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ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Державного архіву 
Тернопільської області

В. Хаварівський

ОПИС СПРАВ
постійного зберігання 
за 1919 - 1939 р.р.

ПП
Назви справ : Крайні : к-сть : Пр

: дати :аркушів:міт
: : :ка.

___ __2д___
1 9 ї 9 рік

4 *чЖ ж ж5

І. Реєстраційні картки і статути 
польсько-націоналістичних і єврейсь
ких організацій.

ЗО січня "928р.
26 червня 1930р. ут

2. Заяви членів сімей і родичів війсь
ковополонених,які знаходились в , 
польських концтаборах, про їх звіль
нення. том.І. Ї919-1920рр. 104

3. Теж том.2.
4. Теж том.З. /останній./
5. Заяви та документи окремих осіб і 

листування повітового староства з 
органами поліції про видачу їм 
паспортів на виїзд за кордон.

1919-1920рр. 104
1919-1920рр. 134

19ї9-1920рр. 52

І 9 2 0 рік

6. Заяви спортивного товариства "Сокіл" І січня
про дозвіл повітового староства на 18 лютого 
проведення вистався користь цього 1920р. 2
товариства. '

7. Заяви єврейських товариств про видачу 
їм дозволу на проведення вистав і
вечорів танців. Ї920р. 8
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8. Заяви членів сімей і родичів військо- 

вополонених.які знаходяться в польсь
ких концтаборах, про їх звільнення. 1920р. "Зі

9. Заяви та документи окремих осіб і 
листування повітового староства з 
органами поліції про видачу ім паспортів 
на виїзд за кордон. " . 1920р. 81

10. Донесення постерунків поліції про
розшук осіб,які підозрюються у кримі
нальних злочинах. 1920р. 5

1 9 2 1 рік

11. Заяви осіб на видачу їм дозволів на 
право придбання зброї і листування 
повітового староства з органами 
поліції з цього питання. 1920р. 4

12. Заяви та документи окремих осіб і 
листування повітового староства з 
органами поліції про видачу паспортів, 
на виїзд за кордон. 1921р. ' 21

?3. Заяви.та особисті документи окремих 
осіб і листування повітового староства 
з.органами поліції про видачу дозво
лів на володіння зброєю. 192їр. 8

1 9 2 2 рік

14. Заяви та документи окремих осіб і 
листування повітового староства з 
органами поліції : про видачу їм 
паспортів на виізд за кордон. 1922р. 15

ї 9 2 3 рік

15. Розпорядження Тернопільського воєводсь
кого управління,! повітового староства 
про реєстрацію і облік продемонстрованих 
кінофільмів і листування з іншими 
староствами з цього питання.

20 січня 
1923р.2 вересня 
1929р.

Т2І
16. Заява КОРДА Казіміра і листування 

повітового староства з воєводським 
управлінням про видачу йому дозволу 
на відкриття школи танців. 5
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17. Заяви та документи окремих осіб і 

листування повітового староства з 
органами поліції про видачу їм 
паспортів на виїзд за кордон. Ї923р.

18. Рішення повітового староства про 
виселення російського підданого 
Комарницького Людвіка за межі 
Польщі.

29
15 лютого

1924р.
19. Справа про надання польського

підданства російській білоемігрантці 
Левицькій Барбарі.

24
21

березня
1923р.
жовтня
1924р.

22

17

26
І 9 2 4 рік

20. Рішення постерунків поліції і 
правління українських товариств 
про їх діяльність.

13 червня 1924р.

21 . Повідомлення Люблінського воєводсь
кого управління про підробку печатки 
староства і використання її для 
одержання закордонних паспортів.

24 квітня 1924р.
26 квітня

1924р. 2
22. Донесення органів поліції про роз- 12 березня 1924р.

щук осіб, які підозрювались у полі- 22 квітня
тичній діяльності і карних злочинах. 1924р. 23

23. Заяви окремих осіб і дозволи Терно
пільського повітового староства на
придбання зброї. 1924р. 15

24. Заяви і документи окремих осіб і 
листування повітового староства з 
органами поліції про видачу їм
паспортів на виїзд за кордон, том.І. 1924р. 69

25. Теж том.2. /останній/. 1924р. 92
26. Посвідчення і кваліфікаційні свідоцтва 

колишніх російських підданих,які
проживали у м. Тернополі. 1924р. 7

27. Донесення органів поліції про затри- 23 червня і924р. 
мання осіб, $жі нелегально перейшли 11 вересня 
кордон. 1924р. 6

1 9 2 5 рік

28 Розпорядження Тернопільського воєводсь
кого управління про встановлення причин 
дезертирства з військової служби 
Моковського Петра і листування повітового 
староства з органами поліції про позбав
лення його польського підданства.

25 березня 
1925р. 

25 жовтня
1928р. 27
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Зі 3. 4. :
Розпорядження воєводського управління 
і відомості воєводської команди 
ПОЛІЦІЇ про наявність приміщень ДЛЯ 
арештантів в гмінах Бережанського 
повіту.
Розпорядження Тернопільського воєводсь
кого управління про реєстрацію кіно- 15 
театрів.

квітня
1925р.

вересня
1925р.

2

т

Копія розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ про збір коштів на 
товариство "Польський траурний хрест" 
у Варшаві і свідоцтво на право збору.

22 серпня 1925р. 
17 вересня 

1925р. <
Заяви та документи окремих осіб і 
листування повітового староства з 
органами поліції про видачу їм
паспортів на виїзд за кордон. Ї925-І930рр. 85
Журнал реєстрації громадян, які 
одержали паспорти на виїзд за
кордон. 1925р. 73

1 9 2 Є рік

Статут польського товариства "Казіно" 7 травня 1926р. 
в Микулиниях. ЗОсерпня 1930р. 8
Інформації правління профспілки 
правових.,службовців політичної.адмі
ністрації . про збори і організацій
ні питання.

20 лютого 1926р 
28 квітня 

Т926р. З
Донесення українських товариств про 18 травня 1926р. 
вибори правлінь. 19 квітня

1926р.
Відомості Тернопільського повітового 
староства про осіб,які виїхали за 
кордон.

16 листопада 1926р. 
ІЗ грудня

16р. II
Заява Шевчука Яна і листування 
повітового староства з воєводським 
управлінням про надання йому дозволу 
на відкриття приватного бюро написання 
заяв.

серпня
1924р.
червня 8

Заява Чорної Ольги і донесення 
Тернопільського повітового староства 
про надання їй польського громадянства

Іблистопада
1926р.

7 квітня 
1932р. 4
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І о 3. : 4. : о.
40. Розпорядження і вказівки воєводсь- 3 жовтня

кого управління, листування повіто- 1926р. 
вого староства з кінотеатром 24 березня
" Паляце" і органами поліції про . 1930р. 77
контроль за реєстрацією кінотеатрів. "

41. Заява єврейського товариства "Іар- 
бут" про дозвіл на проведення
грошових зборів. 21 липня -92ор. 8

42. Заяви та документи окремих осіб і 
листування повітового староства з 
органами поліції про видачу їм
паспортів на виїзд за кордон. Ї926-1932рр. 146
ТОМ.!.

43. Теж том. 2./останній/. Ї926-1928рр. 136

ї 9 2 7 рік

44. Звіт повітового староства про хід 
мітингу,.організованого українським 
націоналістичним демократичним 23 жовтня
об'єднанням /УНДО/. 1927р.

45. Донесення постерунків поліції і 
правлінь українських товариств про 
їх діяльність.

21 січня
1927р. 

З березня 
1930р.

46. Циркуляри голови ради Міністрів і
розпорядження воєводського управління 29 січня 
з питань втручання послів і сенаторів 1927р. 
у громадське і політичне життя 6 березня
держави. 1930р.

