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П Е Р Е Д М О В А

ДО ФОНДУ № 4 ЗБАРАЗЬКЕ ПОВІТОВЕ СТАРОСТВО 

І. ІСТОРІЯ ФОНДОУТВОРЮВАЧА

Збаразьке повітове староство утворене в 1867 році і продовжу
вало існувати після окупації Східної Галичини імперіалістичною 
Польщею в 1919 році.

Повітове староство було органом адміністративної вдади 
першої інстанції на території повіту. На чолі повітового староства 
перебував староста, котрий підпорядкувався Міністру внутрішніх справ 
і Тернопільському воєводі.

Основними функціями староства було придушення революційного і 
національно-визвольного рухів пролетаріату і селянства, здійснення 
контролю за виконанням тодішнього законодавства в області торгівлі, 
промисловості,будівництва,створення сприятливих умов для розвитку 
господарств заможних селян, а також осадницьких господарств.

Староство слідкувало за діяльністю організацій, спілок,това
риств, за пресою,релігійними установами і сектами, захищало державні 
інтереси тодішньої влади.

Збаразьке повітове староство мало такі відділи:
I. Загальний
2.Організаційний
3. Безпеки
4. Адміністративний
5. Військовий
6. Адміністративно-дисциплінарний
7. Громадської опіки,праці,здоров'я
8. Ветеринарний 
9.Охорони лісів
10.Військових інвалідів
II. Землеробства і земельних реформ

У своєму підпорядкуванні Збаразьке повітове втароство 
мало 9 гмінних управлінь у селах: Чернихівці,Доброводи,Катустинці, 
Кошляки,Верхня Луб'янка,Максимівна,Нове Село.Залужжя.

У вересні 1939 року Збаразьке повітове староство було 
ліквідоване.



П. ІСТОРІЯ ФОНДУ

Документи Збаразького повітового староства Тернопільського 
воєводства надійшли в держархів у 1939 році.

До 1946 року вони були невпорядковані. У 1946 році проведено 
первинну науково-технічну обробку документів із збереженням старої 
системи відкладання справ у фасцікулах і ректифікатах. У такому стані 
документи були до початку 1953 року.

У 1953 році проводилась науково-технічна обробка документів. 
Експертизі цінності підлягало 550 кг розсипу. 85 кг розсипу відійшло 
в макулатуру, а з 465 кг розсипу сформовано I860 справ.

У 1964 році описи фонду Збаразького повітового староства були 
відредаговані і передруковані.

У 1998 році було здійснено удосконалення описів фонду з одночас
ним перекладом заголовків на українську мову та редагування заголовків 
із частковим переглядом справ.

Ш. КОРОТКИЙ. ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ

Донесення та відомості постерунків поліції щодо діяльності орга
нізації українських націоналістів /ОУИ/ та українсько-націоналістичного 
об'єднання % УНДО/, польського товариства "Добровільної пожежної охо
рони".

Списки осіб, які підозрюються у належності до української війсь
кової організації /УВО/.

Пропозиції щодо нагородження окремих осіб " Союзу сррільців".
Інформації Тернопільського воєводського управління про хід У кон

гресу Союзу українських студентів, про утворення комуністичної орга
нізації польської молоді / Комполь/, про святкування річниці "кривавої 
середи", про проведення антифашистських зборів, про ліквідацію негра
мотності серед населення, про організацію" Загальноєврейської партії 
праці" в Польщі.

Розпорядження Тернопільського воєводського управління про конфіс
кацію радянських пропагандистських видань, про кількість українських 
пам'ятників на території повіту.

Донесення та зведення постерунків поліції щодо проведення кон
цертних вечорів українськими товариствами "Рідна школа", "Просвіта", 
протоколи загальних зборів товариств "Просвіта", "Союзу українок".

Відомості про знищення пам'ятників Т.Шевченка в гмінах, про 
результати виборів до Сейму і Сенату та у гмінні ради,скарги виборців на 
порушення положення про вибори і матеріали про їх розгляд.



Акти і протоколи засідань представників СРСР і Польщі щодо вирішен
ня прикордонних конфліктів.

Характеристика території і господарського розвитку Збаразького 
повіту. Матеріали про будівництво цегельного заводу в с. Базаринці.

Звіти про кількість промислових і ремісничих підприємств.
Проект мосту через річку Гнізна. Зведення гмінних управлінь про жит
лове будівництво, про розміри лісових ділянок,списки землевласників.

Реєстри, відомості про збір податків з населення. Бюджети, 
кошториси, фінансові звіти гмінних управ.

Заяви окремих громадян і членів товариств про надання дозволу н€ 
проведення концертних вечорів на користь культурно-просвітницької 
роботи.

Статистичні звіти про інфекційні захворювання і про санітарний 
стан гмін. Звіти вереринарних лікарів.

Головний спеціаліст М.Н.Хаварівська

03.02.98



Фон д № 4 
Опис № I
Справ постійного зберігання 
за ІЙ23-І939 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
держархіву 
:ької області

Б.Хаварівськи

№, ! * 
п/п!

Заголовни справ ІКрайні дати !К-сть 
! !аркушів

!Прз
!мп

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

1923 рік
І Щомісячні статистичні відомості про ви

дачу закордонних паспортів,довідок на 
право володіння зброєю, на право мислив- 5 жовтня 1923 
ства. 22 березня 1932 98 ^

1927 рік
2 Циркуляр Головного відділу українського

товариства "Просвіта" про вибори представ
ників на загальні збори товариства у 
Львові та протоколи загальних зборів фі
лії товариства у Збаражі 1927 15 f

3 Розпорядження Головного відділу українсь
кого товариства "Просвіта" про ліквіда
цію неграмотності срред населення і 
організацію зв'язку між читальнями

4 Циркуляр Головного відділу українського 
товариства "Просвіта" про збір коштів 
серед населення на розвиток товариства.

