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УПРАВЛ!ННЯ НАЧАЛЬНИКА 

СКАЛАТСЬКОГО ПОВ!ТУ 

ФОНД № 306 

опис ,Jf; 2 
. 

. 

І9і4 - І9І7 роки

J 



ФОНД № 306 
ОШ1С № 2 
справ постійного зберігання 
за І9І4 - І9І7 роки 

№ � Заголовки справ 1· Крайні ! К-сть1 При-
п/п справ! ' дати. ! аркуш. !мtтки. 

І 2 

І І 

2 2 

з з 

4 4 

з 

І 9 І 4 рік 

Листування з начальником податкових 
управ про надходження додаткових 

4 

зборів t списки оообового скла.цу І9І4р. 
8 жовтня 

8 вересня 
26 вересня 

5 

41 
податкового в_fддfлу і управи 

Прохання Коломийця Ярослава Григо
ровича про надання посади перекла
дача Управління начальника Скалат
ського пові:ту І9І4р. 2 

Донесення начальника Теребовлян
ського п0вfту про захворювання 
холерою 

24 жовтня 
З листопада 
І9І4р. 2 

Копія листа Тернопільського губер- 26 вересня 
натора про qункцfю військового упра- ?З листопада 
.влfння і: листування про рtлfгfйнt І9І4р. 
культи 10 

5 . , 5 . Карта Скалатськеlі'о повіту з вказі:s-
ками вузлових пунктів Т,елегра�них 

І б 



І 2 

б б 

7 7 

8 8 

9 9 

ІО ІО 

rr· ІІ 

І2 _І2 

ІЗ ІЗ 

з 

і теле�онних лінfй,списки війтів і 

І -· 4 ' 

секретарів гмін,�ід0мості про кіль- 28 вересня

кість щзорів,помість, церкв,.mкfл, І9І4р. 
заводів, млинів, посівних площ, 9 січня 
та ін І9І5р. I9d 

Описи ,протоколи·і списки на майно 
осіб,які втекли під час війни 

Серпень 
І9І4р. 
20 ·листопада 
І9І5р. ІСП 

Описи рухомого майна осіб,які втек- 1914 � 
ли під час війни І9І5р.р. 

Перепустки і посвідчення осіб на 
переЇзд за �ежі .СкалатськогG повіту 

Відомості .податних Управ про надхо
дження податних зборів за період з 
І9І4 -по І9І5 рік 

Відомості на виплату платні служ
бовцям повітових судів 

Відомості на виплату платні особо
вому складУ судів, пода·тних управ 
і відділів 

І9І4 -
Ji9I5p.p. 

1914 
іІ:_9І�р.р. 

� грудня 
І9І4р. 
2 сtчня 
JI9I5p. 

7 листопада 
I9J:4p. 
17 травня 
І9Ібр. 

Щомісячні вимогові відомості на ви- вересень 
плату грошей класним чинам І9І4р. 

грудень 

2І9' 

]58 

J:13 

І5 

І53 

І9І5р. ІІ4 

Списки гмfнних управлінь .на осіб, 
які потребують надання допомоги. І9І_4р. 22 



1 2 

І4 І4 

15 15 

Іб Іб 

І? І? 

!8 ІВ 

!9 19 

20 20 

21 21 

з. 

Списки домовласників С�алатського по
віту, які здавали квартир� війсь-

4 r 

ковослужбовцям І9І4р. І2 

Списки зброЇ,спорядження та· інших 
військових речей,кинутих австрій
ськими військами 

,. 

Справа про·конqіскацію майна осіб, 
ЯКІ втекли під час війни 

Справа про притягання до відпові
дальності окремих осіб за порушен
ня обов'язкових постанов 

І 9 І 5 рік 

Циркуляри f·телеграми Тернопільсько
го губернатора про евакуацію місце
вого населення у Волинську губернію 

Циркуляри війеькового генерал-губер
натора ГалиціЇ,протокол Скалатського 
магістрату про заборону торговцям 
скупляти продукти харчу�ання і список 
домоволодfнь,залишених під час вій-· 
ськових ,дfй 

Копія циркуляра військового генерал
губернатора ГалиціЇ і телеграми Тер...:, 
нопільського губернатора про виселе
ння місцевого населення з району вій

ськових дій 

Копія цирюуляра Тернопільського губер-
натора про грубе поводження f нанесення 

І4 вересня

29 грудня 
іІ914р. ІЗ 

І4 вересня 
29 грудня 
І9І4р. 82 

2І вересня 
2З грудня 
І9І4р. · 39 

І червня 
19 серпня 
І915р. 21 

2 січн
,r

28 грудня 
І9І5р. ІІЗ 

26 листопада 
І9І5р. 
8 березня 
19І7р. 9 

побоїв населенню поліцейськими урядника
ми,пfдтримання найсуворfmоЇ вfйськовоЇ І5 сfчня



І 2 

22 

23 23 

з ' 4 ' 5. 

