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! 5

І !
1929 рік
^-1 Заяви окремих осіб українського товариства
"Луг” про проведення вечорів самодіяльності
^2

Заяви членів товариства "Просвіта" про
проведення вечорів самодіяльності

23 квітня 1929
27 січняІ930
4 квітняІ929
26 грудняІ929

39
56

1930 рік
^3

Статут і посвідчення польського "Добровіль
ного пожежного товариства" на право узако
нення самостійності його діяльності в с.Велеснів

24 листопадаІ930
ЗО лиетопадаІ930

^4 Те ж , в с. Новосілка

24 листопада1930
30 листопадаІ930

4 5 Те ж , в с.Олеша

24 вересняІ930
ІЗ листопадаІ930

-|6 Те ж, в с . Трибухівці

31 жовтняІ930
ІЗ листопадаІ930

1931 рік
7

Статут і посвідчення польського "Добровіль
ного пожежного товариства" на право узако
нення самостійності його діяльності в с.
Слобідка Дольна

-І& Те ж, в с. Соколів

2 вересняІ93І
19 листопадаІ935
28 серпняІ93І
25 вересняІ93І

8

!

І !

І9

Статут і посвідчення польського Земельного
товариства на право узаконення самостійності
його діяльності в с.Стара Гута

! І

10 лютогоІ93І
25 вересняІ93І

+10 Статут і посвідчення товариства “Купців
і рромисловців" на право узаконення самое*
тійності його діяльності

22 транвяІ93І
2 квітняІ934

~|ІІ Статут і листування з Національною організа
цією жінок м.Варшави про вибори керівників
"Національної організації жінок”/"Народовой
організації кобет"/ в м.Бучачі

29 листопадаІ933
12 грудняІ933

2

+12 Статут і реєстраційний лист товариства "Спри
яння будівництву народних шкіл" в с.Бариш

ЗО грудняІ933

5

+13 Заяви членів українського товариства "Сокіл"
про проведення вечорів самодіяльності в с.
Зар?|в#нці

12 травняІ93І
17 вересняІ93І

9

/14 Заяви членів товариства " Просвіта" про про
ведення вечорів самодіяльності і церковносвяткових обрядів

12 січняІ93І
ЗО грудняІ93І

-/15 Статут і посвідчення єврейського "Безпартій
ного товариства" на право узаконення самос
тійної діяльності в м.Бучачі

14 лютогоІ93І
12 березняІ93І

9

/іб Розпорядження Міністерства внутрішніх справ
і повітового староства про реорганізацію
діловодства староств і списки гмін Бучацького повіту

2 квітняІ93І
І вересняІ935

9

і IV Схема ведення діловодства в Бучацькому
старостві

1931

II

205

ІЗ

1932 рік
18 Звіт по виборах керівництва гуртка "Бучачан"
за 1932-1933 роки

20 лиетопадаІ933
5 січняІ934
8

*19 Статут і посвідчення мисливського товариства
"Убержа" на право узаконення самостійної діяль
ності в с.Монастириськ
1929-1934

8

І і

і

! 5

20{- Статут і посвідчення польського товариства
"Землеробського" на право узаконення самостійної
його діяльності
21 + Статут і посвідчення товариства "Місцевий
союз української молоді" на право узако/нення самостійності
І Статут і посвідчення українського товарист
ва "Народна школа" на право узаконення
самостійності його діяльності
23+ Заяви членів товариства "Просвіта" про
проведення вечорів самодіяльності

1932

5

6 вересняІ932
2 січня 1938

4

21 серпняІ932
22 січняІ933

3

1932

149

241- Статут і посвідчення українського педтовариства "Рідна школа" на право узаконення
самостійності його діяльності

7 лютого1933
28лютогоІ937

4

25 ї Заява українського товариства "Сокіл" про
проведення вечорів самодіяльності

1932

15

264 Статут товариства "Об"єднання єврейських
спілок воєнних інвалідів Польщі"

