Державний архів Тернопільської області

Борщівська повітова команда
••

•

•••

державно� пол1ц11

ФОНД №281
ОПИС№ 1
Крайні дати: 1921-1939рр.

2

Передмова

до опису «Борщівська повітова команда державної поліції»
ф. 281, оп. l
1. Історія фондоутворювача
Борщівська повітова команда державної поліції була створена на підставі
статуту «Про державну поліцію» від 24 липня 1919 року і розпорядження
Міністерства внутрішніх і військових справ від 12 листопада 1919 року на
базі крайової жандармерії і військової поліції. Очолював команду комендант,
призначений комендантом головної державної поліції.
У обов'язки Борщівської повітової команди державноі" поліції входило:
забезпечення і охорона буржуазного правопорядку, боротьба з революційним
і національно-визвольним рухом, переслідування КПЗУ, КСМЗУ та ін.
прогресивних політичних партій та організацій на території повітів. Повітова
команда здійснювала контроль над поліцейськими постерунками, була
.
.
.
.
виконавчим органом судш та прокуратур при розсшдуваню кримшальних
справ. До функцій повітової команди держполіції входило надання
інформації вищестоящим органам лоліцїї та представникам адміністративної
влади щодо загального поттичного становища в повп1.
Борщівська повітова команда держполіції безпосередньо
підпорядковувалась воєводській команді держполіції в Тернополі.
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Фонд № 281
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1921 -1939 роки
№№
Заголовок справи
з/п
(тому, частини)

1

2

.

.

Загальний ВІДДІЛ
1921рік

Крайні дати
докуменпв
справи (тому,
частини)

з

К-ть
аркушш
у справ�
(томі,
частині)
4

5 січня 1921
23 грудня 1921

177

Розпорядження Міністерства
закордонних справ, Головної і
Тернопільської окружноі' команд поліції
.
.
.
..
про нагляд за д1яльюстю комуюстично1
партії та її членами, листування з
органами полщ11 з цього питання.

З 1 липня 1922
17 листопада
1922

19

Донесення Головної та ін. окружних
команд поліції стосовно осіб, що
.
.
шдозрюються у приналежносп до
комуністичної партії.

1 О липня 1922
1 О листопада
1922

10

4

Розпорядження Головної і
Тернопільської окружної команд поліції
.
.
..
про нагляд за д1яльн1стю украшських
організацій.

7 липня 1922
7 листопада
1922

58

5

Розпорядження Тернопільської
окружної повітової команди поліції про
посилення нагляду за пщготовкою
українського націоналістичного
повстання в день 1 листопада і
донесення постерунюв з цього питання.

З І ЛИПНЯ 1922
б листопада
1922

25

Накази Борщівської команди поліції за
1921 рік.
2

з

1922рік

При

МІТ

ки

5

1

2

4

з

4

6

Розпорядження Тернопільської
окружної і повітової команд поліції
стосовно встановлення політичного
минулого Красицького Станіслава і
донесення постерунюв з цього питання.

2 жовтня 1922
жовтень 1922

48

7

Інформації Тернопільської окружної і
повітової команд поліції з питання
конфіскації відозв політичного змісту.

27 листопада
1922
2 грудня 1922

25

8

Донесення Головної команди поліції на
осіб, що підозрюються у приналежності
до іноземної розвідки і донесення
постерунків поліцїї з цього питання.

l О липня 1922
грудень 1922

15

9

Відомості польських розвідувальних
органів на осіб, які проживають в
Радянському Союзі.

25 листопада
1922

10

Циркуляри і розпорядження Головної і
Тернопільської окружної команд поліції
.
.
про посилення нагляду за д1яльн1стю
іноземних пароплавних фірм.

12 липня 1922
9 жовтня 1922

25

11

Циркуляри Головної команди
держполіції про правила реєстрації
.
.
.
шоземцш та з 1нших питань.

21 січня 1922
З 1 липня 1922

5

12

Розпорядження Тернопільської
. ...
..
окружно� команди пол щ11 про
виселення іноземців за межі Польщі і
листування з постерунками з цього
питання.

30 липня 1922
22 вересня 1922

24

ІЗ

Розпорядження Міністерства
закордонних справ, Головної команди
поліції про заборону виїзду на
територію Польщі Лещинському
Дмитру.

9 листопада
1922

4

5

5

1

2

1923 рік

3

4

14

Розпорядження (копії) Тернопільської
окружної і повітової команд поліції про
.
.
посилення контролю за д1яльюстю
комуністичної партії.

1 О січня 1923
18 жовтня 1923

36

15

Розпорядження (копії) Тернопільської
окружної і повітової команд і
листування з постерунками поліції з
питань нагляду за окремими особами,
.
.
що шдозрюються у приналежносп до
комуністичної партії.

4 січня І 923
19 червня 1923

58

16

Розпорядження (копії) Тернопільсько1·
окружної і Борщівської повітової
команд 1 листування з постерунками
. ...
пошщ1 з питань посилення контролю за
діяльністю українських організації.

4 січня 1923
19 червня 1 923

31

17

Розпорядження Тернопільської
окружної команди поліції про нагляд за
особами, що підозрюються у
приналежності до українських
організацій та листування з
постерунками з цього питання.

18 січня 1923
4 серпня 1923

21

18

Вказівки Краківської, Тернопільської
окружних команд поліції з питань
придбання брошур автора Бучки
Стефана про суспільний і професійний
рух.

30 травня 1923

б

19

Розпорядження Тернопільської
окружної команди поліції про нагляд за
особами, що підозрюються у
приналежності до іноземної розвідки.

1 4 травня 1923
18 червня 1923

2

20

Циркуляри, розпорядження
Міністерства внутрішніх справ,
окружної, повітової команд поліції про
правила видачі паспортів для виїзду в
Радянський Союз.

4 січня 1923
2 l квітня 1923

24

5

�

6

2

3

4

Розпорядження окружної команди
полjції з питань виселення окремих осіб
із Польщі та списки останніх.

1 лютого 1923
11 липня 1923

12

Вказівки Тернопільської окружної
команди поліції про ретельну перевірку
осіб, які прибувають в Польщу із-за
кордону.

29 січня 1923
1 серпня 1923

13

Відомості Борщівської повітової
команди і постерунків поліції про
.
.
.
кшьюсть випадюв нелегального
переходу кордону та перевозу товару
окремими особами.

зо липня 1923

23

1923

47

зо липня 1923

17

Те саме Пєньондза Станіслава.

6 жовтня 1923
8 лютого 1927

52

7

Розшукові листи на осіб, що
.
.
шдозрюються у кримшальних злочинах.

19 червня 1923
26 листопада
1923

5

8

Алфавітний покажчик журналу обліку
кореспонденції Борщівської повітової

1923

64

1923

6

17 листопада
1926
З грудня 1926

22

Протоколи перевірки постерунків
поліції Борщівської повітової команди.
Особова справа поліцейського
Петрушки Станіслава.

4 жовтня 1923

20 серпня 1923

команди.

Листування з Борщівським повітовим
.
. ...
староством I постерунками лолщ11 щодо
осіб, які нелегально перетнули кордон
та списки останюх.
Вказівки Борщівської повітової
команди про правила складання
автобіографій поліцейськими та
відомості постерунків поліції про
надання автобіографій.

5

7

3

4

1923

27

Розпорядження Борщівського староства
про надання відомостей про кількість
безробітних, перевезення худоби із-за
кордону, будівництво бараків у
прикордонній смузі та з ін. питань.

30 червня 1923
22 грудня 1923

7

Розпорядження Міністерства
внутрішніх справ про заборону побиття
поліцейськими затриманих осіб і скарга
Хлібічука Стефана на поліцейських за
нанесення йому побоїв.

20 липня 1923
30 липня 1923

7

Списки (копії) повітових староств на
осіб, які ухиляються від військової
.
.
повинност1 та листування 1з
староствами з питань встановлення їх
м1сцезнаходження.

1 О лютого 1923
29 листопада
1923

60

5

Розпорядження Головної і
Тернопільської окружної команд
поліції про будівництво житлових
будинків для поліцейських у
·�
прикордонюи смуз1.

20 липня 1923
13 жовтня 1923

9

6

Листування з органами поліції і
судовими органами про притягнення до
кримінальної відповідальності осіб, що
звинувачуються у крад1жках.

7 серпня І 923
І О грудня 1923

6

7

Списки Борщівської повітової команди і
постерунків поліції про кількість
зібраних коштів на поховання дружини
поліцейського Кондрацького.

19 серпня 1923
І вересня 1923

18

2
1

Відомості Борщівського староства про
надання дозволу окремим особам на
право ввозу із-за кордону худоби і
промислової сировини.

5

8

2

3

4

Циркуляри і розпорядження
Міністерства внутрішніх справ,
Головної і Тернопільської окружної
команд держполіції з питання виплати
надбавок до заробітної плати, про
правила ведення слідчої служби та з
1нших питань.

б червня 1924
30 грудня 1924

27

Циркуляри і розпорядження
Тернопільського воєводського
управління, повітової команди про
охорону дорожніх об'єктів і
встановлення порядку на дорогах та в
громадських м1сцях.

12 липня l 924
18 вересня 1924

5

Циркуляри і розпорядження
Міністерства фінансів, Міністерства
внутрішніх справ і окружної команди з
питання заключення доrоворш м1ж
установами, про виплату надбавки
службовцям поліції в прикордонній
смузі і розповсюдженні 8 % державної
позики.

22 квітня 1924
13 грудня

б

Протоколи перевірки постерунків
поліції Борщівської повітової команди.

1924

134

Розпорядження (копія) Тернопільської
окружної команди ІХ округу про
посилення охорони схщного кордону.

8 серпня 1924

3

Розпорядження Міністерства
·�
вшськових справ про проведення
призову в армію осіб l 903 року
.
.
народження 1 списки громадян, яю
ухиляються від військової повинності.

26 квітня 1924
2 травня 1924

8

Алфавітний покажчик Борщівської
повітової команди поліції на осіб, що
розшукуються органами лолщ11.

1924

55

1924 рік

5

9

з

4

Об'ява Тернопільського воєводського
управшння 1 розпорядження
Борщівського повітового староства про
заходи по запобіганню інфекційних
захворювань тварин.

З rpy дня 1924
16 січня 1925

5

Циркуляри і розпорядження
Міністерства внутрішніх справ,
Головної і Тернопільської воєводської
команд державної поліції про
проведення святкування десятиріччя з
дня створення поліції та ін. питань.

9 лютоrо 1925
18 листопада
1925

10

Листування з Тернопільською
окружною командою поліції про втечу
поліцейського Васильківського Яна в
Радянський Союз.

І 8 січня 1925
28 квітня 1925

23

Розп_орядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
проведення передплати на газети 1
.
.
журнали I донесення постерунюв з
цього питання.

12 січня 1925
23 грудня 1925

41

Протоколи перевірки постерунків
поліції Борщівської повітової команди.

1 січня 1925
ЗО червня 1926

61

Циркуляри і розпорядження
Тернопільської воєводської і повітової
команд поліції про зміну реєстраційних
.
. .
номерш 1 донесення постерунюв з цього
питання.

31 серпня 1925
2 жовтня 1925

30

Листування з органами поліції про
надання службових характеристик на
окремих осіб.

1925

5

Інструкція Міністерства внуч uюх
справ і наказ Тернопільського
воєводського управшн ня про порядок
несення служби поліцейськими на
території залізниці і донесення
постерунків поліції з цьоrо питання.

15 березня 1925
16 вересня 1925

25

2

1925 рік

5

10

3

4

Оперативні зведення корпусу
прикордонної охорони про події в
прикордонній смузі.

21 квітня 1925
16 жовтня 1925

4

Квартальні звіти Борщівської повітової
команди постерунків поліції про
кількість конфіскованої зброї серед
населення.

30 квітня 1925
2 жовтня 1925

51

Відозви «Комітету протиповітряної
оборони» про організацію товариства
протиповітряної оборони, статут і
списки службовців, які записалися в
члени цього товариства.

3 лютого 1925
6 травня 1925

39

Заяви окремих осіб і листування з
постерунками поліції про видачу
кваліфікаційних свідоцтв на виїзд за
кордон, том 1.

1925

98

Те саме, том 2 і останній.

1925

54

Циркуляр і розпорядження
Міністерства внутрішніх справ про
організацію міжнародно1· поліцейської
виставки в Берліні.

19 травня 1926
19 вересня І 926

2

Розпорядження Міністерства
військових справ про додаток до
службової інструкції для поліцейських,
які несуть службу на залізниці.

27 серпня 1925
26 липня 1926

18

Протоколи перевірки постерунків
поліції Борщівської повітової команди.

1926-1937

85

Списки поліцейських Тернопільського
воєводства.

4 березня 1925
1 О березня 1926

21

2

1926 рік

5

11

3

4

24 червня 1926
5 липня 1926

42

. ...
..
ВОЄВОДСЬКОl команди ПОЛЩ11 про

8 березня 1926
15 січня 1927

25

64

Журнал обліку затриманих осіб
Борщівської повітової команди.

5 лютого 1926
31 грудня ] 931

130

65

Заяви окремих осіб і листування з
постерунками поліції про видачу
кваліфікаційних свідоцтв для виїзду за
кордон, том 1. Букви А-Б.

1926

87

66

Те саме, том 2. Букви Г-Д.

1926

113

67

Те саме, том 3. Букви 3-К.

1926

101

68

Те саме, том 4. Букви Л-П.

1926

132

69

Те саме, том 5. Букви Р-У.

1926

105

70

Те саме, том 6 і останній. Букви Ф-Я.

1926

83

71

Розпорядження Борщівського
пов1тового староства про правила
видачі зброї жителям, про боротьбу з
інфекційними захворюваннями тварин
та з 1нших питань.

19 лютого І 926
18 червня 1926

6

72

Інструкція про надання позики для
членів Борщівської полі цейс ької каси
взаємодопомоги.

8 червня 1926

4

1
62

2
Відомості Борщівської повітової
команди і постерунків поліції про
кількість конфісковано1· збро1· за 2-й
.
.
.
квартал I щом1сячю зведення
.
.
постерунюв про стан злочинносп в
ПОВJТl.

63

Розпорядження Тернопільської

розповсюдження книги « Минуле
Тернопільського воєводства» серед
поліцейських та відомості постерунків
полщ11 з цього питання.

5

12

3

4

13 січня 1926
5 вересня 1926

7

2 січня 1927
12 січня 1928

19

Циркуляри Головної команди поліції
про проведення поліцейських
спортивних змагань в м. Варшаві, їх
програма I листування з постерунками з
цього питання.

6 червня 1927
8 вересня 1927

18

Розпорядження (копії) Головної,
Тернопільської воєводської і повітової
команд щодо надання відомостей про
кількість осіб, притягнутих до судової
відповідальності за образу поліцейських
і донесення постерунків поліції з цього
питання.

16 серпня 1927
31 серпня 1927

24

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про надання відомостей щодо штатної розстановки поліцейських у постерунках,
відомості постерунків і Борщівської
повітової команди з цього питання.

19 січня 1927
31 січня 1927

68

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
надання статистичних даних про
кшьюсть населення, транспорту на
території розміщення постерунків
. . .
.
повпу 1 вщомостt з цього питання.

13 січня 1927
24 січня 1927

5

8 січня 1927
26 червня І 927

50

2
Циркуляри і розпорядження Головної
. ...
...
.
команди полщ11 щодо оргаюзацн
роботи органів поліції, про правила
ведення кореспонденції з іноземними
.
..
крашами та з шших питань.
Розпорядження Тернопільської" команди
. ...
полщ11 з адмш1стративних питань.

1927 рік

Розпорядження Борщівської повітової
команди і листування з постерунками
поліції про упорядкування наказів
Тернопільської воєводської команди і
передачі їх в архів.

5

13

2

3

4

Вказівки Тернопільської воєводської
команди поліції про надання відомостей
щодо кількості вбитих поліцейських у

З січня 1927
25 січня 1927

24

Квітень 1927
Травень 1927

64

Вказівки Борщівської повітової
кома_нди поліції про залучення
поліцейських в члени каси
взаємодопомоги і «Поліцейського Дому
здоров'я» та відомості постерунків з
цього питання.

9 червня 1927
26 червня 1927

29

Вказівка Тернопільської воєводської
команди поліції про встановлення
контролю за зборщиками коштів на
будівництво костелу в Янківцях та
.
.
шструкц1я з цього питання.

3 червня 1927
13 червня 1927

5

Вказівка Тернопільської воєводської і
Борщівської повітової команд поліції
про встановлення контролю за
виконанням саютарних норм жителями
1 листування з постерунками з цього
питання.

З червня 1927
13 червня 1927

22

Вказівка Тернопільської воєводської
команди про забезпечення постерунків
дорожніми орієнтирними таблицями і
.
.
.
. ...
ВІДОМОСТІ постерунюв ПОЛІЦІІ з цього
питання.

13 січня 1927
28 грудня 1927

І 13

1920 році під час розгрому польських
.1нтервенпв
. юнними
.
частинами

Будьонного на території Західної
України і донесення постерунків з цього
питання.

Вказівки Тернопільської воєводської
команди поліції про проведення агітації

серед поліцейських по залученню їх до
товариства « Ліга протиповітряної
оборони» та відомості Борщівської
повітової команди і постерунків поліції
з цього питання.

5

14

3

4

Повідомлення Головної і
Тернопільської воєводської команд про
проведення набору поліцейських у
повітряну виконавчу бригаду тюремної
поліції і відомості постерунків з цього
питання.

5 лютого 1927
17 лютого 1927

25

Листування з Тернопільською
командою поліції про забезпечення
зберігання зброї в постерунках і
донесення з цього питання.

