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ПЕРЕДМО ВА 

Кременецьке товариство "Просвіта" - це культурно-про
світницька громадська організація - вогнище освtти й куль
тури для сільського населення, яка·зародилася у 60-х ро
ках ХІХ століття. 

8 грудня I�t,p. у Львозt була стиорена "Просвіта",яка 
стала масовою просвітницькою організацією підневільного 
народУ, матір'ю украЇнських товариств і філtй - світлом, 
знанням, добром і иолею украЇІЩів. 

Основним завданням "Просвіти" було заснування qtлій, 
товариств з метою формування нацtональноЇ свідомості і ут
вердження національного в±дродження, поширення освіти і 
ліквідація неписьменності, піднесення матеріального добро
буту націЇ, створення бібліотек, читалень, гуртків. 

Кременецьке товариство "Просвіта" одне з найбільш дія
льних на Тернопільщині. Перший статут товариства було об
народувано? травня !920 року. Основною метою товариства 
було " ••• збудити в украЇнському народові громадське почут
тя, дати його членам добру науку та розумовий розвиток� 

Для досягнення своїх завдань товариство збирає книги, 
відкриває читальні, проводить лекції, виклади для простого 
люду, видає книжки і часописи. 

Кременецька '•Просві'l'а" організувала 90 читалень у селах 
повtту,де працювали секціЇ : дошкільна, шкільна, опіки, бі
блtотечна, видавнича, театрально-музична, у справах релfгіЇ, 
для поборювання неписьменності. 

Першим головою Ради повtтового товариства "Просвіта" 
був відомий у краЇ освітній та політичний дtяч Михайло Qер
кавський. Активними членами були Борис Козубський, Олек
сандр Вітенко, Василь Дорошенко, Григорій Лотоцький та інші. 

У Кременці засновано О±бл±отеку, яка була однією з най
більших на Волин±. Вона нараховувала понад І тисячу книг. 
Працювала книгарня Наукового товариства ім.Т.Г.Шевченка,яка 
отримувала книга зі Львова, переважно украЇномовні. 

Багато зробила Кременецька "Просвіта" і у :видавничій 
справі.У друкарнях вийшло кілька десятків книг, серед них 
унікальне видання "Малий Кобзар" Т.Шевченка, книжечки для 
дітей та юнацтва. Виходив альманах "Віра� часопис "Право
славна Волинь� "Духовний сіяч", щомісячник- "Життя Кремене-



цьке: 
Читальні 'fоварис'fва "Просвіта", які були створені у 

селах повіту, розгортали активну роботу спрямовану на під
несення національної свідомості та культури.Одним з важли
вих завдань, яке вирішувало товариство кожного року, було 
вшанування пам'яті Т.Шевченка, Лесі Українки, М.Коцюбинсь� 
кого, М.Драгоманова, створення народних,хорів, драматичних 
колективів, проведення вечорів. 

На Шевченківських вечорах читали ре�ерати про життя 
та діяльність Кобзаря, декламували його вірші, співали '•За
повіт� ставили вис�ави "Наймичка� "Кавказ","Тополя" та ін
ші.Виручені кошти вtд вечорів були передані для розвитку 
українських шкіл у повіті. 

Активним було і театрадьно-мистецьке життя. Під кері
вництвом f.Березовського в Кременці був створений теа�раль
ний колектив, який з успіхом ставив вистави. 

Славився і народний хор під орудою О.Капітонця. Ціка
ві й літературні традиціЇ Кременця. Серед письменників по
стають дві постаті: прозаЇк Улас Самчук та поетесе Оксана 
Лятуринська. 

Значну роль зіграла " Просвіта" у кооперативному русі 
краю. Під ЇЇ керівництвом розгорнули діяльність різноманіт
ні кооперативні товариства: овочівників,молочарів,пасtчників, 
млинарів. Кременеuьке товариство "Просвіта" організовує ме
режу крамниць, ощадно-позичкових кас, активно допомагає ко
оперативному товариству "Сільський господар� Споживча коопе
рація Кременеччини нараховувала понад 5 тисяч членів. Актив

ними діячами кооперативного руху були lзан Тро�илюк і Іван 
Романюк. 

Кременецьке товариство �•прос!3:і:та" виконало надзавдання 
-організувало людей праці в царинідуховній, чим викристалі�
зувало основи націЇ, підняло свідомість на боротьбу за свою
державу.

Восени 1939 року товариство "Просвіта" Dуло забороне
но і ліквідовано. 

До �онду увійшли документи за І9І9-І939 роки. 
У матерtалах qонду містяться відомості про діяльність 

читалень, склад кер±вників і Їл партійність; протоколи збо
рів читалень у селах повіту; святкування ювілейних дат, орга
нізацію вечорів художньої самодіяльності, концертfв;циркуля-



ри та ±нструкцfЇ, статути, -протоколи засідань правління то
вариства; розпорядження вищестоящих органіи; qінансові звіти 
касові книги; tнqормаціЇ секц±Ї опіки та листуиання з �tлt
єю Червоного Хреста; иідомостt про роооту магазинів. 

Члени товариства вносили своЇ заощадження, щоб закупити 
літературу, видати книжки,для будівництва "Народного дому: 
Збереглися списки меценатtи. 

До фондУ додано ал�авітний покажчик сіл повіту, де зна
ходились читальні "Просвіта� 

Головний спеціаліст Л.Волоцюга 



АЛФЛВІТfЛ1Й список СІЛ ДЕ знr�хпдились

ЧИТ.\ЛЬІІІ ТОВАРИСГГВ\ "ПRJСВІТ.\ '� 

ьашуки 
Береwці 
Бе езина 
Білка 
Білозі ка 
ьіло�риниця /ьіла Криниця/ 
орикrв 
Бодаки 
Боложівка 
Бор9уки 
Бощrвка 
,,углі в О, 

3удки 

Ба,СЬІ{І ВЦІ 
Велик'?- 1 �:щ уга 
Великr Вrкнини 
Великt Деде�к�ли 
Великr Загаицr 
Великий Кунинецh 
Велик�й fаковець 
Великr Фrльварки /Плоске/ 
Вербі �;щі 
Весел І ВІ{а
Вищеrру::�.ка /Вижг1 одок/ 
Вишнrвець 

Гнидава 
Гніздечне 
Голи')іси 
Горинка Гри :іова 
Грvшт..,ки 
Грягт,а /Града/ 

�ВІ"'ЄЦЬ 
ЗВИr.fЯЧа унаrв 

Загайці 
ЗагіІщі 

�тербург /Ка·ге�ині вка/ 
Кrмнат1<и. 
Коло дно /І(олодна- Лі со веччинQ/ 
Колосів 
Ко начівка 
Корнії 
Корци�µі в 
Коханrвка 
Красногірка 
Краснолука 
Кре\шнец:r:, 
КривчИІ<и 
Крупа 
Кушлин 

Ланівці 
Лідихів 
Лішня 
Літовищі
Лози 
]')пушне 
Лосятин 

"іала :\нцруга 
�:дщ1й Кунинець 
tJlaл І Са цки 
Малі_фіJ_І ьварки /Підлісна/ 
і11ЛИНІ ВЦІ 
r,/)Л') ТК І В
1,:стишин 

lІападі вка 
Н1вий l{окорів 

Очишкі вці 
Онишківці 
Оришківці 

1lильчинці: 
Паньківцt 
йищз.·rинцr 
�lідліски 
Попі вці 
1lOT .!'!'Ov'O ве •l ' J:! ]очаr в 

Рз.::�,ошівка 
Решнівка 
Ри �І)·,шль 
Г.JЗТОКИ 
ї) 

. 

l ')Х ,.йНІ в

Dу:1,ки 

С[tЕЧИНЦІ 
Сагшневе 
Свинюхи 
j'Г!l В:КИ

С'l'іl:)ИЙ Оттексинецт) 
r 'Г'"Р� ИТА rp,lp"' ''( '.,.,,І , __ ... - L\ '" '-A<'i 

С11'q,рий 11,Jч:й з 
С'ГТ ')К 
Снtгу,івкз. 
Снт г�·,.. о веччина 
:JKJЛI БКсl 
І'. ,,.._.-, ''j( v,Y.t-"" 

1h�1ринці /Веселівка/ 
lе·гильr-и вцr 
'І'ІJ.і)Ч:1Н 

., 

r 



Ходаки 

Цеценіш<а 

Чайчинці 
Чеснівський Рак�вець 

Шили 
Шимківці 
Шуr,16ар 
Шу:лське 
Шпиколоси 

rськівці 

Яки,лі вці 
Янківці /Іванківці/ 



,._ ЗА!!ЩЕРДЖУЮ 

Юнд .№ 348 
ОПИ'С № І 
справ пос•rійного зберігання 
за І�І�-І�Збрр. 

,, : 1 , _л 
____ .:._:.-,:; 

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

№ ! Заголовки справ ! Крайні дати ! К-ст? !Приміт 
__ з[п! _____________________________ ! __________________ !а�к1шІв_!_ки ___ , 

____ 1_! _________________ 2 ___________ ! _________ 3 ________ ! ___ 4 ____ ! ___ 5 __ , 
1 Касова книга за І�І�-І�2�рро 24 квітня І�І� 50 

28 березня 192� 

І�20 рІК 

2 Статут Крем�не�ького товари
ства "ПросвІта' за 1�20 рrк. 

7 травня 1�20 
7 травня I'll20 

З Протоколи засідань членів по-
вrтовоЇ Ради товариства "Про- ЗО серпня 1920 38 
світа� 20 КВІТНЯ 1922 

4 

5 

6 

7 

8 

ІО 

Звіr.про •організаційну роб9ту 
повІтового товариства,дозвrл 
на пр9ведення зrбрання і зая
ви ocr6 про прийняття на робо
ту. 

Циркуляри,вит�ги_з статуту, 
протоколи та rншІ �атерrали 
про ,2оботу читальнr товарис•г
ва "Просвrта" в с.Влащинці. 

Проrо�gли і.акти ревізійноЇ 
КОМІСІІ ПОВІТОВОГО товариства 
"Просвіта! 

Реєс•rр сплати членських внес-
ків членами читальні "Просвіта" 
в с.Вижгородок. 

Авансові звіти членів повіто-
вого управління товариства " 
"Просвіта" та інші фІнансові 
документи. 

Квнтанційна кни7!{Ка прийняття 
членських внескrв. 

Журнал вхід.,tfОЇ І ВИХІДНОЇ ко-
респонденцІr. 

7 липня 
23 грудня 

7 травня 
25 липня 

1920 
Г;120 

ГJ20 
1932 

28 листопадаІ�20 
б грудня 1�22 

1�20 
1�2(; 

з жовтня I�2U
сrчень 1�22 

17 вересня 1�0 
22 травня І92І

I;J20 
1�26 

10 

27 

14 

24 

43 

52 

126 

·•
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----------------------------------------------------------------------

І' 2 ! З ! 4 ! 5
-----· -----------------------------------------------------------------

І92І рік 

ІІ Документ\:і /прот<;>Коли загалм- .: ·
ни� зборrв �л�нтв �ов�Р,иства 
звІти,допо�ІДІ та Інше7про 

24 I'.J21роботу ПОВІТОВОГО товарист- КВІТНЯ 

ва "Просвіта". І жовтня 1�22 117 

12 Звіт про роботу,витяг з ста-
туту,акти про передавання-. 
приймання спра�,заяви �леf:іІВ
про надання р9ооти та ІНШІ 
д9кументи ПОБІТОВОГО управ- сІчень І'-12І 63 лІння товариства "ПросвІта". 

ІО лютого I'J22 

ІЗ Заяви .. окремих осіб про прий-
няттяrх в члени товариства I-J2I 
"Просвіта". 1921 І8 

14 Касова книга 9ка�бника това- ІО СІЧНЯ I<.J2I 
риства "ПросвІта за IiJ2Ip. 23 березня 1921 4 

1�22 рік 

15 Протоколи засідань членів 21 КВІТНЯ І922
Ради товариства "Просвіта� 27 червня 1923 100 

Іб Протоколи .. засід.,аf:і.� _членів 
гр9мад9f?коr KO'VIICII з орга-
нтзамтr святкувань роковин
Т.Г. евченк�,програми,ого-

ЗІ :с t'-чt{ !J.< І�22лошення та ІНШІ документи 
товариства "Просвіта". ЗІ березня 1�34 226 

17 З�іти про роботу та заяви 
СІЛЬСЬКИХ.ГУ ТКІВ товарист-
ва "Просвrта. про надс::f:ІНЯ 
д9зволу на БІдкриття оІб-
лrотек-читалень в селах 
повіrу:Горинка,Бережанк�, 
ВишнІвець,Лопушне,РадошІв- 18 грудня 11;)22 
ка. 25 листопадаІ�24 45 

18 Заяви gкремих осіб пр�прий-
няття rx в члени това иства І'.;122 
"Просвіта". 1�22 32 

I-J Листування з �ременець�им 
єпископом,повІrов9ю спrл-
кою кооперативІв r окреми-
ми особами з питань зІ6-
рання коштів у фонд това-
риства,пр9вец��ня зборів б КВІТНЯ 1922 
та органrзацІиних питань. 30 серпня 1922 70 
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__________________________ з ________________________________________ _ 
І! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ---------------------------------------------------------------------

20 Відомостt про прибутки і ви-
датки повrтового товариства 
''Просвіта" t листуваНІ;іЯ з Кре-
�енецьким фrнансовим Інспектора 20 грудня 1�22 
том з питань оподаткування. 12 жовтня 1925 41 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

2'iJ 

30 

ЗІ 

Відомості про збір коштів з 
населення для ут�и�ання това-
риства "Просвіта. 

Касова книга товариства за 
llJ22-l'.124pp. 

Jі{урнал.�6ліку вихідної корес-
понденцrr за І'.122-І�2брр. 

1-;23 рІк 

�ротоколи засіцань членІв по-
вІтового товариства "Просвіта" 
аа І�2Зр. 

Протоколи засідань,звіти та 
і��і до�ументи про роботу сек-
ЦІЇ ПОБІТОВОГО товариства "Про-
світа� 

Листування повітового товарис-
тва "Просвіта" з В9линською. 
духовною консисrо�Ією про вІд-
значення пам'ЯТІ .Г.Шевченка, 
оголошення товариства "Просв±-
та". 

Списки членів повітового това-
риства "ПЮСВІТА".

Заяви членів товари9тва "Про-
світа" про прийнятт� rx н� ро-
боту,видання �атерrальноr до-
помоги та ДОВІДОК. 

Заяви окремих осіб про прийня-
тя Їх у члени "Просвіти". 

Фотографії членів читалень то-
вариства."Просвіта" Кременець-
кого повІту. 

Листуванн�,з Кре�енецьким магі-стратом,шкrл?ним.Інспе�торатом, духовною симІнарrєю,гмІнними уп-равами з питань надання дозволу 

б травня ГіJ22 
зо листопадаІ�22 60 

травень 1922 
сІчень 1�24 74 

30 травня І-.122 
14 травня 1�26 ІЗ 

4 червня 1�23
28 грудня І�25 86 

27 СІЧНЯ I<.J23 
4 листопад�:t:�23 .'l./1 

24 лютого 1�23 
15 червня 1923 ІЗ 

1923 
1924 5g 

1�23 
1923 48 

ІІ,іі23 
1�23 116 

1�23 
1�23 І'.1 



J 

) 

4 

І ! 2
1

! З ! 4 ! 5
-------------------------------------------------------------------------, 

н� організацію і відкриття з'Їз
дІв,вистав,про асигнування кош-
ті? на потр�С>и товариства "Про- 8 
свrта"та з rнших питань. 29 

СІЧНЯ 

грудня 
1�23 
1923 148 

32 Фінансові звіти товариства "Про-ІІ березня 1923 
світа" за І923р. З жовтня 1923 19 

33 Касова книга товариства"Просвіта22 лютого 1�23 
за 1923-192брр. 30 гру .:J.НЯ Г�26 34 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

I'J24 рік 

Положення Ліністерств� юстиціУ 
пр9 державну мову та вrдкриття 27 червня 1�24 
ШКІЛ. ЗІ липня 1�24 

Інструкція і листування з Рів
ненським товариством "Просвіта" 
зпиrань будівництва "народних 1�24 
дом І в". 20 вересня І'.125 

Виrrяги з статуту і r;роток�дА',-,1115засrдання членrв повrтовоrоv'110-
варІ(1СТва "Про9віта"про органі
зацrю читальнІ в с.Бrлозrрка� 

Л�стування з Креи�нецьк9ю 
спrлкою кооперативІв,Львrвсь
ким товарист:;юм '.' [Іросві та". з 
питань орган�зацrr концертІв, 
вистав,про вІдкриття в селах 
читал�нь товариства "Просвіта" 
та з rншихпитань. 

