;tбн1-щ 11г кr1'И'JіОС'КС,П ТЧІН1).' �P..r.T()'if 
ЕОВ(1ГО �,-ипу 'N\ J\ОН(Юенн_п ЛО(:'{•ер,,нкtn 
з цього ПИ'І·анн.н, 

Бк�s ізк�ї Tep1:,oni.n!?cьxoro слі.о.tt<_>Г<? __ уn
рнвлІння І пояr.товоr комян1щ nnлтцтт 
:1ро помюrки, 1юпущені nри �вп0вненні 
не.1rт11лсск:->пічних t<арток; :ч1в.::�•"� .. l<'U{J'l'OK, 
:ЧіГЮВНЄНПХ F, rюстеру1-ше.а llОЛІЦ! І. 

Особсrзt доrt"меІ·�'l'�і .Ло-r·<Щf>>4:О�о Б1=1силя, 
оfів:;.нувг.ченоrо у н:otIOКJJl�)Jc,1�в т. 

624 PoзrIOp.R�i\"ЄHFHi Терноrrr.Л!'ІС1,І;fОГО' . eлf..:�чo
r•t: vпраВЛТНІ-"?. Г:JJU Н8_І{8ННЯ JH J!.О}.<ІОС1J.'�И 
шю octl'J, чк·r прийняли �,uf1<�'rh У �;'l::<,l�I 
ч:r�-ен і,., пnган·( :шці. ї "Ст!')m-н, 'Ї ц•rвt.J ttер<1-
доне '.1 v І-і •• 'l'<;Г.Y'r!b 't'R донесен1-1я ТТ()('Те
гп-.-:-с:R тю1;;:цr r з н·ього rштrННР. 

626 Ро�nоJч·,пжr.ннп ТегнС'гтль(�ь �:ot10 сл t,ІJ.
,ю ro '\l'IТ'.::oг.;1fHPfl ТЩО H.ЗI\N!f-H� Е f,1,'),•0�'1'!;.:� 
'Г!:'- 'І'\;. 1,,._;,ОС"")0' П•"""І'"тс,n()=:;· ·1tn, 1яr1 !'H ТТОJ 1'Р:! '-' �-1..•�V•·• _,,_ . ..  .._,і,'1 .J.� ,. .. . ,  \ 

1-:1:0 r,'tлльн:і:сть ROiJYtІ! ст1. 1 ,; ;.>� орге.-.іsгцtй 
Tt: ЇХ ½ЛЄНЇБ. 

627 В±.цозr;а Голо1н-10ГФ е�кре�•аріату neJ)-
т t Ї "С; .,::ьро!,-.rщні <:тr/' ТТР\? л@крещеннr. 
ро""Іс;ти }Ш ·:.:fCH?,X 'l'cl 1';�1нf1,)еС,.ЯІ(Иtі t1:н.::; ., 
t1ТДОУТИСF{ /tФ�і:н/; ,донесенн� rtO�['!'OБCI 
команди про ДІЯ,П�ИІСТS члеНІБ ЦІ�І
партії. 

"""> сеrтня.1.2 се�г.ня 

22 '5ерезня 
2"1 ли�.ч-

2І r:-т�'r-r.�
8 ЛІ,'\'ГОГО 

14 лютого
2о JIIO'l!OГG 

14 березня 
12 JІИТТНЯ 

2 с:єрnня 
Т 1іКD'ГР:Я 

І929 
1929 

І929 
!929

1929 
1929 

І9ЗО 
І9ЗG 

т��о .J.:, .... 

ІЗЗО 

З С!Чf!Я !9ЗО 
ЗQ -аtист0пвда !930 

2 

2І 

І2 

ІІ 

з 

ІОО 

6 
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Є28 

629 

r: r ї' .., ; 

l ,. ''
�· .. �,"': 

(' .... ' 
. , 
.,·\..� � J 

!нторr,�еці: Ї слі:д.чо1"0 уnравлtн
нл Ї ПОа�т,.,?.ОЇ І�с:�ё.:.іі;щ i'!Cд.;:r.1t Ї 
Y"n"\Q І\ f q-J} t..\.J f сть .. ,.., ,, ""-! r· -.m•,. .. -•.,o ·1:"JJJ • •·• l1І�І-- (\.V;,.vi \.11,t.ЧІ 

' ' •• ·J ,. • органз:�ацr r cr� :.. 1 чле;пі\. 