17 жовтня 1927 
8 листопада 1927 12 +

1925-1927 7 +

5 Наказ Збаразького повітового староства 
про підготовку і проведення виборів у 
Сейм і Сенат, списки виборців гміни 14 грудня 1927 
Романове Село. 26 грудня 1927 15 +

1928 рік
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1928 рік
6 Циркуляри та розпорядження Міністерства

внутрішніх справ,землеробства і Волинсь
кого воєводського управління про поря
док і правила проведення мисливства. 1928-1930 18 +

7 Заяви та особисті документи на видачу
закордонного паспорта Грех Станіславі 1928 5 +

1929 рік

8 Протоколи загальних зборів членів укра
їнського товариства "Просвіта" Збаразь
кого повіту 1929 20 +

9 Правила Головного управління "Рідна шко
ла" для повітових гуртків, листування 
щодо організації роботи, списки членів
Збаразького гуртка "Рідна школа" 1929 32 4

10 Звіти Збаразького повітового староства
про стаж суспільної безпеки на території 29 жовтня 1929 
повіту 10 грудня 1929 16

11 Характеристика території та господарсь
кого розвитку Збаразького повіту 1929 6 -+

12 Циркуляр Міністерства внутрішніх справ
про порядок видачі закордонних паспортів 3 грудня 1929 5 і

13 Список книг бібліотеки Міністерства
внутрішніх справ 1929 35 ^

1930 рік

14 Розпорядження Тернопільської окружної 
виборчої комісії, інструкція щодо вибо
рів у Сейм і Сенат та протокол засідання :
гмінних управ з цього питання 1930 8 4

15 Списки виборців на виборах у Сейм і
Сенат пмін Збаразького повіту ЗІ грудня 1927

жовтень 1930 63 9-
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1931 рік

16 Анкети проведених ревізій читалень україн
ського товариства "Просвіта" 25 грудня 1931 8 4-

17 Списки осіб повітової команди поліції в 
Збаражі, які підозрюються у належності 
до украйнської військової організації 
/ УВО/

8 червня 1931 
10 листопада 1931 18 +

18 Заяви окремих осіб про видачу їм дозволу 
на придбання зброї,листування з посте
рунками поліції щодо рішення повітового 
староства з цього питання. Том 1 1929-1934 129

Y

19 Те ж, том 2 1929-1934 64

20 Те ж, том 3 1929-1934 95 -і-

21 Те ж, том 4 1929-1934 90

22 Те ж, том 5 1929-1934 83

23 Те ж, том 6 1929-1984 96 4

24 Те ж, том 7 1929-1934 96 4-

25 Те ж, том 8 1929-1934 20 *4

26 Те ж, том 9 1929-1934 76 +

27 Те ж,том 10 1929-1934 71 4"

28 Те ж, том 11 1929-1934 71 4-

29 Те ж, том 12 1929-1934 60 4-

ЗО Те ж, том ІЗ 1929-1934 109 +

ЗІ Те ж, том 14 1929-1934 107 4

32 Те ж, том 15 1929-1934 119 *4

33 Те ж, том 16 і останній 1929-1934 117 +

34 Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, 
інструкція воєводського управління з пи
тання регістрації та обліку іноземців і 
зведення постерунків поліції 3 цього 
питання

ЗІ січня 1929 
19 січня 1932 60 4-
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35 Заява членів гуртка українського това
риства "Рідна школа" про дозвіл на про
ведення концерту за програмою, що додається 
і рішення повітового староства з цього 
питання

36 Справа про виселення Круль Мілана з 
Польщі в СРСР

10 грудня 1931 
16 грудня 1931 10 +

1931 9 4

1932 рік

37 Справа про будову цегляного заводу укра
їнським кооперативом "Єдність" в Базаринцях 29 травня 1927 f 
Збаразького повіту ІЗ листопада 1937 Зі

38 Дозвіл повітового староства на проведення 
загального збору коштів українським това
риством "Просвіта" 1932 55 ^

39 Циркуляр і родпорядження Міністерства внут
рішніх справ і воєводського управління з 18 березня 1931 
адміністративних питань 17 грудня 1932 21 4 ^

40 Циркуляр Тернопільського воєводського уп
равління про планування роботи і план захо
дів відділів повітового староства на 1932 р. 1932 12 +

41 Протоколи з'їзду і таємної конференції по- 23 грудня 1932
Бітових староств, що відбулись у 1932 р. 24 грудня 1932 ІЗ +

42 Заяви та особисті документи окремих грома
дян про видачу їм дозволу на виїзд за
кордон 1932-1933 29 +

43 Листування з Тернопільським воєводським управлі
нням і постерунками поліції про повернення 
з-за кордону окремих громадян на постійне
проживання до Польщі 1933 9 4-

44 Розпорядження повітового староства про надан
ня іменних списків членів товариства і відо
мостей про кількість інвентаря поліцейського 24 квітня 1933 
спортивного клубу "Кресовяци " 15 травня 1933 8 ^
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45

46

47

48

49

1933 рік

Дозвіл Міністерства внутрішніх справ 
і Тернопільського воєводського управ
ління на право проведення грошових 
зборів польским товариствам

Пропозиції повітової команди і прав
ління "Союзу стрілців" в Збаражі про 
представлення до нагороди окремих 
осіб

Додатковий іменний список юнаків,звіль
нених і тих, що втекли з юнацького заго
ну праці / ЮЗП/ і не підлягають повторно
му прийому.

Посвідчення Міністерства вруЖріщніх 
справ на право проведення громадських 
грошових зборів на будівництво костелів.

Листування з повітовою командою і посте
рунками поліції про розповсюдження листі
вок і нелегальної літератури організацією 
українських націоналістів /ОУН/.

5 січня 1983 
8 березня 1933

6 лютого 1932

1933

З лютого 1933

ЗО травня 1933 
14 жовтня 1933

50 Донесення читалень українського товариства 
"Просвіта" про збори, що відбулись, прото
коли цих зборів 1933

51 Заяви членів гуртка "Рідна школа" і дозвіл 
Тернопільського воєводського управління
на проведення концертних вечорів. 1933

52 Повідомлення , протоколи гуртків "Союзу 
українок" в гмінах про збори, що відбулись, 
донесення постерунків поліції з цього
питання 1933

53 Заяви відділу українського товариства 
"Союз українок", дозвіл повітового ста
роства на проведення ними концертних вечо- 5 дютогоІ933 
рів, програми вечорів 2 березняІ933

! 5

47 4-

24 4

16 4  

14 +

17 4 

134 4

25 4

9 -4 

5 ^
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54 Розпорядження повітового староства про 
проведення громадського збору коштів на 
користь товариства "Український дім" і 
відомості товариства про зібрані кошти 20 лютогоУОЗЗ

55 Донесення постерунку поліції в Токах 
про антиурядовий виступ Флінта Ясто- 
ронникаУукраїнсько-націоналістично-
демократичного об'єднання /УЦДО/, 20 червняІОЗЗ
його арешт. ЗО липняІ933

56 Програма української соціал-радикальної 
партії /УСРП/, затверджена на 32 конфе
ренції в м.Львові 9 лютого 1933

57 Статут та інформація Тернопільського 
воєводського управління про організацію 
"Загальноєврейської партії праці" в 
Польщі. 20 січняІ933

58 Інформація Міністерства внутрішніх справ 
і воєводського управління про організацію 
Комуністичної партії Польщі, компанії до
помоги політичним ув'язненим і спостере
ження за емігрантами з Франції - членами 3 січняІОЗЗ 
компартії. 25 жовтняІ934

59 Дозвіл Тернопільського воєводського управ
ління про подання списків лікарів,які 
мають вільну практику на території повіту, 18 січняІ933 
відомості постерунків з цього ритання ЗІ січняІ933

