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ПЕРЕДМОВА
до опису фонду "Чортківська повітова команда
державної поліції".
І. !сторія фондоутворювача
Чортківська повітова команда державної поліції була . організована на
підставі статуту "Про державну поліцію" від 24 липня 1919 р. і розпо
рядження Міністерства внутрішніх і військових справ від І2 листопада
І9І9 р. на базі крайової жандармерії і вВіськовоЇ поліції.
Очолював команду комендант, якого призначав комендант Головної
державної поліції.
Завданням повітової команди було: забезпечення і охорона правопорядку,
боротьба з революційним і національно-визвольним рухом, переслідувалися
діяльності політичних партій і організацій на території повіту. Повітова
команда здійснювала контроль над поліцейськими постерунками, була вико
навчим органом судів і прокуратур у розслідуванні кримінальних справ. У
функції повітової 1юманди держполіці ї входило надання інформаці Ї вище
стоящим органам поліції і представнин:ам адміністративної влади про
загальнополітичне становище у повіті.
Чортківська повітова команда державної поліції безпосередньо підпо
рядковувалась воєводській 1соманді держполіці Ї у м. Тернополі.
За час свого існування з 1919-1939 рр. Чортківська команда держполіції!
мала такі структурні частини/ ві,пділи:
І. Загальний
2·. Персональний
з. Дисциплінарний
4. Навчальний
5. Господарський
б. Слідчий
У своєму підпорядкуванні повітова команда мала ІІ постерунків
держполіції у селах: Базар, Вілобожниця, Віла, Джурин, Залісся, Звиняч,
Колиндяни, Свидове, Улашківці, Чортків, Ягільниця. Вище зазначені посте
рун:ки держпол іції поширювали свої фун:кці Ї на одну чи декілька гмін повіту. 1
Кількієть постерунків за І9І9-1939 рр. декілька разів змінювалась.
Повітову коr.."анду держполіції у Чорткові було ліквідовано у вересні
!939 р.
2. !сторія фонду
Документальні матеріали відклались у процесі діяльності фондоу-rво
рювача за час з І9І9-І939 рр. В Держархів Тернопільської області доку
ментальні матеріали надійшли у !940 р.

У 1946-1947 роках було проведено первинне опрацювання І?5 кг.
розсипу із збереженням старої системи відкладання справ у фасцикулах
і ретифікатах.
У 1950-1951 рр. документальні матеріали Чортківської команди
держполіції було пі,пдано науково-технічному опрацюванню з одночасною
експертизою цінності. У макулатуру було виділено 95 кг. розсипу, а з
80 кг. розсипу сформовано 215 од. зберігання.
У !957 р. проводилось розсекречення документальних матеріалів
фонду, на се1<ретному зберіганні було залишено Іб2 од. зб. , а на
загальному - 58 од. зб.
У !959 р. в опис № 2 було внесено 481 негатив з анотаціями членів,
Ю13У, RОМЗУ, КПП, ОУН, УНДО та ін.
Матеріали зберіглись у невеликій кількості, Їх всебічно викорис
товують при вин:онанні тематичних запитів, дослідниками читального залу,
при у1сладанні збірника доr<ументальних матеріалів "Революційний рух на
Тернопільщині", при виявленні документальних ма'l'еріалів з історії сіл
r міст області.
З. Короткий зміст
Накази і розпорядження воєводськоr r повітової команд державної
поліції.
Протоколи нарад комендантів постерунків держполіції Чортківського
повіту.
Облік службовців і виплата платні.
Листування з воєводською командою і постерунками держполіціЇ з
питань безпе1<И, громадського порядку, про нагородження поліцейських,
про прийняття і звільнення зі служби, про накладання і зняття
дисциплінарних стягнень.
Матеріали спостережень за діяльністю комуністичних партій
Західної України і Польщі, :і: українських націоналістичних орган:і:зацій
/ОУН, УНДО, УВО та ін./
Загальні політичні огляди і звіти про політичне становище в
nовіт:і:.
О,блі1с звітності, катастроф, стихійних лих і нещасних випадків у
повіті.
4. Відомості про принципи систематизаціЇ до1сументальних
матеріалів.
Документальні матеріали в описі розміщено за структурними частинами /відділами/ фонду. У кожній структурній частині - по роках, в
межах ро1су - по питаннях.
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В!)]Д!ЛЕННЯ: ЗАГАЛЬНЕ

1923 рік
І. Заяви окремих осіб та листування з
постерунками поліції про надання
їм кваліфікаційних свідоцтв для
отримання закордонних паспортів. І січня І92З
Том І.
ІІ червня 1923
2. Те саме, том 2.
З січня 1923
23 січня І923
з. Те саме, том
з.
ІО січня !923
'
23 червня !923
4. Те саме, том 4.
2 березня !923
20 липня !923
5. Те саме, том 5.
23 січня І923
25 червня !923
б. Те саме, 'lIOM б.
5 січня !923
26 червня !923
7. Те саме, том 7 /останній/
!О січня І92З
15 червня !923
1924 рік
8. Заяви окремих осіб і листування
з постерунками поліції про надання

І24

!40
!37
72
142
89
208

!

5

2

І f

f

з

rм кваліфікаційних свідоцтв для
отримання закордонних паспортів. 7 липня 1924
Том І.
2І грудня 1924
9. Те саме, том 2.

липня І924
12 грудня 1924

ЗО

4

87
62

І925 рік
ІО.

Зая:ви 01tремих осіб, листування
з nостеру1-шами поліці Ї про на

дання їм кваліфікаційних сві
доцтв для отримання закордо
нних паспортів. 'І1ом 1.