З

37

5
47. Заяви єврейського товариства "Гахнасат 

кала" і рішення повітового староства 27 липня 
про видачу дозволів на проведення ї грудня 
грошових зборів. і927р.

1927р.
6

48. Заяви окремих осіб і листування 
повітового староства з органами 
поліції про видачу їм дозволів на
право користування зброєю. 1927р. 37

49. Заяви окремих осіб і дозволи пові
тового староства на видачу особистих: 
посвідчень. 1927р. 41

50. Листування повітового староства з 
воєводським управлінням і гмінною 
управою с.Глядки з питань протесту 
виборів до гмінної управи.

ЗО червня 1927р. 
28листопада

1927р. 19
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51. Рішення повітового староства про

виселення російських підданих Задорож
ного і Закеричного за межі Польщі.

4 жовтня 1927р.
ІЗжовтня 
1927р. 2

52. Заяви російського емігранта Лопатинсь- 
кого Станіслава,про видачу йому 
особистого посвідчення.

21 липня 
1927р. 6

53. Заяви та документи окремих осіб і 
листування повітового староства з 
органами поліції про видачу їм 
паспортів на виїзд за кордон, том.ї. 1927р. 157

54. Теж том.2. 1927р. 123
55. Теж том.З. 1927р. 134
56. Теж том.4. І927-І93Єрр. 119
57. Теж том.5. 1927р. 150
58. Теж том.6. 1927р. 131
59. Теж том.7. і927р. 216
60. Теж том.8./ останній/. 1927р. 186

ї 9 2 8 рік
61. Заяви окремих осіб і дозволи пові

тового староства на придбання.зброї 
і листування з органами поліції 
з цього питання. 1928р. 6

62. Донесення слідчих органів про 
шахрайство Петриковського Гриця.

їбтравня 1928р. 
17 травня 
1930р. 10

63. Заяви окремих осіб і листування 
повітового староства з іноземними 
консульствами про видачу їм особистих 
посвідчень. 1928р. 11

64. Заяви та документи окремих осіб і 
листування повітового староства з 
органами поліції про видачу їм 
паспортів, на виїзд за кордон, том.ї. 1928р. 2П

65. Теж том.2. 1928р. 125
66. Теж том.З. 1928р. 170
67. Теж том.4. 1928р. 89
68. Теж том.5. 1928р. 116
69. Теж том.6. ^928р. 195
70. Теж том.7. 1928р. 122



7
1. : 2. : 3 Ж 1 4.
7^. Заяви та документи окремих осіб і 

листування повітового староства з 
органами поліції про видачу їм 
паспортів на виїзд за кордон.
' ТОМ". "СІ. 1928р. ті4

72. Теж том. 9. 1928р. 189
73. Теж том. 10. 1928р. 125
74. Теж том.її. Т928р. 87
75. Теж том. 12. /останній/. Ї928р. 58
76. Донесення Тернопільського СЛІДЧОГО 

відділення про затримання Ротч 
Юзефа,який намагався нелегально перей
ти кордон.

10 жовтня 
- 1928р.

Т

1 9 2 9 рік

77. Протоколи нарад комендантів , 
постерунків поліції Тернопільської 
повітової команди.

4 січня 1930р.
ЗІжовтня

1930р. 7
78. Інструкції Міністерства внутрішніх 

справ' про відношення поліцейських 
органів до студентської молоді.

18 березня 
1929р. 2

79. Заяви та документи окремих осіб і 
листування повітового староства з 
органами поліції про видачу їм 
паспортів на виїзд за кордон, том.ї. 1929-1930рр. 195

80. Теж том. 2. 1929-1932рр. і64
81. Теж том. 3. <929р. 157
82. Теж том. 4. 1929р. 107
83. Теж том. 5. 1929р. 106
84. Теж том. 6. 1929р. 127
85. Теж том. 7. Т929р. 86
86. Теж том. 8. 1929р. 121
87. Теж том. 9. 1929р. 81
88. Теж том. 10. 1929р.
89. Теж том. П. 1929р. 54
90. Теж том. 12. і929р. 107
90. Теж том. ІЗ. 1929р. 70
92. Теж том. 14. /останній/. Т929р. 59
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93. Реєстраційні картки на осіб з 
невстановленим підданством.

3. : 4. : 5.

1929р. 100

І 9 3 0 рік

94. Інформація повітового староства про ІЗ січня 
інтерпеляцію посла "Стройїцтва 1930р.
людовего" Бродацького з питання 14 січня 
скликання наради членів даного 1930р.
товариства. 5

95. Заяви керівників польських товариств 5 січня 
і рішення повітового староства про 1930р. 
легалізацію їх статутів. 24квітня

1930р. 4
98. Статути і реєстраційні картки 

українських товариств.
З квітня 1930р. 12аервня 

1930р. 10
97. Статути і протоколи єврейських 

^товариств.

98. Донесення органів поліції і інформа
ції повітового староства про зневагу 
польського герба/годла/ українським 
населенням с. Лука Велика.

2лютого 1930р. 2травня
1930р. 10

Зтюавня
1930р.
І червня 
1930р. ІЗ

99^ Донесення постерунків поліції в 
с. Борки Великі про виступи окремих 
українців проти польської національ
ності. "930р.

100. Донесення Тернопільського комісаріату 
поліції про результати проведення 
перевірок в крамницях, які торгують 
зброєю.

30 січня 
1930р.

31 травня 
1930р.

КП. Листування повітового староства з 
повітовою командою і постерунками по
ліції в с. Баворів про зменшення 
території,якжч обслуговуйфпостерунок.

29 січня 
1930р. 

13 лютого 
1930р.

102. Листування повітового староства з 
польськими консульствами за кордоном і 
органами поліції про розшук осіб, які 
підозрюються в карних злочинах. 1930р.

4

5 

4

15
0̂3. Листування зі Здолбунівським порітовим 15 квітня 

староством і Тернопільським комісаріатом 1930р. 
поліції про встановлення особи і місця 30 квітня 
проживання затриманого глухонімого. 1930р. 4
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І.
104.

105.

106.

107.

108.

109.

ПО.

111.
112.

113.

П4.

115.

116.

117.
118.
119.
120. 
121.

2. ..____ , _* _ 3 . _і 4. і 5
Донесення Тернопільського слідчого 
відділення про вбивства в повіті. 1930р. п
Донесення Тернопільського слідчого 
відділення про пржежі в повіті. 1930р. 50
Донесення постерунку поліції 
с. Глибочок про нещасний випадок з 
Гедкою Михайлом.

22 лютого 
1930р. 1

Листування повітового староства з 
Тернопільським воєводським управлінням 
і донесення постерунків ПОЛІЦІЇ про 
пожежі в повіті. 1930р. 53
Дозвіл Тернопільського воєводського 
управління на,збір коштів на будів
ництво костелів.

7 січня іззор.
ЗОсічня

1930р. 2
Реєстраційні картки на окремих осіб, 
які прийняли польське громадянство і 
осіб з невстановленим громадянством. 1930р. 7
Заяви та документи окремих осіб 
і листування з органами поліції про 
видачу їм,ласпортів на виїзд за 
кордон. том.І. 1930р. 156
Теж том. 2. 1930р. 110
Теж том. 3. 1930р. 77
Теж том. 4. /останній/ 1930р. 119

1 9 3 1 рік

Статут і реєстраційний листок 
товариства "Просвіта" в с. Острів.

22 травня
1931р. 4

Інформації воєводського управління і 
листування повітового староства з 
постерунками поліції про вилучення 
літератури з антиурядовою пропагандою.