1нформаці Ї і відомості СJІід
чого ;',1nr�Рлtння nовітоnо 1 ко;.іан-
д!1 ·t . noc1J�ep�,t'f1�±� поліцt r ттро дt
f:'.i"1;P i: СТ.;- '';�')а !!1��) J:';,f7 crгor-1 t ��і�Т � 6 
/( 1УН,.Уlї1.і ,Уі:ЩО/тt\ tr1шr�x� 'J.'or.' І. !7

1�!Фсрмг.ц±я . і п r,;..o::.cc·! � 1-.е-1:- }:
тсню 1 кса.�а:-щи r_ш,,�•.:.-up71·1t�:r.r, tIOJ�:::-
T!.T \

= r.po сс±"5� nrдoз;:�rm:v.x �- 1;f.1.- І� 
лвж�-ю�'l'І :r..o tнозеинох ро�т.Jtттки. 2І 

J�;·,п,т.ост:і: f диСТ:\,'l�nш:s-: G г.сс':�.'е-
,,..,,тч ... ·я,·" І"ОІІІ. 'ТІ.:,; Т1'''� '"""..,,r,.�,.,,.,.,.,., 
J,/ І.,,,• VI І ,. , _ -. ,,.. '- ,. • ..._.,, y-,,�-.�f.L tl 

ro:-н�л±J1,11JfJPH.Я 17J')0° оеіб, І�tдоз:р,:
В8НИХ У пол tтичніv. ЦІЛЛ:.НС{:Тt та
КJ')!-!1�"іна.льних злочинах. 

УО�ПСрЛД'і�f!ННЯ І ЇrІіЮJ}JІ.1lЩЇ Ї 
СЛТ ДЧОГС �117Р8ПЛІ1·ШН l�pc НЩ�fШН.Я 
п·-�."'' ·(1r.•r.a1�. про. осі: '5, ,�tд�зr,�ви1ю:.І'?
v нт1;)1ичш:fr ,�:rялмюстr. б

f..J';' Си11уапіv.1-,t :;;Бі'І'У. ПСёІ!ТОБС1 ко-
нащ�·,. ·.і гі(�(;'!'ер:vнк t tз 1�с .тr t1:,; Ї n:po 
nол r т:·1чІ-:ё c'l·::u-roвY.Щu, c•ra1-. �Gзnщ�и 
�: i�g��G���/"r • ПСР�'іДltУ У ПОZ: ІТ� б 

з 

СТ'С.Нf{ 
,·днr: 

СТЧ:--!Я 
7:�ОБТІ-;я 

'3і Ч'rіЯ
січня

JIV, C;Tvi"!8,Dь 
ю1сrr·спада 

t: і ЧНі1.
л�пнп

сі:чень
сі:щщь

сі:чня 
І'Р�;:Б.nі: 

с т-.Н1і 
:верес;,r: 

серrшя 
С f 'tt'}-1 Я: 

Сі ._,Нії

бєре;..шя 

I9SC 
Іо•. О ..... 

19:!0 
І9::О 

І9ЗО
JO'"'O..,� 

І9ЗО 
·r· .... ·-:!o .,. .. "1�) 

І9�0
І9ЗО

58 

89 

95 

56 

40 

20 

зо 

б? 

ІЗ2 
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(j38 Ситуацt �нt �1в :т[Іr поnіт:,воЇ коман:1rи t П(:стерункtз nолt.пtЇ про n.слtтичr·с с·тено-,: :•:;�е ':!Р. <'""АН 6езпею· та f1.:0t11 р :: �·,nr. ro ли ... , '"'Jд1r�, ,, по,.,1 r· ,,..J. r' �а 11.:.'Jr,":". ·1·• .... - ? ... • ,І J •.Т ,l • .: . "" ..,,,_ \., • • t..,. І\. ,,. •• 

б-10 Розп�>.1,,.1ц:.ж�нш1 1ерноп t л;�сьFего сл і:.t1чс ro 
улрНЕJПЩ�,. про po�mvк Oi-t})€:i-/,v;,x осіб та 
BC'iШ·-IO�JlSHhЯ хх МІСЦn переб·v-вання. '.і.Оі-Іі І. 

642 РозТТf?Р-�.J1
1
женнл 'l'epнorri�r�c!'!�('ГO слідчого 

"!1PE1EЛ!Hf-!ffJ1�0 JT(ЩllHH� 7:11:дс:r,:остей пr,о }ЗИ-·
r;r. с.�{И е�=:ос;r.нду у noвrтr та донесенн.н по
і:; ·r ·гово і 1<c,t·a11,'!\H поліuі і а ш.-ог,j питання. 

. .. 