7 лютого 1927
2 березня 1927

24

Відомості Борщівської повітової
команди і постерунків поліції про
кількість автотранспорту, що проїжджає
.
.
через територ1ю повпу.

1927

34

Листування з постерунками поліції про
видачу кваліфікаційних свідоцтв на
виїзд за кордон, том 1, букви А-Г.

1927

119

Те саме, том 2, букви Д-Л.

1927

99

Те саме, том 3, букви М-Р.

1927

89

Те саме, том 4 і останній. Букви С-Я.

1927

І 1З

Накази коменданта головної команди
державної поліції за 1928-1930 роки.

2 липня 1928
б серпня 1930

202

Розпорядження Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
команд про надання відомостей про
.
.
.
.
розм1щення постерунюв, КІЛЬКІСТЬ
.
.
населення, укомллектоваюсть штапв та
.
.
.
вщомосп постерунюв з цього питання.

19 січня 1928
2 лютого 1928

35

Циркулярний лист (колія) Борщівської
.
..
повпово1 команди про заходи щодо
покращення роботи у постерунках.

5 січня 1928

4

2

1928 рік

5

16

з

4

Листування з постерунками поліції з
питань видачі характеристик на
окремих поліцейських та інших осіб.

Квітень 1928
Травень 1928

14

Заяви окремих осіб і листування з
постерунками поліції про видачу
кваліфікаційних свідоцтв на виїзд за
кордон.

1928

157

Заяви окремих осіб і листування з
постерунками поліції про видачу їм
кваліфікаційних свідоцтв для
отримання паспортів на виїзд за кордон,
том 1. Букви А-Д.

1928

167

Те саме, том 2. Букви 3-К.

1928

139

Те саме, том З і останній. Букви П-Я.

1928

198

Заяви окремих осіб про надання їм
нічних перепусток і листування з
органами поліції з цього питання.

1928

24

фавітні покажчики до реєстраційного
журналу кореспонденції Борщівської
повітової команди поліції.

1928

100

Журнал реєстрації вхідних документів.

1928

166

Циркуляри комуністичної партії
Західної України про боротьбу з
Українською військовою організацією
ВО).

28 червня 1929

з

Розпорядження Тернопільського
лідчого управління і повітової команди
про надання відомостей і донесення
постерунків поліції про учнів,
студентів, вчителів, які підозрюються у
політичній діяльності.

27 червня 1929
4 липня І 929

25

2

1929 рік

5

.

І,

17

2

3

4

11 травня 1929
27 лютого 1930

45

І б липня l 929
1 б серпня І 929

81

4 липня 1929

4

7 жовтня І 929
5 березня 1930

79

ркуляр і розпорядження
іністерства фінансів (копії) про
шук втраченого чека, про порядок
плати пенсій.

17 червня 1929
11 листопада
1929

5

куляри Міністерств внутрішніх
в (копії) про надання допомоги
оліцейському дому здоров'я», про
орядок стягнення гербових зборів та з

5 серпня 1929
12 листопада
1929

8

9 вересня 1929
13 вересня 1929

3

порядження Борщівського
в1тового староства про складання

1 б жовтня 1929

5

зпорядження Тернопільської
водської команди про
орядкування могил померлих

25 жовтня 1929
26 жовтня 1929

2

Листування з Тернопільським слідчим
равлінням і постерунками поліції про
ультати судових процесі в над
ба ш, що звинувачуються у
олітичній діяльності і кримінальних
очинах.
писки громадських організацій і
ілок, що знаходяться на території
остерунків поліції.
Квартальний звіт повітової команди про
стан безпеки і громадського порядку в
повіті за 2 квартал 1929 рік.
анди про усунення недоліків, які
и виявлені при обстеженні

.

зпорядження Тернопільської
.

mансових 1 торгових питань.

5

18

2

3

4

5 вересня 1929
24 грудня 1929

70

13 березня 1929
Вказівка Тернопільської воєводської
команди про розповсюдження художніх 29 березня 1929
зображень Пілсудського серед
населення та відомості постерунків з
цього питання.

14

Вказівка Тернопільської воєводської
команди про проведення передплати
серед поліцейських на «Збірник
адм1юстративних правил» та
листування з постерунками з цього
питання.

13 травня 1929
7 січня І 930

42

Протокол загальних зборів членів
поліцейської каси взаємодопомоги.

7 червня 1929

8

Повідомлення Тернопільської
воєводської команди про видачу
довідок для паспортів на виїзд за
кордон через гмінні управи та
інформація повітової команди з цього
питання.

28 серпня 1929

3

Відомості повітових команд і
воєводських управлінь на осіб, що
затримані за нелегальний перехід
кордону.

13 червня 1929
22 жовтня 1929

13

1 липня 1929

4

27 липня 1929

4

Вказівки Міністерства внутрішніх
справ, воєводської команди щодо
проведення передплати на газети і
журнали серед поліцейських та
листування про її хід у постерунках.

Відомості Борщівської повітової
команди поліції на осіб, що емігрують у
Чехословаччину.
Відомості Борщівської повітової
команди поліції на членів Борщівської
гмінної управи.

5

19

2

3

4

писок постерунків поліції на території
ерношльськоrо воєводства.

1 8 листопада
1929

3

22 липня 1929

8

Листування з постерунками поліції і
заяви окремих осіб про видачу
кваліфікаційних свідоцтв на отримання
паспортів для виїзду за кордон.

1929

162

Журнал обліку чергувань поліцейських
Борщівської повітової команди на
вокзал�.

1927-1929

43

Журнал обліку кореспонденції
Борщівської повітової команди поліції.

1929

247

онесення постерунків поліції про
реемігрантів, що проживають на їхній
території.

1930 рік

б жовтня 1930
Інструкція Борщівської повітової
27 жовтня 1930
команди поліції щодо нагляду за
діяльністю українських театральних
груп, яю шдозрюються у приналежност1
.
.
до розвщки та донесення постеруню в
полщ11 з цього питання.

18

Циркуляри і розпорядження
Борщівського повітового староства
щодо виборів в Сейм і Сенат, боротьби
із саботажем, черговому набору в
арм1ю.

29 квітня 1930
24 жовтня 1930

11

Розпорядження Борщівської повітової
. ... .
..
команди полщ11 1 окружно� команди
.
.
.
союзу стршьцш про спшьну участь з
органами поліції в боротьбі із
саботажем.

22 вересня 1930
29 вересня І 930

2

Циркуляри і розпорядження Тернопільської воєводської команди про звільнення поліцейських у зв'язку із хворобою,
.
.
.
шкуванням в санатор1ях та 1н.

13 січня 1930
12 серпня 1930

14

5

20

3

4

Циркуляри і розпорядження
іністерства внутрішніх справ (копії)
про сплату чергового збору,
оформлення віз на виїзд в Польщу та ін.

27 січня 1930
21 грудня 1930

20

Інструкція Міністерства фінансів і
вказівка Головної команди про сплату
чергових зборів між державними
стан овами.

11 жовтня 1930

15

Вказівка товариства «Поліцейського
ому здоров'я» про заповнення
облікових карток і видачі посвідчень
членам товариства, списки

27 лютого 1930
8 квітня 1930

7

Вказівки Тернопільської воєводської і
Борщівсько·і повітової команд про
розповсюдження серед поліцейських
творів Пілсудського і відомості
постерунків поліції про кількість
зібраних коштів на ці твори.

21 січня 1930
27 лютого 1930

35

Вказівка Тернопільської воєводської
команди про проведення серед
поліцейських передплати на газети і
.
.
.
журнали та вщомост1 постерунюв з
цього питання.

2 травня 1930
26 січня 1934

45

20 травня 1930
27 вересня 1930

5

7 травня 1930
8 травня 1930

2

17 березня 1930
26 березня 1930

21

2

поліцейських, які сплатили членські
внески.

Протоколи перевірки роботи
постерунків поліції Борщівського
повпу.
Звіти постерунків поліції про
проведення святкувань в день
З-го травня 1930 року.
Відозви ювілейного комітету про
продаж художніх зображень у фонд
споруди підводного човна ім. Піл
.
. .
судського 1 зв1ти постерункш про
кількість зібраних коштів.

5

21

3

4

23 грудня 1931
4 січня 1932

34

озповсюдження Борщівської повітової
анди з питання відправки

3 лютого 1928
15 квітня 1930

5

ви окремих осіб і листування з
остерунками поліції про видачу їм
іфікаційних свідоцтв для
имання паспортів на виїзд за кордон.
о 1, букви А-Д.

1930

137

саме, том 2, букви Ж-O.

1930

119

саме, том 3 і останній, букви П-Я.

1930

156

2
озпорядження Міністерства
JНуТрішніх справ щодо проведення

ред поліцейських збору коштів у
нд пам'яті єпископа Бамбурського та
відомості постерунків поліції про
· ькість зібраних грошей.

кулярних телефонограм по
остерунках поліції на території повіту.

стування з судовими і поліцейськими 14 вересня 1934
30 вересня 1934

8

.

.

1жку та протоколи розсшдування.
рщівської повітової команди полщ11,
1.
саме, том 2 і останній.

1931 рік

озпорядження Тернопільської
водської команди поліції про
езпечення охороною міністра
ільськоrо господарства на час його
їзду та програма маршруту.

1930-1931

294

1930

167

22 червня 193 1

5

5

.,

22

3

4

30 грудня 1931
30 травня 1932

23

12 червня 1931
Відомості корпусу прикордонної
о орони про події в прикордонній смузі.

5

Циркуляри Головної команди поліції
про фінансування видатків на
транспортування ув'язнених.

13 квітня 1931
29 квітня 1931

2

Циркуляри (копії) Міністерства
внутрішніх справ і вказівка
Тернопільської воєводської команди
поліції щодо контролю за вуличним
рухом членами автомобільного клубу.

31 липня 1931
1 8 жовтня 1931

5

1931

75

12 листопада
1932
23 грудня 1932

54

1932

10

Протокол наради поліцейських
. ...
.
.
.ІНструкторш
ПОВІТОВИХ команд ПОЛЩІ\

1 б серпня 1932

10

Протоколи загальних зборів делегатів
товариства «Поліцейський дім
.
здоров ' я» 1 каси взаємодопомоги.

26 квітня 1933
Грудень 1933

25

2
ротоколи зборів повітових
комендантів поліції Тернопільського
воєводства і постерунків повітової
оманди поліції за 1931-1932 роки.

Заяви окремих осіб, листування з
постерунками поліції про видачу
кваліфікаційних свідоцтв на виїзд за
кордон.

1932 рік

Протоколи нарад комендантів
постерунків поліції і листування з цього
питання з воєводською командою.
Протоколи перевірки роботи
постерунків поліції Борщівського
повпу.

про недоліки у навчанні поліцейських
та подальшому його покращенні.

5

•
23

3

4

Розпорядження Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
команд поліції про організацію
товариства по боротьбі із повінню;
онесення постерунків поліції про
.
.
населен� пункти, що постраждали ВІД
повею.

3 О березня І 932
l 1 квітня 1932

30

Розпорядження Борщівської повітової
команди поліції щодо правил
заповнення актів конфіскації тютюну і
відомості постерунків поліції про
кількість конфіскованого тютюну.

2 серпня 1932
23 грудня 1932

64

Розпорядження Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
команд поліції про закріплення окремих
поліцейських для розшуку порушників
монопольної торгівлі, про кількість
монопольних порушень та листування з
воєводською командою I постерунками
поліції з цього питання.

30 травня 1932
27 листопада
1932

45

1932

6

5 квітня 1932
8 січня 1933

62

2

Донесення постерунків поліції села
Королівка про осіб, що незаконно
володіють зброєю.
Квартальні відомості Борщівської
повітової команди і постерунків поліції
про кількість конфіскованої зброї у
окремих осіб.

24 лютого 1930
Звернення товариства «Поліцейського
5 січня 1933
дому здоров'я» і Тернопільської
воєводськоі" команди поліцїї щодо
проведення агітації серед населення про
.
.
вступ в члени товариства та в1Домост1
Борщівської повітової команди і
постерунків поліції з цього питання.

27

5

24

2

3

4

Вказівки Тернопільської і Борщівської
повітової команд поліції щодо
проведення передплати серед
поліцейських на брошуру «Збірник
статутів і розпоряджень Польщі» та
відомості постерунків про хід
передплати.

8 липня 1932
29 серпня 1932

4

Вказівки Тернопільської воєводської і
Борщівської повітової команд поліції
про збереження в таємниці прізвищ
інформаторів, які виявляють порушення
монопольної торгівлі.

8 липня 1932
29 серпня 1932

4

Вказівки Тернопільської воєводської
команди поліції щодо ліквідації
«комітету народного флоту» і передачі
коштів, що зібрані комітетом, в

12 квітня 1932
4 липня 1932

20

Повідомлення Чортківського окружного 22 лютого 1932
13 квітня 1932
суду і Борщівської повітової команди
поліції про деякі зміни в кримінальному

15

поліцейський спортивний клуб.

кодекс�.

14 грудня 1931
19 лютого 1932

31

27 березня 1932
Вказівки Тернопільської воєводської і
25 квітня 1932
Борщівської повітової команд поліції
.
.
про розповсюдження 1 продаж художюх
зображень Пілсудського та відомості
постерунків поліції з цього питання.

43

13 жовтня 1932

б

Вказівки Тернопільської воєводської і
Борщівської повітової команд поліції
щодо проведення серед поліцейських
страхової підписки та відомості
постерунюв з цього питання.

Повідомлення Тернопільського
воєводського управшння про
затвердження розкладу руху автобусів
між Чортковом і Борщовим.

5

25

1

2

1933 рік

3

4

1932

32

179

Заяви окремих осіб та листування з
постерунками поліції про видачу
кваліфікаційних свідоцтв для
отримання паспортів на виїзд за кордон.

180

І березня 1933
Інформації Тернопільського
воєводського управління і Борщівського 1 7 березня 1933
.
.
повпового староства, вказшки
Борщівської повітової команди поліції
щодо посилення нагляду за продажем
худоби у прикордонних районах і
.
. ...
донесення постерунюв полщ11 з цього
питання.

20

181

Розпорядження Міністерства
.
.
.
внутр1шюх справ, вказtвки
Тернопільського воєводського
управління, Борщівської повітової
команди поліцїї про нагляд за особами,
яю нелегально користуються
радіоприймачами.

16 жовтня 1933
4 грудня 1933

9

182

28 січня 1933
Розпорядження Тернопільської
25 вересня 1933
ВОЄВОДСЬКОІ команди ПОЛІЦІІ щодо
проведення обліку членів поліцейського
спортивного клубу і звіти про роботу
спортивних клубів.

183

Розпорядження повітової команди і
виписки із протоколів про конфіскацію
.
.
друкованих видань ПОЛІТИЧНОГО ЗМІСТУ.

184

185

10

9 січня 1933
11 листопада
1933

41

Повідомлення Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
команд поліції про мотопробіг, що
здійснено по «Шляху Собеського» і
план мотопробігу.

26 липня 1933
9 вересня 1933

5

Листування з органами поліції і
судовими органами щодо притягнення
до відповідальності окремих осіб за
неправдив1 показання.

І О січня 1934
30 квітня 1934

26

5

26

3

4

2 березня 1933
4 вересня 1933

109

Квартальні відомості Борщівської
повітової команди і постерунків поліції
про кількість конфіскованої зброї.

8 квітня 1933
8 січня 1934

57

Звернення Тернопільської воєводської і
Борщівської повітової команд поліції
про проведення серед поліцейських
підписки на твори Адама Міцкевича та
онесення постерунків поліції про хід

29 травня 1933
28 червня 1933

31

29 жовтня 1933
17 листопада
1933

17

Розпорядження Тернопільської
воєводської поліції про придбання
книги «Історія комуністичної партії
Польщі» для службового користування.

9 травня 1934
28 листопада
1934

б

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
�
.
.
.
ствпрацю повпових шструкторш з
товариством «Протиповітряної
оборони» і звіти про діяльність і
.
.
.
юльюсть члеюв цього товариства.

18 січня 1934
21 грудня 1934

24

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції про
надання відомостей щодо несення
служби поліцейськими, в обов'язки
яких це не входить, та донесення
постерунків з цього питання.

1 І вересня 1934
1 О листопада
1934

9

2
Відомості Борщівської повітової
команди, постерунків поліції про
кшьюсть виявлених порушень правил
вуличного руху.

ПІДПИСКИ.

Розпорядження Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
команд поліції щодо проведення опису
пам'ятників культури і відомості
постерунків поліції з цього питання.

1934 рік

5

27

2

3

4

зпорядження Борщівського
вітового староства про заборону
имання голубів, проведення набору
армію та впорядкування військових
огил.

13 квітня 1934
3 вересня 1934

4

зпорядження (копії) Міністерства
інансів і повідомлення Борщівської
повітової команди поліції про надання
іцейським вдовам і сиротам
кументів для отримання пенсій.

26 жовтня 1934
3 грудня 1934

4

овідомлення Тернопільської
водської і Борщівської повітової
анд про з'їзд колишніх солдат Поль
кої армії, що відбудеться у Франції.

4 червня 1934
20 червня 1 934

7

відомлення Тернопільської
водськоі' і Борщівської· повітової'
про затвердження Радою
. анд поліції
.
.
.
tстрш змш кордоюв окремих
овітових і воєводських дільниць.

21 червня 1934
8 серпня 1934

8

17 квітня 1934

4

27 лютого 1934
31 грудня 1934

41

19 квітня 1934
9 листопада
1934

12

.

І

ій поліцейським за викриття
асників незареєстрованих
івки Тернопільської воєводської і
рщівської повітової команд поліції
о придбання книг-творів Адама
щкевича та залучення громадян в
ни поліцейської бібліотеки і
ння.
казівки Тернопільського воєводського
авління і Борщівської повітової
анди поліції щодо проведення серед
іцейських передплати на окремі
ги і журнали для службового

5

І

28

1

2

3

4

200

Вказівки Борщівської повітової
. ...
.
.
команди полщ11 про недошки, яю
виявлені при перевірці роботи
постерунюв.