2410 січня 1931р. 
грудня 
1931р. 124

Заяви окремих осіб і рішення повітового 
староства про видачу дозволу на право 
придбання зброї. том.І. 1931р. 130
Теж том. 2. 1931р. 164
Теж том. 3. 1931р. 160
Теж том. 4. 1931р. 126
Теж том. 5. 1931р. 128
Теж том. 6. /останній/. 1931р. 130



10

.-Ь
122.

123.
124.

125.
126.

127.

128.

129.

130.
131. 
Т32. 
ИЗ.
134.
135.
136.
137.

2. 3. : 4.
Листування повітового староства з 
органами поліції і.магістратом 
м. Тернополя про відправлення етапом 
до місця проживання осіб, які відбули 
покарання, том.І.
Теж том. 2.
Теж том. 3.
Теж том. 4.
Теж том. 5. /останній/.

Листування повітового староства з 
воєводським управлінням і органами 
поліції про випадки пожеж в повіті.

Листування повітового староства з 
органами поліції і протоколи розслі
дування незаконних грошових зборів 
з населення під час релігійного свята.
Заяви та документи окремих осіб і 
листування з органами поліції про 
видачу їм паспортів на виїзд за 
кордон, том. І.
Теж том. 2.
Теж том. 3. 1
Теж том. 4. "

1931р. П 8
1931р. 182
1931р. 161
1931р. 143
1929-
1931рр. 106

2 січня 
1931р. 

ІІсічня 
1931р. 57

10 січня 
1931р. 6 лютого 
1931р. 12
І93Й-
1931рр.

108
1931р. 103

'929-І93їрр. 107 
930-Ї931рр. 139

Теж том. 5.
Теж том. 6. ,0,4,р,с" 
Теж том. 7.

1930-1931рр. 107 
1929-1933рр. 135 
Ї930-І931рр. ?34

Теж том. 8. Ї930-Ї932рр. 60
Теж том. 9. /останній/. 1930-1931рр. 121

138. Листування з німецьким консульством 10 серпня 
про незаконне виселення КУЗЬМИ Марії. 1931р.

25 квітня
1932р. 12

139. Циркуляр головного статистичного 14 липня
управління і розпорядження Терно- 1930р.
нільського воєводського управління 29 жовтня 
про,реєстрацію іноземців і листування 1930р. 
повітового староства з органами
поліції з цього питання. 9

140. Реєстраційні картки на окремих осіб, 
які прийняли польське підданство і
осіб з невстановленим підданством. 1931р. 6



2̂ .______________^____ 3^___ : 4. : А.
І. Донесення органів поліції про осіб, 

які нелегально перейшли кордон і 
рішення повітового староства про
виселення їх з Польщі. і93їр. 94

і 9 3 2 рік

142.

143.

144.

145.

!46.

47.
148.
149.

150.

151.

152.

153.

Інформації Міністерства внутрішніх 
справ і воєводського управління про 
діяльність і організацію Комуністичної 
партії Польщі і листування повітового 
староства з органами"поліції з цього 
питання^
Інформації Міністерства внутрішніх 
справ і воєводського управління про 
діяльність Комуністичної партії 
Західної України /КПЗУ/.

Статути і реєстраційна картка польсь
кого товариства "Польських Купців" і 
розпорядження повітового староства про 
його розпуск.
Статут і реєстраційна картка това
риства "Господар" в м.Іернополі.
Листування повітового староства з 
органами поліції і магістратом 
м. Тернополя про відправлення етапом 
до місця проживання осіб, які відбули 
покарання, том.І.
Теж том. 2.
Теж том. 3./останній/.
Заяви окремих осіб і дозволи пові
тового староства на придбання ними 
зброї і листування повітового ста
роства з органами поліції з цього 
питання.

17 лютогої932р 
28

5 січня 
*928р.

Зїгрудня
і32Ьр. 38

26 квітня 
1924р.

27жовтня''927р. 27

1932р. 4

Ї932р. 139
Ї932-2933рр. 82

1932р. 149

1932р. 70
Донесення органів поліції про само
губства у повіті. 14 січняі932р. 25квітня

'932р. 5
Донесення органів поліції про крадіжки у повіті. 22 березняІ932р.

23 серпня
1932р. 16

Донесення органів поліції про нещасні 20 лютого 1932р. 
випадки у повіті. Злистопада 14

1932р.
Листування повітового староства з
воєводським управлінням і донесення
органів поліції про розшук осіб,які
підозрюються у кримінальних злочинах. 1932р. 166



! 1 . : 2. : 3. : 4-,..
!В4. Заяви керівників польських това

риств і дозвіл повітового староства 
: на проведення аматорських вистав. 1932р. 56
й б . Заяви керівників польських това

риств і дозволи повітового староства 
на проведення грошових зборів на 
користь цих товариств. 1932р. 90

Діб. Заяви українських товариств читаль- 
ві "Просвіта" і дозволи повітового 
староства на проведення платних 
аматорських вистав, том.?. 1932р. 160

Й0. Теж том.2. /останній/. ?932р. 138
Й6. Заяви керівників українського 

гуртка-'Рідна школа" і дозволи 
повітового староства на проведення 
платних аматорських вистав. 1932р. 57

159. Заяви керівників українських 
товариств і дозволи повітового 
староства на проведення платних 
аматорських вистав. 1932р. - 33

160. Заяви керівників єврейських това
риств і дозволи воєводського управ
ління і повітового староства на 
збір коштів для єврейських сиріт. Т932р. 58

161. Списки осіб, які пожертвували 
гроші для допомоги непрацюючим 
євреям.

10 квітня 
?932р. ІЗ

162. Заяви окремих осіб, розпорядження 
- воєводського управління і дозволи 
! повітового староства на проведення 

грошових зборів на території 
воєводства. 1932р. 123

163. Відомості про збір коштів на тери
торії староства ря користь "Комі
тету Флоту Народовий".

27 липня 
^932р. 

ЗОсерпня 
1932р. 19

164. Заяви та документи окремих осіб
і листування повітового староства 
з органами поліції про видачу їм 
паспортів на виїзд за кордон. том.І. 1932р. 147

165. Теж том.2. 1932р. 137
156. Теж том.З. . 1932р. 169
167. Теж том.4. 1932р. 77
166. Теж том.5. 1932р. 147



ІЗ. -
1. : 2. : 3. :: 4.
169. Заяви та документи окремих осіб і 

листування повітового староства з 
органами поліції про видачу їм 
паспортів на виїзд за кордон, том.6. 1932р. Г 2

170. Теж том. 7. 1932р. 134
17т. Теж том. 8. 1932р. 73
172. Теж том. 9. 1932р. 95
173. Теж том. 10. 1932р. 102
174. Теж том. 1̂ . 1932р. 44
"75. Теж том. 12. /останній/. 1932р. 132
176. Реєстраційні картки на окремих

осіб,які прийняли польське підданство 
і осіб з невстановленим підданством. Ї932р. ІЗ

177. Розпорядження повітового староства 
про облік іноземних підданих, 
які підлягають виселенню і висе
лених з Польщі. 1932р. 42

1 9 3 3 рік

т*78. Статут і.реєстраційна картка
польської спілки "Абсольвентув" 
паньствовой школи слюсарства 
машиновего" в м. Тернополі і 
рішення воєводського управління 
про розпуск цієї спілки. 1933р. П

179. Статут і реєстраційна картка
польського тоаарщЬйва "Дом людови" 
в м.Тернополі і листування пові
тового.староства з воєводським 
управлінням про розпуск цього 
товариства. '

5 травня 
1933р.

28 червня 
"933р.

14
180. Відомості "Стоважиства колейове 

пшиспособеня войсковего" про його 
організацію і членам.