Заяви .. окремих осіб про прий
няття Іх в члени товариства 
"Просвіта". 

Касовий звrт товариства ttПро
сві-та"за І�24р. 

22 листопада 1�24 
22 листопада 1�24 

11 СІЧНЯ 1924 
ІО листопада 1924 

l'.J24 
І\124 

1�24 
1У24 

JO Касова книга товариства "Про-
світа" за І924р. 

І1;124 
1�24 

І'.125 рік 

41 Протоколи засідань членів 
повітового товариства "Просві
та" за I'J25-І�ЗОрр. 

2'.J грудня 
8 червня 

l'J25 
І�ЗО 

5 

28 

5 

88 

ІОІ 

з 

87 

145 



\, 

5 
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42 Про 1rокол загальних зборі в 
ч�енів то�риства "Просвіта" 
вІд 26квІтня І�25р. 

43 

44 

45 

46 

47 

Циркуляри,розпорядження,ви
т�г� з статуту,листува�ня з 
МІнrстерством внутрІшн�х 
справ,Кременецьк�м повІтовим 
староством про вrдк-оиття чи
тальні то�арщ::тва "fіросвіта" 
про органІзац�� святкування 
дня К9нституцІr З-го травня 
та з Інших питань. 

Циркуляри., р9зпорядження 
Львrвського r КрЕ?менецького 
повІтових: уп�влІнь товарис
т�а "ПросвІrа",протоколи за
сr�ан� �ленrв чита�ень.та 
доповІдr про органrзацІю чи
талень. 

Витяги з статут�,протоколи 
засrдань членІв Ради товари
ства "іlросві та�• інс•rрукці я для 
читалень о 

Циркуляри, розпорядження,ви
т�г з статуrу, проток9ли з�
сrдань членІв читальнІ та Ін
ші :лате�іали про роботу това
риства Просвіта" в с.Бережці. 

Витяг з статуту r �рото�оли 
засrдань членrв повІтовоr ра
д� товариства "Пр9сві та!'. про 
вrдкриття читальнІ в с.Бrлка. 

48 Журнал обліку членів читальні 
"Просвіта" в с. Вижгоро цок за 19JS
І�ЗІр. 

Циркуляри, інструкцtя,�итяги 
з статуту,протоколу ІНШІ мате
рі�ли про роботу читальні "про
свІта" в с.Грибова. 

50 Циркуляр,інструкція,витяги з 
статуту r протоколу засrдання 
ради.товари9тва "Просвіта"в 
с.Двrрець вrд І листопада 1�2Ь 
р. 

26 КВІТНЯ !'-125 
26 КВІТНЯ 1925 

7 січня 
29 грудня 

З червня 
ЗІ грудня 

23 червня 
3() жовтня 

4 грудня 
І СІЧНЯ 

23 червня 
23 червня 

26 КВІТНЯ

22 ЛЮ'ГОГО

І':125 
1925 

1�25 
1�25 

1�25 
І�25 

І'.125 
1�28 

1�25 
I':J25 

1�25 
I'J3I 

I<.ri25 
1930 

І листопацаl'.і2Ь 
І листопадаІ'.і2Ь 

167 

83 

IU 

82 

2 

ІІІ 

4 
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51 

52 

53 

Циркуляр,?ИТЯГИ З статуту,про 
токоли засrдань членІв читаль
ні,звіти та ін�і матерtали про 
роботу читальнІ "ПросвІта" в 
с.Краснолука. 

Вит�ги з �ротоколу засідання 
членІв повІтового товариства 
"Прос?іта" про вtдкр1:1ття чи
тальнІ в с.ЛІдихrв вІд 18 сер
пня І�25р. 

Циркуляри,інструкц±я,прот9ко
ли, витяг� з проток9лу з�сІ7 дань членІв читальнr та I�illI.
документи п�о роботу читальнІ 
товариства Просвіта" в с .Ло
пушне. 

21 грудня 
24 березня 

18 серпня 
18 серпня 

26 КВІТНЯ

54 Цирк1ляри,�роrоколи загальних 
зборІв та ІНШІ.документи про 
�оботу_читальнІ товариства 5 червня 

55 

55 

57 

58 

6() 

ПросвІта"в с.Мала Андруга. 24 квr1rня 

Циркуляри,інструкція,в�тяги 
з.статуту,протоколу засІдань 
членів ч1:1тальн:і: "Просвіта" в 
с.Молоткrв. 

Циркуляри,інструкція,в�тяги 
з ст�туту,прот9колу з�сrдань 
членrв читальнІ таІншІ мате
�іали �ро роботу чит�ль�і 
Просвr та" в с .r ат в І r вцІ. 

Циркуляри,інструк�ії,виrяги 
з статуту,проrоколІв засІдань 
та ІНШІ_матерІали про роботу 
читальнІ rов�риства "Просвrта" 
в .с.ОнишкrвцІ. 

Циркуляри,і�струкція Крем�
нецького повrтового �правлrння 
товариства "Пр9світа про_від7 криття. чиrальнІ ? По чає вr .t � в І

ти та ІНШІ матерrали про rr 
роботу. 

З�іт про роботу :1итальні"Про
свrта" в с.Попrвцr за 1�25р, 

Циркуляри,інструкціЇ,в�тя�и 
з статуту,протоколу та rншІ цо
кументи п�о ро6оту читальні
"Просвіта в с.Попівці. 

26 КВІТНЯ

9 лютого 

!7 СІЧНЯ

23 СІЧНЯ 

24 КВІТНЯ

4 червня 
І� грудня 

--.; січня 
s Б',2ре,3�р 

б б�резня 
сrчень 

1925 
1'.J32 

I-J25 
1�25 

1925 
ІіJЗО 

1925 
1932 

1925 
1932 

1�25 
IiJЗG.' .. 

I<.J25 
1�32 

І�25 
I-J32 

І�2Ь 
1929 

I-J25 
1�32 

-.ІЗ 

2 

123 

ІО6 

91 

Ь8 

122 

3 

77 
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61 Витяги зстатуrу r проколу 
засrдання членrв товариства 
"Прос�іта" про віР.,криrтя чи
тальнr в с.Рохманrв вrд 14 
березня І�25р. 

62 ,Циркуляри,витя�и з статут� 
r протоколу засrдання членrв 
товариства "ІJросвіта" про_ро
боту читальнr в с.Савчинцr. 

63 Журнал обліку видання книг 
чит�льні "Просвіта" в с.Сні
гурІвка за 1�25р. 

64 Те саме,в с.татаринці/Весе
лівка/. 

65 Циркуляри,вит?Г з статуту, 
протоколrв засІцань та ІНШІ 
д9кхменти.про роботу чиrаль
нт Просвrта" в с.Цеценrвка. 

66 Циркуляри,інструкціУ,в�тяг 
з ст�туту,прот9ко�и �асr�ань 
членrв читальнr,рrчнІ звrти 
та інші.матеріали про роботу 
читальнr товариства "Просвr
та" в с.Шпиколоси. 

67 Циркуляри,інструкціУ ,витяги 

14 березня 1�25 
14 березня 1�2�. 

8 жовтня 1925 
жовтень 1�26 

ГJ25 
1925 

22 СІЧНЯ 1925 
22 лнпня 1925 

8 КВІТНЯ 1925 
8 лю•rого 1�32 

14 серпня 1�25 
25 червня I<.J32 

з ст�тутrв,проrок9ли.засrдань 
членrв читальнr,рrчнr звrти 
та інші матеріали про роботу 
ч�тальні "Просв:і:та"в с.Якимrв- 22 
ЦІ. 17 

СІЧНЯ 

травня 
l'::125 
І'.126 

68 Ли9тування з Кре·.ленецьким 
повrтовим сrароством,за�ви 
членr правлІння читальнr 
"Просвіта" про надання д9з
волу �а прове�ення в�чорІв 
�амодІяльностr та звІт� про 
rx проведення в с.ЯкимІВЦІ. 

б� .Анкетні відо.лості про �060-
ту читальні товариства Про
світа"на територrУповіту за 
1�25р. 

70 Інструкція пр9 р9jоту rнст
РУК'rорського вІд.цІлу товарис
тва "Просвіта" і заяви членів 
товариства про призначення Їх 
rнструкторю,ш. 

1�25 
28 березня 1�32 

1�25 
1925 

І травня 1925 
ЗІ травня l'.J25 

2 

б 

44 

:)6 

38 

217 

23 

34 

4 



І 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

8 

2 

заяви жителів сіл Білозірка, 
Вербfвці,Грибова,Зелена,К;мнат
ка,ЛІдих1в

1
Розтоки,Рохманrв про 

п��йняття rx в члени товариства 
"нrосвіта". 

заяви жителів сіл про прийняття 
Їх в члени товариства і ві�криття 
читалень товариства :'Просвіта". 
в селах Бе�ежанца, Бrлка,Боложrв
ка,Вербі�,двірц�,Лопушне,Л±дихів, 
Онишкrвцr та rншr. 

Список осіб що мають 1,озв±л на 
будівництво Анародного дому" то
вариства "Просвrта" за1�25р. 

з 

Протоколи засідань членів ко�л±
тету,за�ви.осіб про надан�я до
п9моги r вrдомост1 про_збІр каш 
тІв н� допомогу �отерпrлим вrд 
пожеж! в с.Болож1вка. 

7 травня 
2-;і грудня 

Спис�и жителів сіл .6орщ:і:в1{а, 
Г9либ1си,Гори�ка,К9мар1вка,ЛІди
хrв,�о потерпrли вrд невр9жай
ност1 та листування з Львrвсь
ким крайовим комtтетом про.до
Фтавку_та розподrл зерна �rж 
потерпrлими. 

ІІ червня 
20 серпня 

1925 
1925 

1925 
1925 

1925 
1925 

1�25 
1�25 

1�25 
1925 

Протоколи засідань членів реві-
зійноЇ комісіЇ товариства"Про- 21 ЛистопадаІ925 
світа". ЗІ грудня І;,25 

77 Щомісячні фінансові звіти това-
риства "Просвіта"та матеріали до 22 ЛЮ'l'ОГО

них. ЗІ грудня 

78 Касова книга комітету будівниц
тва "наролних домів"товариства 
"Просвіта'«. 

12 гру,;:�;ня 
26 Jерезня 

79 Касова книга товариства "Просві- 14 сІчня 
та " • 2 с r чня 

80 Касова книга читальні "Просві•rа" 
в с.Лідихів за 1925р. 

1925 
1�25 

I<J25 
I'J2'/ 

I'J25 
1928 

1925 
I<j25 

4 

310 

43 

б 

IOJ 

100 

6 

59 

ЗІ 

46 

18 
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81 Цирку�яри,відозва повітовог9 
уп�авл1ння товарИС'!-'Вё?- "Просвr
та ,л�стування з r1ІНІстер9твои 
внутрІшнrх 9прав,канцеJ_Іярr�ю 
Сей�у П9льщr про органІза�Ію 
комrтетrв святкуван�я з БІД
значення дня пам'ятІ Т.Шевчен
ка іС.Петлюри та дня Констит:у
ціЇ �-го трав�я,конфі:скаці:� 
украrнськоІ лrтератури та rн
ших питаннях. 

82 Uроток9ли ±витяг� з протоко
ЛІВ засrдань членІв читалень 
товариства "Просві:та"сіл Буг
лів,Борщівка,Веселів�а,Двірці, 
Грибов�,Гряца,Корl;{ачfвка,По�а
rв та Іншr,анкетнІ вІдомостІ 
про керівний склад,відо�оgті 
про роооту та списки членrв. 

83 Звіт.про роб?ТУ культурно
просвrrницькоr _наради предс
тавникІв гуртк1в товариства 
"Просвіта" від 10 січня 192бр. 

84 ДеклараціЇ. жителів гміни 
БережцІ про з�прова�ження ви
кладання.украrн9ькоr мови в 
початковІй школІ за 1�2бр. 

85 Протоколи �агал?них зборів, 
сgиски ч;:хенrв,звrт про роб9ту, 
вІд9мо9т1 про.сплату внескrв 
та ІНШІ матерІали про роботу 
чита.JJьні: "Просвіта" в с.БЕ
режцІ. 

В� Заяви членів правління чи
тальні: "Просвіта",J_Іистування 
з Кременецьким повІтовим ста
роством про надання.дозволу 
н<?- провед�ння. вечорr в .. само
дrяльностІ, звІти про rx про
ведення та п�о виконану ро�о
ту ЧL;1Тальні Просвіта"в с. 
Борщrвка. 

86 Циркуляри,інструкц±я,в�тяги 
з стату 1гу,протоколи засrцання 
член:і:в uади товариства "Прr:>сві1:-
та" про

""

організацію читалf?ні, 
постанови,протоколи та sвrти 
про �оботу читальні"Просвіта" 
в с.ьорщrвка. 

ІІ СІЧНЯ 1�26 
ЗІ серпня 1�27 

10 СІЧНЯ

10 СІЧНЯ 

ГJ26 
1931 

1�26 
I'J26 

1�26 
І�26 

28 с�рпня I-.J26 
17 СІЧНЯ l-.J32 

тра�ень l'.J26 
12 КВІТНЯ 1932 

8 6ерезня1�26 
вересень l';;:J32

221 

125 

14 

21 

74 

67 

307 
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88 Циркуляри,�ротоко� івит�г з про 
токолу зоорrв членrв повrтового 
правлrння т9вариства :'Просвіта" 
списки членrв читальнr в с.Весе- 14 лютого I<;J26 
лrвка. 22 грудня 1929 17 

89 Про•rоколи засідань члені в ради 
читальні "Просвіта"в с.Вишнrвець ІІ;;J грудня 
за Jg26-I929pp. 7 КВІТНЯ

�О Протоколи загальних зборів чле
нtв читальні: "Просвіта"в с.Виш
нrвець. 

�І 

2 

�з 

Цирку�яри,і:нструкц±Ї ПОВІТО?ОГО
управлrння товари9тва .. '.'Просвr та'' 
про пра.вила органr�ацп читаленІ?, 
листування з пwвлrнням читальнr 
про �ідготовку_іпровед�ння зборів 
членfв читальнr "�освrта"в с. 
Вишнrвець. 

Інструкція,протокол зборі?,лис
тування з Кре�енецьки� повrто?ИМ 
сrr•ароством

,t,.
заяви членr в правлrння 

читальні "нросвіта" про над�ння 
доз?олу на �ров�дення в�чорrв са
модrяльностr,звrти про rx прове
денн� та про роботу читальнr в с. 
Вишнrвець.за І�ЗІр. 

Прот9коли засідання членів чи
'1.'аЛІ?НІ, листування з Кре.Jенецьки� 
повrт9вим староством,заяви членrв 
правлrння про на�ання цо�волу на 
про?едщшя вечорr в самодт яльнос
тr r звrти про rx проведення. 