�, ., 
t; 

ТІ) 
J.,� 

29 

IZ 
lu 

І9 .,, 
j 

f. !')r (:\,, н _-1 т<го-• Li 

'tТ,.? Е В (7 Г)ЗО 

'№8BHF. JC(.JO ........ 
YJJJШ !930

r: і:чnЯ l'.1J0 
черв.ня 19;;0 

червня І��;о
листольл.аІ·�ЗІ

І9З<> 
T()t;>A � �, ..... v 

644 � t ,пс�:.01:� t TT�CT�f,}1'1�i l1 r:-:'r--:-1-�!"�: t�::�ь·ан-
1·;,21 

Е:45 

646 

.:.! ! � n r: .т::rтr: J. Пt)':•
р Рр�!•; ,, Г)?(Jr,, 

I�!JIM<T С':'!, C"",r т f" � г.sз.pemfrv-
.. .. . \ . •' � .... � .. 

;1 і: стrн t r·тDт•,•стr-�чн і . . 
1� ІJ'.��;0�·�·1�т Г,OF.T'rQЬOl

'!{N��'І·ЩУ. t гс-стеру1-1ків r.oлr�.:r І 
......," �l't ."!ІЬ-i .. .-v ... r .... ·�� К! СТЬ ЗJ!СЧ'ИНtЕ, r.RОЄ}П'.У. Г'С7.ТТІ :::а у �_, -�·

Го:..нюрл.::;:-'.енн.:: Те�нопіл::,ст>�tсго сл і/.,ц()го 
YJ:г-���.rrtr-�m� і. го:-зtтсР.оЇ !Ф!mн,t,11 np9 "rоз-
01,rit ee1·r-, ?"І 1•.езер'f''ИJ:уЕ:;:�'і:. � :;.::-:t.·:- І те. 
r•o�-1eceнн.rr rюrт�p�!tIB ':С.'!r·;т !: �� ·.�,,.·:;:,Q :1'•і·-
•ггJ:ня.

64? Розnор.яn1::еі1ня СJlід�ого :,11рав.лі1-:нР. t 
nІ')вітовоr коr:анл,и пре nстаноnл�ншт r:tc
т�, переб��І-11:Р ot<pf!i,.�чr cct'5 та ... О:іІ'!�-�:н-� 
�,;;: r.сстерw.·,пР. ТТОІПU! ! s ТР:-ОГС Тj��'!'t.П!·1Р..

648 

649 

· 650

Розшуповt _J<f)J)TК'И 'l'ернопі:льс�ю,!"О �Jlі:д
чого vnрав.лтнн�:r нri ос1б� пt.цo3pmвr-\r�•�x " 
1<ри,,,.jне.тr1;них з.по-чинах. ·1·ом 1. 

•Т'r., с�-:�м" m,·,�· � .1. v � ,V t ' '-' ,. '•• • 

Те сам,е, тot.t З. 

�:() і''( •:�1,1 :і я
1-; r Tt.п-,r.· І 

8 
січень 
�t:п-нт 

"'') '"'�r.: .r� -,�т:__. r-o 
5 ЛІ01і·. •=:

ІІ �ttчія-
9 t:Бі ТНЯ 

12 v.�ітн� 
ЗО ';·l:'11 БР':

2 чер-з!"я 
2І ceprmя 

I,..r" � 
'І ... , '... � , .. 

1930 
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І�ЗО 
І9ЗО 

І9ЗО 
!9:30

І9:3О 
І9ЗО 

ІО§ 

І� 

?9 

68 
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16 

!26

І!5 
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?4 

49 

81 
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Те саме, том 5 /,кrr·є�rmt.�/. 

До::�r.щ�нл nсстє,руюt.тD rюлt·�: '? nr:c 
f'(J:•:.e;:-::;:; :1:;')'.і·О:�СЛИ JXJ�1CJl1.ї.�'13C:r'H:� .i лt•с
т-\ІF. ан�:' .. іЛ>ОГО П'Х'.rі¼Шіі • 

. f.'q�пор.:щ·11шння ГолОВf:іОЇ комаг.ди /когr т; 1 сл 1·--· ... ю-•1� ,лтr,,:,;вл"нч--· •�iy• �·е•"Од'· -_: - ; 'f'" :.v t!",.l:r. � -t. •• ;1 ІІ�U i. J 
1
Yt 

"''),. ,,.,,. ...... ·• ,·,.,,-:тe'!"t"\JI' 1·с" .... ,..,..г�-,, ffє1· " 1 .:�"-; .. $)•. 1 • \." •• : 1 (,\ ,> .. , �..... • � � l .• .- ... :. ---•• \,['.-

>:Ар:,:НОІ/.. 

·j·. � "")• - • ·• ' 
•• ,. • 

..Lr·!.!.01--.• ,.в,п r Скалатсьно::: і: ��ба;}а3ьr<01 
ПОЕ :trroзщ,; іШМЗНД ПOJliUI Ї про НБГJІЯД
: n аеоба:, и � яких Еиселено а пршсор
пошю Ї смуг:�. 