І9 січня І925
27 червня 1925

І58

ІІ. Те саме, том 2.

2 лютого І925
2? червня 1925

12. Те саме, том З /останній/

4 лютого І925
І січня І925

115

7 січня 1927
З червня І92?

92

14. Те саме, том 2.

? січня !92?
ЗІ червня 1927

ІО4

15. Те саме,

9 січня 1927

56

1927 рік
ІЗ.

01{ремих громадян і
листування з постерунками
поліції про надання Їм квалі
фікаційних свідоцтв для отри
мання закордонних паспортів.
Том І.
Заяви

'l'OM

З

9 червня 1927

І4O

' 5
j

І

'

2

f

з

f

з
4

І928 рік
Іб. Заяви окремих осіб і листування
з постерунками поліціЇ про надання Їм кваліфікаційних евідоцтв для отримання закордонних з січня І928
паспортів. Том І.
4 липня І928

І?. Те саме, том 2 /останній/

З січня !928

28 липня І928

ІОВ

85

І929 рік
18. Заяви окремих осіб і листування
з постеру�-шами поліці Ї про на
дання їм кваліфікаційних свідоцтв для отримання закордонних 4 березня 1929
ЗО вересня 1929
паспортів.

ІІ2

1930 рік
19. Заяви окремих осіб і листування
з постерунками поліції прю на
дання їм кваліфікаційних сві
доцтв для отримання закордонних
паспортів.

ЗО. червня 1930
5 липня І93І

146

1934 рік
20. Протоколи нарад комендантів
постерунків поліції Чортків
ського повіту.

ІЗ березня 1934
І4 березня 1934

50

В!ДЦ!ЛЕННЯ: ПЕРСОНАЛЬНЕ
1920 рік
2І. Реєстраційна книга повітової
команди поліції з біографіч-

'

4

2

1 !

ними відомостями на

!
11

службовців.

з
І920

4

ІОЗ

1923 рік
22. !менні списки службовців Чортків
ської повітової команди із зазна
ченням ІХ звання та посади.

26 травня І923
ЗІ травня !923

з

23. Реєстраційна книга повітової ко
манди поліції з біографічними ві
домостями на її службовців.

І вересня 1923
І вересня І92З

ІО

1924 рік
24. !менні списки службовців Чортків
сь1юї повітової rюманди із зазна
чеr-шям rx звання і посади.

І січня !924
1 серпня !924

15

25.

І925 рік

Кар 1•ки обл і ку випла'l, І утримань
з службовців поліції повітової
1юманди за 1925 рік. Том І.
1

1925

44

26. Те саме, том 2.

І925

40

2?. Те саме, том З.

І925

50

28. Те саме, том 4.

І925

32

!925

40

29.

Те саме, •rом 5 /останній/

1927 рік
ЗО. Місячні списки повітової команди
на службовців поліції із зазна
ченням їх звання за 192? рік.

І лютого І92?
2 листо�ада !92?

І4

f 5

І

2

ЗІ.

І928 рік
1менні списки службовців Чортківської повітової команди із
зазначенням ІХ звання.

32.

з

!

f

r

з

січня 1928
З жовтня І928

!929 рік
Місячні списки повітової ко
манди на службовців поліції із
І лютого І929
зазначенням їх звання за 1929 р. 4 липня 1929

!930 рік
33. Листування з воєводською ко
мандою про нагородження полі
цейських, що відзначились по
службі.
34.

'

!менні списки службовців Чорт
ківської повітової команди із
зазначенням ІХ посади і звання.

'

5

4

r

8

І2

Іб березня !9ЗО
І? жовтня І9ЗО

5

ІЗ червня !9ЗІ
І вересня І9ЗІ

ІО

'-

І9ЗІ рік
!менні списки службовців Чорт
ківської повітової команди із
зазначенням ІХ звання і посади.

ЗО вересня І9ЗІ
зо вересня reзr

2

1932 рік
Зб. !менні списки службовців Чорт
ківської повітової команди із
зазначенням Їх звання і посади.

ЗІ березня І932
ЗІ грудня І932

44

З?. Листування а органами поліції
про видання характеристик на
окремих осіб.

14 травня 1932
ЗІ грудня І9З2

204

35.

38.

Місячні

І

І9ЗЗ рік
статистичні відомості

б

з

r

2

І

r

повrтовоr команди про укомпла1tтова- ЗІ січня І9ЗЗ
ність особовим с1шадом за 1933 р.
ЗО грудня І9ЗЗ
•

••

1 '

39. Лис'І'ування з воєводською командою
пол1ц1r про прийняття на службу
окремих осіб в органи поліції.

І8 березня 1932
29 серпня !934

40. Відомості повітової команди поліції
про службовців псліції, що є членами
·rовариства "Поліцейський дім здоров"я".
41. Розпорядження воєводсьн:оЇ команди
поліції _про надання відомостей про
нагородження службовців поліції і ці
відомості повітової команди і ста
роства.
2.
�..З.

І5 квітня 1932
5 січня 1934

20
90

з

22 лютого 1934
15 листопада 1934

5

І934 рік
Листування з воєводською командою
про прийнят•rя окремих осі б на службу
в органи поліції.

17 січня 1934
7 березня 1934

ІЗ

Міс.нчні ста'І'ИС'l'ичні відомості пові
тової команди про укомплектованість
особовим складом за І934 р.

