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                                                                       Директор державного архіву     
                                                                       Тернопільської області                                                    
                                                                        __________________ Ф.І.Полянський 
                                                                        «___» ________________ 2016 р. 
                     

 
 

 

Фонд № Ф-487 
Опис № 2 
справ постійного зберігання  
за 1839-1935 роки  
  

№ 
№ 
з/п 

Заголовок справи (тому, 
частини) 

Крайні дати документів 
справи (тому, частини) 

К-сть 
арку-
шів 

 

При-
мітка 

 

1 2 3 4 5 
303 Книга оголошень про 

наміри взяти шлюб 
парафіян с. Варваринці 

Теребовлянського 
повіту, сучасного 
Теребовлянського 

району Тернопільської 
області за 1839-1884 рр. 

 

1839-1884 рр. 55  

 304  Книга реєстрації 
вихідної документації 
парафіяльного уряду 

 с. Варваринці 
Теребовлянського 
повіту, сучасного 
Теребовлянського 

району Тернопільської 
області за 1877-1935 рр. 

 

1877-1935 рр. 
 

   100  

 
До даного розділу опису внесено 2 (дві) справи з № № 303-304, у тому числі: 
літерні  № №  - ,  пропущені  № № - . 
 



Завідувач  відділу  
науково-технічного   
опрацювання документів 
державного архіву 
Тернопільської області                                                                              О.І.Лоташ        
                            
СХВАЛЕНО                                                                    
 Протокол  ЕПК держархіву                                               
 Тернопільської області                          
 від «____»  _______ 2016 р. №    
             
 Голова ЕПК                            
                                О.Р. Савчин             

         Прийнято на постійне зберігання 2 (дві) справи з № 303-304, у тому числі:                                                                 

літерні №№  _-_, пропущені №№_-__. 

Разом за цим розділом опису прийнято на постійне зберігання 304  (триста 
чотири) справ з № 1 по № 304, у тому числі: 
літерні №№  _-_, пропущені №№_-__. 

 Зміни в облікову документацію внесено. 
 
Заступник директора – 
Начальник відділу     
зберігання, обліку та  
довідкового апарату                                                                             С.Н. Найчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Передмова 
  Скарбниця архівного фонду  Греко-католицькі повітові парафіяльні управління 
Тернопільського краю Галицького намісництва, з 1921 року Тернопільського 
воєводства (фонд №487) поповнилася документами, подарованими  Дідухом А.М., 
старостою с. Жеребки сучасного Підволочиського району Тернопільської області 
(заява від 07 березня 2019 року) в неупорядкованому стані (розсип). Документи були 
знайдені на території автотранспортного підприємства смт Підволочиськ.             
  У травні 2020 року працівниками відділу формування Національного архівного 
фонду проведено опрацювання документів та систематизовано їх по видах, тематиці 
та хронології.  

          До опису справ постійного зберігання внесені  метричні книги про 
народження, шлюб, смерть за  1877-1944 роки.   

До опису справ постійного зберігання внесені документи: фрагменти книг 
передшлюбних оповідей за  1921-1951 роки, книги передшлюбних протоколів за 
1895-1950 роки, фрагменти книги протоколів дійства греко-католицького 
парафіяльного уряду церкви  с. Жеребки Королівські колишнього Скалатського 
повіту за 1921-1950 роки, касова книга греко-католицького парафіяльного уряду у с. 
Жеребки Шляхетські за 1836-1901 роки,  книга записів вхідної кореспонденції церкви 
с. Жеребки Королівські за  1816-1826 роки, передшлюбні оповіді наречених  та 
свідоцтва про передшлюбні оповіді  наречених парафії греко-католицького уряду 
церкви у с. Галущинцях за 1925-1929 роки та інші документи. 

Також у опис внесені документи  о. Василя Бачинського, пароха греко-
католицької парафії у с. Жеребки Королівські,  (відповідно до даних Шематизму 
духовенства Львівської архиєпархії за 1935-1936 роки він завідував греко-
католицькими парафіями церкви у с. Жеребки Шляхетські та церкви у  
с. Галущинці  Скалатського деканату (є документ з підписом Митрополита Андрея 
Шептицького про призначення отця парохом)). 
 До бібліотеки державного архіву Тернопільської області Дідухом А. також 
були передані знайдені книги  із особистої бібліотеки о. Василя  Бачинського, пароха 
греко-католицької парафії церки с. Жеребки Королівські Скалатского деканату 
колишнього Скалатського повіту.  

В результаті науково-технічного опрацювання сформовано 11 (одинадцять) 
справ постійного зберігання за 1816-1951   роки. 

Сформовані справи внесені доповненням до опису № 2 вищезазначеного 
фонду. 

Всі передані документи та книги вимагають проведення складної реставрації, із 
завершенням якої дослідники будуть мати змогу ознайомитися із ними у читальному 
залі державного архіву Тернопільської області.  
 
Головний спеціаліст 
відділу формування НАФ 
та діловодства                                                                 Галина  МУЦ 
18. 05. 2020 
 
 



Греко-католицькі повітові парафіяльні               ЗАТВЕРДЖУЮ 
Управління Тернопільського краю                      Директор 
Галицького намісництва,                                       державного архіву 
з 1921 року  Тернопільського воєводства           Тернопільської області 
                                                                                   _______Федір ПОЛЯНСЬКИЙ     
                                                                                  «____»___________2020 р.   
 