60

61

Розпорядження Тернопільського воєводського
управління про подання зведень щодо кількості
українських пам'ятників на території гмін,
інформації і відомості постерунків поліції 12 жовтняІ933
з цього питання 27 липняІ934

Місячні статистичні відомості повітово 
команди поліції про її особовий склад 
за 1933 рік

5$ +

7 4

9 4-

4 4-

21 ^

4 4

18 ^

1933 о
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62 Список виборців гміни Романове Село
Збаразького повіту до виборів у Сенат 1933 II ^

63 Розпорядження Тернопільського воєводського 
управління і повітового староства про
конфіскацію друкованих періодичних 17 січвяІ933
видань та їх списки. 19 січняІ934 246 ^

64 Донесення постерунків поліції про зне
вагу до державного ґербу в Медині
Хемієм Павлом і протокол засідання гмін- 3 грудняІ933
ної управи з цього питання . 29 грудняІ933 19 ^

65 Заяви окремих громадян про видачу їм
дозволу на придбання зброї,донесення 
постерунків поліції та рішення повітово
го староства з цього питання. 1933 82 ^

66 Розпорядження Міністерства фінансів і 
Тернопільського воєводського управління 
про встановлення місця перебування Ма- 
линовського А. та Бізяка А. та донесення 21 липняІ933
постерунків поліції з цього питання. 7 груцняІ933 24 +

67 Залити Тернопільського воєводського 
управління дирекції пошт та інших зак
ладів про видачу їм характеристик на 
окремих громадян, донесення повітових 
староств і постерунків поліції з
цього питання 1933 135 +

68 Донесення постерунків поліції про 
пожежі в повіті 1933 26 -

69 Розпорядження воєводського управління 
про організацію повітового комітету до
помоги потерпілим від пожеж і донесення 
гмінних управ з цього питання.

70 Донесення повітової команди і постерун
ків поліції про вбивства і самогубства 
в повіті.

27 грудняІ933 
ЗО січняІ934 68 і

14 ЛЮТОГОІ933 
27 червняІ933 9 -
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71 Донесення постерунків поліції про нещас
ні випадки в повіті

72 Телефонограма і донесення повітової 
команди і постерунків поліції з питан
ня крадіжок здійсненими Пащук В. та

З ! 4 ! 5 .}

20 квітняІ933 {
20 грудняІ933 5 *4 !

27 КВІТНЯІ933
іншими. 20 грудняТЭЗЗ ІЗ f

73 Відомості гмінних управ про кількість 
денних та нічних вартівників. 1933 25 f-

74 Заяви і особисті документи окремих осіб 
про видачу їм паспортів на виїзд за 
кордон, том 1. 1933 49 f

75 Те ж, том 2 1933 49 ^

76 Те ж, том 3 1933 ^ 4 3  +

77 Те ж,том 4 1933 ^  67 +

78 Те ж, том 5 і останній 1933 75 ^

79 Заяви іноземців про продовження їм дозво
лу на перебування у Польщі 1932-1933 8 f

80 Листування з представником уряду і при
кордонною охороною про вирішення прикор
донних конфліктів на дільниці кордону 
Збаразького повіту.

81 Телеграма і донесення повітової команди 
і постерунків поліції про антиурядову 
діяльність невідомих осіб на території 
повіту.

6 лютогоІ933 
23 грудняТЭЗЗ 82 +

ІЗ Ж0ВТНЯІ933 
6 листопадаІ933 15 +

82 Заяви окремих громадян про видачу дозволу 
на проживання в прикордонній смузі та рішен
ня Тернопільського воєводського управління
з цього питання 1933 122 ^

83 Заяви польського товариства "Добровільної 
пожежної охорони",донесення повітового ста
роства і постерунків поліції про проведення
ним зібрань та концертів у повіті. 1933 47



!

84 Розпорядження Тернопільського воєводсь
кого управління про дозвіл на проведен
ня громадських грошових зібрань польсь
ким товариством на будівництво костелів 
та інші потреби.

II СІЧНЯІ934 
ЗО СІЧНЯІ934

85 Листування з повітовою командою поліції 
та іншими закладами про діяльність орга
нізації українських націоналістів.

86 Заява українського товариства "Просвіта" 
про дозвіл на проведення концертних вечо
рів,донесення постерунків поліції та рі
шення повітового староства з цього пи
тання, том І

87 Те ж, том 2 і останній

88 Заява членів гуртка українського това
риства "Рідна школа" про дозвіл на про
ведення концертних вечорів,донесення 
постерунків поліції та рішення повітового 
староства з цього питання, том І.

26 травняГЭЗЗ 
21 листопадаІ934

українок" і рішення повітового староства 
про проведення зборів і концертів,вечорів.

93 Щомісячні статистичні зведення повітової 
команди поліції в Збаражі про особовий 
склад.

94 Щомісячні звіти повітової команди поліції 
про політичний і суспільний стан у повіті

1934

1934

1934

89 Те ж, том 2 1934

90 Те ж, том 3 1934

91 Те ж, том 4 і останній 1934

92 Заяви членів гуртка товариства "Союзу

1934

1934

ЗІ ЖОВТНЯІ934 
29 грудняІ934

81 +

145 4-

155 + 

122 4

93 f 

79 +

76

) %  4 

25 4

10 +

8-4
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95 Зведення повітового староства про кіль
кість народних будинків на території
Збаразького повіту II жовтняІ934

96 Статистичні відомості комендантів посте
рунків поліції про кількість солтисів і 
підсолтисів у повіті 1934

97 Щомісячні відомості повітової команди 
поліції про стан злочинності у повіті

12 ЛЙТОГОІ934 
II травняІ934

98 Розпорядження воєводського управління 
про конфіскацію забороненої періодичної 
літератури,списки літератури

16 січняІ934 
22 груцняІ934

99 Заяви окремих громадян про надання їм 
дозволу на придбання зброї,донесення 
постерунків поліції та рішення повіто
вого староства з цього питання, том І. 1934

100 Те ж,том 2 і останжй 1934

101 Донесення повітової команди і постерун
ків поліції про пожежі у повіті 1934

102 Донесення повітової команди і постерунків
поліції про пожежі у повіті, про нещас
ні випадки 1934

103 Щадити воєводського управління і харак
теристики постерунків поліції на окре
мих осіб 1934

104 Заяви щкільного інспектора і донесення 
слідчого відділу і постерунків поліції
про антиурядову діяльність Романишина, 6 січняІ934
Жуковського та інших 4 груцняІ934

105 Розпорядження Тернопільського воєводсь
кого управління про подачу щоквартальних
відомостей на фільми, які демонструються 
у кінотеатрі "Сокіл" 1934

4 ! 5

5 -j- 

23 ^

2 І

1554

114 +

96 4

30 4

17 4

49 +

39 .+

17 !
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106 Розпорядження Тернопільського воєводсь
кого управління про встановлення нагля
ду за окремими особами, які повернулись 
на батьківщину в Збаразький повіт і до
несення постерунків поліції з цього
питання 1934 20 4