ЗІ січня І934
ЗІ грудня !934

57

4. Листування з воєводською командою
поліці Ї про нагородження оrtремих
поліцейських, що відзначились по
службі.
�5. Відомості повітової команди поліції
на осіб, що підлягають підвищенні у
званні.
�б.

r

4

!менні списки службовців Чортків
ської повітової команди із зазначе
нням Їх звання і посади.

ІЗ січня 1934
8 листопада 1934

?

28 грудня 1934
28 грудня !934

І

ЗІ січня 1935
І грудня І9З5

54

5

7

І

2

r

з

!

І936 рік
47. Місячні статистичні відомості повітової команди про укомплектованість ЗІ СЇчtІЯ !936
особовим скл,адом за І9Зб р.
ЗІ серпня !936
48.

49.

Листування з воєводською командою
і пос'І•ерунками поліці Ї про nрийняття окремих осіб на службу в органи І9 березня І936
поліції.
І5 вересня 1936
!н!fормація слідчого управління r
листування з постерунками поліції
npo переведення окремих осіб на
слідчу роботу.

50. Листування повітово Ї команди про
підвищення окремих поліцейських у
званні:.
51.

22 жовтня 1936
26 жовтня !936

4

Іб

50

9

19 листопада І936 б

Лис'І·ування з воєводською командою
і пос1rерун:ками поліці Ї про нагород
ження полі:цейсь1<Их, що відзначились 29 січня І936
ЗО березня І936
по службі та їх СПИСІ{И.

23

Б!ДД!ЛЕННЯ: ГОСПОДАРСЬКЕ
1923 рЇІ{

52. · Відомості на 0 римання зарплати
службовцями повітової команди поліції за січень 1923 р. Том І.

25 січня 1923

26

53. Те саме, за березень 1923 р.

І5 березня 1923

25

54. Те саме, за травень І923 р.

20 травня І923

28

55. Те саме, за червень 1923 р.

ЗІ

22

56. Те саме, за жов'!·ень !923 р.

20 вересня !923
зо жовтня 1923

1r

JІИПНЯ

І923

2?

!

5

8
І
57.

2

60.

61.

64.

4

25
50

І грудня !923

!924 рік
Відомос•rі на отримання зарплати
службовцями повітової команди поліції за !924 р.
ІЗ березня !924

9

В!ДД!Л: СЛ!ДЧИЙ
!923 рік
!нформації слідчого управління
про діяльність комуністичних
партій Польщі.

8 вересня І923
З І грудня !923

Списо1{ періодичних видань І{ому
ністичного змісту, виданих Кому
ністичною Робочою партією Польщі
в !922-1923 рр.

29 жовтня !923

4

липня 1923
І 4 грудня 1923

5

62. !нqюрмації воєводського управлі
ння про конгрес комуністів у
Гамбурзі і конференції Польської
робочої партії.
63.

r

r

Відомості на отримання зарплати
службовцями повітової команди поліці Ї за листопад І92З р.
ЗО листопада І923

58. Те саме, за грудень !923 р.
59.

з

r

інформації воєводського управлі
ння і Тернопільського повітового
староства про належність окремих
осіб до комуністичної партії.

28

20 червня 1923
27 грудня І923

1нформації воєводського управління про з"Їзд Української трудової
!9 липня 1923
партії і конференції Української
соціал-демократичної партії у Львові. ЗІ грудня 1923

б .,..
.

22

5

r
r

5

9
І

65.

66.

!
!

2

з

f
!

!нформаціЇ воєводського управління
про діяльність Українсь1<их націона
лістів у Рольщі і закордоном та
2 червня !923
списон: повітової··«оманди поліції
на окремих націоналістичних діячів. І2 листопада 1923

ІІ

ін��рмаціЇ воєводського управління
про належність окремих осіб до
іноземних розвідок.

18

8 червня !923
Іб листопада !923

6ба. !нформаційні відомості командування
4-ої бригади прикордонного Itopnycy 14 вересня І9І5
охорони за 19!5 р.
18 грудня 1917
66б. Те саме, за І925-І92? рр.
67. Алфавітний по1шжчи1< до щоденника
реєстрації вхідної і вихідної коре
спонденції слідчого відділу за
І926 р.
б?а. !нформаційні відомості командування
4-оЇ бригади прикордонного корпусу
охорони за 1927 р.
1928 рік
68. !нструкція про збереження таємниці
іюнспірації та інформації слідчого
управління і повітової команди по
ліції про агі·rаційну діяльність
Комуністичної партії Західної
J'І<раїни /КПЗУ/.
69.

! 5
r

4

ІО грудня !925
19 грудня 1927

1926
4 січня 192?
25 вересня 192?

4 червня J928

ЗІ грудня 1928

І{оп.і:я звіту Центрального Комітету
Комуністичної Партії Західної Укра
20 листопада 1928
їни /КПЗУ/ про хід ІІІ крайового
22 грудня 1928
з"Їзду.

lІб
106

40
238

l'i

!8

10

І

з

2

70. Закли1ш Комун і етичної парт і Ї За
хідної України /КПЗУ/ у зв"язку з
свя•r1<уванням міжнародного Жіночого
дня 8 березня.
71.

!нформації слідчого управління
про агітаційну і терористичну
діяльність Української військової
організації /УВО/.

І928

4 r

2

8 травня !928
24 листопада !928

27

7Іа. !нформай;ійні відомості командува
ння 4-о Ї бригади при�юрдонного
корпусу охорони за 1928 р.