28 червня 1934
4 грудня 1934

13

201

Протоколи нарад і звіти комендантів
постерунків поліції про безпеку в повіті
та з шших питань.

16 лютого 1934
1 О квітня 1934

165

202

Протоколи загальних зборів членів
поліцейської каси взаємодопомоги.

27 червня 1934

6

203

Донесення Борщівського постерунка
полщ11 про незадовільний санітарний
стан м. Борщева.

31 липня 1934
3 вересня 1934

2

204

Інформація Головної команди поліції
про майбутній приїзд президента.

12 грудня 1934
14 грудня 1934

2

205

Списки хворих поліцейських
Борщівської повітової команди поліції.

30 червня 1934
31 грудня 1934

7

206

Відомості Борщівської повітової
.
. ...
.
команди 1 постерунюв полщн про
кількість поліцейських, які отримали
спортивні значки, та листування з
воєводською командою з цього
питання.

7 червня 1934
27 жовтня 1934

37

207

Листування з органами поліції щодо
.
.
видачі характеристики на пращвника
магазину Ванцера Казімежа.

18 червня 1934
16 жовтня 1934

9

208

Листування з Тернопільським
.
.
воєводським управтнням 1
постерунками полщ11 з питань
нагородження окремих поліцейських.

1934

57

209

Листування з органами поліції і
судовими органами щодо проведення
розстдувань про незаконне
застосування зброї окремими
поліцейськими.

1934

37

5

29

1

2

3

4

1 серпня 1935
б вересня 1935

43

1935 рік
210

Розпорядження Борщівського
.
.
.
..
ПОВlТОВОГО староства І ПОВlТОВОІ
команди поліції про забезпечення
охороною виборчих дільниць в день
виборів в Сейм та донесення
постерунків поліції з цього питання.

211

Донесення постерунків поліції і
листування з воєводською командою
щодо розслІДування скарг громадян на
окремих поліцейських.

1935

23

212

Звернення Тернопільської воєводської· і
Борщівської повітової команд поліції
щодо проведення передплати на газети
і журнали серед поліцейських та
.
.
.
. ....
ВІДОМОСТІ постерунюв ПОЛЩІ\ з цього
питання.

5 липня 1935
З вересня 1936

34

213

Звернення Чортківської прокуратури,
розпорядження Борщівської повітової
команди поліції про надання відомостей

25 квітня 1935
1 травня 1935

23

.

.

.

.

1 ВІДОМОСТІ постерунк1в про КІЛЬКІСТЬ

.

..

населених пункт1в, що входять в ІХНІ
райони.
214

Розпорядження Борщівського
повпового староства про посилення
боротьби із захворюваннями худоби та
їх таємного забою.

20 квітня 1935
2 жовтня 1935

7

215

Розпорядження і план Борщівського
повповоrо староства щодо проведення
чергового набору в армію осіб
1914 року народження.

4 травня І 935
8 травня 1935

б

5

зо
2

3

4

Розпорядження Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
команд поліції щодо відрядження
поліцейських в Краків для спорудження
огили Пілсудському і відомості
постерунків поліції про поліцейських,
які бажають взяти участь в цій роботі.

27 серпня 1935
12 вересня 1935

18

Розпорядження Борщівського
повітового староства і nлан проведення
чергового набору в армію осіб
1915 року народження.

8 травня 1935

4

Розпорядження Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
команд поліції щодо збору коштів на
встановлення пам'ятника
поліцейському у Варшаві та відомості
постерунків поліції з цьоrо питання.

3 лютого 1935
12 лютого 1935

18

Розпорядження Тернопільської
повітової команди поліції про надання
списків поліцейських, які утримують
службових собак та відомості
постерунюв з цього питання.

7 січня 1935
26 серпня 1935

38

29 березня 1935
Циркуляри «Поліцейського дому
здоров'я»про зниження цін за лікування 25 квітня 1936
в санаторіях для поліцейських та членів
їхніх сімей та з інших питань.

15

Циркуляри товариства «Поліцейського
дому здоров'я» і вказівка Борщівської·
.
.
..
поютово1 команди про вщкриття
санаторію для лікування поліцейських
та членів їхніх сімей.

2 квітня 1936
29 жовтня 1936

9

Повідомлення Тернопільської
воєводської і Борщівської команд
поліції про лижну естафету
поліцейських вздовж польсько.
.
радянського 1 румунського кордонш.

І 3 грудня І 934
28 лютого 1935

б

5

31

3

4

29 червня 1935
25 листопада
1935

8

Повідомлення Тернопільської
15 червня 1935
воєводської і Борщівської повітової
25 липня 1935
команд поліції про нові зміни службової
інструкції та пропозиції до окремих їі
пунктш.

8

Повідомлення Борщівського староства
щодо посилення нагляду за цінами на
товари першої необхідності.

5 грудня 1935
28 грудня 1935

9

Вказівки Тернопільської воєводської,
Борщівської повітової команд поліції і
Чортківського фінансового управління
монополій щодо проведення боротьби з
нелегальним вирощуванням і
зберіганням тютюну та донесення
постерунків поліції з цього питання.

І червня 1935
11 січня 1936

29

Інформації Тернопільської воєводської
команди поліції про з 'їзди, що мають
відбутися, надання колишнім учасникам
війни права на відпустку для виїзду на
з'їзд.

2 травня 1935
9 жовтня 1935

7

Вказівка Тернопільського воєводського
управління і воєводської команди полі...
ц11 щодо посилення нагляду за власниками незареєстрованих радіоприймачів.

31 липня 1935

3

Вказівка Львівської фінансової палати
щодо посилення заходів боротьби із
нелегальними посtвами тютюну та
відомості Борщівської команди і
постерунків поліції про кількість
конфіскованого тютюну.

2 червня 1935
25 вересня 1935

29

8 травня 1935

3

2
Розпорядження Борщівської повітової
команди поліції про усунення недоліків
що виявлені інспекторською
перевіркою у постерунках поліції.

Список міст, гмін і сіл Борщівського
повпу.

5

32

2

3

4

Квартальні відомості Борщівської
повітової команди і постерунків поліції
про кількість конфіскованої у населення
зброї.

5 квітня 1935
5 травня 1935

20

Листування з органами поліції про
притягнення до відповідальності
окремих осіб за контрабандний перевіз
.
.
.
товару 1з-за кордону та в1домост1 з
цього питання.

12 вересня 1935
15 грудня 1935

23

Розпорядження Головної і Борщівської
повітової команд поліції щодо надання
відомостей про використання
поліцейських на роботах, які не входять
в їхні службові обов'язки та відомості
постерунків поліції з цього питання.

І О листопада
1936
17 листопада
1936

26

Звіти Борщівської повітової команди
. ...
.
.
полщ11 про полпичне становище I стан
безпеки у повіті за 1935 рік.

1935-1936

17

Вказівка Тернопільської воєводської
команди полщ11 про скликання наради
.
. ... . ..
.

] О лютого 1936
27 березня 1936

16

Вказівка Головної воєводської і
Борщівської повітової команд поліції
щодо проведення збору коштів на
допомогу безробітним серед
поліцейських та відомості про кількість
зібраних грошей.

30 листопада
1936
1 травня 1937

17

Протоколи перевірки постерунків
поліції Борщівського повіту.

Січень 1936
І березня І 937

158

Протоколи сесії начальників і
секретарів rмінних управ Борщівського
повпу.

20 травня 1936

5

1936 рік

ПОВІТОВИХ

програма.

коменданпв ПОЛЩІ\ та 11

5

33

3

4

1936

140

4 червня 1936
31 серпня 1936

5

Листування з Тернопільською
воєводською командою поліції і
корпусом прикордонної охорони щодо
проведення розслідування інцидентів
між прикордонниками і поліцейськими.

6 квітня І 936
18 квітня 1936

2

Повідомлення Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
команд поліції про скарги іноземців на
дорожні безлади у Польщі.

6 квітня 1936
18 квітня 1936

2

Донесення постерунків поліції про
накладання штрафів на окремих осіб за
.
.
.
порушення саютарних, дорожюх таш.
порядків та виконавчі листи на А-Д.
Том 1.

1938

194

Те саме на 3-0. Том 2.

1938

201

Те саме на П-С. Том 3.

1938

193

Те саме на Т-Я. Том 4 і останній.

1938

149

Відомості Борщівської повітової
команди і постерунків на службовців
поліції.

26 червня 1923
30 листопада
1923

36

Заяви окремих осіб і листування з
органами поліції про прийняття їх на
службу в поліцію.

1923

27

2
Протоколи нарад комендантів
постерунків поліції Борщівської
повітової команди та матеріали до них.
Листування з постерунками поліції в
Устє-Біскуп'є щодо Дорчука Андрія,
який нелегально перетнув кордон.

1938 рік

Відділення: персональне
1923 рік

5

34

3

4

истування з Тернопільською
окружною командою щодо заяв
поліцейських про їх звільнення із
служби.

1923

5

Листування з Тернопільською
окружною командою поліції про
звільнення зі служби окремих
поліцейських за зловживання
службовим становищем.

1924-1925

]5

Заяви поліцейських і листування з
Тернопільською окружною командою і
постерунками поліції про переміщення
їх по службі.

1923-1927

76

Заяви і листування з Тернопільською
окружною командою і постерунками
поліції щодо надання дозволу на вступ
у шлюб поліцейському Бідзінському
Яну.

15 квітня 1923
25 червня 1923

4

Списки поліцейських Борщівської
повітової команди, постерунків пошц11.

5 червня 1924
5 березня 1925

27

Розпорядження воєводської і відомості
Борщівської повітової команд про
зарахування минулих років служби
поліцейських в загальний трудовий
стаж.

4 липня 1924
3 серпня 1924

8

Заяви поліцейських про прийняття на
службу в корпус прикордонної охорони.

3 грудня 1924
31 грудня 1924

28

1924

160

1924

117

2

1924 рік

Заяви і листування з Тернопільською
окружною командою про призначення
переміщення по службі поліцейських.

1

Заяви поліцейських і листування з
Тернопільською окружною командою і
постерунками поліції про звільнення їх
.
. ...
з оргашв полщ11.

5

1
259
260

261

262
263

2
Особова справа поліцейського
Пілацинського Едмунда.
Листування з Тернопільською
окружною командою I постерунками
. ...
.
полщ11 щодо призначення 1
переміщення поліцейських.

1925 рік
Розпорядження Тернопільської
ВОЄВОДСЬКОІ команди ПОЛЩlІ ЩОДО
надання списюв рядового складу
поліцейських, які пройшли поліцейську
школу 1 вщомост1 з цього питання.
Списки поліцейських Борщівської
. ...
.
.
.
..
повпово1 команди I постерунюв полщ11.
Листування з Тернопільською
воєводською командою, ПОВІТОВИМИ
командами і постерунками поліції щодо
призначень і переміщень службовців

з

4

17 червня 1924
27 лютого 1928

22

1924

28

6 листопада
1925
17 листопада
1925

25

14 січня 1925
4 березня 1925

22

1925

121

1925

41

1925

57

Січень 1925
Грудень І 925

59

Січень І 925
Грудень 1925

89

ПОЛЩІІ.

264

265

266

267

Листування з Тернопільською
окружною командою 1 постерунками
поліції щодо переміщень поліцейських
по службі і направлень на курси.
Листування з постерунками поліції
щодо поліцейських, яю пщлягають
.
.
звшьненню з орrанш полщ11.
Листування з Тернопільською
окружною командою I постерунками
поліції щодо звільнення окремих
поліцейських з органів поліції.
Листування з Тернопільською
окружною командою щодо звшьнення з
органів поліції окремих поліцейських за
зловживання службовим становищем.

35

5

36

1

2

1926 рік

3

4

268

Заяви поліцейських щодо переміщення
по службі та листування з
Тернопільською воєводською,
.
.
пов1товими командами 1 постерунками
полщ11 з цього питання.

5 січня 1926
7 грудня 1926

84

269

Листування з Тернопільською
воєводською командою I постерунками
полщ11 з питань звшьнення
поліцейських із органів поліції.

19 березня 1926
8 листопада
1926

10

Січень 1927
Липень 1927

39

1927

65

1927 рік

270

Листування з постерунками поліції
щодо підтвердження строку служби в
польській армії окремих поліцейських
для встановлення вислуги рокtв.

271

Листування з Тернопільською
.
.
воєводською, ПОВІТОВИМИ командами І
постерунками полщ11 щодо призначень 1
переміщень по службі окремих
поліцейських.

1928 рік

272

3 січня 1928
Заяви окремих осіб і листування з
Тернопільською воєводською командою 29 грудня 1929
і постерунками поліції про прийняття їх
на службу в поліцію.

29

273

Листування з Тернопільською
воєводською командою I постерунками
поліції щодо призначень і переміщень
поліцейських по службі.

4 січня 1928
8 грудня 1928

60

274

Листування з Тернопільською
воєводською командою I постерунками
. ...
.
полщ11 щодо звшьнення окремих
поліцейських із органів полщ11.

14 квітня 1928
26 листопада
1928

23

5

37

1

2

3

4

275

Циркуляри,розпорядження
Міністерства внутрішніх справ і
повідомлення Тернопільської
воєводсько1 команди про представлення
до нагородження поліцейських, які
відзначились під час війни 1 вщомості
постерунюв з цього питання.

26 червня 1928
17 грудня 1928

11

276

Відомості Борщівсько·і повітової
.
.
. ...
команди 1 постерунюв полщ11 про
кількість поліцейських, які бажають
вчитися на курсах поліцейських
.шструкторtв.
.

20 червня 1928
26 червня 1928

31

277

Вказівки Борщівської повітової
команди щодо проходження медичної
ком1с11 поліцейськими,які застрахували
своє життя в товаристві «Пшишлость»
та відомості постерунків поліцїі з цього
питання.

20 серпня 1928
30 серпня 1928

31

6 липня 1928
24 вересня 1929

8

1929 рік

278

Розпорядження Головної команди
поліції щодо проведення вербування в
органи поліції та правила їх прийняття.

279

Заяви окремих осіб і листування з
Тернопільською воєводською командою
і постерунками поліції щодо прийняття
їх на службу в поліцію.

1929

37

280

Листування з Тернопільською
воєводською командою 1 постерунками
поліції щодо призначень і переміщень
службовців поліції.

Січень 1929
Листопад 1929

56

281

Розпорядження Міністерства
.
.
.
внутр1шн1х справ щодо надання списюв
поліцейських,які володіють
шоземними мовами.

17 жовтня 1929

5

38

1
282

2

3

Циркуляри Міністерства фінансів щодо
12 липня 1929
виплати грошей поліцейським за ордени 29 жовтня 1929
.
.
1 медаш та листування з воєводською
командою з цього питання.

l 930 рік

4
10

283

Розпорядження Міністерства
.
.
.
внутр1шюх справ I листування з
постерунками поліції з питань
збільшення прийому поступаючих в
органи полщ11.

22 квітня 1930
31 жовтня 1930

9

284

Заява Бачинськоrо Мар'яна про
прийняття в органи поліції та особові
документи.

18 вересня 1930

1І

285

Заяви поліцейських про переміщення їх
по службі та листування з
Тернопільською воєводською,
.
.
поштовими командами I постерунками
полщ11 з цього питання.

Березень 1930
Грудень 1930

103

286

Листування з Тернопільським
воєводським управшнням з питань
нагородження окремих поліцейських за
виконання службових обов'язків.

3 лютого 1930
7 листопада
1930

13

1931 рік

287

І б березня І 931
Заяви окремих осіб і листування з
Тернопільською воєводською командою 27 жовтня 193 І
і постерунками поліції щодо прийняття
Їх на службу в поліцію.

288

Листування з Тернопільською
воєводською І ПОВІТОВОЮ командами
поліції щодо призначень і переміщень
службовців поліції.

1931-1932

12

І б1

5

39

І

2

3

4

289

Розпорядження Міністерства
внутр1шюх справ щодо нагородження
поліцейських за бойові заслуги
«Хрестом Незалежності» та відомості
постерунків на осіб, які представлені до
нагородження.

21 січня 1931
19 серпня 1931

36

290

Статистичні відомості Борщівської
повітової команди і постерунків поліції
про юльюсть нагороджених
поліцейських.

19 травня 193 1
28 травня 1931

40

1932 рік

291

Заяви окремих осіб і листування з
Тернопільською воєводською командою
і постерунками поліції щодо прийняття
j"x на службу в органи поліції.

1О січня l932
ЗО грудня 1932

77

292

Листування з Тернопільською
воєводською командою I постерунками
. ...
.
.
полщв щодо призначень 1 перем1щень
службовців поліції.

Лютий l932
Грудень 1932

102

293

Розпорядження Тернопільської
. ...
..

l О листопада
1932
12 листопада
1932

3

ВОЄВОДСЬКОІ

команди

ПОЛІЦ11

щодо

надання списків поліцейських, які не
закінчили поліцейську школу, та
.
.
вщомосп з цього питання.
294

Вказівки Головної, Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
. ....
команд полщ11 щодо представлення до
нагородження поліцейських за участь у
війні та листування з фінансовими
установами про видачу грошових
винагород окремим поліцейським.

13 січня 1932
2 березня 1933

25

295

Іменні списки службовців Борщівської
.
. ...
..
ПОВІТОВОІ команди ПОЛЩІ\.

1 червня 1932
30 грудня 1932

28

296

Списки хворих поліцейських
Борщівської повітової команди поліції.