107 Заяви, особисті документи окремих грома
дян на видачу їм паспортів на виїзд за
кордон, том 1 1934 68 -4

108 Те ж, том 2 1934 95 4

109 Те ж, том 3 1934 73 і

110 Те ж, том 4 і останній 1934 74 4

III Заяви іноземців про видачу і продовження 
їм дозволу на перебування в Польщі та 
рішення повітового староства з цього пи
тання 1934 56 +

112 Акти і протоколи засідання представників 
Радянського Союзу та Польщі з вирішення 
прикордонних конфліктів, листування з 14 лютогоІ934 
прикордонними органами з цього питання ЗІ жовтняІ934

113 Листування з представниками Радянського 
Союзу з питання вирішення прикордонних
конфліктів на Волочиській дільниці кордо- 25 червняІ934 
ну 29 серпняІ934

114 Заяви окремих громадян, протоколи комі
сії та рішення повітового староства з 
питання будівництва житлових будинків
у прикордонній зоні 1934

115 Заяви окремих громадян про надання доз
волу на проживання в прикордонній зоні, 
донесення постерунків поліції про рішення 
воєводського управління з цього питання,
Том І 1934

67 4

10 !

ІЗ +

91 ^1934
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116 Заяви окремих громадян про надання доз
волу на проживання в прикордонній зоні, 
донесення постерунків поліції та рішення 
воєводського управління з цього питання,
Том 2 і останній 1934

117 Донесення постерунків поліції в Кошляках, 
рішення, розпорядження повітового старост
ва з питання нелегального перетину кордон
ну Муликом Я*

118 Донесення коменданта постерунків поліції 
в с.Токи про від'їзд Кульчицького М. із 
сім'єю з села

20 серпняІ934 
4 вересняІ934

1934

1935 рік

119 Інформація Міністерства внутрішніх справ 
і Тернопільського воєводського управління 
про діяльність єврейського товариства 
"Агронд" та реорганізацію осередків Ком- 6 лютогоІ935 
партії Західної України /КПЗУ/ 6 липняІ935

120 Інформації Тернопільського воєводського 
управління з питань реоганізації та 
змін в структурі МОДРУ

29 квітняІ935 

2 грудняІ935

121 Заяви правління товариства "Добровільної 
пожежної охорони" в с.Строчівці та рішення 
повітового староства на проведення концерт
них вечорів на користь цього товариства, 
донесення постерунків поліції про прове- 15 КВІТНЯІ935 
дений вечір ЗО ГРУДНЯІ935

122 Циркуляр "Польської соціальної партії" з 
питання виборів у Сейм і Сенат, інформа
ції Тернопільського воєводського управлін- 4 червняІ935 
ня з цього питання. 2 жовтняІ935

123 Заяви членів правління "Союзу стрійців", 
рішення повітового староства на проведен
ня концертних вечорів,донесення поліції 
з цього питання 1935

4 ! 5

98 і

5 +

2 +

4

З +

5 +

9 ^

6 ^
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124 Інформації Тернопільського воєводського 
управління,листування з органами поліції 
з питання реорганізації і рплітичної
діяльності польської націоналістичної 19 лютогоІ934 
партії 3 грудняІ935 ЗІ +

125 Заява членів товариства "Школа людова" 
в Новому Селі, дозвіл повітового ста
роства на проведення вечора танців і до
несення постерунків про проведення вечора 1935

126 Дозволи Тернопільського воєводсьаого уп
равління на проведення збору громадських 
коштів польськими товариствами на користь 
знедолених людей,дітей,інвалідів та 8 січняІ935
інші потреби 17 грудняІ935

5 4-

91 +

127 Заяви членів читалень українського товарист
ва "Просвіта", рішення повітового староства 
на проведення концертних вечорів, донесення 
постерунків поліції про проведення цих ве-
чорів, Том 1 1935 138 4

128 Те ж, том 2 1935 67 4-

129 Те ж, том 3 1935 135 4

130 Те ж, том 4 1935 108 4*

131 Те ж, том 5 1935 99 f

132 Те ж, том 6 1935 101 4

133 Те ж, том 7 і останній 1935 97 +

134 Проект змін статуту українського педагогіч-
ного товариства "Рідна школа" 1935 10 і

135 Протоколи засідань керівництва і загальних
зборів членів гуртка "Рідна школа " у 4 червняІ935
Збаражі 16 березняІ935 49 4



з
136 Заява членів українського товариства 

"Рідна школа" Збаразького повіту про 
дозвіл на зібрання коштів на користь 
бідних і дітей та інші потреби, доз
віл староства і донесення постерунків
поліції з цього питання 1935

137 Свідчення голови правління товариства 
"Рідна школа" в м.Львові на осіб, упов
новажених за збір коштів на користь 
товариства і списки зібраних коштів,
Том І 1935

138 Те ж, том 2 і останній 1935

139 Заяви членів гуртка "Рідна школа",
дозволи повітового староства на прове
дення концертних вечорів, донесення 
постерунків поліції про проведені захо
ди, Том І 1935

140 Те ж, том 2 і останній 1935

141 Заява українського товариства "Сільський
господар", рішення повітового староства 
щодо проведення концертних вечорів на 
користь культ-просвітницької роботи та 
інших потреб, донесення постерунків по
ліції про проведення цих вечорів 1935

142 Заява українського товариства "Українсь
кий дім", дозволи повітового староства на 
проведення громадських зібрань коштів на 
користь цих товариств і дані про зібрані
кошти 1935

4І<3-

873 + 

109 +

89 + 

134 ^

15 ^

55

143 Дозвіл Тернопільського управління на проведення 
зібрань коштів на користь єврейського
товариства "Езра Опека" 1935 З

144 Звіт Міністерства внутрішніх справ про
стан безробіття в Польщі 1935-1937 24 ^
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145 Щомісячні зведення повітової команди 
поліції про стан злочинності в повіті 1935 56 +

146 Донесення постерунків поліції про стан 
безпеки і політичне становище в повіті 1935 141 +

147 Заяви товариства громадського забезпе
чення про подання відомостей з питання 
витрат, викликаних стихійним лихом, до
несення повітового староства та гмінних 
управ з цього питання

148 Інструкція Тернопільського 61-го вибор
чого округу і щотижневі звіти повітового 
староства, команди поліції і донесення 
постерунків з питання проведення перед
виборчої компанії до Сейму і Сенату

149 Розпорядження управління комісаріату
м.Варшави, Тернопільського воєводського 
управління щодо конфіскації радянських 
пропагандистських друкованих видань,