2 червня ' 12 лютого 
1934р.

Ї933р.
22

181. Статути і реєстраційна картка
польської профспілки "Укваліфіко
вана млмнажи' в м.Тернополі і 
листування з воєводським управ
лінням про розпуск цієї спілки.

14 лютого 
20вересня

1933р.

1933р.

11
182. Статут і реєстраційна картка 

польського товариства "Кулко 
господарське" в с.Великі Вірки. і932р. 3



14.

І. : 2. 3. : 4.
іаз.

184.

Статут і реєстраційна картка 
польського товариства "Кулко госпо- о 
дарське" в с. Забойки і листування "" 
повітового староства з воєводським 
управлінням про розпуск цього 
товариства.

серпня 
1933р. 

6 квітня 
Ї934р.

Статут і.реєстраційна картка 
польської спілки "Коло окренгове 
звензку заводовего уженднікув" 
в с. Загребелля і листування пові
тового староства з воєводським 
управлінням про розпуск цієї 
спілки.

10 серпня 
1933р. 20 березня

15

*0

Статут і реєстраційна картка това 
риства "Л па самовистачальності 
господарчей".

Псічня 1929р. 
15 листопада 

1933р. <16
186. Статут і,реєстраційна картка 

польської спілки "Лютня" в м. Терно
полі.

9 травняІ933р.
Ї5травня 
1933р. 8

187. Статут і реєстраційна картка 
польської профспілки "Малопольських 
земянек". 1930р.

188. Статут і реєстраційна картка 
товариства "Польської жіночої 
молоді." 1933р.

*89. Регламент і реєстраційна картца 
товариства "Молодь польська" і 
рішення повітового староства про 
ліквідацію цього товариства.

ТО серпня 
1933р. 

24 квітня
1934р.

190. Статут і реєстраційна картка 
польської спілки "Схорона міста" і 
листування повітового староства з 
воєводським управлінням про роз
пуск цієї спілки.

10 серпня 
1933р. 

її липня 
1984р.

191. Статут і реєстраційна картка 
спілки "Офіцерський резерв" в 
м. Тернополі 1 списки членів 
цієї спілки.

ЗО січня 
і933р. 

Зберезня 1934р.

6

7

18

ті

18
192.

193.

Реєстраційна картка польського това
риства "Добровільної пожежної 
охорони" і листування повітового 
староства з воєводським управлінням 
про розпуск цього товариства.
Протоколи засідань і зборів хлібо
пекарських підмайстрів спілки 
" Самопомоц".

22 липня 1933р. ЗОлистопада 
1933р. 8

ІВлютого 1933р. 
ЗО грудня

1933р. 19

5.



4 .

62

9

4

10

14

II

ЗО

83

106

106

108

96

15. -

І.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200. 

201.

202.
203.

204.

205.

2. : 3.

Статут і реєстраційна картка проф- 3 січня 
спілки "кельнеров і покревних 1933р.
заводув в Польше" в м.Тернополі Ігрудня
і рішення повітового староства і936р.
про розпуск цієї спілки.
Статут і.реєстраційна картка 10 липня
польської профспілки "раоотнікув 1933р.
пнемислу споживчего" в м.Тернополі.
Статут і реєстраційна картка
польського товариства "Театр і
хор аматорський" в м.Тернополі. 1928р.
Статут і реєстраційна картка 10 серпня
польського товариства "Театр і 1933р.
хор сільський" в м. Козлів і листу- 17березня 
вання повітового староства з 1934р.
воєводським управлінням про розпуск 
цього товариства.
Статут і реєстраційна картка 20 липня
польського товариства "Новий театр" 1933р. 
і листування повітового староства 24квітня 
з воєводським управлінням про 1934р.
розпуск цього товариства.
Реєстраційна картка польського това
риства "Йколи людовой" в с.Ходачків 
і рішення воєводського управління 24 серпня 
про розпуск цього товариства. 1933р.
Листування повітового староства з 
воєводським управлінням і судовими 
органами про діяльність польських 
кооперативів.

20 лютого 
1933р. 20 грудня

р.
Розпорядження повітового староства 27 січня 
про своєчасне подання відомостей 1933р. 
про діяльність польських товариств. 30 жовтня 
том. 1. 1933р.
Теж том. 2.

Теж том. 3.

Теж том. 4.

Теж том. 5. /останній/.

27 січня 
1933р. 

30 жовтня 
. 1933р. 

9 січня 
1933р.

Зберезня
1933р.

З У 8Ж " "
7 січня
20
1933р.
Ж "



16. -

І.
206.

207.

208.

209.

2Ю.

211.

О****!

2ГЗ.

214.

2. Зд____ 1__4.__ _̂Ь.
Дозвіл повітового староства про уу
організацій? українського товариства 
"Каменяр" і донесення цього товариства ̂  
про новообраний склад керівників. ^ вересня

І9оЗр. 23
Статут і реєстраційна картка украдись 
кого товариства "Луг'в с.ьхла і 
листування повітового староства з 
воєводським управлінням про його 
розпуск.

ЇОсерпня 1933р.ІЗлистопада
1933р. 9

Статут і реєстраційна картка 
українського гуртка "Охорона дитини 
і опіки над молоддю" і листування 20серпня 1933р. 
повітового староства з органами 20 березня
поліції, про його розпуск. 1933р.
Статут і реєстраційна картка чита
лень українського товартства "Просвіт 
в селах Почапинці, Ігровиця, Гаї 
Великі.

^п2-січня 
^ ІЬлистопада

"933р. 38
Статут і реєстраційна картка читалень 
українського товард ж̂ва, "Просвіта" в 
селах Янівка і березозиця Велика.

?березня 1933р.

Дозволи повітового староства про 
організацію читалень українського 
товариства "Просвіта" і донесення
органів поліції у повітове староство 
про їх діяльність. томЛ.

Теж том.2. /останній/.

Списки членів читальні "Просвіта" 
в с. Просівці.

14 січня 1933р. 
16 січня

і933р. 105
"Сгрудня
ІЗсічня

і934р. 124

8 серпня 
Ї933р. 2

Статут і реєстраційна картка 
українського товариства "Рідна школа" 
в с. березовиця Велика.

["березня 1933р. 
14березня ^

! 215. Дозволи повітового староства на 
організацію українського товарТкубза 
"гідна школа" і донесення органів 
поліції про заново вибраний склад 
цього товариства.
Дозволи повітового староства на орга
нізацію гуртків українського товариства 
"Сільський господар" і донесення 
керівників про новообраний склад 
цього товариства.

З січня 1933р.
9 грудня 

1933р. 142

"[березня 1933р. 
29 серпня

1933р. 42



IV.

2. 3. 4.
Статут і реєстраційна картка коопе- 22 червня
ративного товариства "Праця" і листу- 1933р.
вання повітового староства з воеводвь-ЗЗлистопада 
ким управлінням про розпуск цього 1933р.

товариства.
Дозволи повітового староства на 14 січня 
організацію українських товариств і 1933р.
повідомлення цих товариств про їх 26 жовтня 
діяльність. 1933р.

10 вересня 
1932р.

ЗІберезня
1934р.

ЗОквітня
1934р.

Листування повітового староства з 
воєводським управлінням і судовими 
органами про діяльність українських 
кооперативів.

220. Статут і реєстраційна картка єврейсь
кого товариства "Ахван" і листування 
повітового староства з воєводським 
управлінням і органами поліції про 
його ліквідацію.

22^. Статут і реєстраційна картка єврейсь- 24 жовтня 
кого товариства "Гатиквах" і розпоряд- 1924р. 
ження воєводського управління про 18 лютого 
його ліквідацію. 1933р.