/ 

дисципліни Ї dписки рор0д0вих,стра- ЗІ грудня 
жникfв f поліцейських урядників 19]5р. 123· 

І 9 І б рік 

Копія щиркуляра Тернопільського 
губернатора про створення економіч-
ного пfдві.пділу при комітеті Півде
нно-Західного �ронту Вс�росfйського 9 січня 
земського союзу ,для допомоги бfжен- І9 грудня 
цям і відомості про необхідність І9І6р. 
постачаннff організацій,установ і 
місцевого населення. 

ІЗ лютого 
5 липня 

69 

Копія циркуляра' .. іернопільського 
губернатора про надання допомоги 
зерном населенню Тернопіль�ькоЇ 
губерніЇ і списки землевласників, 
які потребують д0помоги І9Ібр. І49 

24, 24 КопfЇ циркулярів і· постанов Терно-
. пільського губернатора про заборону · 

страйків,затримання військовополоне-3 січня 
них,призов на військову службу,орга-2?_грудня 
нtзацію санітарних опікунств т� ін. І9Ібр. 3?0 

25 25 КопrЇ циркулярів Тернопfльського 

26 26 

губернатора про дозвіл видавництва 
. газети "Г0лос Руси", заборону вида
чі перепусток в райони в:і:.йськових 
дій, правила звіль�ення військовопо- 4 січня 
лонених,озороєнн,r стражмиків і го- І�І5р. 
родови� та ін. 14 січня 

І9І0р. 378 

КопіЇ циркулярів Тернопільського 
губернатора про відкриття в м.Тер-

. . 

. 

НОПОЛІ тимчаЄФВИК педаГОГІЧНИК кур-

сів заFальн@р0GtйсьюоЇ літературноЇ 
мови і списки вчителів 

IQ січня 
2З сtчня 
I9l5p. 

\ 



І 

27' 
27 

28 

29 

30 

ЗІ 

32 

33 

2 

27 

28 

29 

30 

ЗІ 

32 

33 

4 1 5 

Постанови Тернопtльського губерна�о- 2І січня 
ра і списки осіб,звинувачених в по- І9І5р. 
рушенні постанов і розпоряджень 12 січня 

КопtЇ�постанов Тернопільеького гу
бернатора про притягн�ння до вtдпо
відальності осіб,які не бажають пра-

I�J:6po ЗІ? 

цювати на шосейних дорогах�перехову- З січня 
вали військовополонених, за крадіж- 22 грудня 
ку,продаж спиртних напоЇв таін. І9Ібр. 409 
Том І 

Теж. Том 2 і останній. 

Прохання окремих осіб про прийня
ття н·а роботу в Управління началь
ника .Скалатського повіту 

Прохання окремих осіб про видачу 
перепусток і посвідчень на проЇзд 
в Галицію 

Прохання окремих осіб про дозвіл 
на продажу газет,журналів, видачу 
посвідчень і перепусток 

Наказ УІІ-Ї арміЇ вtд 27.ІО.l9Ібр. 
про заготівельні-ціни на предмети 
постачання для·чаетин і розпорядже
ння Тернопільськоге губернатора про 
надання від@мФ@тей на щіни прGдово
льчих товарів,будівельні матёрfали, 
робочі руки та ін. 

З січня 
22 грудня 
І9Ібр. 293 

І січня 
І915р. 
8 в·ересня· 

І . 

І9Ібр.. · 8

J:2 січня 
15 травня 
І9І5р. IW 

12 СІЧНЯ

І9Ібр. 
І2 січня 
19І?р. 80 

а: грудня 
І9іІ6р. 14'2 



І 2 

34 34 

35 35 

36 36 

37 37 

38 38 

39 39 

40 .40 

4:І: 4І 

42 42 

з 4 5 ! б
/ 

Листування з каІ-Щелярfєю ТернопЇль-
СQкого губернатора про призначення 19 лютого 
f звільнення чиновників,писарfв Ї. З грудня 
ВИі..�оговЇ відомості на видачу платнЇ І9І5р. б? 

Листування з Тернопільським губер- Іб січня І9Ібр. 
натором про обмундирування денщи- І9 грудня

ків та Їх списки І9І?р. І4 

Листування з поліцейськими урядни
ками і районними управліннями про

розшук коней 

Листування з війтами гмін і полі
цейськи� урядником ПfдволочиськоЇ 
ділянки про ремонт шосейних доріг 
t МОСТІВ 

І? січня 
19 гру�ня 
І9Ібр. 