ЗО квітняІ935 
4 травняІ935 9

27 листопадаІ935 
7 вересняІ935 16

Том 1 ' 1935 112 4

150 Те ж, том 2 < 1935 94 4

151 Те ж, том 3 1935 130 4

152 Те ж, том 4 і останній 1935 94

153 Заяви окремих громадян на видачу їм дожволу 
на придбання зброї,донесення постерунків 
поліції і рішення повітового староства з
цього питання, Том 1 1930-1937 108 4

154 Те ж, том 2 1930-1937 100 4*

155 Те ж, том 3 1930-1936 107 4

156 Те ж,том 4 і останній 1930-1936 82 4

157 Донесення постерунків поліції і протоколи 
розслідувань про пожежі в повіті 1935 24 4 *
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158 Розпорядження Тернопільського воєводсь
кого управління і донесення постерунків 
поліції про встановлення місця перебуван
ня окремих осіб 1935 75 ^

159 Запити Тернопільського воєводського управ
ління та інших установ, характеристики
постерунків поліції на окремих осіб 1935 122 +

160 Розпорядження Тернопільського воєводського 
управління про подання звітів щодо про
ведення польських святкувань у повіті та
донесення постерунків поліції з цього 5 березняТ935
питання 22 листопада!935 16 +

161 Дозвіл Тернопільського воєводського управ
ління про надання окремим особам права на
виступи у концертних вечорах 1935 ^  №. і*

162 Листуванняз з постерунками поліції,гмін- 
ними управами і повітовими стара^ствами 
про конвоювання окремих осіб за місцем
гмінної приналежності 1935 25 +

163 Заяви окремих осіб про видачу їм посвід
чень на право придбання зброї,донесення 
постерунків поліції та рішення повітового
староства з цього питання 1929-1935 141 ^

164 Заяви окремих осіб про видачу їм мислив
ських посвідчень на право придбання зброї, 
донесення постерунків поліції та рішення 
повітового староства з цього питання 1929-1935

165 Заяви і особисті документи окремих осіб 
про видачу їм дозволу на виїзд за кордон 
і рішення повітового староства з цвого
питання, Том І 1934-1935

166 Те ж, том 2 і останній 1934-1936

141 +

86 + 

72 і
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167 Повідомлення польських консульств за j

кордоном,розпорядження Тернопільського
воєводського управління і повітового 
староства про встановлення нагляду за 
окремими громадянами, котрі повернулись 
на батьківщину в Збаразький повіт, доне
сення постерунків поліції з цього пи
тання 1935 133 +

168 Заяви і особисті документи окремих осіб
провидачу і продовження їм дозволів на 
перебування у Польщі та рішення повітового
староства з цього питання, Том 1 1934-1936 172 +

169 Те ж, том 2 1934-1936 79 +

170 Те ж, том 3 1934-1936 119 4

171 Те ж, том 4 1934-1936 141 +

172 Те ж, том 5 1934-1936 93

173 Те ж, том 6 1934-1936 154 4

174 Те ж, том 7 і останній 1934-1936 143 4

175 Протоколи засідання представників Радян-
ського Союзу і Польщі щодо вирішення при
кордонних конфліктів, листування з прикор- 9 лютогоІ935 
донними органами з цього питання 26 листопадаІ935 60 ^

176 Рішення повітового староства і донесення 
повітової команди і постерунків поліції
щодо виселення окремих громадян з прикор
донної зони 1935

177 Заяви окремих громадян про надання їм
дозволів на будівництво будинків у при
кордонній зоні, донесення гмінних управ і 
рішення повітового староства з цього пи
тання, Том І 1935 93 ^

178 Те ж. том 2 і останній

.\

1935 90 4
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179 Заяви окремих громадян про видачу їм 
дозводів на проживання в прикордонній 
зоні, донесення постерунків поліції 
та рішення повітового і Тернопільського 
воєводських управлінь з цього питання, 
том І

180 Те ж, том 2 і останній

181 1936 рік

181 Інформація Міністерства внутрішніх сррав 
з питання єдиного Комуністичного фронту

182 Інформація / копія/ Міністерства внутріш
ніх справ і воєводського управління щодо 
відновлення діяльності організації "Цент
ральне бюро сприяння боротьбі з кому
нізмом".

183 Інформації Міністерства внутрішніх справ 
і Тернопільського воєводського управління 
про Комуністичну організацію польської 
молоді /Комполь/ і рішення УІ Всесвітнього 
конгресу Комуністичного Інтернаціоналу 7 лютогоІ936
молоді 9 листопалаІ936 6 +

184 Інформації Міністерства внутрішніх справ
і Тернопільського воєводського управління
про організацію і діяльність комітетів 7 лютогоІ936
МОДРУ в Польщі 14 ГРУДНЯІ936 6 +

185 Циркуляри /копії/ Польської партії соці
алістичної з питання святкування річниці
"Кривавої середи" і проведення антифашист- 7 серпняІ936 
ських зборів ЗІ жовтняІ936 7 +

186 Інформація Тернопільського воєводського 
управління щодо рішення Головної Ради 
партії "Строництво народове", копія рі
шення про подання відомостей щодо кіль- 10 січняІ936
ковті злочинів і арештів членіжцїзї 23 квітняІ936 9 +
партії

1935 94 +

1935 99 +

ЗІ ЖОВТНЯІ936 
21 ГРУДНЯІ936 16 +

20 лютого1936 
ЗІ ЖОВТНЯІ936 10 +
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187 Заяви членів товариства "Союзу стрільців? 
дозвіл повітового староства на проведення 
концертних вечорів і донесення постерун
ків поліції про проведені вечори 1936 ЗІ 4

188 Заяви членів польського товариства "Шко
ла людова" та дозволи повітового староства 
на проведення концертних вечорів і доне
сення постерунків поліції про проведені
вечори 1936 14 4-

189 Інформації воєводського управління про 
діяльність організації українських націо
налістів /ОУН/ , копія заповідей нацхоналіс- 5 листопадаІ936
тів 23 листопадаІ936 6 f

190 Інформації воєводського управління та
органів поліції про діяльність органі- 7 січняІ936
зації українських націоналістів /ОУН/ II грудняІ936 34 4

191 Заяви українських товариств і розпоряджен
ня Тернопільського воєводського управління 
про дозвіл на проведення громадських грошо
вих зібрань 1936 67 -і

192 Заяви українських товариств на дозвіл про
ведення концертних вечорів, донесення пос
терунків поліції та рішення повітового
староства з цього питання, Том І 1936 40 +-

193 Те ж, том 2 1936 79 4

194 Те ж, том 3 1936 92 4-

195 Те ж, том 4 1936 86 4

196 Те ж, том 5 1936 139 4

197 Те ж, том 6 1936 37 4

198 Те ж, том 7 1936 85 4

199 Те ж, том 8 1936 104 4
200 Те ж, том 9 1936 33 4
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201 Заяви українських товариств на дозвіл про
ведення концертних вечорів, донесення пос
терунків поліції та рішення повітового 
староства, з цього питання, том 10 1936 72 +