ІО травня !928
І листопада !928

28

72. Листування з слідчим Управлінням
і повітовими командами поліції з
питань діяльності і ліквідації
повстансь1-юr організаці Ї /ЗУНРО/
на териr�'орі Ї повіту і списки осіб
причетних до неr.

І5 березня 1928
18 червня 1928

ЗО

!нстру1<ція слідчого управління
про організацію боротьби з полі
тичними партіями.

28 жовтня 1928
28 жовтня !929

8

Розпорядження слідчого управління
про поширення права nоліцейсь1шх
арештів на членів дипломатичного
1<0рпусу СРСР у Польщі.

20 ЖОВ'l'НЯ !928
25 жовтня 1928

2

Розпорядження слідчого управління
про застосування дактилоскопії
при розсJІідуванні злочинів.

ІЗ грудня 1928

73.

74.

75.

76. Облікові анкети повітової команди
на осіб, підозрюваних у політичній
діяльності.
77.

!вформація слідчого управління
повітової команди поліції про

1

24 березня 1928
8 травня 1928

4

78

5

'ІІ

І

2

з

розшук окремих осіб, які підозрюються у політичній діяльнос•rі та 20 жовтня 1928
Іtримінальних злочинах.
20 грудня І928

5

4

25

78. Листування з органами поліції
про антиурядову діяльність окремих осіб, та встановлення розшуку 2 листопада 1928
23 серпня І928
за ними.

22

79. Донесення повітової І<оманди по
�іціЇ про вбивство Семанюка
Романа та інших.

!8 грудня 1928

І

І5 грудня І928

б

80. Список слідчого управління на

шахраїв, картярів та інших
кримінальних злочинців.

8І. !нформація слідчого управління

про нелегальний перехід Шпуняр
ським Володимиром і Долега Адоль 24 вересня !928
qюм польсько-радянського кордону. 26 листопада !928 2

82. Донесення пові'І•овоЇ команди по

ліції про аварію поїзда на за
лізничній лінії Шманьківці
Залісся.

83. Тижневі рапорти повітової коман

ди поліції про стан безпеки і
громадського порядку.

1929 рік
84. 1нформаціЇ слідчого управління
повітової команди про агітаційну
діяльність комуністів серед війсь
І<ових частин по організаці: Ї демон
страціЇна знак протесту у день на
родження Пілсудського 19 березня.

5 грудня !928
5 лютого 1929

ІІ

б січня 1928
24 грудня !928

25

28 березня 1928
ІО квітня 1929

з

І
85.

!

2

з

4

!нформації слідчого управління
і повітової команди поліції про
встановлення приналежності окре І8 квітня !929
мих осіб до комуністичної партії ІО травня 1929

з

1нформація слідчого управління
про організаційну діяльність
українських націоналістів.

24 жовтня !929
26 березня І93І

з

Розпорядження слідчого управлі
ння про порядо1t облі І<у та нада
ння відомостей про стан злочин
ності.

14 січня 1929
З лютого 1929

з

Відомості повітової команди по
ліції на осіб, що проходять по
обліковій 1<артотеці повіту, пі
дозрюваних у політичній діяль
ності.

2І січня !929
27 квітня 1929

92

89. Донесення: повітової команди по
ліції про крадіжки у повіті.

22 січня 1929
ЗО КБ іТНЯ !929

14

90. Донесення пов ітово Ї команди
про пожежі в повіті.

ЗІ січня !929
травень 1929

86.
87.

88.

91. Щотижневі звіти пов.ітовоЇ ко
манди і постерунків поліції про
стан безпе1<И і громадського по
рядку за І929 р. Том 1.
92. Те саме, том 2 /останній/.
93. !нформація слідчого управління
і повітової команди про розшук
окремих осіб.

б січня 1929

8

26 березня !929

116

2 квітня 1929
23 квітня 1929

104

ІІ січня !930
26 квітня 1930

19

5

І

94.

95.

2

98.

з

4

І930 рік
інформація слідчого управління
і донесення повітової команди і
постерунків поліції про органі
заційну і агітаційну діяльність
Комуністичної партії Західної
24 лютого І930
Украіни /ЮlЗУ/.
І2 листопада !930

23

!нформація слідчого управління
про з" їзд член tв Комуні С'l'ично Ї
партії Західної України /КПЗУ/
ум. Харкові і розпорядження
про організацію розшуку учас
ників цього з"їзду.

З липня !930

І

2І березня 1930

ІЗ

96. Час�ина реферату української
націоналістичної організації
про побудрву Самостійної
України.
97.

:тз

Листування з органами по;1іці ї
про вс•rановлення належності
окремих осіб до Української
Військової організації /УВО/.

4 кв і 'l'НЯ І930

2? вересня І930

98

Інформації слідчого управління
і повітового староства про те
рористичну діяльність Українсь І? квітня І930
кої Військової організації /УВО/. 2 липня !930

29

99. Звіт слідчого управління про
результати ліквідації Українсь
кої Військової організації на
території воєводства у І930 р.
та інформація про настрої українського населення.

? лютого І930
2? листопада І930

ІЗ

r 5

J4
1

з

2

! 4

ІОО. К�тія цир1tуляру украЇнського на
цrонал-демократичного об"єднання
у зв".н�ку з судовим проц�сом у __ м.
Хар�овr J:іад чле�ами yкparн901tor
нац1онал1стичноr органrзацrr
"Спіш<а визволення УкраЇни".

І5 квітня 1930
23 квітня 1930

з

ІОІ. 1нфор�ації слідчого уnравліfjНЯ
про ПІдготовку страйку украrнсь
�ою партfєю :'Сt.льроб_§дність" і
ІНС'l'РУКЦІЯ ЦІЄІ партr І про про
ведення страйr<у.

