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Державний архів Тернопільської області 

Теребовлянська 

пов1това команда 
•• • •••

державно� пол1ц11 

ФондNо 277 

Опис No 1 

Крайні дати: 

1920-1939 рр. 



№№ 
з/п 

І 
1 

І 

1 

2 

з 

, _ . 

f-. 

І 

Фонд№277 
Опис№ 1 
Справ постійного зберігання 
за 1920- 1939 роки 

І 

Заголовок справи 
(тому, частини) 

2 

Загальне відділення 

1920 рік 

Декрети і закони польського 
уряду про працю 

Циркуляр Міністерства 
внутрішніх справ про збір 
матер1ашв, що 
характеризують повед1нку 
російської влади під час 
війни 1920 р. 

Розпорядження 
Міністерства внутрішніх 
справ про вилучення коней

. . . 
у житешв ПІСЛЯ ВІДХОду

·� ·� 

росшських в1иськ І 

.і 

І 

Крайні дати документів 
справи (тому, частини) 

з 

1920 р. 

18 жовтня 1920 р. 

22 листопада 1920 р. 
16 грудня 1920 р. 

- - -

ІІ 

і! 
ІІ 

К-сть При-
арк. У МІТКИ 

справ� 
(тому, І 

част.) 
4 5 

11 

12 

1 

4 

11 

І 



; 

3 

1 2 з 4 5 

4 Розпорядження 20 березня 1920 р. 1 

Департаменту внутрішніх 
справ щодо діяльності 

: 
організації « Верейнигта 

І 
Вербен Нацматсистер 
Обершлесен » на території І 

колишньої Прусії 
ІІ 

І 
ІІ 

5 Розпорядження Генераль- 8 квітня 1920 р. 7 
27 липня 1920 р. 

:, 
ного делегата уряду І І 

Галичини про посилення 
І охорони на залізниці І : 

б Розпорядження окружної 21 листопада 1920 р. 11 
команди держполіції 22 грудня 1920 р. І 

«Всхуд» про підготовку 
І 

плебісциту за приєднання 
І 

І 
Верхньої Сілезії до Польщі 

І 

7 Розпорядження військового 18 жовтня 1920 р. 5 
командування і Львівського 26 грудня 1920 р. 
нам1сництва про І 

переміщення військового і 
ветеринарного кордоюв 

8 Інструкція окружної 2 листопада 1920 р . 2 
команди держполіції . І б листопада 1920 р. 
«Всхуд» для санітарно-

І 
контрольної станції на 
кордою ІІ 

--

9 Інструкція окружної 22 липня 1920 р. 1 

команди держполіції 
І 

«Всхуд» з питань евакуації ,, 
І 

10 Листування з окружною 29 червня 1920 р. 2 
..... командою держполіції з ІІ 

питання боротьби із 
ІІ

залізничними страйкарями 

11 Накази Головної команди ЗО листопада 1920 р. 4 

держполіції за 1920 рік 

,,лі 
11 ШJtll■



1 2 з 4 5 

12 Накази командування 17 березня 1920 р. 17 
польової жандармерії 28 травня 1920 р. ІІ 

13 Накази Теребовлянської 18 вересня 1920 р. з 

повітової команди 11 30 вересня 1920 р. 
держполіції І 

14 Накази окружної команди 13 червня 1920 р. 9 
держполіції «Всхуд» за 26 червня 1920 р. 
1920 р. і! 

15 Розпорядження повітової 16 жовтня 1920 р. з 

команди держполіції про 22 грудня 1920 р. ІІ І 

,І 
І посилення контролю за ІІ І 

,І 
таємними українськими І 

•v 

ВlИСЬКОВИМИ оргаюзащями
І 

--

16 Розпорядження 19 червня 1920 р. 5 
Міністерства внутрішніх 26 грудня 1920 р. 

І 
справ щодо організації 

І 
ПОВІТОВИХ команд І 

держполіції І 

17 Розпорядження Ради 31 серпня 1920 р. 1 
оборони Польщі стосовно 
прав і обов' язків органів 

І поліції 

18 Плани будівництва 27 грудня 1920 р. 2 
прим1щень для 1 червня 1921 р. 
Теребовлянської повітової І ! 

І : І 
команди держполіції 

І 11 

..1-:: 19 Розпорядження повітової 21 жовтня 1920 р. 2 
,... 

команди держполіції щодо 13 листопада 1920 р. ІІ І 
� 

І 
врегулювання польсько - І 

І 
І 

українських відносин .І с: 

.. 

20 Списки осіб, які втікали в 4 жовтня 1920 р. 5 
Радянський Союз 7 жовтня 1920 р. 

-" 



5 

1 2 з 4 5 
І 

21 Список осіб, що 24 грудня 1921 р. 1 
шдозрюються 
контрабандному вивезенні 
валюти за кордон 

22 Скарги населення на 25 листопада 1920 р. 6 
полщ1ю за зловживання 
своїми службовими 
обов'язками 

1921 рік 

23 Інформація воєводського 24 листопада 1921 р. 4 
управшння про розкриття 
комуністичних організацій 
з центром в м. Ужгороді 

24 Вказівки і розпорядження 8 січня 1921 р. 13 
Тернопільської окружної 11 січня 1922 р. 
команди держполіції 
«Всхуд» про засоби ІІ 

боротьби з комуністичною ІІ 

аптащєю 

25 Інформації Міністерства 31 жовтня 1921 р. 3 
внутрішніх справ щодо 11 листопада 1921 р. 
посилення контролю за 
новими особами, що 
з' явилися на території 
повіту у зв' язку з розшуком 

26 Список членів 3 грудня 1921 р. 1 
представництва Радянської 
України у Варшаві 

27 Розпорядження 28 лютого 1921 р. 5 
Тернопільської воєводської 22 травня 1921 р. 
команди про посилення 
контролю за українським :1 

населенням, що веде 

� 

політичну агітацію 



1 

28 

29 

зо 

31 

32 

33 

2 

Відомості постерунків 
поліції стосовно організацій, 
товариств 1 сшлок, що 
знаходяться на території 
пов1ту, характеристики та 
списки їх членів 

Копії циркулярів 
Міністерства внутрішніх 
справ про встановлення 
нової лінії перетинання 
кордону з Радянським 
Союзом 

Циркуляр і розпорядження 
Міністерства внутрішніх 
справ і окружної команди 
«Всхуд» про підготовку 
плебісциту за приєднання 
Верхньої Сілезії 

Повідомлення Міністерства 
закордонних справ про 
випадки видачі фальшивих 
паспортів для в 'їзду в 
Польщу 

Розпорядження ( копії ) 
Міністерства внутрішніх 
справ про порядок видач� в1з 
для отримання закордонних 
паспорт1в 

Циркуляр ( копія ) 
Міністерства внутрішніх 
справ про охорону 
вимірювальних знаків 
тріангуляційної мережі 

І 

з 

1921 р. 

1921 р. 

23 лютого 1921 р. 
28 лютого 1921 р. 

1 грудня 1921 р. 
28 грудня 1921 р. 

1 квітня 1921 р. 
1 грудня 1921 р. 

17 лютого 1922 р. 
7 березня 1922 р. 

ІІ 

,І 

І 
І 

'І 

ІІ 

:1 
11 

іІ 
ІІ 

І 
І 

;І 
!І

4 

6 

58 

з 

1 

5 

2 

І 

І 

,І 
'І 
,, 
іІ 



1 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

-

2 

Розпорядження 
Тернопільської окружної 
команди держполіції про 
ліквідацію нейтральної 
смуги вздовж кордону 1з 
східною Галичиною 

Розпорядження 
Тернопільської окружної 
команди держполіції про 
реєстрацію білоемігрантів, 
що прибули на територію 
Польщі 

Вказівка Тернопільської 
команди держполіції на 

V • 

випадок загальних страиюв 
. . 

зал1зничниюв 

Розпорядження ( копія ) 
команди держполіції у 
Галичині про виселення 
євреїв 

Інструкція командування 
б-ої армії для органів 
контролю за ввозом і 
вивозом на територію, що 
зайнята 6-ю армією 

Список громадян, що 
виселені із повітів Польщі 

Накази окружної команди 
держполіції « Всхуд » за 
1921 рік 

Накази Тернопільської 
окружної команди 
держполіції за 1921 рік 

3 4 5 

6 травня 1921 р. 1 

іІ 

,І 

І 

11 

і 

19 березня 1921 р. 1 

І 

,, 
'І 

І 

І 

9 вересня 1921 р. 2 
11 

іІ 

1 7 березня 192 l р. 1 
, 

ІІ

-
12 січня 1921 р. з 

21 січня 1921 р. 

І 
І 

І 
11 
11 І 

І І 

19 ЛИПНЯ 1923 р. 4 

,І 

15 січня 1921 р. 199 
б січня 1922 р. 

І 
І 

6 лютого 1921р. 21 
16 грудня 1921 р. 11 

- ,_

І І 



1 2 3 4 5 

42 Додаткова інструкція 28 липня 1921 р. 2 
Міністерства внутрішніх 11 

справ про оргаюзац1ю І 

головної команди ІІ 
ІІ 

держполіції та слідчого 
управшння 

І 

43 Щомісячні звіти, рапорти вересень 1921 р. 63 

постерунюв грудень 1921 р. 
Теребовлянської команди :І 
держполіції щодо суспільно-
ПОЛІТИЧНОГО становища в 

населених пунктах пов1ту 11 

44 Розпорядження 12 квітня 1921 р. 2 
Тернопільської слідчої 1 травня 1921 р. 
експозитури про розшук Яна 
Лиса, який самовільно 
залишив службу 

1922 рік 

45 Щоденники прав і законів 1 серпня 1922 р. 27 
Польщі і Теребовлянського 5 січня 1923 р. 

ІІ 
староства 11 

46 Циркуляр ( копія ) 11 січня 1922 р. 9 
Міністерства внутрішніх ІІ 

справ про торпвлю з 
Радянською Росією, 
Білорусією та Україною 

,.... 
47 Копія постанови Тернопіль 12 січня 1922 р. 2 

ського воєводського І 

управління про організацію 
зустрічі білоемігрантів !І

V 
48 Розпорядження 4 травня 1922 р. 4 

Тернопільського 22 травня 1922 р. І 

воєводського управління 
щодо організації ввозу 
тварин і продуктів із 

/ 
Радянської України --

. � �'� 



1 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

І 
І 

55 

/' 

-

2 

Розпорядження 
Теребовлянської повітової 
команди щодо боротьби з 
агітацією українців на 
території постерунків повіту 

Розпорядження 
Тернопільської воєводської 
команди і Теребовлянського 
староства про призов до 
армії громадян 1900-1901 рр. 
народження 

Наказ повітової команди 
щодо боротьби з бандами, 
що з' явилися на території 
повtту 

Щоквартальні донесення 
постерунків поліції про 

. . 

сусшльно-поштичне 
. .

становище в повІтІ 

Рішення Ради Міністрів 
щодо службових відносин 
стосовно вільнонайманого 
складу в органах поліції 

Розпорядження і циркуляр 
(копії) Міністерства 

. . .

внутрІшюх справ 1

Фінансової палати про 
виплату надбавки до 
основної ставки у зв' язку з 
. . .

шдвищенням цш на товари І 
продукти 

Інструкція Головної 
команди держполіції щодо 
несення служби 
поліцейськими на залізниці 

3 4 s 

16 листопада 1922 р. 

ІІ 
12 грудня 1922 р. 

11 
ІІ 

4 грудня 1922 р. 13 
29 грудня 1922 р. ІІ 

11 
ІІ 

11 

27 жовтня 1922 р. 2 
29 жовтня 1922 р. І 

І ІІ 

І 

березень 1922 р. 56 
грудень 1922 р. 

! 11

І 

2 січня 1923 р. 3 
6 січня 1923 р. 

І 

І 

І 

1 О червня 1922 р. 3 
28 червня 1922 р. 11 

І 
,І 

І 
'І 

11 
І ІІ

ІІ 

1 О лютого 1922 р. 4 

І 
11 
ІІ І 

-



1 2 3 4 5 

56 Розпорядження 28 лютого 1922 р. 5 
Тернопільської воєводської 6 жовтня 1922 р. 
команди держполіції про І 

телефонізацію повітової 
команди 1 план прокладання І 

телефонних ліній 

57 Книга щоденних рапортів, 1922 р. 31 
. . 

ЯКІ поступили ВІД 
І 

постерунк�в 

58 Книга телефонограм серпень 1922 р. 50 
Теребовлянської повітової квітень 1923 р. 
команди держполіції 

" 

59 Інформація міщанського 11 серпня 1922 р. 54 
товариства « Гвязда» в 
м.Теребовлі про зміну І 

кер1вного складу 
І 

• 1923 рік 
11 

11 60 Накази коменданта 27 серпня 1923 р. 99 

11 

Тернопільської окружної 4 жовтня 1923 р. і 
команди держполіції, том 1 

61 Те саме, том 2 і останній 15 жовтня 1923 р. 71 

І 5 листопада 1923 р. 
І 

62 Циркуляр (копія) Головної 28 квітня 1923 р. 2 

команди поліції про дозвіл 2 травня 1923 р. І 

на видачу поштових голубів 
•u 

ВlИСЬКОВИМ частинам 

-

63 Циркуляр та інструкція 24 квітня 1923 р. 6 
Міністерства внутрішніх 24 жовтня 1923 р. І 

справ про видачу І ІІ І 
· закордонних паспортів І 

І 
І 

.І 
І

І 
ІІ 

' 

-



,... 

1 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

,..... 

2 

Циркуляр Тернопільської 
окружної команди про 
введення контролю в 
органах поліції 

Інструкція (копія) на 
� . 

випадок страиюв 
службовців залізниці 

Розпорядження 
Міністерства внутрішніх 
справ про облік осіб, які 
мають право на придбання 
зброї та інформації 
постерунюв щодо 
застосування зброї 

Інформація Міністерства 
внутр1шюх справ про 
ліквідацію прикордонної 
охорони 

Циркуляр Тернопільського 
воєводського управшння 
(копія), Теребовлянського 
пов�тового староства про 

•u вручення ВІИСЬКОВИХ книжок
і мобілізаційних карток
військовозобов'язаним
запасу

Розпорядження і план 
призову в армію громадян 
1902 року народження 

Розпорядження Львівського 
•u 

ВІИСЬКОВОГО командування
6-го округу щодо перевірки
військовозобов'язаних
1883-1901 рр. народження

�- ::� 

3 4 s 

24 листопада 1923 р. 2 

11 ІІ 
11 
:1 

жовтень 1923 р. 12 
11 І 

ІІ 

2 серпня 1923 р. 7 
25 вересня 1923 р. 

,, 

:І 
ІІ 

8 квітня 1924 р. 5 

1 серпня 1923 р. 5 
13 вересня 1923 р. 

І 

І І 

І І 
І 

І 
І І 

:, 
І 

11 ІІ 

8 червня 1923 р. 3 
11 

11 
І 

ІІ 
ІІ

31 серпня 1923 р. 2 
.: 

:, 

І 
І І 

ІІ
І 

.. ,-



1 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

і 

2 

Розпорядження (копія) 
Тернопільського воєводсько 
го управління і Теребовлян 
ського повітового староства 
про облік безробітних 

Протоколи перевірки 
повітової команди та 
постерунків держполіції і 
книга телефонограм 

Програма і протоколи нарад 
. . 

комендант1в постерунюв 
Теребовлянської повітової 
команди держполіції 

Розпорядження 
Тернопільської окружної 
команди поліції про надання 
відомостей стосовно осіб, 
що шдозрюються у 

політичній діяльності і 

список осіб, які підлягають 
арешту 

Списки осіб, виселених із 
Польщі, і тих, що 
шдлягають виселенню 

Розпорядження (копії) МВС, 
Тернопільської окружної 
команди,Теребовлянського 
пов1тового староства про 
виселення іноземців із 
Польщі і списки останніх 

Списки осіб, що ухиляються 
від військової служби і 
розшукуються поліцією 

Списки 
військовополонених, 
звільнених із концтаборів 

3 

вересень 1923 р. 
липень 1926 р. 

лютий 1923 р. 
30 грудня 1923 р. 

2 червня 1923 р. 
1 грудня 1923 р. 

18 березня 1923 р. 
5 квітня 1923 р. 

27 березня 1923 р. 
16 травня 1923 р. 

11 січня 1923 р. 
21 квітня 1923 р. 

26 січня 1923 р. 
31 грудня 1923 р. 

6 лютого 1923 р. 
І 28 ЛЮТОГО 1923 Р• 

І 

4 

4 

39 

8 

3 

10 

38 

21 

10 

11 
;І 

І 

І 

І 

5 

І І 



1 
І 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

,
_ 

2 

Списки українських 
. . . 

1нтешгент1в з короткими 
політичними 
характеристиками 

Відомості про кількість 
населення в гм1нах 
Теребовлянського повіту 13

зазначенням національності 
. . 

та в1росповщання 

Список українських 
. . 

реем1грант1в 

Щомісячні відомості 
повітової команди і 
постерунків поліції про 
випадки нелегального 
перетинання кордону 
окремими особами 

1924 рік 

Дозвіл Теребовлянського 
пов1тового староства членам 
товариства «Просвіта» на 

. . . 

оргаюзац�ю вечор1в 
самодіяльності для збору 

. . . .

кошт1в на користь 1нвалщ1в 

Відомості повітової команди 
і постерунків поліції 
стосовно осіб, що належать 
до українських товариств 
«Сокіл», «Просвіта» і «Січ» 
в Теребовлянському повіті 

Щомісячні звіти окружної і 
повітової команд 
держполіції про суспільно-
поштичне становище у 
Тернопільському воєводстві 

;--,i:1

1 

3 4 5 

лютий 1923 р. 19 
березень 1923 р. 

ІІ 

23 лютого 1923 р. 2 

ІІ 

жовтень 1923 р. 3 

24 березня 1923 р. 96 
27 грудня 1923 р. 

-

16 квітня 1923 р. 29 
23 грудня 1923 р. 

І 

вересень 1924 р. 18 

І 
червень 1924 р. І 

! 

11 І 
І 

,1 
І 11 

4 лютого 1924 р. 109 
14 грудня 1924 р. 

ІІ 

І 

і 
І 

- --- - - -
-



1 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

2 

Розпорядження Ради 
Міністрів про організацію 
тимчасової адміністративної 
влади в пов1тах 

Інформація (копія) 
Міністерства внутрішніх 

. . 

справ про ДІЯЛЬНІСТЬ

організації російських 
монархістів на території 
Чехословаччини 

Резолюція 2-го Крайового 
Академічного з'їзду, що 
відбувся у Львові в 1924 р. 
(копія) 

Циркуляр (копія) 
Президіального відділу 
воєводського управшння 
про порядок видачі 
закордонних паспорт1в 

Інструкція Тернопільського 
воєводського управшння 
щодо боротьби із 
інфекційними хворобами 

Інформація Тернопільської 
воєводської команди 
держполіції про перехід 
українців в РадЯнський 
Союз 

Донесення повітової 
команди, постерункш 
держполіції про випадки 
нелегального перетину 
кордону окремими особами 
та контрабанду 

з 4 

1924 р. 86 

10 липня 1924 р. 1 

21 серпня 1924 р. 4 

11 квітня 1924 р. з 

5 травня 1924 р. 

11 квітня 1924 р. 4 

29 липня 1924 р. 15 
26 вересня 1924 р. 

січень 1924 р. 114 
грудень 1924 р. 



1 11 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

2 

Донесення постерунків 
поліції про результати 
виборів в «Кагал» 
єврейських 
. . . 

в1росповщальних гм1нних 
управ 

Накази коменданта 
Теребовлянської повітової 
команди держполіції 

Циркуляр (копія) 
Станіславської і 

Тернопільської окружної 
команд держполіції про 
заборону прийняття на 
службу в органи поліції осіб 
російської та української 
національностей 

Протоколи нарад 
. .

комендант1в постерунюв 
Теребовлянського повіту 

Об'ява повітовою командою 
держполіції паролей та 
відгуків для підрозділів 
поліції повіту 

Протоколи перевірок 
повітової команди і 
постерунків держполіції 
Теребовлянського повіту 

Вказівка воєводського 
управління (копія) про облік 
журналів, що не мають 
права на розповсюдження у 
Польщі, та список останніх 

11 

І 

з 

21 липня 1924 р>. 
29 липня 1924 р. 

5 січня 1924 р. 
30 грудня 1926 р. 

7 липня 1924 р. 

31 грудня 1923 р. 
1 грудня 1924 р. 

26 червня 1924 р. 
22 грудня 1924 р. 

лютий 1924 р. 
грудень 1924 р. 

22 лютого 1924 р. 

ІІ 
ІІ 

.! 

І 
І 

ІІ 
ІІ 

4 

10 

50 

1 

14 

9 

147 

з 

'І 

І 

І 

І 

І 

ІІ 

І 

І 
ІІ 

ІІ 

5 



1 2 з 4 5 

100 Інструкція Тернопільської 18 червня 1924 р. з 

окружної команди 19 червня 1924 р. 
держполіції щодо :: 
проведення дисциплінарних 11 
арештів службовців 

:, 

держполіції 

101 Відомості повітової команди 2 березня 1924 р. 4 
на осіб, що були арештовані ЗО грудня 1924 р. 
у 1924 році 

102 Список членів іноземної 1924 р. 2 
циркової трупи «Просерпи» 

-
103 Відомості воєводського 5 лютого 1924 р. 50 

управління і повітових 12 грудня 1924 р. 
староств щодо осіб, які 
ухиляються від військової 
служби 

104 Телефонограми З січня 1924 р. 83 
Теребовлянської повітової 12 грудня 1924 р. 
команди 

-
1925 рік 

105 Інформації Тернопільської 5 червня 1925 р. 22 
команди держполіції щодо 9 вересня 1925 р. 
проведення комуністичної 
агітації на території Польщі 

106 Розпорядження 31 травня 1925 р. 22 
Тернопільської воєводської 25 листопада 1925 р. ІІ

команди держполіції щодо 
надання своєчасної І І 

інформації про діяльність 
комуністичної партії Польщі 
в повіті та донесення 

І 
постерунків з цього питання 

І•

ІІ Іі 
ІІ 

- - -

і .. .,.-,' 



1 2 

107 Відомості воєводської 
команди держполіції про 
українські партії, що 
існували в Польщі станом на 
1 січня 1925р. 

108 

109 

110 

111 

Інформації воєводської 
команди держполіції щодо 
об'єднання Української 
радикальної партії з 
«Українською партією 
соціальної революції» 

Інформації воєводської 
команди держполіції щодо 
створення та діяльності 
"У країнської християнської 
організації'' 

Повідомлення і 
розпорядження щодо 
нагляду Тернопільського 
управління і повітової 
команди держполіції за 
зборами і з'їздами 
українських партій та 
організацій 

Донесення повітової 
команди держполіції про 

. . . . 

оргаюзащю та д1яльюсть 
українського товариства 
«Січ» в Теребовлянському 
повіті 

112 Накази коменданта 
Тернопільської окружної 
команди державної поліції 
за 1925 рік 

І

з 

2 липня 1925 р. 

12 жовтня 1925 р. 
14 листопада 1925 р. 

14 вересня 1925 р. 
23 грудня 1925 р. 

1 О жовтня 1925 р. 
23 грудня 1925 р. 

28 березня 1925 р. 
З червня 1925 р. 

22 січня 1925 р. 
31 грудня 1925 р. 

;, 
" 

І 

ІІ 

4 

з 

з 

з 

4 

12 

114 

І

І

І

І

І

І

17 

5 



1 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

= 

2 

Щомісячні звіти воєводської 
команди поліції щодо 
суспільно-політичного 
становища у воєводстві 

Щомісячні звіти повітової 
команди і постерунків 
поліції щодо суспільно-

ПОЛІТИЧНОГО становища у 

Теребовлянському повіті 

Розпорядження (копії) 
Тернопільського 
воєводського управшння 
про вилучення журналів і 
брошур політичного змісту 

Закони щодо польського 
. . . 

шдданства 1 оргаюв 
самоуправшння 

Вказівка (копія) 
воєводського управшння 
про вжиття заход1в для 
запобігання страйків 
сільськогосподарських 
робітників та боротьби із 
агітацією страйкарів 

Інформація воєводської 
команди держполіції про 
роботу з 'їзду «Профруса» та 
резолюція, що прийнята 
з'їздом 

Розпорядження повітової 
команди держполіції щодо 
забезпечення явки 
військовозобов'язаних 1903-
1904 рр. народження на 
перевірочну комісію 

з 4 5 

12 травня 1925 р. 97 

1 О грудня 1925 р. 

квітень 1925 р. 119 

грудень 1925 р. 
ІІ 

І 

16 березня 1925 р. 19 
22 грудня 1925 р. :і 

ІІ 

ІІ 
ІІ 
ІІ 
ІІ 

1925 р. 13 

1 липня 1925 р. 1 
ІІ 

ІІ 

зо липня 1925 р. з 

І 

і! 11 

5 червня 1925 р. 2 

11 ІІ 

С• • :..�� 



1 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

� 

2 

Донесення повітової 
команди і постерунків 
держполіції про 
нелегальний перетин 
кордону окремими особами 

Донесення постерунків 
держполіції щодо виявлення 
з' явившихся дезертирів 
військової служби 

Донесення повітової 
. . 

команди 1 постерунюв 
держполіції щодо 
результатів поліцейської 
облави 

Циркуляр (копія) Головної 
команди держполіції щодо 
правил перев1рки установ 
органів поліції 

Ювілейна доповідь до 1 О-ти 
. . .

р1ччя вщ дня створення 1 
діяльності 9-ої окружної 
команди державної поліції 

Списки членів 
поліцейського товариства 
«Поліцейський дім 
здоров'я» 

Протоколи перевірок 
повітової команди і 
постерунків держполіції 
Теребовлянського повіту 

Листування з воєводською 
командою щодо скарги 
Вагнера Олександра на 
постерунок держполіції 
с.Ілавче про неправильне 
ведення розслілvвання 

з 4 § 

травень 1925 р. 27 
І жовтень 1925 р. 

І 

11 
11 ,, 

-
28 серпня 1925 р. 11 

1 З листопада 1925 р. ІІ
І 

іІ 'І ,І 

25 травня 1925 р. 8 
22 вересня 1925 р. І І 

І 
І 

ІІ 

І 

8 квітня 1925 р. 2 
-

І 

І 

18 березня 1925 р. 38 
І 

І І 
І І 11 

29 березня 1925 р. 4 
25 квітня 1925 р. І .І 

І 

1925 р. 140 

І 

21 жовтня 1925 р. 6 
-

22жовтня 1928 р. І ІІ 

ІІ 
ІІ 



1 2 

128 Книги телефонограм 
повітової команди 
держполіції, том 1 

129 Те саме, том 2 і останній 

130 Списки осіб, що ухиляються 
. . 

вщ призову в арм1ю 

131 Списки українців 
призовного віку, що виїхали 
із Польщі під час першої 
світової війни 

132 Список громадян, що 
отримують американську 

. . . 
кореспонденц�ю, 1 яю 
проживають на території 
Теребовлянського повіту 

1936 рік 

133 Інформації воєводської і 
донесення повітової команд 
держполіції щодо 
політичної діяльності 
комуністичної партії 
Західної України на 
території повіту 

134 Інформації воєводської та 
донесення повітової команд 
і постерунків держполіції 
щодо проведення 
комуністами агітації серед 
населення і армії 

135 Питання і відповіді по 
комуністичній теорії у 
трактуванні польських 
поліцейських органів 

ІІ 

11 
ІІ 

з 

липень 1925 р. 
березень 1926 р. 

серпень 1924 р. 
травень 1925 р. 

29 квітня 1925 р. 
22 травня 1925 р. 

22 серпня 1925 р. 
15 вересня 1925 р. 

зо липня 1925 р. 
31 серпня 1925 р. 

26 березня 1926 р. 
1 липня 1926 р. 

30 січня 1926 р. 
21 листопада 1926 р. 

1926 р. 

11 

ІІ 
11 

ІІ ІІ 

4 

96 

108 

з 

42 

22 

14 

ІІ 

І 

І 

ІІ 
І ІІ 

.І 
:: 

26 

27 

11 

s 

І 

ІІ 

ІІ 

ІІ 
11 

І 

І 

�----------1----------------1----.-=:--=-=-=--- -----1..------1------І 
І: 



1 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

2 

Листування з постерунками 
держполіції щодо 
проведення українськими 
комуністами агітації серед 
населення 

Огляд українського 
. . 

нацюнашстичного руху в 

Польщі 

Розпорядження повітової 
команди та донесення 
постерунків держполіції про 
діяльність українського 
народно-демократичного 
об'єднання (УНДО) в повіті 

Вказівки Тернопільської 
воєводської команди 
держполіції щодо 
своєчасного донесення 1
контролю за організаційною 
роботою партії «Народна 
воля» 

Донесення Тернопільської 
воєводської і повітової 
команд держполіції про 
діяльність Української 
військової організації (УВО) 
та списки її членів 

Інформації Тернопільської 
воєводської та донесення 
повітової команд 
держполіції про політичну 
діяльність українського 
товариства «Луг» на 
території повіту 

3 4 

7 жовтня 1926 р. 11 

24 жовтня 1926 р. 

1926 р. 7 

13 січня 1926 р. 17 
29 жовтня 1926 р. 

12 вересня 1922 р. 3 
8 жовтня 1926 р. 

23 січня 1926 р. 9 
2 лютого 1926 р. 

26 лютого 1926 р. 7 
1 З грудня 1926 р. 



1 

142 

143 

144 

145 

• 

146 

147 

148 

149 

2 

Інформації Тернопільської 
воєводської команди 
держполіції про таємну 
роботу «Християнської 
української організації» 

Інформаційні відомості про 
діяльність професійних 
спілок Польщі 

Інформації Теребовлянської 
повітової держполіції про 
діяльність Української 
соціал-радикальної партії 

Коротка характеристика 
Української селянсько-
робітничої соціалістичної 
організації «Сільроб». 
Інформації воєводської 
команди держполіції про її 
. . 

ДlЯЛЬНlСТЬ 

Донесення повітової 
. . 

команди 1 постерунюв 
держполіції про політичну 
діяльність організації 
«Звензек хлопски» на 
території Теребовлянського 
пов1ту 

Огляди єврейського націона 
лістичного руху в Польщі 

Характеристики на 
єврейські політичні партії 
(їх організація та діяльність) 

Вказівки повітової команди 
держполіції щодо надання 
відомостей про організацію 
сіоністських товариств на 
території повіту 

з 5 

4 січня 1926 р. з 

іІ 12 січня 1926 р. І 
І 

!І

11 І 

1926 р. 4 

І 
І 

18 січня 1926 р. 19 
4 листопада 1926 р. 

І 

29 жовтня 1926 р. 5 

І 

19 травня 1926 р. 19 
16 rрудня 1926 р. 

'І 
.І 

-

1926 р. 6 

-

1926 р. 7 

13 липня 1926 р. 4 
7 серпня 1926 р. 