202 Те ж, том 11 1936 66 4*

203 Те ж, том 12 1936 +

204 Те ж, том ІЗ 1936 113 у-

205 Те ж, том 14 1936 J36 -f

206 Те ж, том 15 1936 86 -f

207 Те ж, том 16 1936 74 +

208 Те ж, том 17 і останній 1936 104 ^

209 Десятиденні звіти повітової команди поліції 
з питання стану безпеки в повіті

3 жовтняІ936 
3 СІЧНЯІ937 20 +

210 Звіти постерунків поліції про суспільно- 
політичне становище і стан безпеки в пові
ті, том 1 1936 93 +

211 Те ж, том 2 і останній 1936 76 +

212 Розпорядження Тернопільського воєводського 
староства про надання відомостей щодо стану 
безробіття в шовіті та зведення гмінних управ 
з цього питання

19 жовтняІ936 
8 січня 1937 17

213 Проект староства про зміни кордонів Збаразь
кого повіту 28 березняІ936 5 +

214 Розпорядження Тернопільського воєводського 
управління про вилучення друкованих політич
них видань з антиурядовим змістом, том 1

17 грудняГЗЗб 
29 ВВІТНЯІ936 $ 7 ^

215 Те ж, том 2 1 травняІ936 
ЗІ серпняІ936 80 ^

216 Те ж, том 3 і останній 12 січняІ936 
1 вересняІ936 110
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217 Місячні відомості повітової команди полі
ції про стан злочинності у повіті

11 ЛЮТОГОІ936
12 грудняІ936 53 +

218 Накази коменданта головної команди дер
жавної поліції

12 грудняІ935 
28 листопадаІ936 76 ^

219 Накази коменданта Тернопільської воєводсь
кої команди держполіції

6 лютогоІ936 
17 листопадаІ936 56 ^

220 Накази коменданта повітової команди держ
поліції в Збаражі

19 грудняІ935 
21 грудняІ936 25 +

221 Статистичні звіти гмінних управ про рух 
населення в повіті

1 жовтняІ936
9 +

222 Відомості постерунку поліції в Новому Селі 
про облік державних службовців,духівництва та 
визначної інтелігенції, що проживають на 
території Нового Села, характеристика по- 23 січняІ936 
Бітової команди поліції на Курдика Б. 6 лютогоТЭЗб 9 ^

223 Заяви окремих громадян про видачу їм дозволу 
на придбання зброї,листування з постерунка
ми поліції та рішення повітового староства 
3 цього питання, Том 1 1936 113 ̂

224 Те ж, том 2 1936-1937 140^

225 Те ж, том 3 1936-1937 135 ^

226 Те ж, том 4 і останній 1936-1937 96 і

227 Розпорядження Тернопільського воєводського 
управління,донесення повітових команд гмін
них управ про розшук і встановлення місця 
перебування окремих осіб, які підозрюються 
в політичній діяльності 1936 92 ^

228 Запити Тернопільського^Воєводського управ
ління, повітового староства та характеристи
ка постерунків поліції на окремих осіб 1936 104 і
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229 Донесення гмінних управ і постерунків по
ліції про пожежі в повіті 1936 18 +

230 Розпорядження Тернопільського воєводського 
управління про проведення річниці смерті 
Пілсудського, звіт гмінної управи в 
Новому Селі з цього питання

10 квітняІ936 
15 травняІ936

231 Розпорядження повітового староства про 
наведення порядку і політичної безпеки 
пзід час святкування 18 річниці "Дня 
II листопада", донесення постерунків 
з цього питання

7 листопадаГЭЗб 
16 листопадаІ936

232 Звіти гмінних управ про проведення 
свята 3-го травня в Добриводах, Ско
ринах Збаразького повіту 1936

6

II ^

233 Розпорядження Тернопільського воєводського 
управління щодо проведення громадських гро
шових зібрань на користь бідних дітей, II січняІ936 
інвалідів та інші потреби 26 листопадаІ936 89 +

234 Рішення Тернопільського воєводського 
управління щодо надання права окремим 
громадянам на проведення концертів

ІЗ СІЧНЯІ936 
23 грудняГЭЗб 90^

235 Заяви окремих громадян про видачу їм 
свідоцтв моральності для виїзду за
кордон, донесення гмінних управ. 1936 44 ̂

236 Заяви і особисті документи окремих осіб 
про видачу їм паспортів на виїзд за
кордон, том 1 1936 101 +

237 Те ж, том 2 1936 103 ̂

238 Те ж, том 3 1936 108 ^

239 Те ж, том 4 1936 101 \

240 Те ж, том 5 1936 83

241 Те ж, том 6 1936 68 '

242 Те ж, том 7 і останній 1936 61^
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243 Листування з Тернопільським воєводським
управлінням,гмінними управами і постерун
ками поліції про облік і нагляд за 
реемігрантами 1936

244 Рішення Тернопільського воєводського
управління, повітового староства і доне
сення гмінних управ про виселення окре
мих осіб за межі польської держави 1936

245 Листування з представником СРСР з прикор
донних справ про конфлікти на кордоні та 
протоколи засідань представників СРСР і
Польщі 1936

246 Заяви і плани окремих осіб,протоколиі 
рішення повітового староства про будів
ництво будинків у прикордонній зоні,
Том І 1936

247 Те ж, том 2 і останній 1936

248 Заяви окремих осіб про дозвіл на прожи
вання в прикордонній зоні та рішення по
вітового староства з цього питання, том І 1936

249 Те ж, том 2 і останній 1936

250 Донесення повітової команди поліції та 
рішення повітового староства про заборо
ну проживання у прикордонній зоні особам,
які звільнені з тюрми 1936

23.

4 ! 5

35 ^

41 4

134 + 

114 4

61 4 

71 f

15 4

1937 рік

251 Інформації Тернопільського фозводського 
управління і повітової команди поліції 
про політичну діяльність організації 
українських націоналістів /ОУН/у повітах

\
4

З лютогоІ937 
16 грудняІ937 12 +
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252 Інформації Тернопільського воєводського 
управління і повітової команди поліції 
про діяльність організації українських 
націоналістів /ОУН/ у повіті,резолюція
прийнята на конгресі партії "Строництво 6 лютогоІ937
людове" у Варшаві та інші питання 15 лиатопада!937 10 і

253 Навчальна програма товариства "Стшельчик"
на 2-й рік навчання 1937 14 і

254 Дозвіл Тернопільського воєводського управ
ління на проведення грошових зібрань 
польськими товариствами на користь будів
ництва костелів та інші потреби 1937 77 ^

254а Циркуляр Тернопільського воєводського уп
равління і розпорядження партії "Строництво 
народове" з питання організаційної діяльнос
ті та інформації органів поліції з цього ЗО січняІ937 
питання 26 листопадаІ937 9 4

255 Заяви членів гуртків українських товариств, 
дозволи повітового староства на проведення 
концертних вечорів і донесення постерунків
поліції з цього питання 1937 45 4