222. Статут і реєстраційна картка єврейсь
кого товариства "Гацефирах" і розпо
рядження воєводського управління про 
його ліквідацію.

223. Статут і реєстраційна картка єврейсь
кого товариства "Гашомер" і розпоряд
ження воєводського управління про його 
ліквідацію.

224. Статут і реєстраційна картка єврейського 
товариства "Езра" в м. Козлові і 
розпорядження воєводського управління 
про його ліквідацію.

225. Статут і реєстраційна картка єврейсь
кого товариства "Ерец Всевала" і 
листування повітового староства з 
воєводським управлінням про його 
ліквідацію.

2 січня
1933р.
18 лютого 
1933р.
18 лютого 
1933р.

14

76

75

14

без дати
27 квітня 

1933р. 
І5листопада 

1933р. 10
226. Статут і реєстраційна картка товариства 13 січня

єврейських ремісників. 1933р.21 квітня 
1933р. 20

227. Статут і реєстраційна картка товариства 9 серпня 1933р
"Єврейський комітет порятунку" і рішення 17березня повітового староства про його ліквідацію. 1934р. 13

226. Статут і реєстраційна картка "Товариства 5 травня 
єврейських купців роздрібненої торгівлі". 1933р.

2ІЛИПНЯ1933р. 12
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І. : _______________2д.___________
229. Статут і реєстраційна картка

єврейського товариства "зелося".

3. : 4.
4 травня 1933р.21 липня

1933р. 10
230. Статут і реєстраційна картка ЇЬлютого

єврейського товариства "Іврян". 1933р.
231. Статут і реєстраційна картка 20 липня

товариства "Опіка над сиротами 1933р.
єврейськими" в містах Тернополі і ЗО квітня 
Микулинцях. 1934р.

6

19
Статут і реєстраційна картка 
товариства "Єврейських жінок" і 
рішення повітового староства про 
ліквідацію цього товариства.

10 серпня 
1933р. 20березня 
1934р.

233. Статут і реєстраційна картка 
єврейського релігійного товариства 
"Шамрай щабос вхадос" і листування 
повітового староства з воєводським 
управлінням про ліквідацію цього 
товариства.

І9листопада
1926р.2?листопада 
1933р. .

14

234. Статут і реєстраційна картка 17 травня
єврейського товариства комерційних 1932р. 
помічників яйцезаготовачів і розпо- 19 вересня 
рядження.повітовго староства про 19є3р.
ліквідацію цього товариства. 16

236. Вказівки Тернопільського повітовсро 
староства про своєчасне подання 
відомостей про діяльність єврейських 3 січня 
організацій. 1934р. Г67

236. Донесення головної виборчої комісії 12 грудня 
і листування повітового староства 1933р.
з воєводським управлінням про протести 20 січня 
населення проти порушення порядку 1934р.
виборів у гмінних управах. 16

237. Листування повітового староства 12 вересня 1933р.
зі слідчим відділом поліції про 13 жовтня
видачу характеристик на окремих 1933р.
осіб. 40

238. Справа про розслідування діяльності 20 квітня
члена організації українських націо- 1933р. 
налістів /0УН/ Левандовського 18 серпня
Степана. 1934р. 17

239. Справа про розслідування діяльності
члена організації українських націо
налістів /ОУН/ Дигеновича Мар'яна. без дати 6
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2. 3. : 4.
240. Справа про розслідування діяльності 

члена організації українських націо
налістів Михалевського Богдана.

6 липня 
1934р.

8
241. Справа про розслідування діяльності 

члена організації українських націо
налістів Мриглуди Івана.

1 липня
1934р.

12
242. Справа про розслідування діяльності 

члена організації українських націо
налістів Муровича Івана.

1 травня 
1935р.

4
243. Статистичні відомості Тернопільської 

повітової команди поліції про кіль
кість поліцейських службовців і їх 
озброєння.

1 січня 
1933р. 

4 жовтня 
1933р. 9

244. Розпорядження Тернопільського воеводсь- ІЗ жовтня
кого управління і відомості комісарів.- 1928р.
та поліції про осіб, які мають дозвіл 4квітня
на продаж журналів. 1933р. 9

245. Листування повітового староства з 4 січня
воєводським і слідчими управліннями 1933р.
про конфіскацію книг і журналів з 16 грудня 
антипольською пропагандою, том.І. 1933р. 198

246. Теж том. 2, /останній/. 1933р. 92
247 Протоколи зборів гмінних управ та 

інші відомості про виявлення поруш 
ників громадськоро порядку. '

18 серпня 
1933р.

ЗОлистопада 
1933р. 106

248. Заяви окремих осіб, дозволи і листу- 3 січня 
вання повітового староства з органами 1933р. 
поліції на право придбання зброї. її травня

13
249. Розпорядження міністерства внутрішніх 

справ і воєводського управління про 
збір коштів на будівництво пам'ятника 
Пілсудському і.списки осіб, які по
жертвували своё кошти, том.І.

ЗО січня

142
250. Теж том. 2. /останній/. 16 січня

1933р. 
блистопада 

1933р. П 7
257. Дозволи міністерства внутрішніх справ І лютого 

і,Тернопільського воєводського управ- 1933р. 
ління польським товариствам на право 12 січня 
проведення грошових зборів. 1934р. 53
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1. : 2. : 3. : 3

252. Заяви керівників польської спілки 
"Стрілецька" на дозвіл проведення 
вистав і вечорів.

2 січня 
1933р. 

5 січня 
1933р. 55

253. Заяви керівників польських това- ' 
риств і рішення воєводського управ
ління на проведення вистав і 
вечорів.

з січня 
- 1933р.

74
254. Заяви керівників українських 

товариств і дозволи повітового 
староства на проведення вистав, 
вечорів і грошових зборів.

2 січня 
1933р.

67
256. Заяви окремих осіб та єврейських 

організацій і дозволи повітового 
староства на проведення платних 
вистав і вечорів.

3 січня 
1933р.

' Ж 114
256. Заяви єврейських товариств і дозволи 5 січня 

повітового староства на проведення Ї933р. 
ними грошових зборів. ЗОг^^НЯ

47
257. Заяви та особисті документи окремих

осіб і листування повітового староства 
з органами поліції про видачу їм 
паспортів на виїзд за кордон. том.І. 1933р. 129

258. Теж том. 2. 1933р. 80
259. Теж том. 3. 1933р. 71
260. Теж том. 4. Ї933р. 102
261. Теж том. 5. 1933р. 106
262. Теж том. 6. 1933р. 50
263. Теж том. 7. 1933р. 147
264. Теж том. 8. 1933р. 67
265. Теж том. 9. 1933р. 129
266. Теж том. 10. 1933р. 169
267. Теж том. 11. 1933р. тгу
268. Теж том. 12. /останній/. 1933р. 159
269. Реєстраційні картки на окремих 

осіб, які прийняли польське під
данство і осіб з невстановленим 
підданством. 1933р. '3

гп
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I. о

I 9 3 4 рік.
%70. Протоколи засідань і зборів хлібо

пекарських підмайстрів спілки 
"Самопомоц".

4.ч̂ ж

от
(б ..?._ грудня 1934р.

22

271. Статут,реєстраційна картка і розпоряд-28 грудня 
ження воєводського управління про 1983р.
розпуск читальні українського това- 17 березня
риства "Просвіта" в с.Кутківні і 1934р.
донесення органів поліції з цього 
питання.