ІІ

- -



І 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

2 

Розпорядження повітової 
команди держполіції про 
надання відомостей щодо 
єврейської організації 
«Поалей Сіону» на території 
пов1ту 

Накази Теребовлянської 
повітової команди 
держполіції 

Щомісячні звіти повітової 
команди держполіції про 

. . 

сусшльно-поштичне 
становище в 
Теребовлянському повіті за 
1926 рік, том І 

Те саме, том 2 і останній 

Рішення Тернопільської 
воєводської команди 
держполіції про виселення 

іноземців із Польщі в СРСР 
і донесення повітової 
команди про добровільний 
перехід в Радянський Союз 

Інформації і розпорядження 
Тернопільської воєводської 
команди держполіції про 
посилення контролю за 
російськими монархістами 

Розпорядження 
Тернопільського 
воєводського управшння з 
питання надання 
одноразової допомоги 
безробітним 

3 4 

31 січня 1926 р. 7 

26 лютого 1926 р. 

січень 1926 р. 61 
грудень 1926 р. 

січень 1926 р. 86 

травень 1926 р. 

червень 1926 р. 85 

листопад 1926 р. 

6 листопада 1926 р. 2 
8 листопада 1926 р. 

ІЗ січня 1926 р. 4 
20 січня 1926 р. 

13 січня 1926 р. 5 
29 квітня 1926 р. 



1 

157 

І 
І 

І 
І 158 

І 

159 

160 

161 

162 

2 

Циркуляр (копія) Головної 
команди поліції і 
розпорядження 
Тернопільського 
воєводського управшння 
про м1жнародну виставку, 
що має відбутися в Берліні 

Інформації Тернопільської 
воєводської, повітової 
команд держполіції про 
нелегальний перехід із 
СРСР у Польщу 32-ох 
антирадянських елемент1в 

Інформації та 
розпорядження ПОВІТОВОГО

староства щодо проведення 
курсів розвідників у СРСР 

Відомості повітового 
староства про кшьюсть 
безробітних у 
Теребовлянському повіті 

Розпорядження повітової 
команди держполіції про 
організацію стеження за 
земельними оргаюзац�ями, 
що проводять збори на

. . 
ПОШТИЧНl теми 

Донесення повітової 
команди і постерунків 
держполіції про взяття на 
облік осіб, що підлягають 
інтернуванню на випадок 
мобілізації 

- -

І 

І 

і 

!І

11 

І 

з 

- -

19 травня 1926 р. 

28 вересня 1926 р. 
5 жовтня 1926 р. 

1 7 грудня 1926 р. 

8 лютого 1926 р. 
17 лютого 1926 р. 

17 січня 1926 р. 
24 вересня 1926 р. 

18 липня 1924 р. 
24 вересня 1926 р. 

.- -

4 5 

1 

І І 

І 
І 
І 
І 

! ІІ 

2 

І 

І 11 

1: 

іІ 
1 

11 
І ІІ 

ІІ 

І 

6 

ІІ і 
І 

12 

ІІ 

! 

12 
І 

І 

11 

11 

-· 
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163 

164 

165 

166 

167 

168 

Розпорядження 
Тернопільської воєводської . .. ' 
ПOBlTOBOl команд 
держполіції про святкування 
ювілею звільнення Польщі
. . . 

вщ турюв 1 татар 

Донесення Тернопільської 
воєводської, повітової 
команд і постерунків 
держполіції про нелегальні 
переходи кордону окремими 
особами 

Список агентів польської 
військової розвідки, які 
пропали безвісті 

Списки осіб, які брали 
участь у роботі з 'їзду, що 
відбувся 1 О жовтня 1926 р. 

Інформація Тернопільської 
воєводської команди 
держполіції щодо 
приналежності Сулими до 
німецької розвідки 

Книга телефонограм 
Теребовлянської повітової 
команди держполіції 

169 Розпорядження 
Тернопільського 
воєводського управлшня 
про застосування м1ри 
покарання до осіб, що 
ухиляються від військової 
служби 

11 

11 

11 

4 березня 1926 р.
1 О серпня 1926 р.

2 грудня 1925 р. 
4 серпня 1926 р. 

17 грудня 1926 р. 
26 січня 1927 р. 

1 О жовтня 1926 р. 

27 січня 1926 р. 
ЗО січня 1926 р. 

квітень 1926 р. 
серпень 1926 р. 

18 червня 1926 р. 

ІІ

11 

ІІ 

І 

11
11

11 

11 

11 

ІІ

5 

9 

11 11 

7 

1 

2 

51 

11 

1 

1: 

11 
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170 

171 

172 

173 

2 

План призову в армію осіб 
1903-1905 років народження 
та розпорядження 
ПОВІТОВОГО староства ЩОДО 
забезпечення охорони 
призовної комісії 

Додаток до інструкції щодо 
несення служби 

. . . 

зашзничною полщІєю 

Розпорядження 
Тернопільської воєводської, 
донесення повітової команд 
держполіції і староства про 
будівництво телеграфних 
ліній для органів поліції 

Розпорядження 
Тернопільської воєводської, 
донесення повітової команд 
держполіції про вибори 
голови І замІсника 
товариства «Поліцейський 
дім здоров'я» 

174 Список колишніх офіцерів 

175 

176 

- української армії, що
проживають на території
Теребовлянського повіту

Списки гмін 
Теребовлянського повіту з 
підрозділом по районах 
постерунків поліції 

Списки начальників і 
секретарІв гмІн 
Теребовлянського повіту з 
вказанням їх політичної 
приналежностІ 

І 

і 

3 

27 квітня 1926 р. 
4 жовтня 1926 р. 

10 липня 1926 р. 
20 липня 1926 р. 

13 лютого 1926 р. 
14 серпня 1926 р. 

27 квітня 1926 р. 
8 вересня 1926 р. 

9 липня 1926 р. 
13 серпня 1926 р. 

23 березня 1926 р. 
31 березня 1926 р. 

22 квітня 1926 р. 
25 квітня 1926 р. 

11 
ІІ 

11 

ІІ 

11 

І 

і 

26 

4 5 

4 

6 

10 

7 

7 

13 

8 

,: 

'І 

!І
ІІ 
11 
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1 2 з 4 5 

177 Протоколи перевірок 1926-1927 рр. 83 

повітової команди і 11 11 І 

;, 

постерунків держполіції 11 І 

І Теребовлянського повіту, І 
І 

том 1 
І 

178 Те саме, том 2 і останній лютий 1926 р. 117 

11 грудень 1927 р. 

178а Інформація Тернопільської 28 вересня 1926 р. 2 
воєводської команди 29 жовтня 1926 р. 
держполіції про появу 

ІІ І 
журналу «Україн ський І 

революцюнер» 

ІІ 
179 Рішення комітету 5 червня 1926 р. 13 І 

і «Національний дар» і 6 липня 1926 р. 
донесення постерунюв 
поліції про проведення 11 
збору коштів для Марії 
Склодовської - Кюрі 

180 Листування з 27 березня 1926 р. 11 
Тернопільським 6 вересня 1926 р. ІІ 

11 воєводським управшнням з 11 
питання розсшдування 
скарг, що надходять вщ 
населення на поліцейських 

- -
1927 рік 

181 Розпорядження 24 лютого 1927 р. 188 
Тернопільського І 1 О вересня 1927 р. І І 

! 
І 
І І воєводського управшння, 

іІ 
донесення та інформації І 

І 

повітової команди І 
І 

держполіції про політичну ІІ

діяльність організацій КПЗУ 
на території 

І 
Теребовлянського повіту 

І 

І 11 І 

- - -

;;;;; 



28 

- - -

1 2 3 4 
ІІ 

1-----+------------+------------+-----..---�І•

182 Донесення повітової 12 січня 1927 р. 4 

183 

184 

. . 
команди 1 постерунюв 
держполіції про організацію . . 
СПІЛКИ З КОМУНІСТИЧНОЮ 

ідеологією «Ділове 
послідовне об'єднання 
студентів» (ДОПС) 

Закон про організацію і 
проведення зборів товариств 
1 СПІЛОК 

Інформації повітової 
команди держполіції про 
організацію і діяльність 
партії соціалістів у Польщі 

13 січня 1,21 р. 

1927 р. 

6 травня 1927 р. 
3 жовтня 1927 р. 

11 

ІІ 

І 

6 

6 

,, 
І 

І 

li-----+---------------------------1-------� 
Розпорядження повітової 185 

І 

команди держполіції щодо 
своєчасного донесення про 
діяльність українських 
організацій «Луг» і «Сокіл» 

9 лютого 1927 р. 
19 серпня 1928 р. 

ІІ 

ІІ 

7 

'1-----+--------------------------------1 

186 

187 

188 

-
!! 

Інформації повітової 
команди держполіції про 
виявлення на території 
повіту циркуляра головного 
правління організації 
«Україн ський січовий 
стршець» 

Списки діячів політичних 
партій, спілок і організацій, 
що існують на території 
Теребовлянського повіту 

Списки професійних спілок, 
що знаходяться на території 
Теребовлянського повіту 

12 квітня 1927 р. 
15 квітня 1927 р. 

7 червня 1927 р. 
17серпня 1927 р. 

26 січня 1927 р. 

5 

16 
І 

І 
І 

3 

І 

І 

І 

І 

І 

І 
І 

І! 

'І 



1 

189 

190 

191 

192 

193 

ІІ 

-

� 

2 

Щомісячний звіт повітової 
команди про суспільно-
поштичне становище у 
ПОВІТІ 

Розпорядження 
Тернопільської воєводської, 
донесення повітової 

. . 

команди 1 постерунюв 
держполіції щодо 
проведення святкування дня 
народження Пілсудського 

Донесення постерунків 
поліції щодо проведення 
організацією «Українське 
нацюнал-демократичне 
об'єднання» передвиборних 
зборів по виборах в гмінні 
управи 

Донесення і розпорядження 
повітової команди щодо 
проведення передвиборних 
зборів і несення служби 
поліцією під час виборів у 
ГМІННІ ради 

Запит повітової команди 
держполіції про випадки 
прямого листування 1з 
закордонною поліцією без 
відома головної і 
воєводської команд та 
донесення постерункш з 
цього питання 

з 4 5 

2 січня 1927 р. 97 
ІІ 11 січня 1928 р. І 

І 
ІІ 

І І 
ІІ 

З березня 1927 р. 12 
22 березня 1927 р. 

ІІ 

лютий 1927 р. 8 
червень 1927 р. 

1 липня 1927 р. 10 
8 липня 1927 р. 

І 

І 

-

15 червня 1927 р. 7 
24 липня 1927 р. І 

І 
І 

І 

і! І 
І ІІ ;: 
,, 
!І

11 

І ,, 
І 

ІІ І! 

11 
І ІІ 

11 
ІІ 

ІІ ІІ 

-



1 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

2 

Розпорядження 
Тернопільського 
воєводського управління 
щодо своєчасного донесення 
про появу у повіті 
Зиммерана Станіслава, який 
видає себе за делегата 
Міністерства земельних 
реформ 

Щоденні рапорти про рух 
особового складу 
постерунків поліції 

Відомості повітової команди 
. . 

1 постерунюв про 
укомплектування об' єктів 
поліції особовим складом 

Протоколи зборів делегатів 
товариства «Поліцейський 
дім здоров'я» м. Тернополя 

Розпорядження повітової 
команди держполіції щодо 
проведення наради 
комендант1в постерунюв 1 
протокол наради 

Проект програми 2-их 
загально-крайових 
поліцейських спортивних 
змагань 

Листування з 
Тернопільським 

. .

воєводським управшнням 1 
староством про 
затвердження статуту 
товариства «Поліцейський 
спортивний клуб» 

30 

з 4 s 

1 О вересня 1927 р. з 

6 листопада 1927 р. 

1 З січня 1927 р. 21 
27 грудня 1927 р. 

18 січня 1927 р. 13 
8 лютого 1927 р. 

28 грудня 1916 р. 17 
5 лютого 1927 р. 

24 грудня 1927 р. 6 
28 грудня 1927 р. 

4 червня 1927 р. 2 

1 О червня 1927 р. 4 
19 вересня 1927 р. 



1 

201 

2 

Прохання Синдика Мойсея і 
листування з Головною 
командою держполіції про 
надання йому документів, 
що підтверджують службу у 
австрійській жандармерії 

202 Розпорядження 

203 

Тернопільської воєводської 
команди держполіції про 

. . . 

оргаюзац1ю ПОВІТОВИХ 

комітетів «Ліги 
протиповітряної і хімічної 
оборони» на території 
воєводства,донесення 

. . 

ПОВІТОВИХ команд 1 

постерунюв з цього питання 

Розпорядження повітової 
команди держполіції про 
проведення облав у зв'язку з 
появою осіб, що 
підозрюються у бандитизмі 

204 Розпорядження 
Тернопільської воєводської і 
повітової команд 
держполіції про участь 
поліції у святкуванні дня 
«Союзу стрільців» у 
Теребовлі 

205 Телефонограми повітової 
команди держполіції за 
1927 рік 

206 Протоколи перевірки 
повітової команди і 
постерунків поліції 
Теребовлянського повіту 

з 

15 липня 1926 р. 
5 лютого 1927 р. 

20 квітня 1927 р. 
14 вересня 1927 р. 

25 листопада 1927 р. 

15 квітня 1927 р. 
6 липня 1927 р. 

травень 1927 р. 
грудень 1927 р. 

1927 р. 

4 5 

5 

25 

2 

4 

122 

80 
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1 2 3 4 5 

207 Розпорядження 23 липня 1927 р. 23 
Тернопільського 11 12 жовтня 1927 р. 
воєводського управління 

ІІ 
щодо проведення ІІ 11 

11 
передплати на журнал «На І! 
постерунку» та донесення 11 

постерунюв з цього питання І!

208 Списки книг, що 22 березня 1927 р. 21 
знаходяться у постерунках, 2 квітня 1927 р. ІІ 

ІІ 

та входять у бібліотеку 
11 
ІІ 

воєводської команди 11 
,І 11 11 

209 Інформації повітової березень 1927 р. 21 
команди держполіції про червень 1927 р. ІІ Іі 

11 

збори і з 'їзди організації 11 
«Незалежна партія Іі 

11 хлопська» ІІ 

- -
11 
Іі 

210 Постанова воєводського 25 березня 1927 р. 7 

управління про загальний 14 червня 1927 р. � і 

набір в армію осіб 1905-1906 
роюв народження та 

:1 
донесення постерунюв 

,І 
поліції з цього питання ІІ 

211 Статистичні відомості 12 січня 1927 р. 14 

Тернопільської воєводської 25 січня 1927 р. 

та повітової команд та 
постерунків поліції щодо 
кшматичних умов, 11 

lf 
нацюнального складу 

11 

населення і економічного 
11 

життя пов1ту ІІ 
11

212 Інструкції Тернопільського 1 О червня 1924 р. 6 
9-го округу команди поліції, 18 січня 1927 р. ІІ 

повітового коменданта про 11 

заходи на випадок І! 
виникнення пожеж ІІ 

11 
11 ІІ 

' 



1 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

І 

11 

2 

Відомості повітової команди 
і постерунків поліції про 
механічний транспорт, що 
проходить через територію 
Теребовлянського повіту

Листування із староством і 
постерунками 
Теребовлянського повіту

. . 
щодо видач� посвщчення 
особи службовцю поліції 
Косцолеку Марціну 

Відомості повітової команди 
поліції щодо політично 
неблагонадійних осіб 

Списки осіб заарештованих 
у 1927 році 

Відомості повітової команди 
і постерунків поліції 
стосовно осіб, у яких 
конфісковано зброю 

Список друкарень, 
. . 

рестораюв, готешв на 
території повіту

Розпорядження 
Міністерства внутрішніх 
справ (копія) і повітової 
команди поліції про дозвіл 
проведення товариством 
публічного збору коштів на 
будівництво костелів і 
церков 

3 4 5 

травень 1927 р. 23 
червень 1927 р. 

11 
І 

І! 
І І 

13 грудня 1926 р. 6 
28 червня 1927 р. І 

І 
І І 

І 

І 
І 

І І 
ІІ 

20 жовтня 1927 р. 2 
23 жовтня 1927 р. 

І 

1927 р. 5 

січень 1927 р. 17 
грудень 1927 р. 

І 

1927- 1928 рр. 4 
І І 

" 
І!

6 квітня 1927 р. 6 
11 квітня 1927 р. І 

І 
І 

ІІ 

І 
І 

І ІІ 
ІІ 

І 

' 
-



1 2 3 4 s 

220 Розпорядження 18 січня 1 fJ27 р. 9 
Тернопільського 26 березня 1927 р. ІІ 

воєводського управління 11 ,І 

про дозвіл комітету 
ІІ 

І 

«Будівництво церков і 
костелів» в с. Янівці на І 

проведення збору коштів І 

221 Розпорядження 27 квітня 1927 р. 3 
Тернопільського І 

воєводського управшння 
щодо розповсюдження 
марок у фонд 
«Протитуберкульозного 
союзу» 

222 Скарга Павловича Антона і 19 листопада 1926 р. 4 
листування з постерунками 17 січня 1927 р. 
в Янові щодо грубого 

І 
вщношення до громадян 

:1 поліцейського 
·'

І ІІ 
Пальчимського іІ 

-

1928 рік 

223 Інформації слідчого 18 лютого 1928 р. 31 
управшння 1 донесення 13 жовтня 1928 р. 11

І 

повітової команди 
;І і І 

держполіції про політичну 
діяльність комуністичної 

І 

партії Західної України 
І 

224 Інформаційні відомості 9 травня 1928 р. 53 
' повітової команди і 31 грудня 1928 р. І 

І 
постерунків держполіції про 

І публічні мітинги організації 
«Українське народно- ,І 

І 

демократичне об' єднання іІ 

(УНДО) в повіті 
ІІ 

11 

І 

-- - -



1 

225 

226 
, 

І 227 

228 

' 

11 229 

230 

І 

2 

Інформації воєводської і 
повітової команд 
держполіції про виїзд 
комуністів із Польщі в 
Чехословаччину 

Розпорядження воєводської 
команди, список осіб, що 
шдозрюються в 
комуністичній діяльності на 
території Теребовлянського 
повІту 

Списки осіб, що 
підозрюються у політичній 
. . 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Розпорядження 
Тернопільського 
воєводського управЛІння та 
. . . 

ІНСтрукщя СЛІДЧОГО 

управління по боротьбі з 
поЛІтичними нелегальними 
оргаюзащями 

Розпорядження 
воєводського управЛІння з 
питання сусшльно-
політичної діяльності 
українського товариства 
«Сокіл» і донесення про це 
постерунків поліції 

Розпорядження 
воєводського управЛІння, 
донесення воєводської і 
повітової команд 
держполіції про суспільно-
політичну діяльність 
українського товариства 
«Луг» 

3 4 5 

19 січня 1928 р. 2 
ІІ 21 січня 1928 р. 11 
ІІ І 

І 

13 вересня 1928 р. 3 
19 вересня 1928 р. І 

І 

І 

1928 р. 4 
ІІ 
ІІ 

13 листопада 1927 р. 9 

І 

13 січня 1928 р. 10 
22 листопада 1928 р. 

І 
І 

ІІ 

1: І 

6 жовтня 1928 р. 15 
ІІ 1 О rрудня 1928 р. ІІ 

ІІ 

І! 
ІІ

: 



1 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

2 

Інформації воєводської і 
повітової команд 
держполіції про виїзд 
комуністів із Польщі в 
Чехословаччину 

Розпорядження воєводської 
команди, список осіб, що 
шдозрюються в 
комуністичній діяльності на 
території Теребовлянського 
повІту 

Списки осіб, що 
підозрюються у політичній 
. . 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Розпорядження 
Тернопільського 
воєводського управшння та 
інструкція слідчого 
управління по боротьбі з 
поштичними нелегальними 
орrаюзац�ями 

Розпорядження 
воєводського управшння з 
питання сусшльно-
політичної діяльності 
українського товариства 
«Сокіл» і донесення про це 
постерунків поліції 

Розпорядження 
воєводського управшння, 
донесення воєводської і 
повітової команд 
держполіції про суспільно-
політичну діяльність 

українського товариства 

«Луг» 

3 4 5 

19 січня 1928 р. 2 

21 січня 1928 р. 

13 вересня 1928 р. 3 
19 вересня 1928 р. 

1928 р. 4 

13 листопада 1927 р. 9 

13 січня 1928 р. 10 

22 листопада 1928 р. 

б жовтня 1928 р. 15 
10 грудня 1928 р. 



1 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

- І 
• 

-

2 

Розпорядження 
воєводського управління 
про надання відомостей та 
донесення повітової 
команди і постерунків 
держполіції про 
організаційну і політичну 
діяльність української 
організації «Сільроб» 

Донесення постерунків у 
Теребовлі про проведення 
зборів організації 
«Українська соціал-
радикальна партія» і звіт 
секретаря організації 

Інформаційне повідомлення 
воєводської і повітової 
команд держполіції про 

. . . 

ПОЛІТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

«Української військової 
організації» 

Загальна інструкція, статут, 
програма організації ЛМРП 

Розпорядження коменданта 
Краківської воєводської 
команди держполіції щодо 
заходів по запобіганню 
озброєного виступу з боку 
українських націонал-

. . 

революцюнерІв 

Розпорядження воєводської 
повітової команди 
держполіції про ліквідацію 
бандитських кримінальних 

груп у ПОВІТІ 

ІІ 

11 

11 

ІІ 

;І 

І 

І 

І 

І 
І 

І 
І 

3 

23 лютого 1928 р. 
29 грудня 1928 р. 

8 липня 1928 р. 
12 липня 1928 р. 

25 лютого 1928 р. 
19 вересня 1928 р. 

1928 р. 

21 грудня 1928 р. 

11 березня 1928 р. 
14 березня 1928 р. 

- -

Зб 

4 5 

41 
-

І

І 

І 

І 

15 

!І ІІ 

І 

І 

9 

18 

2 

,І 

і: 

2 

ІІ 

І 



1 

237 

238 

239 

240 

11 241 

ІО 242 ' 

І 

243 

244 

:,

,, 

2 

Накази коменданта 
Тернопільської воєводської 
команди держполіції за 
1928рік 

Списки агітаторів і 
довірених осіб політичних 

·� 

парт1и, що виступають
проти 1снуючого уряду

Тижневий звіт 
Тернопільського 
воєводського управшння 

. . 
про сусшльно-поштичне 
становище у ВОЄВОДСТВІ

Рапорти повітової команди 
держполіції про стан 
громадської безпеки у повіті 
під час проведення виборів 
у Сейм і Сенат 

Списки виборців по виборах 
у Сейм і Сенат 

Донесення постерунків 
держполіції про хід зборів, 
що проводяться в селах з 
питань виборів в Сейм і 
Сенат 

Інформації повітової 
команди держполіції про хід 
виборів в Сейм і Сенат 

Справа про звинувачення 
ксьондза Матуса Владислава 
у виступах на зборах проти 
виборів у Сейм і Сенат 

з 4 s 

12 січня 1928 р. 183 
22 грудня 1928 р. 

9 лютого 1928 р. 20 
18 лютого 1928 р. 

З січня 1929 р. 15 
ІІ 

13 січня 1928 р. 12 

1 О березня 1928 р. 

11 
ІІ 

4 жовтня 1928 р. зо 

29 січня 1928 р. 2 

31 січня 1928 р. 

І 

І 

23 березня 1928 р. 6 
26 березня 1928 р. І ,, 

Іі 

1928 р. 20 
І 

,І 
І І 

І 
'І 

іІ 
,1 

Іі 



; 
,, 

11 

1 

245 

246 

247 

248 

249 

2 

Інформації воєводської 
команди поліції про виїзд із 
Польщі в СРСР Уната 
Василя і Войтовича 
Станіслава, які 
шдозрюються у 
приналежност1 до 
комуністичної партії 

Розпорядження воєводської 
повітової команди 
держполіції щодо надання 
відомостей про появу 
циганських таборів на 
території Тернопільського 
воєводства 1 донесення 
постерунюв 
Теребовлянського повіту з 
цього питання 

Інформації і донесення 
воєводської команди і 
постерунків держполіції про 
появу на території 
Тернопільського воєводства 
брошур і листівок невідомої 
релігійної секти 

Розпорядження 
Тернопільського 
воєводського управшння 
про з'їзд старост 
Тернопільського воєводства, 
що має відбутися, та 
протокол з 'їзду 

Розпорядження воєводської 
команди про надання 
відомостей на кримінальних 
злочинців і донесення 
постерунків поліції з цього 
питання 

І 

з 

1928 р. 

11 березня 1928 р. 
18 березня 1928 р. 

28 лютого 1928 р. 
24 березня 1928 р. 

5 жовтня 1928 р. 
6 грудня 1928 р. 

1928 р. 

! 
І 
І 

4 

4 

6 

8 

23 

17 

ІІ 

І 
І 
І 

І 

І 

І 

5 

38 

11 

ІІ 

,, 

І 

І 

І 

І 

І 
,І 

. 



1 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

2 

Розпорядження Ради 
Міністрів про заснування 
медалі «За війну 1918-
1921рр.» 

Інформації воєводської 
команди держполіції про

. . . 
оргаюзац�ю 1 порядок 
проведення з 'їзду 
громадських організацій 
ПОВІТУ 

Інформації слідчого 
управшння 1 донесення 
повітової команди і 
постерунків держполіції 
щодо приїзду українців із 
Канади і виступи їх проти 
Польщі 

Розпорядження воєводської 
команди про надання 
відомостей щодо осіб, які 
підозрювались та були 

. . 

покараю за поштичну 
аптац1ю 

Розпорядження 
воєводського управшння 
щодо проведення 
періодичних зборів

. . .. 
кер1вниюв адмш1стративних

. . . 

влад у ПОВІТІ та ДОПОВІДЬ на 
збори 

Циркуляр Центрального 
комітету польської партії 
соціалістів «Левіци» про 
порядок виборів у касу 
непрацездатних 

39 

з 4 5 

20 листопада 1928 р. 6 
18 rрудня 1928 р. 

і 
І 

І 11 

1928 р. 2 
І і! 
.І 

:і ІІ 

І 

І 

І 

28 липня 1928 р. 5 
18 rрудня 1928 р. І 

ІІ 

'І 

І 
І ;, 
І І 
І 

9 rрудня 1928 р. з 
іІ 

І 
І 
І І 

і ! І 

І І 

І 

28 квітня 1926 р. 22 І 

9 жовтня 1928 р. І 

І 

" 

: 

І 

,І ІІ 

24 листопада 1928 р. 4 

! 11 

і! І 

11 

- ·- ІІ 



1 2 з 5 

256 Донесення повітової 23 березня 1928 р. з 

команди і постерунків 1 липня 1928 р. 
поліції та списки осіб, що не 

Іі 
мають права на проживання 11 1 1 

у Польщі 11 

257 Розпорядження повітового 14 вересня 1928 р. з 

староства про дотримання 11 

громадського порядку і 11 

безпеки в гмінах 

258 Розпорядження повітової 1928 р. 11 
команди та донесення " 

постерунків держполіції 
щодо встановлення І 

результатів з'їзду Іі 

українських емігрантів в 
Станіславі ІІ 

--

259 Донесення повітової 5 березня 1928 р. 4 
команди держполіції про 12 березня 1928 р. 

ІІ 

діяльність поліції під час 
виборів у Сейм і Сенат 

260 Розпорядження воєводської 9 жовтня 1928 р. 83 

і повітової команд та 7 листопада 1928 р. І 
Іі 

донесення постерунюв 
держполіції про хід 
святкування українських 
національних свят 11 

261 Інформації повітової 27 листопада 1928 р. 2 

команди поліції про 11 
Іі 

нелегальний перехід 
11 

11

кордону польськими 11 
11 

громадянами з метою 
11 контрабанди 

11 11

11 ІІ 

-



1 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

2 

Інформація повітової 
. . .. 

команди держполщн щодо 
діяльності організації 
«Безпартійний блок 
співробітництва з урядом» у 
Теребовлі 

Листування з повітовим 
староством 1 постерунком 
поліції в с. Могильниця 
щодо появи у повіті 

. . . 

ЛИСТІВОК 13 ПОЛІТИЧНОЮ 

аптац�єю 

Протоколи нарад 
комендантів постерунків 
поліції Теребовлянського 
ПОВІТУ 

Звіт постерунків про 
святкування «Десятиріччя 
незалежності Польщі» 

Списки осіб, що 
. . .

заарештоваю за крим1налью 
злочини 1 вщдаю шд суд 

Відомості Теребовлянського 
повітового староства 
стосовно осіб, що виїхали у 
Чехословаччину у 1918-
1927рр. 

Відомості повітової команди 
і постерунків поліції на 
керівників українських 
кооператив1в 

Відомості постерунка 
поліції в с. Струсові 
стосовно осіб, що не мають 
право голосувати на виборах 

Сейм і Сенат 

з 4 

12 вер>есня 1928 р. 5 

1 квітня 1928 р. 4 

9 травня 1928 р. 

1 лютого 1928 р. 5 

1 жовтня 1928 р. 

1928 р. 8 

1928 р. з 

22 жовтня 1928 р. з 

1928 р. з 

16 січня 1928 р. 2 



1 2 з 4 

270 Відомості постерунків 1928 р. 9 
держполіції на членів 
Української військової 
організації 

271 Розпорядження 20 січня 1928 р. з 

Міністерства внутрішніх Злистопада 1928 р. 
справ і повітової команди 
держполіції про майбутні 
з 'їзди «стрільців» та 
«легіоні стів» 

272 Розпорядження 27 грудня 1928 р. 2 
воєводського управшння 
про надання відомостей про 
становище поліції в повітах і 
донесення повітової 
команди з цього питання 

273 Розпорядження воєводської 6 червня 1928 р. 8 
команди держполіції з 15 грудня 1928 р. 
питання порушення умов 
страхування службовців 
держполіції товариством 
«Будучність» 

274 Розпорядження Головної, 27 березня 1928 р. 12 

воєводської і повітової 2 вересня 1928 р. 
команд держполіції про 
підбір ділянок для 
майбутніх 
загальнополіцейських 
спортивних змагань 

275 Відомості воєводської і 1928 р. 12 

повітової команд та 
постерунків поліції на 
спеціалістів-водіїв 
механічних засобів 
пересування 



1 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

2 

Плани маршрутів 
. . ..

патрулювання полщн 
Теребовлянського повіту 

Телефонограми 
Теребовлянської повітової 
команди держполіції за 
1928 рік 

Розпорядження 
Тернопільського 
воєводського управшння 
про надання відомостей 
повітової команди і 
постерунків держполіції 
щодо організаційної 
діяльності «Руської 
селянської організації» 

Пропозиції інспектора 
Головної команди по 
результатах перев1рки 
підрозділів поліції 
Тернопільського воєводства 

Протоколи перевірок 
повітової команди і 
постерунків держполіції 
Теребовлянського повіту 

Розпорядження повітової 
команди держполіції про 
проведення перевірки на 
кордоні при в 'їзді в Польщу 
торгових представниюв 
Радянського Союзу 

з 4 

15 квітня 1 �28 р. з 

4 Чеf)ВНЯ 1928 р.