І січня 
ЗІ грудня 
І9І5р. 

Листування про стягнення податків І с.ічня 
і списки службое;цівподаткового упра-26 грудня 
влі:ння і управ І9І5р. 

Листування з Тернопільським губер- 28 березня 

натором про відкриття типогра1іЇ в 8 липня 

42 

25 

бІ 

повіт± І9І5р. 4 

Листування з Тернопільським губер- 8 січня 
натором і начальниками повітів про 8 липня 
стягнення судових мит І9І5р. 

Листування з війтами гмін про зни- 26 грудня 
щення голубів,видачу перепусток,ви- І9І5р. 
конання робіт по укріпленню позицій І5 січня 
і з qfнансоБо-господарських питань І9І7р. 

Рапорти поліцейських урядників і про-

хання о�ремих осіб про розшук коней,ЗО_ березня

що пропали І9І5р. 

' 

29 грудня 
І9Ібр. 

23 

480 

, 



І 2 

43 43 

44 44 

45 45 

4б 46 

4? 47 

48 48 

49 49 

50 50 

з 

Рапорти поліцейських урядників про 
грабежf,пожежі і вбивства

Рапорт поліцейського про викраден
ня двох коней на �ільварку в с.Вог
данівка 

Протокол поліцейського урядника про 
реквізицію двох корів 

4 

29 січня 
28 грудня 

5 

І9!5р. , 55-

Іб січня 
26 березня 
І9І5р. 4 

24 серпня 
ІІ листопада 
І9І5р. !2

Протоколи,акти і відомості повітова- З січня 
го санітарного комітету про надання І? грудня 
санітарно-медичноЇ допомоги.населен- І9Ібр. 
ню 

/ 

Протоколи,описи і розписки про рекві-2 вересня 
зицtю коней,возrв 9 упряжt І9І5р. 

25 лютого 
І9Ібр. 

23 травня 
І4 грудня 

208 

б? 

Протоколи і рапорти поліцейських 
урядників про затримання окремих 
осtб І9І5р. ІОЗ 

Протокол засідання Тернопtльс�коЇ 
.. \ 

губернськоЇ санітарноЇ КОМІСІЇ f 
листування з поліцейськими урядни
ками про розробку міроприємств по 
боро'l•ьбі з епідеміями ти�у f холери 

Листи начальника Тернопільського 
відділення Галиційського жандармсь
кого поліцейського управління з.д. 
і рапорт поліцейського урядн�ка про 
ремонт шасейних доріг і моста в с. 
Кам"яІЩЇ 

ІІ лютого 
І? листопада 
І9І5р, 

15 лютого 
ІО квітня· 

296 

І9І5р. 2 



І 2 

5І 5І 

52 52 

53 53 

54 54 

55 55 

56 56 

57 57 

58 58 

з у . 4 ' 5 

Теле�рами Терноп:і:льськоFо губернато

ра з питання організац:і:Ї укрfплення 
військових позиц:і:й 

Відомості про працездатне населення 
і ГJжевий транспорт, кfлькість про-

,

І2 червня: 
9 серпня 
І9І5р. 

22 квfтня 
J:9Ібр. 

мислових rtfдприємств,лісових масивfв, 4 січня 
озимих посівів,.книжкових магазинів, І9І?р. · 
списки службовц:і:в повітових судів та 

2З 

інших установ. Том І ЗОІ 

Теж.Том 2 і останні� 22 квfтня 
І9Ібр. 8 

Рахунки на-каІЩелярські витрати f на- ЗО серпня 
дання допомоги населенню,яке пострадало І9Ібр. 
від військових дfй 20 березня 

І9І8р. 54 

Чергова книга Управлfння Скалатсько-
. 

. . 

го повіту 

·книга реєстрац:і:Ї вхfдноЇ кореспон
деІЩ:і:Ї

,Звіт :і: загальна характеристика Ска
латського пов:і:ту,списки особового 
снладу управл:і:ння,суду ,_маг:і:страту і 
податко�ого управління,списки поміщи
ків :і: відомості про к:і:ль�:і:сть посівів, 

І січня 
30 грудня 
І9І5р. 

23 квfтня 
20 липня 

· І9Ібр.

запасу продуктfв,к:і:лькfсть великоЇ 2! січня 
і м:і:лкоЇ· ро�тоЇ худоби та. :і:н. 28 грудня 

J:56 

-

25Q 

Том І, І9І5р. 240 · 

Q 

Теж.Том 2. 2! січня 
� грудня 
І9І5р. 