4 квітня 1930

21 березня 1930

9

102. Донесення пові'l•овоЇ команди і
постерунків поліції на осіб, пі
доsрюваних у належності до това
рис;:тва.: "Пласт" і протоколи роз
слrдування.

І вересня 1930
22 грудня 1930

2?

ІОЗ. Розпорядження слідчого :управління
про порядоІ< ведення облrку злочин
ності. �омісаріатами і постерунками 22 березня 1930
22 березня 1930
ПОЛІЦІІ.
слідчог9 упра�лtfjня
ІО4. fr озпорядження
донесення постерУfіКІВ
полrцrr про
9 квітня І930
взяття.на облі� ocr�, арештованих
28 січня 1931
за ПОЛ

105.

ИЧ
ІТ НУ ДІЯЛ НІ Т
Ь.
Ь Ссправи_повіто
Об�іково-спостере)!G:!і

�оr коt� ан�и полrцfІ на ч�енr1? .. Укра
18 червня !930
rнськоr вrйськовоr органrзацrr.
Том І.
І7 червня І932

з
ЗІ
114

106. Те саме, том 2 /ос'l'анній/.

18 червня 1930
І? червня 1932

ІОО

ІО?. Лис'l'уванн.я з слідчим управлінням
про вбивства у повітах.

28 липня І930
3 грудня 1930

8

108. Облікові картки на дезертирів іно
земних армій, що проживають у
Чорт1tівсь1юму повіті.

І930

І8

ІО9. 1нmормація слtдчог9. управління і
дойесення повr•rовоІ І<оманди на осіб,
що нелегально п�ретнули 1юрдон і
26 серпня І930
протоколи розслrдуванн.я з цього
І8 JIIO'l'O го 193 І
пи•rання.

42

5

2

І

!

з

!5

!

4

!

5

ІІО. Місячні звіти повітового староства,

повітової команди і постерунків поліції про стан безпеки і громадського 5 травня 1930
порядку за І9ЗО р.
ІВ серпня 1930

ІІ І. Тижневі звіти повітового старо С'І'Ва,
повітової команди і постерунків поліції про стан безпеки і громадського порядку за І9ЗО р. Том І.

29 б. ерезня І930
зо КБі тня І9ЗО

ІІ2. Те саме, том 2.

З травня 1930
30 червня І930

ІІЗ. Те саме, том 3.

І червня 1930

106

9І
І

155

20 вересня І9З?

І5?

ІІ4. Те саме, том 4.

ІО жовтня І9ЗО
23 грудня І9ЗО

І?5

115. Те саме, том 5.

ІВ січня 1930

2 січня І93І

23

Іб січня 1930
2 грудня І930

І59

ІІ?. інформація слідчого управління по
вітової команди і постерунків полі
ції про встановлення причетності
01tремих осіб до компар•1•і Ї Західної
України та їх розшук.

2 листопада І9ЗІ
Іб травня І932

5І

ІІ8. інформація повітового староства і
слідчого відцілу про з"Їзд делега
тів польської партії "Стронніцтво
людове", що відбувся І березня
І9ЗІ р. ум. Львові.

ІІ березня 19ЗІ
І4 жовтня 1931

5

ІІб. Те саме, том б /останній/.
1931 рік

·І

І

2

з

4

ІІ9. Звіт слідчого відділу про органі
заційн у діяльність Української
ЗІ січня І9ЗІ
військової організації /УВО/.
І лютого І9ЗІ

І?

120. Звіт слідчого управління про ре
зультати ліквідації Української
війсь1юво Ї організації /УВО/ на
території воєводства.

28

І березня І9ЗІ
25 березня І9ЗІ

І2І. Відомості слідчого відцілу і пос
терунків поліції на осіб, що брали
участь у діяльності організації
2 січня І9З2
українських націоналіс•rів /ОУН/.
? грудня !932

34

122. Донесення повітової команди і
постерунків поліції про краді
жки в пові'l'І.

4 лютого І9ЗІ
2І вересня І9ЗІ

24

123. Облікова-спостережна справа
слідчого відділу на Дальського
Кайтана, звинуваченого у належ
ності до іноземної розвідки.

27 лютого І93І
І8 вересня І9ЗІ

20

І24. Місячні звіти повітового ста
роства про стан безпеки і гро
мадського поряд1�у на тери•1•орії
повіту за І93І р.

7 лютого І93І
б травня І9ЗІ

Зб

125. Тижневі звіти слідчого відцілу про
2 січня І9ЗІ
стан безпеки і громадського по
рядку на території повіту. Том І. З березня !93І

І25

126. Те саме, том 2.

З березня І9ЗІ
І8 травня І9ЗІ

Іб5

І2?. Те саме, том З.

І? травня І93І
28 червня І9ЗІ

І55

' 5

І

2

128. Тижневі звіти слідчого відцілу
про стан безпеки і громадського
порядку на території повіту.
Том 4.
129. Т€, саме, том 5 /останній/.

з

4
•

ЗІ червня І9ЗІ

29 вересня І9ЗІ

191

З жовтня 1931
ЗО грудня 1931

264

ІЗО. Розпорядження слідчого відцілу
про надання: відомостей про кіль
І{Ї сть фабрично-заводських під
приємств та дані відомості пос 20 квітня І93І
терункіа поліції.
29 липня !931

І?

ІЗІ. !нформаці Ї слідчого відділу про
самогубство Рудольфа Францішка
та протоколи розслідування.