7 січня 1928 р. 245 
24 квітня 1928 р. 

1 О жовтня 1928 р. 20 
22 жовтня 1928 р. 

8 жовтня 1928 р. 15 

січень 1928 р. 157 
5 січня 1929 р. 

1 О грудня 1928 р. 2 
2 січня 1929 р. 



1 2 

282 Розпорядження воєводської 
і повітової команд 
держполіції про 
нелегальний журнал 
«Сурма», який видається 
українською військовою 
організацією, і про 
розповсюдження його 
читальнями «Просвіта» 

283 Розпорядження повітової 
команди держполіції щодо 
боротьби з конокрадством 
та список конокрад1в 
Тернопільського воєводства, 
що взяті на облік 

284 Заяви про видачу 
кваліфікаційних свідоцтв 
окремим особам для 
отримання паспортів на 
виїзд за кордон і 
характеристики постерунюв 
поліції на них 

285 Розпорядження повітової 
команди 1 донесення 
постерунків держполіції про 
встановлення м1сця 
проживання Грабовецького 
Йосифа, який розшукується 

286 Розпорядження (копії) 
Міністерства внутрішніх 
справ про порядок носшня 
спеціальної форми і знаків 
членами громадських 
організацій 

з 

21 травня 1928 р. 
4 січня 1929 р. 

24 червня 1928 р. 
8 листопада 1928 р. 

1928 р. 

7 березня 1928 р. 
23 березня 1928 р. 

29 вересня 1928 р. 

4 

11 

8 

202 

8 

3 



1 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

2 

Розпорядження (копія) 
Тернопільського 
воєводського управління по 
результатах перевірки 
млинів у повіті 

Розпорядження (копія) 
воєводського управління 
щодо обов' язків загально-
адміністративної влади по 
питаннях постачання 

Донесення постерунка 
держполіції про конгрес 
землеробів, що відбувся в 
м. Теребовлі 

Список членів товариства 
«Добровільної пожежної 
охорони» в с. Янів 

Квартальні звіти повітової 
. . 

команди 1 постерунюв 
поліції і списки осіб, у яких 
конфісковано зброю 

Розпорядження коменданта 
воєводської команди поліції 
і звернення «Комітету 
надання допомоги 
генералам У країнської 
Галицької армії» з питання 
проведення збору коштів на 
користь останюх 

Розпорядження воєводської 
і повітової команд 
держполіції про дозвіл і 
заборону проведення 
публічного збору коштів 

з 

18 грудня 1928 р. 

25 листопада 1928 р. 7 

З жовтня 1928 р. 9 

29 лютого 1928 р. 2 
23 березня 1928 р. 

З січня 1928 р. зо 

З жовтня 1928 р. 

29 лютого 1928 р. 6 

4 вересня 1928 р. 

4 вересня 1928 р. 4 
7 січня 1929 р. 



1 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

2 

Кошторис міського комітету 
в Теребовлі на будівництво 
стадіону 

Скарги населення на 
поліцейських службовців за 
крад1жки 

1929 рік 

Виписка із брошури рішень 
5 пленуму Центрального 
комітету парафії ( копіі) 

Інформації Тернопільської 
воєводської команди щодо 
об' єднання Комуністичної 
партії Західної України, 
Польської партії соціалістів 
і організації «Сільроб-
Єдність» та стосовно 
комуніста Гараса М. 

Циркуляр Центрального і 
окружного ком1тет1в 
Польської партії соціалістів 
(копії) 

Донесення повітової 
. . 

команди 1 постерунюв 
держполіції про суспільно-

. . . 

ПОЛІТИЧНУ ДlЯЛЬНlСТЬ 

Українського націонал-
демократичного об' єднання 
(УНДО) 

Донесення повітової 
. . 

команди 1 постерунюв 
держполіції про діяльність 
українського товариства 
«Луг» 

3 4 

13 січня ] ,2s р. 
13 гр,удня l�ns р. 

24 лютого 1928 р. 4 
23 вересня 1929 р>. 

15 травня 1929 р. 4 

17 лютого 1929 р. 7 
16 березня 1929 р. 

16 січня 1929 р. 16 
25 квітня 1929 р. 

2 січня 1929 р. 23 
З 1 грудня 1929 р. 

березень 1927 F>· 16 
15 квітня 1929 р. 



1 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

2 

Інформації повітової 
команди держполіції щодо 
приналежності ксьондза 
Райха Юзефа до українських 
організацій «Луг» і 
«Просвіта» 

Циркуляр повітової команди 
держполіції про конгрес 
Української соціал-
радикальної партії (УСРП), 
що має відбутися 

Інформація повітової 
команди держполіції щодо 
проведення виборів 
правлінь українських 
товариств «Просвіта» 

Розпорядження 
Міністерства внутрішніх 
справ, воєводської команди і 
донесення повітової 
команди держполіції щодо 
посилення нагляду за 

. . .

ПОЛІТИЧНОЮ ДlЯЛЬНlСТЮ 

Української військової 
організації (УВО) та списки 
її членів 

Інформація Львівської 
команди держполіції про 
проведення Українським 
нацюнал-демократичним 
об' єднанням таємних зборів 
(копія) 

Інформації і розпорядження 
Міністерства внутрішніх 
справ і повітової команди 
держполіції про надання 
відомостей щодо діяльн0сті 
коміте «Гомелеєс» 

3 4 

травень 1928 р. ' 

22 червня 1,r2, р. 

15 лютого 1929 р. 3 

8 березня 1929 р. 4 
З 1 грудня 1929 р. 

грудень 1928 р. 45 
14 жовтня 1929 р. 

лютий 1929 р. 2 

23 березня 192� р. з 

18 ТF)авня 1929 р. 



1 2 3 4 

307 Розпорядження 16 єічня 15i>Q5i> р,. ' 

Тернопільської воєводської і 31 жовтня 1,2, f). 
Теребовлянської повітової 
команд держполіції щодо 
посилення контролю за 
діяльністю організації 
«Сільроб-Єдність» та 
відозви (копії) ЦК «Єдність» 

308 Донесення постерунків 26 лютого 1929 р. 
держполіції про 11 жовтня 1929 р. 
організаційні збори, що 
проводяться гуртком 
«Сільський господар» 

309 Накази Тернопільської 30 січня 1929 р. 82 
воєводської команди 6 січня 1930 р. 
держполіції за 1929 рік 

310 Накази Львівської окружної січень 1928 р. 123 
команди Спілки Стрільців грудень 1929 р. 

З 11 Розпорядження 5 січня 1929 р. з 

Міністерства внутрішніх 15 січня 1929 р. 
справ і воєводської команди 
держполіції про 
притягнення до 
відповідальності осіб, які 
принижують польську 
національність (копії) 

312 Перелік розпоряджень і 20 листопада 1929 р. 8 

наказів, що стосуються 
порушень громадського 
порядку, що підлягають 
спеціальній концентрації 

313 Розпорядження воєводської 5 КВі"FНЯ } 5і)25і) р. 4 

команди держполіції і 9 Fрудня і 92, р. 

повітового староства про 
реєстрацію іноземців, що 
прибувають на територію 
пові , та список виселених 



1 

314 

315 

316 

317 

і 

318 

�; 

' 
І 

319 

2 

Місячний звіт воєводської 
команди поліції про 
суспільно-політичне 
становище у 
Тернопільському воєводстві 
за липень 1924 року 

-

Розпорядження 
Тернопільської команди 
держполіції про посилення 
нагляду за Лігтером 
Степаном і Ланг Фрідою 

Розпорядження 
Теребовлянського 
повітового староства і 
повітової команди поліції 
щодо проведення 
контрольних зборів 
військовозобов'язаних та 
план їх проведення 

Розпорядження повітової 
команди поліції про порядок 
надання ЗВІТІВ щодо. . 
сусшльно-поштичного 
становища у 
Теребовлянському повіті 

Розпорядження повітового 
староства і держполіції 
щодо призову в армію осіб 
1906, 1907, 1908 років 
народження, план призову 
та відомості постерунків з 
цього питання 

Донесення повітової 
. . 

команди І постерунюв 
поліції про політичну 
агітацію окремими особами 

- -

3 4 5 

І 3 серпня 1924 р. 29 
іІ 

11 

І І 

-

3 лютого 1929 р. 2 
6 лютого 1929 р. І 

І 

І 
і 

21 вересня 1929 р. 1 
4 жовтня 1929 р. 11

11 
І 

І 

І 

І 
І 

-

28 березня 1929 р. 1 І 

17 травня 1929 р. 

І 

22 травня 1929 р. 9 
6 липня 1929 р. 

І 
І 

І � І І 

І! 
І 

29 січня 1929 р. 22 
13 липня 1929 р. І 

І 

і 
І 



1 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

11 

-

2 

Донесення постерунків 
держполіції про 
нелегальний перехід 
кордону Романком Іваном і 
Сагайдак Софією 

Донесення постерунків полі-
ції в Теребовлі про збори 
міщан, що відбулися (копії) 

Інформації повітової 
команди держполіції про 
з'їзд української 
інтелігенції, що має 
відбутися у Львові 

Донесення постерунків і 
повітової команди поліції 
стосовно проведення агітації 
серед українців щодо виїзду 

у Радянську Україну 

Відомості постерунків 
держполіції на осіб, що 
займаються політичною 
. . 

ДІЯЛЬНІСТЮ 

Списки осіб, що 
. . 

заарештоваНІ за поштичну 
. . 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Списки осіб, які були 
виселені із Польщі 

Описання особистих 
прикмет членів банди 
Курили Павла 

ІІ 

ІІ 
ІІ 
ІІ 

ІІ 

11
ІІ 

: 

І 

3 

25 ЛІ0!J?ОГО 1 ,�9 f>. 
29 червня ] 5?29 р. 

І 

І 

11 березня 1929 р. 

11 

7 січня 1929 р. 
6 лютого 1929 р. 

2 лютого 1929 р. 
17 лютого 1929 р. 

І 

27 листопада 1929 р. 
грудень 1929 р. 

14 січня 1929 р. 

І 

28 лютого 1929 р. 

23 серпня 1925? р. 

І 

11 

І 
.І 

-- .-

4 

§ 

9 

-

5 

10 

зо 

2 

І 

[ 

§

1: 

! 

І 

І 

,І 

іІ 

- -

І 

іІ 
11 

!і

І 

ІІ 

І 

І 

11 



1 

328 

329 

330 
І І

І 

331 

332 

333 

-

і 

-

2 

Розпорядження 
Міністерства внутрішніх 
справ (копії), повітової 
команди держполіції щодо 
втручання поліції у випадку 
вистушв з1 сторони 
українського студентства 

Розпорядження начальника 
Львівського округу 
легалізації вимірювальних 
приладш щодо зняття 
деяких обов' язків з органів 
поліції, що не входять в їхні 
функції ( копії) 

Розпорядження воєводської 
і повітової команд поліції 
щодо проведення 
спортивних змагань, яю 
мають відбутися 

Розпорядження 
Тернопільського 
воєводського управшння 1 
. . . 

ВІДОМОСТІ постерунюв ЩОДО
. . 

розм1щення установ оргаюв 
поліції 

Розпорядження 
Тернопільської воєводської 
команди держполіції щодо 
реєстрації товариства 
«Поліцейський дім 
здоров'я» у воєводстві та 
список його членів 

Списки повітової команди 
держполіції щодо місць 
дислокації постерунків та 
відомості останніх про 
єврейські віросповідальні 
гміни і секти 

4 5 

]2 квіmя 192, р. ь 

11
11 

І 
іі
І 

І 
І 

І 

16 лютого 1929 р. 6 
22 лютого 1929 р. 

16 квітня 1929 р. [7 

15травня 1929 р. !І
11 11 

ІІ 

30 травня 1929 р. 11 
9 грудня 1929 р. І ! 

І 

Іі

1 лютого 1929 р. 4 

24 березня ]929 р. 
І 

і 
І 

11

березень t ,29 р. з 

20 листопада 192, р. І 

І ! 
І 
І 

І 
І 

- ---- - -



1 

334 

335 

І 
І 336 
І 

І 
І 

337 

І 
І 

338 

І 
' 

339 

ІІ 

340 

І 
. .  

2 
- - -

Списки офіцерів, рядових 
службовців повітової 
команди поліції, статистичні 
відомості про штати і 
озброєння 

Списки службовців 
повітової команди і 
постерунків поліції, які є 
членами організацій 
протиповітряної оборони 

Відомості повітової команди 
і постерунків держполіції на 
офіцерів і рядових, які 
добровільно внесли свої 
кошти у фонд Пілсудського 

Протоколи нарад. . комендант1в постерунюв 
Теребовлянського повіту 

Інформації воєводської 
команди держполіції про 

. .надходження коштш, яю 
зібрані українцями, що 
проживають в Америці, на 
користь українського 
населення у Польщі 

Розпорядження воєводської 
команди по результатах 
перев1рки 1нспектором 
Дидвиковським підрозділів 
поліції Тернопільського 
воєводства (копія) 

Протоколи перевірок 
постерунків держполіції 
Теребовлянського повіту 

- - -

11 

ІІ 

- -
3 

З січня [�2� р. 
30 �удня i,2� р. 

2 січня 1929 р. 
2 квітня 192� р. 

9 квітня 1929 р. 
22 квітня 1929 р. 

березень 1928 р. 
25 вересня 1929 р. 

29 травня 1929 р. 
1 червня 1929 р. 

7 жовтня 1929 р. 

лютий 1929 р>. 
грудень 1929 р. 

.- ·- -

' 

І 

ІІ 

І 

ІІ 

: 

4 s 

з, 
ІІ ІІ ІІ 

і! 11 
ІІ 

11 І ІІ 
ІІ 

28 
І ІІ 

11 

І 

І 11 
-23 

11 
11 

11 

-

б 

2 

,і І : 
ІІ 

:1 

J 
11 

11 

Іі 

-

128 

іІ 

.· 

-
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341 листування з 1 mотого 1929 р. 15 

Тернопільською 22 листопада 1929 р. 
11 воєводською командою 11 ІІ 

поліції і Теребовлянським ІІ 
ІІ 

пов1товим староством щодо ІІ ІІ 
ІІ ІІ 

розповсюдження окремими 1: 
І особами політичної ІІ 

штератури 
-

342 Заяви окремих осіб щодо 1929 р. 132 
видачі їм кваліфікаційних ІІ 

ІІ 

свщоцтв для отримання Іі 
паспортів на виїзд за кордон 1

1 

та характеристики 
11 постерунків поліції на них. 

ІІ 
Том 1 

343 Те саме, том 2 1929 р. 101 
- -

І• 344 Те саме, том 3 1929 р. 95 

І• 345 Те саме, том 4 1929 р. 114 

11 

346 Те саме, том 5 і останній 1929 р. 86 

І'І 
347 Відомості Тернопільської 1929 р. 10 

воєводської команди І ІІ 
'І 

держполіції про осіб, які 
займаються крадіжками, 

І 
Іі ІІ 

картярством і шахрайством 11 
ІІ 

на території воєводства і 

' 
348 Розпорядження Головної 10 грудня 1929 р. 2 

команди держполіції щодо 20 грудня 1929 р. І 

представлення до нагород І 

поліцейських службовців, І іІ 
які виявили і ліквідували 11 

" 'І нелегальні тютюнові 
плантації ІІ 

ІІ ІІ 

ІІ 
ІІ 
1: 
ІІ 

- -

І ;, ·,, 
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350 

351 

! 

352 

353 

354 

-
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1930 рік 

Інформації Тернопільської 
воєводської і 
Теребовлянської повітової 
команд держполіції про 
діяльність комуністичної 
партії Західної У країни та її 
ВІДОЗВИ 

Циркуляр польської партії 
. . . 

СОЦІаЛlСТlВ ЩОДО судового 

процесу над її членами 

Розпорядження повітової 
команди держполіції щодо 
проведення мітингів 
польськими оргаюзац�ями 

Книга обліку осіб, що 
підозрюються у 
приналежност1 до 
Української військової 
організації (УВО) 

Донесення постерунка 
поліції в с. Могильниця про 
проведення зборів 
Українським національно-
демократичним об'єднанням 
(УНДО) 

Розпорядження 
Тернопільської воєводської 
команди держполіції про 
своєчасне донесення 1 
контроль за політичною 
діяльністю організації 
«Сіль роб-Єдність» 

,І 

І 

ІІ 

3 4 5 

,_ � 

-

ЛЮ'ГИЙ 1,зо р>. lб 
серпень 1,30 р. 

Іі 

ІІ 

1 березня 1930 р. 4 
29 березня 1930 р. 

І! 
ІІ 
11 
І: 

5 березня 1930 р. б 

8 березня 1930 р. 

8 квітня 1929 р. 28 
8 квітня 1930 р. І 

! 
І 

1930 р. 21 
11 

іІ 

11 

11 

Іі 

14 лютого 19:30 р. €j 

18 квітня 1,30 :р. ІІ 11

11 
11 

11 

ІІ 11 

11 
ІІ 

-- - -- ,_ 



1 2 J 4 

355 Розпорядження 28 лишш [9]0 f>· 2 

Міністерства внутрішніх 8 вересНЯJ 1,10 р. 
справ щодо правил 
поведінки іноземців, які 
тимчасово проживають на 
території Польщі 

356 Розпорядження 4 квітня 1930 р. 4 
Тернопільської воєводської 11 квітня 1930 р. 
команди держполіції про 

. . 

розсшдування випадюв 
бійки поляків з українцями 

357 Розпорядження повітового 15 квітня 1930 р. 8 
староства 1 донесення 28 травня 1930 р. 
постерунків поліції щодо 
призову в армію осіб 1909 
року народження та план 
призову 

358 Розпорядження повітової 1930 р. 9 
команди 1 донесення 
постерунків держполіції про 
встановлення м1сцепере-
бування окремих осіб 

359 Звіти повітової команди і 1 травня 1930 р. 13 
постерунків держполіції про 6 травня 1930 р. 
хід святкування національ-
ного свята 3 Травня 

360 Розпорядження 9 жовтня 19Q.9 р. 3 
Тернопільської воєводської і 8 квітня 1,30 р. 
повітової команд 
держполіції щодо боротьби 
з кримінальними 
злочинцями 

361 Розпорядження пові'Fової 3 ч>авня 1930 р. 
команди держполіції у І б червня 1930 р. 
зв' язку з виселенням із 
Румунії польського 
шдданого 



1 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

ІІ

2 

Розпорядження повітової 
команди держполіції щодо 
виселення іноземців за межі 
Польщі 

Відомості постерунка в 
с. Струсів щодо фактів 
саботажу і диверсій в районі 
постерунка 

Списки осіб, заарештованих 
у 1930 році 

Статистичні відомості 
повітової команди 
держполіції про зміни в 
особовому складі 

Щоденні рапорти 
постерунків поліції про стан 
особового складу 

Розпорядження товариства 
«Поліцейський дім 
здоров'я» про порядок веде-
ння обліку діяльності 
товариства та списки його 
члеюв 

Телефонограми 
Теребовлянської повітової 
команди держполіції 

Розпорядження Головної, 
Тернопільської воєводської і 
відомості повітової команди 
поліції щодо офіцерів і 
рядових службовців поліції, 
які володіють іноземними 
мовами 

- --

ІІ 

І! 
ІІ 

з 4 s 

13 €5ер>езня �,(2, р>. І 

11 
11

11 
11 

1930-1931 рр>. 2 11 

Іі 
11 

ІІ 11 

11 

1930 р. 17 
11 

ІІ

3 серпень 1932 р. 5 
2 вересень 1932 р. 11 

Іі 

-

січень 1930 р. 11 
грудень 1930 р. 

27 JПОТОГО 1930 р. 11 
9 травня 1930 р. 

11 

І! 

26 серпня 1925 р>. 5 
20 травня 1930 р. 

11 

18 грудня 1929 р. 5 
21 березня 1930 р 

11
11 

ІІ 

11



1 2 з 4 5 
І 

370 Списки поліцейських березень l 930 Ji). so 
службовців, які записались в грудень 1930 р. 
гурток «Протиповітряної І 

оборони» та відомості щодо 
сплати кошпв на користь 
гуртка 

371 Протоколи перевірок 2 січень 1930 р. 128 ' 

повітової команди і 
постерунків держполіції 

2 вересень 1931 р. 

Теребовлянського повіту за 
1930 рік 

372 Заяви окремих осіб щодо 1930 р. 110 
видачі їм кваліфікаційних 
свідоцтв для виїзду за 
кордон та характеристики 
постерунків поліції на них. 
Том 1 

373 Те саме, том 2 і останній 1930 р. 147 

374 Розпорядження 25 квітня 1930 р. з 

Тернопільського 16 травня 1930 р. 
воєводського управшння 
щодо боротьби із 
інфекційними хворобами іІ 

І 

375 Розпорядження повітового ЗО квітня 1930 р. 3 

І староства і повітової 1 травня 1930 р. : 
І 

команди держполіції щодо і 
і 

І 
І проведення перевірки коней 

376 Скарги населення на 4 травня 1930 р. 38 
-

поліцію за зловживання 23 липня 1932 р. І І 

службовими обов'язками 
І І 

--

377 Розпорядження 10 березня 19ЗО р. 7 

Тернопільської воєводської і 20 травня 1�30 р. 11 
11 ІІ 

повітової команд поліції ІІ 

щодо проведення обшуків у 
осіб, які нелегально І 

володіють зброєю 



' 
І 

,, 
11 

І 

378 

379 

380 

381 

382 

2 

1931 рік 

Інформація Тернопільської 
воєводської команди і 
донесення постерунків 
держполіції щодо виїзду 
комуністів в СРСР на 
партійю курси 

Інформації Тернопільської 
воєводської і повітової 
команд поліції про

. . . 
ПОЛІТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

комуністичної партії 
Західної України 

Звіт воєводської команди 
держполіції про результати 
ліквідації Української 
військової організації в 
Тернопільському воєводстві 
та інструкція даної 
організації 

Інформації повітового 
староства і повітової 
команди держполіції щодо 
діяльності українських 
кооперативш у 
Теребовлянському повіті 

Протоколи розслідувань та 
інформації Теребовлянської 
повітової команди щодо 
осіб, які звинувачуються у 
політичній діяльності і 
донесення постерунків з 
цього питання 

ІІ

9 грудня 19] І р. 
29 11J>УДНЯ ] �31 f). 

квітень 1931 р. 
грудень 1931 р. 

26 березня 1931 р. 
І жовтня 1931 р. 

5 березня 1931 р. 
16 березня 1931 р. 

1931 р. 

11 

11 

4 

н 

51 

31 

25 

33 

,,,,
11 

Іі І 

,, 

,, 

І 

,, 

11 

11 

'І 

1: 

Іі 

11 
,, 



' 

І 

1 

383 

2 

Розпорядження Головної і 
повітової команд та 
донесення постерунків 
поліції про підбір 
кандидатів на курси слідчої 
служби 

384 Розпорядження Головної і 
Тернопільської воєводської 
команд поліції про контроль 
і надання відомостей щодо 
порушень кордону та 
донесення повітової 
команди з цього питання 

385 Інформації Тернопільської 
воєводської команди поліції 
щодо осіб, які втекли в 
СРСР 

3 86 Інформація Станіславської 
воєводської команди 
держполіції про результати 
розслідування у справі 
таємної приналежності 
Данчевського Андрія до 
Української військової 
організації (копія) 

387 Донесення Тернопільської 
воєводської і повітової 
команд держполіції про 
втечу ув'язнених із тюрми 

388 Розпорядження повітової 
команди держполіції щодо 
обліку осіб, які 
підозрюються у політичній 
діяльності 

11 
11 

3 

18 ЛЮТ0ГО 1931 р. 
2 березня 1931 р. 

21 квітня 1931 р. 
16 вересня 1931 р. 

17 червня 1931 р. 
18 вересня 1931 р. 

17 rрудня 1930 р. 

12 липня 1931 р. 
21 листопада 1931 р. 

18 березня 1931 р. 
17 квітня 1931 р. 

11 

4 

20 

7 

4 

4 

12 

17 

11 

11 

11 

11 
11 

11 
11 
11 
11 

І 

11 

11 
11 
11 

S9 

5 
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389 

390 

391 

392 

393 

І 
!І

394 

\ 

2 

Розпорядження 
Тернопільської воєводської і 
повітової команд та 
донесення постерунків 
поліції про святкування 
польських свят в 
Теребовлянському повіті 

Розпорядження повітової 
команди 1 донесення 
постерунків держполіції про 
вибір делегатів на конгрес 
сіоністів, що має відбутися 

Інформації повітової 
команди і постерунка поліції 
в с. Глещава про отримання 
аноюмного листа з 
погрозами 

Розпорядження воєводської 
та донесення повітової. . 
команди 1 постерунюв 
поліції про кількість і 
характер скоєних ЗЛОЧИНІВ

. . 
на зашзниц1 

Відомості повітової команди 
і постерунків держполіції 
про кількість конфіскованої 
зброї 

Розпорядження воєводської 
і повітової команд 
держполіції та відомості 
повітової команди і 
постерунків стосовно 
окремих осіб, що 
підтримують зв' язки з 
радянськими громадянами 

60 

3 4 § 

2s лютого 1�31 р. 26 

27 березня 1931 р. 
І! 
І
І 

11 
11

11
11

І
І 

11 

1 червня 1931 р. 8 
11 11 червня 1931 р. 

: 

lб травня 1931 р. 11 
16 червня 1931 р. 11 11 

1: 

І! 11 11 
ІІ 

!! 11 11 

2 січня 1931 р. 6 

4 січня 1932 р. 11 

1931 р. 8 

І 
11 11 
Іі 
11 

13 жовтня 1931 р. 28 

12 листопада 1931 р. Іі 

ІІ 
ІІ 

11 
11 

11 11
11 11 11 

11 11 
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395 Листування з воєводською 18 листопада 1930 р. 12 
командою держполіції і 

ІІ 15 липня 1931 р. 
окружною прокуратурою 
м. Коломия щодо ІІ 

.І 
встановлення автора І! ІІ 

ІІ аноюмного листа !І ІІ 

396 Розпорядження повітової 27 лютого 1931 р. 13 
команди держполіції та 15 квітня 1931 р. : :1 11 
донесення постерунків про 

І ІІ 

!І
кількість повій у ІІ 

Теребовлянському повіті І 

397 Список членів 22 грудня 1931 р. 4 

«Поліцейського дому 
ІІ 

січень 1932 р. ІІ І І

здоров'я» за 1930 рік 

398 Протокол загальних зборів 23 квітня 1931 р. 5 
члеюв каси взаємодопомоги 11 :1 

воєводської команди 11 
ІІ 

держполіції :, 
ІІ 

399 Розпорядження повітової 19 вересня 1931 р. 7 
І команди держполіції щодо 30 листопада 1931 р. ІІ 

11 
іІ 

службових зв'язків між І 
І 

комендантами сусщюх І 
11 
ІІ 

і постерунюв !І

І• 

400 Заява членів комітету 1 О вересня 1931 р. 13 

«Будівництва церков і 12 жовтня 1931 р. І! 1: 

костешв» та донесення 

і постерунків поліції щодо 
І 

проведення публічного 
І 

' 
збору коштів 

·
о •

401 Розпорядження Головної, 22 грудня 1931 р. 18 І 

воєводської і повітової 
команд держполіції та 

5 січня 1932 р. 
І 

відомості постерунків щодо 
збору коштів у фонд ювілею 

11 
І ксьондза Бендурського 

І 1: 
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402 Розпорядження воєводської 
і повітової команд 
держполіції та донесення 
постерунків щодо осіб, які 
прибули із-за кордону 11 

11 

403 Протоколи перевірки 
повітової команди і ! 
постерунків держполіції 
Теребовлянського повіту за 
1931 рік 

404 Розпорядження повітової 
команди та донесення 
постерунків держполіції 

ІІ 

щодо введення нових 
11 

бібліотечних каталогів 

405 Розпорядження 
Волинського, 
Тернопільського 
воєводського управшнь та 
Теребовлянської повітової 
команди щодо встановлення 
місцезнаходження 
Балдитової Марії, яка 
шдозрюється у 
приналежносп до 
радянської розвідки 

406 Відомості Лодзького 
воєводського управління 
про осіб, що ухиляються від 
військової служби, та про 
встановлення їхнього І! місцезнаходження 

407 Заяви окремих осіб про 
видачу їм кваліфікаційних 

! свідоцтв для виїзду за 
кордон та характеристики 
постерунків поліції на них 

3 

4 листопада 1931 р. 
14 листопада 1,3] р. 

ІІ

1931 р. 

21 листопада 1931 р. 
11 січня 1932 р. ІІ

І 

19 серпня 1931 р. 
15 вересня 1931 р. 

І 

ІІ 

11 
111111 
І 

1923 р. 

ІІ 

1931 р. 

4 

14 

11 
ІІ 

143 

11 

ІІ

11 
!І

3 
І! 

11 

11 

ІІ

11 

68 

11 

І! 
11 

13 

-

5 

-

- -

62 

11

11 
11 
11 
11 

11 

11 

1111
11 
11 

І! 
11 

11 
11 
11 

11 

1: 
11 

11

11 
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408 Розпорядження 
воєводського управління і 
повітової команди 
держполіції про порядок 11
видачі автобусних квитків 11 

409 Протоколи постерунків про 
розслідування скарг 
населення на поліцейських 

1932 рік 

41 О Інформації повітової 
команди держполіції щодо 
організаційно-політичної 
діяльності комуністичної 
партії Західної України 

411 Списки членів Українського 
товариства «Основа» 

412 Інформації повітової 

413 

. . 

команди 1 постерунюв 
держполіції щодо 
політичної діяльності 
«Організації українських 
націоналістів» (ОУН) 

Донесення повітової 
команди держполіції і 
постерунків у Львові про 

. . 

сусшльно-поштичну 

діяльність місцевого 
комітету «Єврейської партії 
праці» 

414 Виписки із законів, декретів 
і наказів урядів Австрії і 
Польщі 

415 Відомості постерунків 
поліції про святкування 
українських свят у повіті 

3 

9 жовтня 1931 р. 
21 жовтня 1931 р. 

1931 р. 

23 січня 1932 р. 
28 грудня 1932 р. 

15 березня 1932 р. 
26 березня 1932 р. 

19 лютого 1932 р. 
31 грудня 1932 р. 

13 лютого 1932 р. 
17 травня 1932 р. 

1932 р. 

1932 р. 

ІІ 

4 

5 

16 

18 

16 

41 

11 

6 

5 

11 

11

Іі 
11 
1 1 

1
1

1
1 

11 

11 

11

5 
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416 

417 

418 

419 

420 

421 

� 

422 
t 

2 

Донесення повітової 
команди і постерунків 
держполіції про політичні 
настрої українського 
населення 

Розпорядження повітової 
команди з питань обліку 
осіб, що підозрюються, на 
осіб, що покарані за 

. . . . 
ПОЛІТИЧНУ ДlЯЛЬНlСТЬ 1 
. . . 