І 2 

59 

60 60 

бІ бІ 

62 62 

63 63 

64 64 

65 65 

66 66 

з ! 

Теж.Том З і останній 

Нагородний лист класних чинtв упра
вління начальника Скалатського пові
ту і кfнно-п0лtцейськоЇ варти· 

' 
. 

Телеграми Те�нопtльського губерна-. 
тора про вивіз мfді,сfльськогоспо
дарських машин і: зняття дзвонів 
з церкв�; і костелів. 

Телеграм� Тернопільського губерна-
тора про вивіз худоби в тил армfЇ, 

4 

2І СЇЧНЯ

28 грудня 
І9І5р. 

І9І5р. 

9 липня 
І5 серпня 
І9І5р. 

про вивtз мідt,запасів продовольс�ва, 
лtквfдацfю урожаю поточного року в ІІ чер:sня 
прикордонній полосі f реквfзиціЇ Іб серпня 

І. 5 

2ІО 

ІЗ 

ІВ 

збірних f молотилQних машин І9!5р. 19 

Копія телеграми Тернопільського гу
бернатора про надання відомостей 
про публічні доми ,притони карточ-
ноЇ гри і листування про аренду при- 2 грудня 
міщень для в"язниць, спостереження . І9І5р. 
за'особами,які прибули з війсь�ових 21 жовтня 
частин ,,о�ищення шосейних доріг і мо- І9Ібр. 55 
стів 

Об"ява військового генерал-губерна- І9 травня

тора ГалицfЇ і щиркуляр 'l'ерноцfльсь- 2? травня

кого губернатора про реквізицію коней І9І5р. ·15

Описи рухомого майна,яке належало жи-І лютого 
телям Скалатського повfту,якt втекли І6 грудня 
під час війни і залишили своє майно І9�5р. !94

Грошові виправдні документи по бу
дtвн.ицтву �ротихомерного бараку 

З січня 
IS серпня. 
І9І5р. 



І 2 

67 67 

68 68 

69 69 

70 70 

7І 7І 

72 72 

73 73 

/ 

74 74 

75 75 

' 

з 

Рахунки на ре�онт пишучоЇ машинки і 
канцелярські витрати 

'Рахунки t листування з Тернопtльсь-
к�м губернатором про рогаточні:·: по-

• І датки:J

! 4

І9І5р, 

ІЗ лютого 
25 грудня 
І9І5р. 

Кошторис видатків лtк�рні Скалатсько- І7 січня 

! 5

5 

50 

го повіту і списки хворих,які знахо- 7 листовада 
дилися на лікуванні І9І5р. 32 

Розписки видані управлінню на одер- І? серпня І9І5р. 
жання грошей на асенізацію міста І8 липня 

І<.tІбро З

Відомості на видачу платні Підволо-
чиського повітового су.пу ,подат-кового 2.І січня
управління ,квитанцfЇ,рахунки на кан- 29 грудня 
це.лярськё приладдя І9І5р. 

Відомості про збір з худоби t птиц� 
вбитих на бойнях Скалатського повіту 

З січня 
4 серпня 
І9І5р. 

Відомості про надходження засобів і ? травня 
витратах на управління за квітень мі- І9І5р. 
сяць І9І5року 7 травня 

І9Ібр. 

Щомісячні відомості ·про надходження І січня 
прибутків 9 видаткм1 ,про здачу в каз- б липня 
начейство засобtв,які залишилися в на-І9І5р. 
явності 

Списки ос і б, заарешто·ваних австрійським 
урядом за симпатіЇ до Росіі і копія цирку-
ляра Тернопільського губернатора З листопада

про пові�овий благодійний комітет -І9І5р.

ІбІ 

80 

4 

ІІ 

5·березня
І9Ібр.. 42 



І ! 2

76 76 

'77 'l'l 

78 '78

79 79 

80 80 

8І ВІ 

82 82 

83 83 

84 84 

85 85 

з ! 4 J .5 

Списки прийнятих 
З-го сибірського 
рону війтів гмін 

окопів від 2-Ї роти 24 листопада

батальйону під охо- І9І5р. 

Список реквізованих машин і парових 
локомобілів у жителів Скалатського 
повіту 

Списки церкв: , : , костелі в і винокурних 
заводів, в котрих вилучені дзвони і 
мідні предмети 

Списки казених жеребців і заводськик 
коней,якf належать економіям 

Списки осfб,заарештованих за симпатіЇ 
до РосfЇ 

4 квітня 

І9І7р. 

І9 липня 
ІО серпня 
І9І5р. 

!І.червня
7 жовтня
І9І5ро

І9І5р. 

28 березня 
9 серпня 
І9І5р. 