18 КВІТНЯ

І'.і грудня 

17 березня 
15 грудня 

2 лютого 
20 березня 

23 лютог� 
ІЗ квітня 

Циркуляри повітового_управління, 
вит�г.� проrок9лу зас!дання,акт 
,еевr з т Ї та ц1шr матер тали про р9-
ооту читальнr товариства "Просвr- 28 жовтня 
та" в с. Гряда. І2 липня 

1<;J26 
Г.)2� 

li,;126 
11,;1,І(. 

l'.J26 
1�27. 

1�26 
1932 

1926 
1�32 

l-.i26 
1�32 

�5 Циркуляри,в�тяг з протоколу за
сrдання членrв ради товарис'rва 
"Прос?іта" пр') органtзац�ю чи-. 
тальнr,�рот9коли засrдань.членrв 
читальн�,звrт про_роботу т сп�с
ки членr в чи•rальнr в с. Загайцr. 

жовтень I';;J26 
ІІ листопада І�ЗІ 

lI 

7 

3f 

56 

40 

72 

37 



\., 

)\., 

~ \., 

І, 

11 

ІІ 
------------------------------------------------------------------------· 

І І 2 а !, 4 5 
-----

-------
------------

-
-
-
-
-------

-
--

-
-------

----------------
----------·.

�б 

97 

98 

9'.J 

100 

ІОІ 

102 

103 

104 

�итяг з ст�ту,ту,прот9коли_за7сІдан� членІв читальнІ та rн�r 
матерrали про Rоботу читальнr 4 квітня
"Просв:іта 11 в с. імнатка. з лютого 

Циркуляри,інструкції ,витя�и 
з статуту товариств� "Просвrта" 
листу�анняпро органІзацrю чи-
тальнr,наданн� дозволу на про7ведення вечорrв самодrяльностІ 
і списки членів,що з8обили по-
ж�ртвування н� потре и читаль- зо
нr в с.Корначrвка 25 

Витяги з статуту товариства 
"Просвіта",J,Іистування з Креме-
нецьким п9вrт9вим старо�твом 
про орг�нrзацrю_читальнr,зая-
ви членrв правлrння про надан-
н� дозволу на про�едення вечо-

16 р�в самодrяльностr в с.Корна-
чrвка. 22

Циркуляр�,статут,протоколи, 
заяви членІв правлІння читаль-
ні "Просвіта",ли9тування з 
Кре.ленецькюл: повІтовим старос-
тво�.л про надання. цозволу. на 

12пров�дення вечорІв са�одrяль-
ностІ в с.Лози. ІЗ

Циркуляри,:і�струкція,витя� 
з статуту повrтового_уп�авлrн-
ня товариства "Про9вrта ,лис-
туванf:ія з пит9-нь вІцкриття.чи7 б 
тальнІ "ПросвІта" в с.МлинrвцІ.22 

Витяг з протоколу засі�ання 
л�стування з Кременецькил по-
вІтовим староством,заяви чле-
нів читальнr "Просвіта" про на-
цаНІ:fЯ дозво�у на пр9веценн� ве-
чорrв са�одrяльностІ та звrт 10 
про роботу читальні в с.ПочаЇв.31 

Протоколи зборів членrв чи- 21 
тальні "Просвіта"в с .ПочаЇ в. '.і 

І�струкція,в�тяг з_протgколу 
засrдання членrв повrтовоr ра-
ди то�ари9тва "Прос�іта"пво 27 
органІзацІю читальнr в с. ураж.22 

ЗАяви членів правління читаль 
ні "Просвіта "про клопо•rання 
перед Кременецьки�.л по в і то вим 
староством про надання

СІЧНЯ 

червня 

грудня 
СІЧНЯ 

грудня 
СІЧНЯ 

лютого 
грудня 

березня 
березня 

березня 
червня 

березня 
червня 

І�26 
1932 ІІ 

1· 26 
I'.:J32 76 

1-J26 
ІJЗ2 35 

І'-126 
І�ЗО 53 

I'.J26 
І�2� 42 

I;J26 
1932 38 

1�26 
1�32 17 

1\J26 
1�26 5 
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105 

ІUб 

І07 

108 

lOJ 

дозво�у на пр9ве�ення в�чорrв 
са�ОДІЯЛЬІ:ІОСТІ,ВІДО�остr про 
змІну керІвного складуІ про 
виконану роботу в с.Мала Анд
руга. 

20 КВІТНЯ 

25 КВІТНЯ 

rg25 
І�32 

Заяви членів правління ЧИ'l'а
льні "Просвіта" про кл9потання 
перед Кременецьким повІ'rовим 
староством про нада!-_іня дозв9лу 
на пров�дення.вечорІ? са одr
яльностr !а вІдо�-лост; про щ1-
конану роооту,про зr�rну_керrв7 7 березня 1�26 
ного складу читальнr с.dерешцІ.22 березня І�32 

Заяви членів правління чита
льні "Просвіта" про кл9потання 
перед Кре�енецьким повІтовим 
староством про надаІ:ІНЯ дозв9лу 
на пров�дення ?ечорІв самодІ
яльностІ та звІти про виконану 
роботу вс.Вудки. 

Те саме,в с.Білка. 

Те саме,в с.Бережанка. 

Jистування з Кременецьким п9-
вrт9вим старо9твом про орган!
зацrю_читальнr та.заяви членrв 
правлІння читальнІ про надаІ:ІНЯ 
цозво�у на пр9ведення в�чорІв 
само,цІяльностr в с.ВербrвцІ. 

Заяви членів правління чита
льні "Просвіта" про кш;>по•rання 
перед Кременецьки:л повr 'ГО вим 
С'ГарОС'l'ВО�Л про надаl_іНЯ ДОЗJ39ЛУ 
на пров�д�нн� вечор;в самод!
яльl_іостr І вІдомостІ про змrну 
керrвного складу та звІт про 
ви�онану роботу �и·rальн± "llро
с вІта" в с.ВеселІвка. 

Заяви членів правління чита
льні "Просвіта "про клщютання 
перед Кременецьким повІтовим 
староством про нада�_шя дозв9лу 
на пров�дення_вечорІ� самодІ
яльностr та вІ д,омостІ про ви
конану роботу в с.Вищегрудка. 

Те саме,в с.Ланівці. 

ІЗ березня І 26 
21 червня 1928 

'І березня 1�26 
зо липня 1�29 

ІЗ І-<ВІТНЯ 
4 травня 

I'J26 
I'J28 

7 березня 1�26 
12 червня l'.J2� 

І КВІТНЯ 1;.І26 
2И листопада 1�2� 

28 СІЧНЯ 

8 СІЧНЯ

І-.і26 
ІJЗО 

З березня І'.і26 
2 травня I'J32 

100 

19 

І9 

12 

2И 

67 
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ІІЗ 

ІІ4 

ІІ5 

116 

ІІ7 

ІІ8 

Л�стування з Кремен�цьким 
повІтовим староством 1 члена
ми правління читальні "Просві
та" про надання д.,озволу l:ia 
пров�дення ?ечорrв �амодrяль
ностr та звrти �ро Їх прове
дення в с.ЛІдихІв. 

Заяви членів п вління чи
тальні "Просвіта про клопота-'

нняперед №еменецбким повіто
вим староством про надання 
дозво�у на пр9в�деІ:ІНЯ веч9рІв 
самодrяльностr r вІдо� .. юстІ 
про виконану роботу в с.Ло
пушне. 

Те саме,с.МатвіУвці. 

Заяви членів п�вл:і:ння чи
тальні "Просвіта про клопо
т�ння перец Кременецьким по
ВІ то вим с 1rароством про наце
ння. дозволу_ на пров�дення ве
чорІв 9амодІяльностr,про змт
ну керrвного скла�у та лис
туванІ;Ія про перемr�ення_чи-. 
тальнІ в Інше примrщення,звrт 
про ?ИКонан1 роботу в с.Татаринцr/Веселтвка/. 

8 березня 
4 лютого 

'.J березня 
ІО лютого 

ІІ лютого 
18 КВІТНЯ

Заяви членів и�в�іння чи
тальні "Просвіта про клопа--�.· ,.-, 
т�ння перед Кременецьким по
вІтовим староством про надаІ:lНЯ 
дозво�у на пр9ведення вечортв 
самодrяльносrr та виключення 
окремих членrв з товаР,иства 12 квrтня 
в с.Янківці/Іванківції. 25 листопаца 

Заяви членів правління чи
тальні"Просвіта" про наданн.f_J 
цозво�у на пр9вед�ння вечорrв 
самоцrяльностr,звrти про вико
н�ну роботу і �рото�оли вибо
рІв ново�о керrвництва в се
лах:БорщІвк�,Бrлка,Бережанка, 
Грибова,Ланrвцr,Лопушне,Вербо
вець,В�щегрудка,Корначів�а,_ 
tоскалrвка,Савчинцr,Якимrвцr, 
янкі вці. 

119 Списки_членів повітового то
вариС'l'Ва "Просвіта" і читалень 
за І92бр. 

1926 
1932 

1�26 
1932 

І<.126 
І�ЗО 

l1j26 
І93І 

І'.і2б 
l'd28 

1�26 
1�26 

• 

1,8. 

57 

50 

12 

124 

17 
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120 Журнал обліку повітового това
риства "ПросвІта" і: надхо;:r,жен
ня членських внесків за 1';)26 р. 

І2І Заяви ан�ети про прийняття у

члени повІтового товариства 
"Просвіта "та членські: кви,тки 
за І926р. 

122 :;3аяви жителів 9іл повіту Буг
лІв,ьодаки,В1:1шнrвець,Гн1;1дава, 
Гряда,КорначІвка,Кор�ишrв,про 
надання дозволу на вrдкриття 
читалень "Просвіта" за 1�26р. 

І23 Заяви .. окре лих осіб про прий
няття rx в члени товариства 
"Просвіта" та нагадуваl;іНЯ про 
сплату членських внескrв. 
Том-І. 

124 Те саме,том2,останній. 

125 Заяви жителів.сіл повіту Ста
рий rараж,Вишн�ве�ь,Ходаки, 
Борщrвка,Млинкrвцr, 1ала ндру
га про прийняття Їх в члени 
1fовариства "Просвіта". То.-л-1 

126 Те саме,том-2,останній. 

І27 Журнал обліку зібраних книг 
з населення для читальні"f1ро
світа 1' в с.Борщівка. 

128 Списки книг чи•11альні "Просві
та" в с.Старий ПочаЇв. 

12� Пfцписні листи про збір кош-

7 лютого 
8 травня 

тrв на оновлення козацьких 22. червня

ІЗО 

�огил. 2 липня

Листу�аНІ:іЯ з Міністерство� 
внутрІШf:іІХ справ, Кре·ленець
ким повrтовим староством про 
нацання дозволу на провед�н
збору пожертвувань на буцrв
ництво �•нарОДІ-;fОГО дс;нv1у" Б

Кре\ШНЦІ •га ПІДПИСНІ листи. 
ЗІ СІЧНЯ

22 грудня 

з 

I'J26 
1';)26 

1926 
1�26 

1926 
1926 

ІІJ26 
1926 

І�26 
l'.J26 

l;,26 
I-J2-7' 

1�26 
l'-127 

І.126 
1�26 

1';)26 
I';J28 

11J26 
l'J26 

l.126 
I'J26 

4 5 

236 

48 

52 

2'.J7 

185 

7 

17 

5 

32 
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ІЗІ Відо�ості про збір коштів 
н� будівництво "Народи� �о
мrв"у Кременецькому пов1тr 
за І926р. 

132 Щомісячні фінансові зв1•rи 
про �идаткJ.:r та надходження 
КОШТІВ ПОВІТОВОГО товарис
тва нпросві та". 

133 Касова книга читальні то
вари9тва "Просвіта" в с. 
ВишнІвець. 

134 

135 

136 

1';}27 рік 

Цир��ляри,протокол к9нфе
ренцІr,�истування з Рrвне
нс ь1_<им І Во�инс ь�им кура...: .- �-: · . 
торІумом шкІльно� округи, 
Кременецьким повrтов1:1:м 
сrароством про органІзацІю 
Сfльськог9сподарських кур-
СІ в, пр9 вІдзначення .. щ� 
ПаМ'ЯТІ Т.Шевченка •га ІНШИХ

питань. 

Протоколи збо�ів членів 
ради читальні Просвіта" 

Те саме,в с. 1ала Андруга. 

137 Те саме,в с.Гряда. 

138 Те саме,в с.млинrвцr 

ІЗ� Те саме,в с.Бережці 

I4U Цирку�яри,виrяги з статуту 
та ІНШІ маrерІали про робо
ту читальнІ товариства "Про 
світа"в с.Васьківці. 

141 Ли9 тування з Кре'11енецькюл 
повrтовим староством про 
відкрит11я читальні "Просві
·га" ,про з11,1іну керівного
складу в .Горинка. 

ЗІ СІЧНЯ

31 грудня 

5 лютого 
3 вересня 

15 червня 
15 березня 

б •гравня 
23 грудня 

І4 с;rчня 
8 СІЧНЯ 

'-.1 СІЧНЯ 

8 груцня 

14 вересня 
28 березня 

І.} лютого 
2tJ березня 

2-.J с�рпня 
14 СІЧНЯ

I-;J26 
І'-126 

І-.126 
1�26 

1�26 
1�27 

1927 
1�28 

I'J27 
I'.12-.J 

1�27 
I'J2'-.i 

1�27 
І'ііЗQ 

І'.127 
1�28 

11;127 
11;132 

I<J27 
Гd32 

1927 
1932 

'.18 

ІІЗ 

15 

183 

б 

ІО 

ІЗ 

І2 

1;11 

16 
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142 

143 

Протокол зборів,листування з 
Кременецьким ПО?Ітовим ст�рос
твом,заяви членІв читальнІ 
"Провіта"про наданн1;1 дозволу 
на пров�дення вечорІв самодr
яльностІ в с.Гряда. 

. . 

Витяг з �ро�околrв_засІдань, 

10 че вня 
З листопада 

звіти та Іншr матерrали п о 
роботу читальні "Просвіта в 10 лютого 
с.Гриньки. 24 березня 

144 _Циркуляри,витяг� з.статуту 
І протоколІв та ІНШІ документи 
про роботу '!JИтальні "Просвіта"2І березня 
в с.Rрасногrрка. 25 серпня 

145 Річні звrти,�истування з {ре
меmецьким �овrтови� староством 
заяви членІв правлrння читаль-
нt "Просвіта"про наданн.� дозво-
лІв.на пров�дення ?ечорrв �а
модІяльностІ та звІти про rx 8 сІчня 
проведення в с.Краснолука . 24 березня 

146 Jнструкція,ли9тування з прав
лІнням читальнІ товариства 
"Просвіта" про ��:1±ну керtвного 
складу в c.Ropнir. 

4 КБІ'І'НЯ

4 КВІТНЯ 

147 Sитяг� з статуту ±протоколу 
та ІНШІ матерrали про роботу 
читальні'�Просвіта" в с.Крив
чики. 

І4 березня 
16 травня 

148 Протоколи з6орів,зві1'1:1 про пр9-
ведення ве9орІв са�одrяль�остІ 
акти �еревrркиJтеатра�ьноr
к�си І сп�ски ооржникr? ч�тuль-І травня 
НІ "1росвІта" в с. 1lлин1 вцr. 26 липня 

14·� )Jис'rування зКременвцькю.л. по
вrт9вим староством про з�rну 
керІвного скла�у читальнr 
"ІJросвіта",заяви членів прав
лrння про наданн1;1 дозволу на 
пров�дення �ечерrв самодrяль- 23 жовтня 
НОСТІ в с.НапацІвка. 8 КВІТНЯ

I-.J27 
1�2� 

ІІJ27 
1�32 

1�27 
I'J28 

1927 
IiJ32 

l'.J27 
1�27 

I'.J27 
І�Зu 

І'.127 
1�32 

1�27 
1�32 

20 

53 

Іб 

47 

ІВ 

36 

4? 
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150 Протоколи збо�ів,звіт про ро
боту чит�льні Просвіта" і за
яви членІв правлrння про на дан
н� дmзвол� на про�едення веч9-
рfв самодІяльностr в с.ОришкІв- 2 лютого 
ЦІ. 22 березня 

151 Протоколи з6орі?,листування з 
Кременецьким ПО?Ітовим 9тарос-
твом,заяви членІв правлІння чи-
тальні "Просвіта" про надаНІ;ІЯ 

4 дозво;:rу на пр9ведення веч9рІв КВІТНЯ

сам:одІяльностr в с .ПередмІрка. 24 r3ерезня 

152 Дистування з Кременецью;1'л по-
вrтовим староством про 
тя читал�ні 'Шрос ві та" 

вrцкрит-
5 в с. 