272. Статут і реєстраційна картка єврейсь- 2 січня
кого товариства "Азорях" в м.Тернопо- 1933р. 
лі і листування повітового староства 11 липня 
з воєводським управлінням про його 1934р.
розпуск. 15

273. Статут і реєстраційна картка єврейсь- 26 травня 
кого товариства "Ліга помочі працюючим 1930р.
в Палестині" в м. Тернополі. ІЗлистопада

1933р. 12
274. Інформація воєводського управління і 20 січня 

дннесення органів поліції про діяль- 1934р. 
ність українського духовенства в 27 грудня
повіті. 1934р. 77

5.

275, Донесення органів поліції про зганвб- 27 грудня
лення польських гербів і прапорів і І9оЗр.
розпорядження повітового староства про 7 січня 
посилення їх охорони. 1935р. 91

276. Донесення органів поліції про пору- І4листопада 1934р.
шення окремими особами таємниці голосу- 28листопада 
вання на виборах у гмінні ради. 1934р. 21

278.

Фотопортрети членів польського уряду 
з короткою характеристикою їх політич
ної діяльності.
Розпорядження міністерства внутрішніх 
справ і воєводського управління про 
встановлення тривалості робочого дня 
і регулювання відпусжй% у професійних 
спілках.

1934р. З
15 січня 1934р. 
14 березня 

1934р.
4

279. Протокол засідання гмінної ради
в с. Городище за 21 червня І934року

21 червня 
1934р. 2

2Й0. Звіти пожежних команд і донесення
органів поліції про пожежі в області.

2 січня 1934р. 
28 грудня

19Є4р. 141
281. Донесення органів поліції про вбивства 

в повіті.
9 січня 1934р, 
7вересня 

1934р. 24
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І.
2В2.

383.

284.

265.

286.

267.

2Ь&

269.

!290.;

291.

292.

293.

2 . 3 . : 4 . : 5 .
Донесення органів поліції про грабунки її січня І934р 
і крадіжки в повіті. 21грудня *

і§34р. 23
Донесення органів поліції про нещасні 
випадки в повіті.

2Ь червня і934р.6 листопада  ̂
1934р. 9

Листування повітового староства з 
органами поліції про розшук осіб,
які підозрюються в'карних злочинах. 1934р. 90
Заяви окремих осіб і дозволи повіто
вого староства на. право придбання 
зброї і листування з орванамиіполіції 
з цього питання.

20 січня 1934р.
4 серпня 

1934р.
9

Розпорядження воєводського управління 
і повітового,староства про дозвіл 
товариствам і окремим особам на 
проведення грошових зборів, том.ї.

24листопада
1933р.

16 березняТ€ 75
Теж том.2. /останній/. ...бберезня

1934р.6 січня 1935р. 109
Реєстраційні картки на окремих осіб, 23 березня 1934р.
які прийняли польське підданство і ІЗ серпня
осіб з невстановленим підданством. 1934р. З

ї 9 3 5 рік

Статут і реєстраційна картка польсь
кого товариства "Воевудська вистава 
ролбніча і регіональна" в Тернополі.

2Ілистопада
Ї935р.

25 аютого 
1936р. 7

Статут.і реєстраційна картка польської бберезня 
професійної спілки лісників в м.Терно- 1934р. 
полі і відомості про членів ЦЬОГО 17 жовтня
товариства. 1936р.
Статут і реєстраційна картка това 
риства "Колейовего гнпеспособленя 
войсковего" в м. Тернополі.

8 травня 
1934р. 

26травня 
1936р.

23

П
Статут і реєстраційна картка польського 31 січня 
товариства "Зжишеня млодзежи католіцко- 1933р. 
народовой" в м. Тернополі. Іблистопада

Статут і реєстраційна картка това- 25вересня
риства "Клуб мисливський" в м.Бернополі. 1933р.20 жовтня 

1936р.

15

6
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_ 1 ._ .

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

і 304.)

305.

2. 3. 4.
Статут і реєстраційна картка польсь- 24липня 1933р. 
кого товариства "Кулко ролбніче" 14 січня 
в с. Хоми Янковецькі. 12
Статут і реєстраційна картка польсь- ІВвересня 1934р.
кого товариства "Л га католіцка 
парафіяльна" в м. Тернополі.
Реєстраційна картка польської спілки 
"Млодзежи людовой" в с. Настасові.

Статут і реєстраційна картка польсь
кого товариства "Млодзежи польскай" 
в с. Ладичин і Янівка і відомості 
про членів цього товариства.
Статут і реєстраційна картка спілки 
"Млодзежи женьский" в с.Микулинці.

Реєстраційна картка польської спілки 
"Илсдзежи польскей меньскей" в 
м. Тернополі.

Реєстраційна Картка товариства 
"Научительскі хур мещани" в м.Терно
полі.

товариства "Комітету обивательскего 
нарчительскего женьскего" в м. Терно
полі. .

в с. Щдяхтинці.
Статут і реєстраційна картка прльсь- 
кого товариства /Патронат пжемислу 
дюдовего і домового" в м.Тернополі.

Статут і реєстраційна картка польської 
спілки "Польского научительства шкул 
подшефних" в м. Тернополі і відомості 
про членів цієї СПІЛКИ.
Реєстраційна картка профспілки "пра
цівників мейских і закладув ужитку 
публічнего" в Польше" і донесення пові
тового староства про ліквідацію цієї спілки.

ЇОлистопада 
1934р. V

"блистопада 1936р. 
ЗЗлистопада 

1936р. 9
[8 серпня 

1933р.
7 січня

1937р. 19
ЇЬвересня
ЗЗжовтня

т935р. 9
28 квітня
28листопад,а

1935р. 10
Совеюесня

1936р.
7 січня 
1936р. 14

' 25 вересня Ї936р 
ІЗлистопада 

1935р.
* Ю

18 червня 
9 серпня 

1935р.
1935р.

7
20 червня 

1933р. 12 жовтня 
1936р. 17

15 лютого 
1932р. 1 серпня
1935р. .17

20 січня 
1933р.

- 25 червня 
1935р.

7
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І.
306.

307.

ЗОЄ.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

2. : 3. : 4.
Статут і реєстраційна картка проф- 28листопада 
спілки "Працовнікув товажиства 1935р.
окрентгових і інституцій еміграційних'5 березня 
в м. Тернополі. 1937р. 15
Реєстраційна картка спілки "Працов- ЗІтравня
нінув убеспечень споймних в Польше" 1934р. 
в м. Тернополі. 15грудня

1938р. II
Статут і реєстраційна картка польсь
кої спілки "Работнікув будовляних"
В М..Тернополі І ВІДОМОСТІ про тї - 
членів.

26 січня 
1933р. 

17 жовтня 
1936р. 19

Реєстраційна картка спілки "Работні- 9 березня 
кув.пшемислу джевнего" в м.Тернополі 1926р. 
і відомості про її громадсько-політич-27листопада 
ну діяльність. 1936р. 49
Реєстраційна картка спілки "Работні- 
кув пшемислу скужанего" і донесення 
повітового староства про ліквідацію 
цієї спілки.

28листопада
1935р.2 грудня 
1936р. 5

Реєстраційна картка і протоколи засі
дань і зборів спілки підмастерів 
пекарень "Самопомоц",

27 червня 
1934р. 

Ібберезня 
1938р. 58

Статут і реєстрайійні картки польсь- 28 лютого 
кої спілки "Стшелецкей" в селах Ігро- 1934р. 
виця, Козлів, Кутківці,Цебрів. 28листопада

27
Статут і реєстраційні картки польсь
кого товариства "Школи дюдовой" в 
с.Смиківці і відомості про членів 
цього товариства.

З серпня 
1933р.

28листопада 
1935р. 12

Статут і реєстраційна картка польсь
кого товариства "Уженднікув скарбових" 
в м. Тернополі.