4 липня 1932
2 січня 1933

7

5

40

2

3

4

Листування з Тернопільською
воєводською командою і постерунками
поліції з питань прийняття кандидатів
на службу в поліцію.

1933

57

Листування з Тернопільською
воєводською командою і постерунками
поліції щодо переміщень поліцейських.

1933

52

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції щодо
надання відомостей про кількість
отриманих винагород поліцейськими
від фінансових установ.

Січень 1933
Січень 1934

85

Циркуляри Міністерства внутрішніх
справ (копії), вказівки Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
команд полщ11 про встановлення
трудового стажу поліцейських для
отримання пенсій.

29 березня 1933
1 б лютого 1935

32

301

Додаткові відомості про службовців
Борщівської повітової команди поліції
для заповнення облікових карток.

8 травня 1932
9 січня 1933

12

302

Списки службовців Борщівської
команди полщ11.

Березень 1933
Жовтень 1933

15

Березень 1934
Листопад 1934

77

9 січня 1934
22 листопада
1934

10

1933 рік

1934 рік

303

Заяви поліцейських і листування з
.
. ...
органами nолщ11 з питань перем1щення
їх по службі.

304

Листування з Тернопільською
воєводською командою з питань
звільнення окремих поліцейських із
.
. ...
орrан1в лолщ11.

5

41

2

3

4

Листування з Тернопільською
воєводською командою з питань знову
прийнятих у кандидати на
поліцейських.

11 травня 1934
21 грудня 1934

23

Відомості і листування з постерунками
поліції з питань видачі посвідчень
особи нового зразку поліцейським та
членам їхніх сімей.

17 травня 1934
16 лютого 1935

30

Іменні списки службовців Борщівської
повітової команди поліції.

30 січня 1934
29 грудня 1934

24

Іменні списки поліцейських
Борщівської повітової команди поліції.

7 березня 1934

б

Листування з Тернопільською
воєводською командою 1 постерунками
поліції з питань видачі кваліфікаційних
свідоцтв службовцям поліції.

18 січня 1934
15 грудня 1934

11

Листування з Тернопільською
воєводською командою з питань
призначення пенсій колишнім
службовцям поліції.

22 серпня 1934
2 1 листопада
1934

4

27 березня 1935
15 жовтня 1935

б

1935

147

20 березня 1935
13 квітня 1935

24

1935 рік

Листування Тернопільської воєводської
поліції і постерунків поліції щодо
прийняття Банка Броніслава в органи
ПОЛЩІ!.

Заяви службовців поліції щодо їхнього
переміщення в інше місце служби та
листування з Тернопільською
.
.

воєводською, ПОВІТОВИМИ командами І

постерунками полщ11 1 цього питання.

Плани Борщівської повітової команди і
. ...
.
постерункш полщ11 про надання
чергових відпусток полі цейським.

5

1

42

2

3

4

1935

5

314

Листування з Тернопільською
воєводською командою щодо
поліцейських, які подали рапорти у
вщставку.

315

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди щодо правил
заповнення кваліфікаційних і облікових
карток на поліцейських та членів їхніх
сімей та листування з постерунками
полщ11 з цього питання.

б лютого 1935
3 грудня 1935

47

316

Вказівка Тернопільської воєводської і
. ...
.
.
..
ПОВlТОВОl команд ПОЛЩІl щодо видач,
посвідчень особи нового зразку
службовцям поліції та членам їхніх
сімей і листування з постерунками з
цього питання.

13 лютого 1935
21 жовтня 1935

82

317

Списки замісників комендантів
постерунків Борщівського повіту.

28 грудня 1935

2

318

Щомісячні відомості повітової команди
на офіцерів і поліцейських Борщівської
.
. ...
..
ПОВІТОВОl команди ПОЛІЦІІ.

30 січня 1935
31 грудня 1935

26

319

Розпорядження Тернопільської
.
.. .
..
ВОЄВОДСЬКОl І ПОВlТОВОІ команд ПОЛЩll
щодо надання допомоги поліцейським
та їхнім сім'ям, відомості і листування з
. ...
постерунками полщ11 з цього питання.

19 квітня 1935
Листопад 1935

37

320

Листування з Тернопільською
воєводською командою полщн з питань
нагородження окремих поліцейських за
сумлінне виконання своїх службових
обов'язків та списки останніх.

1935

24

321

Листування з Тернопільською
воєводською командою потц11 з питань
видач� характеристик на окремих
поліцейських.

1935

9

5

43

2

3

4

1935

38

Заяви службовців щодо переміщення їх
в інше місце служби та листування з
Тернопільською воєводською командою
і постерунками поліції з цього питання.

1936

97

Листування з Тернопільською
воєводською командою поліції з питань
призначення поліцейських на вакантні
посади.

2 березня 1936
20 січня 1937

17

Листування з Тернопільською
воєводською командою щодо вщставки
Китай Станіслава із органів поліції.

28 серпня 1936
2 березня 1937

15

Листування з Тернопільською
воєводською командою 1 постерунками
полщв з питань нагородження
поліцейських, яю вщзначилися.

1936

60

Розпорядження Тернопільської
воєводської і повітової команд поліції з
питань надання даних щодо вислуги
років поліцейських та відомості повіто
во·і команди поліції з цього питання.

4 лютого 1936
7 лютого 1936

8

Списки офіцерів і поліцейських
Борщівської повітової команди поліції.

30 січня 1936
31 серпня 1936

15

Статистичні звіти про становище
поліції Борщівського повіту.

31 березня 1936
22 грудня 1936

6

Вказівки Тернопільської воєводської і
повітової команд поліції щодо виборів
делегатів та їхніх замісників товариства
«Поліцейський дім здоров'я» і відомос
ті постерунків поліції з цього питання.

20 травня І 936
15 червня 1936

19

Листування з Тернопільською
воєводською командою і постерунками
поліції щодо встановлення стажу
роботи окремим поліцейським для
отримання пенсій за вислугу років.

1936 рік

5

1

2

1937 рік

331

Листування з Тернопільською
воєводською командою і постерунками
полщ11 з питань нагородження
поліцейських, яю вщзначились по
службі.

332

Заяви, довідки і листування з питання
призначення пенсії колишньому
поліцейському Дрозду Яну.

333

334

1938 рік

Рапорт постерунка поліції с. БільчеЗолоте щодо представлення до нагороди
поліцейського Саха Михайла.

1939 рік

Листування з Тернопільською
воєводською командою полщ11 щодо
нагородження окремих поліцейських
«Бронзовим хрестом ·.шслуги» і
грошовими винагородами I списки
поліцейських,які представлені до
нагороди.

Відділення: дисциплінарне
1923 рік

3

4

1937

22

2 січня 1937
15 червня 1937

31

5 січня 1938

1939

14

335

Протоколи і листування з постерунками
..
. .....
полщ11 щодо розслщування скарг
населення на поліцейських, які
зловживають своїм службовим
становищем.

1923-1927

39

336

Протоколи і донесення Борщівської
повітової команди і листування з
окружною командою I постерунками
поліції щодо порушення поліцейськими
службової дисципліни.

1923

35

44

5

І

45

з

4

1924

66

Квартальні статистичні відомості про
накладання дисципшнарних стягнень на
поліцейських Борщівської повітової
команди поліції за П-ІІІ квартали
1924 року.

8 липня 1924
6 жовтня 1924

4

Листування з Тернопільською
окружною командою I постерунками
пош Ц11 щодо накладення
дисципл�нарних стягнень на
поліцейських, які порушують службові
обов'язки і трудову дисципліну.

1924

41

Відомості повітової команди і
.
. ...
.
постерунюв полщ11 про накладен1 на
поліцейських дисциплінарні стягнення.

5 липня 1924
4 жовтня 1924

12

Донесення Борщівської повітової
команди з питання дисциптнарного
розслідування щодо поліцейських
Кубяка і Гурного за порушення
службових обов'язків.

9 грудня 1925
1 січня 1926

16

Листування з Тернопільською
воєводською командою I постерунками
. ...
.
полщн щодо розслщування про
накладення дисциптнарного стягнення
на поліцейського Нікеля за зберігання
незареєстрованої зброї.

23 липня 1925
12 жовтня 1925

12

Статистичні квартальні відомості
Борщівської повітової команди про
.
.
.
.
дисципл1нарн1 стягнення,як1 накладен1
на службовців поліції.

31 січня 1925
7 вересня 1926

13

2

1924 рік

Протоколи і донесення повітової
команди і постерунків поліції щодо
розсшдування скарг населення на
службовців, які зловживають своїм
службовим становищем.

1925 рік

5

46

1
344

2
Донесення Борщівської повітової
команди I листування з постерунками
полщ11 щодо накладення
дисциплшарних стягнень на
поліцейських за порушення службової
дисципліни і обов'язків.

І 926 рік

3

4

1925

32

1926

18

345

Протоколи і донесення повітової
.
.
. ...
команди I постерунюв полщ11 щодо
розслщування скарг населення на
поліцію за нанесення побоїв.

346

Статистичні відомості Борщівської
повітової команди поліції про кількість
накладених дисциптнарних стягнень за
2-й і 4-й квартали 1926 року.

6 липня 1926
8 січня ] 927

6

347

Відомості, протоколи Борщівської
команди полщ11 1 листування з
воєводською командою 1 постерунками
поліції про накладення дисциплінарних
стягнень на поліцейських за порушення
службових обов'язків.

1926-1927

170

8 липня 1927

3

1927-1928

22

28 червня 1927
4 січня 1928

2

1927 рік

348

Квартальні статистичні відомості про
накладення дисциптнарних стягнень на
поліцейських Борщівської повітової
команди полщ11.

349

Відомості постерунків про відбування
покарань поліцейськими постерунків
ПОЛІЦІІ.

350

Розпорядження Міністерства
внутрішніх справ і Тернопільської
окружної команди про порядок зняття з
поліцейських накладених
дисципшнарних стягнень.

5

47

3

4

Протоколи і листування з постерунками
. ...
.
полщ11 про накладення дисциплшарних
стягнень на поліцейських за пияцтво і
невиконання службових обов'язків.

1927

58

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди про звільнення із
органів поліції Ракочі Станіслава за
порушення дисципліни, невиконання
службових обов'язків і донесення
Борщівської повітової команди поліції з
цього питання.

19 серпня 1927
21 жовтня 1927

11

Справа про накладення дисциплінарних
стягнень на старшого постерункового
Мазуркевича Роберта і його спільників.

1 І лютого 193 1
2 травня 193 І

55

24 лютого 1928
Протоколи і листування з воєводською
17 жовтня 1928
командою і постерунками поліції про
розслідування справи поліцейського
Тарнавського Францішка, якого
. .
.
звинувачують у порушенн1 дисциплши 1
обмані.

31

Протоколи і листування з воєводс�кою
.
. . ..
командою полщ11 про розслщування
справи поліцейського Губера Антона,
якого звинувачують у підробці
докуменпв.

5 квітня 1928
14 квітня 1928

9

Протокол, донесення і листування з
воєводською командою 1 постерунками
поліції про накладення дисциплінарних
стягнень на окремих поліцейських за
зловживання службовим становищем.
Том 1.

1928

148

1928-1929

28

2
1

l 928 рік

Те саме, том II і останній.

5

2

3

4

31 травня 1928
23 липня 1928

3

1929

36

Протоколи і листування з воєводською
командою і постерунками поліції щодо
.
.
розсшдування I накладення
дисципшнарних стягнень на
поліцейських за нанесення побоїв
окремим особам.

8 квітня 1930
9 грудня ] 930

9

Протокол і листування з постерунками
. ...
.
полщн про розслщування накладення
дисципшнарних стягнень на
поліцейських за порушення службових
обов'язків.

1930

21

6 серпня 1930

3

Протоколи розслідувань і листування з
постерунком поліції с. Вовківці щодо
накладення дисциптнарного стягнення
на поліцейського Кречманського
Казимира.

18 серпня 1931
12 листопада
1931

36

Протокол розслідування щодо
нанесення побоїв окремим особам
поліцейським Швайком Францішком.

1 О серпня 1931
2 жовтня 1931

19

Циркуляр і розпорядження Головної і
Тернопільської воєводської команд
поліції про порядок накладення
дисциплінарних стягнень і відомості
про це.

1929рік

Протоколи, донесення і листування з
воєводською командою і постерунками
поліції про накладення дисциплінарних
стягнень на поліцейських за порушення
службових обов'язків.

1930рік

Розпорядження Міністерства юстиції
про проведення своєчасних
.
.
дисциплшарних розслщувань.

1931рік

48

5

І

"�

49

3

4

1931

73

Протоколи розслідувань нанесених
побоїв поліцейськими окремим особам.

1932

19

Протоколи розслідування скарги Бойка
Івана на поліцейського Шимона
Вуйцика за нанесення побоj·в.

12 вересня 1932
1 жовтня 1932

18

Листування з поліцейськими і судовими
органами про розслідування скарги
Гутовської і Берковського Річарда на

І 8 лютого 1932
7 жовтня 1932

34

Листування з воєводською командою і
постерунками лолщ11 про накладення
дисципшнарних стягнень на
поліцейських за порушення службових
обов'язків.

1932-1933

95

Справа про накладення дисциплінарних
стягнень на поліцейських Хілінського
Йосипа і Суковського Павла за
несумлінне відношення до службових
обов'язків.

Серпень 1932
4 листопада
1932

73

Листування з постерунками поліції в
с. Кудринці і Бабинці щодо стягнення
грошей з поліцейського Глищинського
за втрату службових документів.

12 березня 193 І
9 квітня 1932

38

1933

32

2
Протоколи і листування з постерунками
. ...
полщн щодо накладення
дисципшнарних стягнень на
поліцейських за порушення службових
обов'язків.

1932 рік

.

.

. ...

ДlЯЛЬНlСТЬ ПОЛЩІ\.

1933 рік
Листування з Тернопільською
воєводською командою I постерунками
поліції про накладення дисциплінарних
стягнень на поліцейських за пияцтво і
невиконання службових обов'язків.

5

50

2

3

4

Квартальні відомості про кількість
накладених дисциплінарних стягнень на
поліцейських Борщівської повітової
команди.

4 лютого 1933
3 січня 1934

11

5 січня 1934
31 грудня 1934

]5

1934

44

Протоколи Борщівської повітової
команди і листування з Тернопільською
. ...
воєводською командою полщ11 щодо
розслщування скарг населення на
поліцейського Плюту за пияцтво і
хушганство.

20 травня 1935
І І березня 1937

17

Рішення Борщівської повітової команди
про накладення дисципшнарних
стягнень на поліцейських і листування з
постерунками поліції з цього питання.

1935-1936

81

31 січня 1935
31 грудня 1935

13

1936

23

1934 рік

Відомості про накладення
дисциплшарних стягнень на
поліцейських Борщівської повітової
команди та зняття їх з окремих
поліцейських.
Листування з Тернопільською
воєводською командою і постерунками
. ...
.
полщ11 про накладення дисципшнарних
стягнень на поліцейських за порушення
службової дисципліни.

1935 рік

Статистичні відомості про накладення
дисципшнарних стягнень на
поліцейських Борщівської повітової
команди.

1936 рік

Листування з Тернопільською
воєводською командою I постерунками
.
. ...
полщ11 щодо розсшдувань з питань
несплати боргів окремими
поліцейськими.

5

51

2

3

4

Квартальні статистичні відомості про
3 1 березня 1936
накладення дисциплінарних стягнень на 28 грудня 1936
поліцейських Борщівської повітової
команди поліції.

5

Донесення і листування з
1 О червня 1936
Тернопільською воєводською командою 4 серпня 1936
і постерунками поліції щодо накладення
стягнень на поліцейських за порушення
службових обов'язків.

20

1938 рік
Протоколи Борщівської повітової
команди поліції про розслідування
скарг населення на поліцейських
постерунка с. Кудринці за зловживання
службовим становищем.

19 червня 1937
15 вересня l 938

26

Дисциплінарна справа на поліцейського 28 березня 1938
5 вересня 1939
Домініка Юзефа.

40

Відділення: навчальне
1924 рік
Розпорядження Тернопільської команди
поліції ІХ округу щодо надання
відомостей про кандидатів на курси
.
.
..
кершниюв I донесення повпово1
команди з цього питання.

12 липня 1924
25 липня 1924

3

9 лютого 1925
5 серпня 1925

1]

30 березня 1925
6 січня 1926

11

1925 рік
Розпорядження Борщівської повітової і
Тернопільської команди поліції ІХ
округу про правила стрільби із
карабінів.
Розпорядження Тернопільської
.
..
воєводсько1 команди 1 донесення
Борщівської повітової команди і
.
. ...
.
постерунюв полщ11 щодо вщправки
.
.
кандидат� в на курси постерункових 1
.
.
керІВНИКІВ.

5

53

1
401

2

3

Розпорядження Головної і повітової
20 жовтня 1930
команд поліції про організацію і
6 листопада
проведення курсів для поліцейських, які
1930
поступають на службу і відомості
.
.
..
поютово1 команди про кандидапв на
курси.

4
11

І 931 рік
402

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди з питань навчання
поліцейських у постерунках.

9 січня І 931
2 грудня 1931

11

12 лютого 1932
31 грудня 1932

36

17 вересня 1932
31 грудня 1932

17

23 січня 1933
20 листоттада
1933

11

1932 рік
403

Розпорядження Тернопільської
.
..

. ...
ВОЄВОДСЬКОІ І ПОВІТОВОІ команд ПОЛІЦ11 З
питань навчання поліцейських і
.
.
.
вщомост1 постерунюв про це.

405

Щотижневі рапорти постерунка поліції
в с. Королівка про стан навчання
поліцейських за 1932 рік.

1933 рік
406

Розпорядження Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
. . .
. ...
команд полщ11 про орган1зац1ю 1 про
ведення курсів для поліцейських.