257 Інформація Тернопільського воєводсжкого 
управління про з'їзд товариства "Рідна
школа" в м.Львові з питання організації з лютогоІ937 
діяльності цього товариства 26 лютогоІ937 6 f

258 Заяви членів гуртків українського товариства
"Рідна школа","Просвіта" та інших, дозволи 
повітового староства на проведення концертних 
вечорів і донесення постерунків поліції про
їх проведення, Том 1 1937 182 4

259 Те ж, том 2 1937 150 4

260 Те ж, том 3 1937 142 +

261 Те ж, том 4 1937 57 4

262 Те ж, том 5 1937 105 f
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263 Заяви членів гуртків українського товариства 
"Рідна школа","Просвіта" та інших, дозво
ли повітового староства на проведення 
концертних вечорів і донесення постерун-
ків поліції про їх проведення, том 6 1937 97 4

264 Те ж, том 7 1937 112 4

265 Те ж, том 8 1937 87 4

266 Те ж, том 9 1937 67 -+

267 Те ж, том 10 1937 87 5*

268 Те ж, том 11 1937 72 4

269 Те ж, том 12 1937 130 і-

270 Те ж, том ІЗ 1937 62 4

271 Те ж, том 14 1937 64 4

272 Те ж, том 15 1937 65 4

272а Те ж, том 16 і останній 1937 34 4

273 Інформація воєводського управління про хід 
У конгресу "Союзу українських студентів" 11 лютогоІ937 11 4

274 Посвідчення товариства '"Український фонд
військових вдів і сиріт" в м. Львові на 
окремих осіб, уповноважених проводити
грошові зібрання на користь цього товариства 1937 21 4

275 Відомості повітового староства про товариства
і політичні партії, які існують на території 16 квітняІ937 
Збаразького повіту 14 серпняІ937 20 +

276 Накази коменданта головної команди держ-
поліції у м.Варшаві за 1937 рік 51 ^

277 Накази коменданта Тернопільської воєводської 
команди державної поліції 1937 61 4



278 Розпорядження Тернопільського воєводсь
кого управління і повітового староства про 
конфіскацію друкованих видань антиурядо
вим змістом, Том І 1936-1937

279 Те ж, том 2 1936-1937

280 Те ж, том З 1936-1937

281 Те ж, том 4 і останній

282 Заяви окремих громадян про надання їм 
дозволу на придбання зброї, донесення 
постерунків поліції і дозволи повітового 
староства з цього питання, Том І

283 Те ж, том 2

284 Те ж, том З

285 Те ж, том 4 іостанній

286 Десятиденні звіти повітової команди полі
ції про політичне та суспільне становище 
у повіті

287 Щомісячні відомості повітової команди 
поліції про стан злочинності в повіті

288 Донесення повітової команди і постерунків 
поліції в Новому Селі про антиєврейську 
компанію в Шилах і розпорядження Тернопі
льського управління про зміцнення громад
ської безпеки в повіті

288а Накази коменданта повітової команди держ- 
поліції в Збаражі за 1937 рік

1937

1937

1937

1937

1937

ІЗ січняІ937 
І квітняІ937

1937

20 травняІ937 
І вересняІ937

1937

289 Розшукові листи центральної слідчої служби 
у Варшаві на осіб, які підозрюються в полі
тичній діяльності та карних злочинах 1937

99 + 

73 + 

104 + 

39 Р

75 + 

112 

117 f

90 ^

22 + 

71 +

15 н 

18 4

42 ^
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290 Розпорядження Тернопільського воєводсь
кого управління про встановлення місця 
перебування окремих осіб, котрі підозрю
ються у політичній діяльності та 
злочинах 1937

!

291 Запити Тернопільського воєводського
управління, повітового староства та 
інших закладів, характеристики постерун
ків поліції на окремих осіб 1937

292 Розпорядження Тернопільського воєводсько
го управління щодо подання відомостей про 
знищення пам'ятників Т.Шевченка в гмінах
і донесення повітового староства і гмін- ЗІ травняІ937 
них управ з цього питання 15 листопадаІ937

293 Донесення повітової команди і постерунку 
поліції в Доброводах і рішення повітового
староства з питання знищення пам'ятника 3 січняІ937 
Пілсудського мешканцем Рудник С. 2 вересняІ937

294 Листування з шкільним інспектором і пос
терунком поліції в Новому Селі з питання 
побиття школярів священником Яцишином 1937

295 Розпорядження Тернопільського воєводського 
управління щодо проведення індивідуальних 
театральних виступів 1937

296 Рішення,протоколи міського суду і розпо
рядження гмінних управ про конфіскацію 
майна в окремих громадян за несплату боргів 1937

297 Заяви та особисті документи окремих осіб
про видачу їм свідоцтв моральності 1937

298 Заяви та особисті документи окремих осіб
і дозволи повітового староства про видачу 
їм паспортів на виїзд за кордон, том І 1937

299 Те ж, том 2 1937

42

166 ^

6 -f

18 і

5 ^

108 9

70 4 

9 f

64 ^

100 +



28.

I ! __________ _̂________ 2 ___________ ! 3 !

300 Заяви та особисті документи окремих осіб 
і дозволи повітового староства про видачу 
їм паспортів на виїзд за кордон, том 3 1937

301 Те ж, том 4 1937

302 Те ж, том 5 1937

303 Те ж, том 6 1937

304 Те ж, том 7 1937

305 Те ж, том 8 1937

306 Те ж, том 9 і останній 1937

307 Листування з польським консульством за
кордоном і органами поліції про повернен
ня окремих осіб на батьківщину в Збаразь
кий повіт 1937

308 Накази начальника прикордонного батаьйону
"Скалат" 16 вересняІ937

309 Заяви і плани окремих осіб, протоколи і
дозволи повітового староства на будівницт
во будинків у прикордонній зоні, том І 1937

310 Те ж, том 2 і останній 1937

311 Заяви окремих осіб про дозвіл на проживан
ня їх у прикордонній зоні, донесення посте
рунків поліції та рішення повітового старост
ва з цього питання, Том І 1937

312 Те ж, том 2 1937

313 Те ж, том 3 і останній 1937

314 Розпорядження Тернопільського воєводського 
управління, повітового староства і листування
з постерунками поліції щодо подання характерис
тик на осіб, котрі бажають придбати нерухомість 
у прикордонній зоні, Том І 1937

4 ! 5

146 +- 

III -!

+

94F +  

84 +  

68 4- 

63 4*

108 ^  

2 +

115 -+ 

III -+

87 +

122 ' -і 

90 +

85 4



29.