вщомост� постерунюв з 
цього питання 

Щотижневі звіти повітової 
команди держполіції про 

. . 
сусшльно-поштичне 
становище у пов1т� 

Відомості постерунків 
держполіції про факти 
саботажу і диверсій у повіті 

Результати розслідування 
пограбування в костелі 
с.Лошнів Стаховичем 
Владиславом 

Донесення повітової 
. . 

команди 1 постерунюв 
держполіції щодо боротьби 
з нелегальною торпвлею 
сахарином 

Розпорядження повітової 
команди держполіції про 
порядок призову в арм1ю 
осіб 1909-1912 років 
народження та план призову 

І 

11 

І 

і 

ІІ 

11 

І 

з 4 § 

27 ЛЮ'І10Г0 19�2 р. 12 
17 березня [9g2 p>. ІІ ІІ 

ІІ 

,11 
ІІ 

-

1932 р. 'і/ 

І 
11 

І 

і І

-

7 січня 1932 р. 19 
3 червня 1932 р. 

І 

-

1932 р. 3 
І 

І 

27 січня 1932 р. 15 

16 липня 1932 р. 
І 

І 
І І 
І І 
І І 

-
14 березня 1932 р. 13 
24 березня 1932 р. 

І І 

І 
І 

20 травня 1932 р. [4 

1 липня 1932 р. 

іІ І 

І 

.І 
і ІІ 
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423 Розпорядження повітової 20 серпня 1932 р. 8 
-

команди поліції і протоколи ЗО серпня 1932 р. 
нарад комендантів 
постерунюв 
Теребовлянського повіту 11 

11

424 Розпорядження воєводської 24 лютого 1932 р. 23 
і повітової команд поліції та 29 березня 1932 р. 
донесення постерунюв щодо 
прибуття українців із 
Америки на територію 
воєводства І 

425 Розпорядження воєводської 2 березня 1932 р. 36 
і повітової команд 27 вересня 1932 р. 
держполіції щодо 
проведення публічного 
збору коштів на святкування 
дня пам'яті Пілсудського 

426 Розпорядження повітової 23 лютого 1932 р. 16 
команди та донесення 1 О березня 1932 р. 
постерунків держполіції 
щодо проведення 
публічного збору коштів на 
будівництво костелів 

427 Протоколи перевірок 1932 р. 126 
повітової команди і 11 

постерунків держполіції 
Теребовлянського повіту за 
1932 рік 

428 Інформації воєводської і 16 квітня 1932 р. з 

повітової команд поліції про 13 вересня 1932 р. І! 
ІІ діяльність фірми «Косяж» 

ІІ 

11 
[І 

ІІ 11 
11 11 

ІІ 
� - І! "" 

--:: 

:;;, 

ііііі.оІ 
-

І 
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1933 рік 

429 Інформації воєводської і 17 січня 1934 р. 37 
донесення повітової жовтень І ,34 р. 11 
команди держполіції щодо 1: 
політичної діяльності 11 

11 
11 
11 

організації українських 11 11 

націоналістів (ОУН) 

430 Донесення повітової 16 грудня 1932 р. 25 
команди держполіції щодо березень 1933 р. 
підозри у політичній 
діяльності начальника гміни 
Лужецького Матвія 

431 Відозви українських 1933 р. 15 
-

організацій проти виховання 
українських дітей у 

ПОЛЬСЬКОМУ дуСІ 

432 Виписки із наказів Головної 1933 р. 4 
команди держполіції 11

433 Розпорядження 27 січня 1933 р. 31 
Міністерства внутрішніх 12 жовтня 1933 р. 11 

справ,воєводського 
управління і повітової 
команди поліції щодо 
розкриття і боротьби з 

І 

нелегальними тютюновими 
І 

плантаціями 11 І 

434 Розпорядження воєводської 1933 р. 13 
ІІ і повітової команд 1: 11 

ІІ держполіції щодо 11 

І! 11дотримання суворого ІІ 
ІІ 

порядку шд час 11 

11 проходження рейдової Іі 
бригади туристів та 

11 11 
11 

донесення постерунюв з 11 11 
ІІ 11 
11 11 цього питання ІІ 11

- - ·- ·---

І 



1 

435 

436 

437 

438 

439 

: 440 

441 

і 

2 

Розпорядження 
воєводського управління і 
повітової команди держполі-
ції щодо призову в армію 
осіб 1912 року народження 
та донесення постерунків з 
цього питання 

Розпорядження повітової 
команди 1 донесення 
постерунюв щодо 
святкування дня 3 Травня 

Розпорядження 
Міністерства внутрішніх 
справ і воєводської команди 
щодо обов' язків 
поліцейських під час 
виступів безробітних 

Розпорядження воєводської 
і повітової команд 
держполіції щодо зміни 

. . . .

кордОНІВ ГМІН у ПОВІТІ 

Розпорядження воєводської 
і повітової команд 
держполіції та донесення 
постерунків про порядок 
ведення діловодства 

Протоколи нарад 
комендантів постерунків 
Теребовлянського повіту 

Протоколи зборів делегатів 
товариства «Поліцейський 
дім здоров' я» та списки 
членів цього товариства 

11 

11

І 

І 

: 

з 4 5 

1933 р. 26 

1933 р. 15 

·-

5 лютого 1933 р. 2 
10 лютого 1933 р. 

І 

-

21 липня 1933 р. 25 
8 листопада 1933 р. 

: 

·-

1933 р. 15 
І І 

І 

І 

,і 

23 травня 1933 р. 43 
11 

11 

-

1933 р. 9 
11 ІІ 

11 :І 

І: 



1 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

2 

Протокол зборів делегатів 
каси взаємодопомоги 
офіцерів держполіції 
Тернопільського воєводства 

Розпорядження воєводської 
і повітової команд 
держполіції про дозвіл на 
проведення публічного 
збору коштів на користь 
товариства«Сім'я 
поліцейських» 

Розпорядження воєводської 
і повітової команд 
держполіції про дозвіл на 
проведення публічних 
зборів коштів на 
будівництво пам'ятника 
Пілсудському 

Протоколи перевірок 
повітової команди і 
постерунків держполіції за 
1933 рік 

Розпорядження повітової 
команди та донесення 
постерунків держполіції про 
розповсюдження книги Піл-
судського «Незалежна 
Польська держава» 

Розпорядження воєводської 
команди держполіції щодо

. . 
надання ЗВІТНОСТІ про 
діяльність гуртка 
протиповітряної оборони та 
списки його членів 

3 4 s 

5 жовтня 1933 р. 7 
ІІ 
;, 

і 

І 

-

18 жовтня 1933 р. 3 
30 листопада 1933 р. 

І 

З березня 1933 р. 18 
24 березня 1934 р. 

ІІ ІІ 

1933 р. 135 
ІІ 

І 11 
І 

І 

1 серпня 1933 р. 65 
26 серпня 1933 р. 11 І 

ІІ І 

ІІ 

11 

І І 

І 
5 квітня 1933 р. 12 

ІІ 
5 жовтня 1933 р,, І 



І 2 3 4 s 

448 Статистичні відомості еі1;1е11в 1�13 �- (;] 
постерунків держполіції про єі1;1ень і ��4 р. ІІ

нещасю випадки на Іі 
громадських дорогах під час 11 

11 руху гужового транспорту І 

--
449 Розпорядження повітового 18 квітня 1�3З р. 9 

староства (копія) та 16 травня 1�33 р. 11 
донесення постерунків І 

держполіції щодо І 
І 

І 
проведення перевірки коней 

:1 в 1933 році 
І 

450 Розпорядження повітової 30 січня 1933 р. 58 
-

команди та донесення 16 березня 1933 р. І 

постерунків держполіції 
І Іі 
І 

щодо застереження І 

поліцейських службовців 
вщ порушення громадського 
порядку І І І 

І 
--

451 Листування з воєводською 17 січня 1933 р. 14 
І 27 липня 1933 р. І 

І командою 1 постерунками 
І 

поліції щодо скарг І 
І 
І населення на поліцейських І 

-- - - -
І 1934 рік 

452 Розпорядження 6 жовтня 1934 р. 21 
воєводського управшння 21 грудня 1934 р. 
про вщправку тютюнових 

І 

виробів, що конфісковані у 
населення повіту 

-

453 Розпорядження повітового 8 листопада 1934 р. 2 
староства (копія) про 17 листопада 1�34 р>. І 

·� 
зд�иснення контролю 

І 
органами поліції за роботою І 

земельних комісій під час І 

проведення розподілу землі 11 
:і 

11 

І 11 
• 

-

--
_; 



1 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

2 

Розпорядження повітового 
староства та донесення 
постерунків держполіції про 
черговий призов в армію 
осіб 1913-1914 років 
народження 

Списки осіб, що 
підозрюються у політичній 

. . 
ДlЯЛЬНОСТl 

Програма 8-ми денних 
курсів протихімічної 
оборони для комендантів 
будинків 

Розпорядження воєводської 
команди держполіції 
стосовно вибору делегатів 
на з'їзд товариства 
«Поліцейський дім 
здоров' я» та списки членів 
товариства 

Розпорядження воєводської 
і повітової команд щодо 
проведення нарад 
комендантів постерунків 
Теребовлянського повіту, 
програма і протокол наради 

Листування з воєводським 
управлінням і постерунками 
поліції з питань 
розповсюдження марок 
серед населення з метою 
збору коштів на будівництво 
пам' ятника Пілсудському 

Протоколи перевірок 
повітової команди і 
постерунків держполіції 
Теребовлянського повітv 

11 

І 

!І

І 
І 

3 4 5 

15 травня 1934 р. 16 
червень 1934 р. 

Іі 
11 

ІІ ІІ 

грудень 1927 р. 12 

1: 

-

листопад 1934 р. 2 

11 ІІ 

11 

20 червня 1934 р. 19 
28 грудня 1934 р. І 

І 

І 

1: 

16 січня 1934 р. 
20 лютого 1934 р. 

7 11 

11 :І ІІ 

11 

11 11 ІІ 

-

28 лютого 1934 р. 45 
24 листопада 1934 р. 11 

11 
Іі 

ІІ 

ІІ 

11 
11 

січень 1934 р. 150 

грудень 1934 р. :, 

-- -
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461 Загальні відомості про 1934 [Р). 4 ' 

географічне, економічне і 
11 

поштичне становище у ІІ 

Теребовлянському повіті 
' 

462 Скарги населення на 3 травень 1934 р. 14 

І 
службовців держполіції за 5 жовтень 1934 р. 
побої та листування з 

ІІ 
І воєводською командою з ІІ 

цього питання 
І І! 

-

463 Листування з 13 травня 1934 р. 18 
Тернопільською З 1 липня 1934 р. ІІ 

І
І 

воєводською командою 
І 

11 Іі 
11 ІІ 

щодо результапв ІІ 

. 
. 

розсшдування у справ� 
використання зброї І 

постерунковими поліції І 

І 

1935 рік 

· -

464 Інформація повітової 12 січня 1935 р. 5 

ІІ 
команди держполіції про 7 лютого 1935 р. 
організаційне становище 
«Організації українських і ' 

11 
ІІ націоналістів» (ОУН) у І 

І 

ПОВІТІ 

465 Накази коменданта 28 вересня 1935 р. 9 

Теребовлянської повітової ЗО грудня 1935 р. 
І 

команди держполіції 
за 1935 рік І 

466 Щоденні накази 51-го З липня 1935 р. 200 

ПІХОТНОГО ПОЛКУ В 11 зо грудня 1,зs р. І 

і! 
м. Бережанах 

,! Іі І 
І 

11 

ІІ 

І 
� І 

--- --
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467 Розпорядження повітової :ювіwень ��!3§ р. 2, 

команди та донесення 2 серпня 1,зs р. І 

І постерунків держполіції 
щодо боротьби з І! 

І 11 нелегальними ІІ ІІ 

радіоустановками та ІІ11 ІІІІ
користуванням 11

ІІ 
радюмережею 

ІІ 
ІІ 

11 
468 Пропозиції воєводської і 6 червня 1935 р. 

-

[2 
ІІ 

повітової команд 24 липня 1935 р. І
І 

держполіції щодо нової 
службової інструкції 

469 Розпорядження Головної і 12 серпня 1935 J:>. 32 
повітової команд листопад 1935 р. 
держполіції щодо ІІ 

ІІ 

проведення публічних ІІ 

зборів коштів на день 
вшанування пам' яті І І 

Пілсудського та відомості І 
І 

постерунюв з цього питання І 

470 Протоколи перевірок 26 липня 1935 р. 9 
-

постерунків держполіції І 5 серпня 1935 р. І ІІ 
: І 11Теребовлянського повіту 
І 

471 Розпорядження повітового 5 червня 1935 р. 14 
-

26 червня 1935 р. i 
11 ІІ староства 1 донесення 
11 11 

постерунків держполіції 
І іІ 

щодо проведення перев1рки 
11 коней 11 

. 

472 Листування з квітень 193S р. 21 

Тернопільською вересень 1�35 р. ІІ 
11 ІІ 

воєводською командою і 
постерунками поліції з 11 
питань розслідувань скарг 
населення на поліцію 

І І 
І І 

І ;, 

- -- -- - -

іііі 
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473 Протоколи і листування з 30 rрудня 193§ р. 13 

воєводською командою 11 січня 1996 р. 
щодо розслідування у справі 
застосування зброї 
службовцем поліції 
Кубраком Францішком 

474 Розпорядження 31 rрудня 1935 р. 7 
воєводського управління і З січня 1936 р. 
пов1тового староства про 
боротьбу з порушеннями у 
рибних заповідниках та 
представлення до 
нагородження осіб, які 
виявили ЦІ порушення 

1936 рік 

475 Накази коменданта 30 квітня 1936 р. 19 
Теребовлянської повітової 28 листопада 1936 р. 
команди держполіції за 
1936 рік 

476 Заяви окремих осіб щодо червень 1936 р. 7 
видачі їм кваліфікаційних 
свідоцтв для виїзду за 
кордон та характеристики 
постерунюв на них 

1937 рік 

477 Накази коменданта 10 червня 1937 р. 17 
Теребовлянської повітової 30 вересень 1937 р. 
команди держполіції за 
1937рік 

478 Розпорядження воєводської 27 січня 1937 р. 13 
команди та донесення 24 rрудня 1937 р. 
постерунків держполіції 
щодо необхідності 
виховання у молоді 
усвідомлення ролі і 
значення поліції в де жаві 



1 2 

479 Квартальні відомості 
повітової команди і 
постерунків держполіції про 
спортивні заходи 
поліцейських спортивних 
клубів 

480 Розпорядження 
воєводського управління 
щодо покращення обліку 
загальноземельних та Інших 
установ у Теребовлянському 
повіті та облікові дані на 
них 

481 Розпорядження повітової 
команди та донесення 
постерунків держполіції про 
знищення печаток шсля 

11 зносу 

І 482 Листування з воєводським 
управлінням і постерунками 

11 
11 поліції стосовно осіб, що 

нелегально володІють 
зброєю, списки останніх та 
про навчання поліцейських 
стрільбі 

483 Відомості повітового 
староства про осіб, які 
мають дозвіл на право 
володіння зброєю 

1939 рік 

484 Списки осіб, що 
шдозрюються у 
приналежності до 
товариства «Січ» у 
Теребовлянському повіті 

-

І!
11 

11 

11

11 

11 

3 

- 8 лист0пада 1,з1 р.

- -

9 червня 19З, р>.

1 квітня 1937 р. 
26 квітня 1937 р. 

червень 193 7 р. 
6 серпня 193 7 р. 

1936-1937 рр. 

4 грудня 1935 р. 
січень 1938 р. 

-

- -

1925р. 

4 5 

23 

11 
ІІ 

Іі 
' 

І І 

14 

11 11 

11
11

22 
ІІ 11 

і: 
ІІ 

65 
11 

11 

11 

11 
i: 

11 

26 

11

іі 11 11 
11 11 

t(!) 
ІІ 

11 

ІІ 

11 

.. 11 
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485 Інформації повітової 
команди і постерунків 
поліції про членів 
«Організації українських 
націоналістів» (ОУН) 

486 Накази правління Спілки 
колишніх добровольців ІІ 

польської армії в Теребовлі 

487 Списки членів іноземного 
дипломатичного корпусу у 

ІІ Варшаві 

488 Інформаційний щоденний 
журнал «Вшистке 

ІІ 
стронництва» ІІ

489 Карта Теребовлянського 

ПОВІТУ 

І 490 Відомості повітового 
староства про кшьюсть 
будинків і жителів 
населених пункт1в ІІ 

Теребовлянського повіту
11 
11 

491 Положення про порядок 
застосування зброї органами 

І поліції та прикордонними 
І частинами 

492 Накази коменданта 
І Теребовлянської повітової 

команди держполіції 

493 Листування з воєводською 
командою і постерунками 
держполіції стосовно 
діяльності «Організації 
українських націоналістів» 

І (ОУН) 

-

• 

з 

] S червня 1 tЗ� р. 
21 ЛИІІШІ І�З, f). 

червень 1939 р. 
серпень 1939 р. 

18 січня 1923 р. 

1928 р. 

1939 р. 

- -
1939 р. 

2 лютий 1939 р. 

24 січня 1�38 р. 

-

З жовтня ]�:37 р. 
26 листопада [ �ЗЧ р. 

11

11

І 

11 

4 

[2 

[З 

16 

[1 

-

2 

1 

3 

6-

7 

11

11 
11 

s 

- --

- -

- -

11 

1
1 
11

11

-

- -

11 
11 

11 

Іі 
11 

11

11 

:І 

11 

' 

11 

11 

І! 
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Відділення : персональне 
1920 рік 

494 Розпорядження 30 травня 1921 р. 2 
Міністерства внутрішніх 13 липня 192[ р. 
справ і Тернопільської 
окружної команди 
держполіції щодо 
упорядкування в1дстрочок 
призову в арм1ю 

495 Розпорядження Головної і 26 червня 1920 р. 2 
окружної команд 21 липня 1920 р. 
держполіції «Всхуд» з 
питань перекваліфікації і 
перевірки службовців 
держполіції 

496 Розпорядження окружної 1920 р. з 

команди держполіції 
«Всхуд» та пропозиції 
відцілення польової 
жандармерії в м. Теребовлі 
щодо призначення 
службовців на посади та 
донесення з цього питання 

497 Розпорядження окружної 1920-1921 рр. 5 
команди «Всхуд» та 
донесення повітової 
команди в м. Теребовлі і 
постерунків поліції щодо 
реєстрації службовців 
поліції, уродженців 
м.Горного Шленська 

498 Облікові списки службовців 1921 р. 5 

жандармерії, що 
перебувають у шлюбі 



1 

499 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

2 

1921 рік 

Відомості Теребовлянської
повітової команди на 
службовців поліції, що 
підлягають звільненню 

1922 рік 

Заяви окремих осіб та 
листування з окружною 
командою та постерунками 
держполіції щодо прийняття 
на службу в органи поліції 

Відомості постерунка 
держполіції в с. Новосілка 

. . 

щодо результат1в перев1рки 
окремих службовців 

Списки службовців 
постерунків поліції та членів 
їх сімей 

Обліковий список виданих 
кваліфікаційних свідоцтв 

1923 рік 

Заяви окремих осіб і листу-
вання з постерунками з 
питань прийняття їх на 
службу в органи поліції 

Прохання окремих службов-
ц1в та листування з постерун 
ками поліції з питань 
переміщення їх по службі 

Вказівки Теребовлянської 
повітової команди щодо 
розподілу службовців 
поліції згідно посад 

10 червня 192) р.

1922 р. 10 

1922 р. 

1922 р. 5 

1923 р. 7 

1923 р. 14 

1923 р. 6 

18 березня 1920 р. 
24 травня 1926 р. 
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-
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507 Місячні статистичні 10 лютого 1923 р. 11 
відомості Теребовлянської 5 грудня 1923 р. 
повітової команди ІІ 

держполіції щодо ІІ 11 

укомплектування особового 
ІІ 

ІІ 

складу 11 ІІ 

508 Списки службовців 1923 р. 32 
Теребовлянської повітової 

11 
11 

І 
команди держполіції та 11 
короткі установчі відомості 

І 
на них 'І 

509 Відомості постерунків на 1923 р. 9 
службовців поліції, які І 

І мають професії ремісників І І 

-
510 Листування з постерунками 1923 р. 12 

·� І щодо надання пенсш
окремим службовцям поліції І 

-
1924 рік 

-
511 Заяви окремих осіб і 1924 р. 16 

листування з постерунками ІІ І 

щодо прийняття на службу в І 
І 

органи поліції І 

-
512 Заяви окремих службовців і 1924 р. 9 

І листування з окружною І 

командою 1 постерунками І 
І 

поліції щодо переміщень по І І І
І 

службі 

--

513 Заяви окремих службовців 1924 р. 12 

постерунків держполіції 11 І! 11 
ІІ 

І щодо звільнення їх із 
служби 

11 
11 Іі ІІ 

11 
ІІ 

І 11 ІІ 
ІІ 
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514 Місячні іменні списки 31 грудня 1923 р. 12 
службовців Теребовлянської 3 грудня 1924 р. 11

повітової команди 11 11 i, 11
держполіції із зазначенням 
займаних посад 11 

11 11

515 Списки службовців 
Теребовлянської повітової 

1924 р. 19 

команди держполіції та 
короткі установчі дані на 
них 

516 Донесення Тернопільської 13 серпня 1924 р. 2 
окружної команди про 9 вересня 1924 р. 
вбивство службовців поліції І 

Скавінського Антона і 
Понондри Антона 

-

1925 рік 

-

517 Заяви окремих осіб про 1925 р. 6 
прийняття на службу в 11 11

органи поліції 

518 Відомості Тернопільської 1925 р. 16 
окружної і повітової команд 11 

ІІ 11 
держполіції з питань 
переміщення по службі І 

І 
окремих осіб 

519 Рішення повітової команди 1925 р. 19 

держполіції і листування з 
11 воєводською командою 
11 

щодо звільнення окремих 
службовців із органів поліції 11 

520 Відомості на окремих 22 липня 1925 р. 2 
11 

службовців, що 11 

11 
представлені до підвищення 11 
по службі 11 11 

11 

- - -
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521 Листування з воєводською.... 
командою держполщн з 
питань пониження у посадах 
окремих службовців 

522 Статистичні відомості 
повітової команди поліції 
про особовий склад 
держполіції за листопад 
1925 року 

523 Місячні іменні списки 
службовців Теребовлянської 
повітової команди 

І держполіції 

524 Списки рядових службовців 
воєводської команди 

11 держполіції 

525 Відомості Тернопільської 
воєводської команди 
держполіції на старших 
керівників, які звільнені від 
здачі практичних іспитів 

1926 рік 

526 Рішення воєводської і 
повітової команд 
держполіції з питань 
переміщення по службі 
поліцейських службовців 'І 

527 Рішення повітової команди 
держполіції з питань 
звільнення із органів поліції 
окремих службовців 

з 

22 жовтня 1,25 р. 
27 жовтня 1925 р. 

5 листопада 1925 р. 

3 січня 1925 р. 
1 грудня 1925 р. 

1925 р. 

1925 р. 

- -

1926 р. 

і5?26 р. 

- - --

11 
11 
11 
11 
'І 
І
І 

ІІ 

І 

11 

І! 
11 

. 

s 

7 

Іі 
11
11
11

2 
-

11 

11 

11 
11 
11 

.� 
-

36 

І 

19 

3 

22 

-

13 

,, 

11 
11 
11

11 

І! 
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528 

529 

530 

І 

ІІ 

531 

532 

533 

534 

11 

2 

Розпорядження воєводської 

і повітової команд поліції 
щодо штатної розстановки 
службовців та донесення 
постерунюв з цього питання 

Місячні списки службовців 
повітової команди 
держполіції 

Розпорядження воєводської 
команди 1 листування з 
постерунками поліції щодо 
відкриття та підбору 
кандидат1в на курси

. . 

кер1вниюв 

1927 рік 

Рішення повітової команди 
держполіції з питань 
переміщення по службі 
окремих службовців 

Відомості воєводської 
команди держполіції на 
старших керівників із 
зазначенням місця служби 

Місячні іменні списки 
службовців Теребовлянської 
повітової команди 
держполіції із зазначенням 
займаних посад 

1928 рік 

Рішення повітової команди 
держполіції з питань 
прийняття на службу в 
органи поліції 

3 4 5 

3 січня 1926 р. 8 

25 липня 1926 р. 
ІІ 
ІІ 

І 
ІІ 

30 січня 1926 р. 20 
іІ З вересня 1926 р. ІІ 

ІІ 11
:1 

І І 

-

24 лютого 1926 р. 
З березня 1926 р. 

І 
І 

і І 
І І І І 
І І 

І І 

1927 р. 3 
І 

11 

І І

31 грудня 1927 р. 36 
,І 
'І 

іІ 
І 

11 11 І 

-
З лютого 1927 р. 14 

4 грудня 1927 р. 

1: 

11 
-

1928 р. 4 
ІІ

, .• -
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535 Розпорядження воєводської 26 жовтня 1928 р. 7 

і повітової команд поліції 14 ЛИС'ІЮПада � 928 р. 
щодо ведення обліку 
звільнених із органів поліції 
та відомості постерунків 
поліції про це 

536 Місячні іменні списки З січня 1928 р. 22 
службовців Теребовлянської 5 грудня 1928 р. 
повітової команди 
держполіції із зазначенням 
займаних посад 

537 Послужний список 1928 р. 18 
поліцейського 
Стриковського Юліана 

538 Статистичні місячні 8 січня 1928 р. 13 
відомості повітової команди 30 грудня 1928 р. 
держполіції з питань 
укомплектування особового 
складу 

1929 рік 

539 Заяви і рішення повітової 23 жовтня 1929 р. 4 
команди держполіції щодо 
прийняття на службу в 
органи поліції Лакомого 
Лукаша 

540 Розпорядження Головної і 1929 р. 2 

рішення повітової команд 
держполіції щодо 
переміщень по службі 
окремих службовців 
держполіції 

541 Розпорядження воєводської 1929 р. 
команди щодо 
представлення окремих 
службовців до підвищення 
пос бі та анкети на них 



1 ·2

542 Заяви,особисті документи і 
рішення повітової команди 
держполіції з питань 

звільнення із органів поліції 
окремих службовців 

543 Розпорядження Головної, 
воєводської і повітової 
команд держполіції щодо 
представлення до 
нагородження окремих 
службовців за виконання 
службових обов'язків 

1930 рік 

544 Заяви окремих службовців 
та листування з воєводською 
командою і постерунками 
поліції щодо переміщень по 

службі 

545 Анкети представлених до 
нагород окремих службовців 
повітової команди 
держполіції 

546 Послужний список рядового 
службовця поліції 
Балкеровича Яна 

547 Відомості воєводської 
команди держполіції на 
керівників, які звільнені від 
здачі практичних іспитів 

1931 рік 

548 Рішення повітової команди 
держполіції щодо 
переміщень по службі 
окремих осіб 

� 

3 

1929 р. 

8 лютого 1929 р. 
11 25 липня 1929 р. 

,, 

11 
11 11 
11 

І 

6 березня 1930 р. 
26 березня 1930 р. 

1930 р. 

i 

1930-1938 рр. 

11 
11

26 жовтня 1926 р. 
Іі 
І: 

ІІ 

1931 р. 

Іі 

ІІ 

4 

[S 

19 

-

5 

5 

16 

2 

7 

5 

-

--

- -

-

- -

І 

83 

ІІ

ІІ 

ІІ 

ІІ 
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549 Заяви окремих службовців і 
листування з постерунками 
поліції з питань звільнення 
їх із органів поліції 

550 Справа про призначення 
пенсії поліцейському 

І 
службовцю Гадзінському 
Адаму 

1932 рік 

551 Рішення повітової команди 
держполіції щодо прийняття 
на службу в органи поліції 
окремих осіб 

552 Заяви окремих службовців 
та листування з 
постерунками держполіції 
щодо переміщень по службі 

553 Пропозиції повітової 
команди держполіції щодо 11 

підвищення по службі 
окремих службовців поліції 

554 Місячні іменні списки 

ІІ службовців повітової 
команди держполіції із 
зазначенням займаних посад 

555 Протокол проведення 
наради з повітовими 
інструкторами воєводської І 

команди держполіції І 

556 Пропозиція повітової 
команди держполіції щодо 
переведення на пенсію 

І 

службовця поліції 
Веселовського Андрія 

з 

1931 р. 

І 

І 

24 лютого 1931 р. 
11 травня 1931 р. 

- -

1932 р. 

1932 р. 

11 

·--

1932 р. 

1 червня 1932 р. 
29 вересня 1932 р. 11 

11 

3 липня 1932 р. 
І 

І 

7 січня 1930 р. 
15 січня 1,32 р. 

І 
І 

І 

-

4 

11 

13 

11 

64 

14 

5 

17 

6 

- - ·-

ІІ 

s 

-

-

- -

-

ІІ 

ІІ 

! 

І 

! 

! 
І 

І 
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558 

559 

560 

561 

562 

2 

1933 рік 

Заяви окремих осіб та 
листування з воєводською 
командою 1 постерунками 
держполіції з питань 
прийняття на службу в 
органи поліції 

Заяви окремих службовців 
та листування з 
постерунками поліції щодо 
переміщень по службі 

Квартальні відомості 
повітової команди щодо 
змін в обліково-
кваліфікаційних картках 
службовців поліції 

Місячні статистичні 
. . 

ВІДОМОСТІ про 
укомплектування особового 
складу Теребовлянської 
повітової команди і 
постерунків поліції 

Місячні іменні списки 
службовців Теребовлянської 
повітової команди 
держполіції із зазначенням 
займаних посад 

Розпорядження Головної, 
воєводської і повітової 
команд з питань 
зарахування вислуги років 
(пенсії) на службі в органах 
поліції 

3 4 

1933 р. 25 

1933 р. 101 

9 січня 1933 р. 9 
11 жовтня 1933 р. 

2 січня 1933 р. 11 
30 грудня 1933 р. 

2 січня 1933 р. �4 

31 грудня 1933 р. 