1934 рік
407

Регламенти загальнодержавних
спортивних змагань 1 донесення
постерунків поліції про показники
поліцейських, які взяли участь у
змаганнях.

8 липня 1934
18 липня 1934

24

408

Звіти постерунків поліції про стан
навчання поліцейських за 1934 рік.

Січень 1934
Грудень 1934

120

5

54

2

3

4

1 1 лютого 1 934
23 січня 1935

36

Місячні програми повітової команди
по навчанню службовців поліції за
1936 рік.

Січень 1936
30 грудня 1937

34

Розпорядження Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
команд поліції про проведення учбових
занять по стрільбі і списки офіцерів і
рядових поліції, які брали в них участь.

21 квітня 1936
30 жовтня 1936

26

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди щодо надання
додаткових даних про навчання
поліцейських для поповнення
відомостей повітової команди з цього
питання.

22 липня 1936
1 б грудня 1936

4

Липень 1923
6 вересня 1923

9

Квартальні господарські звіти повітової
команди за 1924 рік.

3 липня 1924
б жовтня 1924

11

Відомості Борщівської повітової
.
..
команди щодо надання матер1ально1
допомоги окремим поліцейським.

Листопад 1924
Січень 1925

31

Розпорядження Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
команд поліції про організацію,
.
.
проведення I представлення кандидатш
.
.
на курси коменданпв постерунюв,
рядових поліцейських і листування з
цього питання.

1936 рік

Відділення: господарське
1923 рік

Розпорядження Тернопільської команди
поліції ІХ округу про виявлення
недоліків у будівельних роботах на
кордою 1 звіт повітової команди поліції
про будівництво прикордонних
поліцейських будинків.

1924 рік

5

т--

---L..------

---- - -,-----

J

--- --- - - . -

- - -- - _J__

Листування з Терноr1і.1ьською
воєводською командою і 1нкн�ру нками
поліції вс. 1ава11'є I Королівtйі про
наймання I ремон1 1'а!311м.

-4_=
18

1924

І 1

ІК

Проект 6ю,1,жс111oro t"L)ІIJTr>pиcy
пові1 ової команд11 на 1925 рік

10 гравня 1924
2Ч червн>1 1924

Квартальні r·осподарсhкі �віти повітової
,ома '.'J,J,t '33 ! 925 ri t-:.

І '2. кнітн 51 19� 5
8січня 1926

Вказівки Тер1-юп1 •1ьської вщ rюдсько�' і
БorшiAcl�J<'".i" rюnігон{)Ї І<"l\ІаН,1 Пр('
заборону 1-1ос 1 п11 війсhкову і
полі tсйс1,ку фоµми Рсобам тна
служсою, 11р() р<лпІJлі., обмундирунання
серед полі� енських

6 JІН.Н()! о І Ч:25
2() сі•-1; !Я 1925

Відомос1і Ьорrшвс1,ко·1 rюві11.)80·1
команди шодо tнброt Н'!5! і
матеріального 1абе·mt'ч1:н11я
поліuеі-kьких

\.:\ІІІ'>! JЦ�_;
! 7 І р_V/lІІЯ І

Ч::.'�

Заяви поліцейських щю ниI1лату грошеи
?а н1дряджсння

30 'ічня 19,2:;;
� �{ червня ! ()_�5

Р( зnоряцж ння r сrноІІ\ '1!,(.Ьf\01
окружної І(()І\1аІІ!НІ [lj() '10 НЗ.'І<.lІ/1151
відомосгей. ШЯRИ IIOJ!ll/f:'11Cl-,J(H !Іf)О
видачу їv1 анан1.'ІВ в ра ·нюк iap11.1t11и і
ріш ння КОМШ·ЩИ fІО"ІЩІЇ Іх окру! у
ц ого питанн>1.

Сі чен 1, J Ч.:? 5
23 чсрння 19�5

. .
.
КО\1ШІJН·І І НІ;І()І\1()lІІ І )'!1.'І :-1 h"IB 111.)
Пр<' ІІО 1І!tt'ikІ,l\11'<, >11, ,1 (І-(): І,
г, ат no н 1 , 1111

,4()

..

1

1925
: І ч�rв11я І 92�
( .- Ч�рRІІ>І

ІІіt1І

55

1 б �·рудня 1923
12 липня 1924

Заяви поліuейськи nro надання їм
грошових по1ик , р1шення
Тернопільської команди полщії ІХ
округу з цього питання.

1925 І

3-----�

24

1

u

56

з

4

1925

23

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди поліції щодо
надання відомостей про наймання
приміщень, контракти найму і
листування з постерунками поліції з
цього питання.

17 січня 1925
5 листопада
1925

50

Відомості постерунків поліції щодо
необхідних конторських меблів.

7 липня 1925
22 липня 1925

23

Листування з воєводською командою з
питань наймання приміщень
постерунками поліції і оплаті за них.

8 квітня 1925
зо жовтня 1925

36

Інструкція щодо ведення служби на
.
.
зашзниц� державною полщ1єю.

6 серпня 1925
7 серпня 1925

8

Розпорядження Міністерства
промисловост1 1 торпвш з питання
охорони поштових посилок. (Копія).

2 серпня 1925
З вересня 1925

7

Відомості постерунків поліції про
кількість необхідних для роботи
друкованих бланків на 1926 рік.

5 вересня 1925
15 вересня 1925

23

Відомості повітової команди поліції про 22 лютого 1926
товарообіг по складу за 1925 рік.

8

2
Статистичні відомості постерунків
поліції про кількість наявних карабінів і
амуніції.

1926 рік

5

'111

Проект бюджетного кошторису
повітової команди на 1926 рік і вказівки
Тернопільської воєводської команди
.
.
щодо розлодшу кредит� в.

26 лютого 1925
6 лютого 1926

25

Квартальні господарські звіти повітової
команди поліції за 1926 рік.

6 квітня 1926
3 липня 1926

22

•

..,

J
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з

4

12 вересня 1 926
18 жовтня 1926

3

Листування з Бучацькою повітовою
командою і постерунками поліції про
отримання амуніції від поліцейських,
які переведені на інші роботи.

Лютий 1926

9

Листування з постерунками поліції
щодо заяв поліцейських про видачу їм
аванс1в.

l 5 січня 1926
15 липня 1926

6

Листування з Тернопільською
воєводською командою 1 постерунками
полщ11 щодо погашення витрат
поліцейських у зв'язку з переміщенням
по службі.

Травень 1 926
Липень 1926

8

Контракти наймання приміщень і
листування з постерунками полщ11 про
1х заключення.

Січень 1926
1928

33

Квартальні відомості повітової команди
.
.
.
.
. ...
І постерунюв ПОЛЩІ\ про КІЛЬКІСТЬ
конфіскованої зброї в повіті за 1926 рік.

Грудень 1926
З січня 1927

25

Вказівка коменданта Тернопільської
воєводської команди поліції щодо
правил складання квартальних
господарських зв1пв та господарський
звіт повітової команди поліції за ІІ
квартал 1927 рік.

27 квітня 1927
4 липня 1927

17

2
Повідомлення Тернопільської
воєводської команди поліції щодо
.
.
.
видшених кредипв на загопвлю палива.

5

••
,,с

.,,,

.
,.

І

..
....
1

1927 рік

Циркуляр Міністерства внутрішніх
справ (копія) і вказівка коменданта
. ...
..
ВОЄВОДСЬКОІ команди ПОЛШІІ ЩОДО
правил збору гербових сплат.

І 8 березня 1927
8 липня 1927

8

..

з

4

Розпорядження коменданта
Тернопільської воєводської команди
щодо дотримання правил і донесення
повітової команди і постерунків поліції
з цього питання.

28 червня 1927
1 грудня 1927

103

Списки поліцейських повітової команди
.
. ... .
полщ11, яю замовили термоси 1
листування з воєводською командою
про їхню закупівлю.

13 січня 1927
5 грудня І 927

17

22 серпня 1927
4 листопада
1927

9

Розпорядження коменданта
Тернопільської воєводської команди
поліції щодо надання відомостей про
приміщення, які займають органи
.
..
полщ11 1 донесення повпово1 команди
постерунюв полщ11 з цього питання.

1927

27

Розпорядження Головної і воєводської
команд полщ11 про правила надання
одноразової грошової допомоги
поліцейським.

1 О лютого 1927
4 серпня І 927

6

Вказівка Головної команди поліції про
порядок видач� 1 листування з органами
поліції стосовно заяв поліцейських
. ..
.
щодо видач� 1м аванс� в.

9 лютого 1927
13 червня 1927

Квартальні відомості повітової. команди

1927

31

2 січня 1928
3 липня 1928

14

2
6

58

Розпорядження Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
команд поліції щодо обладнання
поліцейських приміщень всім
необхідним на зиму і донесення
. ...
.
постерунюв полщ11 з цього питання.

.

.

.

. ..

.

І постерунк1в ПОЛЩІ\ про КІЛЬКІСТЬ

конфіскованої зброї в повіті за 1927 рік.

1928 рік

Квартальні господарські звіти повітової
команди поліції за 1928 рік.

5

59

2

3

4

Вказівка Міністерства фінансів щодо
правил оформлення фінансових
документш I ведення касових книг.

27 липня 1928
5 листопада
1928

8

Вказівка коменданта Тернопільської
воєводської команди поліції про
виявлення недоліків при складанні
квартальних відомостей про постачання
інвентаря і озброєння та донесення
повітової команди з цього питання.

19 січня 1928
4 квітня 1928

8

Розпорядження Головної і воєводської
поліції про дотримання правил носіння
поліцейсько1· форми і донесення
повітової команди і постерунків поліції
з цього питання.

І січня 1928
12 листопада
1928

117

Вказівка ТернопільськоУ воєводської і
Борщівської повітової команд поліції
щодо розповсюдження календар1в 1
відомості постерунків поліції на осіб,
які закупили календарі. Том І.

l 928-1929

108

Те саме. Том ll і останній.

1928-1929

73

Листування з Тернопільською
воєводською командою I постерунками
поліції з питань наймання і ремонту
прим1щень.

1928

42

Циркуляр Міністерства внутрішніх
.
.
справ щодо правил видач� аванс1в
поліцейським і листування з
воєводською командою та
постерунками поліції з цього питання.

14 червня 1928
30 липня І 928

35

Вказівка Міністерства фінансів
.
.
стосовно правил оплати вщряджень 1
витрат, які з ними пов'язані.

31 серпня 1928
1 І вересня 1928

б

1928

31

Журнал обліку видачі і утримання
авансів в рахунок зарплати службовцям
за 1928 рік.

5

•

.

60

3

4

7 лютого 1928
5 жовтня 1928

8

Відомості Борщівської повітової
команди і постерунків поліції про
видатки на телефонні переговори.

1928

9

Відомості постерунків поліції про рух
механічного транспорту, який курсує в
районі постерунків.

1928

32

Листування з воєводською командою,
постерунками поліції з питань заготівлі
палива і витрати коштів на ці потреби.

24 червня 1928
12жовтня 1928

33

1928

19

2
Листування і розпорядження
Тернопільської воєводської команди
поліції про надання матеріальної
допомоги поліцейським.

Відомості Борщівської повітової
команди і постерунків поліції щодо
виконаної роботи по покращанню
саютарного стану в пов1п.

1929 рік

5

�

1
◄

�

J

�

,,

f,

..,

.;,

.,

Вказівки Головної і Тернопільської
. ...
..
ВОЄВОДСЬКОІ команд ПОЛЩІІ щодо правил
ведення фінансового господарства у
1929/1930 бюджетному році.

23липня 1929
30 липня 1929

6

Квартальні господарські звіти повітової
команди поліції за 1929рік.

3липня 1929
Жовтень 1929

20

Проект бюджетного кошторису
. ...
.
..
ПОВІТОВОІ команди ПОЛЩІІ на
1929/1930 рік.

17 травня 1928
21травня 1928

13

Місячні кошториси господарських
.
.
..
видатюв повпово1 команди полщ11 за
1929рік.

2жовтня 1929
2листопада
1929

10

Листування з Тернопільською
воєводською командою I постерунком
поліції вс. Іванкові щодо зміни
прим1щення для постерунка.

4 липня 1929
28 вересня 1929

9

•1

61

3

4

Вказівка Міністерства фінансів щодо
правил оплати витрат на відрядження.

3 вересня 1929

5

Листування з Тернопільською
воєводською командою поліції про
надання матеріальної допомоги
поліцейським.

25 жовтня 1929
27 листопада
1929

2

Відомості Борщівської повітової
команди і постерунків поліції про
виведену із ладу зброю поліцейських.

l 9 вересня 1929
23 вересня 1929

17

Протоколи постерунків поліції про
передачу нерухомого майна на користь
державного скарбництва.

1929

19

Листування з Тернопільською
воєводською командою I постерунками
.
.
ПОЛЩlІ ЩОДО вид�лення КОШТІВ на
придбання інвентаря.

23 вересня 1929
29 листопада
1929

б

Відомості Борщівської повітової
. ...
.
.
команди 1 постерунюв полщ11 стосовно
швентаря, яке непридатне до
подальшого використання та акт про
його списання.

11 червня 1929
5 листопада
1929

67

31 травня 1929

4

Місячні кошториси господарських
видатків воєводської і повітової команд
поліції за 1930 рік.

3 листопада
1930

5

Квартальні господарські звіти повітової
команди поліції за 1930 рік.

3 квітня 1930
1О жовтня 1930

18

Відомості Борщівської повітової
.
.
команди 1 постерунюв полщн про
виведену із ладу зброю поліцейських.

ЗО січня 1930
18 березня 193О

31

2

1930 рік

Проект бюджетного кошторису
. ...
.
..

ПОВlТОВОl

команди

1930/1931 роки.

ПОЛІЦ1І

на

5

j

�

�.

.;

1

.

62

3

4

Листування з Тернопільською
воєводською командою і постерунком
поліції в с. Бабинці щодо наймання
прим1щення.

12 квітня 1930
25 серпня 1930

8

Листування з Тернопільською
воєводською командою і постерунками
поліції про надання матеріальної
допомоги поліцейським та їхнім сім'ям.

21 січня 1930
3 О вересня 193 О

38

20 січня 1930
9 грудня 1930

34

2

Листування з Тернопільською
воєводською командою поліції щодо
.
.
.
видшення кошТІв на вщрядження.

•(

1

"

1931 рік
Місячні кошториси господарських
.
.. .
.
..
видатю в ВОЄВОДСЬКОІ І ПОБІТОВО\ команд
поліції за 1931 рік.

6 листопада
1931

10

Листування з Тернопільською
воєводською командою поліції щодо
.
. .
.
.
видшення кошТІв на р1зн1 господарсью
видатки.

22 грудня 1930
22 грудня 1931

39

Розпорядження Головної,
Тернопільської воєводсько1· і повітової
команд поліції та відомості постерунків
поліції про стан обмундирування
поліцейських.

21 лютого 1931
9 вересня 1931

50

1931

6

Вказівка Головної і воєводської команд
поліції стосовно правил сплати
частинами виданих поліцейським позик
в касах взаємодопомоги (ПОЗ).

18 травня 193 І

3

Повідомлення Головної, воєводської і
. ...
.
..
ПОВІТОВОІ команд ПОЛЩІ! щодо
випущеної 3% преміально1· позики.

26 березня 193 І
11 квітня 1931

2

Заяви і листування з постерунками
поліції про покриття видатків на
лікування поліцейських.

5

�

63

1

3

4

Відомості Борщівської повітової
команди і постерунків поліції про
кількість виділених поліцейським позик
касами взаємодопомоги (ПОЗ).

1931

16

Листування з воєводською командою і
постерунками поліції стосовно видачі
поліцейським авансів в рахунок
зарплати.

1931

14

Листування з постерунками поліції про
надання матеріальної допомоги
поліцейським та їхнім сім' ям.

1931

1І

Листування з Тернопільською
воєводською командою 1 постерунками
поліції про сплату поліцейським витрат
на вщрядження.

12 грудня 1930
1 7 листопада
1931

16

Місячні відомості Борщівської
повітової команди і постерунків полщ11
про видатки на телефонні розмови.

l О травня 1932
1 О грудня 1932

92

Вказівка Головної і Борщівської
. ...
.
..
ПОВІТОВОІ команд ПОЛЩІІ ЩОДО правил
ведення обліку не бюджетних сум.

7 січня 1932
26 січня 1932

3

Касово-рахунковий регламент і
розпорядження Міністерства
. .
.
.
внутр1шюх справ про р1зю види
штрафів.

7 серпня 1932
12 серпня 1932

11

Проект бюджетного кошторису
Борщівської повітової команди поліції
на 1932/1933 роки.

30 червня 1932

б

Квартальні господарські звіти
Борщівської повітової команди поліції
за 1932 рік.

4 квітня 1932
4 жовтня І 932

25

2

1932 рік

5

(

64

3

4

Місячні відомості Борщівської
повітової команди про видатки і доходи
каси взаємодопомоги за 1932 рік.

7 липня 1932
5 січня 1933

34

Листування з Тернопільською
воєводською командою і постерунками
. ...
.
.
полщ11 про видшення кошт1в на
господарські витрати. Том І.

16 грудня 1931
27 листопада
1932

]08

Те саме. Том ІІ і останній.

22 серпня l 932
25 лютого 1935
1 О червня 1932
7 листопада
1932

94

1932

30

2

Іменні списки поліцейських
Борщівської повітової команди поліції,
членів «Поліцейського дому здоров'я».
Відомості постерунків поліції щодо
підписки поліцейськими на внутрішню
позику.

20 червня 1932
Розпорядження Борщівської повітової
команди поліції про надання відомостей l 5 липня 1932
стосовно приміщень, які зайняті
органами полщ11, та донесення з цього
питання.