Списки австрійських пf.пданих і осіб, -4 лютого · 
адміністративно висланих з району ві- 24 грудня 
йськових дій І9І5р. 

Списки осіб,які перебувають _пfд нагля-
дом полі:ціЇ Скалатського повіту І9І5р. 

Списки бі:женцfв-галичан,якf прожива
ють в Скалатському повfтf 

9 

І5 

37 

28 

43! 

528 

�о 

ЗІ липня 
І грудня 
І9І5р. б! 

Списки реквізованоЇ у пом:tщикіJЗ ро-. 
гатоЇ худоби,коней і сільськогоспо
дарських машин 

Справа про �tнансово-господарськt 
витрати управління начальника Скала
тського повіту 

25 серпня 
І9І6р. 
ІО липня 
І9І7р. 

2І січня 
І9І5р. 
12 липня 
І9Ібр. 

232 

зо 



І ! 1 2 

86 Вб 

87 87 

88 88 

89 89 

90 90 

9І 91 

92 92 

93 93 

94 94 

з 

Справа про нагляд З! скотобойнями 
в Скалатському повітt 

' • 4 

20 січня 
!2 червня

І9І5р.

r- s

ІЗ серпня
І9І5р.

,, 

Справа про охорону мі:сцевими грома
дськими владами ГJТОВИХ укріплень, 
побудованих армією і тиловими буді
вельними партіями 

2? грудня
І9Ібр. !50

І 

Справа про призначення грача Белев� 22 червня 
ського-Жуковс-ького qлексtя начальни- І9І5р •. 
ком Скалатського повіту ІО липня 

І9Ібро fiI 

Справа про виплату позем�льного: -· ІІ січня 
-· ----·�-:-:--. �. податку гра�ом Баворовсь- 24 червня

ким t поміщиком Федоровичем І9І5р. ІО 

Справа про захворювання худоби "Ящу- 9 січня 
ром" І5 листопада 

І9І5р. 102 

Справа про відшко,пування збитків і Іб жовтня 
забезпечення паливом місцеве населе- !5 листопада 
ння 19І5р. . І2 

Q{1_рава про дезертирі в і _втечі війсь- ІІ лютого 
ковополонених австрійськоЇ арміЇ 9 листопада 

І9І5ро 44 

Справа про ув"язнення осіб, звину
нувачених за крадіжки 

Справа про надання ві домос'l•ей� про 
майнове становище і політичну бла
гонадійність окремих осіб,відкриття 

І2 серпня 
І8 серпня 
І9І5р._ 

чотограqій,бакалfйних і ковбасних З січня 

8 

магазинfв,·видачу перепусток на про- ЗО грудня 
живання і повернення військовополонених І9І5р. 329 



І 2 

95 95 

96 96 

97 

98 98 

99 99 

ІОО ІОО 

ІОІ ІОІ 

ІО2 ІО2 

з 

' 

4 

І СІЧНЯ 

І9І5р. 
14 СІЧНЯ

І91бр • . 

Справа про дtяльнЇеть податкових управ, 
взяття в полон 9-го туркцького корпу
су,видачу перепусток,!идtлення гуже
вого транспорту і робjтників для ре
монту шосейних доріг та ін. 509 

КопіЇ циркулярів Тернопільського гу-
бернатора про зняття портретів цар-
сь:коЇ сім"Ї імператора Миколи ІІ, · 
припинення нагородження окремими та 
іншими знаками,затримання дезертирів 

Відомості поліцейських урядників про 
епtзоотію на худобу 

Звіт начальника Скалатського повіту 
про стан на 2-е липня І9І5 року і ли-
стування з господарських питань 

Лист коменданта збірного етапу гвар-
дfйсь:кого корпусу про заборону забою 
худоби в дворах приватних домів 

Щомісячні відомості про випадки 1, Ска-. 
латському повіті з-а І9Іб рік 

Щомісячні -відомості про надходження 
державного збору з худоби і птиці, 
вбитих на бойнях 

Щоденні відомості лікарів шпиталів f 
·лікарень про епідемічні захворювання

населення

,, 
!7 грудня

' !9Ібр. 
27 -березня 
І9І7р. б 

ІЗ січня 
І9 листопада 
І9Ібр. !8

І9Іб -
І9І?р.р. 

44 

2І січня 
І9Ібр. І· 

12 січня 
І9Ібр. 
І? січня 
І9І?р. 201 

7 тра:вня 
І9Ібр. 
4 січня 
І9І7р. 80 

,6 січня 
І9Ібр. 
І січня 
І9І7р. 225 

і:. 

,,. 