18

ІО лютого І931
15 березня 1931

1932 рік
132. Розпорядження слідчого управління
про надання відомостей про під
готовку комуністів і членів інших
партій до святкування І травня і
ці відомості повітового староства.

9 квітня 1932
2 травня 1932

?

133. інформація слідчого управління
про донесення слідчого відділу
щодо нелегального перетину кордо
ну окремими особами.

22 січня 1932
І4 травня І9З2

35

ІЗ4. Копія директиви Центрального
Комі•rету Комуністичної партії
Польщі.
135. !нформації повітової команди по
ліції в Заліщиках про антидержав
ну діяльність членів Української
військової організації /УВО/.

І4 березня 1932
Іб січня 1932

10 лютого 1932

8

І?

!7

f

5

І

2

з

136. !нформації слідчого управління
і листування з постерунками по�
лі:ціЇ про встановлення належ
ності окремих осіб до кому
ністичної партії Західної
І9 'КБ ітня І9З2
України.
З вересня 1932

:І8

4

І9

137. !нформаціЇ слідчого управління
і листування з постерунками по
ліції про встановлення належ
ності окремих осіб до організа
ції У.,країнсь1сих націоналістів І8 травня І9З2
/ОУН/.
19 січня 1933

53

ІЗ8. інформації слідчого управління
і листування з постерунками по
ліції про організаційну і агі
таційну діяльність Організації 1 січвя І932
У�<раЇнських націоналістів.
ЗІ грудня 1932

2Іб

І

І39. !нформації слідчого управління
і повітової команди поліції npo
умовний шифр, застое6ваний орга20 вересня !932
нізаціє:ю Українських Націоналістів /ОУН/.
22 вересня !932

2

140. інформації повітових команд про
стан організаційної діяльності
2? липня 1932
української партії "Сільроб
25 лютого 1933
Єдність".

24

І4І. Тижневі звіти слідчого ві.п.цілу
про стан безпе1<и і громадського
9 січня 1932
порядку у повіті за 1932 рік.
22 лютого І9З2
Том І.

142

142. Те саме, том 2.

26 квітня І9З2
30 травня І932

5

ІЗ2

І

з

2

І

І43. Тижневі звіти слідчого відцілу
про стан безпеки і громадського
порядку у повіті за 1932 рік.
21 липня 1932
Том З.
ЗІ серпня 1932
144. Те саме, том 4 /останній/.

2 вересня !932
29 грудня !932

145. Місячні звіти повітового староства про стан безпеки і громадсь1<0го порядку за 1932 рік
на території повіту.
146. Відомості слідчого ві.п.цілу

4 лю•rого !932
З листопада 1932

]:0
4

І4І
244

?б

І

корпусу прикордонноr охорони
на осіб, підозрюваних у політичній діяльності.

1933 рін
147. Донесення постерунків поліції
про стан організаційної діяль
нос•rі Організаці Ї Українських
Націоналістів./ОУН/.

22 лютого 1932
ІЗ травня 1932

І5

2 січня 1933
2 січня 1933

ІО

І48. Щоденні рапор'І'И слідчого ві.п.цілу
про стан безпеии і громадського І9 травня 1933
30 грудня І933
порядку у пові•rі за 1933 рік.

22І

І934 рік
149. Доповідь начальника слідчого
відділу про стан безпеки у по
в i•ri.

150. Щоденні рапор•1•и слідчого ві.п.ці
лу про с'!•ан безпеки та громадсь

29 березня 1934
29 6ерезня 1934

2 січня 1934
кого порядку у повіті за 1934 р. ЗІ грудня І934

32

28І

f 5

2

І

з

t

І5І. Листування з органами поліцt Ї про
встановлення місця перебування окре І8 лютого !934
мих осіб.
2 травня 1935

20
4

25

!935 рік
І52. Донесення слідчого ві.п.цілу посте
рунків поліціЇ, листування з полі
цією інших повітів про відання
під суд окремих осіб, звинувачених
у комуністичній, діяльності та обви
нувачувальні висновки прокурора.
Том І.

5 вересня І935
2І грудня !935

23?

153. Донесення слідчого відділу, посте
рунків поліціЇ, листування з полі
цією окремих осіб, звинувачених у
комуністичній діяльності та під
сумкові висновки прокурора.

8 вересня І935
2І жовтня 1935

94

154. Документи про розслідування ко
мунісr�·ичної діяльності Прухніць1<0 го Зігмунта.
І55. Документи про розслідування по
ширення комуністичних листівок у
м. Чорткові:.
156. Облікові картки слідчого відділу
і постерунків поліції на кримі
нальних злочинців.

І5?. Щоденні рапорти слідчого відділу
про стан безпеки і громадського
порядку у повіті за 1935 рі1{.

8 в.ересня 1935

83

ЗІ червня !935
22 червня !936

94

!935

2 січня 1935
ЗІ грудня І935

І82

302

J

5

І f

2

158. !нформаціЇ слідчого управління та
листування з постерунками поліції
про розшук 01tремих осіб.

r

з
? січня І935

2'1

,

4

ЗО вересня 1935

ІОб

21 січня 1936
? січня 1936

24

І936 рік
159. Відомості повітових команд про ор
ганізацію українських націоналіс
тів /ОУН/ на кінець грудня І936 р.

160. Донесення слідчого відділу про на
лежність Тарнавського Омеляна r
Сусака Михайла до організації укра- ТІ серпня 1936
Їнських націоналістів /ОУН/.
12 серпня І936

2

ІбІ. Облікові картrш слідчого відділу
'!'а пос'.І.'ерунків поліціЇ на кримі
нальних злочинців.