Fо:�п,:-рял.женн.я і і:.пfормапtї С'л�н�их 
Q\jГаі-!іь' ·і ПСВ:Ї''І'ОВОЇ коі.�аНДіf і10Лі:пі Ї 
пі:ю 1>�зшуі\ осі б• зsин�-�''SРИХ. в обмані 

'г;;.· донесення псстерункі:а а цього питгння 1 

f озn9µя,nженн� t іq�ормаці ї слf ;nчого 
VПP8.BJirl-1H� ЛОВІТОВОІ І<Оіvі8.НДИ r .nоне
СЄ�Шf!Л rІ(·�':•�pyt-ШtB ПС.,JІІЦІ r fi,t>O ро�·· 
с..1':г•m.�!іНН ;· ра�шуи вин:�пштщ::є с·t·о
�т��;;у вf511n�7n .. 

660 . Роаr;ор.Г1,п�1евня сліµчог9 f�:травлrнt1я 
r ПОВІТОВОІ ІЮrІЄ,НЛИ ПОЛ!tі;і:..: про 
p0�1iliyI, ОСУЇ1,. JШ1 П�О��л1: І ДOHQtJeH
H� поr.терушпв пол1ц1 r з цього тп�-
1·г;�ня. 

ббІ Листування з корпусщ,j 1-rрzкордонно Ї 
с,хор011и І2 ба�r·альР.ону п�ю І)ОЗІіlУК 
склад tв ::1 t з t5го-а:ю. 

662 t) .,,. - " • - • " ;!, ,.. І ,- .:. :,: - • 1-1 •о "І"\ 
,І. O�lJO):.,·, ... �\ . ' trl'f,Opi,taUJ .• С.1й� .. & V 

~р - . �. . -r r DO� tn,n• 1·� .... "1., ....... . ,..., 'С"' 1/.!.1 а.::sЛ!НлЛ �:
,t

) J ..Sul,1 :. ..u.JI ;Jii, ,,:,,,.,,.\; ... ,.- • ... -
ників 'l'a донесеішня пс-r.�т1во: ко:·ш-1.Ш!
і постерунвів полtцt� n�o розсліАV
nзння-. 

Т1 c�:1tJ-1<' 
22� t<er �-:--, r-! q

2� (' .- tlf,jf•'
:�т (•f-т.;;н, 

3 (:jtГ?F 
І�· _ 1. •р� ·.! .r .•

І4 лю�•vгс, 
Іі ... ЧЩ)БН;! 

.. ,, ,;ервн:-1 .1 "'%. 
.. 

v .-:-�иnн.п 

І9ЗО 
J�rЗQ 

J('.'(t"I • '.._,•.J 

94 

тг:.�о І51 

J930 
1930 

І1ЗО 
І930 

!930

!930

]930 
Iq30 

1930 
!930

10"'0-··. � 
!930

8 

І2б 

І2 

б 5 

4 

зо 
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1 �!(n(.J!'i•!,i:І.'.),j ї fЮЄВОДСЬl(О ї ПОд j то�о І
1�сУм�н;їv. і ш:н�тер:ун кj н 1юл rц.і: і про 
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і'Н ri•n�н-i r • 

інf.ор:.1r-щі� ��!·?:�(')Д(:Ькс,j т 1·r0вj'1•uвої 
�:о�•;:і•Ч, щ,;( пп .1• т;;: .J.C•HflC'l�иня їїuс1.1е
р�1т:•і·.u [!('J!f�!i J -i:iпo rюлf.'!';',itJН�r пtял�-
f11''"J"'• (),�,.,, рr.;т•:р:.11т 1· •r>-'Y•"'rur,i.�tfi')" L:E>[TTO-
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Ш:�::..· Сни,·ю1 ,;Qrте;:1."Fн,;тв r.е:11іпт.ї 1,2: ссіб:
;;;...:i1.x пrдo�pr-1\')Tr- у �n 'тн�и�1r,: з 11од:,н.щ
t,я, якr. ПJЮ!-(И:Аfно1J1ь ? r'oc·1 1. 
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�� cei:t� •. якt мають 1<:оресnо�-щенrrсь-
ї..:.:ий зв '.лзоv. � СРСР t донесення. псс
теру�-ші::е J"l(IJJ)"�{t 1 з ЩзОРО rtr.YTSHHR та 
с�11 �1� <· r, ;·1 �: (:•r•,Jнr. r ,� • 
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684 

685 

686 
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688 
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РоЗПОР,Ядження слідчоrо вtri.ny вов-водсько1 команди держпол,tцf про поря-�ок надання характеристик 01q>емим ооо,. ам ДJІЯ отримання свtдоц�rв пояльностt та донесення постерунків поліції з ІО березня цього питання. 25 серпня 

Розпор
sщж

ення с
п
ідчоrо 

w
авління воєводської команди полtц' Ї по боротьбі з обманом і: статистичні відомості б березня про стан злочинності. 28с�пня 

.Розпоряд'!е�ня с�ідчоrо управління ВФЄВОДСЬКОІ І ПОВІТОВОЇ команд про 
встановлення місця перебування осіб, 
я�их ро�ШfПУІОТЬ і донесен�я постерУJі-
кrв полІцtІ з цьоrо питання. 