I ! 2 ! З ! 4

315 Розпорядження Тернопільського воєводсь
кого управління, повітового староства 
і листування з постерунками поліції 
щодо подання характеристик на осіб, кот
рі бажають придбати нерухомість у при
кордонній зоні, том 2 1937

316 Те ж, том 3 і останній 1937

1938 рік
317 Інформації Міністерства внутрішніх справ

і Тернопільського воєводського управління 
про польських комуністів, коррі перебувають 
за кордоном 1938

318 Відомості Тернопільського воєводського 
управління і Збаразької повітової команди 
про ставлення до наступних виборів у Сейм 
і Сенат польської спілки професійних 
товариств " Польської соціалістичної 
партії"

319 Відомості органів поліції та регламент
діяльності "Польської соціалістичної 17 серпняІ938
партії" ІЗ грудняІ938

320 Листування з органами поліції про діяльні
сть партії "Строництво людове" 1938

321 Відомості Тернопільського воєводського
управління про дозвіл польським товарист
вам на проведення грошових зібрань серед 
населення 1938

322 Заяви членів гуртків українського товарист
ва "Рідна школа" , листування з Тернопіль
ським шкільним інспектором про аідкриття 
сезонних дитячих садків 1938

323 Реферат основи організації українсько-
націоналістично-демократичної організа
ції /УЦЦО/ 1938

5 березняТ938 
І листопадаІ938

100 ^  

88 +

- 6 +

8 4

15 f 

78 ^

88 +

136 + 

8 +



зо,
I !_____________________2_____________ !_______ 3 ! 4 ! 5

324 Інформації Тернопільського воєводського 
управління про діяльність "Української 
студентської репрезентації" та листу
вання з постерунками поліції з цього 
питання

325 Заяви членів гуртків українських това
риств і листування з органами поліції 
про видачу дозволу на збір коштів серед 
населення

326 Заяви членів гуртків українських націона
лістичних товариств, рішення повітового 
староства на проведення вечорів худож
ньої самодіяльності та донесення постерунків
поліції з цього питання, Том 1 1938 53 f

327 Те ж, том 2 1938 81 +-

328 Те ж, том 3 1938 94 і

329 Те ж, том 4 1938 78 *8

330 Те ж, том 5 1938 80 +

331 Те ж, том 6 1938 176 +

332 Те ж. том 7 1938 41 і

333 Те ж, том 8 1938 126 j

334 Те ж, том 9 1938 159 +

335 Те ж, том 10 1938 222 f

336 Те ж, том 11 1938 169 -L

337 Те ж, том 12 1938 197 -r

338 Те ж, том ІЗ 1938 105 +

339 Те ж, том 14 1938 73 f-

340 Те ж, том 15 і останній 1938 162

1938 17 +

1938 32 +



з
Зі.

71  ̂  ̂ 2 * ! З ! 4 ! 5

341 Відомості Тернопільського воєводського 
управління і Збаразької повітової коман
ди держполіції про діяльність єврейської
спілки " Бунд" 5 жовтняІ938

342 Дозвіл Тернопільського воєводського
управління на проведення єврейським 
товариством коштів серед
населення ' ^ 1938

343 Накази коменданта головної і повітової
команд поліції за 1938 рік 1938

344 Накази коменданта Тернопільської воє
водської команди поліції за 1938 рік 1938

345 Списки солтисів та їх заступників
обраних у гмінах Збаразького повіту 1938

346 Щомісячні статистичні звіти Збаразької
повітової команди поліції про стан 
злочинності у повіті 1938

347 Статистичні звіти та донесення посте
рунків поліції про кількість страйкуючих ЗО травняІ938 
робітників приватної фірми Сабеля Вацлава ЗІ серпняІ938

9 ^

8 + 

67 + 

57 + 

15 +

55 4

12 - L

348 Заяви окремих осіб і листування з пос
терунками поліції про видачу їм дозволу
на право володіння зброєю 1938 186 4

349 Розпорядження Тернопільського воєводсь
кого управління про вшанування нам'яті 
Пілсудського, про святкування дня З
травня і відомості постерунків поліції II березняІ938 
з цього питання 9 травняІ938 6

350 Листування з органамиц/поліції та інши
ми установами про видачу характеристик 
на окремих осіб 1938 38



32.

4 ! 5

351

352

353

354

355

361

362

Розпорядження Тернопільського воєводсь
кого управління про надання прав окремим 
громадянам на проведення виступів манд- 28 лютогоІ938 
руючим т р у п а м 3 січняІ939

Листування з органами поліції про вста
новлення місця проживання окремих осіб 1938

Листування з Тернопільським воєводським 
управлінням і постерунками поліції про 
видачу характеристик на окремих польських 
підданих, котрі бажають повернутися до
Польщі 1938

Списки призивників, котрі отримали за
кордонні паспорти без відома військових 
управлінь 1938

Заяви та особисті документи окремих осіб 
про видачу їм дозволу на виїзд за кордон,

Листування з органами поліції про видачу 
характеристик на жителів прикордонної зо
ни, котрі бажають придбати нерухомість 1938

Заяви окремих осіб і листування з постерун
ками поліції про надання дозволу на прожи
вання у прикордонній зоні 1938

45 +

28

46 +

б +

Том 1 1938 129 4

356 Те ж, том 2 1938 194 f

357 Те ж, том 3 1938 Т?6 %-г

358 Те ж, том 4 1988 153 4

359 Те ж, том 5 і останній 1938 131 і

360 Заяви осіб про надання їм дозволу на будів
ництво житлових будинків у прикордонній 
зоні 1938 195 -

57

10



2 ! З ! 4 ! ЗІ !

1939 рік

363 Заяви членів гуртків українського то
вариства "Рідна школа" про надання їм 
дозволів на проведення грошових зіб
рань серед населення.

1939 6 +

364 Заяви членів гуртків українського то
вариства "Рідна школа" і товариства 
"Просвіта",рішення повітового старост
ва на проведення вечорів художньої само
діяльності.

1939 ЗІ ^

365 Заяви окремих осіб про надання їм доз
волу на право володіння зброєю.

1939 11 ^

366 Листування з постерунками поліції в 
Скориках про надання дозволу на виїзд 
за кордон Флейш^арбу Рубіну .

1939 6 -

367 Заяви окремих осіб про надання їм доз
волу на будівництво житлових будинків 
у прикордонній зоні та листування з 
гмінними управами з цього питання.

1939 ЗІ ^

368 Циркуляр /копії/ Польської соціалістич
ної партії про організацію і проведен
ня святкування "Тижня жінок","Тижня 
молоді".

4 ЛИПНЯІ939 
21 жовтняІ939

4

369 Розпорядження Тернопільського воєводсь
кого управління про запобігання анти- 
шкільних дій з боку ОУН в українсь
ких школах.

21 серпняІ933 
4 ЛИСТОПІ933

7 -

Пропущений 256 

Літерні :№'? 254а,272а, 28оа.

В даний опис внесено 372 / триста сімдесят дві/ справи. 

20.02.98 

Архівіст II категорії Довгалюк Н.