І 

ІОЗ 

ІО4 

· ІО5

ІОб 

107 

ІОВ 

2 ! з 

\ 103 Книга реєстрац±Ї вхtдної кореспон
'деІЩ±ЇоТом І 

104 Теж.Том 2 Ї останнfй 

ІО5 

ІОб 

І07 

108 

Списки начальникfв дорожних дfля-
нок про кЇлькfсть працездатного на-
селення f гужевого транспорту,якf 
працююють в буді�ельних п�ртіях для 
укріплення позицій.Том І 

Теж.Том 2 

Теж.Том З 

Теж.Том 4 і останній 

ІО9 109 Справа про реорганfзацію лfкарсько
санfтарноЇ справи.ГалицfЇ Ї Букови

.ни,притягнення до вfдповfдальності 
осіб,якt у-хиляються вfд примусових 
робfт,про втеці вtйськовополqнених, 

, крадіжки та ін 

' 5 

24 серпня 
29 вересня 
І9Ібр. 75 

б жовтня 
ЗІ грудня 
І�Ібр. І47 

24 липня 
29 грудня 
!9Ібр.

24 липня 
29 грудня 
І9Ібр. 

24 липня 
29 грудня 
І9Ібр. 

24 липня 
29 грудня 
І9Ібр. 

І листопада 
5 серпня 
І9Ібр. 

І?8 

2З?. 

Ібб 

202 

ЗбІ 

ІІО ІІО Сирава про витрати коштів на канще- І березня 
лярське приладдя б листопада

·-

І9Ібр. І5 

ІІІ 
4'СІо 

ІІІ Справа про розшук окрем"іос,майна ,ху- І9Іб .... 
доби, гр0ш0вих: знаків І9І?р.р. 4SP



І 2 

ІІ2 ІІ2 

ІІЗ ІІЗ 

ІІ4 ІІ4 

ІІ5 ІІ5 

ІІб ІІб 

ІІ? ІІ7 

ІІ8 ІІ8 

ІІ9 ІІ9 

!20 120 

з 

І • 

4 

Справа про.розшук окремих осfб,ху- І9Ібр.� 
доби,майна,грошових зна�tи.Том 2 І9І7р. 

Теж.Том З 

Теж.Том 4 і останній 

І9Іб
І9І?р.р. 

І9Іб
І9І?р.р. 

І4 жовтня 
І? травня 

' 

4ЗЗ.� 

З8І 

зw 

с·права- про заготівлю палива для 
війсь1tових частин, організацій f 

місцевого н�селення на зимовий 
період 

І9І7р. 20 

Справа про переміщення особового 
скла.пу упр.а.вління начальника Ска
латського повіту 

8 січня 
І9Ібр. 
5 січня 
І9І7р. 

Справа про розшук окремих осtб t 9 січня 
відправлення Їх по місцю прожива- І9Ібр. 
ння ІО січня 

І9І7р. 

Справа про відправлення робітників 
Ї гужевого транспорту в розпорядже- іб травня 

ння військових частин Ї дорожних Іб грудня 

200, 

206 

загоні в І9Ібр. ІІ6 

Справа про збитки ,нанесені війсь- З січня 
ками,про кількість населення по гмf- І9Ібр. 
нах,кількість посівних площ,шкіл, І квітня 

церков,шпиталfв �а ін.Том І І9І8р. !64

Теж.Том 2 З СІЧНЯ 
І9Ібр. 

І квfтня 

І9І8р. Ібб 



r 

·,·�---
-�

І 2 

І2І І2І 

!22 122

І23 І23 

І24 І24 

І25 125 

І26 І26 

І2?. 127 

І28 І28 

І29 І29 

з 

Справа про збитки,нанесенf військами, З сtчня 
про кrлькість населення по гмінах,кf- І9Ібр. 
лькість посівних площ,шкfл,церков, І киfтня 
шпиталів таfн.Том З і останній І9І8р. 

Справа про розшук майна і коней. 
Том І 

Теж.То� 2 і останній 

З січня 
!7 ЛИПН8 

І9ІбРї 

З січня 
І? липня 
І9Ібр. 

! 

Справа про розшук коней,що пропали 
в окремих осіб 

7 листопада 
І9Ібр. 
6 липня 

Зб4 

5ІЗ 

480 

І9!7р. 283 

Справа про притягнення до обозних 
робtт російських бfженцfв і війсь
ковополонених 

Справа про викрадення різними вій
ськовими частинами майна приватних 
осіб 

Справа про захворювання венеричними 
хворобами і сипним 'l'исfом 

Справа про мобt:nf защію робі'l1ників 
для ремоJту мостів і шосейних доріг 

9 лютого 
23 серпня 
І9Ібр. 

з лютого 
Іб 'l'равня 
І9Ібр. 