4

38

1932-1933

17

3 грудня 1931
24 вересня 1933

43

Листування з Тернопільською
воєводською командою 1 постерунками
поліції про видачу авансів поліцейським
в рахунок зарплати.

1932

24

Листування з воєводською командою і
постерунками полщ11 щодо надання
матеріальної допомоги поліцейським.

1932

14

Листування з воєводською командою і
постерунками поліції з питань наймання
прим1щень.
Відомості Борщівської повітової
команди полщ11 щодо використання
.
.
видшених на вщрядження кошпв 1
листування з воєводською командою
полщ11 з цього питання.

5

65

1

2

3

4

511

Листування з Тернопільською
воєводською командою 1 постерунками
поліції щодо покриття витрат у зв'язку з
переміщенням поліцейських по службі.

1932

23

512

Відомості Борщівської повітової
команди і постерунків поліції про
невиплачені кошти за виконану роботу
для судових оргаюв.

17 травня 1932
16 серпня 1932

33

513

Листування з Тернопільською
воєводською командою 1 постерунками
полщ11 щодо покриття витрат на
лікування поліцейських.

1932

15

514

Донесення Борщівської повітової
.
.
. ...
команди 1 лостерунюв полщ11 про
кількість зібраних пожертвувань на
закінчення будівництва екскурсійного
будинку в Заліщиках.

1932

7

515

Відомості постерунків поліції про
кількість придбаних необхідних
канцтоварш.

1932

30

516

Інвентарні описи майна постерунків

23 травня 1932
8 липня 1932

б

. ...

ПОЛЩІ!.

1933 рік

5

i'

517

Вказівка Тернопільської воєводської
команди поліції щодо правил складання
проекту бюджетних кошторисів.

4 червня 1932

2

518

Квартальні господарські звіти
Борщівської· повітової команди поліції
за 1933 рік.

3 січня 1933
3 липня 1933

8

519

Статті доходів і видатків до проекту
бюджетного кошторису повітової
команди поліції на 1933/1934 роки.

18 червня 1932

3

66

2

3

4

520

Листування з Тернопільською
воєводською командою I постерунками
. ...
.
полщ11 про надання кошпв на
господарськ1 витрати.

14 січня 1933
29 грудня 1933

46

521

Донесення постерунків поліції про
придбання поліцейськими пістолетів і
револьвер� в.

16 жовтня 1933
4 квітня 1934

49

522

Листування з Тернопільською
воєводською командою I постерунком
поліції в Олексинцях щодо наймання
прим1щення для постерунка.

8 липня 1933
31 жовтня 1933

3

523

3 лютого 1933
Листування з Тернопільською
воєводською командою 1 постерунками 27 грудня 1933
лолщн про видачу авансів поліцейським
в рахунок зарплати.

39

525

23 червня 1933
Листування з постерунками поліції
.
.
щодо покриття видатюв на вщрядження 22 вересня 1933
поліцейським.

б

526

Відомості Борщівськоі" повітової
команди полщн про використання
видшених кошпв 1 листування з
воєводською командою полщ11 з цього
питання.

16 січня 1933
23 січня 1934

33

527

Листування з Тернопільською
воєводською командою I постерунками
поліцїї з питань збору коштів для
«Поліцейського дому здоров'я».

1932-1933

24

1934 рік
528

Квартальні господарські звіти
Борщівської повітової команди поліції
за 1934 рік.

4 січня 1934
3 жовтня 1934

31

529

Листування з Тернопільською
воєводською командою I постерунками
поліції з питань наймання приміщень.

1934-1935

29

5

І

67

3

4

Інформації Тернопільської воєводської
команди поліції про розповсюдження
облігацій «Народної позики» серед
службовців.

1934

28

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди і проекти
кошторисів постерунків поліції на
господарсью видатки на
1935-1936 роки.

1935

28

2

1935 рік

•

..

Місячні відомості Борщівської
повітової команди поліції про кількість
.
.
розпридшених кредипв на утримання
особового складу і господарські
потреби.

5 січня 1935
7 січня 1935

50

Вказівка повітової команди поліції
щодо правил сплати членських внесю в
товариства «ПДЗ».

21 травня 1935
26 липня 1935

5

Листування з Тернопільською
воєводською командою 1 постерунками
поліції про видачу обмундирування
поліцейським та списки останніх.

14 листопада
1935
28 листопада
1935

6

1935

22

І 9 серпня 1935
7 листопада
1935

14

1935

14

Відомості постерунків поліції щодо
майнового становища поліцейських.
Листування з воєводською командою і
постерунком поліції в с. Шуnарка з
питань наймання приміщення для
постерунку.
Відомості Борщівської повітової
команди поліції про поліцейських, яким
.
.
вир1шено надати матер�альну допомогу.

5

�

..

�

68

3

4

Місячні відомості Борщівської
повітової команди поліції щодо
.
. .
використання вид1лених авансш 1
листування з воєводською командою
поліції з цього питання.

1 О січня 1935
5 січня 1936

42

Відомості Борщівської" повітової"
команди полщ11 щодо використання
.
.
.
.
коштш, яю видшен1 на утримання
поліцейських собак, і листування з
воєводською командою з цього
питання.

13 березня 1935
16 листопада
1935

29

Листування з Тернопільською
воєводською командою I постерунками
.
.
..
полщ11 про видшення матер1ально1
допомоги поліцейським.

1935

5

Вказівки Тернопільської" воєводської" і
Борщівської" повітової" команд поліції
про збір пожертвувань серед
поліцейських в фонд «Зимової
допомоги безробітним» і донесення
постерунюв полщ11 з цього питання.

1936

45

542

Вказівки Міністерства фінансів і
листування з постерунками полщн
щодо розповсюдження трьох I шести
.
.
.
..
вщсотюв прем1ально1 позики серед
поліцейських.

17 квітня 1935
8 серпня 1935

21

542а

Місячні відомості Борщівської"
повітово·і команди поліцїі про кількість
зібраних членських внесків з членів
каси взаємодопомоги за ] 935 рік.

31 січня 1935
31 грудня І 935

16

23 липня 1935

21

2
8

543

1936 рік

Проект бюджетного кошторису
Борщівської" повітової" команди поліцїі
на 1936/1937 роки.

�

5
с

•
4

j

•
69

3

4

4 січня 1936
28 грудня 1936

5

Місячні відомості Борщівської
повітової команди поліції про
поліцейських, яким виділено
матер�альну допомогу.

1936

9

Відомості постерунків поліцїї про
кількість необхідних
канцприналежностей.

1936

21

1937-1938

46

2
Квартальні господарські звіти
Борщівської повітової команди поліції
за 1936 рік.

1937 рік

Розпорядження Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
.
. ...
.
команд полщ11 про розподtл м1ж
постерунками поліції необхідних
.
.
друкарських матершлш I вщомосп
постеруню в з цього питання.
Листування з воєводською командою і
.
. ...
постерунками полщ11 щодо видач�
авансів поліцейським в рахунок
зарплати.

1938 рік

Листування з Тернопільською
воєводською командою 1 постерунками
.
.
. ...
полщ11 щодо видач� аванс1в
поліцейським в рахунок зарплати.

11

5

�''

.,

•І

""

І

•І

•

А

І,

..'
1937

33

1938-1939

23

..

Відділення: слідче
1922 рік
Копії відозви комуністичної організації
.
.
..
до укра�нських емtгранпв у
Чехословаччині.

�І

5 вересня 1922

з

4

Інформацїі Тернопільської команди
державної поліції про діяльність
комуністично1· організації і розшукові
листи на комуюспв.

28 вересня 1922
17 березня 1923

40

Розшукові листи Тернопільської
воєводської команди поліції на осіб, які
підозрюються у комуністичній

27 червня 1922
24 січия 1923

47

Розшукові листи Тернопільської
воєводської команди поліції і донесення
постерунків поліції на осіб, які
підозрюються у політичній діяльності і
кримшальних злочинах.

24 січня 1923
25 січня 1923

288

Протоколи допитів осіб, які
підозрюються у політичній діяльносп 1
листування з Тернопільською
воєводською командою поліції з цього
питання.

1922

1І

Розшукові листи Тернопільської
команди поліції і інформації на осіб, які
.
.
шдозрюються у приналежност1 до
іноземної розвідки.

30 червня 1922
8 лютого 1923

39

Те саме на осіб іноземного підданства,
яю шдлягають виселенню за меж,
Польщі.

28 червня 1922
27 грудня 1922

14

Те саме на репатріантів для
встановлення 1х м,сцепроживання.

16 серпня 1922
4 січня 1923

з

Розшукові листи Головної і воєводської
команд поліції на осіб, що
підозрюються у саботажі.

З І червня І 922
З листопада
1922

з

Розпорядження Тернопільської
. ...
.
..
ПОВ\ТОВОІ команди ПОЛЩІ І ЩОДО
боротьби з пожежами.

13 вересня 1922
18 жовтня 1923

25

2

1

70

.
.
ДlЯЛЬНОСТІ.

5

71

2
Розпорядження Тернопільської команди
державної поліції ІХ округу щодо
роззброєння українських повсталих
загонів, які перейшли польський
кордон.

3
9 вересня 1922
17 листопада
1922

4
13

5

ІІ

'
'

"І

\
\,

.,,,1
І
'·
1'

1923 рік

1'

,1

1923

11

Інформації і розшукові листи органів
поліції на осіб, які підозрюються в
політичній діяльності.

5 січня 1923
17 серпня 1923

29

Розшукові листи Тернопільської та
інших команд поліції на осіб, які
підозрюються в політичній діяльності
та кримшальних злочинах.

20 січня 1923
17 січня 1925

173

Інформації Борщівської повітової
.
.
. ...
команди ПОЛ\ЦlІ щодо ДІЯЛЬНОСТІ
українських організацій.

8 січня 1932
5 березня 1 932

12

Інформації судових і політичних
.
.
органш щодо розшуку I притягнення до
судової відповідальності осіб за
кримінальні злочини.

12 січня 1923
Листопад 1923

52

1923

173

21 вересня 1923
22 вересня І 923

1І

Відомості прикордонного комісаріату
поліції в Скалі про осіб, які
підозрюються у комуністичній

.

,І

.

ДІЯЛЬНОСТІ.

Інформації Борщівської повітової і
Тернопільської команди поліції ІХ
округу щодо осіб, які підозрюють в
.
.
..
..
приналежност1 до 1ноземно1 розвщки.
Листування з агентурою інформаційного відділу Тернопільського повітового
староства стосовно Крушельницького
Густава, який підозрюється у
політичній діяльності.

•

.І

2
Списки білоемігрантів, які перед
виселенням за межі Польщі зникли у
невщомому напрямку.

з

72

4

1923

12

Відомості органів поліції щодо осіб, які
намагались нелегально перетнути
кордон.

1923

9

Список осіб, які розшукуються.

22 квітня 1923

2

Розшукові листи Тернопільської і
Борщівської команд і донесення
постерунків поліції на осіб, які
підозрюються у політичній діяльності
для встановлення �хнього
м1сцезнаходження.

27 січня 1923
21 грудня 1923

182

1924

17

Протоколи допиту повітовою командою
поліцейського Трихтля Генріка, який
.
.
пщозрюється у переход1 радянського
кордону.

12 липня 1924
28 липня 1924

9

Листування з постерунком поліції в
с. Нивра щодо Романюка Дмитра, який
.
.
пщозрюється у приналежносп до
.
.
..
ІНОЗеМНОІ розвщки.

1 5 травня 1924
16 травня 1924

7

Донесення постерунків поліції про
пожеж� в повп1.

20 травня 1924
17 грудня 1924

2

Донесення постерунків поліції щодо
притягнення до судової
відповідальності осіб за кримінальні
злочини.

5

5 червня 1923

Відомості постерунків поліції на
білоемігрантів, які проживають на
території Борщівського повіту.

1924 рік

І1

'

•1

73

з

4

Рішення Тернопільського слідчого
управління про заборону перебування
Вагнер Марії у прикордонній смузі.

9 липня 1924

1

Розпорядження Головної команди
.
. ...
полщ11 про правила 1 порядок видач�
характеристик на осіб, які
.
підозрюються у політичній діяльності.

27 листопада
1924
28 листопада
1924

22

Розшукові листи Тернопільського
слідчого управління на осіб, які
підозрюються у політичній діяльносп 1
.
.
звинувачуються у скоєню кримшальних
злочинів. Том І.

1 О квітня 1924
18 липня 1924

107

580

Те саме. Том II і останній.

22 червня 1924
7 січня 1925

87

581

Листування з Тернопільським слідчим
управшнням про встановлення
місцеперебування окремих осіб.

1924

70

582

Розпорядження Тернопільської команди
поліції ІХ округу щодо методів
боротьби з торгівлею жінками і дітьми.

1 О листопада
1924
25 грудня 1924

2

2

1925 рік

583

Донесення постерунків поліції щодо
проведених розшуюв воєнних
дезертирш.

Червень 1925
4 серпня 1925

40

584

Донесення постерунків поліції про
пожеж� в пов1п.

11 КВІТНЯ 1925
25 листопада
1925

12

585

Донесення постерунків поліції про осіб,
які підозрюються у підробці грошей і
листування з судовими органами щодо
.
..
..
притягнення 1х до крим1нально1
.
.
.
вщповщальносп.

22 січня 1925
20 листопада
1925

8

5

74

3

4

27 лютого 1925
1 січня 1926

29

Розшукові листи Чортківського
поліцейського слідчого відділення на
осіб, які звинувачуються у крадіжках.

27 лютого 1925
21 липня 1925

13

Повідомлення Тернопільської
воєводської команди поліції про зміни
інструкції ло розшуках.

8 березня 1925
27 липня 1925

7

Розшукові листи Тернопільського
слідчого управління на осіб, що
підозрюються у політичній діяльності,
.
.
.
СКОЄННІ кримшальних ЗЛОЧИНІВ та
донесення Борщівської повітової
.
.
. ...
команди I постерунюв полщ11 про
результати розшуюв.

1925-1926

126

Листування з Тернопільським слідчим
. ...
. .
.
вщдшом I постерунками полщ11 про
встановлення місцеперебування
окремих осіб. Том І.

1925

106

Те саме. Том П і останній.

1925

84

Донесення постерунків поліції про
вбивства в повіті.

7 березня 1926
22 жовтня 1926

30

Донесення постерунків поліції про
пожеж� в ПОВІТІ.

9 січня 1926
4 січня 1927

27

20 лютого 1926
21 листопада
1926

39

2
Донесення постерунків поліції про
крадіжки і вбивства і листування з
судовими органами щодо притягнення
до кримінальної відповідальності осіб,
.
.
яю звинувачуються у скоєнн1 цих
ЗЛОЧИНІВ.

1926 рік

Донесення постерунків в поліції про
крад1жки в ПОВІТІ.

5

..J

,1,

75

3

4

30 грудня 1925

]3

Розшукові листи Тернопільської
воєводської команди і донесення
постерунків поліції про результати
розшуку осіб, які підозрюються в
політичній діяльності і скоєнні
.
.
крим1нальних злочиНІв.

1926

74

Розшукові листи Тернопільської
воєводської команди на осіб, які
звинувачуються у кримінальних
злочинах I листування з постерунками
полщ11 з цього питання.

1926

101

Донесення постерунків поліції про
самогубства в повіті.

21 січня ] 927
31 січня 1927

4

Донесення постерунків поліції про
пожеж� в пов1п.

22 січня 1927
14 лютого 1927

5

16 січня 1927
15 вересня 1927

21

Статистичні відомості постерунків
.
.
.
. ...
ПОЛЩІІ про КІЛЬКІСТЬ скоєних ЗЛОЧИНІВ в
повіті за січень 1927 року.

Січень 1927

35

Розшукові листи Тернопільської
воєводської команди поліції на осіб, що
звинувачуються в крим1нальних
злочинах 1 листування з постерунками
поліції з цього питання. Том 1.

І О січня 1926
5 квітня 1927

15

7 січня 1927
29 вересня І 927

126

З жовтня 1927
5 січня 1928

128

2
Відомості Тернопільської воєводської
команди поліції на офіцерів запасу, які
розшукуються.

. ... про

ПОЛЩ11

Те саме. Том Il.

Те саме. Том ІІІ і останній.

І

◄'
і

1927 рік

Донесення постерунків
крад1жки в повп1.

5

.,:

,1,

�,,

76

3

4

8 листопада
1928
20 квітня 1929

б

Інформації Борщівської повітової
команди і постерунків поліції щодо
осіб, які підозрюються у приналежності
до українських організацій.

23 листопада
1928
І О січня 1929

13

607

Листування з повітовими командами і
постерунками поліції лро встановлення
місцеперебування Пжишляка
Євгеніуша, який підозрюється у
приналежності до «Української
військової організації» (УВО).

4 грудня 1928
30 січня 1931

25

608

Відомості Львівського слідчого
управління щодо Сушка Романа, якого
підозрюють в діяльності «Української
військової організації» (УВО).

2 листопада
1928

8

609

Донесення постерунків поліції і
листування з судовими органами про
вбивства в повіті.

21 березня 1928
6 грудня 1929

26

610

Список і відомості постерунків поліції
щодо професійних кримінальних

3 травня 1928
19 січня 1929

20

20 серпня 1928

2

2 листопада
1928
14 грудня 1928

4

2

1928 рік

Розпорядження Тернолільськоrо
слідчого відділу і Теребовлянської
повітової команди поліції про розшук
Глика, який підозрюється у
комуністичній діяльності.

ЗЛОЧИНЦІВ.

611

Відомості Львівської таможні про
особовий склад та проведену роботу
польсько-румунської прикордонної
KOM!Cll.

612

Інформації повітових команд поліції
щодо осіб, які підозрюються у
політичній діяльності.