Розп9рядження і інфQрмаціЇ CJitдчoro
управлхн�я.�овводськоі�по�fтово! �9.-
манд.ІJОЛІЦ!І та постер�к1в пол1уІ1 
про ДІЯЛЬНІСТЬ компарТІІ Західно »к-рахни. 

!нформа�ЇЇ с�ідчоr,о управлfння
В'JЄВОДСЬКО �ПОВ,ІТОВОr·:команд І поете-
р:ункrв по�tцtї_про оргаиfзацffJно-по-
ЛІТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОрrанІЗ

,
ЦІІ 

�
а-

Їнських націоналістів /ОУ�. Том 
Те саме, том 2. 

Те саме. том З /останній/. 

Розпорядження повtтовоЇ команди 
поліuії і донесення постерунків по-
ліціЇ 

� 
орrанtзаці) та порядок ро-

боти ін маціАноЇ слуиби СJІуибФвця-
ми слідчих управ. 

Розпоt>ядження і інфоімв.ції слідчою

9 січня
І? січня

І6 січня 
ЗІ березня
Б квітня 

24 листопада 

І жовтня
І8 січня 

І5 лютою 
ІО березня

управпхння вовво�сько команди по-
ЛІЦІЇ про боротьбу з шпиrунством у 2З березняповіті. 2:7 JІИПНя 

Тижневі звіти повітовоі команди 
29 rрудняполіції. про 9уепільно-попtтичне ста-

новище у n�вiтt. 2 '11)&ВНЯ

І93І 
І9ЗІ І5 

І9ЗІ
І9ЗІ 24 

і !932
І9З2 Зб4 ., 

І 

І9З2 
І93З 

,1 

І 

!9�2
!932 !43

І9З2
!932 !23

!932 І 1988 ІЗ? 

іІ 
І 

І 

!932 І 
1932 ІЗ 

і

!932
1932 

І93І 
І9ЗZ 8? 
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691 Розпоря�ж,ння �лtдчоrо управління 
В9§ВОдсько1 І пов;товоf команд полі-
цrr,про �озш:ук осtб,.пrдозрюваних у 
п9л1тичнrй дrяль�ост1 та скоеннt кри-
мrналь�их злочин1в та донесення пос-
терункrв з цьоrо питання. Том І. 

692 Те саме, том 2 /останній/. 

693 Розпорядження та вказівки СJІЇдчоrо уІJравління воєводської команди попt-
ці; про недоліки в роботі у веденні 
слrдства про саботаж. 

694 Розnоря.gження слі�чоr9 упр�ління 
во�в9�сько1 команди юпов11ово1 команди 

полtцrх про встановлення мrсця перебу
вання осіб, які переб�ають у �gзшуку 
та донесення постерункrв пол1ц11 з цьо
го питання. 

ЗІ березня
2 серпня 

2 серnня 
4 січня 

14 І'рУДНЯ

14 rрудня 

695 Місячні відомості повітової команди 
поліції про стан та кількість злочинів, ЗІ січня 
ско�них у повітt. 9 січня 

696 Спи9ки постерунків поліції, де бу- 29 rрудня 
ло конфхсковано зброю. . 4 кв1тня 

69? Протоколи і донесення повітової 
ко�анди та постерунків поліції пр9 роз- ЗІ сfчня 
слтдувення вбивств, скоєних у повrтt. 9 с1чня 

698 Донесення повітової команди і пос-
терун�tв поліції про виnв.nки пожеж у 
ПОВІТІ. 

699 Донесення повітової команди і пос-
терунків rr9ліці Ї про випадки зяодій-
ства у ПОВІТf.

?ОО Розпорff,[І)Іення слідчоrо управяіння 
воєводсько Ї i.,r1oвi:тg�Of' команд поліції 
n�o розшук осtб,яких пхдозрюють в обман 
н1та відомості постерунків з цьоrо пи
тання. 

?ОІ Донесення повітової команди nояі-
ції про нелеrмьниА перехід кордону 

окремими особами. 