 
ФОНД № 487 
ОПИС № 2  
справ постійного зберігання 
за 1816-1951 роки  
№ 
з/п 

Заголовок справи Крайні дати К-сть 
доку 

ментів 

К-сть 
арку 
шів 

При 
мітка 

1 2 3 4 5 6 
305. Фрагменти книги протоколів 

дійства греко-католицького 
парафіального уряду церви  
с. Жеребки Королівські 
колишнього Скалатського 
повіту (сучасного 
Підволочиського району 
Тернопільської області) за 
1921-1943 роки 

1921-1943 рр.  53  

306. Документи (передшлюбні 
оповіді наречених,  свідоцтва 
про оголошення передшлюбних 
оповідей наречених) церкви   
с. Галущинці колишнього 
Скалатського повіту (сучасного 
Підволочиського району 
Тернопільської області)  за 
1925-1929 роки 

1925-1929 рр.  4  

307. Фрагмент книги  передшлюб-
них оповідей наречених церкви 
с. Жеребки Королівські 
колишнього Скалатського 
повіту (сучасного Підволочи-
ського району  Тернопільської 
області) за 1923-1934 роки 

1921-1934 рр.  16  



1 2 3 4 5 6 
308. Фрагменти книги 

передшлюбних оповідей 
наречених  церкви 
с. Жеребки Королівські 
колишнього Скалатського 
повіту (сучасного  
Підволочиського району 
Тернопільської області)  
за 1929-1951 роки 

1929-1951 рр.  80  
 

309. Книга передшлюбних  
протоколів наречених церкви [ 
с. Жеребки Королівські 
колишнього Скалатського 
повіту] (сучасного 
Підволочиського району 
Тернопільської області) 
за 1895-1923 роки 

1895-1923 рр.  67  

310.  Книга  передшлюбних 
протоколів наречених церкви с. 
Жеребки Корлівські 
колишнього Скалатського 
повіту 
(сучасного  
Підволочиського району 
Тернопільської області) 
за 1948-1950 роки 

1948-1950 рр.  50  

311. Картки померлих осіб  
у селах Галущинці  
і Жеребки  Королівські 
колишнього Скалатського 
повіту (сучасного 
Підволочиського району 
Тернопільської області)  
за 1921-1944 роки 

1921-1944 рр.  7  

312. Книга вхідної документації  
церкви  
[с. Жеребки Королівські 
колишнього Скалатського 
повіту] (сучасного 
Підволочиського району  

1816-1826 рр.  50  



1 2 3 4 5 6 
 Тернопільської області) 

за 1816-1826 роки 
    

313. Касова книга церкви 
с. Жеребки Шляхетські 
колишнього Скалатського 
повіту (сучасного 
Підволочиського району 
Тернопільської області) 
за 1836-1901 роки 
 

1836-1901 рр.  38  

314 Документи (повідомлення, 
копія наказу та інші)   
о. Бачинського Василя*, пароха 
греко-католицької парафії у с. 
Жеребки Королівські 
колишнього Скалатського 
повіту (сучасного 
Підволочиського району 
Тернопільської області) 
за 1920-[після 1946 ] роки 
 

1920-[після 
1946] рр. 

 6 *Є 
доку 
мент з 
підпи 
сом 
Митро
полита 
Андрея 
Шепти
цького 

315. Збірка  документів (фрагмент 
сповідальної відомісті, 
фрагмент метричної книги про 
народження, [копія] 
метричного запису про шлюб, 
фрагмент псалтира та інші), 
знайдених на території 
автотранспортного 
підприємства  
смт Підволочиськ 
Підволочиського району 
Тернопільської області  
за 1891-1950 роки 
 

1891- 
1950 рр. 

 24  

         В опис №2  внесено 11  (одинадцять ) одиниць зберігання з № 305  
по №  - 315. 
Опис склала: 
головний спеціаліст                                           Галина МУЦ 
 



15.05.2020 
СХВАЛЕНО 
Протокол засідання ЕПК 
державного архіву 
Тернопільської області 
«___»__________2020 р.№ 
 
             Прийнято на постійне державне зберігання до державного архіву 
Тернопільської області 12  (дванадцять) одиниць зберігання з № 305 по №  316. 
 
Документи передала: 
головний спеціаліст 
відділу формування НАФ  
та діловодства                                                     Галина МУЦ 
 
 
Документи прийняла: 
архівіст І-ої категорії 
відділу зберігання, обліку 
та довідкового апарату                                        Надія ЯРОШЕВСЬКА 
 

            Разом за цим розділом опис прийнято на постійне зберігання 315 
(триста п'ятнадцять ) справ з № 1 до № 315, у тому числі:  
літерні №№ _-_, 
пропущені №№_- , 

Зміни в облікову документацію внесено. 
 

Заступник директора – начальник відділу     
зберігання, обліку та довідкового апарату                           Світлана НАЙЧУК  
28.05.2020 
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