22 травня 1933 р. 23 
24 грудня 1963 _р. 
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1934 рік 

563 Заяви окремих осіб та 7 серпня 1934 р. [9 
листування з постерунками 14 вересня 1934 р. 
держполіції з питань 
прийняття на службу в 
органи поліції і відомості 
постерунюв щодо 
поліцейських, які отримали 
винагороди натурою 

564 Листування з воєводською 1934 р. 67 
командою 1 постерунками 
держполіції щодо 
переміщень по службі 
окремих осіб 

565 Заяви окремих службовців 1934 р. 25 
та листування з 
постерунками держполіції 
щодо звільнення із органів 
поліції 

566 Статистичні відомості січень 1934 р. 18 
команди держполіції про rрудень 1934 р. 
особовий склад 

567 Місячні іменні списки 29 січня 1934 р. 19 
службовців Теребовлянської 28 rрудня 1934 р. 
повітової команди 
держполіції із зазначенням 
посад 

568 Листування з 29 травня 1934 р. 6 

Тернопільською 21 серпня1934 р. 
воєводською командою і 
постерунками держполіції 
щодо представлення 
кандидатів на курси 
постерункових комендантів 



ІІ 

11 

1 

569 

570 

571 

572 

573 

2 

1935 рік 

Заяви окремих осіб та 
листування з 
Теребовлянською повітовою 
командою 1 постерунками 
держполіції з питань 
прийняття їх на службу в 
органи поліції 

Заяви службовців та 
листування з постерунками 
держполіції стосовно 
переміщень по службі 

Список службовців 
повітової команди 
держполіції, які 

. .
представлею до шдвищення 
по службі 

Статистичні місячні 
відомості про особовий 
склад Теребовлянської 
повітової команди 
держполіції 

Списки службовців 
повітової команди 
держполіції, які претен-
дують на посади замісників 
постерункових комендантів 

574 Квартальні обліково
кваліфікаційні картки на 
службовців повітової 
команди держполіції 

575 Місячні іменні списки 
службовців Теребовлянської 
повітової команди 
держполіції із зазначенням 
займаних посад 

ІІ 

ІІ 

ІІ 
ІІ 

І 

11 

11 

ІІ 

3 

1935 р. 

1935 р. 

28 грудня 1935 р. 

січень 1935 р. 
грудень 1935 р. 

січень 1936 р. 

січень 1935 р. 
жовтень 1915 р. 

січень 1935 р. 
жовтень 193$ р. 

Іі 

Іі 

,і 

І 

І 

ІІ 

4 

27 

96 

4 

8 

10 

18 

12 

ІІ 

11 
11 

11 

ІІ 

і 

І 

11 
11 

11 

11 

І! 

11

І, І! 

s 

- -І

Іі 
11

Іі 

11 

11 
ІІ 



1 

576 

577 

578 

579 

580 

2 

Відомості Теребовлянської 
повітової команди 
держполіції на осіб, які 
направляються в школу 
поліцейських службовців 

Відділення: дисциплінарне 
1920 рік 

Донесення постерунків 
поліції в Теребовлі на осіб, 
які скоїли кримінальні 
злочини 

Журнал обліку службовців, 
. . 

яю покараю у 
дисципшнарному порядку за 
порушення службових 
обов' язків та аморальні 

вчинки 

1923 рік 

Донесення постерунків 
поліції і статистичні 
відомості повітової команди 
щодо службовців, які 

. . 

покараю в дисципшнарному 
порядку за порушення 
службових обов'язків і 
аморальні вчинки 

1924 рік 

Листування з окружною і 
повітовою командами та 
статистичні відомості про 
службовців, які покарані в 
дисциплінарному порядКУ за 
порушення службових 
обов' язків і аморальні 
вчинки 

з 

2 листопада 19З5 р. 

23 червня 1920 р. 27 
30 листопада 1920 р. 

1922 р. Зі 

4 травня 1923 р. 6 
22 rрудня 1923 р. 

11 січня 1924 р. 6 

20 березня 1924 р. 



ІІ 

І 

І 

І 

І 

1 І 

І 

1 

581 

582 

583 

584 

І 

2 

1925 рік 

Розпорядження і вказівки 
повітової команди з питань 
накладення дисциплінарних 
стягнень за порушення 
службових обов' язків і 
аморалью вчинки 

Розпорядження повітової 
команди,донесення 
постерунку поліції в с. 
Ілавче, протоколи і рішення 
дисциплінарних комісій про 
накладання стягнень за 
порушення службових 
обов' язків на Свідерського 
Францішека 

1926 рік 

Статистичні відомості 
повітової команди про 
юльюсть накладених 
дисципшнарних стягнень на 
службовців за порушення 
службових обов'язків і 
аморальні вчинки 

Донесення повітової 
команди, постерунків 
поліції, протоколи і рішення 
дисциплінарних комісій про 
накладання стягнень на 
службовців поліції за 
порушення службових 
обов' язків і аморальні 
вчинки 

І 

'І 

!І

11 

І 

! 

3 

1925-1930 рр. 

17 жовтня 1925 р. 
7 листопада 1925 р. 

7 липня 1926 р. 
13 січня 1928 р. 

1926 р. 

4 

19 

13 

9 

52 

' 

ІІ 
ІІ 
11 
ІІ 

І 

ІІ 

11 
ІІ 

1: 

11 
11 

ІІ 
11 

ІІ 

ІІ 

5 

11 
,І 
І 
І 

І 
І 

11 
І, 

11 

ІІ 

І! 



І 

585 

586 

587 

588 

2 

1927 рік 

Донесення повітової 

команди про знятrя та 

накладання дисциплінарних 
стягнень на службовців 
поліції за порушення 
службових обов' язків і 
аморалью вчинки 

1929 рік 

Статистичні відомості 
повітової команди про 
кількість накладених 
стягнень на службовців за 
порушення службових 
обов' язків і аморальні 

вчинки 

Донесення повітової 
команди, постерунюв 
поліції і рішення 

• •v 

дисципшнарних ком1с1и про
накладання стягнень на
службовців поліції за
порушення службових
обов' язків і аморальні
вчинки 

1930 рік 

Статистичні відомості 
постерунків поліції про 
дисциплінарні стягнення, 
що накладені на службовців 
поліції за порушення 
службових обов'язків і 
аморальні вчинки 

3 4 

1927 р. 45 

2 січень 1929 р. 10 

2 жовтень 1929 р. 

1928-1929 рр. 128 

І березня 1930 р. 9 

6 березня 1930 р. 



1 2 з 4 $ 

589 Донесення повітової 1929-1931 рр. 149 

команди, вказівки і рішення 

дисциплінарних комісій 

щодо накладення стягнень ІІ 

на службовців поліції за Іі 
11 

порушення службових 11 
ІІ

обов'язків і аморальні ІІ Іі 
ІІ 11 ІІ 

вчинки ІІ,, 

1931 рік 
� 

ІІ 
-

590 Статистичні відомості 1931 р. 4 

повітової команди про 11 11 
11 

кількість стягнень, що ІІ 11 

накладені на службовців за 11 
11 

порушення службових 

обов' язків і аморальні 

І 
вчинки 

591 Листування з комісаріатом 9 грудня 1931 р. 5 

м. Тернополя щодо 21 грудня 1931 р. 11 
11 

накладання стягнення на 11 
11 

службовця поліції Стенпеля Іі 

Яна за аморальні вчинки 
ІІ 11 

- -

1932 рік 

592 Списки службовців серпень 1932 р. 9 

повітової команди поліції, жовтень 1932 р. 

які покарані у 
дисциплінарному порядку 

593 Донесення повітової 1932 р. 138 

команди і рішення 

дисциплінарних комісій 
щодо накладання стягнень 
на службовців поліції за 

порушення службових 
обов'язків і аморальні 

Іі 
вчинки 

- -



1 

594 

595 

596 

597 

2 

Вказівки воєводської і 
повітової команд поліції про 
зняття стягнень 1з 
службовців поліції та 
списки останюх 

1933 рік 

Квартальні і місячні 
. . 

статистичю вщомост1 
повітової команди про 

. . 

дисципшнарю стягнення, 
що накладені на службовців 
поліції за порушення 
службових обов' язків і 
аморалью вчинки 

Донесення повітової 
команди,листування з 
постерунками поліції і 
. . 

р1шення дисципшнарних 
комісій щодо накладання 
стягнень на службовців 
поліції за порушення 
службових обов' язків і 
аморальні вчинки. Том 1 

Те саме, том 2 і останній 

з 

21 ЛІ01і0F.0 19(31 р. 
20 січня [9:32 р. 

1933 _f). 

1933 р. 

1933 р. 

1, 

11 
11 

І 

І 

І 

І 

І 

І 

4 

І 

31 

193 

ІІ 

11 
11 
ІІ 

[97 

111------+-------------+----------::,_:-:--+:--=------t'�--ч-

598 

І, 

1934 рік 

Статистичні відомості 
повітової команди поліції та 
списки службовців, які 
покарані в дисциплінарному 
порядку 

1934 р. :34 

11 ІІ

І ІІ 

11 11 

11 1: 



1 

599 

600 

601 

602 

603 

604 

2 

Донесення повітової 

команди, листування з 

постерунками поліції і 

рішення дисциплінарних 

комісій щодо накладання 

стягнень на службовців за 

порушення службових 

обов' язків і аморальні 

вчинки. Том 1 

Те саме, том 2 і останній 

1935 рік 

Статистичні відомості 
повітової команди про 
кількість стягнень, що 
накладені на службовців 
поліції за порушення 

службових обов' язків і 
аморалью вчинки 

Донесення повітової 
команди, листування з 
постерунками поліції і 
. . 

р1шення дисципшнарних 
. ·� 

ком1сш щодо накладання 
стягнень на службовців за 
порушення службових 
обов' язків і аморальні 
вчинки. Том 1 

Те саме, том 2 і останній 

Таємні доповнення до 
наказів коменданта 
Тернопільської воєводської 
команди поліції щодо 
накладання і зняття 
дисциплінарних стягнень та 
списки службовців 

J 

1934 р. 

1934 р. 230 

1 квітня 1935 р. 8 
ЗО вересня 1935 р. 

1934-1935 рр. 139 

1934-1936 рр. но 

27 серпня 1,в6 р. J 



1 2 з 

Відділення: навчальне 

1920 рік 

605 Постанова Головної 6 липня ] 920 р. 
команди поліції про 
навчання службовців у 
поліцейських школах 

1921 рік 

606 Копія циркуляра коменданта 28 вересня 1921 р. 2 
Вищої школи поліції, об'ява 27 листопада 1921 р. 
команди поліції 9-го округу 
про відкриття в Тернополі 
поліцейської школи 

607 Списки службовців постеру 10 вересня 1921 р. 8 
нків поліції, які навчаються 

1922 рік 

608 Шкільний журнал повітової 1922 р. 14 
команди поліції за 
1922/1923 навчальний рік 

1923 рік 

609 Накази окружної команди 4 серпня 1923 р. 6 
поліції і донесення постерун 12 жовтня 1923 р. 
ків щодо відряджень 
поліцейських на курси та їх 
списки 

610 Списки службовців 1 О травня 1923 р. 7 
постерунків поліції, які 15 травня 1923 р. 

закінчили поліцейські курси 

611 Списки службовців травень 1923 р. 
постерунків поліції 
Теребовлянського повіту, 
які не навчаються 



1 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

2 

1924 рік 

Річна програма навчання 
службовців Тернопільської 
окружної команди поліції 

1925 рік 

Циркуляри Головної і 
окружної команд поліції про 
порядок навчання 
службовців поліції 

Постанови воєводської і 
повітової команд 
держполіції щодо 
відкомандирування 
службовців на поліцейські 
курси 

Відомості Тернопільської 
воєводської команди поліції 
на вищих службовців, які 

. . . .

звшьнею вщ здач� 
практичних іспитів 

Списки керівників 
Тернопільської воєводської 
команди поліції, які 
звільнені від здачі 
практичних іспитів 

Списки рядових службовців 
Тернопільської воєводської 
команди поліції, які 
звільнені від здачі 
практичних іспитів. Том 1 

Те саме, том 2 

Те саме, том З і останній 

З червня 1924 р. 

8 січня 1�25 р. ' 

26 лютого 1925 р. 

1 березня 1925 р. ]0 

1 О листопада 1925 р. 

1925 р. lS 

1925 р. 48 

1925-1926 рр. 94 

]925 р>. 

1925 :Р· 



1 2 

1926 рік 

620 Програма навчання 

службовців Теребовлянської 
повітової команди поліції на 
1926 рік 

621 

622 

623 

Вказівка повітової команди 
поліції про недоліки у 
навчанні службовців поліції 

Розпорядження 
Тернопільської воєводської 
команди поліції та 
донесення повітової 
команди щодо проведення 
навчання по киданню гранат 

1927 рік 

Програма навчання для 
службовців Тернопільської 
воєводської команди поліції 
на 1927 рік 

1928 рік 

624 Циркуляри Головної 
команди поліції щодо 
підбору кандидатів на слідчі 
курси та надання вищих 
посад тим, хто закінчив 
поліцейські курси 

625 Копії вказівок Головної і 
Тернопільської воєводської 
команд поліції щодо 
організації курсів 
протихімічної оборони для 
службовців поліції 

27 липня 1926 р. 
27 березня 19'2.7 р. 

зо липня [ 926 р. 
11 серпня 1926 р. 

21 серпня 1926 р. 
9 квітня 1927 р. 

1927 р. 

13 липня 1928 р. 
20 листопада 1,28 р. 

27 липня 1,26 р. 
1 жовтня [ ,28 f>· 

11 
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626 Списки загальних шкіл на 15 вересня 1928 р. 
території Теребовлянського 
повіту та відомості про 
кількість дітей, що в них 
навчаються 

1929 рік 

627 Оголошення Головної ко- 16 лютого 1929 р. 
манди держполіції про набір 17 лютого 1929 р. 
службовців на офіцерські 
курси та програма навчання 

1931 рік 

628 Донесення повітової 9 грудня 1931 р. ІЗ 

команди держполіції про 24 грудня 1931 р. 
виконання інструкції щодо 
навчання службовців поліції 
у постерунках 

629 Списки поліцейських 14 січня 1931 р. 10 
постерунків поліції, які 29 січня 1931 р. 
навчаються і не навчаються 

1932 рік 

630 Річні програми для навчання січень 1932 р. 17 
службовців Теребовлянської листопад 1932 р. 
повітової команди 
держполіції на 1932 рік 

631 Вказівка Тернопільської 19 січня 1932 р. 14 
воєводської команди та 9 лютого !�32 f). 
списки службовців повітової 
команди поліції, що 
навчаються і не навчаються 

632 Розпорядження Тернопіль- 4 березня 1932 р. 
ськоївоєводськоїкоманди 4 жовтня 1932 р. 
держполіції щодо представ-
лення кандидатів на слідчі 

си та списки останніх 



1 2 з 

633 Квартальний план та 27 серпня ��32 р. 
вказівки щодо звітності про 8 вересня i��2 р. 
навчання службовців 
повітової команди поліції на 
1932 рік 

634 Вказівка Тернопільської 8 січня 1932 р. 3 
воєводської та донесення 
повітової команд поліції 
щодо проведення лижних 
курсів для службовців 
поліції 

1933 рік 

635 Місячні програми навчання 19 квітня 1933 р. �9 
службовців повітової З лютого 1934 р. 
команди поліції на 1933 рік 

636 Розпорядження 23 січня 1933 р. 21 
Тернопільської воєводської 14 листопада 1933 р. 
та донесення повітової 
команд держполіції щодо 
проведення набору 
службовців поліції на 
поліцейські курси 

637 Вказівки Тернопільської 16 червня 1933 р. 24 
воєводської і повітової 20 січня 1934 р. 
команд поліції про недоліки 
у політичному навчанні 
службовців поліції та 
донесення постерунків з 
цього питання 

1934 рік 

638 Місячні програми навчання 1933-1934 f>P· 
службовців Теребовлянської 
повітової команди поліції на 
1934 рік 



1 2 3 

639 Вказівка Тернопільської 5 січня 1934 р. 
воєводської і донесення 1 О лютого 1934 р. 
повітової команд поліції 

щодо надання списюв 

кандидатів на поліцейські 

курси 

640 Відомості постерунків 4 червня 1934 р. 32 
поліції щодо проведення 15 жовтня 1934 р. 
навчальних занять з1 
стрільби серед службовців 
поліції у 1934 році 

1937 рік 

641 Місячні програми навчання липень 1937 р. 20 
службовців Теребовлянської 26 листопада 193 7 р. 
повітової команди поліції на 
1937 рік 

1938 рік 

642 Постанова воєводської 31 грудня 1938 р. 2 

команди щодо підвищення 
кваліфікації службовців 
поліції 

1939 рік 

643 Місячні програми навчання 9 червня 1939 р. 22 

службовців Теребовлянської вересень 1939 р. 

повітової команди поліції 

Відділення:господарське 

644 Відомості Головного жовтень 1920 р. 14 

управління і постерунків 
поліції про кількість коней і 
підвод, що реквізовані у 
населення армією Петлюри 



1 

645 

646 

647 

648 

649 

650 

651 

2 

Відомості повітової команди 
про кількість отриманого 
обмундирування за 1920 рік 

1921 рік 

Розпорядження окружної 
команди та донесення 
постерунків поліції щодо 
сплати за оренду прим1щень 
та плани прим1щень 

1922 рік 

Розпорядження Міністер-
. . .

ства внутр1шюх справ 1 
окружної команди поліції 
щодо порядку зняття 
податків із службовців 
(копії) 

Розпорядження і циркуляр 
окружної команди щодо 
шдвищення щоденних 
пайкових норм службовцям 

поліції 

Розпорядження Теребовлян-
ського повітового староства 
і план перевірки запряжних 
тварин 

Відомості окружної і повіто-
вої команд щодо зібраних 
коштів на поховання 
підкомісара Кенска Ф. та 
для його вдови 

Статистичні відомості пові-
тової команди про наявність 
казарменого, канцелярсь-
кого та іншого інвентаря за 
ІІІ- й ква тал 1922 о 

3 4 

І вересня 1920 р. 4 

серпень 1921 р. 14 
липень 1928 р. 

26 червня 1922 р. 5 
29 липня 1922 р. 

16 травня 1922 р. 6 
13 листопада 1922 р. 

29 червня 1922 р. 2 

1921 р. 16 
16 травня 1926 р. 

1922 р. 
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652 Відомості постерунків лютий 1922 р>. 11 
поліції про добровільні 11 березень 1922 р>. 11 

11 

внески, що зібрані на 11 
користь репатріантів із Росії 

11 

1923 рік 

653 Циркуляри Міністерств 1 січня 1924 р. 4 

внутрішніх справ та фінан- 27 березня 1924 р. 
сів з господарських питань 

654 Циркуляри і розпорядження 14 січня 1923 р. 17 
Міністерства фінансів щодо 11 січня 1923 р. 

11 
11 
ІІ 

матеріального забезпечення 11 
цивільних і військових ІІ 

І службовців 

655 Розпорядження 18 лютого 1923 р. 5 
Міністерства фінансів щодо 14 вересня 1923 р. 

І І збільшення коштів на 
відрядження для службовців 

І 

І

поліції (копії) 

656 Розпорядження 1 О червня 1923 р. 3 

Міністерства фінансів про 29 серпня 1923 р. 

порядок стягнення податюв 
із службовців ( копії) Іі 

11 

657 Розпорядження 9 листопада 1923 f>. 3 

Міністерства громадських 15 грудня 1923 р. 

робіт та окружної команди 11 11 
щодо економії коштів на 11

будівництві, господарстві у ІІ 

зв' язку із стабілізацією ІІ

польської марки 

658 Розпорядження окружної 24 квітня 1923 р. 4 

команди щодо надання відо- 13 листопада [ 923 р>. ІІ

мостей про кількість транс-
портних засобів, запасах 11 

фуражу та донесення 
повітової команди 
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659 Розпорядження окружної 6 липня 1923 р. 3 
команди щодо складання 
проекту бюджетного 
кошторису на 1924 рік 

660 Вказівка окружної команди 24 липня 1923 р. 21 
про єдиний порядок обліку 9 серпня і923 р. 
господарського 1нвентаря та 
відомості про кількість 
інвентаря повітової команди 

661 Циркуляр окружної команди 4 грудня 1923 р. 11 
щодо надання додаткових 15 січня 1924 р. 
відомостей до 
господарського зв1ту за 
11- півріччя 1923 року та
відомості повітової команди

662 Розпорядження (копія) 4 січня 1924 р. 1 
дирекції залізниці у Львові і 
Тернопільського 
воєводського управшння 
про збір залізничних 
матер1ал1в, що залишилися 
після війни 

663 Відомості повітової команди 7 травня 1923 р. 16 
про кількість заарештованих 15 січня 1924 р. 
у 1923 році 

664 Розпорядження повітової 6 лютого 1927 р. 16 
команди щодо взяття на 19 лютого 1927 р. 
облік друкарень, готелів, 
окремих будинків і квартир 
та донесення постерунків 
про результати обліку 

665 Відомості повітової команди лютий 1923 р. 2:3 
і постерунків поліції щодо липень 1923 р. 
добровільних пожертвувань 
вдовам померлих 
с жбовців поліції 
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666 Місячні іменні списки 3 лютого 1923 р. 
службовців повітової ЗО листопа,ца 1923 р. 
команди поліції з 
підрозділами по посадах за 
1923 рік 

667 Двохтижневі журнали січень 1923 р. 25 
видавництва Аркта у серпень 1923 р. 
Варшаві «Пшенленд 
видавничи» 

1924 рік 

668 Місячні відомості про 10 лютого 1924 р. 34 
товарообіг по складу 14 серпня 1,24 р. 
повітової команди поліції за 
1924 рік 

669 Циркуляри Міністерств 16 березня 1924 р. 7 
внутрішніх справ і фінансів 7 липня 1924 р. 
з господарських питань 
(копії) 

670 Розпорядження та 11 березня 1924 :р,. 3 
інформації Міністерства 
внутрішніх справ стосовно 
грошових запас1в у 
державних касах та 
заокруглення і перерахунок 
сум при операціях (копії) 

671 Розпорядження окружної 5 квітня 1924 р. 18 
команди про порядок 19 липня 1924 р. 
надання господарських 
звітів за 1924 рік та звіти 
повітової команди 

672 Розпорядження 2 березня 1924 р. 
воєводського управління з 3 квітня 1924 р. 

?итань ліквідації таборів
1нтернованих 
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673 Розпорядження 25 січня � ,24 р. 
воєводського управління і 21 лютоге 1924 р. 
повітового староства про 

порядок заготшш палива 

(копії) 

674 Розпорядження 10 ЛЮТОІ10 192� р. 
Тернопільської окружної 

команди про збір на користь 

освіти у Малопольщі та 

відомості повітової команди 

щодо зібраних коштів 

675 Циркуляри і розпорядження 18 лютого 1924 р. 
окружної команди поліції 25 червня 1924 р. 
про розподіл і збереження 
обмундирування службовців 

676 Загальні вказівки окружної 2 березня 1925 р. 6 

та місячні фінансові звіти 8 березня 1925 р. 

повітової команди поліції за 
1924 рік 

677 Розпорядження 23 лютого 1924 р. 2 

Тернопільського 
воєводського управшння 
щодо проведення ревізій 
виплат допомоги сім'ям 

резервістів (копії) 

678 Розпорядження 8 січня ]924 р. 

Теребовлянського 
повітового староства про 
підготовку до обчислення 
розміру податків з рухомого 
і нерухомого майна 
населення 

679 Договори повітової команди січень 19Q.2 р,.

і постерунків про найняття грудень 1!922 р. 

казарм і приміщень для 
поліції та плани останніх 
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1925 рік 

680 Проект бюджетного 5 червня ]924 р. 
кошторису повітової 23 червня 1924 р. 
команди поліції на 1925 рік 

681 Проект фінансового 15 січня 1925 lf). 21 
кошторису повітової 26 березня 1 �2§ р. 
команди 1 листування з 
окружною командою про 
порядок складання цього 
проекту на 1926 рік 

682 Розпорядження про розподіл 13 травня 1925 р. 
та вимоги повітової команди 9 жовтня 1925 р. 
щодо надання кредитш на 
придбання палива і фуражу 
на зимовий період 1925-
1926 рр. 

683 Розпорядження окружної 24 березня 1925 р. 13 

команди про вручення 20 квітня 1925 р. 
службовцям поліції 
придбаних акцій 
«Польського банку» та 
донесення повітової 
команди щодо виконання 
цього розпорядження 

684 Місячні звіти повітової січень 1925 р. !44
команди про витрати листопад 1925 р. 
бюджетних коштів за 1925р. 

685 Листування з воєводською 28 жовтня 1925 ,. з 

командою і фінансовою 1 О листопада 1925 р. 
касою щодо надання 
кредитів на утримання 
арештованих 

686 Квартальні господарські 3 січня І �26 р. t8 

звіти повітової команди за 4 жовтня 1926 р. 
1925 lK
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687 Донесення повітової 

команди про результати 
проведеної ревізії окружною 
контрольною палатою і 
протокол 

688 Розпорядження воєводської 
команди поліції щодо 
розподілу обмундирування 
серед службовців у 1925 р. 

689 Місячні відомості щодо 
товарообігу по складу 
повітової команди поліції за 
1925 рік 

690 Розпорядження Львівської 
окружної комісії з економії 
коштш та донесення 

. . . 

постерунюв про кшьюсть 
приміщень, що зайняті 
ПОЛІЦІЄЮ 

691 Договори найму казарм 
постерунками поліції 

692 Відомості окружної команди 
поліції про відновлення 
договорів найму казарм між 
постерунками і приватними 
власниками 

693 Листування з 
Тернопільською 
воєводською командою 
щодо сплати за приміщення, 
які займає поліція 

694 Розпорядження воєводської 
і повітової команд щодо 
проведення огляду зброї та 
донесення постерунків 
поліції п о її стан 

3 

3 вересня 192§ р. 

5 лютого 1925 р. 
19 червня І 926 р,. 

9 січня 1925 р. 
8 січня 1926 р. 

9 жовтня 1925 р. 
21 жовтня 1925 р. 

травень 1925 р. 
грудень 1925 р. 

20 січня 1925 р. 

4 березня 1925 р. 
27 липня 1925 р. 

15 липня 1925 р. 
28 липня 1925 f), 

з 

39 

15 

7 

26 
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695 Розпорядження повітової лютий 1925 р. 
команди щодо надання 4 Ж0В11НЯ 1 �2S р.

квартальних відомостей про 
кількість конфіскованої 
зброї та донесення 
постерунків з цього питання 

696 Розпорядження воєводської 6 жовтня 1925 р. з 

команди щодо надання 13 жовтня 1925 р. 
відомостей та відомості 
повітової команди поліції 
про кількість інвентаря 

697 Журнал обліку витрат 1 січня 1925 р. 14 
фуражу повітової команди З 1 грудня 1925 р. 
поліції за 1925 рік 

698 Розпорядження воєводської 18 березня 1925 р. 4 
і повітової команд з питань 23 жовтня 1925 р. 
охорони зал1зничних 
об'єктів і порядку 
вуличного руху 

1926 рік 

699 Розпорядження воєводської 5 лютого 1926 р. 5 

та донесення повітової 8 жовтня 1926 р. 
команди про економію 
коштів і недостатність 
виділених кредитів по 
бюджету за 1926 рік 

700 Квартальні відомості щодо 1 лютого 1926 р. 26 

товарообігу по складу 14 грудня 1926 р. 

повітової команди за 1926 р. 

701 Квартальний господарський 4 липня 1926 р. 11 

звіт повітової команди за 
1926 рік 

702 Сумарні зведення по стягнен 1 березня 1926 р. 
ню податків із службовців 
поліції за бе езень 1926 . 
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703 Розпорядження воєводської 1 вересня [ 92(; р. 
команди щодо надання 4 вересня І ,26 р. 
відомостей про кількість 

приватних приміщень, які 

зайняті поліцейськими 
установами, та донесення 

повітової команди з цього 

питання 

704 Повідомлення повітової січень 1926 р. 26 
команди про перерахування жовтень 1926 р. 
грошей для сплати за 
наймання казарм постерунка 
ми і звіти з цього питання 

705 Справа про незаконне 9 квітня 1926 р. 45 
користування грошовою 30 червня 1926 р. 
допомогою членами сім'ї 
постерункового 
Мислинського С. 

706 Донесення повітової коман 9 грудня 1926 р. 5 

ди і постерунків поліції про 13 грудня 192е р. 
реєстраціювласноїзброїу 
службовців поліції, яких 
переведено в інший повіт 

707 Квартальні відомості про 1 квітня 1926 р. 20 

кількість конфіскованої 3 липня 1926 р. 

зброї і амуніції у населення 
повіту 

708 Список інвентаря,зброїі 21 січня ] 926 р. 2 

амуніції повітової команди 

709 Розпорядження 9 липня 1926 р. ІЗ 

Тернопільської воєводської і 12 липня [9�е ,. 

повітової команд поліції та 
донесення повітової 
команди щодо необхідних 
коштів для заготівлі палива 
на зимовий період 1926-
]927 
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710 Розпорядження повітової 29 лиє110пада 1,2§ р. 
команди щодо продажу 25 ЛІО'F0:Л0 19�6 р. 
непридатних до 
поліцейської служби коней 
та протоколи оцінки і їх 
списання 

1927 рік 

711 Квартальні відомості щодо 7 грудня 1926 р. зs 

товарообігу по складу ЗО вересня 1927 р. 
повітової команди 

712 Квартальні господарські З січня 1927 р. 32 

звіти повітової команди за 11 липня 1927 р>. 
1927 рік 

713 Місячні статистичні 7 січня 1927 р. 15 
відомості повітової команди ЗО грудня 1927 р. 
про укомплектоваюсть 
штатш 

714 Місячні сумарні зведення З 1 грудня 1926 р. 20 

про збір податків із 19 жовтня 1927 р. 
службовців повітової 
команди поліції за 1927 рік 

715 Звіт правління каси 1928 р. 1§ 
взаємодопомоги про обігові 
кошти за 1928 рік 

716 Проекти і плани 8 квітня 1927 р. 1()) 
будівництва та ремонту 6 червня 1927 f>· 
приміщень повітової 
команди поліції 

717 Договір наймання казарм та 8 червня 1927 р. 4 
приміщень для постерунків 4 ІіJ)JДНЯ f �28 F,). 
поліції в Теребовлі 
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718 Квартальні відомості
повітової команди про 
сплату за наймання казарм і 
приміщень постерунками 
поліції за 1927 рік 

719 Розпорядження воєводської 
команди,донесення 
повітової команди і 
постерунків поліції про 
обмін австрійських 
гвинтівок на російські та 
протоколи обміну 

720 Розпорядження 

721 

Міністерства внутрішніх 
справ 1 листування з 
воєводською командою 
щодо проведення та 
результати перев1рки стану 
озброєння і амуніції та 
протоколи перев1рки 

Розпорядження повітової 
команди та донесення 
постерунків поліції про 
порядок зберігання зброї в 
казармах 

722 Розпорядження воєводської 
та донесення повітової 
команд поліції щодо 
проведення класифікації 
коней та виділення тих, що 
підлягають продажу 

723 

1928 рік 

Циркуляр Міністерства 
фінансів щодо змін у 
правилах і інструкціях для 
фінансових кас 

з 

20 січня 1927 р. 
21 квітня 1928 р. 

15 березня 1928 р. 
27 червня 1928 р. 

6 липня 1928 р. 
13 листопада 1929 р. 

12 січня 1927 р. 
11 квітня 1927 р. 

16 квітня 1927 р. 
25 квітня 1927 р. 