ІО �авня 
І4 СІЧНЯ

29 грудня 
29 грудня 

І9ЗІ 
І9З2 235 

1932 
І9ЗЗ 243

І932 
1932 8 

1932 
І9З2 364 

1932 
І9ЗЗ 47 

І9З2 
1932 30 

1932 
!932 47

І9З2 
І932 ІО4 

І9З2 
!932 ІБб

І932 
!932 52 

1932 
1932 45 
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702 

703 

?04 

705 

?Об 

?О? 

?08 

?09 

?ІО 

І9ЗЗ рік 

Донесення ... вовводської і п0вt'1'овоі-
команд, постерунків поліції та листу-ваt;tня з судовими о�анами з питань роз-
cJ_I r дування 9.прав аме@о Ї Франціmки, .. П!дозрюванQr у поширених к0муntстищ.rо1
лtтзратури. 

Роз�орядженн�Ї інформації слtд�е� упр�лrння
1 

повІтовоr.коман�и.полІЦІІ 
т. БІДО}f-ОСТІ nост�рункrв .,ПОЛІМ!! про 
дцrльнr�ть номунтстичноІ парт1r та 
ocrб

l 
пrдозрюваних у цій діяльності.

Том • 

Те саме, том 2 /останнfй/. 

РозnорJ;Ідження і: • інфоР,шщt Ї сп-tдчо-

7 квітня 
4 травня 

2 січня 
222травня 

4 '.СрUНЯ 
� r,рудня 

го ут,авлrння, повrтовоr команди по-
ліцrf та вtдом�стf,цостерУ,Нкfв про дf-
яльнrсть 95r�rвaцr1 укра1нських нацrо- З сrчня 
налrстtв, УН -Том І. 18 квітня 

Те св.ме, •11ом 2. 2 квітня
І8 червня

Розпорядження t tнформвцf Ї. Том І. 2 червня 
б червня

Те саме, том 2 /останній/. ІІ вересня 
28 грудня 

Розпорядження по�ітово� �9.манди і 
донесення поgтерунюІ.В_п0nІ�ІІ про б9.-

Іб �авня ротьбу З ПО�ІТИ�ОЮ іr.ЬНІСТЬ укра1н-
ських органrзацхй /О • 'Z7 травня 

. Розuорядження Wifд�OPO управ�іння по-
в1товоr команди п0лtц11 та донесення 
постерун1tів поліцt Ї npo nоJІіти-чну діт�ь-
ність укра.їнськ�rо наеелання на території8 лютею 
Збаразького nоз�ту. 20 пютоl\fО 

7IL і Розпорядженн,tt і: інформаці Ї с.пі�ЧФf.О 
:управління, nов1тов0ї.к0манди пол�цt1. 
t донесення ПОС'rерrнКІВ ПJ)О 0рrан1з-аЦtІ> 
та діяяьніеть Yiq>S.:. нєьких rрома.цсько- Іб сfчня 
політичних ерганtsацій. _ 24 січня 

І9ЗЗ 
І9ЗЗ 26 

П1ЗЗ 
l9ЗЗ ['78 

ІІЗЗ 
І9ЗЗ 7З 

І9З:З 
І93З 165 

І9ЗЗ 
І9ЗЗ !ІбЗ 

І9ЗЗ 
І9ЗЗ l55 

І9ЗЗ 
ПіЗЗ І5 

І9ЗЗ
ІtЗЗ 15 

І9З8
ICJЗS Іб' 

19ЗЗ 
193' 230
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?!2 

?ІЗ 

., 

?14 

?15 

?Іб 

?!7 

?І8 

?І9 

?20 

?2! 

722 

Розпорядження слідчеrо управління і 
повіт9воі команди полtцtї' пр0 надання 
с�искr�греко-квтол�ц�ки� священникі�, 
пrдозрюваних у полrтиv.нrй дt.я.п:ьностr 

2 березня та донесення постерунків поліції з 
цього питання. б березня 

Місячні звіти повітової команди і 
постерунків поліutї про політичне ста-
новище та стан безпеки і громвдськоrо- 4 rрудня 
порядку у повіті за І933р. Том І. 28 nmoro 

Те саме t том 2. І березня 
ЗО червня 

Те саме. том З /останній/. 24 пипня 
І січня 

Р9зпор!fдження слідчоr•о управління і 
повттовоr КОJ'І:8Нди та донесення поете-
:рункtв поліції щ,о ро�шук. осtб ,· я�их 
ПІДО�р�ють у ПОЛІТИЧНІЙ ДIF'..JIЬHOCTt та 4 СІЧНЯ 
крюv.rналью1х злочинах. Том І. 27 червня 

Те саме, том 2 /останній/. З червня 
4 грудня 

Розпорядження слідчого управлін1;1я, 
лисr�?.ННЯ та донесення по�терункrв 
полrц1r про встановлення мrсця nepe-
був анн я окремих осtб. То�1 І. 