78

162. інформація слідчого управління r
відомості постеруюtів поліці Ї на
осіб, що займались політичною
діяльністю, що проходять по облі1юві й картці.
163. До�rументи по розслідуванню неле
гального перетину кордону Дзендзе
ловським Францішком.

3 січня 1936
20 березня 1936

23 травня 1936

16 листопада І9Зб

І9

30 березня 1936
22 червня 1936

9

164. Щомісячні рапорти слідчого відцілу
про стан безпеки і громадського по 4 січня !936
ЗІ грудня 1936
рнд1tу в повіті за 1936 рік.

384

165. Місячні звіти слідчого відділу і
постерунків поліції про стан без
пеки і громадського порядку за
І93б pir<.

14

25 лютого І9Зб

29 липня 1937

r s

І !

2

Ібб. Донесення слідчого відцілу про стра
йки у повіті.

з

! 4

4 червня !936
ІО грудня 1936

25

1937 рік
167. Розпорядження слідчого управління
про надання відомостей про підго
товку комуніс'l'ів до святкування дня
І-го травня та відомості повітового
староства і постерунків поліції з
26 березня 1937
цього питання.
ІЗ травня 1937

79

Іб8. інформація слідчого управління І до
несення повітових 1юманд про вста
новлення належності окремих осіб до ІЗ лютого !937
комуністичної партії.
ІО січня 1938

9

169. Звіти слідчого відцілу і постерунків
nоліції про роботу польських това
27 березня І93?
риств і спіло�< за І937 рік.
І І<В і: тня 1937

ЗІ

170. Щомісячна хроніка слідчого відділу
про виступи і політичну діяльність
організацію українських націоналі
С'І'іБ /ОУН/ у повіті за !937 ріІ<.

І?І. Відомості повітова� команди про
організаційне становище Організа�ії
Українських Націоналістів /ОУН/ на
кінець квітня І93?рік і географічна
схема ЇЇ побудови.
І72. !нформації слідчого управління І
листування з постерунками поліції
про агітаційну діяльність 6рганіза
ції Українських Націоналістів /ОУН/.

Іб жовтня !93?
5 листопада І93?

15

15 грудня І936
29 липня !93?

ІЗ

І9 лютого 1937
ЗІ грудня !93?

164

r

22·

5

І у

з.

2

23
, 4 r

І?З. !нформація слідчого управління про

реєстрацію окружних "е1сзекутив"
Організаці Ї Українських Націоналі

28 січня І9З?
5 березня І9З?

стів /ОУН/.

І?4. інформація повітової команди у
Заліщиках про встановлення кон
такту Організації У1<раЇнсь�их
Націоналістів /ОУН/ з членами
колишньої Галицької армії.
!75. Листування з органами поліці Ї
про встановлення належності окре
мих осі б до Організаці Ї Українсь
ких Націоналістів та їх розшук.
176. Те саме, том 2 /останній/ .
!77. інформації слідчого управління
і відомості· повітової команди і
постерунків поліції про агіта
ційну діяльність партії "Строн
ніцтво людове". Том І.
178. Те саме, том 2 /останній/.
179. Документи по розслідуванню орга
нізації проведення стайку та
інших виступів партії "Строн
ніцтІЗо людове", списки членів
партії і осіб, що брали участь у
С'І'райку. Том І.
!80. Те саме, том 2 /останній/.

8

20 травня !93?

І

березня І93?
20 грудня 193?

87

8

28 лютого І937
ЗІ грудня !937

268

ІО лютого І93?
21 лютого 193?

98

8 вересня 1937
І? січня !938

125

І8 серпня !937
27 вересня !937

!24

ІІ серпня !93?
24 серпня ІSЗ?

!54

s

І

з

2

r 4

І8І. Розпорядження слідчого управління
про надання відомостей на учасви
ків н:онгресу партії "Стронніцтво
людове" у м. Кракові та відомості І4 грудня І9З?
повітової команди.
4 січня !938

б

!82. !нформація слідчого управління
і ПОБІТОВОЇ І{ОМанди про діяль
ність української nар'І1ії "Фронт
національної партії єдності" на
території воєводства і про з"їзд
"КрайовоЇ ради" цієї партії.

І9

9 січня І93?
4 грудня !93?

183. Інформація слід�ого управління
і донесення пові•rового С'1 ароства.
і постерунків поліції про діяль
28 січня !93?
ніс'l'Ь гуртків товариства "Рідна
11•
З листопада 193?
ШJIOJia
1

26

І8За. Відомос•r•і повітовоЇ команди про
організаційне становище партії
"С•rронніц'l'ВО людове" і донесення
постеру�-шів поJ1іці Ї на керівників 4 жовтня 1937
8 жовтня І937
цієї пар'l' і ї •

4

!84. інформаці Ї слідчого управління
про хід 5-го конгресу спілки
українських студентськихрргані
зацій у Польщі.

29 січня 1937

?

І85. Донесення постерунка поліці Ї в
с. Свидова про поширення україн
сь1шх видань Пшеничним Теофілем
і реферат про українську "неза
лежну пресу".

9 травня І9З?