ПищатинцІ. 

153 Заяви членів правління чита-
льні "Просвіта" про нацання. 
дозво;:rу на пр9ведення вечо Ів 
самодrяльностr в с.ПотуторІв. 

І54 Заяви членів п�вдіння чи-
тальні "Просвіта" про надан-
ня �о�волу на проведення дня 
п�r�ятr Т .Г .Шевченка в сРадо-
шrвка. 

155 _Циркуляр,?итяг з статуту та 
ІНШІ r�атерІал:и про �оботу чи-
тальнr в а.Великий аковець. 

156 Циркуляр,річний звіт та ін
шr маrе Іали т:rро роботу чи
тальнr ПросвІта" в с.Ридо
миль. 

157 Прот9ко� зборів.члені? ч�
тальнf,рІчний звrт та ІНШІ 
мат�рІали про іі'обо·rу чита
л?нr "Просвrта в с.Савчин
цr. 

158 Циркуляри,ли9тування з Кре
'ленецьким .r:rовrтови-л старос-:твом про вrдкриття читал�нІ 
"Просвrта" в с.Сапанів. 

12 
вересня 
грудня 

2'.і серпня 
12 червня 

22 лютого 
26 лютого 

\;) лютого 
10 березня 

5 вересня 
2 КВІТНЯ

2'7 вересня 

17 червня 
7 r5ерезня 

1У27 
I'J32 

ІІJ27 

ЗІ 

1932 21 

1-J27 
I-J27 4 

l'J27 
l\j2'.J 15 

I'J27 
l'JЗI 'J 

1�27 
I-.J27 І2 

1�27 
1'.)32 

I'J27 
l';:)30 

1�27 
1�32 

ІЗ 

23 
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161 

Протоколи збо ів звіти п J

роооту читальнr "11росвіта , 
лисrування з Кре·,ленецьким 
повrтовим стар9ством про вrд
криття читальнІ в с.СнІгу
рrвка. 

Ли9тування з Кременецьким 
повrrовим ст�роством,зая?И 
членrв пwвлІння читальнr 
"Прос?іта" про відкриття чи
тальнr,про надання �озволу 
н� провед�ння вечорr� са�о
дrяльностr в с.Соколrвка. 

Протоколши зборів членів 
правління читальні "Просві
та"в с.Ставки. 

162 Циркуляри,±нсrрукція,ви-
тяги;з стаrуту r протоколу 
зборrв та rншr.матерІали 
про роботу_читальн± "Просві
та" в с.Стrжок. 

163 Циркуляр,ін9трукція,вl:1тяг 
з статуту та rншr t�атерrал� 
про роботу Чl:'\'ГаJJЬНІ "Просвr
•rа "в с.Великr Фrльварки 

/Плоске/. 

164 Циркуляр,інструкція,витяг 
з статуту r протоколу,ли9ту
вання з Кременщ�ьки\1 повrто
вим староством І заяви чле
ні в т9еарис,гва "Просвt та" 
про вІдкриття читальнr в с. 
Ходаки. 

165 Л).:1стування з Кременецьким 
повrrовим ст�роством,зая?и 
членrв правлrння читал�нr 
"Просвіта" про зміни керів
ного складу,про надання �оз
волу �а п овеgення в�чорІв 
самодrяльностІ та звІти про 
їх проведення в с.Шпиколоси. 

166 Л1;:�стування з Кременецьким 
повІrови� ст�роством,зая?и 
членІв правлІння читальнr 
"Просвіта" про 1міну керівно
го СКJJаду,про вrдкриття чи
тальнr,про надан�я дозво�у на 
пров�цення веч9рІ? са�одІяль
ностr в с.Шимкrвцr. 

�-
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2� серпня 
8 КВІТНЯ

24 травня 
20 лютого 

4 гр�дня 
17 КВІТНЯ 

5 СІЧНЯ 

2 'г_равня 
28 серпня 

з 

27 листопада 
2Ь червня 

8 КВІТНЯ 
(;J КВІТНЯ 

5 вересня 
25 КВІТНЯ

1�27 
1�32 

1�27 
І'іJЗО 

І'.127 
І92� 

1�27 
І'JЗ2 

l1j27 
1�2'.J 

I'.J27 
li;132 

1927 
І�ЗІ 

І'.і27 
I'J32 

4 ь 

20 

53 

7 

34 

37 

ІЬ 

44 

22 
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167 Дистування з Кременецьким по
вrтовим староством,заяви чле
нів правління читальні "Просві
та",про надаНl:fЯ дозвОJJ.У на пр9-
веден�я вечорrв самодrяльностr 
•га з в І ти про . r х про �еденн� f3
селах:БережцІ,ВеликІ ЗагаицІ,
Вижгородок ,Мала Андруга ,�·�олот
кі в, ПІщатинці, 1линівці,Шумбар.

168 

16'.і 

заяви членів правління читаль
НІ "Просвіта", листування з Кре
менецьким повІтовим староством 
про надан�я дозво�у на пр9в�ден� 
ння вечорr� самодІяльностІ І 
звІти про rx прJведення в с.БІ
локриниця. 

26 ·rравня 
27 СІЧНЯ

3аяви членів правління читаль
НІ "Про еві та "проюJопотання перед 
Кременецьким повІтовим старост
в9м про нацання_дозволу на пере
�Іщення ЧИТ�ЛЬНІ та ЗВІТ� про 
виконану роооту в с.Борщrвка. 

ЗІ грудня 
ІО грудня 

170 Звtт,листування з Кременецьким 
повІтовим староством,заяви чле
нів правління читальні "Просві•rа" 
про надаf:!НЯ дозв9л:у на провед�н
ня вечор!В самодrяльностІ та ІН-
ШІ м�терrали з цього питання в с. З лю'rого 
SуглІв. 27 лютого 

171 Листування з Кре�.1енец?ки·л пові
товим ста�оством п�о вІдкриття 
Ч\:1'І'альн:і: . Про еві та :і:. заяви чле
н І в правлІння читальнІ про на
даНІ:fЯ дозвОJ):У на пр9ведення ве
чорrв СаМОJJ,ІЯЛЬНОС'ГІ в с.Гнидана. 

172 (:татут і витяг з прО'І'ОІ{ОЛ:У за-

6 т.dавня 
з с.;е_рпня 

с r д�ння, листування зКременецькюл 
повІтовим староством та заяви чле 
-н:і:в правління читальні ":1росвіта"
про н�дання д9зволу на проведеННJ:і
вечорІв самодІяльностІ в с.Великr25 1ерезня 
Дедеркали. З жовтня 

173 Протоколи зас:і:цань,+/:і:чний звіт 
про ровоту читальні Просвіта" за 
I'J27p. ,листування зКре:ленецькюл_ 
повІт9вим старост?ом,заяви членІв 
правлІння читальнІ про над.,ам�я до
з во лу на про ведення вечо D r в са 'JІО-
ц:і: ял ьнос т :і:- :і: звtти про{� праве- 20 лютого 
дення в с.Великr Загайцr. 4 серпня 

І�.27 
1�27 

1�27 
1�2-J 

I<J27 
192� 

l'd27 
IJ2� 

l'.;127 
І'.і28 

1�27 
I-.J.20 

1�27 
І'.:128 

39 

46 

40 

3':-J 

ІЗ 

ІЗ 

47 
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174 

175 

176 

177 

Цистування зКре:ленецьким по
Б!ТОВИМ сrароством,заяви чле
нrв правлІння про надання.до
зволу_на пров�дення �ечорrв 
самодrяльностr та звІти про 
Їх проведення в с .Кордиші в. 

Те саме, в с .і лині вці. 

Те саме, В С .f 1ОЛОТКІ В• 

Заяви членів правління чи
тальні "Просвіта" про надан
ня дозволу на п оведення ве
чорів са�оціяльності в с.Роз
токи. 

178 .V:ис•гування з Кре�ленецькитл по
вІтовим ста оствоQ�, заяви чле
нів правління читальні "Просві
та "про на цанн� цоз волу на про7

ведення вечорІв самодІяльностт 
вс.Рудки, 

17'.і Те саме,в с.Ст::ірий 'la uж.

ІВО Циркуляри,звіт,J_Іистування 3

Кременецьким пов! тови\1 cru. ос
тво:л , заяви членr в правлІння 
читальні "Просвіта" про над�ння 
дозвоJ_Іу на пр9щщеНІ;{Я вечор_;в 
са�одrяльностІ І звІrи про rx 
проведення в с.ЦеценІвка. 

30 травня 
2 липня 

І� КВІ'ГНЯ
2 травня 

ЗU СІЧНЯ
,30 березня 

ІО КВІТНЯ

ІО КВІТНЯ

27 лютого 
2'.J серпня 

28 СІЧНЯ
24 травня 

ЗU гр�дня 
2U КВІ'ГНЯ 

І8І Цис•rування з Кременецьким по
вІтовим староством ,заяви чле
нів правління читальні "Просвіта" 
про надаl;{ня дозв9лу на пр,Jве;:�;ен
ня. вечорІ В .. са�ЛОДІЯJІЬНОСТІ 'Га

з в r ти про r х про ведення в с. Шу:,1-
оар. 

ЗІ 'і'ОВТНЯ
7 лютого 

182 'ГЕ Ш саме, в с. умськ. 2 грудня 
ІЗ гру�яя 

183 Заяви, члені в члені в 'ГО варис'ява
�'Прос ві та "про в±дкрит'ІJ;І читалень 
в села�:Гори�ка,Sережцr,&19ьковець, 
КОРначr вка, Бrлокриниця 'Г'і Інших. 

ІІ,,)2.7 
І'.128 

1�27 
І'.132 

l'd27 
1932 

І'.і27 
IJ27 

1;127 
1�28 

1�27 
ІІ;J32 

ІІJ27 
І'.132 

1927 
1928 

I'J27 
1931 

1927 

18 

47 

46 

2 

25 

34 

19 

17 

8 

36 
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184 

185 

186 

187 

188 

189 

І�О 

21 

2 

�истування з Кременецькил по
вrтовим староство. про закрит
тя читалень "!Jро9віта"в селах 
Б9ложrвка, Двrрцr,Зелена,Корна
чrвка та rнших. 

Списки ЧИ'І'алень"Просвt:rа�'що 
знаходились на_територrr Кре
менецького повІту станом на 
1 січня ГJ27р.

Списки читалень "Просвt !а �'що 
знаходились на_територrr Кре
мевецького повrту 

Загальний список читалень 
товариства "Просвіта r'за І�27р. 

Алфавітний список членів то
вариства "Просвіта" із зазна
ченням часу вступу в товариство 
та адреса ли. 

Списки членів товариства 
"Просвіта"з зазначенням часу 
вступу. 

Списки членів товариства 
"Просві•rа"з врахув�ння'л спла
ти членських внесктв за 1�2?р. 

І�І Списки боржникtв по сплатr 
членських внескr в товарис•гва 
"Просвіта'' за 1'.J26-l'j27pp. 

І�2 Облікові картки членrв това-
риства"Просвrта'' за І�27р. 

І�З 1АУ нал обліку членrв читаль-
ні Просвігrа"в с .ГрЯ�\а Зfl

1'.)27р. 

l'./4 Журнал обліку !;fадх9цжень 
члене ьких внескr в вr :¼ членr в 
ТО}?ариства "Просвіта' в с.По
чаr в за I927-I-J28pp. 

1';15 Журнал обліку видачі книг з 
читальні "Просвіта"в с.Борщі
вка за 1927р. 

з 

4 грудня 
4 грудня 

І СІЧНЯ 
1 СІЧНЯ 

І95 Журнал_gбліку вхtдноЇ к9рес-
понденцrr читальнr "Прос вr та" в 8 лютого 
с.Торчин. 23 жовтня 

1�27 
1927 

1�27 
1�27 

1�27 
!�28

I'J27 
1�27 

1927 
І�Зl 

1927 
1927 

1<.127 
l'-127 

l';J26 
I-J27 

І-.127 
1�27 

І�27 
І�27 

І'.127 
1�28 

1'.:127 
1927 

І�27 
І'.}27 

4 5 

2 

І 

5 

81J 

2 

17 

43 

200 

4Ь 

ІВ 

15 
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1�7 Оголошення,л�стування з Кре
менецьки� повІтов�м сrарост
вом І ЗВІТИ про КІЛЬКІСТЬ 
зібраних коштrв з населення 
на будівництво "Народного до
r.л.у�' 

3 СІЧНЯ

-.J грудня 

1�8 КА.сова книга за 1�27-l'J2�pp: 31 березня 
травень 

Касова книга читальні "Про
світа" вс.Гряда. І тр�вня 

21 липня 

200 Те саме,в с.Старий Почаїв. 
за І927р. 

201 

202 

203 

204 

205 

11.128 рrк 

Циркуляри,tнструкціЇ повrто
вого управлrння товариства 
"Просвіта",листув�ння з Креме
нец�ки� шкrльним Інспектораrом 
та ІНШІ документи про органІ
зацrю та проведення 9вяткувань 
протщ{оли, заяви членr в про 
при�няРт� на роботу та списки 
керІв�ИК!В читалень в селах 
ВеликІ ФІльварки,Гряда,4олот
ків,Почаїв,Шумбар. 

10 СІЧНЯ

ЗІ грудня 

Протоколи засідань членів 
правл інмя читал'ьн± "Просвіта" 
в с.Мала Андруга. 

15 СІЧНЯ 
27 !І'р�вня

Дистування з К еменецьк�м по
ВІ 'І'ОВИМ. С 11'арОСТ?ОМ, пра?ЛІ ннямчитальнr про змІну керrвного 
ск1_:rаду, про прийнятт� окремих 
осrб у членТ(І "Прос�.�та"та 1:rpo-
т9коли зборІв /копІr/в с.Бrло-14 сrчня 
зrрка. З лютого 

Ци�куляр�,±нструкціЇ товарис
'rва 11рос вr та" про Пре;lвил9- веде 
ння роботи� читальн�,звІти 
спис1<и членr в читаьнІ в с. Бо.:�,а:Е2 с Ічня 
КИ. 24 КВІТНЯ 

Інфор;�1ац±Ї членів п авліщ�я 
про.виконану роботу,про змrну 
к�рrвного складу,акти �ро ку
пrвлю книг та фrнансJвr доку-
'.ленти читальні "Просвіта" в с.І7 липня 
3одаки. б березня 

1�27 
1';)27 

l-.J27 
1'.;;12� 

І�27 
1�27 

I'J28 
l'J2� 

1';)28 
1�28 

I'.J28 
І'.:132 

І'.і28 
I.J32 

I'J28 
1�32 

Il 

175 

ІЗ 

2 

201 

з 

23 

62 

20 
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206 Лист:ування з_правлінням.чи
талf?НІ "Просвrта" про змІІ;ІУ
керrвного скл�ду ra перемr7

щення читальнІ.в Інше примr
щення у с.Брикrв. 