Те саме, Том 2 /оетанній/. 

Р9зпор�.п,кення слtдчого управління, 
norirтoвor команди І донесення поете-
р,,нкfв поліції �о розшук осіб, яких 

січня п·fдозрюють у пол тичній дітrьностt і 24 
скоєнні кримінальних злочинів. Том І.ЗО тр,авня 

Те caмe.r::ov. 2. І червня 20 лисmопаде. 

Те саме, т�м З /0с�аннtй/. 2 JІИ�'1'0Пад8 

24 ЛID'l'OI'G 

І9ЗЗ 
І93З Іб 

І9'З2 
І9ЗЗ J()j 

!93З
І9ЗЗ І19 

І9ЗЗ 
1934 68 

!933
ІЗ8 !933

!933
!9:..:4 І95

!933
І9ЗЗ 144

І9ЗЗ 
!933 67 

1933 
І9ЗЗ 166 

ІСВЗЗ 
1933 І26 

І9ЗЗ 
І9З4 ІОб 

І 
І 

1 
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723 Донесення nостеруинtв nо.піцtї та 
листування з слtдчим управхtнням з 

питань нелеrа.льноrо.лереходу кордону 
окремими особами. 

?24 Статистичнt відомості повітової ко-
манди попі�іЇ і �о,теруtJкtв IiJPO с�ан 2 січня 
ЗЛОЧИННОСТІ у ПОВІТІ за І9зз,. 5 сtчня 

?25 �озпоР.ядженнн слідчого упрSБлtння
t ПОВІТОВОі У.Оl4SНДИ �9 розшук осіб, ПІ-

. дозрюв�них в. о�манr I донесення пос-
терункrв noлrцrr з цього питання. 

?26 До�есення спідчоrо управління про 
�озс�rдування_сnрави проти ,-Цзядаса Яна
І СП!Вучасникzв, звинувачених у пору- 14 січня 
шеннr rромадськоrо порядку. 14 серпня 

1gзз 
І9ЗЗ 37 

І9ЗЗ 
1934 2!І 

І9ЗЗ 
1933 39 

І9З3 
!933 24

727 . Дон�сєняя слtдчрго управлі�ня і по
вrтово1 команди про юозшук осrб, яких 
3Винувач:vk)ть у злодіhств1 та донесення g сtчня !932
постерун�fв попіціЇ з цьоrо питання. 24 листопада !933 І2І

728 Донесення повtтовоЇ 1<оманди і посте
рун�і� nолtці Ї npo вбивства, r:- -с�сєнt у 
ПОВІТІ. 

?29 fозnоР.ядження СJІідчоr9 управління і 
r10вrто1101 коман�и !J{)C> проведення р9зспt
дува�ня щодо 9сrб,пrдозрюваниа у n!д-
робtр. r,роше� r донесеr-1ня постерvr1к1:в 2? січня 
полrцr І з цьоrо питання. І? листоттада 

?ЗО До�ес�ння пост�рунків по�t�іЇ про 
пожежr, що мапи мrсце у повrтr. 

1934 рік 

?ЗІ Розпо�ядженнл Тернопільської вое
водськоt команди з питання m>идбання 
сл:vмбовпями полfgі Ї книги "Rемуністич
на· партія Польщі" дJІЯ службового ко-
рист�ання t відомості постерунків 28 липня 
поліції з цьоrо питання. 9 липня 

?32 Донесення �оете1)ун*tв п0шіuіЇ н� 
осtб, яких п��0зрююwь у належн9сw1 
до O�raнteaцzr Украхнських нацrона
ліст1в /ОУН/. 

з жовтня 
І вересня 

І9ЗЗ 
І9ЗЗ 

!933
І9ЗЗ

І9ЗЗ 

З? 

І9ЗЗ 28 

І934 
І9З4 

1934 
І9З4 15 
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7ЗЗ Донесення no'Ф!1'81)Y"RY no.1tц,t Ї r с. 
Токи пре розо.жtдувания причин пож•t ЗІ �,>,ДМІІ 
у Пастернак Марtсуаа. 21 rрnия 

І9З5 рtк 

734 !н(f.Іорма.цtі ЗбарЕ.з:ькоі повітової ко-
менд� та nocтep:vt•шtв no.лfцtr. npa дt. •. 
япьНJсть nодtтичмих nа,�Ій у пе,е,цnи- 1!7- лmmя 
борчт. дні. 'Z'/ JIDТ01"0

?35 Мt�ячні зідоі\Юсті Збараr-і'Ь.КОЇ повt
товоЇ. КО�ДИ та llOЄ'l'Spyt:шfв ПОJ.Ііцt Ї 
ПРО,Jf3іл5ь�,с��ь:·а.л1очимностt у по:вітt 2§ січня 

?Зб 

за J.d· .. �1. �о� • Іб серпня 

Тє сам�, fOt� 2 /ос:•11анній/. 