жовтень 1928 р. 
лютий 1929 р. 

7 

22 

4 
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І 
725 Звіт правління каси [928 р. 1§ 

взаємодопомоги про обігові і 

кошти за 1928 рік І 

726 Місячні звіти про товарообіг 8 жовтня 1928 _р. s 
по складу повітової команди 1 О грудня 1928 р. 
поліції І 

-
727 Розпорядження воєводської 27 вересня 1928 р. з 

і повітової команд про 1 ЖОВ11НЯ 1928 р. 
порядок проведення перед-
плати на внутр1шню позику 
серед службовців поліції та іІ 
список передплатниюв 

І ;! 

728 Іменні списки членів лютий 1928 р. 20 
товариства «Поліцейський 30 листопада 1928 р. І � І 

дім здоров' я» повітової 
команди поліції ІІ 

11 І 

729 Розпорядження Головної і 27 жовтня 1928 р. 8 
повітової команд поліції що- 2 листопада 1928 р. І 

до добровільного збору кош : 
!І

тів серед службовців у фонд і 

Пілсудського та донесення 11 І 

постерунюв з цього питання ІІ І 

730 Розпорядження воєводсько- 17 серпня 1928 р. 25 
го управління, повітового серпень 1928 р. 

І ІІ 

староства та донесення 
11 І постерунків поліції щодо 

І !І
розмірів оплати, що .І 
стягуються римо- і греко-

І 
католицькими священиками 
за богослужіння ІІ 

І 11

731 Розпорядження воєводської 25 жовтня 1928 р. 29 
і повітової команд та 14 січня 1929 р. і: 

ІІ І 
донесення постерунків 

І поліції щодо дотримання 
ІІ 

санітарних правил під час 
випікання хліба і помолу 

- борошна - ,. 

І ,,,� 
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732 Повідомлення Генерального 17 еершня 19�8 р. 
штабу стосовно недоліків в 20 ЛИЄ1!0П3:Ца � 928 р. 
обліку та класифікації 

коней;розпорядження 
Міністерства внутрішніх 
справ і воєводської команди 
поліції щодо подолання цих 

недошюв 

733 Оголошення Головної і 29 грудня 1928 р. 
воєводської команд про 3 січня 19(29 р. 
закупівлю коней для поліції 
та забезпечення умов роботи 
комісії по закупівлі 

1929 рік 

734 Розпорядження воєводської 15 травня 1929 р. 2 
та донесення повітової 
команд поліції щодо 
розподілу і реалізації 
кредитів на бюджетний 
період 1929-1930 років 

735 Місячні звіти про товарообіг 8 лютого 19(29 р. 75 

по складу повітової команди 11 листопада 1929 р>. 
поліції за 1929 рік 

736 Розпорядження 4 січня 1929 ,. J 

Міністерства громадських 8 квітня 1929 р. 

робіт і воєводської команди 
поліції з питань обчислення 
сплат за приміщення в 
державних будинках 

737 Зведена книга стягнення 1929-1930 р,р>. 
податків із службовців 
повітової команди і 
постерунків поліції за 1929-
1930 роки 
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738 Розпорядження Головної і 

повітової команд та доне-

сення постерунків поліції 

щодо розповсюдження 

І 
календарів і організації 

кампанії по проведенню 

вистав на користь «Поліцей-

ського дому здоров'я» 

739 Розпорядження воєводської 

і повітової команд поліції та 
донесення постерунюв щодо 
розповсюдження етикеток 
на честь дня народження 

І 
Пілсудського 

740 Відозви воєводської і 
повітової команд поліції про 
добровільні грошові внески 
на користь Пілсудського та 

. 
донесення постерунюв щодо 
зібраних коштів 

741 Листування з воєводською 
командою 1 постерунками 

І поліції про укладення 
договорів щодо наймання 

. .
прим1щень для постерунюв 

742 Розпорядження воєводської 
команди та донесення 
повітової і постерунків 
поліції щодо проведення 
нових телефонних ліній 

743 Розпорядження воєводської 
і повітової команд поліції 
про порядок зберігання 
архівних документів за 
1919-1920 роки 

[і 

І 

І 

з 

З 1 серпня 1929 р. 
28 грудня 1,2, р. 

11 березня 1929 р. 
25 березня 1929 р. 

8 квітня 1929 р. 
24 квітня 1929 р. 

1929-1930 рр. 

19 квітня 1928 р. 
29 грудня 1929 р. 

16 лютого 1929 р. 
28 лютого 1929 р. 

І 

ІІ 
І 

І 

І 
І 

І 

І 

11 

4 s ,� ,. 

ІІ 

41 'І 
І 

І 

і 

8 
і 

І: І 

І 

--
34 

І І 

: 
І 

! 
І 
І 

І 
і 

18 
: 

І 

Іі 

14 
ІІ 

Іі 

іі 

іІ 

з 

І 

:, 

І 

' ... , іі1:" 
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744 Розпорядження повітового 12 бер,езня �,2, р. 
староства та донесення пові-
тової команди поліції щодо 

13 березня 1�29 р. 

надання списків власників 
будинків, в яких розміщені 
постерунки поліції 

745 Інструкції і плани Головної і 8 жовтня 1929 р. 9 

розпорядження воєводської 
команди щодо спорудження 
кліток для поліцейських 
собак 

1930 рік 

746 Розпорядження Міністер- 11 лютого 1930 р. 
ства внутр1шюх справ, 19 травня 1930 р. 
Головної і повітової команд 
поліції щодо економної 
витрати фінансових сум у 
1930-1931 роках 

747 Додаткові відомості повіто- 1929-1930 рр. 25 

вої команди поліції до проек 
ту бюджету на 1930-1931 рр. 

748 Звіти про товарообіг по 17 січня 1930 р. 121 

складу повітової команди за 30 січня 1931 р. 
1930 рік 

749 Повідомлення Головної і 1 травня 1930 р. п 

повітової команд поліції та З червня 1930 р. 

донесення постерунків щодо 
розповсюдження брошур 
«Короткі відомості про 
права і пільги службовців 
поліції» 

750 Розпорядження воєводської 24 травня І 916 р. 
і повітової команд та доне- 11 липня t,з0 ,. 
сення постерунків поліції 
щодо розподілу і зберігання 
дактилоскопічних иладів 



1 

751 

752 

753 

754 

755 

2 

Розпорядження воєводської 

команди про порядок 

забезпечення 

обмундируванням 

службовців поліції та 

донесення повітової 
. . 

команди 1 постерунюв 
поліції з цього питання 

Розпорядження правління 
каси взаємодопомоги 
службовців поліції і 
Тернопільської воєводської 
команди про порядок збору 
внесків в касу та зведення 
повітової команди про 
зібрані кошти за травень 
1930 року 

Місячні сумарні зведення 
повітової команди про 
податки, що стягнею 1з 
службовців 

Розпорядження 
воєводського виконавчого 
компету щодо розпродажу 
етикеток у фонд 
будівництва підводного 
човна ім. Пілсудського та 
донесення повітової 
команди і постерунків 
поліції про зібрані кошти 

Розпорядження повітової 
команди і комітету по 
вшануванню пам' яті 
Пілсудського та донесення 
постерунків поліції щодо 
розповсюдження етикеток 
на честь дня народження 
Пілс дського 

з 

11 квітня 19ЗО р. 
2 травня 1930 р. 

3 березня 1930 р. 4 
5 травня 1930 р. 

31 грудня 1930 р. 3 
28 січня 1931 р. 

17 березня 1930 р. 13 

12 вересня 1930 р. 

4 лютого 1930 р. 
28 березня 1930 р. 
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756 Розпорядження воєводської 24 квіrrня 1930 р. 
і повітової команд поліції 6 травня 1930 р. 
щодо проведення 
класифікації і продажу 

непридатних до 

поліцейської служби коней 
та протоколи продажу 

1931 рік 

75 7 Звіти про доходи і видатки лютий 1932 р. 92 
не бюджетних сум за 1931- березень 1932 р. 
1932 роки 

758 Квартальні господарські 19 жовтня 1�31 р. Зе 

звіти Теребовлянської 6 травня 1932 р. 
повітової команди поліції за 
1931 рік 

759 Місячні звіти про товарообіг ЗО січня 1931 р. 27 
по складу повітової команди 4 січня 1932 р. 
за 1931 рік 

760 Циркуляр Головної команди 11 квітня 1931 р. з 

поліції щодо зміни місць 23 квітня 1931 р. 

концентрації конфіскованих 
тютюнових виробів 

761 Повідомлення Головної 19жовтня 1931 р. 5 

команди поліції, 
зобов'язання окремих 
службовців щодо придбання 
велосипедів з оплатою у 
кредит та листування з 
фірмою «Концерн Бюглер» 

762 Розпорядження повітової 31 березня 19З 1 р. 12 

команди та донесення 1 4  квітня 1931 р. 

постерунків поліції щодо 
матеріального забезпечення 
греко-католицького 
духовенства 
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763 Розпорядження воєводської 28 листопада 1931 р. 
і повітової команд та 17 грудня 1931 р. 
донесення постерунків 
поліції щодо придбання 
ящиків для зберігання зброї 

764 Листування з воєводською 20 жовтня 1931 р. 27 
командою 1 постерунками 4 листопада 193 [ р. 
поліції з питань заготівлі 
палива на зиму 

765 Розпорядження повітової 14 липня 1931 р. 24 
команди та донесення листопад 1931 р. 
постерунків поліції щодо 
перевірки та ведення обліку 
інвентаря і зброї 

1932 рік 

766 Звіт про прибутки і видатки квітень 1932 р. 392 
не бюджетних сум березень 1933 р. 

767 Місячні звіти про товарообіг 9 лютого 1932 р. 180 
по складу Теребовлянської 2 січня 1933 р. 
повітової команди поліції за 
1932 рік 

768 Листування з воєводською березень 1932 р. 32 

командою і постерунками травень 1932 р. 

поліції щодо встановлення 
норм витрат на опалення і 
освітлення приміщень, які 
зайняті поліцією 

769 Інформації Міністерства 28 травня 1930 р. 13 

фінансів,воєводськоїі 31 січня 1931 р. 
повітової команд поліції про 
випуск трьохвідсоткової 
преміальної будівельної 
позики та донесення 
постерунків поліції про 
результати передплати 
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770 Розпорядження воєводської 14 rрудня 1932 р. 
і повітової команд про 31 Fрудня � �@2 р. 
порядок погашення 

короткострокових позик у 

касу взаємодопомоги та 
донесення постерунюв про 
кількість службовців, які 
користувались позикою 

771 Інформації Краківського 22 лютого 1932 ,. 4 

воєводського і Тернопіль- 17 листопада 1932 р. 
ського слідчого управління 

та повітової команди щодо 
організації і діяльності 
суспільно-господарської 
каси у Кракові 

772 Розпорядження воєводської 20 червня 1932 р. 14 
команди,донесення 22 липня 1932 р. 
повітової команди і 
постерунків поліції про 
страхування життя і майна 
службовців поліції 

1933 рік 

773 Розпорядження воєводської 10 липня 1933 р. 3 

команди щодо складання липень 1933 р. 
проекту бюджету на 1934-
1935 роки та попередня 
анкета повітової команди до 
проекту 

774 Звіти про прибутки і І квітня 1933 р. 35З 

видатки небюджетних сум 3 березня 1 �34 р. 

за 1933-1934 роки 

1П5 Квартальні господарські 1932-193:З рр>. 
звіти за 1933 рік та 
листування з 
Тернопільською 
воєводською командою 
щодо недоліків звітах 
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776 Місячні звіти про товарообіг січень t 9ЗЗ р. 
по складу за 193 3 рік грудень 19ЗЗ р. 

777 Розпорядження 1 січня 1933 р. 
Міністерства внутрішніх 28 вересня 1933 р. 
справ, листування з 

Тернопільською 

воєводською командою і 

постерунками держполіції 

щодо виплат службовцям 
заборгованостей,які 
пов'язані із судовими 

витратами 

778 Розпорядження 17 вересня 1933 р. 17 

Міністерства фінансів і 7 жовтня 1933 р. 
листування з 
Тернопільською 
воєводською командою 1
постерунками держполіції 
щодо погашення 
заборгованості по 
передплатах на позику 

779 Розпорядження 10 лютого 1933 р. 18 

Тернопільської воєводської І серпня 1933 р. 

команди держполіції щодо 
видачі обмундирування 
поліцейським та донесення 
повітової команди, 
постерунків поліції про 
кількість наявного 
обмундирування 

780 Розпорядження 2 січня 1,3з р. з� 

Тернопільської воєводської 27 січня 1933 р. 

команди щодо надання 
анкет фінансових прибутків 
органів поліції та анкети 
повітової команди і 
постерунків держполіції 
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781 Відозва «Товариства захисту 29 травня 1933 р. 
дітей і молоді» та донесення 20 червня 1913 р. 
постерунків поліції щодо 
проведення збору коштів на 
користь сирп 

782 Розпорядження Тернопіль- 13 червня 1933 р. 3 
ської і воєводської та доне- 14 червня 1933 р. 
сення повітової команди з 
питань економії коштів за 
оренду прим1щень постерун-
ків поліції на 1932-1933 рр. 

783 Розпорядження повітової 3 лютого 1933 р. [4 
команди 1 донесення 13 травня 1933 р. 
постерунків держполіції з 
питань обов' язково го 
носіння зброї поліцейськими 
під час служби 

784 Донесення повітової коман- 28 вересня 1933 р. 27 
ди і постерунків поліції що- 1 грудня 1933 р. 
до обліку і реєстрації особис 
тої зброї службовців поліції 

1934 рік 

785 Місячні відомості про това- січень 1934 р. 32 

рообіг по складу за 1934 рік грудень 1934 р. 

786 Розпорядження тимчасового 21 травня 1927 р. 21 

повітового відділу і листу- 10 квітня 1934 р. 
вання з Тернопільською 
воєводською командою 
поліції з питань освітлення 
вивісок і номерів будинків 

786а Розпорядження Головної і 4 травня 1934 р. 6 

листування з воєводською 6 червня 1934 р. 
командою поліції щодо 
зниження оплати за корнету 
вання еле ичним світлом 
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1935 рік 

787 Інструкція Тернопільської 25 квітня 1935 р. 
воєводської команди про 
порядок використання 
фінансування на особовий 
склад постерунків поліції у 
1935-1936 роках 

788 Квартальні господарські 30 березня 1935 р. 3 
звіти за 193 5 рік 30 вересня 1935 р. 

1936 рік 

789 Проект бюджетного 23 липня 1935 р. 18 

кошторису на 1936-1937 рр. 

790 Розпорядження повітового 31 жовтня 1936 р. 4 

староства і перелік цін на 
предмети першої 
необхідності 

1937 рік 

791 Проект 4-х річного плану 1937 р. з 

робіт капітального 
будівництва на території 
Тернопільського воєводства 

792 Розпорядження Головної і 11 травня 1937 р. 7 
Тернопільської команд 7 серпня 193 7 р. 
поліції щодо введення 
літнього обмундирування 
кольору «хакі» для 
службовців поліції 

793 Листування з Тернопіль- 31 грудня 1936 р. 39 
ською воєводською 21 червня 1937 р. 
командою і постерунками 
держполіції щодо реєстрації 
вогнепальноїзброї,яка 
знаходиться в користуванні 

сл жбовців 
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794 Листування з Тернопіль
ською воєводською 
командою 1 постерунками 
поліції про кількість і стан 
кайданів 

795 

Відділення : слідче 

1920 рік 

Інформація слідчого 
управління щодо прибутrя 
комуніста Урбанського із 
Америки та комуністичних 
впливів на «Клуб робітничої 
МОЛОДІ» 

796 Справа на Янюка Гринька, 
який підозрюється у 
політичній діяльності 

797 Інструкції Міністерства 
військових справ про 
порядок ведення стеження 1

розшуку жандармерією 

798 Розшукові листи слідчого 
управління окружної 
команди держполіції 
«Всхуд» на осіб, що 
підозрюються у 
кримінальних і політичних 
злочинах 

799 Копія наказу німецького
Управління іноземних справ 
про заготівлю вибухових 
речовин для підривних 
операцій у Польщі 

2:3 квітня 1,з1 р. 
20 травня 1931 р. 

9 вересня 1920 р. 

8 листопада 1920 р. 
2 грудня 1920 р. 

7 грудня 192(і) р. 

1 липня 1920 р. 
12 липня 1�20 р. 

1 липня 1920 р. 
9 липня t 920 р. 

4 

2 
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1921 рік 

800 Розпорядження слідчої 3 серпня 1921 р>. 
експозитури держполіції 17 серпня 1921 р. 
«Всхуд» у Тернополі про 
розшук таємних 
комуністичних агентів 

801 Постанова слідчого 6 січня 1921 р. 4 
управління окружної 
команди держполіції 
«Всхуд» про порядок 
ведення роботи експозитури 

802 Розпорядження 24 лютого 1921 р. 1 
Тернопільської слідчої 
експозитури держполіції 
«Всхуд» в Тернополі про 
встановлення нагляду за 
діяльністю організації 
«Вільний стрілець» 

803 Розпорядження окружної 23 лютого 1921 р. 1 
команди держполіції 13 березня 1921 р. 
«Всхуд» щодо надання 
відомостей про діяльність 
Розенблюма Берія Герша 

804 Розпорядження 22 січня 1921 р. 90 

Тернопільської команди 18 січня 1922 р. 
держполіції 9-ro округу і 
слідчої експозитури щодо 
розшуку і надання 
відомостей про осіб, які 
підозрюються у політичній 
діяльності 

805 Розшукові листи слідчої 22 січня 1921 р. 152 
експозитури в Тернополі 28 липня 1921 р. 
9-го округу держполіції на
осіб, що підозрюються у
скоєнні кримінальних
злочинів. Том 1



1 

806 

807 

808 

809 

811 

812 

813 

2 

Розшукові листи слідчої 
експозитури в Тернополі 
9-го округу держполіції на 
осіб, що підозрюються у 
скоєнні кримінальних 
злочинів. Том 2 і останній 

Інформації Тернопільської 
команди держполіції 9-го 

. . 

округу про ДІЯЛЬНІСТЬ

розвідувальних установ 
західного фронту 

Донесення Тернопільської 
команди держполіції 9-го 
округу про повернення 1з 
Росії Яворського Івана 

1922 рік 

Інструкція і доповнення до 
інструкції Головної команди 
держполіції з питань 
організації і ведення слідчої 
служби 

Циркуляри розпорядження і 
постанови з питань ведення 
і організації слідчої служби 

Розшукові листи слідчої 
експозитури держполіції в 
Тернополі і Львові на осіб, 
що підозрюються у 
кримінальних злочинах

Списки іноземних агентів, 
що розшукуються
німецькою контррозвідкою

з 

[ сершня 192[ р. 
2 грудня 1921 р. 

15 грудня 1921 р. 

30 грудня 1921 р. 1 

1922 р. 12 

1922 р. 29 

8 січня 1922 р. 246 

20 грудня 1922 р. 

1922 р. 8 



•1

І 

1 2 з 4 s 

814 Донесення постерунків 7 лютеге 1922 р. s ,, 

держполіції 21 серпня 1922 р. 11 
Теребовлянського повіту 11 

11 

про випадки крад1жок у Іі 
ПОВlТl 11 

815 Інструкція команди З лютого 1922 р. 5 
-

держполіції 9-го округу в 2 квітня 1922 р. 11 
м. Тернополі про порядок 11 11 

ведення статистики злочинів 11 11 1: 11 

816 Копія донесення 25 листопада 1920 р. 2 
Теребовлянського І

і 

постерунка держполіції про 11 
добровільну службу 
Бродюка Івана у Червоній 

11 11 
Армії 11 11 

11 
- - -

1923 рік 
-

817 Протоколи допитів 26 червня 1923 р. з 

Мельника Івана, що 28 червня 1923 р. 11 
11 

звинувачується у політичній 
діяльності 

11 

818 Відомості постерунків 1 вересень 1923 р. 81 
Теребовлянської повітової 1 грудень 1923 р. 11 11 

команди держполіції про І 

кількість злочинів, скоєних 
І 

1: І 

у 1923 році 11 :1 

819 Донесення Струсівського 4 лютого 1923 р. 3 

постерунка держполіції про 12 лютого 1923 р. І 

підробку грошових знаків І 
11 І 

Гарщуком Василем р І І 11 

820 Вказівка Тернопільського 1923 р. 4§ 

воєводського управління та 
донесення постерунків 

11 Теребовлянської повітової 11 
команди держполіції про 11 

випадки крадіжок у повіті 'І -



-

1 2 3 4 § 
-

821 Списки осіб, що виселені за 4 травня 1923 р. 
межі прикордонної смуги 2 серпня 1923 р. ІІ 

ІІ 

Польщі у 1923 році ІІ 1: 

822 Справа по розслідуванню 14 січня 1923 р. 5 

стосовно підробки 16 січня 1923 р. 11 

документів Совінською ІІ 
ІІ 

Анною ІІ І 

І 
І 

823 Вказівка Тернопільської 20 лютого 1923 р. 6 І 

команди держполіції 9-ro І 
3 березня 1923 р. 

округу та розпорядження І ІІ іІІ повітової команди про І 

порядок ведення статистики І 

ЗЛОЧИНІВ 

- І
824 Відомості постерунків березень 1923 р. 82 ;, 

поліції про кількість ,, грудень 1923 р. " ;1
,І 

зареєстрованих злочиюв за 
іІ 

1923 рік 
І 1! 

825 Донесення постерунків 1923 р. 13 
Теребовлянської повітової І 

команди держполіції про 
І нещасні випадки у повіті 

826 Донесення постерунків 4 листопада 1923 р. 9 
Теребовлянської повітової 19 грудня 1923 р. іІ 
команди держполіції про 
пожежі у повіті 11 

827 Розшукові листи слідчої 5 січня 1923 р. 120 

експертизи на осіб, що 25 квітня 1923 р. І ІІ 

звинувачуються у 
політичних і кримінальних 
злочинах. Том 1 

ІІ 

828 Те саме, том 2 3 травня 1923 р. 130 

31 серпня 1923 р. 

829 Те саме, том 3 і останній 2 вересня 1923 р. 101 

- 31 грудня 1923 р. 

_:,;,1t,. 
' .. �--�і ' .... 
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1 2 3 4 s 

830 Розпорядження 4 липня 1923 р. 
Краківського, Білостоцького 5 липня 1923 р. І І 

І 

та інших воєводських І 
І 

управлінь щодо розшуку 
іноземців, які виїхали без 
дозволу 

831 Справа стосовно 23 вересня 1923 р. 14 
Лешчишена Антона і 

І 

26 вересня 1923 р. 
Романишина, які ІІІІ 

1 
звинувачуються у володінні 

ІІ 

І 
вибуховою речовиною 

ІІ 

І 1925 рік 

832 Накази і розпорядження 22 березня 1925 р. 7 
Тернопільської воєводської і 14 травня 1925 р. 

: 

І 
повітової команд поліції 11 
щодо розшуку та нагляду за 
особами, що підозрюються у 
політичній діяльності 

833 Донесення постерунка 11 січня 1925 р. 4 
держполіції у Теребовлі та 
протоколи допитів Свока І 

Михайла у справі політичної 11 

агітації серед населення ІІ 

834 Інформації Головної 31 січня 1925 р. 2 
13 листош�:ца 1925 р. І! 11 команди та донесення 

постерунку у м. Струсові 
про появу в обігу І 

фальшивих грошових знаків 

835 Розпорядження 13 червня 1925 р. [$[ 

Тернопільської воєводської 21 серпня 1925 р. І 
І 11 

команди та інформація І 

повітового староства 
1: стосовно осіб, що 

підозрюються у 
приналежності до іноземної 
розвідки І 



1 2 

836 Донесення постерунка держ
поліції в м. Теребовлі про на 
несення образи службовцю 
поліції Сененком Густавом 

83 7 Статистичні відомості 
постерунків поліції про стан 
ЗЛОЧИННОСТІ у ПОВІТІ

838 Донесення постерунків держ 
поліції про крадіжки у повіті 

839 Донесення постерунків держ 
поліції про пожежі у повіті 

840 Розшукові листи Тернопіль
ської воєводської команди 
на осіб, що підозрюються у 
політичній діяльності ікри
мінальних злочинах. Том 1 

841 Те саме, том 2 і останній 

842 Розпорядження 

843 

Тернопільської воєводської і 
повітової команд, слідчої 
експозитури про розшук 
осіб, що підозрюються у 
політичній діяльності і 
кримінальних злочинах 

Справа про встановлення 
особи Луща Івана 

1924 рік 

844 Інформації Головної 
команди держполіції щодо 
появи комуністичних відозв 
у зв'язку з 5-ми роковинами 
смерті Рози Люксембург і 
Ка ла Лібкнехта 

3 

10 лютого 1927 р. 
11 лютого 19'2.7 :р.

3 1 січня 1925 р. 
6 січня 1926 р. 

1925 р. 

1925 р. 

1 О січня 1925 р. 
11 серпня 1925 р. 

11 серпня 1925 р. 
8 січня 1926 р. 

22 січня 1�25 р. 
12 rрудня 1925 р. 

28 липня 192S р. 

13 rрудня 1924 р. 

4 

2 

46 

34 

8 

151 

106 

152 



1 

845 

846 

847 

848 

і 
11 

849 

11

850 

851 

2 

Місячні статистичні 
відомості держполіції про 
кількість скоєних злочинів у 
повіті за 1924 рік 

Справа про розслідування 
політичної діяльності Сірого 
Миколи 

Донесення 
Теребовлянського 
постерунка поліції про 
нелегальний перехід 
кордону польськими 
підданими Костецьким 
Антонієм і Кухаришиним 
Миколою 

Донесення постерунків 
Теребовлянської повітової 
команди поліції про випадки 

. . 
крад1жок у пов1п 

Копії інформацій 
Скалатської і Ковельської 
повітових команд поліції 
про шдозри у 
приналежності до 
радянської інформаційної 
служби Йосифа Махала і 
Голубовича Юліана 

Вказівка команди 
держполіції 9-го округу та 
донесення постерунка 
поліції у с. Могильниця про 
пожежу у Шлапака Василя 

Розшукові листи окружної і 
повітової команд держполі-
ції на осіб, що підозрюються
У політичних і кримінальних 
злочинах. Том 1 

11 

І 

'І 

3 4 5 

1 грудня 1924 р. 108 

6 січня 1925 р. 

!І

І

13 серпня 1924 р. 3 
26 серпня 1924 р. ІІ 

І 

7 серпня 1924 р. 1 
ІІ :1 

ІІ 
ІІ 
ІІ 

ІІ ІІ ІІ 
ІІ 

!І

-
1924-1927 рр. 32 

;1 

і 

21 листопада 1924 р. 2 
4 грудня 1924 р. І 

І І 11 

1, 
І 
І 

і 
І 

ІІ -
15 березня 1924 р. 2 
24 вересня 1924 р. 

І 

ІІ І 

ІІ 

І 

16 січня 1924 р. 14:З 

6 травня 1924 р. 11 І 

іІ :1 
11 11 

іІ 
--



11 1 

852 

853 

11 

854 

І 

855 

� 

І 856 

857 

858 

,_ -

859 

,.___ 

2 

Розшукові листи окружної і 
повітової команд держполі-
ції на осіб, що підозрюються 
у політичних і кримінальних 
злочинах. Том 2 

Те саме, том 3 і останній 

Інформації команди 
держполіції 9-го округу 

. . . 
щодо шдозри у шшонаж1 
Неутзера Рудольфа і 
Вельцер Броні 

Донесення постерунка 
поліції в м. Струсові про 
доставлення арештованих та 
їх контрольні листи 

Копії донесень 
Копичинської повітової 
команди і постерунків 
держполіції про осіб, що 
підозрюються у політичній 
діяльності 

Справа про встановлення 
особи Серафіна Владислава 

Справа про встановлення 
особи Кльоца Івана 

1927 рік 

Інформації Тернопільської 
воєводської і повітової 
команд та донесення
постерунків держполіції
стосовно осіб, що
підозрюються у політичній
діяльності 

11 

І! 

ІІ 

11 

3 

7 травня 192� р. 
27 вересня 1924 р. 

3 жовтня 1924 р. 
б січня 1925 р. 

21 липня 1924 р. 
23 липня 1924 р. 

11 

5 лютого 1923 р. 
4 березня 1924 р. 11

:, 

13 грудня 1924 р. 
26 грудня 1924 р. І 

І 

25 лютого 1924 р. 
27 серпня 1924 р. 

7 липня 1924 р. 
17 липня 1924 р. 

1 О січня 1927 р. 
17 грудня 1927 р. 

4 

1§8 

73 

2 

3 

з 

22 

4 

10 

1, 
11 

11

§ 

- -

-

ІІ 

11 

11 
,, 

І: 
11 

11 

І 

І! 

ІІ 

11 
ІІ 

ІІ 

1, 
11

1
1 

"�· .;� � .� ... ·�· \ .\, "" 



1 

860 

861 

862 

;І 

863 

864 

865 

2 

Розпорядження Головної, 
Тернопільської воєводської і 
повітової команд поліції та 
протоколи розсшдування 
щодо встановлення осіб, що 
підозрюються у політичній 
діяльності 

Попередження коменданта 
Тернопільської воєводської 
команди держполіції про 
підготовку членами україн
ської військової організації 
замаху на діячів УНС 

Вказівка коменданта 
Тернопільської воєводської 
команди про порядок 
ведення розшуку осіб, що 
підозрюються у політичній 
. . . . 

д1яльносп 1 кримшальних 
злочинах та пояснення 
повітової команди з цього 
питання 

Відомості постерунків 
держполіції про злочини та 
осіб, що їх скоїли 

Інформації Тернопільської 
воєводської команди та 
донесення постерунків 
держполіції про появу в 
обіrу фальшивих грошових 
знаків 

Розпорядження 
Теребовлянського 
повітового коменданта про 
надання відомостей 
стосовно Шустермана Івана, 
який ухиляється від 
військової служби 

І 

І 

І 

І 

І 

з 

лютий 1927 f). 
грудень 1927 р. 

27 березня 1927 р. 

8 липня 1927 р. 
17 липня 1927 р. 

6 жовтня 1927 р. 
1 О rрудня 1927 р. 

22 лютого 1927 р>. 
24 листопада 1927 р. 

12 березня 1927 р. 
16 березня 1927 р. 

І 

І 

І 

І 

ІІ 
ІІ 

11 

І! 