22 жовтня 
15 серпня 

1�28 
1929 

207 Заяви членів товариства"про
світа"та ли9тування з Кре:v1е
нецьким повrтави� староство� 
про відкриття читальнr,приt����� 
няття на роботу окремих осІ6 

208 

20<.І 

і в члени "Просвіти'.' та інші 8 лютого 
питання,в с.ВлащинцІ. 28 г.рудня 

Рішення,ц�ркхля и товарис
тва "ПросвJта' ,витяги.з про
токолу засІдання.членrв та 
листу�ання про вІдкриття чи
тальнr та придбання книг в 
а.Гриньки. 

27 лютого 
25 червня 

Заяви жит�лів,ви·rяг .з про
токолу засrцань членІв това
риства .'.'Просвіта"про. відкриття 
читал?нІ та ли9тування Qpo rr 

1928 
І9За; 

1928 
1932 

перемrщення в Інше примІщенняЗІ сІчня l'.128 
в с.Мала Доманинка. 25 березня 1930 

llO Рішення,вит�г з статуrу і 

211 

212 

213 

214 

протоколу засrдання повІтового 
•rовар�ства "Просвіта" ,заяви
ж�телІ в прg вІдкрит•гя читаль- 24 березня І-.і28
НІ вс .Дунаr в. ІІ березня ІІJЗО

Л�стуванн.я з Кременецьким. 
повІто�им староством про змr
ну керrвного складу та пере
мrщення читальні "Просвіта"в 
с.Новий Кокорів. 

7 'Гра ВНЯ 1�28 
8 березня І�З2 

Рtшення,витя� з проток9лу 
засІдання членrв�а,�и повІто
вого то ва рис тва Прос вt та" 
про вrд�риrтя та �ере�rще�ня 
ЧИТ�ЛЬНІ,БІДОМОСТІ про змrну 
керr?ного скла�у та списки 
членrв читальнr в с.Кушлин. 

10 .ч:ис•гопадаІ;J28 
IU березня 1�32 

Циркуляри,ріше�ня та вит�ги 
з протоколу засrдань членrв 
правління товарис•гва "Просві-16 
'ra" в с. Нападі вка. 25 

Протоколи збоuів членів 
правління. читальні "llpocв і та" 21 
в с.Нападrвка. 2� 

ЛЮ'І'ОГО l';J28 
червня l'.J32 

ЛЮ'ГОГО 1�28 
березня l';JЗI 

ІІ 

23 

І5 

ІЗ 

67 

25 

ІЬ 
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215 Заяви жителів,�истування з 
Кременець�им повrтовим ст��ост
во� п�о вrдкритrя чита�?.нr Цро
свrта ,�роперем!щення �r в rн
ше .примrщ�ння,вrдаместr п о 
змrну.керrвного складу в с. 
Олишкrвцr. 

18 лютого 
Іб травня 

І'.;)28 
ІІJЗО 

216 Інструкція r витяг з.статуту 
про вrдкриття чиrальнr та за7яви членrв правлrння читальнr 
про ЇЇ пере:.лrщення в с. Паньк Їв- 8 лютого 1�28 

1�28 ЦІ. Іс.І липня 

217 Циркул�ри,прот9коли засі ан
ня членrв правлrння читальнr 
"Прос�іта",заяви жиrелів про 
переsrщення чиrальнr,про вик-
лючення з членrв товариства 21 березня 1�28 
в с.ПочаЇв.Старий. З лютого 1932 

218 Циркуляри,витяr з статутf то
вариства "Прос?rта" про вr�
криття читальнr,з��ви чле�rв 
талистув�ння про rr перемrщення 
в с.Решнrвка. 

219 Вит�ги з.прото�олів засідань 
членІв �ади повrтового това
риства Пр9світа"про вtдкрит
т� ЧИ'І'альн.� .t заяви уленr в прав
ЛІІ:ІНЯ про rr перемrщення та 
ЗВ!Т про виконану роботу вс. 
с,гr жок. 

220 Ли9тування з Кременецьким. 
повrтовим стар9ством п о вrд
криття читальнr "Просвrта" в 
с.Чайчинці. 

221 Jистування з ж�телями села, 
rx заяви про вrдкриття чита

льні "ПросвІ'l1а" ,звrт пра вико
нану роботу в с.Шили. 

222 Циркуляри,ЇнструкціЇ ,витя�и 
з сrратуту та :r:�ротоколу засrдан
ня,rншr.матерr�ли про роботу 
читальнr''Просвrта" в с.Шили. 

24 березня 
25 червня 

І�28 
1932 

? липня 1';)28 
3 лис•rопадаІ92-d 

30 березня 1�28 
20 лис•гопадаІ'.;)2';) 

26 СІЧНЯ 
12 травня 

28 6е езня 
2 '.5ерезня 

І'.:128 
l-.J2';) 

1028 
І-.JЗО 

16 

IU 

18 

ІІ 
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223 

224 

225 

226 

Протоколи зборів членів правлін-
ня читальні "Пр9св:і:та",листи по
жертвувань кошттв та списки чле- 8 стчня 
ні: в" Просвіти'' в с. Якимівці: . 18 квт тня 

Листування зКреч�енецьким повіто-
вим ста оством про надаНІ:fЯ доз-
в9лу на проведення вечо rв са о
дтяльностr читальнями това иства 
"Просвіта" та звіти п о виконану 
р9ооту в 9елах: !1ал. Андруга, Вели 
кr �гайцІ ,ЯкимІВЦІ ,Лопушне,11 - 2 сІчня 
ЛОТКІВ. 28 червня 

Заяви членів правління читальнr 
"Просві ra �•листування з Кременець 
1<им повrтовим староством про на
д�ння доз�олу на �роведеf;іня вечо 
рrв сам9дrялF;,ностr,1;еремrще}:іня 
чит�льнІта вІдомостІ п о_зчтну 
кертвного складу в с.ВІлІя. 

2 КВІТНЯ 

ІІ КВІТНЯ 

Циркуляри заяви.членів правління 
читальf;іІ 1'ПросвІта"про надаш.-1я 
дозвоJ.ІІ в на пров�цення �ечорr в 
самодІяльностІ,вrдо�остІ прJ ви-
конану оботу та списки членів 12 сІчня 
читальнr в с.Ваські:вці:. ЗІ грудня 

1�28 
I'.J28 

І-;128 
1�28 

1�28 
I'J32 

1�28 
l�ЗІ

227 Лис•rування з Кременецьки.1 пові
товим староством про нацанн� 
дозвОJ.ІУ на пр9вед�ння вечорrв 
самоцrяльностr,звтти про ро1о-
ту •га заяви ос16 про прийнят·гя 8 лютого I'J28 
Їх в члени читальнrс.Голибіси. 7 липня 1�28 

228 

22'.і 

230 

Заяви членів правління читаль
ні "Просвtта" про клопотання 
перед повттовим ст�роство� про 
на.J,аНІ;ІЯ дозвОJJУ на пр9ве��ння 
вечорrв самодrяльностт,звrти. 
про виконану робо'гу ra перемr
щення читальнт в с.Лrшня. 

З�яви членів правління •rова ис
тИа "П 9св±rа"про відкриття 
читал�нr,звІт.про про?едення 
вечорrв са�9дrядьностr та спи
сок :учасникrв в с.Лосятин. 

Заяви членів правління товарис
тва про клопотання перед Ке
менецьки� повттови� староство� 
про надання.дозволу.на пров�
це�ня вечортв са�одrя1ьностr та 
�?ІТ.про виконану ро6оту вс.

llrдлтсн:и. 

�І березня 1�28 
І8 травня I'j32 

ь лютого 
ІЗ КВІТНЯ 

I'j28 
I-.J32 

2І СІЧНЯ ІІ;J28 
20 березня 1�32 

5 

77 

14 

33 

І� 

37 

4 

35 
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231 ЗАяви членів правління читаль
ні "Просвіта" про клош?тання 
перед Кременецьким повrтовим 
староством про нада�ня доз?олу 
на проведення вечор�в самодrяль
ностr,протоколи за9rцань,r:�ро 
перемrщеня читальнr •га звrrи про 4 стчня .. , 
виконану роботу в с.Рах��нrв. Іб квrтня 

1g2s 
ICJ32 Зб 

232 fішення,витяги з прот9колу за-

233 

234 

235 

236 

237 

238 

23'j 

240 

241 

242 

сrдань членrв ради повrтового 
товариства "Пр9с віта" про ві п.
крит1� читал�нr та заяви членrв rr правлrння про наданн� 
дозвОJJУ на пр9ведення вІ?чорr в 22 травня ГJ28 
са�одrяльностr в с.ши�кrвцr. ІО лютого 193! 21 

Списки членів украУнського 
товариства "Просвrта" за l'J28-
I;:132pp. 

Списки членів читальні "Про-
світа" в с.Борщівка заІ';;128р. 

Те са�е,в с.Васьківці за 
1V28-І�ЗІ р.

Те саме,в с.Олишківці за 1�28-
І'JЗІрр. 

Те саме,в с.Великі Фі1ьварки 
/Плоске/за І�28р. 

Списки члені в товарис'rва "Про
світа" ,щосплатили членські 
внески за І�28р. 

Обцікові картки на членrв чи
тальні "Просвіта"в с.Біла Кри
ниця за І928р. 

Заяви gкре\АИХ осіб про прий
няття �х в члени товариства 
"Просвrта" за І928-І'.і2 рр.

Касова книга повrтового ·rова
риства "Просвіта" в JI.K_pe\,IO:-:
нець. 

І СІЧНЯ 

ЗІ грудня 

Те саме,читальні"йросвіта"в 
с.Васькrвцr 

8 січня 
,о r.,ру4,н � 

I-J28 
І'JЗ2 

1�28 
1-.)28 

1�28 
І'JЗІ 

1-J28 
1-JЗІ 

I'J28 
1928 

I'J28 
1928 

І-.і28 
!';}28 

1�28 
1�2� 

l:J28 
I-J2':J 

1�28 
І-;;28 

І0"1 

І8 

14 

з 

10 

ЗІ 

364 

43 
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243 Касова книга читальні: "Просві:
та"в с.Вищегрудка. 

244 Те саме,с.Лішня. 

245 Те саме,с.Нападівка. 

246 Те саме, с Перед�v1:і: рка. 

247 Те саме,с.Рохманів 

248 Те ca:v1e, с. Савчинці 

25 КВІТНЯ

ЗІ грудня 
1�28 
1930 

30 березня I-J28
2tJ червня IV32 

І лютого 1�28 
J,�листопадаІ'd28 

10 серпня ІУ28 
3 липня 1932 

8 СІЧНЯ I-J28 
2з липня 1gз2 

24 червня I-:J28 
25 лютого 1930 

24'.і Журн�л 06.JJIKy Н11ДХОДЖЄНЕ_іЯ ВХІД
НИХ І ВИХІДНИХ доку�лентr В ч1,1та-
ЛЬНІ "Пр9свіrrа" с.; .lvlС'І'ИШИН Луць- 2 лю rrого 1�28 

30 

ЗІ 

30 

15 

49 

ІО 

І{ОГО повrту. ІО сrчня l'.J32 37 

250 

251 

252 

253 

254 

I'J2� рІк 

Заяви жителів про організацію 
читаJ_Іьні "Прос ВІ та �'протокол� 
зборІв та вІдомостr про керrв
ний склад в с.Башуки. 

Заяви жителів про організацію 
читаJ_Іьні "Просвіта�•, про·rокоJ_Іи 
зборrв та вrцомостІ про керrв

ний склад,про прийняття в члени 
"ІJросвіти".та.відкриття читаль
нr в с.ЗагІрцr. 

Дистування з Кременецьк�м по
вrтовим ст�роством.про вrдкрит
тя читальнr "Просвrта" в с.:ка.
тербург /Rа.теринівка/. 

Прото�оли загальних зборів,ві
цомостr про с�лату ЧJ_Іенських 
внескrв та змІну керІвного скла
ду правліІ;Іня.читальні "Просвіта" 
в с .ОнишкІ вцІ. 

Список читал�нь "Просв:і:та",що 
здали членськr внески за l'-12-:Jp.

28 жовтня 
4 СІЧНЯ

28 грудня 
26 лютого 

20 грудня 
ЗІ грудня 

1�2;; 
1�32 

1929 
1gзо 

1929 
І�ЗО 

<;J с r чня І'::)29 
Грудень 1932 

5 

8 

ІЗ 

з 
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255 Списки членів читальні "Просві- 'J 6е езня І�2� 
та" в с. Кушлин. 2 травня І 32 8 

2Ьб Облікові картки членів читальнr 
"Просвіта" в с .Крупа •. 

257 АлФ?.,вітний список членів читаль
ні "1рос ві та" в с. Решнівка. 

258 

25� 

260 

261 

Журнал о1ліку.кн�по�рриату.вачів 
читальні '\росвіта" в с.Шпиколо
си за 1�2-jpp. 

Касова книга Кременецького повІ-
тового товариства "Просвіта" за 5 сrчня 
І�2�-І�30рр. 22 березня 

Те саме,читальні: "Просвіта" в c.r сІчня 
васьківці за І92�Р. ЗІ грудня 

Те саме,читальнr "Просвіта" 
в с.Краснолука. 

28 жовтня 
24 '5ерезня 

l-.J2'.:J 
І-.JЗІ 

l<.12-.J 
І'.131 

І'-128 
l;J2'J 

262 Те саме, :ІИ'rальні "Просвіта 11 

в с.Напацrвка. 
Іблис•rопаца 1';;12� 
27 березня 1932--

263 

264 

265 

l'.JЗU рік 

Прот9коли засідан6 членів 
правлrння товариства "Просвr
·га" в м. К еменець

Рішення повітового товарис
·rва "Пр9світа" про відкриття 
читальнr в с.ьерезина 

Циркуляр,інструкцtя,вит�г з ста'І'УТУ І протоколrв засr�ань
Л1(1СТування з Кре;•-ленецькю� по
вr тови� староством пnо вrв
криття :1ите;tльні II Прос ві: 'ra' в
с.великr ВІКНИНИ.

266 Звіти про виконан р�боту 
читальні "Просвіта" в с. 
Гриньки. 

267 Рішення повrтового товарис
тва "Просв±та",прQтоколи �а
сrдан�,заяви членrв правлrння 
про вrдкриття ч�тальнr.та 
сп�ски чл�нrв,вrдо�остr про 
з�лrну керr вного сюта1�у •га пр, виконану робо•гу в с .Дзвиняче.

28 серпня 
ь липня 

lb ЛЮ'І'ОГО 
14 ,іЮВ'ГНЯ 

17 липня 
5 березня 

IIJЗU 
l'd32 

1-.,зu 
l'-130 

І�ЗО 
І'-131 

березень І'.JЗО 
б травня 1�32 

22 СІЧНЯ

22 березня 
І�ЗО 
І'JЗ2 

43 

55 

48 

30 

25 

38 

25 

зо 

? 

24 

42 
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268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

Рішення та інші: мате і:али пові:-
т9вого товариства. "Просвіт�" r;po 
вrдкриття чи11·альнr в с .Загrрцr. 

Циркуляри,в1тяги з 9татуту,пр9-
'!'ОКОЛИ засrдань та вrшеННЯ ПОВІ-
тового това иства " освіта "про 
відкриття читальні в с.Колоцне. 

Листування з Кременецьки-л r:ioвi-
товим ста оством,заяви членrв 
товариства "Пр9світа" про ві:�-
к иття читальнr,списки та звrт 
про роботу в с.Лалі Садки. 

Рішення повітового товариства 
"Просві:та",л1:1стування з Креме
нецьким пов�товим староством, 
заЯ?И жителrв та членrв чита
льнr про надання.дозволу_на 
пров�дення ?ечорrв самоцrяль
ностr та звrти про виконану 
роботу в с.Свинюхи. 

Рішення повітовоготоЕариства 
"Про9віта",витяги з протоколів 
з�сrдань,заяви жител�в про . 
вrдкриrтя ЧИТ�ЛЬНІ 'ВІ,ДО'АОСТІ 
про змrну керrвного складу, 
про �иконану р9боту,списки . 
Ч.JJенrв читальнr в с.Тетилькrв
цr. 