6 травня 
1933р.12 жовтня
1936р. 10

Реєстраційна картка і звіти про 
діяльність.українського товариства 
"Допомога інвалідам" і відомості про 
збір грошових коштів для цього това
риства.

ЗІлистопада
1934р.

І2листопада
1937р.

34
Розпорядження воєводського управління 7 грудня
про дозвіл на носіння українського У933р.
спортивного значка товариства "Поділля" 29листопада 
і донесення цього товариства про новий 1937р. 
склад вибраного управління. 12

5.
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317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.
325.

326.
327.
328.
329.
330. 
ЗЗї.

2 . : 3 .
Розпорядження воєводського управ- 26 червня 
ління про ліквідацію читальні това- 1933р. 
риства "Просвіта" в с.Плотича і 27 жовтня 
листування повітового староства з 1936р. 
органами поліції з цього питання. ІЗ
Реєстраційна картка українського 28 лютого 
товариства "Робітнича громада" в 1934р. 
м. Тернополі і відомості про членів 7 жовтня 
цього товариства. 1937р. 19
Статут і реєстраційна картка єврей- 3 листопада 
ського товариства "Гистадринг 1933р.
Ганоар Гаїврі'/'Товариство єврейсь- 28листопада 
коі молоді"/ і розпорядження воє- 1936р.
водського управління на право ношення 
харнерських значків і мундирів. 29
Статут і реєстраційна картка єврейсь- 25 лютого 
кого товариства,"Гордон" в м. Терно- 1933р.
полі і відомості про склад його ЗВлистопада
керівників. 1936р. 10
Статут і реєстраційна картка єврей
ського товариства "Гордонія" 
в м. Тернополі.

12 березня 
1935р. 

16 вересня 
1935р. 18

Статут і реєстраційна крртка єврей
ського товариства "Кадима" в м.Терно 
полі і списки його членів.

ЗО жовтня
1936р. 8 січня 
1937р. 15

Листування повітового староства з 
воєводським управлінням і слідчим
управлінням з питання втрати і 
зброї окремими особами, том. 1. крадіжки

1935р. 98
Теж том.2. /останній/. 1935р. 97
Заяви окремих осіб,листування повітового 
староства з органами поліції і дозволи 
повітового староства на право прид
бання зброї. ТОМ.І.

1935-'9 3 7 р ^

Теж том.2. 1935р. 154
Теж том.З. 1935р. 213
Теж том.4. 1935р. 115
Теж том.5. 1935р. П 8
Теж том.6. 1935р. 121
Теж том.7. /останній/. 1935р. 232



26. -
_ 1__

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

338.

340.

341.

342.
343.

2. 3. : 4.
Розпорядження міністерства внутрішніх 6 лютого 
справ і воєводського управління про 1934р. 
проведення грошових зборів товариствами II січня 
і окремими особами. том.І. 1936р.
Теж том.2. /останній/. 20 жовтня

1934р.
З січня 

1936р.

99

88

Заяви керівників читальні товариства 5 лютого 1935р. 
"Просвіта" про дозвіл на право прове- 3 травня 
дення вистав і вечорів в с. В.Глибочок 1935р. 10
Заяви керівників українського гуртка 22 січня 
"Р дна школа" і рішення повітового 1934р. 
староства на право проведення грошових 7 травня 
зборів. 1938р. 108
Заяви керівників українського гуртка 
"Рідна школа" і рішення повітового 
староства на право проведення вистав 
і вечорів.
Заяви керівників українського гуртка 
"Рідна шаола'і рішення повітового 
староства на право проведення грошових 
зборів і листування з органами поліції 
щ цього питання.

8 січня 1935р. 
ЗОгрудня
1935р. 183
14 лютого
І
1935р. 1 січня 
1936р.

78
Заяви керівників єврейських товариств 4 січня 
і рішення повітового староства на право 1935р. 
проведення вистав і вечорів. ЗІгрудня

1935р. 76
Заяви керівників єврейських товариств 8 січня 1935р. 
і рішення повітового староства на право 12 грудня 
проведення грошових зборів. 1935р. 67
Заяви,документи окремих осіб і листуван
ня повітового староства з органами поліції 
і польським, консульством з питання 1927-1935рр.
втрат і крадіжок паспортів на виїзд 
за кордон. 37
Листування повітового староства з воє
водським управлінням, іноземними консуль
ствами і органами поліції з питань 
повернення окремих громадян на батьків

1935р. 193щину. том.І.
Теж том.2. 1935р. 177
Теж том.З. /останній/. 1935р. 157



27.

І. : 2.
Й44. Листування повітового староства з 

воєводським управлінням, слідчими 
органами,польським консульством і 
рішення повітового староства про 
виселення іноземців за нелегальний 
перехід кордону з-за меж Польщі, 
том.І.

345. Теж том. 2./останній/.
346. Листування повітового староства з 

комісаріатом поліції і гмінними 
управами з питання тимчасової при
писки іноземців.

3. : 4. : 5.

1935р. 125
1935р. 145

1935р. 22
І 9 3 6 рік

347. Тези і заклики Центрального комітету січень 
комуністичної партії Західної квітень
України в газетах: " В наступ" і 1936р.
" Боротьба мас".

348. Звіти Тернопільського воєводського 
управління про і політичну
діяльність комуністичної партії у 
воєводстві за і936рік.

12 січня 
1936р. 

9березня 
1936р.

33

29
ЗЙ9. Звіт Люблінського воєводського управ

ління,про організаційну ДІЯЛЬНІСТЬ 
комуністичної партії на території 
даного воєводства за грудень І936року. !*

350. Інформація Тернопільського воєводського 8 липня 
коменданта поліції про затримання 1936р.
членів комуністичної партії Західної 24 березня 
України. /КПЗУ/. 1937р. 4

351. Статут і реєстраційна картка,польської 23 жовтня 
професійної спілки "Друкаже і покреа- 1936р. 
них заводув в Польщі'в м.Тернополі 27листопада 
і відомості про діяльність цієї Ї936р.
спілки. 8

352. Реєстраційна картка польської професій
ної спілки "Научительства шкул средніх" 
в м.Тернополі і розпорядження.воє
водського управління про ліквідацію 
цієї спілки.

1 листопада 
1936р. 

Тблистопада 
1936р. 10

№-353. Статут і реєстраційна картка земле- ІЗ січня 
робського товариства "Кулко рольніче" 1936р.
в м. Тернополі. 24 лютого

1936р.
Інформація воєводського управління 28 травня
і листування повітового староства з 1936р.
товариством "йхорони військових могил" 5 червня 
з питань проведення релігійних обрядів І93ор. 
зелених свят в м.Тернополі.

8

19
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_ І ._^_____ ________ ,___ 2. ______________ _̂_ ___ 3.____ ___ 4.
355. Реєстраційна картка спілки "Працов- 25 червня 1936р. 

нікув банкових і обеспеченових" в 17 жовтня 
м. Тернополі і списки членів цієї 1936р.
спілки. 6

356. Статут і реєстраційна картка спілки 25 червня 1936р. 
"Працовнікув фризиерских" в м.Терно- 3 грудня
полі і інформація повітового староства 1936р.
про ліквідацію цієї спілки. II

357. Реєстраційна картка спілки "Работ- 27березня 
нікув рольних і лесних" в с. Людвищеі 1936р.
і інформація повітового староства 26 лютого
про ліквідацію цієї спілки. 1937р. 12

356. Протоколи засідань і зборів спілки 27 січня 1938р. 
пекарських підмайстрів "Самопомоц" 5 вересня
в м. Тернополі. 1936р. 46

359. Статут і реєстраційна картка польської 25 вересня 
спілки " Стоважишев млодзежи польскей" 1936р. 
в с. Кутківці і листування з воеводсь- 5 січня 
ким управлінням про ліквідацію цієї 1937р.
спілки. 9

360,

361,

Статут і інформації повітового староства 5 грудня 
про діяльність польського товариства 1935р.
" Школи людови". ЗО квітня

1936р. 21
Реєстраційна картка польського това
риства "Федерація польських обранцув 
отчизни" в м. Тернополі.