4 

14 

2 

2 

15 

17 

4 

ІІ 

іІ 

і 

ІІ 

11 

ІІ 
ІІ 

_ ІІ
:,

ІІ 

11 

131 

І 

І 

І 

І 

ІІ 



1 

866 

І 

І 

867 

868 

І 
869 

І 

870 

І 

871 

872 

2 

Інформації повітової 
команди щодо дезертирства 
із армії Божанського Леона 
та листування з цього 
питання 

Копія протоколу у справі 
про втечу із в' яз ниці 
Чернецького Івана 

Інформації Тернопільської 
воєводської і повітової 
команд та донесення 
постерунків держполіції про 

. . 
крад1жки у ПОВІТІ 

Інформація коменданта 
Тернопільської воєводської 
команди держполіції 

·�

СТОСОВНО ПОДІИ, ЩО 

відбулися протягом доби 

Розпорядження 
воєводського і повітового 
комендантів держполіції 
щодо надання відомостей та 
встановлення нагляду за 
особами, що підозрюються в 
обмані і донесення 
постерунків з цього питання 

Інформації Тернопільської 
та розпорядження 
Теребовлянської команд 
держполіції про боротьбу з 
конокрадством 

Розпорядження 
Тернопільської воєводської і 
повітової команд про 
встановлення осіб 
невідомих трупів 

І 

3 4 s 

9 жовтня 1927 р. 7 
ЗО листопада 1927 р. І 

І 

ІІ 

ІІ І 

16 березня 1927 р. 4 

І І! 'І 

ІІ іІ 

1927-1928 рр. 82 

І 11 
ІІ 

І ІІ ІІ 
ІІ ІІ 

7 травня 1927 р. з 

13 травня 1927 р 

лютий 1927 р. І 
21 

жовтень 1927 р. 
11 11 І 

ІІ 

' 

ІІ 

-

15 листопада 1927 р. 2 
17 листопада 1927 р. 

ІІ 

І 
1: 

ІІ 

-

26 квітня 1927 р. 9 

23 лис110пада 1927 р. 11 
І 

І 

І 

- � _І ·-

.. _._ .·) 

.-
-� 



11 1 2 
3 4 5 >::; 

873 Донесення постерунка 
держполіції в м. Теребовлі 

16 лютого 1927 р. 4 

про смерть дитини, що була 
11 залишена без нагляду 
І І

874 Розпорядження березень 1927 р. 28 
Бережанської і Бельської грудень 1927 р. 

11 

11 повітових команд (копіі) та 
донесення постерунюв 

1111 держполіції про вбивства 

-

І 
875 Донесення постерунків держ квітень 1927 р. 24 

поліції про пожежі у повіті грудень 1927 р. 

-

876 Розпорядження Головної, 1927 р. 159 
воєводської і повітової 
команд держполіції про 

11 розшук осіб, що 
підозрюються у політичній 
діяльності і кримінальних 

І ІІ злочинах. Том 1 
І 

877 Те саме, том 2 і останній 1927 р. 139 

1926 рік 

878 Розпорядження Дубенської 23 вересня 1926 р. 4 
І повітової команди держпо- 25 вересня 1926 р. ІІ 

11 ліції про встановлення 11 ІІ 

особи, що підозрюється у 11І! 11 11 політичній діяльності 

879 Донесення постерунка держ З 1 березня 1926 р. 1 
поліції в м. Теребовлі про 26 квітня 1926 р. 
нелегальний переїзд в СРСР 
Шмигельського Щепана 

880 Розпорядження лютий 1926 р. 1S 
ІІ Тернопільської воєводської грудень 1926 р. 

та донесення повітової 
команд держполіції про 11 

11 випадки обдурювання 
- населення повітv

-

.. :�\���/�\�:•·,: ·,



� 

1 2 
3 4 § 

881 Інформації Тернопільської 2t січня �9�{) р. 14 
воєводської і повітової ]9 вер>есня 1926 р. 11 11 

команд держполіції про 
приналежність окремих осіб 
до іноземної розвідки 

Іі 

882 Розпорядження Теребовлян- 27 КВі'FНЯ ���0 р. 2 
ської повітової команди 

11 
; 

держполіції щодо надання ІІ 

відомостей на осіб, що 11 

11 
нелегально виїхали в Канаду 

ІІ 

-
883 Інформація Тернопільського 30 січня 1926 р. 7 І 

воєводського коменданта, жовтень 1926 р. Іі 

І донесення повітової 
і команди , Станіславської І 

І слідчої експозитури про 
вбивства і побитrя 11 І 

-

884 Інформації Тернопільської 1926 р. 127 
воєводської і повітової І 

І 
І команд, донесення постерун 
І ків держполіції та 

протоколи розслідувань І Іі 
І крадіжок у повіті 
І 

- -

885 Донесення постерунка 4 березня 1926 р. �0 
І 

держполіції в м. Теребовлі 11 23 березня 1926 р. 
та підтвердження банків- 11 

11 ського і поштового 
управління про появу 11 ' 

фальшивих грошових знаків 11 

886 1 Донесення постерунка держ 28 серпня 1926 р. 
поліції в с. Янів щодо появи 11 

невідомої озброєної особи І 11 на території постерунка І 

-

888 Вказівка воєводської і Тере- 22 березня 19:26 р. 
І 

f!) 

бовлянської повітової ко- 3 грудня 192і р. 
манд держполіції про поря-
док ведення обліку професій

� них коимінальних злочинців 



І> 
1, 

ІІ 

І, 

1 2 

889 Місячні статистичні 

відомості повітової команди 

і постерунків держполіції 

про стан ЗЛОЧИННОСТІ у. . 
ПОВІТІ 

890 Донесення постерунків держ 
поліції про пожежі у повіті 

891 

892 

893 

894 

Періодичні розшукові листи 
воєводської і повітової 
команд держполіції на осіб, 
що підозрюються у анти
польській політичній 
діяльності 

Розшукові листи 
Тернопільської воєводської і 
Теребовлянської повітової 
команд держполіції на осіб, 
що шдозрюються у 
політичній діяльності і кри
мінальних злочинах. Том 1 

Те саме, том 2 і останній 

Розпорядження 
Тернопільської воєводської і 
повітової команд 
держполіції про розшук 
осіб, що підозрюються у 
політичній діяльності і 
кримінальних злочинах 

895 Протоколи допитів у справі 
порушення порядку в 
громадських місцях 
окремими особами 

896 Списки іноземців, що
проживають в районі поете-

- рунка держполіції в с. Янів

І : 

І 

І 

3 

січень 1926 р. 
грудень 1926 р. 

1 З січня 1926 р. 
вересень 1926 р. 

5 травня 1926 р. 
29 грудня 1926 р. 

13 січня 1926 р. 
19 вересня 1926 р. 

28 вересня 1926 р. 
8 січня 1927 р. 

2 листопада 1926 Ji>. 
28 листопада 1926 р. 

1926 р. 

14 грудня 1925 р. 

І 

І 

І 

І 

ІІ 
ІІ 

11 

4 

33 

12 

61 

180 

165 

234 

40 

1 

І 

!І
!І

:І 

!! 

І 

! 

І 

І 
І 

І 
І 
І 

І 

11 

:, 
І 

І 

ІІ 

ІІ 

І 

І 

! 

І 

І 

іІ 
ІІ 
1111
ІІ 

І
І 

-- :ІІІ 
11 

І 



1 2 з 4 s 

897 Протоколи допитів у справі 1926 р. ' 

несплати грошей за роботу 
Закревському Флерану 

1928 рік 

898 Розпорядження слідчого 2 7 липня 1928 р. 
управління щодо надання 
відомостей про затримання 
делегатів Комуністичної 
партії Західної України, що 
повертаються із Москви 

899 Розпорядження слідчого 1 О червня 1928 р. 4 

управшння про затримання 27 вересня 1928 р. 
Сегеля Макса і 
Кифусальського Казимира, 
що повертаються із СРСР і 
які підозрюються у 
приналежност1 до 
комуністичної організації 

900 Інформації і розпорядження 6 січня 1928 р. 5 

слідчого управління і 21 травня 1928 р. 
повітової команди 
держполіції про розшук та 
встановлення нагляду за 
особами, що підозрюються у 
комуністичній діяльності 

901 Розпорядження слідчого 23 серпня 1928 р. 4 

управління і повітової 26 жовтня 1928 р. 
команди держполіції про 
розслідування та 
встановлення нагляду за 
особами, що підозрюються в 
комуністичній діяльності 

902 Розпорядження слідчого 2 жовтня [ ,28 ,. 
управління щодо надання 
списків заарештованих 
членів «Польської партії 
соціалістів» 



1 

903 

2 

Протокол допиту Керепки 
Леопольда у справі 
проведення членами 
товариства «Просвіта» в 
с . Іванівці української 
національної пропаганди 

904 Інформація слідчого 
управління щодо циркуляру 
Центрального комітету 
міжнародної організації 
допомоги робочим 

905 Інформація слідчого 
управшння та донесення 
постерунків держполіції 
ЩОДО ПОЯВИ ПОЛІТИЧНИХ 

листівок «Української 
військової організації» 

906 Інформація слідчого 
управління про діяльність та 
розпорядження про надання 
списків членів «Української 
військової організації» 

907 Інформації слідчого 
управління в м. Тернополі 
про діяльність організації 
«Сіль роб» 

908 Розпорядження слідчого 
управління в м. Тернополі 
щодо виявлення відомостей 
про діяльність «Української 
революційної організації» в 
с. Базар 

17 березня 1928 р. 

2 вересня 1928 р. 

22 листопада 1928 р. 
18 грудня 1928 р. 

З 1 серпня 1928 р. 
18 жовтня 1928 р. 

1 О квітня 1928 р. 
2 вересня 1928 р. 

29 квітня 1928 р. 

4 

1 

2 

15 

з 

4 

1 
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909 Копія циркуляра 28 жовmя 1,28 р.
Українського національно- 4 грудня 19Q8 р.
демократичного об'єднання 
щодо проект1в програм 
загальних зборів товариств 11 
«Просвіта» і «Рідна школа» 

'І 

910 Розпорядження слідчого 20 липня 1928 р. 6 
управління і повітової І 

І команди поліції щодо 
локалізації політичних 

І 
виступів серед українського 
населення, не порушуючи І 

І при цьому законодавства ! І І 

911 Інформації і розпорядження 16 січня 1928 р. 12 . . 
27 листопада 1928 р. сшдчого управшння І

повітової команди 
держполіції про 11 
встановлення нагляду за 

11 
особами, що підозрюються у 

11 політичній діяльності 
-

912 Вказівка слідчого 7 серпня 1928 р. 2 
управління щодо надання 1, 

І 
відомостей про кількість І 

політичних злочинів 

913 Донесення постерунка 16 березня 1 ,28 р. 4 І 

держполіції в м. Струсові 17 березня 1 �28 р. І 

щодо політичних виступів 
11 кандидата на посла 

безпартійного блоку :і 
співробітництва з урядом 
Жонца 11 

914 Розпорядження Головної 29 листопада И)Q8" р. з 

команди держполіції щодо І 5 Гf)удня 1,28 р. І! 
надання відомостей про 

І 

І 

касові зломи для складання 
загальної інструкції по 

І 

боротьбі із зломщиками 
І 

� -. -



1 

915 

916 

11 

917 

11,
11 

І 
ІІ 

918 

919 

920 

,_ 

2 

Розпорядження слідчого 
управління щодо арешту 
посла Окуня Євгена, що 
розшукувався раніше 

Розпорядження 
Тернопільського слідчого 
управління про порядок 
вживання спец�альних 
термінів у слідчій службі 

Постанова слідчого 
управшння про порядок 
надання інформацій та 
донесення щодо порушення
громадської безпеки і 
порядку 

Інформації Міністерства 
фінансів, слідчого 

. .

управшння 1
Теребовлянської повітової
команди держполіції щодо
появи фальшивих грошових
знаюв 

Інформації слідчого 
управління,розпорядження
повітового коменданта
держполіції та донесення
постерунків про крадіжки у
повіті 

Копії розпоряджень
слідчого управління та
донесення постерунка
держполіції в с. Дарахові
щодо проведення
фотографування та
дактилоскопії злочинців і
дактилоскопічні карти
окремих осіб

11 

з 

б ЛIO'F@ne [928 р.

16 червня 1928 р>.
28 чер13ня � 928 р.

27 квітня il 928 р. 

12 квітня 1928 р. 
9 грудня 1928 р. 

1928 р. 

1 О травня 1928 р>. 
22 грудня ]�128 р. 

- - -

11 

11 

11 
11 

ІІ 

11 
11 

ІІ 

І! 

139 

4 

il 
ІІ 

! 
11 

J' 

11 

2 

j 

13 

іlіЗ 

3§ 

ІІ
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921 

11 
ІІ 
ІІ 

922 

І\ 

923 

І 

924 

925 

:1 

926 

927 

.� 

928 

"""--

2 

Інформації слідчого 
управшння щодо ворожого 
відношення українських 
керівників в Берліні 
Петрушевича і Коновальця 

Інформація слідчого 
управління в м. Тернополі 
про порядок проведення 
судової експертизи 

Інформація слідчого управ-
ління і повітової команди 
про самовільний перехід в 
СРСР Шпунярского Володи-
мира і Донейги Адольфа 

Інформації слідчого . . .. управшння про подн 
протягом доби 

Інформації слідчого управлі 
ння і повітової команди що-. . . до шюдництва на зал1знищ 

Інформації слідчого управ-
ління і донесення постерун-
ків держполіції щодо нападу 
невідомих осіб на поліцей-
ського Бляшака Францішека 

Інформації слідчого 
управління та донесення 
постерунків держполіції про 
випадки шахрайства у повіті 

Запит повітової команди 
поліції щодо стану справи у 
суді стосовно Вайтчака 
В'ячеслава,що звинувачу-
ється у зrвалтуванні і 
розшукується комісаріатом 
поліції м. Познань 

-

:3 
·- ·-

29 Ж@В'ШІЯ Іі--928 р. 
26 лиє'Fешща ��28�. 

5 грудня ]�!28 р>. 
9 грудня 1928 р. 

24 листопада І ��8 р. 
27 листопада 1928 р. 

б грудня [928 р. 
: 9 грудня 1�28 р. 
І 

� 

31 жовтня 19�8 р. 
І І листопада 1928 р. 
і 

25 березня 1 �28 р. 

1912·8 р. 

20 ее,езня ���S'p. 
23 0е,езня � ,�в р. 

-

,t 
!:, 

J :І ' 
!І

11 І 
1: І 

-
-

.. 

І 

-

2 ' 

І І І 
І 

;1 
І І 

ІІ І 

з 
ІІ 

'31-

іІ 

-

І! 2 
•І 

ІІ 

-

§8

·,

:і 
'l 

11 
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І! 
ІІ ' 
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929 Копії розпорядження 24 жовтня [ 928 р. 
Копичинської повітової 26 листещща 1928 р. 
команди держполіції 
стосовно розшуку осіб, що 
звинувачуються у підпалі 
садиби поміщика 
Годуховського в 
с. Мишковичі 

930 Справа щодо нападу 1 rрудня 1928 р. 
невідомих осіб на 3 rрудня 1928 р. 
листоношу Яворського Івана 

931 Справа по звинуваченню 9 січня 1928 р>. 4S 

Рожанського Леона у 12 травня 1�28 р>. 
дезертирств� та 
пограбуваннях 

932 Копії розпоряджень 1 О травня 1928 р. 4 
. . 

26 травня 1928 р. сшдчого управшння про 
порядок ведення обліку 
іноземців і засуджених 

933 Вказівки слідчого 28 квітня 1928 р. [0 

управшння про порядок 1 О червня � �28 р. 
ведення обліку та надання 
відомостей щодо 
злочинності у повіті 

934 Розпорядження повітової 27 січня 1928 р. з 

команди про порядок 1 травня 1928 р. 
надання відомостей на осіб, 
ЩО СКОЇЛИ ЗЛОЧИНИ 

935 Статистичні відомості !] 

постерунків поліції про стан 
злочинності у повіті за 
лютий 1928р. 

936 Статистичні відомості березень 1928 р. 14 

постерунків поліції про стан квіrень 1928-р. 
злочинності у повіті за 
бе езень 1928 . 



1 

937 

938 

939 

940 

941 

942 

943 

944 

2 

Статистичні відомості 
постерунків поліції про стан 
злочинності у повіті за 
квітень 1928р. 

Статистичні відомості 
постерунків поліції про стан 

. . . 

ЗЛОЧИННОСТІ у ПОВІТІ за 
травень 1928р. 

Статистичні відомості 
постерунків поліції про стан 

. . . 

ЗЛОЧИННОСТІ у ПОВІТІ за 
червень 1928р. 

Статистичні відомості 
постерунків поліції про 

стан злочинності у повіті за 
липень 1928р. 

Статистичні відомості 
постерунків поліції про стан 

. . . 

ЗЛОЧИННОСТІ у ПОВІТІ за 
серпень 1928р. 

Статистичні відомості 
постерунків поліції про стан 
злочинності у повіті за 
вересень 1928р. 

Статистичні відомості 
постерунків поліції про стан 
злочинності у повіті за 
жовтень 1928р. 

Статистичні відомості 
постерунків поліції про стан 
злочинності у повіті за 
листопад 1928р. 

з 

квіrень 192r8 р. 
травень 1928 р. 

травень 1928 р. 
червень 1928 р. 

червень 1928 р. 19 

липень 1928 р. 

липень 1928 р. 20 
серпень 1928 р. 

серпень 1928 р. 20 

вересень [928 р. 

вересень 1928 р. 27 
жовтень 1928 р. 

жовтень 1928 р. 20 

листепад 1928 ,. 

листопад 1928 р. 
грудень 1928 р. 
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946 

947 

948 

949 

950 

2 

Статистичні відомості 

постерунків поліції про стан 
. . . 

ЗЛОЧИННОСТІ у ПОВІТІ за 

грудень 1928р. 

Вказівка слідчого 
управління про порядок 
ліквідації груп, що 
перебувають на службі у 

іноземних розвідок 

Інформації слідчого 
управління в м. Тернополі і 
Теребовлянської повітової 
команди щодо недошюв в 
слідчій службі 

Інформації слідчого 
. . 

управшння І розпорядження 
повітової команди 
держполіції щодо 
встановлення нагляду за 
особами, що підозрюються у 
приналежності до іноземної 
розвідки 

Інформації, розпорядження 
слідчого управління, 
повітової команди та 
донесення постерунків про 
встановлення нагляду за 
німецькими шпигунами 

Вказівка слідчого 
управління про 
встановлення таємного 
нагляду за особами, що 
звільнені із місць 
позбавлення волі та їх 
списки 

:3 

грудень 19�8 р. 
січень 1929 р. 

22 червня [ 928 р. 
25 червня 1928 р. 

15 вересня 1928 р. 
19 жовтня 1928 р. 

1928 р. 9 

7 лютого 1928 р. 12 

27 вересня 1928 р. 

11 вересня 1928 р. 4 

29 вересня [ 928 р. 
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953 

954 

955 

956 
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І' 
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Розпорядження слідчого 
управління про 
встановлення контролю за 
потягами у зв'язку з 

.. � 
проведенням решпиного 
з 'їзду у Львові 

Інформації слідчого 
управління, повітової 
команди та донесення 
постерунків держполіції про 
вбивства у повіті 

Інформації слідчого 
управління та донесення 
постерунків поліції про 
пожежІ у ПОВІТІ 

Інформації повітової 
команди держполіції та 
донесення постерунюв про 

. . . 
нещаснІ випадки у ПОВІТІ 

Інформації і розпорядження 
слідчого управління, 
повітової команди 
держполіції з питань 
встановлення 
МІсцезнаходження окремих 
осіб 

Розпорядження слідчого 
управління, повітової 
команди держполіції та 
донесення постерунків про 
розшук осіб, що 
підозрюються у політичній 
діяльності і кримінальних 
злочинах. Том 1 

Те саме, том 2 і останній 

:з 

15 червня 1928 р. 

1928 р. 30 

1928 р. 63 

1928 р. 1:3 

березень 1928 р. 40 

листопад 1928 р. 

1928 р. 1§2 

1928 р. 
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958 Розпорядження повітової 
команди та донесення 

постерунка поліції в с.Ілавче 
щодо розшуку Чернецького 
Івана, який втік із тюрми 

1929 рік 

959 Копії відозв Комуністичної 
партії Польщі і Західної 
України 

960 Розпорядження слідчого 
управління і повітової 
команди держполіції про 
встановлення нагляду за 
особами, що підозрюються у 
комуністичній діяльності 

961 Справа про встановлення 
місцеперебування Кузь Се-
мена, що шдозрюється у при 
належності до Комуністич-
ної партії Західної України 

962 Копії циркулярів «Польської 
партії соціалістів» з питань 
діяльності професійних 
спілок та про порядок 
святкування І-го Травня 

963 Розпорядження слідчого 
управління м. Тернополя 
про заборону проведення 
мітингів, зборів партією 
польських соціалістів 

964 Відомості слідчого управ-
ління м. Тернополя, повіто-
вої команди і постерунків 
держполіції стосовно осіб, 
що підозрюються у 
політичній діяльності 

3 

14 Ж0В'FНЯ H)r27 р. 
S лю11.0m І ,r2s р. 

2 травня І 9l9 р. 

1928 р. 

8 травня 1930 р. 
31 січня ]931 р,.

1 О січня 1929 р. 
2 січня 1929 р. 

6 Ж0В11НЯ 1928 р. 

еічень �9l9 р. 
верееен:ь t929 р. 

14 

12 

30 

24 

8 

�7 



1 

965 

966 

967 

968 

2 

Інформація Тернопільського 
слідчого управління щодо 
циркуляру центрального 
комітету «Українського 
народно-демократичного 
об' єднання» з 
організаційних питань 

Інформації слідчого 
управління м. Тернополя 
щодо діяльності «Спілки 
українських кооперативів» 

Розпорядження слідчого 
управління м. Тернополя 
про порядок ліквідації 

. . 

ПОЛІТИЧНИХ ЗЛОЧИНІВ та 
порядок надання відомостей 

Донесення постерунка 
поліції в с. Кобиловолоки 
про арешт Іващишина 
Василя, що підозрюється у 
політичній діяльності 

969 Інформація слідчого управ
ління в м. Луцьку про діяль
ність українського театраль
ного товариства « Танк » 

970 Інформації слідчого 
управління м. Тернополя 
про діяльність спілки 
українських службовців 
«Супруга» 

971 Повідомлення повітової 
команди та донесення 
постерунка держполіції в 
с. Глещава щодо приналеж
ності Добровольського 
Казимира до Української 
військової о ганізації УВО 

з 

17 ЛЮ1І0J:'0 19!9 р. 

2 квітня 1929 р. 
4 квітня 1929 р. 

5 грудня 1928 р. 
27 грудня [929 р. 

20 кві11ня 1929 !Р• 
29 кві11ня 1929 р. 

2 травня 1929 р. 

17 лютого [ 929 р. 
21 лютого 19!29 р. 

23 квітня 1929 р. 
15 липня 1929 р. 

18 

'і/ 

2 



1 
2 з 4 

972 Інформації Головної 2 січня 1929 р. 
команди держполіції щодо 7 січня 1929 р. 
засобів організації 

нелегальної торгівлі 

наркотиками окремими 

фірмами (копії) 

973 Розпорядження воєводської б березня 1929 р. 22 

команди, наказ поВІтового 3 КВі11НЯ }�29 р. 
коменданта та донесення 
постерунків держполіції 
щодо засобів запобігання 
повеней 

974 Інформації слідчого 1929 р. Sб 

управління, повітової 
команди держполіції та 
донесення постерунюв про 
шахрайства серед населення 

975 Інформації слідчого 7 січня 1 �29 р. 
управління м. Тернополя 
стосовно рішень Львівської 
культурно-просвітницької 
конференції 

976 Повідомлення слідчого 1 березня ] 929 р. 1 

управління щодо 
запропонованої агітації 
серед польських громадян 
про виїзд в СРСР 

97ба Вказівка Тернопільського 9 жовтня 1 �29 р. 2 

слідЧого управління про 
порядок ведення 
розслідування щодо підпалу
приміщень поліції 

977 Відомості слідчого жовтень 1929 р. 
управління на учасників листопад 1929 р. 
екскурсії із Канади в
Поль 
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978 Інформації повітової і 928-1929 р,р. 117 
команди та донесення 
постерунків поліції щодо 
крадіжок і пограбувань у 
повіті. Том 1 

979 Те саме, том 2 і останній 1929-193.0 рр. 161 

980 Донесення повітової 2 січня 1929 р. 2 
команди держполіції щодо 
приниження польського 
герба Блашковим 
Броніславом 

981 Інформації повітової 16 січня 1929 р. [3 

команди держполіції і 15 квітня 1 ,29 р. 
дирекції Союзної поліції у 
Вені щодо появи фальшивих 
грошових знаюв 

982 Розпорядження повітової 27 вересня 1929 р. 1 
команди щодо виявлення 
членів банди Кирола Івана 

983 Донесення і протоколи 10 ЛЮТОFО 1929 р. 9 

розслідування по 12 лютого 1929 р. 
звинуваченню Дримляра 
Мемеля і Занетехера Йозеля 
у підробці грошових знаків 

984 Донесення постерунка 19 березня 1929 р. 8 
поліції в Глещаві щодо 29 березня 1929 р. 
пошкодження телефонних 
ліній Вербовецьким 
Теодором та 
дактилоскопічні картки на 
останнього 

985 Копія циркуляра комітету 25 березня 192, р. 
«Червоної допомоги у 8 квіmня � ,2, р. 
Польщі» стосовно кампанії, 
що має відбутися, та 

шансового становища 
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986 Донесення постерунка 19 єі:чня tt�9 р. 
держполіції в с. Дарахів про 
негативне ставлення 

підприємця Кушніра Якова 

до робітника, що 

спричинило смерть 

останнього 

987 Донесення постерунків 17 жовтня 1929 р. 8 

держполіції в м. Теребовлі і зо жовтня ! 929 р. 
протоколи допитів у справі 

розшуку викрадачів Альберг 

Фріди 

988 Листування з постерунком 15 січня 1929 р. 
держполіції в м. Теребовлі 6 лютого 1929 р. 
щодо нанесення образи 
службовцю поліції 
Лейчаком Петром 

989 Розпорядження слідчого травень 1929 р. 27 

управління і повітової серпень 1929 р. 
команди держполіції щодо 
розшуку 1 встановлення 
нагляду за особами, що 
шдозрюються у 
приналежності до іноземної 
розвщки 

990 Розпорядження повітової 9 t5ерезня [ 929 р. 

команди держполіції про 25 квітня 1929 р. 

порядок ведення обліку 
засуджених 

991 Інформації повітової И'29 р. 84 

команди та донесення 
постерунків держполіції про 
вбивства і побиття у повіті 

993 Донесення постерунків 1929 р. 

держполіції про пожежі у 
повіті 



І 

994 

996 

997 

998 

1000 

1001 

1002 

2 

Донесення постерунків 
держполіції про пожежі у 
ПОВІТІ 

Розпорядження слідчого 
управшння стосовно 
недоліків у слідчій службі та 
порядок ведення 
діловодства 

Розпорядження Головної і 
повітової команд 
держполіції, слідчого 
управління м. Тернополя 
про розшук осіб, що 
підозрюються у політичній 
. . . . 

д1яльност1 1 крим1нальних 
злочинах. Том І 

Те саме, том 2 і останній 

Листування з постерунками 
держполіції 
с. Кобиловолоки про 
встановлення 
місцеперебування 
румунського підданого Руса 
Иоана 

1930 рік 

Донесення повітової 
команди і постерунків 
держполіції стосовно 
політичної діяльності 
Видота Казимира 

Інформації слідчого 
управління стосовно осіб, 
що підозрюються у 
політичній діяльності 

з 4 

19�, р. t7 

1 О лютого 1929 р. 8 

9 жовтня 1929 р. 

1929 р. 172 

1929 р. 173 

15 липня 1929 р. 6 

21 жовтня і 92, р. 

15 лютого 1930 р. ІЗ 

19 :ювітня 1982 р. 

17 :ювітня 1930 р. 
27 червня 1930 р. 



1 2 з 4 

1003 Донесення повітової 28 ве,ееЮІ � �1Ш р. 7 

команди і постерунків 11 жовmня �9З0 р. 
поліції про створення 
німецько-української 
організації 

1004 Копія листа Берлінської 14 квіwня 1910 р. 4 

поліції стосовно фальшивих 
банкнот, що з'явились у 
обігу, та їх прикмети 

1005 Інформації слідчого 1930 [f>. 44 

управшння та донесення 
постерунків держполіції про 
вбивства у повіті 

1007 Інформація слідчого 4 червня 19@(!) р. 
управління м. Тернополя 
стосовно Вікора Василя, 
який підозрюється у 
користуванні фальшивими 
грошовими знаками 

1008 Інформація повітової 5 вересня 1925 р. 141 

команди держполіції, 7 серпня � ,ь � р. 
слідчого управління, 
донесення постерунків та 
протоколи допитів осіб, що 
звинувачуються у крадіжках 
і пограбуваннях 

1009 Повідомлення повітової 1960 р. 11 

команди держполіції та 
донесення постерунків щодо 
шахрайства серед населення 

І 1010 Донесення повітової 12 ЛІ01110Ю НJЗО р. 
команди про хід 24 �авня 1�3@ р. 

І 
розслідування у справі 
нанесення образи 

І службовцю поліції 
Михляком Юзефом 

t 

І 
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1011 Донесення постерунка 26 ювіпш 19�0 р. 
держполіції в м. Теребовлі у 23 травня 1930 р. 
справі У отля Яна, який 
звинувачується у 
шкідництві на залізниці 

1012 Розпорядження Головної, 25 березня 1930 р. 12 
Тернопільської воєводської 16 квітня 1930 р. 
команди поліції щодо 
надання відомостей 
стосовно нелегальної 
поставки зброї фірмою 
«Накульскі» в r данську 

1013 Дисциплінарна справа 21 січня 1930 р. 44 

Яремка Францішека 25 листопада 1932 р. 

1014 Протоколи, доповідні запис- 31 грудня 1930 р. ІЗ 

ки (копії) постерунка в 9 лютого 1931 р. 
с. Дарах.ів стосовно розслі-
дування щодо нанесення 
побоїв службовцю поліції 
Пашкевичем Людвиком 

1015 Донесення повітової коман- 28 грудня 1929 р. 6 

ди держполіції стосовно 10 липня 1930 р. 
осіб, що підозрюються у 
приналежності до розвіду-
вальної служби іноземних 
держав 

1016 Вказівка повітової команди 18 лютого 1930 р. н 

та донесення постерунків 6 березня 1930 р. 
держполіції стосовно веден-
ня обліку осіб, що покарані 
у адміністративному 
порядку 

1017 Розпорядження слідчого 20 березня 1930 р. 6 

управління м. Тернополя 22 березня 1930 р. 
про порядок ведення обліку 
злочинів комісаріатами і 
поете яками поліції 
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1 О 18 Статистичні відомості 
повітової команди 
держполіції про кількість 
осіб, заарештованих на 
території Теребовлянського 
повіту за скоєння 
кримінальних злочинів 

1019 Донесення постерунків 
держполіції про нещасні 
випадки у пов1т1 

1020 Донесення повітової 

11021 

1022 

. . команди 1 постерунюв 
поліції про пожежі у повіті 

Розпорядження Головної і 
Тернопільської воєводської 
команд держполіції щодо 
встановлення місцеперебу
вання окремих осіб 

Розпорядження слідчого 
управління про порядок 
ведення розшуку та вказ1вка 
щодо недоліків у слідчій 
службі 

1023 Розпорядження Тернопіль
ського слідчого управління, 
повітової команди держполі 
ції та донесення постерунків 
про розшук осіб, що підозрю 
ються у політичній діяльнос 
ті і кримінальних злочинах 

1024 Розшукові листи слідчого 
управління м. Тернополя на 
осіб, що підозрюються у 
політичній діяльності і 
кримінальних злочинах. 
Том 1 

3 

8 січня J.9J0 р. 