ВитяJ;1 з протоКОJJУ зас І u,ання 
членrв ади повrтового това
риствс}. Просв�та" та заяви 
жителrв r;ро_вrдкриття читальнr 
в с.ІСськrвцr. 

Журнал облік� членr в. ·говарис
'l'Ва "Провіта за І'.JЗU-І-JЗЗрр. 

Списк� членів та жу нал облtку 
видачr книг чи•rальнr '\1росвr та" 
в с.Мала 1 ндруга за І�ЗОр. 

Списки членів читальні: "йро
с�іта" в с.Катербург/!{атери
нrвка/за І;1ЗОр. 

Те са\ІІе, в с. Торчин за І'.іЗОр. 

10 лютого 1930
20 травня І�ЗО

14 липня І�ЗО 
14 липня 1�30 

14 жовтня І ЗU 
ІІ 6ерезняІ�З2 

20 лютого І'.JЗО 
24 КВІТНЯ 1І;J32 

ІО січня І�ЗО 
20 березняІ-332 

24 КВ І 'ГНЯ І'.130 
G ·rравня І-JЗО 

І'.130 
І'jЗЗ 

І�ЗО 
І 30 

І-.JЗО 
1-JЗО 

1';}30 
I'JЗU 

ІІ 

5 

30 

27 

32 

з 

ІІІ 

86 

18 

4 
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278 Списки боржників з сплати член
ських внесків читальні"Просвіта" 
в с.Лопушне. 

27� Журнал обліку сплати чJ_Іенських 
внесків членами читальнr "Про
св:і:та" в с. �ала Андруга за І ЗОр. 

280 За�ви окремих осіб про пRийнят
тя rx в члени товариства Про
світа" за І930р. 

281 

282 

283 

284 

285 

заяви,анке!и окремих осі9 про 
прийняття rx в члени повrтового 
товариства "Просвіта"та списки 
членІв. 

Листування� ВолинськиJ воєвод
ськ�м управлІнн�м,Кременецьким 
магІстрат9м та Іншими про надан
ня д9зволrв на.проведення збору 
коштІв для будrвництва "народно
го дому" в L-A. Кре�енець, про забез
печення службов�rв на випа�ок 
непрацездатностr,про органrзацrю 
святкувань пам'тr т.Г.Шевченка 
•ra Інших питань.

Листування з правлінням читаль
ні '.'Просвіта "пр:J збір кошті в на
будІвництво "народного до·л:у" в
м.Кре1Іf1енець,_,та 9писки членrв чи
тальнr в с.орикrв.

ЦиRкуляр� повітовог9 товар�ст
ва Пр9свrта" п�о збrр коштrв
на 6удr вництво народного дo·,riy"
в ·л.Кре�1енець та. сп�ски ч11енr в
читальнr в с.Ланrвцr.

7 вересня 
7 вересня 

15 січня 
1 цервня 

22 лютого 
IU груцня 

20 лютого 
8 лютого

UиркуJ_Іяр повіт□ ?ОГО то�ариства "l1pocвr та "про з6r р кошт r в на ·5у
ді вниц 1rво "народного до•л;r" в ·л. 
ІСременець т� .. СПІ(tСКИ членr в читаль2І лютого 
нr в с.Матвrrвцr. 22 лютого 

286 Журнал обJ_Ііку __ надхо-�ження юрд
ноr та вихrцноr кореспонденцrт 
товариства "Просвіта". 

6 березня 
;:/; ,1f '1_/1 µ-л:,,

І�ЗО 
1930 

1<;}30 
1�30 

1930 
І�ЗО 

І�ЗО 
1�32 

І�Зu 
І�32 

І�ЗU 
І'dЗО 

1;:JЗО 
I'd32 

I';JЗU 
ІQЗО 

/' 

40 

257 

47 

184 

І 

4 

2 
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287 Протоколи збо ів членів читаль- 28 грудня І�ЗІ 
ні "Просвіта" в с .Шумськ. 15 jерезня IiJ32 3 

288 те саме,проток9ли засrда�ь �ле- І� сrчня І�ЗІ 
нrв ради чтальнr в с.Якимrвцr. 25 березня l(J32 5 

28� Звіти про ро◊отх читаqень това
рис·rва "Просвrта в с.Бодаки та 
tlaлa Андруга за IIJЗlp. 

2�0 Циркул�ри,листування з Кре:-ленець 
ким повrтови� староство� про на
дання дазволу �а п�ове�ення цня 
Т.Г.Шевченка,рІЧНИИ ЗВІТ про ро-

1-.JЗl 
20 березня 1�32 2 

боту читальнr товариства "�осві-18 6ерезня І�ЗІ 
та" в с.Вережці. 20 березня I'd32 ІІ 

2'dl Лис гrування з Кре�-ленецьким r;ові
товим староство�,заяви членrв 
тава ис·rва. "П осв± 'ra "про ві цr<рит- 6 '5ерезня l'.:131 
'ГЯ читальнr в с • .3орс.укw. l'd червня l'.;;131 4 

2-.J2 

2 4 

Листування з Креtленецьки,,1 пові
товим Староством,витяги з 9тату-
ту та протоколу,заяви членrв то
вариствІ?, "Прос вr та" про відкрит'l'Я 
читальнr та нада�ня дозв9лу на 
провед�нн� вечорrв самоцrяльностr27 

В С • 1алr ВІКНИНИ. 
лютого ІJЗІ 

1-;JЗІ 

Лис'rування з Кременец½кюл r::ioвi,·, .. 
товим староств�м,заяви членrв 
·rовариства "Пр9сві та II про ві ц
криття читальнr в с .І{олосове. 

Те саме, в с. l{охан:і: вка 

6 травня 

8 nересня І�ЗІ 
20 '5ерезня І'.132 

27 листопа ·щl�Зl 
15 травня І'.і32 

2-J5 Те сюле, в с .�Далий Кунv1нецт) 20 f
U

) В'І'НЯ ІJЗІ 
Іб СІЧНЯ 1�32 

2';:Jб Те саме, в с. Лі 'ГJ виці ';;) "Jерезня І;JЗІ 
8 ')ерезня І'.332 

Іб 

8 

5 

10 

Іб 

5 
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2�7 Циркуляр�,витя�и з статуту та 
п отоколrв засrдань,�истуван
ня зКременецькитvt по в r т9 вюл 
староством, заяви членrв то
варис1rва "ПросJ;3іта" про ві ц
криття читальнr, надання JJ,Оз
волу �а п ове�ення вечорrв 
самодrяльностІ в с.Старий 
Олексинець. 

2�8 Витя� з пр9токопу засіцання 
членrв повrтовоr ради това
риства "Просвіта'.', листу?ан-

29t.:J 

300 

ня та заяв� членrв.провrдкрит
тя читальнr в с.Снrгуровеч
чине. 

ЛІ(Істування з Кременецьки.� по-
вrтовим староство�л про вІJ,-
криття ЧИ'ГІ?-ЛЬні "Просвіта�' 
заяви членrв про надання 1_1.0-
звалу.на пров�.:1,ення вечорrв. 
Са\.1ОДІЯЛЬНОСТІ в с.татаринцr 
/Веселівка/. 

Витяг з протоколу та статуту, 
л�:tстування з Кременецьки л по-
вrтовим староство�,заяви чле-
нtв това иства "llро�в±,га" про 
вrдкри'rтя читальнr в с. Чес-
нівський Раковець. 

301 Ци куляри,витяги з статуту та 
протоколу, л1:1стування з Кре ле-
нецьки� повrтови� ста оство� 
прQ відкриття читальнr "Про-
свr та "в с .Шу�лське. 

302 Дозвіл Кременецького ПО В І '!'О ВО-

го 9тароств� на про�едення ве-
чорrв саtлоцrял�:,ностr чи•rальнею 
"Просвіта"в с.Ланівц±. 

303 Список членів читальні "іlзосві-
.та "в с. Біла Криниця за l';;J Ір. 

304 Те саfле, в с.Березина 

305 Те саме,в с.Васьківці 

26 серпня 
24 КВІТНЯ

з 

1-.іЗІ 
1�32 

І8 жовтень 1931 
27 листопада І93І 

7 'ІГОВ'ГНЯ І'JЗІ 
ЗІ гр�дня І�ЗІ 

15 вересня І-JЗІ 
2u грудня І�ЗІ 

14 грудня І�Зl 
12 липня І'-132 

� - d�кр І�ЗІ 
3() вересня І';;JЗІ 

1';)31 
І�ЗІ 

І�ЗІ 
І�ЗІ 

1,Bv� l';)ЗІ

,f ,С) ,,е-и п µ.Л,, І<.131

4 5 

б 

7 

13 

6 

І 

І 

б 



І 

306 

307 

308 

зо� 

ЗІО 

311 

312 

"Ir
...) .j 

314 

315 

33 
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Список членів читальні "Просві
та" в с.Великі Вікнини. 

Те саме9Ліцихів. 

Те саме,в с.Лідихів. 

Те саме,в с.Ри.цом.иль. 

Те саме,в с.малі Садки. 

Те ca,vie,в с.Та'rаринці /Веселівка/. 

Те саме,в с.Нкимівці. 

Список членів чиальні "Jро
сві т� "з зазначщшям спла'rи 
каш�хв. з, кqристрвання книгами. 
в с .Яки н вцІ 

За�ви жителtв 9іл Гряда,Крас
ногrрка,Якимrвцr,Борс1ки, 
шумськ про прийняття.іх в чле
ни 'І'овариства "Просвrта". 

#{урнал ОбJ,Ііку зіt5раl:{ИХ КОШ
ТІВ з членІв читальнІ "Про
світа"в c.tJlaлa Андруга за 
користування книгами. 

з 

1�31 
І'JЗІ 

l'jЗl 
ljЗl 

І'.іЗІ 
1�31 

Іі;.ІЗІ 
І�ЗІ 

І'.JЗІ 
І�З� 

,.f"4,0,,,ep..;. І�ЗІ 
1� І�ЗJ;, 

I-JЗl 
І-.JЗ0 

І'.131 
l'.J3l 

1-JЗl 
1�3І 

l';jЗI 
І�3І 

ЗІб 'J'e саме, в с. Тата ринці /Весе- ІІ в�ресня І-.JЗІ 
лІвка/. 2� сrчня 1�32 

317 }j{.урнал обліку зібраних кош
тІв у фонд товариства з чле
нів читальні "Просвіта"в с. 
Татаринці /Веселівка/. 

318 j).{_урнал обдіку зібраних кош
тr в за корис•rування книга,1111 
членами читальні "Просві,га" 
в с.Чеснівський Раковець. 

б вересня 
21 червня 

1';131 
І-.132 

ІІJЗІ 
І�32 

4 5 

4 

28 

3() 

4 

8 

17 

2 

173 

7 

7 

6 
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320 

321 

322 

323 

324 

34 
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Акт пе евr ки каси читальнr 
"Просвіта" в с.Л:ішня,від 8 r5е
резня.І�ЗІ . 

С rгатИС'І'ИЧНІ ві ЦО1лост:і про 
приб:утки 'І'а ?Идаrки бю,J,жетних 
коштrв,про кІлькrсть книг та 
читалень 'rова истаа "Jpocвi 1ra" 
:за І'.33Ір. 

з 

8 березня 
8 І'jерезня 

Ка.сова книга читаль1�і "Просв:і •rc.:1." ІКО в тень 
в с.Тата инцr /Веселrвка/. ue езань 

}t{урнал обліку вхі:дн()Ї корес
понценції товариства"J.1ро
св.і'га" 

J рнал вхідної та вихі�ноЇ 
кореспонденції читальні'Про
свrта"в с.ПочаЇв. 

1�32 рік 

Ци куляри п9вітового това
риства "Просвrта" та ли9ту
вання зКременецьки� повrтови•-f 
староством про надання д?з
волу �а прове�ення вечорrв 
самоцr�льностr присвячених. 
па,1' ятr Т.Г .Шевченка про лr
квідацію товариства 11 1Іросві-

" 
к та в м. ре�енець. 

ІЬ серпня 
7 грудня 

28 серпня 
ЗО червня 

4 СІЧНЯ
24 грудня 

325 Відомості читалень 'Говарис-
тва "П ,освіта "про з:ліну кері в
ного складу та викон�ну_ро�оту 
в села:)5: Бода�и,Великr ВІкн1;ши, 
Корначrвка,Лrтовище,Рохманrв, 
Шпиколоси. 

326 

327 

Ци�куляри повітового това· ис
тва П освіта�про організацrю 
святкувань,звrт про виконан 
ро69ту т�_спи9ки членів чита� 
льнІв с.DІлозrрка. 

Uи куляри 'ГОвt�рис"FВ•.l "llpo
cвI•ra"пpo. орга.нrзац�я <..:вят-:кувань, звrти п о змrну керrв
ного складу та викона1:1:v обо
'l'У читальнr в с.Васькrвцr. 

8 ЛЮ'І'ОГО 

24 КВІ 'ГНЯ

8 лютого 
25 червня 

І'dЗІ 
І';ІЗІ 

І�ЗІ 
І�ЗІ 

І ЗІ 
I-J32 

І'.JЗІ 
І�ЗІ 

І�ЗІ 
l-J32 

I-J32 
lі;JЗб 

I'j32 
l'-132 

l'.J32 
І�32 

І'.132 
І'.132 

4 І 5

І 

І 

б 

17 

IU 

23 

47 

ь 

7 
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328 �истування з Кременецьк1:1:v1 по
вІ то вим староство:л про вІдкрит-
тя. читальні "Просвіта" в с. ІІ лютого 

32� 

330 

ГнІздичне. 17 лютого 

Заяви жителів про прийняття 
їх в члени товариства "Просві
та" в с.Великий Кунинець. 

Рішення,в1:1тяг з стат�ту,про
токолу засІцання членrв това
риства "Пр9світа" п о від� ит
тя читальнr в с.Лосятин вІд 
27 квітня І�З2р. 

17 лютого 
27 лю•rого 

27 КВІ 'ГНЯ 

2? КВІТНЯ 

з 

l-..i32 
І�32 

1�32 
I'.J32 

I':j32 
I'd32 

ЗЗІ Ли9тування з Креrленецьки'л. 
повrтови� староство� п о вr�
кр1:1ття читальні "Просвrта"тс1. 
звrт про ?ИКонану роботу в 
перец�rстr Пе�елrски. 

21.J листопадаІ9;l2 
9травня 1932 

332 · �истування з Кре-.�енецьки 1 по
вr •говим староствоч та заяви 
осіб про відкриття 'ra пе е1ліщ
щення читальні "Просвіта в с. 
Сураж. 

333 

334 

33f1 

336 

337 

338 

33'.J 

Списки членів повітового то
вариства "Просвіта" з�1. I'J32p. 

Списки~членів·читальні "Про
світа" в · с .• tала Анд_руга за 
I'.J32p. 

Те саме,в с.Літовище. 

Те саме,в с.Передмірка 

Те саме,в с.Тетильківці. 

Те саме,в с.Шумське. 

UЗаява �узика Фец9ра про пр -

иняття иого в повrтове ук�аrн
ське ТО1?ариство "Просві:•rа но. 
посаду rнструктора. 

15 СІЧНЯ
25 ЛЮ'ГОГО

30 КВІТНЯ

30 І{БІ ТНЯ

I<J32 
1932 

l(J32 
1932 

І;.132 
І�32 

l'.132 
І�32 

1�32 
1�32 

І.13� 
І;132 

1�32 
I-J32 

I'.J32 
I'.J32 

4 5 

2 

з 

4 

ІІ 

4 

38 

7 

4 

8 

7 

6 
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Заяви осіб про пийняття їх у 
членитовариства "Просвr •ra "за 
І�32р. 