З червня 
1936р. 

З лютого 
1937р.

362. Заяви керівників українського товариства ЗІ січня 1936р. 
"Сільський господар" і рішення повіто- ІОгрудня 
вого староства про проведення господарських 
курсів. 1936р. З

363. Статут і реєстраційна картка єврейсь- 10 липня 
кого товариства "Гординка" в м.Тернополі 1933р. 
і листування повітового староства з ІІлипня 
воєводським управлінням про розпуск 1934р.
цього товариства. 14

364. Статут і реєстраційна картка єврейського 
товариства "Дрор" в м.Тернополі і роз
порядження воєводського управління про 
ліквідацію цього товариства.

20 жовтня
1936р. 

7 січня 1937р. 12
365. Реєстраційна картка еврейськороспілки 

"Працовнікув загармістшовскіх" в м.Терно
полі і рішення повітового староства про 
ліквідацію цієї спілки.

23жовтня 1936р. 
ЗО жовтрня

1936р. 5

і
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_____ ___________ 2д_________ _____ ^_____ & __ ^
366. Статут і реєстраційна картка єврейсь- ЗОлистопада

кого товариства "Воєводська Рада 1936р.
сероца" в м.Тернополі і розпоряджен- І січня
ня воєводського управління про лікві- 1937р. 
дацію цього товариства.

367. Статут і реєстраційна картка това- 20 жовтня 
риства з поширенням формування проф- 1936р. 
спілок серед євреїв в м.Тернополі
і,рішення повітового староства про 
ліквідацію цього товариства.

368. Розпорядження Головного статистич
ного управління про подання статис
тичних відомостей про проведення 
виборів в сейм і сенат і донесення 
повітового староства про виконання 
цього розпорядження,

17 червня 
1936р.

27вересня 
1936р.

4. 5.

ІТ

6

З
370.

371.

372.

Справа про розслідування політичної ЗІ 
діяльності члена організації українсь
ких націоналістів /ОУН/ КОСА Николая. 23

Справа про розслідування політичної 
діяльності члена організації українсь
ких націоналістів /ОУН/ ЛИТВИнЦЯ Василя.
Звіти пожежних охорон і донесення 15 
повітового староства, органів поліпі? 
про пожежі в повіті. 18

липня
1935р.
січня1936р. П

1936р. 22
січня
1936р.
гйУДня
1936р. 102

373. Донесення органів поліції про нещасні 
випадки в повіті. 24 березня 1936р. 10 грудня

1936р. ІЗ
374. Заяви окремих осіб і дозволи повіто- 20 грудня 

вого староства нр на право придбання 1935р. 
зброї і листування повітового староства 4 січня
з органами поліції з цього питання. 1936р. ІЗ

375. Заяви та документи окремих осіб і ІЗ червня
листування повітового староства з 1936р.
органами поліції про видачу їм паспортів 1 січня
на виїзд за кордон. .....  1937р. 126

1 9 3 7 рік

376. Протокол зборів "Охотнічей страри
пожарнФй" в м. Тернополі від § травня 
1937 року.

9 травня 1937р. 
24 травня

19
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І.
377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.

+ о * ц * А *
*  . * * * * * *  * * * *  ^ * ^ ^ 1 * " . - * - - - - 1 * * .__ і , . . . Ч ___ * * *

Статут, реєстраційна картка спілки 23вересня 
"Працевнікув рольних,лесних і будов- 1936р. 
ляних хресціянська унія заводова" 10 грудня 
в м. Тернополі і списки членів 1937р.
цієї спілки. 28
Протокол зборів членів читальні 17 січня 
"Товажиства школи людовой" в с.Кут- 1937р. 
ківці від 17 січня І937року. 2
Протоколи засідань і зборів пекарсь- 2 січня 
них підмайстрів "Самопомоц" в м. 1937р.
Тернополі. 22т^авня ,

Звіти пожежної охорони і донесення, 7 січня 
органів поліції про пожежі в повітів 1937р.

39
Донесення органів поліції про нещасні 4січня 1937р. 
випадки в повіті. ЗОг^^^вя

Заяви керівників українських това
риств "Луг", "Просвіта" і рішення 
повітового староства на право прове
дення платних вечорів і танців.

ї вересня 1937р. 
І7листопада 
1937р. 9

Заяви та документи окремих осіб і 
листування повітового староства з ор
ганами поліції про видачу їм паспортів 
на виїзд за кордон, том.:. ...... 1937р. 103
Теж том. 2. 1937р. 145
Теж том. 3. 1937р. 76
Теж том. 4. 1937р. 75
Теж том. 5. 1937р. 139
Теж том. 6. 1937р. 135
Теж том. 7. - 1937р. 55
Теж том. 8. 1937р. 101
Теж том. 9. 1937р. 165
Теж том. 10. 1937р. 141
Теж том. її. /останній/. 1937р. 99
Заяви окремих осіб,рішення повітового 
староства і листування з органами 
поліції з питань перебування окремих 
осіб в прикордонній смузі.

7 червня 
1937р.

8 січня 
1938р. 92



ЗІ

_____________ 2._______ _______ і____ Зд.___ ^___ 4.
ї 9 3 8 рік.

39Й. Заяви окремих осіб, рішення повіто
вого староства і листування з 
органами поліції на право.перебу
вання в прикордонній смузі, том.1. 1938р. 156

396. Теж том.2. 1938р. 144
397. Теж том.З. 1938р. 115
398. Теж том.4. 1938р. 157
399. Теж том.З. 1938р. 199
400. Теж том.6. 1938р. Т35
401. Теж том.7. 1938р. 144
402. Теж том.8. 1938р. 165
403. Теж том.9. 1938р. 209
404. Теж том.ТО. 1938р. 148
405. Теж том.11. 1938р. 164
406. Теж том.12. 1938р. 195
407. Теж том.ІЗ. 1938р. 186
408. Теж том.14. 1938р. 171
409. Теж том.15. /останній/. 1938р. 150
410. Облікові справи повітового,староства

на оленів організації.українських
націоналістів /0УН/. том. 1.

1933-
1939рр. 90

411. Теж том. 2. Ї934-1939рр. 80
412. Теж том. 3. "933-1939рр. ПО
413. Теж том. 4. 1933-1939рр. 105
414. Теж том. 5. 1934-1939рр. 100
415. Теж том. 6. /останній/. Ї934-Ї939рр. 90

І 9 3 9 рік

416. Заяви окремих осіб на видачу їм, .
дозволу на право проїзду по залізниці Т939р. 
том. І. 174



32. -

т - р . 3. : 4.

417. Заяви окремих осіб на видачу їм
дозволу на право проїзду по заліз
ниці. том. 2. 1939р. 146

418. Теж том. 3. 1939р. 165
419. Теж том. 4. 1939р. 162
420. Теж том. 5. Т939р. 131
421. Теж том. 6. 1939р. т?Т

422. Теж том. 7. 1939р. 95
423. Теж том. 8. /останній/. 1939р. 84
424. Книга обліку видачі.паспортів

Тернопільського повітового староства. без дати 100

№ 369 - пропущений.

В даний опис внесено 423 справи /чотириста двадцять три/.

Переклала - Зав.відділом формування
НАФ та діловодства и? 3. Яцишин

Друкувала - архів ст 1-категорії Л. Коваль

25.06. 1998 р.