6 березня 1930 р. 
2 травня 1930 р. 

19 січня 1930 р. 
ЗО червня 1931 р. 

лютий 1930 р. 
травень 1930 р. 

20 березня 1930 р. 
21 березня 1930 р. 

1930 р. 

8січня 1930 р. 
З 1 березШІ 1930 р. 

4 

2 

1.4 

§0

9 

5 

110 

102 
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1025 Розшукові листи слідчого 
управління м. Тернополя на 
осіб, що підозрюються у 
політичній діяльності і 
кримінальних злочинах. 
Том2 

1026 Те саме, том 3 

1027 Те саме, том 4 і останній 

1028 Справа про розшук 
Рожанкевича Мар'яна, що 
звинувачується у 
шахрайстві 

1931 рік 

1029 Справа по розслідуванню 
щодо розповсюдження 
комуністичних листівок 
Шпелер Кларою 

1030 Інформації слідчого 
управління м. Тернополя і 
Скалатської повітової 
команди держполіції 
стосовно появи 
комуністичних прокламацій 

1031 Інформаційні донесення 
слідчого відділу м. Чорткова 
окружному суду щодо 
комуністичної діяльності 
Франкель Мойжеля Маєра, 
Гежок Маєра та інших 

032 Інформації слідчого
управління м. Тернополя 
щодо посилення нагляду за 
ко ністичними агітато ами 

4 квітня H)J0 р. 
зо червня 1,зо р. 

2 липня 1930 р. 
зо жовтня 1930 р. 

зо жовтня 191(!) р. 
20 січня 193 1 р. 

1 О серпня 1929 р. 
9 квітня 193(!) р. 

7 листопада 1931 р. 
14грудня 1931 р. 

17 липня 1931 р. 
lбжовТЮІ 1931 р. 

11 грудня 1931 р. 
18 лютого 1932 р. 

27 

29 

19 



• 
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1033 Інформації слідчого 3 f ЖОВ'JЛІЯ J�j � р.

управління м. Тернополя 
про арешт Трибуцької Сіми, 
що підозрюється у 
приналежност1 до 
Комуністичної партії 
Західної Білорусії 

1034 Інформації слідчого 
управління м. Тернополя 
про арешт Голоха Мар'яна, 
що підозрюється у 
політичній діяльності 

1035 Розпорядження слідчого 15 вересня ]9�� р. �2 

управління м. Тернополя та 
донесення постерунюв 
держполіції про порядок 
ведення обліку українських 
студентш 

1036 Справа по розслідуванню 18 жовт,ня ] �@ � р. 'J,'f!J. 

випадку пошкодження 23 грудня 1931 р. 
пам'ятника Пілсудському в 
м. Струсові 

1037 Донесення постерунків, 19ЗІ-19З� �р. 2, 

листування з повітовим 
староством і протоколи 
допитів стосовно нанесення 
образи службовцям поліції 

1038 Справа по розслідуванню 
щодо нанесення образи 
службовцю поліції 
Роговським Іваном 

1039 Донесення повітової 
команди держполіції та 
протоколи допитів стосовно 
пошкодження телефонних 
ліній 
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1040 Донесення Тернопільської 
воєводської, повітової 
команд та постерунків 
держполіції стосовно 
учасника з 'їзду землеробів 
Базара Антона 

1041 Донесення постерунків 
держполіції про вбивства у 
повіті 

1042 Інформації слідчого 
управління м. Тернополя 
стосовно осіб, що 
звинувачуються у 
шахрайстві 

1043 Інформації повітової 
команди держполіції і 
слідчого управління м. 
Тернополя стосовно осіб, 
що шдозрюються у 
шпигунств� 

1044 Інформації повітової 
команди та донесення 
постерунків держполіції про 
крадіжки у повіті 

1045 Розпорядження 
Центрального слідчого 
управління Варшави (копія) 
щодо ведення обліку 
злочинів послів і сенаторів 

1046 Донесення повітової 
команди держполіції щодо 
розстановки службовців в 
судових органах 
Теребовлянського повіту 

з 

18 червня 193t р. 
6 се_рІІШІ �913� р. 

1931 р. 

24 лютого 1931 р. 
10 травня 1932 р. 

22 липня 1931 р. 
27 сер11ня 1931 :р.

193l р. 

17 лютого 1929 р. 

28 вересня 1928 р. 
7 жовтня 19�8 р. 

Z011 

2 
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1047 Донесення повітової 
команди і постерунків держ

поліції щодо поранень і тіле
сних ушкоджень в результа

ті бійок серед населення 

1048 Донесення постерунків держ 
поліції про пожежі у повіті 

t 1049 Розпорядження повітової 
команди, сшдчого 
управління м. Тернополя та 
донесення постерунюв 
держполіції про розшук 
осіб, що підозрюються у 
політичній діяльності і 
крим1нальних злочинах 

t 

1050 Вказівка слідчого 
управління м. Тернополя 
стосовно користування 
картотекою на осіб, що 
розшукуються 

1051 Розшукові листи слідчого 
управління м. Тернополя на 
осіб, що підозрюються у 
політичній діяльності і 
кримінальних злочинах. 
Том 1 

1052 Те саме, том 2 

1053 Те саме, том 3 

1054 Те саме, том 4 

1055 Те саме, том 5

1056 Те саме, том 6 

10S7 Те саме, том 7 і останній 

19З� р. 

22 травня 1931 р. 
24 листопада 1931 р. 

1931 р. 

31 липня 1931 р. 

1931 р. 

1931 р. 

1931 р. 

1931 р. 

З2 

89 

f59 
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1 О57а Інформації повітової 
команди поліції щодо появи 
невідомої жінки та 
розпорядження стосовно 
встановлення її особи 

І 058 Інформації та 
розпорядження сшдчого 
управління м. Тернополя 
щодо встановлення 
місцеперебування Шаха 
Андрія, Гоцанюка Василя та 
ін., що підозрюються у 
комуністичній діяльності 

l 059 Розпорядження воєводської 
команди держполіції про 
надання відомостей стосов-

. . . 

НО ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНІСТИЧНИХ 

партій Західної України, 
окремих осіб та звіти 
постерунків з цього питання 

1060 Відомості постерунка 
поліції в с. Глещава про 
осіб, що підозрюються у 
політичній діяльності 

1061 Інформації повітової 
команди держполіції щодо 
розшуку Тимощука 
Володимира, який 
звинувачується у вбивстві 

1062 Розпорядження 
Центрального слідчого 
управління щодо 
виправлення помилок в 
інструкції слідчої служби 

1063 Журнал обліку арештованих 
постерунка поліції в 
с. Мишківці за 193 2 1к 

26 серпня 193 І р. 

1931 р. 

1932 р. 

12 JПОТОГО 1932 р. 

22 березня l 9J2 р. 
14 травня 1932 р. 

10 березня Н)32 !Р· 
13 березня 1932 р. 

19З2 р. 

§8

8 
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1064 

1065 

1066 

' 1067 

1068 

1069 

1070 

1071 

1072 

1073 

2 

Інформації повітової 
команди та донесення 
постерунків про крадіжки і 
листування 1з сшдчим 
управшнням з цього 
питання 

Справа по розслідуванню 
зловживань податкового 
екзекутора Сельзер Селіни в 
м. Теребовлі 

Листування із слідчим 
. . 

управшнням 1 постерунком 
поліції в с. Буданові щодо 
підозр у підпалі будівель 
Раневською Євдокією і 
Мещанчецьким Миколою 

Інформація слідчого управ-
шння щодо нелегального 
переходу кордону 
Карасеком Вацлавом 

Журнал обліку 
кримінальних злочинів за 
1932 рік. Том 1 

Те саме, том 2 і останній 

Статистичні відомості 
постерунків поліції про 
злочини що скоєні в їх 
повітах за липень 1932 р. 

Те саме за серпень 1932 р. 

Те саме в повітах за 
вересень 1932 р. 

Те саме за жовтень 1932 р>. 

з 

19З2-,. 

11 січня �,@2 р. 
ЗО січня 1932 р. 

5 лютого Н'32 :р. 12 
2 вересня 1932 р. 

28 квітня 1992 р. 

1932 р. 9 

1932 р. 

липень 1932 р. 
серпень ]932 р. 

серпень 1932 :р.

вересе11ь 1932 р. 

вересень 19]2 р. 
ж0вrень lt�Z@, 

жовтень 19:32 р. 
листопад 1912 , . 
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1074 

2 

Розпорядження повітової 
команди, СЛІДЧОГО 

управління про розшук осіб, 
що підозрюються у 
політичній діяльності і 
кримінальних злочинах. 

І 075 Розпорядження повітової 
команди і слідчого відділу в 
м. Чорткові щодо розшуку 
та надання відомостей 
стосовно осіб, що 
займаються шахрайством 

1076 Інформації Скалатської пові 
тової команди поліції щодо 
появи невідомих осіб в пові 
. . 

п та розпорядження пов1то-
вої команди про їх розшук 

І 077 Розпорядження повітової 
команди поліції про розшук 
осіб, що втекли із місць 
позбавлення волі 

І 078 Листування із слідчим 
управління, судовими 
органами і постерунками 
поліції щодо розшуку і 
арешту Флібайна Герша, 
який підозрюється у 
причетності до пограбувань 

1079 Інформації повітової 
команди і листування з 
постерунками поліції щодо 
встановлення окремих осіб 

1080 Розшукові листи слідчого 
управління м. Тернополя на 
осіб, що підозрюються у 
політичній діяльності і кри
мінальних злочинах. Том 1 

11 січня 19(32 р. 
26 вересня 1932 р.

1932 р. 

18 січня 1932 р. 
19 січня 1932 р.

1932 р. 

19 липня 1929 р.

28 травня 1930 р.

1932 р. 

11 січня 1,з2 р. 
26 вересЮІ r,:si р. 
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1081 

1082 

1083 

1084 

1085 

1086 

1087 

2 

Розшукові листи слідчого 

управління м. Тернополя на 

осіб, що підозрюються у 

політичній діяльності і кри-

мінальних злочинах. Том 2 

Те саме, том З і останній 

1933 рік 

Інформації слідчого 

управління, повітової 

команди та донесення 

постерунка поліції в 

с. Дарахові щодо політичної 
діяльності Берестянського 
Якоба 

Слідча справа про 
звинувачення Брамовей 
Францішки у політичній 
. . 

ДlЯЛЬНОСТl 

Місячні відомості повітової 
команди поліції на осіб, що 
займаються політичною 
діяльністю 

Листування із слідчим 
управлінням та донесення 
постерунка поліції в 
с.Семенові стосовно 
діяльності Наболотного 
Михайла 

Інформації повітової 
команди та донесення 
постерунків держполіції 
щодо діяльності партії 
«Стронництво людове» та 
списки її членів 

3 

7 січня 1,з2 р. 
4 січня 1931 р. 

18 січня 1932 р. 
3 січня 1933 р. 

31 січня 1933 р. 
31 березня 1933 р. 

7 квітня 1933 р. 
21 липня 1933 р. 

4 січня 1933 р. 
9 січня 1934 р. 

29 жовтня 1933 р. 
11 грудня 1933 р. 

8 січня 19ЗJ р. 
18 серпня 1933 р. 
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1088 

1089 

1090 

1091 

1092 

1093 

2 

Дозвіл повітового староства 

на святкування ЗО-річчя 

філіалу українського 

товариства «Просвіта» 

в м. Теребовлі 

Інформації Тернопільської 

воєводської; повітової 

команд поліції та донесення 
. ... 

постерунюв полщн щодо 
діяльності та зміни складу 
керівників українських 

товариств «Просвіта», 

«Рідна школа»,« Союз 

українок » та ін. 

Донесення постерунка 
поліції в с. Струсові про 
пошкодження невщомими 

особами вивісок 
. .

кооперативу 1 читалью 
«Просвіта» 

Інформації Тернопільської 
воєводської і повітової 
команд та донесення 
постерунків поліції про 
створення у Парижі 
«Українського народного 
союзу» 

Інформації слідчого 
управління м. Тернополя 
про діяльність українського 
християнського товариства 
«Будучність» 

Інформації слідчого 
управління м. Тернополя 
про діяльність Українського 
спортивного клубу 

з 

Н> єе,пня [,�з р. 
22 ве,ееня [��З р,. 

193:З р. 

ЗО вересня l 9JJ р. 
4 листопада ]j@J р. 
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1095 Інформації Тернопільської 22 грудня 19JЗ р.
воєводської, повітової 24 січня І 9З4 р.
команд та донесення 
постерунків поліції про 

проведення ШКІЛЬНОГО

плебісциту членами 
українського товариства 
«Рідна школа» 

1096 Інформації слідчого 23 грудня 1933 р.
управління, повітової 24 січня 1934 р. 
команди та донесення 
постерунків держполіції про 
діяльність української 
організації «Маслосоюз» 

1097 Інформації слідчого 22 грудня 1933 р. 
управління щодо діяльності 23 грудня 1933 р. 
і становища партії 
Українського національно-
демократичного об' єднання 
(УНДО) 

1098 Інформації слідчого 1933 р. 
управління, повітової 
команди та донесення 
постерунків держполіції 
щодо осіб, що підозрюються 
у приналежності до 
«Організації українських
націоналістів» (ОУН)

1099 Інформації повітової 20 квітня 1933 р. 
команди та донесення 11 грудня 1933 р. 
постерунків поліції щодо
діяльності та зміни у складі
керівників українських
кооперативів на території
повіту 

1100 Копія інструкції 16 листопада 1928 р. 
«Мовчання» для членів

аїнських о ганізацій



1 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

2 

листування із слідчим 
управлінням і постерунками 
поліції в с. Семенів щодо 
звинувачення Понятишина 
Івана у розповсюдженні 
нелегальної газети «Сурма», 
що видається українськими 
націоналістами 

Інформації повітової 
команди та донесення 
постерунків держполіції 
стосовно осіб, що 
звинувачуються у 

. . 
розповсюдженю лист1вок 
«Організації українських 
націоналістів» (ОУН) 

Інформація (копія) слідчого 
. . . 

управшння щодо ДlЯЛЬНОСТl

і регламенту організації 
« Самоосвітній гурток » 

Копії Циркулярів, 
інформації Тернопільської 
воєводської і повітової 
команди держполіції щодо 
діяльності «Загальноєврей-
ської партії праці» 

Інформації повітової 
команди щодо діяльності 
організації «Колонія 
єврейської молоді» та 
списки її членів 

Інформації повітової 
команди щодо рішень 
конференції стосовно 
об' єднання єврейських 
соціалістичних партій 
«Гітадухт» Поале Сьонем 

3 

28 серпня 1933 р. 
28 Ж0В�ШІ ���3 f). 

1933 р. 

1933 р. 

25 лютого 1933 р. 
13 грудня 1933 р. 

4 серпня 1933 р. 
17 серпня 1r,33 р. 

16 березня 1933 р. 
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1101 Повідомлення 14 серпня 1,зз р. 2 

Тернопільського слідчого 
управшння щодо 
затримання Букати Сидора і 
Ан астазії у зв' язку із 
переходом кордону 

1108 Копія повідомлення редакції 15 грудня 1933 р. 2 

Львівської газети «Новий 
час» про зміни у її складі 

1109 Інформації повітової коман- 1933 р. 63 
ди та донесення постерунків 
поліції про вбивства у повіті 

1110 Інформації Теребовлянської 31 травня 1933 р. 10 
та відомості Копичинської, 21 червня 1933 р. 
Збаразької та інших команд 
держполіції про учасників 
повітового з 'їзду делегатів 
«Союзу кооперативів» 

1111 Інформація повітової 31 жовтня 1933 р. 11 

команди та донесення 8 листопада 1933 р. 
постерунків поліції про 
організацію місцевих 
комітетів «Каси Стефчика» 
для стримування від 
продажу зерна українським 
населенням у зв' язку із 
низькими ринковими цінами 

1112 Інформації повітової коман- 5 червня 1933 р. 6 

ди держполіції та списки 3 липня 1933 р. 

осіб, що покарані у дисциплі 
парному порядку за участь у 
спорудженні могили 
загиблим українцям 

1113 Інформації повітових 1�33-1934 рр. 85 

команд та донесення 
постерунків держполіції про 
к адіжки ПОВІТІ



1 2 
з 

1114 Донесення повітової 20 липня 1933 р. 
команди, постерунка поліції 10 серпня 1933 р. 
в с. Дарахові щодо 
результатів суду над 
Гудимою Захаром за 
нелегальний перехід 
кордону 

1115 Донесення повітової 31 ЛИПНЯ ]93:З р. 
команди і постерунка поліції 18 серпня 1933 р. 
в с. Струсові щодо бійки 
між членами «Союзу 
стрільців» і українцями 

1116 Донесення постерунків 6 1іРаВНЯ ]933 р. 2 
поліції в м. Теребовлі щодо 17 травня 1933 :r,. 
порушення порядку в 
громадському місці Дудою 
Іваном 

1117 Донесення постерунка 24 березня �933 р. 
держполіції у с. Буданові 22 rрудня 1933 р. 
стосовно ксьондза 
Галабурди Михайла, який 
звинувачується у 
висміюванні польської нації 
під час богослужіння та 
розповсюдженні 
неправдивих чуток 

1118 Донесення постерунків l l 11Рудня �933 р.
м. Теребовлі і с. Буданові 27 січня 1934 р.
щодо використання 
Брехором Мозесом і 
Фількентейном Маркусом 
фальшивих грошових знаків 

1119 Донесення постерунка 22 т,равня ],3з ,. 
поліції в с. Струсові щодо 30 Ое]!)lІНЯ 19:33 р. 
бійки між польською і
українською молоддю на 
території постерунка
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1120 Інформація слідчого ]6 єічня �fІЯ 11).

управління та донесення 2� еічЮІ ��;:з р. 
постерунка в с. Семенові 
щодо появи невщомого 
кінного загону на території 
постерунка 

1121 Донесення постерунка в 19 квітня ]�33 р. 
с. Струсові про 20 липня 193:3 р. 
грабіжницький напад 
Маюка Антонія, 
Тужанського Емілія та ін. на 
членів товариства «Союз 
стрільців» 

1122 Слідча справа на Кузь 10 жовmя ]93J р,. 
Василя, Ковальчука Стефана 1 О березня [ 934 р. 
та 1н., що звинувачуються у 
приниженю польського 
герба 

1123 Слідча справа про 1926-]933 рр. 
самогубство Мазуркевича 
Францішека 

1124 Місячні статистичні січень J-93:3 р>. 
відомості постерунків rрудень [933 р. 
поліції про стан злочинності 
у повіті за 1933 рік 

1125 Відомості постерунків 13 квіwня [�33 р. 
держполіції на студентів 1 IpfДWI �933 {і), 
українців, що навчаються за 
кордоном 

1126 Листування з постерунком 
поліції в с. Дарахові 
стосовно недбалого несення 
поштової служби 
Нирнбергом Мозесом 



1 2 
з 

1127 Інформація слідчого відділу 8 лютого 1933 р. 
Станіславської та донесення 5 грудня 193З р. 
Теребовлянської повітової 

. ...

команд держполщн 
стосовно осіб, що 
підозрюються у політичній 
діяльності та 
характеристики постерунків 
поліції на них 

1128 Донесення постерунків 1933 р. 
держполіції про пожежі у 
ПОВІТІ 

1129 Копія циркуляра товариства 23 серпня 193З f>. 
взаємострахування 21 жовтня 1933 р. 
«Дністер» щодо страхування 
нерухомого майна 
українського населення 

1130 Інформації повітової 14 лютого 1933 Ji).

команди держполіції та 12 квітня 1933 р. 
оголошення Української 
господарської академії щодо 
набору на курси 
Українського технічно-
господарського інституту 

1131 Інформація повітової 13 жовтня 1933 р. 
команди та донесення 6 листопада 1933 р. 
постерунків держполіції про 
рішення з 'їзду делегатів 
«Спілки професійних 
землеробів» 

1132 Звіт постерунка держполіції 18 липня 1933 р. 
м. Тернополя про 26 липня 1933 р. 
незаконний згін худоби 
членами філіалу
українського товариства 
«Сільський господар» 



11!!!! 

1 
2 з 4 

1934 рік 

]133 Інформації повітової 
команди і характеристики 

1934 :Р• 19 

постерунків поліції на осіб, 
що підозрюються у 
політичній діяльності 

1134 Донесення постерунка 9 квітня 1934 р. 5 

поліції в с. Струсові 25 ЛИПНЯ 1934 р. 
стосовно делегата сейму 
Великановича Дмитра, який 
підозрюється у політичній 
діяльності 

1135 Інформації повітової 6 липня 1934 р. з 

команди поліції щодо 
святкування 30- річчя 
філіалу «Просвіта» у 
м. Теребовлі 

1136 Інформація слідчого 7 mотого 1934 р. 9 
управління м. Тернополя і 4 грудня 1934 р. 
донесення постерунка 
поліції в м. Теребовлі 
стосовно підпільної 
діяльності членів 
«Організації українських 
націоналістів» (ОУН) та їх 
списки 

1137 Інформації повітової 7 травня 1934 р. 4 
команди держполіції та 25 травня 1934 р. 
донесення постерунка в 
с. Струсові щодо проведен-
ня таємної конференції 
членів «Організації україн-
ських націоналістів» у 
приміщенні греко-
католицького ксьондза 
Цегельського Теодора 



1 

1138 

2 

Донесення постерунка 
поліції в с. Струсові щодо 
організаційного становища 
«Організації українських 
націоналістів» (ОУН) 

1139 Відомості Тернопільської 
воєводської і повітової 
команд поліції на жінок, що 
підозрюються у політичній 
діяльності на території 
повіту 

1140 Інформації слідчого 
управління м. Тернополя і 
Теребовлянської повітової 
команди держполіції та 
донесення постерунка в м. 
Теребовлі щодо організації 
курсів членами українського 
товариства «Сокіл» 

1141 Інформації Тернопільської 
воєводської і повітової 
команд поліції про 
створення партії «Фронт 
національної єдності» та її 
програма 

� 142 Інформація Центральної 
слідчої служби в м. Варшаві 
про підробку документів 
Карницьким Тадеушем 

143 Інформації слідчого
управління щодо 
нелегального 
розповсюдження 
закордонних паспортів, що 
видані польським 
консульством у 
Люксембурзі та посилення 
кон олю за паспо тами

з 

9 липня 1934р. 

8 жовтня 1934 р. 
24 жовтня 1934 р. 

5 березня 1934 р. 
5 квітня 1934 р. 

3 січня 1934 р. 
22 січня 1934 р. 

15 липня 1934 р. 
21 липня 1934 р. 

11 квітня 1,94 р. 
12 квітня 1934 р. 

4 

з 

8 

9 

13 

9 

2 
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1144 Інформації слідчого ЗО травня 19:34 р. 2 

управшння стосовно І 1 червня 19:34 р. 
створення «Комітету опіки 
над дезертирами польської 
армії» у Німеччині 

І ІІ 
ІІ 

І 11 ІІ 

1145 Інформація повітової 17 січня І 934 р. 6 
команди та донесення 26 січня 1934 р. 
постерунка поліції в : 

с.Семенові стосовно 
І 

приниження населенням 
·'

польського герба 

І 1146 Розпорядження Центральної 25 вересня 1934 р. 1 
слідчої служби щодо І 

надання відомостей про стан 
боротьби з торгівлею іІ 

ж1нками 1 дпьми :, 

-
1147 Розпорядження слідчого 20 січня 1934 р. 2 

22 січня 1934 р. І управшння щодо 
встановлення нагляду за І 

учасниками екскурсії ! 

українців із Канади в 
11 

Польщу та їх списки 

1148 Розпорядження повітової 24 квітня 1934 р. 21 
команди та донесення 16 травня 1934 р. І 

постерунків поліції щодо І І 

ведення обліку, нагляду за 
діяльністю банків, об'єднань 11 

кооперативів та їх списки ІІ 

-

1149 Розпорядження повітової 11 квітня 1934 р. 3 
команди,донесення 25 квітня І 934 р. 

І постерунків в с. Глещава та 
протоколи допитів осіб, що І 

нелегально володіють 
зброєю і І Іі іІ 

ІІ 

-- -

.· :." .... �, . .J -



1 2 

1150 Розпорядження 
Станіславського rреко
католицького орденаріату з 
питань боротьби із 
виступами шкіл та відомості 
постерунків поліції щодо 
виконання rреко
католицьким духовенством 
цього розпорядження 

1151 Розпорядження повітової 
команди та донесення 
постерунків поліції щодо 
придушення страйків 
будівельників 

1152 Донесення постерунків 
поліції щодо порушень 
порядку в громадських 
місцях Шпотом Теодором і 
Сліпим Богданом 

1 1153 Донесення постерунків
поліції в с. Дарахові і 
протоколи допитів чеського 
підданого Матвеєва Івана, 
який звинувачується у 
нелегальному переході 
кордону 

1154 Донесення постерунків 
поліції щодо поведінки 
греко-католицького 
духовенства під час 
урочистого святкування 
11 листопада 

1155 Копії інформацій 
Центральної слідчої служби 
і Тернопільського слідчого 
управління щодо появи 

альшивих ошових знаюв 

3 

22 СЇЩІЯ ! 934! р. 
21 березня 1934 р. 

22 лютого 1934 р. 
6 червня 1934 р. 

11 травня 1934 р. 
2 червня 1934 р. 

15 серпня 1934 р. 
29 серпня 1934 р. 

6 листопада 1934 р. 
17 листопада 1934 р. 

24 січня 1934 р. 
7 грудня 1934 р. 

4 5 

17 

10 

8 

6 

12 

30 
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1156 

1157 

1158 

1159 

І 1160 

1161 

1162 

1164 

2 

Копія свідчення польського 
консульства в м. Брюселі 
щодо нелегального виїзду із 
Польщі польських пі.z:щаних 
єврейського віросповідання 

Копія регламенту щодо 
службових відносин між 

. . . . 
ПОЛІЦІЄЮ І ПОЛІТИЧНИМИ 

ув'язненими 

Інформація слідчого управ-
ління про дослідницьку 
роботу географів на 
території воєводства 

Розпорядження слідчого 
. . . 

управшння, ВІДОМОСТІ

постерунків поліції стосовно 
чисельності українців, що 
навчаються у вищих 
навчальних закладах Польщі 

Звіт повітової команди та 
донесення постерунюв 
поліції про стан нічних 
ГМІННИХ охорон 

Місячні статистичні 
відомості постерунків 
поліції про стан злочинності 
у повіті за 1934 рік 

Інформації повітової коман-
ди та донесення постерунюв 
поліції про вбивства і 
нещасні випадки у повіті 

Інформації повітової 
команди поліції та 
донесення постерунків 
поліції про крадіжки і 
пожежі повіті 

:з 4 

ЗО серпня 1914 р. 2 

З вересня 1934 р. 

4 липня 1934 р,. 
21 липня І 9З4 р. 

1 жовтня 1934 р. зо 

30 квітня 1934 _р. 13 
18 травня 1934 р. 

9 січня 1934 р. 12 
13 січня �934 р. 

січень 1934 р>. 133 

грудень 1934 р. 

1934 р. 29 

1934 р. 87 
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1165 Розпорядження повітової 9 ЖОВ1FНЯ 19@4 р. 4 

команди та донесення 11 грудня 1934 р. 
постерунків поліції щодо 
розшуку Дембровського 
Стефана, який 
звинувачується у 
шахрайстві 

1935 рік 

1166 Інформація повітової 2 липня 1935 р. 3 
команди держполіції та 18 липня 1935 р. 
донесення постерунка в 
м. Теребовлі щодо 
діяльності українського 
товариства «Просвіта» 

1167 Інформації Тернопільського 1935 р. 104 
. . 

сшдчого управшння, 
повітової команди та 
донесення постерунків щодо 
діяльності «Організації 
українських націоналістів» 
(ОУН) 

і 
І 

1168 Донесення постерунків 1935 р. 13 

І
поліції щодо святкувань 
«Української молоді 

'r Христової» на території 

l пов1ту

! 1169 Донесення постерунків 7 травня 1935 р. 2 
І поліції в с. Струсові про 25 травня 193$ р. 
' проведення збору коштів на 

допомогу українським 
політичним ув'язненим 

1170 Письмові роботи 3 січня 1935 р. [31 

поліцейських на тему щодо 20 квітня 1935 р. 
ведення слідства стосовно 
осіб, що скоїли кримінальні 
злочини 
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1172 Книга реєстрації несення 8 серпня 1935 р. 189 

слідчої служби 17 жовтня 1936 р. 11 

Теребовлянської повітової 
команди держполіції І! 11 

- -

1936 рік 
-

1173 Розпорядження повітової 26 серпня 1936 р. 11 
команди та донесення 1 вересня 1936 р. 
постерунків поліції щодо 
несення служби 
поліцейського нагляду 

11 
:1

1174 Письмові роботи 1926-1936 рр. 114 
поліцейських на тему щодо 
ведення сшдства стосовно 
осіб, які скоїли кримінальні 

ІІ 

злочини 
11 11

1175 Слідча справа на уланів 9-го 1936 р. 22 
полку Падуха Романа і ІІ 

Федоровича Казимира, які 11 

звинувачуються у крад1жц1 11 
І - -

1937 рік 
І 
І і 
' 

1176 Письмові роботи 1937 р. 86 
І поліцейських на тему щодо 

І ведення слідства стосовно 
І осіб, які скоїли кримінальні 

І злочини 'І 

-

1177 Опис документальних 1920-1939 рр. 62 

lt 
матеріалів 

1178 Описи документальних 1920-1939 рр. 60 
матеріалів ІІ 

. ІІ 

- -
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До опису внесено 1172 ( одна тисяча сто сімдесят дві) одиниці зеерігання з 
№ 1 ПО № 1178 , 
у тому числі: 

літерні № № 178а, 786а, 976а, 1057а, 
пропущені № № 724,810,887,992,995,999, 1006, 1094, 1163, 1171.

Переклад українською мовою .і удосконалення здійснила 

Зав. відділом 

Комп'ютерний набір здійснила 
Архівіст 1 -ої категорії 

Схвалено 
Протокол ЕІЖ держархіву 
Тернопільської області 

від «2..f._» � 2007 р. №J2 

ергеєва 

В.М. Котляр 

О.В. Радецька 

Схвалено 
Протокол ЕК держархіву 
Тернопільської області 

від <<IJfi> �2007 р. № -1.5'

Голова ЕК 

В.М. Котляр 
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