341 ;кт �е ЄВ!Р�� члена�и ревт-
зrйноr кoмrcrr роботи читаль- ІЗ �е езня 
ні "Просвіта"в с.Боцаки. 2 квrтня 

342 Жу нал обл і ку надхо :r,жеНІ;іЯ 
члвнських внеських внескrв 

,....4,., .j -..:,

344 

345 

від членtв читальні "Просвіта" 
в с.Вишнrвець.заІ�З2�-

Те са1,1,е, в с. йочаї в за І�З2р. 

С Е К Ц І Я 
КУЛЬТУРНО- ПЮСВІТНИЦЬКА 

Звернення Роменського това
ист�а "Просвіта"про збЇf 

коштr в на оплат. па л: ятню<а 
т�Г.Шевченку та пр9токоли за
сrдань пред.,ставникrв Кре\t1е-;н�цьких шкrл про органrзацrю 
вrдзначення пам'ятr Т.Шев
ченка. 

Звіт.про nобgту ку�3турно
просвrтницькоr секцтr това
риства "Просвіта" за 1�25р. 

346 Проrрюли з .. ic·ropir та гео-
г aфrr Украrни. 

С Е К ц І Я 
ШКІЛЬНА. 

І�2І р. 

347 Листування з Кременецьким 
повітови'А Ш1_сільни'>1 tнспекто
рато�,п авлrн�ям спrлки коо
пе:ра 'ГИВІ В та ! НШИ -ЛИ , про . Н()

ВИИ поряцок ВІДК иття ШК!Л у 
І�21-І�22навчально�у оцr,за-

ЗІ березня 
7 березня 

з 

яви вчителів п о прийняття 10 че�вня 
на. роботу. ЗОлистопада 

1�22 р. 

248 Прото1сали. оргаJіЇ заці �них 
,_зб

rf?і�- ШКІ)ІЬНОІ _секцrї 22 лютого _. ро rлькrсть пrцручни.ків ТІ березня

1932 
1932 

І(JЗ2 
1�32 

1';)32 
l-.132 

1911;) 
1�21 

l';J25 
1';)25 

1�32 
Ilj32 

l'.J2I 
1�21 

4 

5 

7 

8 

4 

7 

15 

38 

12 
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349 

350 

С Е К Ц І Я 
ДОШКІЛЬНОГО ТА ІЮЗАШКІЛЬНОГО

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

I'J2I рік 

Заяви та доповідь члена то
вариства "Просвіта" Аркадtя 
Животка про роботу з цошкІль
ного вихованІ;Ія. цітей у Кре•ле
нецькому повІтr. 

1�22 ртк 

Протоколи засідань,звіти та 
irnµJ �латеріали про роботу 9е
кцr r дошкІльного т� позашкr
льного виховання �rтей. 

351 Журнал 06,JJЇKy ВИ,J,а'l'НИХ книг 
цІтям з бr9лrотеки товарис
'l'Ва "Просвr'rа" за l';122p.

352 Касова книга с;:екціЇ .:1,ошкrль
ного та позашкrльного вихо
ваІ:ІНЯ дітей товариства "ПрJ
свrта" за l;i22p. 

I-.J23 ")ІК 

353 Пр9!околи.зборів членrв 

24 т�авня 
12 вересня 

12 лютого 
"'грудня 

секцІr д9шкІльного виховання 
тапозашкrльного виховання 
дітей,листування з укра·fнсь.
кою;гrм�азrєю про органr 7зацІю вrдзначення пам' Я'l'І 
т.г.шевченка та заяви членів 
про �рийняття Їх дітей у
6 r9лrотек:у товариства "Про- ';1 .тrю·rого 
СВІ та"· 23 

354 

1�26 рrк 

Касова книга секціЇ дошкr
льного виховання і позашкіль
ного виховання дітей товарис
тва "Прос аі 11•а 11• 

грудня 

З серпня 
15 серпня 

І92І 
І92І 

I'::J22 
lid22 

1';122 
І�22 

1';122 
l;J22 

J\j23 
I-J23 

I'j26 
I'J26 

12 

12 

ICJ 

33 

з 
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С Е К Ц І Я: О П І И 
I-J20 рrк 

Стат. т,інст кція п о обо
ту "Українських міщанських 
комітетів" ,л�tстування з Ва -
шавською ф�лrєю Че �оного 
Х_ре9та, Львr вс?КИt.Л мr ансьl_<и,л 
комrте'l'ОМ та rншю.JІи арганr
з�цІями про асигнування кош
'І'І В. 

І'-121 ІК 

Проrоколи засідань П)авлін
ня жrночого гуотка,кошто ис, 
звіти про роботу та л�стуван
ня.з ременецькою �овrтовою 
с�Ілкою кооп�ративrв, про ви
дІлення кошт І в на утри:1ання 
дитячого садка в м. І{ре·ленець. 

l1р9токоли,звіти та fнші :ш.
терrали про_ обоrу жrно9ого 
гуртка секцrr ОПІКИ ПОВІТО
ВОГО товариства "Просвіта". 

358 Інформація секції ')ПІКИ про 

зь'j 

360 

важке мате_рІальне стаf;іqвище 
населення,оюцжет секцІr на 
І�2І рік та списки 4ітей,до 
знаходяться в п итулках 'Л.

Ке, енця 

Заяви окре.�их oc.t 15 t1po на
_о,ання ?.11атерІаль1�оr �опа юги 
про прийнят•r·я ДІ •гей в. КlJе
'ленецький садок та звІтл

секц±Ї про ро.з,.�аний l ... \ЯГ .за 
І;;12І • 

І-.123 І к 

І СІЧНЯ
23 г удня 

4 КВІТНЯ 

3 

7 лис•rопада 

14 березня 
15 червня 

22 квітня 
25 червня 

Ь СІЧНЯ 

1Jро·rок9ли, витяги J п JІ)'rоко
лІ в засІдань п о ви�ачу кош
тів чл�на� секції та заяви 
останнІх з цього питання 2-J ЛИС'l'ОПЗ.Да 

I�2U 
I'.J2I 

I'.:J2I 
I'd2I 

I'J2I 
1�23 

1;J2I 
І�2І 

І-.-і21 
1�21 

l'.i23 
1�23 

4 

77 

ЗІ 

65 

13 

23 
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з 

2 

Підписні листи паже тв вань 
для потреб повітового товари
ства "Просвіта" за l;J23p.

362 Касова книга дитячого садка 
секції опіки повітового това- липень 
рис тва "Просвіта". ЗО жовтня 

з 

363 Відозви,п отоколи засідань 
членr в комr тету до�:�о·,юги по
терпrлим вrд пожежr,лист� по
жертвувань,списки потерпrлих 
та JJИСтування з Креі.ленецьк�м 
ПО?ІТО?ИМ стQ,роством про лr- 30 листопаца 
квrдацrю ког,11те1•у. ІО лис·rопаца 

364 Прот9коли засідань та ін:rµі 
матерrали про роботу лекцrй-
но� секцЇЇ ·rовариства "Про- l грудня 
свrта". 24 КВІТНЯ 

СЕКЦІЯ: 
ЛЕКЦІЙН, 

1�26 ріІ( 

ЗбЬ Звернення.Львівського колr7те'rу про вrдзначення пам' ятr 
пис ь,ленн�ка І ! В:. Ф анка 1 r:i -

ограми з rсто rr ,гeo�pa�rr 
для читання ефе атrв членu-
\1И ч�:�тальні Про еві та" в с. З ве есня 
Вишнrвець. З вересня 

'-- ·. СЕКЦІЯ: 

3ІБЛІО1ЕЧН, 

I'J20 рrк 
366 Протоколи засідань,звіти 

т� ІІ:Іші .1а•r�ріали. [Іро роботу 
бrблrотечнот секцrr таваuистваб *□втня 
"Просвіта" ... 22 г уцня 

IJ2 
1�23 

1�23 
1�23 

1�25 
1926 

I'd20 
І�2І 

І'.і26 
lj26 

І 20 
1�22 

4 5 

4 

Іб 

ЗІ 

41 

2CJ 

105 
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І! 2 ! З ! 4 ' 5

І'.121 рпс 

367 Протокол з�сrдан�� членrв 
бібліотечноr секцrr та акти 
про пе евrрку книжкового •щ
газину,про пrдвищ�ння р9зц!
НОІ{ на КНИІ!(�И 'пап Ір та ІНШІ 
канцелярськr тавари. 

ЗG8 

370 

371 

1�22 рік 

Журнал видачr книг .з r;і:'Sлі
О'rеки '!'О ва рис тва "Про св і та". 

Довіц1си уч':5ових зак.1адrв,ви
цаних учн.я·л 1,ля користувш-1ня 
�ібліотекою товаписrвu "1�0-
с ві та" в -.,1. І{ре· ленець 

Каталог книг та ж_•:1на.лrв ... щя 
читалень "й освіта ,листуван
ня з редакцrя:ш, кн�.-ккови:./Іи -ла
газинами про закупrвпю книг r 
;fурналr в та сплату г ошей за 
придбання останнrх. 

Список книг 1іjліотеки пові-
1·ового товариства ";Jpocвi·ra" 
за 1'.12Зр. 

1';)24 рік 

372 Журнал о�лі:ку вицачі книг з 
бібліотеки товариства "Просві
та" за І�24р. 

373 Те саме,за 1';)24р. 

I'J25 рrк 

374 Журнал обліку книг бібліоте
ки товариства "Просrзіта" за 
1�25р. 

1�26 рік 

375 Списки книг книжкового,.лага-
зину 'rовариства "Просвtта" на 

продаж та журнал видаткrв. 

З вересня 
22 Dересня 

28 серпня 
8 серпня 

Іб липня 
21 липня 

1�21 
1921 

1922 
I-J22 

1';)22 
1-.)23 

1�23 
1';rJ25 

l'.J23 
ІІJ23 

1924 
l-J24 

1�24 
11J24 

1�25 
ГJ25 

48 

28 

128 

3() 

41 

б 

46 

l'J26 
1�26 26 
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І 2 з 
-------------------------------------------------------------------------

376 

377 

3?8 

Касова книга 6:і:'5л:і:оте1<и чи- l-;i квrтня 
тальні "Просвіта" в с.3ережц:і:. 18 квrтня 

Інвентарна книга б:і:бл:і:отеки 
читальні "росвіта" в с.Тор-
чин за 1J26p. 

fuурнал обліку ви�ачі книг 
членам читальні "Просвіта" в 
с.Торчин за 1�2бр. 

1�27 рік 

37� Журнал обліку_видачі �ниг 
члена'л читал'::)НІ "11 освrта"в 
с.васьківці. 

380 ·е саме,в с.11атвіі'вці

381 Журнал 0І'5лt1су J3J:'!Ц�чі книг і 
список членrв оr�лrоте�и то
варис гr ва" llpoc в і гга" в с. 1lоча
Ї в за l�27p. 

1�28 рпс 

382 Журнал обліІ{у ВИJ,ачі l{НЛГ 
членам читальні "l�о�ніта"в 
С. 3ОДаІ{И. 

�83 Те саме, в ·-1. ре'ленець Jd 1�28 �. 

384 Те саме,в с.Лідухів 

385 Те саме,в с.Лішня 

386 Те саме,в с.ПочаЇв 

387 Те са"1е,в с.Шпиколос:и 

I'.J26 
I-.J28 

І 26 
1�26 

1�26 
1�26 

1�27 
I'J32 

l'.127 
І�ЗІ 

1�27 
І'.127 

І 28 
ІІJЗО 

І'.і28 
1�28 

1�28 
1ІJ28 

1';128 
1�28 

І-.і28 
Ilj28 

1;)28 
1�28 

28 

32 

116 

4· 

18 

128 

IU2 

38 

Ь7 

ІІО 

48 
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І ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

388 

38.J 

з�о 

І�2':) р:і:к 

журнал обліку осі6,що_коІ_)исту7

валисm книга:ли читальнr. "Просвr
'rа" в с.Бодаки за I-J2-.Jprк. 

TG са;ле, Гриб о ва • 

ж:.;рнал облtк� вида�і книг чле
нам читальнr ]росвrта" в с.Г_ри
бова. 

3'.:JI Те са�.ле, в с. ПочаЇ в. 

3�2 

3-JЗ 

З'd4 

3'd5 

I'.J30 рrк 

Журна)}: обліку кнщ1 чи гrальні 
"Просвrта"в c . .t3opщrnкa за lІ,,,ІЗUр. 

Журнал облікХ видач± книг чле
на·,1 чи•rальн± Просвіта" в с.КА
тербург /Ка•геринівка/за IJ3Up. 

Те саме, в с. Вели1<ий Кунинець. 

Те саме,в с.�олотк:і:в. 

3'.:іб 'е саме, в с.Н&падівка. 

3;18 Те саме, в с. То·гильк:і: вці. 

З�'d Те саме,в с.ТQрчин. 

400 

І'.:і3І ;нк 

Звіт про ро�от� бібліотеки то
вариства "Просвr·га"'J 1.1{ре11енець 
за І�ЗІр.

I'd2� 
І 2';J 

l'ii2'.J 
І;JЗІ 

I;12'.J 
І'.іЗО 

1�2-.J 
І�ЗU 

І�ЗО 
І-330 

І 30 
І�30 

І'.:і30 
І-.130 

1�30 
І�ЗО 

І�Зu 
1�32 

І�ЗСJ 
І�ЗО 

І'.:іЗІ 
І'dЗІ 

88 

ЬІ 

72 

57 

55 

28 

33 

б 

68 

3U 

б 
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І ! 2 

401 Каталог книг пересувнот jі�-
ліотеки товарис•rва "Просвіта" 
за І'.JЗІр. 

402 Журнал обліку ви�ачt книг І

списки боuжникrв бтблтотеки 
товариства "Просві•rа"в �л.Кре
менець за І�ЗІр. 

403 іК.урнаJ_І обліку. видачі книг з 
:1и'11альнr -•�нросвrта" в c.11!a1.n 
АНдруга за І�ЗІ . 

404 Журнал оr511Їк книг читальнr 
"Просвіта"в с .'v1алі Вікнини за 
І-jЗІр. 

405 lі{урнал а6ліку видачі книг з 
ч�тальні "Просвіта" в с.Карна
чrвка за І-JЗІр. 

406 Те са�е,в с.Лози. 

407 Те сш.ле; в с. Татаринц± /Весе
лі вн:а/за 1�31-It.J32p 

408 Те саме,в с.Чеснівський Рn-
ковець за І�ЗІр. 

409 Каталог книг читальнr "Про-
світа" в с . ;л:ала Анцруг:1 за 
l'jЗip. 

410 

411 

412 

Те Сй'.Л:8, В С. оорщі ВІН.І..

Те са�е,в с.Лішня. 

з 

І'dЗІ 
l�ЗІ

І�ЗІ 
І�ЗІ 

І ЗІ 
І'.і31 

І�ЗІ 
І��І 

І'.і' І 
І93І 

І�ЗІ 
І�ЗІ 

І�ЗІ 
l'J32 

1�31 
1931 

і -?Іtс-&н.Jі.-- 1 i:.J З І 
1�31 

1�31 
1';)31 

І�ЗІ 
І�Зl 

1�31 
І'JЗІ 

4 5 

5 

102 

40 

34 

Ь4 

38 

14 

5 

6 

43 

І� 
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I 2 ! З ! 4 ! Ь
-----------------------------------------------------------------------· 

СЕКЦІЯ: 
ВИДАВНИЦТВА 

I-.Jl-J рік. 

413 Протокоnи засрr,ань членІ в 

4І4 

4lb 

416 

417

418 

4І� 

420 

421 

видавничоr секцrr товариства 
"Просвіта" ,��ісячнt з�іти пр9 
роботу секцrr та ІНШІ латерr
али. 