5

�
;1

,:
І,
'

77

3

4

Правила Міністерства закордонних
справ стосовно обігу радянської
валюти.

20 серпня 1928
22 серпня 1928

2

Донесення постерунків поліції і
листування з Тернопільським слідчим
управлінням про осіб, які займаються
вивозом золота із Польщі.

16 лютого 1928
18 січня 1929

39

Донесення постерунків поліції про осіб,
які порушили закон тютюнової

30 серпня 1928
11 вересня 1928

17

16 вересня 1929
26 вересня 1929

3

Інформації Тернопільського слідчого
управління стосовно страйків, які
.
.
.
.
оргаюзувала комуюстична оргаюзащя
«Сільроб Єдність» і посилення
поліцейського нагляду за її діяльністю.

19 травня 1929
14 серпня 1929

]3

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління і повітової команди
про надання відомостей і відомості
.
.
.
щодо д1яльност1 комун1стичних
організацій.

1 О січня 1929
1 1 жовтня 1929

27

Розпорядження повітової команди і
відомості постерунків поліції про членів
партії Польських соціалістів (лівих) і
«Сільроб Єдність».

J 7 липня 1928
14 жовтня 1929

зо

Розпорядження Тернопільського
.
.
.
..
.
СЛІДЧОГО упраВЛІННЯ І ПОВІТОВОІ команди
щодо розшуку осіб, які підозрюються в
комуністичній діяльності та інформації
з цього питання.

1929

66

2

І

◄

МОНОПОЛІ\.

1929 рік

Циркуляри комуністичної організації
«Сільроб Єдність» про проведення
конференцій у Львові.

5

,!,

3

4

Циркуляри партії польських соціалістів
«Левіци» з питань селянських страйків і
скликання крайової' конференції
молодіжної секції цієї партії.

24 липня 1929
9 серпня 1929

16

Розпорядження Борщівської повітової
команди поліції про розшук осіб, які
підозрюються у приналежності до
українських організацій УВО УНДО та
листування з Тернопільською
воєводською командою і постерунками
. ...
полщ11 з цього питання.

12 липня 1929
22 листопада
1929

61

2
З

78

І'

•

І

!,

І

Інформації Тернопільського слідчого
управління і Борщівської повітової
команди про діяльність українських
організацій УВО, УНДО і товариств
«Луг», «Просвіта» і «Рідна школа».

Лютий 1929
Січень 1930

77

Інформацїї Тернопільського слідчого
управління, Борщівської повітової
команди і постерунків поліції про
діяльність українських організацій
ОУН, УВО, УНДО, «Пласт» та ін.

1929-1930

60

Листування з Тернопільським слідчим
.
. ...
.
управшнням 1 постерунками полщ11 про
діяльність українських товариств «Луг»
і «Сокіл».

25 вересня 1929
21 жовтня 1929

15

Відомості Борщівської повітової
команди і постерунків поліції про осіб,
які служили в українській галицькій
арм11.

5 липня І 929
2 серпня 1929

68

23 вересня І 929
Донесення постерунків поліції і
12 листопада
листування з Тернопільським слідчим
1929
улравшнням щодо створеного
українського товариства «Рідна школа».

5

33

І

,,
І

І'
І'

79

3

4

Розпорядження Тернопільської і
Борщівської повітової команд поліції
щодо надання відомостей і донесення
постерунків поліції стосовно
політичних організацій, які знаходяться
на їхній території.

24 червня 1929
29 серпня 1929

24

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління і Борщівської
повітової команди поліції про
встановлення нагляду за службовцями
фірми «Зінгер» та донесення
постерунків поліції з цього питання.

23 вересня 1929
19 грудня І 929

l1

Розпорядження Тернопільського
воєводського управління (копія),
Борщівської повітової команди щодо
надання відомостей і донесення
.
. ...
.
.
постерунКІВ ПОЛЩІ! про ДlЯЛЬНІСТЬ
пересувних театральних труп.

9 вересня 1929
28 жовтня 1929

23

Розпорядження Тернопільського слідчо
го управління, Борщівської повітової
команди про надання інформації щодо
.
.
.
..
д1яльност1 укрюнських товариств,сшлок
та про конфіскацію їхніх видань. Том І.

1929-1930

78

Те саме. Том ІІ і останній.

1929-1930

67

Інформації Тернопільського слідчого
управління і Борщівської повітово1·
команди про осіб, які підозрюються у
політичній діяльності.

1929-1930

57

Донесення постерунків поліції щодо
допризовників 1907-1908 і 1909 років
народження, ЯКІ тдозрюються у
політичній діяльності.

26 червня 1929
12 серпня 1929

30

1929-1930

64

2
31

Листування з постерунками поліції про
виселення із прикордонної смуги осіб,
ЯКІ пщозрюються в політичюй
.
.
ДІЯЛЬНОСТІ.

◄'
І

5

•

80

3

4

Розпорядження Тернопільського
.
. .
СШДЧОГО ВІДДІЛУ щодо надання
відомостей і донесення постерунків
поліції про службовців, які
підозрюються у політичній діяльності.

12 липня 1929
б серпня 1929

22

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління, Борщівської
.
.
..
повпово1 та донесення постерунюв
поліції про розшук осіб, яких
підозрюють у політичній діяльності та
кримінальних злочинах. Том І.

1929

122

Те саме, том ІІ і останній.

1929

128

Листування з Тернопільським слідчим
управлінням щодо розслідування факту
підпалу скирти хліба в маєтку у
Езежанах та протоколи допитів (копії)
осіб, які підозрюються в цьому.

1929

72

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління і Борщівської
повітової команди про розшук осіб, які
.
.
пщозрюються у приналежносп до
.
.
..
1ноземно1 розвщки та донесення
.
. ...
постерунюв пошц11 з цього питання.

1929-1930

38

Листування з постерунками поліції і
судовими оргс;lнами щодо Павлюка
Миколи і Венгера Гаврили, які
.
.
пщозрюються у приналежносп до
.
.
..
шоземно1 розвщки.

5 травня 1926
1 1 липня 1929

21

Інформації Тернопільського
воєводського управління (копії) і
Борщівської повітової команди поліції
.
.
щодо створення н1мецькою розвщкою
на території Польщі бюро
«Аннонценекспедиціонен».

27 липня 1929
1 О серпня 1929

3

2

5

)
◄ І

•

,, ,1'

:іІ !

'

81

1

3

4

Розпорядження Тернолільського
слідчого відділу і Борщівської повітової
команди щодо заходів боротьби із
кримшальними злочинами.

12 жовтня 1929
І 6 жовтня 1929

8

Розпорядження Борщівської повітової
команди про встановлення
поліцейського нагляду за особами, які
були покарані за кримінальні злочини.

l 2 червня 1929
26 вересня 1929

7

Донесення постерунків поліції та
листування з Тернопільським слідчим
.
.
управшнням I судовими органами про
вбивства у повіті.

Липень 1929
15 січня 1930

89

12 жовтня 1929
20 листопада
1929

20

1929-1930

157

Червень 1929
Березень І 930

61

9 листопада
1929

3

2

11

,,

651

Розпорядження Тернопільської
воєводської і Борщівської повітовоt'
команд та донесення постерунюв
поліції про розшук осіб, які
підозрюються у шахрайстві.

653

Листування з Тернопільським слідчим
.
.
. ...
управшнням I постерунками полщ11 про
крад1жки у пов1п.

654

Донесення постерунків поліції про
пожеж� 1 листування з цього питання.

655

Відомості Борщівсько·і повітовоі·
команди про злочини у повп1 за
жовтень 1929 рік.

656

Розпорядження Борщівськоі· повітово·і
команди полщн щодо надання
відомостей про політичні настро'і
бідного селянства під час збору врожаю
. ...
та донесення постерунюв полщ11 з цього
питання.

25 липня 1929
5 серпня 1929

20

Інформації Борщівської повітово'і
команди і постерунка поліції в с. Скала
про Ящишина М., який втік н
Радянський Союз.

16 грудня 1929
20 лютого І 930

7

.

657

5

І

1,1

,,,

1'1

•;І

82

1

2

3

4

15 червня 1929
20 серпня 1929

33

658

Розпорядження Тернопільського
.
.
сшдчого управшння про посилення
пильності з боку поліцейських органів
·�
за революц1иним рухом у пов1п та
донесення постерунків поліції з цього
питання.

659

Місячні і щотижневі ситуаційні звіти
Борщівської повітової команди і
постерунків поліції про політичне
становище, стан безпеки і громадського
порядку в повіті. Том І.

Червень 1929
Липень 1929

149

660

Те саме. Том П.

Липень 1929
Вересень 1929

161

66)

Те саме. Том ПІ і останній.

Жовтень 1929
Листопад 1929

139

662

Повідомлення Борщівського повітового
староства з питання створення окремих
.
.
.
товариств та вщомосп постерунк�в
ПОЛЩІІ про це.

15 липня 1929
13 листопада
1929

13

663

Інформації Теребовлянської повітової
команди про перебування на території
повіту російського емігранта
Гавриленка Михайла, бувшоrо офіцера
.
. ..
..
петлюршсько1 армІІ.

14 грудня 1928
19 квітня 1929

26

664

Листування з Борщівським повітовим
староством щодо осіб, які повернулись
1з-за кордону.

22 червня 1929
9 липня 1929

4

665

Розпорядження Тернопільсько1·
воєводської і донесення Борщівської
.
.
..
повпово1 команди та постерунюв
поліції про результати поліцейського
нагляду за особами, які прибули і1
Америки.

8 серпня 1929
19 серпня 1929

20

,1

5

,,

',
••
'1
І

83

3

4

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління, Борщівської
.
..
повпово1 команди та донесення
.
. ...
постерунюв полщ11 про встановлення
місцеперебування окремих осіб.

1929

183

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління і Борщівської
.
..
повпово1 команди про надання
відомостей та відомості щодо осіб, які
.
.
. . .
пщозрюються у тор п вт жшками 1

12 серпня 1929
3 жовтня 1929

10

2
666

667

5

◄

І

ДІТЬМИ.

668

Донесення постерунків поліції про осіб,
яю пщозрюються у вивоз1 золота,
кокаїну і сахарину із Польщі.

21 липня 1929
12 вересня 1929

12

669

Відомості Езежанського постерунка
.
. ...
полщ11 про членш товариств
«Просвіта», «Сокіл», які проводять
антиалкогольну пропаганду.

1 О травня 1929
14 серпня 1929

18

1930 рік
670

Розпорядження Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
команд полщ11 щодо посилення
поліцейського нагляду за діяльністю
.
.
..
. ..
член1в комуюстично1 парт11 та
інформації з цього питання.

21 серпня 1929
1 І квітня 1931

77

671

Інформації органів поліції щодо
.
.
.
..
.
д1яльносп члеюв комун1стично1
орган1зац11.

20 січня 1930
11 грудня 1930

52

672

Інформації Борщівської повітової
команди ПОЛЩІ І ЩОДО ПІДГОТОВКИ
комуністичної організації «Сільроб
Єдність» до виступів у дні виборів.

24 жовтня 1930

2

673

Інформації Тернопільського слідчого
управління, Борщівської повітової
"
.
.
..
команди про д1яльн1сть комун1стично1
організації «Сільроб Єдність».

20 січня 1930
І І вересня 1930

26

І

1

2

84

з

4

674

Розпорядження Борщівської повітової
команди про надання відомостей щодо
осіб, які приналежать до польських
військових організацій, «Стронництву
народовому» та донесення постерунків
. ...
полщ11 з цього питання.

11 липня 1930
6 жовтня 1930

зо

675

Циркуляри Львівського відділу безпеки
і листування з поліцейськими та
судовими органами щодо ліквідації
української організації «Пласт».

26 вересня 1930
17 жовтня 1930

15

676

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління і Борщівської
повітової команди про надання
відомостей щодо осіб української
.
.
.
нацюнальност1, яю знаходяться на
державних роботах та донесення
. ...
.
постерунюв полщ11 з цього питання.

27 вересня 1930
ЗО вересня 1930

26

677

Те саме щодо конфіскації української
.
.
штератури та донесення постерунюв
полщ11 з цього питання.

Січень 1930
Листопад 1930

64

678

Те саме щодо проведення обшуків у
колишніх учнів української гімназії
м. Тернополя, їх списки та донесення
. ...
.
постерунюв полщ11 з цього питання.

29 вересня 1930
І З листопада
1930

82

679

І О січня 1931
Звіт Тернопільського слідчого
. .
...
.
26 березня 1931
управлшня про результати шквщацн
української військової організації на
території Тернопільського воєводства за
1930 рік.

21

680

Інформації органів поліції про
діяльність української організації УВО
.
·-·
та 11 членш.

22 жовтня 1929
25 січня І 93 І

117

681

Інформації органів поліції про
діяльність українських організацій та їх
члеюв.

1930

54

5

2

85

з

4

5

,
◄

682

Інформації Тернопільського слідчого
управління і Борщівської повітової
команди про розшук осіб, які
.
.
шдозрюються у приналежност1 до
українських організацій та донесення
органів поліції з цього питання.

1929-1930

17

683

Те саме щодо діяльності і ліквідації
укра'інських організацій та донесення
. ...
.
постерунюв полщ11 з цього питання.

Січень 1930
Листопад 1930

95

684

Те саме про діяльність укра'інських
організацій УВО, ОУН і УЄДО.

1 б січня 1930
8 липня 1933

84

685

Інформації Тернопільсько'і воєводської і
Борщівсько'і повітово'і команд поліції
про діяльність українських організацій
.
..
та 1х члеюв.

4 травня 1929
3 березня 1932

82

686

Відомості Борщівсько'і повітово'і коман
ди поліції про проведення «Рейоновего
свента кооперативнего» в с. Вигода.

17 травня 1930
4 серпня 1930

14

687

Відомості Борщівського повітового
староства про створення укра'інських,
польських та 1н. товариств в повп1.

ЗО січня 1930
15 липня 1930

18

688

Донесення постерунків поліції про
.
.
д1яльн�сть пересувних театральних
труп.

18 квітня 1930
І травня 1930

21

689

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління, Борщівсько'і
.
.
..
повпово1 команди та донесення органtв
поліцїї про розшук осіб, які
підозрюються у політичній діяльност1 1
кримінальних злочинах. Том І на букви
А-Д.

1930

120

690

Те саме. Том [І на букви 3-Т.

1930

119

691

Те саме. Том ІІІ і останній на букви
Ф-Я.

1928-1934

105

86

2

1

3

4

692

Місячні ситуаційні звіти повітової
команди і постерунків поліції про
політичне становище і стан безпеки та
громадського порядку в повіті за 1930
р1к.

Лютий 1930
Грудень 1930

197

693

Щотижневі ситуаційні звіти 14
батальйону корпусу прикордонної
смуги, Борщівської повітової команди і
постерунків поліції про політичне
становище і стан безпеки повіті за 1930
рік. Том І.

31 грудня 1929
16 грудня l 930

138

694

Те саме. Том П.

Січень 1930
Лютий 1930

140

695

Те саме. Том ІІІ.

Березень 1930

102

696

Те саме. Том ІУ.

Квітень 1930
Травень 1930

153

697

Те саме. Том У.

Липень 1930
Серпень 1930

149

698

Те саме. Том УІ.

Вересень 1930
Жовтень 1930

185

699

Те саме. Том УІІ і останній.

Листопад 1930
Грудень 1930

138

700

Інформації Борщівської повітової
команди, постерунків поліції про скоєні
крадіжки, розшук вкрадених речей та
осіб, які підозрюються у крадіжках.

1930

136

701

Інформації Борщівської повітової
.
.
. ...
команди 1 донесення постерунюв полщ11
про розшук осіб, які звинувачуються у
шахрайстві.

1930

42

5

1

:1

87

2

3

4

5

702

Донесення постерунків поліції про
пожеж1 в повп1 1 листування з
Тернопільським слідчим управлінням та
судовими органами з цього питання.

1930

94

703

Листування з поліцейськими і судовими
органами з питань розсшдування
вбивств у повіті.

1930

31

,.

704

Інформації Тернопільсько1· воєводської,
Борщівської повітової команд та
донесення постерунків поліції про осіб,
. .
.
ЯКІ шдозрюються у приналежносп до
.
.
..
1ноземно1 розвщки.

1 О січня 1930
12 вересня 1930

37

.1

705

Рапорти старшого керівника слідчої
служби Ковальського Тадеуша про
результати нагляду за особами, які
.
.
пщозрюються у приналежност1 до
.
.
..
ІНОЗеМНОІ розвщки.

І О січня 1930
12 вересня 1930

37

706

Розпорядження Борщівської повітової
команди поліції щодо розшуку і
встановлення нагляду за особами, які
..
..
виселен1 1з прикордонно1 смуги.

1930

43

707

Розпорядження Борщівської повітової
команди та донесення постерунюв
поліції про нагляд за діяльністю грекокатолицьких священниюв.

18 квітня 1930
29 квітня 1930

25

708

Місячні відомості Борщівської
.
..
ПОВІТОВОІ команди ПОЛІЦ Іl про стан

8 січня 1930
8 грудня 1930

44

22 серпня І 930
20 листопада
1930

24

ЗЛОЧИННОСТІ В ПОВІТІ.

709

Розпорядження Тернопільської
воєводської команди та інформації
повпового староства про заходи
боротьби із саботажем.

j

І

88

2

1

3

4

]930

22

71О

Інформації Борщівської повітової
команди та донесення постерунюв
поліції про осіб, які підозрюються у
проведенні демонстрацій.

711

Інформації Борщівської повітової
команди і постерунків поліції про осіб,
.
.
що пщозрюються у приналежносп до
українських організацій.