27 лю•1•ого 
3 вересня 
І9Ібр. 

2 еfчня 
4 жовтня 
І9Ібр.· 

Справа про мобілізацію населення для 3 січня 
робіт по укріпленнщ позицій,видfлення І9І6р. 
приміщень для шпиталів,призначення і 23 січня 
звільнення посадових осіб гмfнних І9І?р. 
управ· :· ': 

230 

32 

ІЗ 

І72 

2бІ 



' 

І ! 2 

ІЗО 130 

ІЗІ ІЗІ 

!32 І32 

! з 4 

Справа про мобілізацію населення З січня 
для робіт по укріпленню позицfй,ви- І9Ібр. 
ділення примtщень для шпиталtв,при- 23 січня 
значення t звільнення посадових І9І7р. 
осfб _управ та fн,Том 2 

Теж. Том З t останній 

І 9 І 7 рfк 

!сторична довtдка про Скалатський
�овtт,Qб"ява про введення в дfю з

З січня 
І9Ібр. 
23 січня 
І9І?р. 

І квітня І9І7р. промислового подат- 2 сІчня
ку t акцизних зборt�,списки установ,5 серпня
вfйськовополонених t бfжеІЩЇВ І9І7р. 

f 

1g-; . 

284 

?8 

ІЗЗ ІЗЗ · Відозва тимчасового урящt про зе- 2І квf тня 

І34 134 

135 ІЗ5 

ІЗб ІЗб 

мельне питання І9І?р. І 

Манtqести імператора Миколи t князя· 
Михайла Олександровича,рознорядження 
Тимчасового уряду t ДержавноЇ Думи 
про покору встановле�111,1у уряду,змt-

/ 

цнення дисциплІни в армfЇ,доповнення?? березня 
положення для дtючоЇ армtЇ,qлоту І9І?р. 53 
та tн. 

Циркуляр правителя каІЩеляріЇ Голов-
, 

ного комітету по наданню доп0моги 
потерпілому від 11fйни населен:ню,про 22 лютого 
виділення !000000 ру.бі.і:і для надання 26 чеj):вня

допомоги населенню Скалатського по- І9І?р. 23 
віту 

RопЇЇ цир:к,лярів Тернопільського гу-



І 2 

ІЗ? ІЗ? 

ІЗВ І38 

ІЗ9 І3_9 

140 І40 

І4І І4І 

І42 142 

з 

бернатора f наказів вfйськовог·о гене
рал-губернатора областей Австро.Угор
щини про вfдмtну смертнеЇ кари,вtро
сповtдних"t"нацfональних обмеж�нь,про 
збирання податків,устрій судовоЇ ча
стини та fн. 

4 

2 еі'чня 
8 серпня 
І9І?р. 

345 

Копtя циркуляра Тернопільського губер- !2 жоswня
натора лро відкриття середніх f НJЩИИХ І9Ібр. 
учбових закладів t прохання :війтів гмін 7 квітн.я 
з даного питання І9І7;р. 2З 

Прохання про органfзацfю єврейського 
студенського товариства,видачу посвf- ІЗ січня 
дчень,про дозвіл продужу пива,папfроtів,27 червня 
булочних ВИQобfв t цукру І9І?р. �2 

Прохання австрtйсьцих пtдцаних про пе- 4 січня 
реселення на попереднє мfсце проживання 4·травня 
в м. Підволочиську І9І7р. 95 

Постанови,протоколи,вtдомостf про затри-З січня· 
мання військовополонених і дезертирів І липня 

RопtЇ постанов Тернопільського губерна-

І9І?р. 60 

тора про п_ритягнення до :вfдповtдальностt 
окремих осіб за порушення акцизних зборів, 
скупку t перепродажу військового · обмун- 5 сtчня 
дирування,крадіжки,переховування війсь- І липня 
ковополонених та f н. І9І?р. 

Донесення і вtдомостf поліцейських уря- ІО січня 
щшків про захворювання домашніх тварин 24 т.1(авня 

І9І7р. 8 



І ! 2

І43 143 

І44 І44 

145 І45 

146 146 

І47 І47 

І48 148 

!49 І49 

!50 І50 

з ! . 4 

Копfя нак��у· військового генерал-гУ,бер
на•rора облае•rей Авс'l•ро-Угорщини f ц�ир
циркуля� Тернопільського губернатора 
про нада,ння відомостей про захв0рюва
ння ,п0кращення санітарних умов у ВСЇХ 
повітах і відомості санітарних лfкарfв 
по цьому питанню. Том І. 

І 

Теж.Том 2 і останній. 