1<.120 рік 

Протокол� засr�ан� членrв 
повІтового правлrння та вица
вничоЇ секціr товариства "Про
світа" 

Жу нал обліку книг у ю-rиж
ковому _ �агазинr товариства 
"Про св r ·га" . 

l-.J21 рrк 

Списки книг книжкового �1-

газину товариства,�истуванн� 
з Кременецькою.повІтовою спІл
кою кооперативrв,Волин9ьким 
видавництвом пр'J закупrвлю та 
продаж книг. 

Витяги з газет та журналів 
товариства"Просвіта"за I'J2Ip. 

Кд.со ва книга книжкового �ла
газину. 

1';;:!22 рrк 

. Прото1илr:1 зас і 1,ан:), з ві ти та 
ІНШІ rлатерІали п J,1 ро'5І)ту кн�у
wко ?О го :�1ага� ину Кре-ленец ьк9 r 
повrтовоr спІлки коопе�ативІв
і 1rовариства "Просвіта.То•л-1. 

Те са:-ле, то �-2. 

Те саие,то�-3/останній/. 

2 травня 
б травня 

4 ЖОВ'І'НЯ 

20 КВІ'І'НЯ

21 ЖОВ'І'НЯ

22 ве�есня 

І червня
26 грудня 

травень 
вересень 

21 КВІТНЯ

грудень 

12 КВІТНЯ

ЗІ грудня

ІО СІЧНЯ

Іб грудня 

1919 
1921 

1'320 
1921 

І'.і20 
1-.J2I 

1'.)21 
1';;)21 

I'd2I 
I-J2I 

1;;!21 
1;J2I 

I'd22 
1�22 

1�22 
l'J22 

l':i122 
1�22 

46 

17 

82 

34 

14 

124 

I5'd 

146 
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І! 2 ! J ! 4 ! Ь 

422 Про'гокgли за9_;дань членІ в ви-
давнич9r секцrr товариства б листопада 
"П освrта". 10 грудня 

423 Акт здання-приЙНЯТ'І'Я ДІЛОВО :..1,-

ства загального книжкового �.лз.-
га�ину Кременецьк9Ї повітової 
спrлки к�оперативrв това иства 
"Просвіта" та інші матерrали. ІЬ 'l'равня 
до нього. ЗU червня 

424 Листування з ДьвЇ вськи·л това-
иством "їїросвr ·ra" тапе.цагог 1 ч

ним ·rОБІ?,рИСТВОМ та ІНШИМИ про 
продаж r придбання книг та роз2І rр��ня 
цrнки на них. 2 гру:�ня 

425 Лщ:тування q Кре\�енецькою . 
по в� 'І'О вою СПІЛКОЮ КООПЄрсl'І'ИВІ в
та.rн�ими товариствами про 12 сІчня 
закупr влю 'ra розпродаж книг. -.J гру цня 

426 �урнал обліку обігу книг у 

427 

428 

42';) 

43() 

431 

книжкових �агазинах товарис- трRвень 
тва "Просвіта" за l�22-l';)33p. листопад 

Касова книга СПІЛЬНОГО КНИІ!('

ков9го м�газ�ну Кре v1енець1{01 
ПОВІТОВОІ СПІЛКИ КООП8J8ТИБІВ 
r товариства "Просвітаt '�а 1�2::::р. 

l';і23рік 

Статут,листування з3ерлінсь
КИ'М това ИС'11 ВО·v1 "Вида.ВНИЦ'l'В0:fКраЇНСЬКОХ МОЛОі?,і 11 r:Jp0 ПрИ.J,
•)аННЯ украт нськоr ЛІ'І·е�а'l'ури.

lІроrоколи засrдан� членrв 
правлrння книжкового -.лагази
ну ·rовариства "Просвіта". 

Річні,�ісячні фінансові �вr
'l'И книж1{ового магазину повr
'І'ового ·rовариства "йр'Jсв±,га�'
за І�2Зр. 

Віло лостt на випла'гу :зар
плати працrвника� кни�кового 
чз.газину "Просвіта". 

ЗО ,jерезня 
ЗИ ·5ерезня 

14 ·гравня 
23 грудня 

І СІЧНЯ
І СІЧНЯ 

І5 лютого 
ЗІ )!(QВТНЯ

1�22 
1';.-J22 

І'.122 
ІІ;J22 

I'J22 
1�22 

I'J22 
1�22 

1�22 
1�23 

l-j22 
1�22 

1�23 
1�23 

I'd23 
I'J23 

Ilj23 
l';i24 

І�23 
І';:)23 

5 

34 

86 

81 

62 

81 

бЬ 

58 

64 

15 
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1 ! 2 ! З ! 4 ! 5

432 Акт перевірки наявності tнвен
таря та книг магазину повІтово
го товарисвта "Просвrта"за І�2Зр. 

}'.j23 
1�23 

433 Журна� о�ліку надходжень та 
видаткr� коштІв у книжковому 
маtазинr повІтового товарис
тва "Просвіта" заІ'.;123р. 

434 1�24 рік 

434 Протоколи зборів,річні зві
ти про роботу КНИІККОВОГО мо.
газ1:1ну. товари9•rва "Просвіта" 
та ІНШІ 'лате rали цо них за 
І923-1�24рр. 

435 Річні, ;:лісячні фінансові з�І
ти книжкового магазину повr
•rового товаІJиства "Пров:і:та" 
за I�24-l'.J26pp. 

436 Звіти Про ро'5оту КНИ$КОВОГОмагазину товарис•rва "Просві
та" 

437 Списки книг та Інвентаря 
книжкового магазину т�варис
тва "Просвіта" 

438 Касова книга книжкового то
варис•rва "Просвіта" за I'J24p. 

l'.325 рЇІ{

43;:J Протокол загал?ни❖ з'5оріІ?, 
списки книг та ІНШІ чатерІ
алш про роботу книжкового 
ма:rазину товариства "Про-
с В І та" В ·--1. І{;J8\'1ЄН8Ц Ь • 

440 Річні звrти про ро·'Sоту кни
жковог9 ·-1:агазину товар1:1ства 
�Просвr та" та ак•rи рев І з r й. 

1923 
1�23 

І5 березня 1�24 
гру ;�ень 1924 

І січня I'.J24 
30 Гр:уЦІНЯ 1�26 

3 СІЧНЯ 1�24 
30 грудня І'.124 

3 СІЧНЯ 1�24 
26 грудня 1�24 

1�24 
1�24 

8 липня 1';;125 
травень 1';)27 

3 грудня 1';125 
24 КВІТНЯ 1�26 

бІ 

77 

38 

26 

70 

56 

67 

14 
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441 Інструкц±я,списки книг та rн
вентаря книжк:) вог9 \1агазину 
товариства "Просвrта" 

442 Підписні: листи член± в това и
ства "її_р9�вt·га"на прл.дбання 
книг у оr�лr�теку. 

443 Список про�аних книг,Інвен
тарний 9пис :лайна та список 
борл<ник r в книжкового магази
ну "Просвіта". 

444 Списки книгtканцел�рського
приладдя ·га 'Jоржникr в книж
ка вого товариства ''ПРосвіта�' 

445 Касова книга видавничої се
кц±Ї товариства "Просвіта�' 

446 Касова книга �ИиІі\іtОвоr6 а
газиf.іу. товарис'rва "ПрJсв± •ra" 
за li.J25p. 

447 Те саме,за I�25-l-j27_pp. 

1..;26 рІІ< 

448 Циркуляри,листування з кни
;�ковим ,�агазино:л л.Л�вова та 
rнших j�Іст про JD.купІвлю.кн�г, 
жу налІв та п авила то гrвлr. 

44� Звіт про ро9оту 1-снижков')го 
.лагазину 119 ВІ то вого то варис
·rва "П oc�I'ra" за 1'..12Ь • ·ra
ан:т перевтрки. 

4bU )Зі до�лост± на випJ_Іа·rу J;;J.1JJ
J r гrнor плати працІвншш.;1 
книжкового �1агазину товари
ства "Просвrта". 

451 Інвентарний опис 1айма 
книжкового �..1агазину, проект 
контракту про ореJ:ідУ книж1и
вого \1агазину Ль в І вс hки·, то
вариства�.л "Просвіта'.' та 11;),-

кови'л ТО?а �ство:л �:11.'ї..Шев
ченка та ІНШІ ·латертатr,1. 

1 СІЧНЯ 

4 березня 

2-.1 3ерезня 
ае асень 

· .S лис•rопа
д
а

jl Г1J. J,НЯ 

1•
1

)с:1. вень 
вересень 

16 Л:ИС'Г')Па ],а

21 лис то пада 

1�25 
I-.d26 

1';)25 
1�25 

Ii.J25 
І'.125 

1925 
1�25 

І'-125 
1925 

1�25 
1';125 

1';;12Ь 
1�27 

1';126 
I'.J31 

І.126 
І'.126 

l';J26 
l';J26 

14 

ІЗ 

154 

14 

168 

';J3 

18 

7 

з 

14 
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І 2 з 4 
-----------------------------------------------------------------------

452 Книга а6ліку надходжень гро
шового виторгу КНИЖІ{ОЕЮГО ·-ла
газину товариства "йросвіта". 

453 

454 

455 

1';127 рік 

Звіти про роботу книжковоrо 
лагазин_у това- иt11•rва "Просвr
та" за І'.127р. 

Відомості про кількість пе
ресланих книжок для товарис
тва ''Просвіта" в м.К еменець. 

Акти пе едачі,переоцінки 
І{НИГ, Інвентаря книжкового 1..1:а

газину "Просвіта" та Їх спис
ки. 

І;JЗІ ІК

4Ьб Розцінки на книги товарис•rва 
"Просвіта" за І'JЗІр. 

С Е К Ц І Я : 

Т Е Т Р А Л Ь Н J -
lVi У 3 И Ч Н .l 

l;J2I IJIK

457 Оголошення,програ�и,Jаяви r 
листування з повІтави� ста
роС'І'ВОМ пр;J надання .�9з Б')Лу
на п о ведення концє 'l'I в 'ra 
вистав у селах Кре1енецького 
ПОВІТ . 

l'd22 р:і:к 

458 _Пр9токоли зас.і:дан=>,звіти ·ra 
ІНШІ док_ �енти про po69ry те
атрально.;..музичноr секцrr то
вариства "Просвіта". 

28 КВИ.1НЯ
2� жовтня 

2-j СІЧНЯ 
24 ,ковтня 

І листопада 
25 березня 

2 JЄ)83НЯ

28 г�удня 

17 КВІТНЯ

30 грудня 

1�26 
І'.127 

l'-127 
1�27 

І 27 
1�27 

1�27 
1�28 

І�ЗІ 
І�ЗІ 

I;i2I 
l'.;J23 

І'.:122 
I'J22 

80 

22 

ІІ 

53 

І 

Ill" 

1�4 



І 

45-J 

460 

461 

----------------------------г--------------

! 3 ! 4
1
! , 52 

l'J23 рік 

l{асова книга та реперт�ар те
атрального гуртка читальнr 
"Просвіта" в с.Почаїв. 

1�24 fIK 

Цис•гування з Кременец1-,ки·.1 п9-
вr т9ви� ста 09тва� про Qрганr
зацrю конце ттв,вистав r заяви 
ЧЛЕ:J.НЇВ гуртків товарис rrва "Про
свrта" з ЦЬ:)ГО питаt-ШЯ. 

l'.i25 .,..,ІІ< 

1�отоколи збо ів чл��ів теат
_;:)альн9-·лузично r секцrr , заяви 
правлrнь читалень товарис'rва 
"Просвіта" п о надання Д)9во
лrв на проведення концертrв та 
вистав. 

І'..126 рrк 

12 КВІТНЯ l'J23 
ЗІ г удня 1923 

3 СІЧНЯ
І�, u гр. дня

б КВІТНЯ 

ЗІ грудня 

1�24 
1';;124 

І�25 
1�25 

59 

48 

42 

462 Про·rокол_1:1 зас±.;.r,?:,НЬ члені� 

463 

464 

465 

театрадьнаr секцrr читальнr 
"Просвіта",Їх списки ·га звіти 
про �иконану р□б')ту в с.Зе
режцr 

. Звіти п о прJве�ення вечо-
рr в са�,юдr яльнос тr т�атр:.�лс:-,
ним.1 гуртк�� .ЧИ'гальнr Т')Варис•г
ва "Прос в і 'ГD." в с. Вишні: вец::,
за I�26-I(Jl8 р. 

Журна)} обліку проведених 
концертrв_та вистав товарист
ва "Просвr•га" за l-;J26-1�281Jp. 

Пр9токол загальних зІ'_5ор_� в 
член�!? театральнJ-·лу ;ичн9r 
с�кцrr товариства '':1 освrта" 
вrд 11 лис•rопа:J,а l-J27p. 

5 листопадаІІ;)26 
1 1'5ерезня 1928 

l'.:J 1ЮТ')Г0 1�26 
23 КВІТНЯ 1�28 

1�26 
1�28 

4 листопадаІ;,27 
4 листопu..щІ�27 

47 

22 

6 

2 



j_ 

50 

--------------------------------------------------------т------- r-----

1 t 2 ! З ! 4 ! 5
----------------------------------------------------------------------

466 

I':J28 рІК 

Жу нал обліку __ провед�ння ве
чорrв хуцожньоІ салоцrяльносrr 
читалЬНЯ'J!И Кре,ленеL,ЬКОГО ПОВІ
ту. 

12 лютого 
14 жовтня 

46? П'єси,поставле�і те�тральни!А 

4GB 

46-J 

470 

471 

472 

гуртком читальнr Т'Jва иства 
"Просвіта';журн,�ли облrку на,?,
ходження книг r списки членrв 
чи'rальні в с. Татаринці /Весе
лі вка/. 

�кти.перевІрки наявнастІ кош
тІв.вІд пр□?едених вечорrв са
модrяльнос'rІ театрально-'v1у.зич
ни�.1 гуртКО'J! читальні '.'П,?Jсві та�'
списки книг в с.Веселrвка. 

15 СІЧНЯ

22 травня 

КасоDа книга дра'vІс'lТИ:ЧНОГО гур- 17 КВІТНЯ 
тка за І�28р. І� серпня 

СЕКЦІЯ: 

ЦЕРl{ОВНИХЬ 
С11РАВ 

1�20 f)Il(

Статут,листування з �±ніс-
. . 

те ством_ вrросповІJ,ання 'Га 
канцелярrєю єпископа з цер

ковних справ. 

1�21 рrк 

Пр9то�оли .за9 іда.нь, '�оrивr І,І

та. ЧЩІІ •,1ате тали п:;ю оботу 
се.кцrr з церков�их справ ТІ)
вариства "арос вІ то.'.' 

Доповідь правління товаnис'r
ва "П ос �і 'Га" пр:J :;:юль. церк
ви у нацrонально�у русr,лис-
1•:ування -�_.Кр�v1енец.:,:кю1 єпис
копом та rншw,и церкІ)�н99лу
жителями з питань ;слrгrт. 

IU серпня 
2-J травня 

2 ве есня 
26 гр:у.1,ня 

24 'Г�UВНЯ 
траень 

1�28 
ГJЗІ 

l;;J28 
lУЗО 

l;128 
I'J28 

1�28 
1�28 

І ':i2u 
l'J2I 

1�21 
I'j22 

l.12I 
IJ22 

4 

173 

6 

Il 

60 

87 

23 
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І-.124 рік 

473 Відо:vюс•rі IfPP кількіс•т1?_.цер-
ков,що наявнr на територrr Во
линського воєводства. 

І�ЗО рік 

474 Підписні листи збору коштів 
на буді вниц111во "нароцнооо rr,ol\l!y" 

475 Старий опис. 

сrчень 
грудень

1�24
ІУ24

І�ЗО
1�30

2 

I'jl 

56 

У даний опис внесено 475 /чотириста снлдесят п' я·rь/ справ. 

Переклад украУнською �овою 
здійснила гол.спеціаліст 

27.08.2003. 

'l'a д, ук
2

v:/,ння
cf1Jwf / Л. Волоцюга 
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