1 б червня 1929
20 вересня 1930

80

712

Інформації Тернопільського слідчого
управління, Борщівської повітової
команди і постерунків поліцїї про осіб,
якt шдозрюються у поттичній
.
.
д1яльносп 1 кримшальних злочинах.
Том І.

15 січня 1930
4 вересня 1930

]36

713

Те саме. Том П і останній.

б серпня 1930
15 січня 1931

51

714

Інформації Борщівської повітової
.
.
. ...
команди 1 постерунюв полщ11 про
розшук Шумельди Ілька, який втік із
...
..

22 лютого 1930
5 березня 1930

12

ПОЛЬСЬКО\ арм11.

715

Донесення постерунків поліції та
листування з Тернопільським
.
.
воєводським управЛІННЯМ І судовими
органами про осіб, які підозрюються у
політичній діяльності.

1930

49

71 б

Донесення Борщівської повітової
.
.
.
. ...
команди 1 постерунюв полщ11 про учюв
.
. .
.
середюх шюл, яю пщозрюються у
політичній діяльності, та списки
останн1х.

1930

23

7] 7

Донесення постерунків поліції про
.
.
.
юльюсть дактилоскоп1чних карт, що
знаходяться в постерунках.

15 травня 1930
9 червня 1930

25

5

,,

89

1

2

3

4

1928-1930

22

718

Листування з. Тернопільським слідчим
.
. ...
управшнням 1 постерунками полщ11
щодо зняття дактилоскошчних
відбитків із підозрілих осіб.

719

Інформації Борщівської повітової
.
.
. ...
команди I донесення постерунюв полщ11
про осіб, які нелегально перетнули
кордон.

1930

96

720

Інформації Борщівської повітової
команди поліції про розшук підозрілих
осіб для встановлення їхнього
місцелроживання. Том 1. Букви А-П.

1930

129

721

Те саме. Том П і останній. Букви Р-Я.

1930

44

722

Відомості Борщівської повітової
.
.
. ...
команди 1 постерунюв полщ11 про
кількість конфіскованої зброї в повіті
за І-й квартал 1930 року.

1930

12

723

Інформації Тернопільського слідчого
управління і Борщівської повітової
команди поліції про розшук осіб, які
займаються підробкою грошей і
докуменпв.

13 січня l 930
29 вересня 1930

18

1931

76

20 січня 1931
4 лютого 1932

98

1931 рік

724

Розпорядження слідчого управління і
повітової команди про розшук осіб, які
підозрюються комуністичній діяльності.

725

Розпорядження та інформації
Тернопільського слідчого управління,
Борщівської повітової команди поліції
.
.
про посилення нагляду за д1яльн1стю
комуністичних організацій та їх членш
у підготовці до всезагального страйку.

5

1

728

90

з

4

Інформації Тернопільського слідчого
управління і Борщівської повітової
команди ПОЛІЦll про ПІДГОТОВКУ ДО
.
.
проведення комуюстичною парпєю
міжнародного дня боротьби з
безробітністю.

18 лютого 1931
23 лютого 1931

6

Інформації Тернопільського слідчого
управління і Борщівської повітової
.
.
.
..
команди про д1яльюсть комун1стично1
партії Західної України (КПЗУ).

13 березня 1931
27 жовтня 1931

2

5

зо
1,

1931

19

729

Інформації Борщівської повітової
команди про нагляд за з'їздом делегатів
«Стронництво людове» у Львові та
.
. ...
донесення постерунюв полщ11 з цього
питання.

730

15 вересня 1931
Розпорядження Тернопільського
30 вересня 1931
слідчого управління і Борщівської
.
..
повпово1 команди з питань надання
відомостей щодо українських студентів,
яю шдозрюються у політичній
діяльності, та донесення постерунків
. ...
ПОЛ!Цll про це.

21

731

Інформації слідчого управління і
.
.
.
..
ПОВlТОВОІ команди про ДІЯЛЬНІСТЬ
українських організацій. Том І.

27 лютого 1931
1 О грудня 1931

120

732

Те саме. Том ІІ і останній.

8 липня 1931
11 лютого 1932

100

733

Відомості Борщівського постерунка
поліції на особовий склад і членів
українського товариства «Луr» в
с. Верхняківцях.

15 травня 193 І

734

Листування із слідчим управлінням і
судовими органами щодо осіб, які
незаконно носять українські мітки.

1930
1932

з

12

f

91

1

3

4

Розпорядження Борщівської повітової
команди з питань надання відомостей
про хід виборів делегатів на конгрес
. . .
.
сююстtв та донесення постерунюв
полщ11 з цього питання.

29 травня 1931
11 червня 1931

20

736

Розпорядження слідчого управління і
повітової команди про розшук осіб, які
підозрюються у політичній діяльност1 1
кримінальних злочинах. Том І.

26 лютого 1930
9 червня 1931

136

І:.

737

Те саме. Том ІІ і останній.

3 червня 1931
20 квітня 1932

118

І'

738

Протоколи і донесення повітової
команди щодо розслідування факту
підпалів з метою саботажу.

12 вересня 193 І
3 листопада
1931

95

739

Місячні ситуаційні звіти повітової
.
.
....
команди 1 постерунюв полщн про
політичне становище, стан безпеки і
громадського порядку в повп1 за
1931 рік. Том І.

28 січня ] 931
І червня 1931

113

740

Те саме. Том ІІ і останній.

29 серпня 1931
30 грудня 1931

161

740а

Інформації постерунків поліції про
.
.
д1яльюсть пересувних театральних
труп.

1931

37

741

Щотижневі ситуаційні звіти повітової
команди і постерунків поліції про
політичне становище, стан безпеки і
громадського порядку в пов1т1 за
1931 рік. Том І.

5 січня 1931
3 березня І 93 І

163

742

Те саме. Том ІІ і останній.

9 березня 193 І
20 квітня 193 1

124

743

Відомості повітової команди про осіб,
.
.
.
.
.
ЯКІ затримаю за ПОЛІТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ.

4 липня 1931

5

2

5

1

92

2

3

4

744

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління і Борщівської
.
..
повпово1 команди про розшук винних у
пограбуваннях і донесення постерунків
полщ11 з цього питання.

22 квітня 1931
24 січня 1932

18

745

Розпорядження Головної і повітово1·
команд щодо боротьби з підробкою
грошей та донесення постерунків
полщн з цього питання.

4 квітня 1931
25 квітня 1931

4

746

Розпорядження слідчого управління і
.
..
повпово1 команди про розшук
викрадених речей та донесення
.
. ...
.
постерунюв полщ11 про крад1жки в
повіті. Том 1.

9 липня 1930
13 січня 1933

79

747

Те саме. Том ІІ і останній.

9 вересня 1931
27 квітня 1932

79

748

Відомості повітової команди і
.
. ...
.
лостерунюв полщн щодо вартосТІ
викрадених речей у ПОВІТІ.

1931

36

749

Донесення постерунків поліції про
вбивства у повіті.

1931

42

750

Донесення постерунків поліції про
пожеж� у повtТІ.

1926-] 931

52

75]

Інформації воєводської і повітової
команд полщ11 та донесення
постерунків про осіб, які
звинувачуються у шахрайстві.

1931

73

752

Інформації Борщівської повітової
команди і постерунків поліції про осіб,
.
. .
яю шдозрюються у приналежносп до
.
.
..
шоземно1 розвщки.

1931-1932

27

5

І

І

93

2

1

3

4

20серпня 1931
2 квітня 1932

16

753

Листування з Тернопільським слідчим
управлінням, постерунками поліції і
судовими органами щодо
приналежності до іноземної розвідки
Українця Василя та його спільників.

754

Інформації повітової команди і
постерунків поліції про осіб, які
нелегально перетнули кордон. Том І.
Букви Б-М.

1931

119

755

Те саме. Том П і останній. Букви О-Я.

1931

70

756

Інструкція по веденню розвідки, копія
наказу українського військового
комісара повіту, що знайдені при
обшуку Дончевського Андрія, який
.
.
шдозрюється у приналежност1 до
іноземної розвідки та політичній
.
.

7 лютого 1931

9

757

Розпорядження слідчого управління,
.
..
повпово1 команди та донесення
.
.
. ...
.
постерунюв полщн про юльюсть
ліквідованих банд грабіжників.

15 травня 1 93 І
24 травня 1931

26

758

Місячні відомості повітової команди
поліції про стан злочинності у ПОВІТІ за
1931 рік.

8 січня 1931
5 квітня 1932

75

759

Інформації слідчого управління,
повітової команди та донесення
постерунків поліції про підозрілих осіб.
Том І.

2 листопада
1929
4 травня 193 І

137

760

Те саме. Том ІІ.

7 квітня 193 l
21 жовтня 193 l

118

761

Те саме. Том 111 і останній.

І вересня 193 l
13 серпня 1932

49

ДІЯЛЬНОСТІ.

5

•

94

1

2

3

4

1930-1932

23

27

762

Розпорядження повітової команди та
донесення постерунків поліції щодо
виселення підозрілих осіб із
прикордонної зони.

763

Розпорядження повітової команди про
надання відомостей щодо військових
.
. .
.
дезертирш сусщюх держав, яю
перебувають на території повіту та
донесення постерунків поліції з цього
питання.

1931

764

Відомості постерунків поліції про
білоемігрантів, які проживають у повіті.

1931

35

765

Розпорядження повітової команди і
.
. ...
донесення постерунюв полщ11 про
розшук підозрілих осіб для
встановлення1 хнього
місцеперебування. Том І.

26 серпня 1929
14липня 1931

118

766

Те саме. Том ІІ і останній.

3серпня 1931
3 лютого 1932

48

767

Квартальні відомості повітово"і команди

1931

16

193І

39

.
1

.
.
. ...
.
постерунюв ПОЛЩll про КІЛЬКІСТЬ

конфіскованої збро"і в повіті за 1931 рік.
768

Листування з органами поліції і
.
.
повповим староством щодо видач�
запитуваних особами характеристик.

769

Розпорядження повітової команди щодо
надання відомостей про службовців, які
безпосередньо підпорядковуються
воєводському управтнню та донесення
.
. ...
постерунюв полщ11 з цього питання.

23лютого І 931
28 березня 1931

33

770

Розпорядження повітово"і команди щодо
боротьби з нелегальною торгівлею
спиртними напоями.

15 червня 193l
l 7 серпня 1931

4

5

,,'
,•

95

1

2

771

Розпорядження повітової команди
.
.
..
щодо нелегально� торпвш сахарином.

772

Донесення постерунків поліції про
порушення правил вуличного руху.

3

4

14 березня 1932
25 березня 1932

22

1931-1932

21

21 квітня 1931
12 вересня 1932

70

1932 рік
773

Розпорядження слідчого управління і
.
..
повпов01 команди та донесення
постерунків поліції про діяльність
комуністичної партії.

774

Розпорядження слідчого управління про
.
.
посилення ПИЛЬНОСТІ за ПІДГОТОВКОЮ
комуністичною партією Західної
України селянського страйку.

23 квітня 1932

775

Розпорядження воєводської і повітової
команд полщ11 та донесення
.
. ...
.
.
постерунюв ПОЛІЦ11 про ПОЛІТИЧНІ
настрої українського населення.

1932

21

776

Розпорядження слідчого управління,
повітової команди поліції та донесення
постерунків поліції' про діяльність
української громадської організації
«Відродження».

1932

22

777

26 лютого 1932
Розпорядження слідчого управління і
повітової команди поліцїї щодо надання
відомостей про українців, які приїхали
із Америки в Польщу.

778

Відомості повітової команди і
постерунка поліції в Іванківцях про
українські організації «Луг» і «Сокіл,
що знаходяться на територ11 повпу.

1932

10

779

Розпорядження повітової команди і
.
. ...
донесення постерунюв полщ11 щодо
проведення комісією збору коштів у
фонд «Рідної школи».

28 квітня 1932
30 травня 1932

20

2

5

,,
11

96

2

1

3

4

780

Інформації слідчого управління і
повітовоі· команди щодо особового
складу українських студентських
організацій та донесення постерунків
поліції з цього питання.

3 березня 1932
16 березня 1932

22

781

Розпорядження слідчого управління і
повітово"і команди про надання
вщомостей щодо діяльності єврейської
організації «Огульно-жидовська партія
праці», та інформації постерунків
полщ11 з цього питання.

8 березня 1932
22 березня 1932

20

782

Розпорядження повітової команди про
надання відомостей щодо політичних
організацій, спортивних союзів та
.
. ...
донесення постерунюв полщ11 з цього
питання.

19 січня 1932
9 лютого 1932

31

783

Розпорядження повітової команди щодо 20 січня 1932
13 лютого 1932
надання відомостей про лромислов1 1
торгов1 шдприємства та донесення
постерунюв полщ11 з цього питання.

36

784

Розпорядження повітової команди щодо
правил видачі характеристик на осіб,
що підозрюються у політичній
.
.

8 січня 1932

ДІЯЛЬНОСТІ.

785

Розпорядження Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
команд полщ11 та донесення
постерунків про розшук осіб, які
підозрюються у політичній діяльносп
кримінальних злочинах. Том І.

1929-1934

98

1

786

Те саме. Том П.

1932

90

787

Те саме. Том ПІ і останній.

1932

102

5

98

1

2

3

4

799

Листування з поліцейськими і судовими
органами щодо притягнення до судової
відповідальності Вацика Василя за
нанесення побоїв поліцейському.

4 січня 1931
23 травня 1932

20

800

Листування з органами поліції щодо
осіб, які підозрюються у шахрайстві.

3 лютого 1930
} б січня 1932

17

80}

Листування з органами поліції і
судовими органами щодо притягнення
осіб до кримінальної відповідальності
за шдпали.

7 серпня 1932
4 липня 1932

19

802

Розпорядження Тернопільського
слідчого управління, Борщівської
повітової команди про заборону і
конфіскацію видань політичного змісту
та донесення постерунків поліції з цього
питання.

І січня 1932
7 квітня 1932

9

803

Відомості постерунків поліції про
реемігрантів, які перебувають на їхній
територ11.

26 травня 1932
б червня 1932

4

804

Інформації Тернопільського слідчого
.
.
.
..
управшння 1 повпово1 команди полщ11
про осіб, які підозрюються у
приналежності до іноземної розвідки.

1932

23

805

Донесення постерунків поліції про осіб,
яю нелегально перетнули кордон.

}932

24

806

Листування з повітовим староством і
....
органами полщ11 щодо виселення
підозрілих осіб із прикордонної смуги.

Лютий 1932
Жовтень 1932

17

807

Списки службовців слідчої служби
Борщівської повітової команди поліції.

28 січня 1932

4

808

Вказівка Головної команди поліції і
.
.
.
ПОВІТОВОГО управшння щодо ЗМІН в
інструкції слідчої служби.

2 березня 1932
1 б березня 1932

2

5

.
... ,,

99

1

2

3

4

809

Розпорядження Тернопільської
повітової' команди поліції про розшук
осіб для встановлення їхнього
мkцеперебування та донесення
.
. . ..
постерунюв полщ11 з цього питання.

1932

l 41

810

Інформації Тернопільського слідчого
управління і повітової команди поліції
щодо осіб, які підозрюються у
політичній діяльності, та донесення
постерунюв з цього питання.

1932

11О

811

Квартальні відомості постерунків
поліції про кількість конфіскованої
зброї в повіті за 1932рік.

23березня 1931
11квітня 1932

2

812

Інформації Борщівської повітової
команди і Тернопільського слідчого
управління про появу фальшивих
монет.

І червня 1929
4травня 1932

15

1933 рік

813

Розпорядження Тернопільської
воєводської і Борщівської повітової
команд поліцїї про розшук підозрілих
осіб.

12січня 1933
1І вересня 1933

13

814

Розпорядження слідчого управління і
.
..
пов1тово1 команди про встановлення
місцеперебування підозрілих осіб.

13січня 1931
25 жовтня 1933

19

1934

3І

17 січня 1935
19січня 1935

5

І О вересня І 935

4

815
816

1934 рік

Журнал обліку слідчих справ.

1935 рік

Розпорядження повітової команди про
розшук осіб, які звинувачуються у
.
.
.
СКОЄННІ крим1нальних ЗЛОЧИНІВ.

817

Інформації повітової команди
Чортківському окружному суду про
підпали в повіті з метою саботажу.

5

•

100

1
818

2

1936 рік

Донесення постерунків поліції про
крад1жки в повп1.

1938 рік

3

4

17 березня 1936
8 квітня 1936

9

819

Розшукові листи Чортківського
слідчого відділу на осіб, що
звинувачуються в політичній діяльності
.
.
1 крим,нальних злочинах та донесення
.
. ...
постерунюв полщ11 з цього питання.

29 січня 1939
24 червня 1939

59

820

Розшукові листи Борщівсько1· повітової
команди поліції на осіб, що
.
.
звинувачуються у скоєнНІ кримшальних

12 січня 1939
18 серпня 1939

35

821

27 лютого 1939
Розшукові листи Копичинської
24 червня 1939
повітової команди поліції на осіб, що
.
.
звинувачуються у скоєнНІ кримшальних
.
.
злочинш та донесення постерунюв
полщ11 з цього питання.

22

822

Розшукові листи Заліщ1:1цької повітової
команди на осіб, що звинувачуються у
.
.
.
СКОЄННІ кримшальних ЗЛОЧИНІВ та
донесення постерунків поліції з цього
питання.

24 лютого 1939
24 червня 1939

28

823

Справа про дисциплінарне стягнення
поліцейського Новака Ромуальда.

3 листопада
1933
22 листопада
1933

11

824

Дисциплінарна справа постерункового
Олійника Стефана.

1936-1938

11

825

Опис документальних матеріалів.

І 921-1939

91

ЗЛОЧИНІВ.

5

..'

10]
До опису внесено 807 (вісімсот сім) справ.
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