Копtя наказу військового генерал-губер
натора областей Австро-Угорщини від 
ІІ січня І9І7р. про ціни на продУкти t. 
предмети інтендантського пос�ачання , 
а також про_найм робочих підвід 

Листування з Тернопільським губернато
ром про про.п,:жу _продовольчих товарів і 
qуражу для військових частин 

8 СІЧНЯ 

8 липня 
!9І7р.

8 ФЇЧНЯ

8 липня 
І9І р. 

2 січня 
ІІ червня 
І9І7р. 

9 січня 
ІІ липня 
І9І7р. 

Листування з 'l'ернопільськ_им губернато- 9 сі:чня 
ром про особовий склад кющеляріЇ нача- І9серпня 
льнин:а Скалатс�ког0 повіту І9І7р. 

Протоколи і рапорти поліцейських уряд
ників про затримання осіб,які не мають 
перепусток· і відправлення Їх по місцю 
проживання 

9 січня 
Q липня 

І9І7р-. 

Книга реєстраціЇ вхfдноЇ к0респондеІЩЇЇ І січня 
адміністративного столу управління нача-ЗІ грудня 

ІбЗ 

ІбЗ 

20 

37 

35 

льника Скалатського повіту.Том І. І9І?р. 195 

Теж.Том 2 І січня 
ЗІ грудня 
І917р. 204 
,, 



І У 2 

I5J І5І 

152 І52 

!53 І53 

!54 154

І55 155 

І56 156 

!57 І57 

І58 158 

!59 159 

ІбО ІбО 

з 

Книга реєстрації вхtдноі кореспонден
ції адміністративноро столу управління 
начальника Скалатського·повіту.Том � 
t останній 

Книга реєстраці,Ї вхідної кореспонд�н
ціЇ 

Прейскурантні ціни на продовольчі то
вари і �ураж 

' 4 І 

І січня· 
ЗІ грудня· 
І9І?р. 

ЗО квітня 
І4 липня 
І9І?р. · 

І4 січня 
І9І?ро 

Виправдні· документи з �інансово�геспо- б липня. 
дарських питань 

Щqмtсячні відомості про державний збір

з худоби, птиці,вбитих на бойнях 

Справа upo вибори Ї перевибори війтів 
гмі.нСкалатського пові ту 

9 жовтня 
І91?р. 

4 лютого 
І червня 
І9І?р. 

З січня 
б липня 
І9І?р. 

Справа про виділення транспорту для пе
ревезення лісу і продовольчих товарів І2 січня 
військовим·частинам ,розшук окремих осібІІ липня 

162 

зз 

25 

99 

t з господарських п�тан.ь І9І?р. 350 

Справа про виділення земельних ділянок І лютого 
військовим частинам і лікувальним з�кла-Іб березня 
дам під городи І9І?р. Іб 

Справа про ухиляння населення від 
них робіт і поставки підвід 

окоп- Іб ЛЮТОГФ

І? червня

І9І?р. 

Справа про передаЧУ·приблудноЇ худо�и ІЗ липня 
інтендантській частині штабу YlI арміЇ 19 липня

1917.f). 

57 

З4 



І 2 3 !· 4 ! 

ІбІ І6І Спра�а про мобілrзацfю робочого гуже- І еrчня 
вого транспорту для надання допомоги 14 червня

військовим частинам ' І9І7р. 

Іб2 162 Справа про розшук окремих осіб, пере- 5 еfчня 
дачу майна,вfдокремлення пивних лавок ІІ серпня 
і переселення на допустиме місце про- І9І?р. 
живання австрійських підданих 

ІбЗ 163 Справа про дозвfл австрійським. _підда- 2 березня 
ним повернутися на попереднє місце про--8 пипня 
живання І9І7р .... 

164 164 Справа про розшук окремих -осіб,майна 4 січня 
і худоби 5 серпня 

І9І?р о

Іб5 Іб5 Списки власників лісових угtдь,пасfк, 
млинів і відомості про кількість зби- 9 сfчня 
ральних машин для землевласник і в Ска- 9 серпня 
латського повіту І9І7р. 

-
.;,Ібб Ібб Список майна ,яке залишилося після 7 лютого 

смерті кtнно-полtцейського вартового 27 вересня 
Старцева Петра І9І7р. 

Іб7 Іб? Список членів продовольчих комітетів, 28 КВІТНЯ 

вибраних по гмінах Скалатського пові- 5.червня
ту І9!7р. 

Всього в даний опис внесено 167 / сто шістдесят сfм / справ.

Із.св.оо р.

Зав.архівосховищами 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
НМЕР архіву 

Романишин М.З. 

ПОГОДЖЕНО 
ЕК архіву 

574 

!?7 

б! 

728"

150 

І5 

48 
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