І9Зб :рік 

26 сер1тя
ІО сlчня 

І 

!935 
1935 142

І93:3 
І93б ІОО

737 Донес:єння nовtтояої JСомандw і rroc:-
тr:wy�кt� поліціЇ про поширення кому- І9 с�рm;я І98б 
ністичних лие�rt:вох. ІІ :ее:ресня 1936 12 

?38 Місячні відоІЮсті ЗбарааЬhvЇ 11ові
тоьої команди t nоатер;v.нкtв �Gліцtї 
rroo стан злочинності у uo�tтt за 28 �ічня�·tУ"б rr• І . 9 1 . .1.:> р t -LOV: • JІИШІ.Я

'139 Те саме, том r /occr�IOJiJi/. 2? пиnня
ІО еічн.ч

І9З7 рік 

740 Міс.ячfіі звіти Зба�а.а�коЇ повітової 
!ФWдН,Щ{ і ПGСТ�уtіКІБ полtці Ї RiO 
С'1'8.J-І злочиtJКоС'l'І у nosiтf аа !9-,?р. 30 січня 
То:м f. 7 червня 

?41 То са�е, тоt•• 2 /о,етанній/. 

І9З8 рtк 

?42 Місячні вї;цоІМ>сті Збара�ько Ї noni
r1,01;oї 1(0,М&ІtДИ і ІІОС�ерун:кі� 1:JОЛЇЦt Ї 
І�О C't'Шf ЗJІОЧИЮЮС't'У �, П0ВІТІ за 
1938р. Том J.. 

743 Те са•. !fФМ 2 /ФC'l'aJtНitl. 

І nиnня
ІО січня

ЗІ сtчня 
8 червн11

І9Зб 
І9З? 112

1937 
1• 99

ІІЗ? 
:Z9З8 14 

І9ЗС 
1gза 92 

І9З8 

1988 91 
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?44 !ноорr1;,аці Ї Тернопільського воєвод-
ського слідчого управління f nовfтовоі 
и.оманди на Jlюбовиr1ьттого Владислава 
яr<ого І_Іідозрtоють у комунtстичнfй д!я- 2З червня І939 
льностr. 23 червня ]9В9 2 

745 

r-:л�· /"%(.; 

ІtlФормаціЇ Тер�о�!льськоЇ воевод-
сь�оr команди тт9лrцr1 про �ста.но��ення 
fIP r � вищ. делегат ІВ пол.ьсько х парт r І 
"СтрОnНІЦТВО ЛІGДОБО� .янt tSпали :участь 
У. з• Ї:�ді 

7 
що вtдбувся у tv:.Львовr та 22 червня 

вт дot,,ocir·т . r-1 тrьоrо питання. 29 чеnвня ... 

Щоденн� рапор!И слtд-црrо управлін
ня Те-сноrтtJ{ЬСЬКОІ ВОР.ВОПСЬКОІ коман-
ди поліції пuо суспільне і політичне б січня 
становище у воєводстві за І9З9р. Том І. 5 травня

1939 
1939 

1939 
1939 

ІО 

І9З 

747 Те саме, том 2 /останнtU/. б травня І9З9 
ІО серпня І9З9 І5? 

?4?г. Донесення уrrравлt.ння поліці Ї ІХ
Тернопtльськоr<;> · 9§".PVI'Y поаfто�ому 
управ1пн1:'ю пол1:ц1:; у м.Збараж" 
П1Jо сvспrдьно-полrтичне становище 
і Скw1атсько:му І Збаразькому ПОБ t
тах. 

?48 Донесе};{НЯ ПОСf'е_ру1-1.кі .в nontцt Ї 
про пожежr у повrтr. 

749 Відомості повt�rовоЇ команди і 
постерунків п0лtціЇ про борот��У з 
пор:vшни�ами татюноБих монопол1и. 

?50 О!іИС ЦО!{УJ!.0НТМЬН!.f>: матеріалів. 

8 липня І92І 
8 липня І92І ІІ 

!939 ІІ 

23 JІИПНЯ 
28 липня 

І9ЗЗ
1933 14 

1�20 
1939 41 

Літерні: N174?a. 
Пропу.цене: J�ІбЗ, !85, 233, 236, 238, 239, 2бQ, 460, 4?Б, 

478, 50І, 654 • І2 спрu. 

Всього в даний оnис внесено ?39 /�1імс0т тридцять дев •ять/справ. 

ЗІ.08.05. ІЬловний сnецtаліст Л • lюi!OЦtnl'& 
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