з

r 5

І

з

4

20 березня 1937
25 січня 1937

ІІ

4 грудня !937
ЗО грудня !937

2

2

186. !нформацЇЇ с лідчого відцілу про
нелегальне поширення у повіті бро
шури "Українського національного
козацького руху /УНАКОР/ і доне

сення постерунків поліції про ре
зультати ЇЇ конфіскації.
187. Відомості розвідувальног0 посту
J 9 корпусу охорони кордонів про
осі б засуджених за належніс•rь до
іноземних розвідок.
188. Облікова-спостережні справи повітової 1юманди поJ1іці Ї на rtримінальних злочинців.

січня 193?
ЗІ жовтня 1937
9

І89. ВідоІ\:ості слідчого відцілу про осі б,
8 липня 1937
що притягувались до суду за анти
8 липня !937
урядові ВИС'l'УПИ.

!9

9

190. Донесення nоетерунків поліції 1
прО'l'ОІЮЛИ ДОПИ'І'У окремих осі б зви
нувачених в образі польсь1ю ї
держави.

24 лютого !93?
Il вересня 1937

!9

І9І. Відомості постерун1<і:в поліці Ї на
осіб, підозрюваних у політичній
діяльності, що проходя'l'Ь по кар
тотеці. Том l.

2? січня !937
ЗІ червня !937

!85

192. Те саме, том 2 /останній/.

З січня !937

193. Відомос•rі повітової 1юманди полі
ці Ї про рух у повіті осіб підоз
рюваних у політичній діяльності
за !937 рік.

ЗІ грудня 193?

І48

4 червня 193?
ЗІ серпня !937

!8

r 5

І

2

з

! 4

І94. Справа розслідування підробки під
писів службовцем Чортківського
міського управління Кребушинським
Леопольдом.

2 вересня І937
І5 жовтня І93?

Іб

І95. Справа розслідування підпалів
укра Їнцями садиб польських 1юло
ні сті в у Борщівському повіті.

І5 квітня 1937
19 грудня 1937

!Об

196. Щоденні і місячні: звіти слідчого
відділу постерунків полі ці Ї про
стан безпе1ш і: громадського по
рядн:у у повіті за 1937 р. Том І.

2 січня І937
ЗІ березня І937

І39

19?. Те саме, том 2.

І квітня !937
ЗІ липня І9З?

203

!98. Те саме, том З.

І липня І937
ЗІ липня 1937

І94

І99.�Те саме, том 4.

І вересня !93?
28 жовтня !937

185

200. Те саме, том 5 /останній/.

І вересня !937
ЗІ грудня І9З?

!85

201. Щомісячні рапорти ТернопіJLьського
слідчого управління про стан безпе
9 липня !937
ки і громадського порядку у воє
ЗІ грудня 193?
водстві.
202. Донесення постерунків поліціЇ про
хід святкувань іменин президента
Польщі.

4 січня 193?
8 лютого 193?

204

ІЗ

' 5

І

2

!

з

! 4

2.03. Відомості постерунків полі ці Ї з

корот1tими політичними характерис
тиками на службовців установ, не
підпорядкованих загальній адміні
страці Ї.

20 вересня І9З?
ЗІ грудня І937

38

204. Відомості слідчого відцілу і пос

терунків поліції про українських
студентів, що навчаються на території інших воєводств та політичні
характеристики на них.

б вересня !93?
12 листопада 1937

32

205. Алфавітний по1сажчик до жур1-іалу
обліrtу вхідної і вихідної кореспо
нденції слідчого відцілу за 1937 р.

!937

9І

І938 рік
206. !нформація слідчого ві.п.цілу про
належність Адлер_Сабіни до комуністичної партії Західної України.

28 травня !938
28 травня !938

3

25 лютого !938
24 вересня І938

2?

208. Справа розслідування належності
до Організаці Ї Українських Націоналістів /ОУН/ Ориняк !вана.

20 квітня І935
ІІ травня !938

8І

209. Облікові картки слідчого відцілу
на злоді Їв і грабіжників.

29 травня І9З5
26 червня !939

55

210. Протокол засідання комендантів
пос'1 ерунків Заліщицького повіту
від березня 1933 р.

20 квітня !939
20 квітня !939

12

207. Донесення пос'l·ерунків поліці Ї і

листування з окружною прокуратурою про належніс'І'Ь 01tремих осіб до
6рганізаці ї Українських НаціонаJІЇС'l'ЇБ /ОУН/.

1

f 5

28

І !

2

211. Алфавітний покажчик до щоденника
ревстра�іЇ вхідної і вихідної кореспонденціЇ слідчого відділу за
І9З8 рік.

!

з

!

І9З8
!938

4

85

!939 рік
212. lнф ормація слідчого управління
по рішеннях політичного комітету
Комінтерну про організаційні захо
ди Компартії Західної України
І червня І939
І червня І9З9
/КПЗУ/.

І

2ІЗ. Дактилоскопічні картки слідчого
ві.п.цілу на арештованих членів
Організації Українських Націона
лістів /ОУН/.

ЗІ серпня І9З9
ЗІ серпня І9З9

8І

214. Облікові картки з фотографіями,
дактилоскопічними картами слід
чого ві.п.цілу нв фальшивомонетни
ків.

29 березня І9З9
І9 травня І939

5?

215. Донесення повітової команди і
постерунків поліції про вбивства
в повіті.

ЗІ січня 1929
б травня 1929

І?

І920
1939

46

! 216. Опис.

.' "r;:

Літерні: № бба, ббб, б?а, ?Іа, І8За --- 5 справ.
В даний опис внесено 22І /двісті двадцять одну/
Переклад українською мовою здійснила
�
&· с;ь
-головний спеціаліст
�
Друкувала архівіст ІІ категорії

справу.

Л.В. Волоцюга
Р. В. Філь