1932

II

|27> Статут і посвідчення єврейського музичнодраматичного клубу в с . Монастириська
на право узаконення самостійної його
діяльності

26 лютого1932
3 лютого1936

6

|28+ Донесення постерунків держполіції про
проведення зборів членів кооперативів
про продаж сільськогосподарських продук
т ів на ринку

1932

24

|29| Схема ведення канцелярського діловодства
в Бучацькоиу старостві

1932

36

1933

і

1933 рік
)_рСтатут »реєстраційний лист товариства
"Селянсько-національних вчительських народ
них шкіл" в м. Бучачі

І

І !

Статут і реєстраційний лист товариства
"Легіон молодих" і листування з Львівсь
кою командою " Легіон молодих" з питань
складу керівництва
-{3 2

^35
;36

)37

4 38

і

39

Статут і реєстраційний лист товариства
"Народна школа", відомості про вибори
управління данного товариства в с. Нова
Гута
Те ж, в с. Олеша
Статут, реєстрційний лист українського
гуртка "Рідна школа" і керівництва цього
гуртка в с. Білявинці
Те ж, в с. Возилів
Те ж, в с . Григорів
Те ж, в с.Коропець

^40 Те ж, в с . Киданів
^ 41

!

1933

Статут і реєстраційний лист товариства
"Сприяння будівництву національних почат
21 жовтняІ933
кових шкіл" і список керівників цього
16 грудняІ933
товариства в с.Ліщанці

ҐЗЗ Те ж, в с. Соколів
,34

3

2

Те ж, в с.Нагоренка

4

! 5

9

7

4 листопадаІ933
29 груцняІ933

7

2 червняІ933
20 січняІ935

5

2 червняІ933
7 липняІ935

6

5 серпняІ933
ЗО грудняІ934

10

28 березняІ933
22 травняІ933

5

26 лютогоІ933
14 січняІ936

6

12 лютогоІ933
26 грудняІ937

ІЗ

II липняІ933
22 вересняІ936

6

4 лютого1933
18 жовтняІ936

7

^42

Те ж, в с.Миколаївка

1933

5

-І.«

Те ж, в с.Остра

1933

7

^44

Те ж, в с.Скоморохи

1933

5

2

!

З

!

4

! 5

Статут, реєстраційний лист українського
гуртка "Рідна школа" і керівництва цього
гуртка в с . Соколів

З липняІ933
12 грудняІ937

5

Заяви керівників гуртка "Рідна школа" про
видачу дозволу на проведення вечорів самодіяльності

16 лютого1933
16 січняІ934

52

Статут і реєстраційний лист українського
товариства " Сільський господар" і дані
про вибори керівництва даного товариства
в е.Соколів

28 лютого1933
16 січняІ938

8

4 червняІ934
16 лютого1938

35

Статут і реєстраційний лист "Католицького
товариства жінок" в м. Бучачі

4 липняІ934

7

Втатут і реєстаційний лист "Католицького
товариства чоловіків" і списки його керівників в Бучацькому повіті

18 лютого1934
22 лютого1938

26

1934 рік
Статут і реєстрційний лист католицького
товариства " Жіночої молоді" і списки їх
керівників Бучацького повіту

Реєстраційний лист по комплектації керівни
ків товариства "Сприяння будівництву націо
нальних початкових шкіл" і списки його ке
рівників в м. Бучачі

1934

Статут і реєстраційний лист товариства
"Сприяння будівництву національних початкових шкіл" в с . Солохи

24 січняІ934
7 лютого1934

Статут і реєстраційний лист польської
"Спілки офіцерів резерву Польщі" в м.Бучач

20 грудняІ933
II березняІ936

Статут і реєстраційний лист українського
товариства "Луг" і список його керівників
в с.Ковалівна
Заяви керівників українського товариства
"Просвіта" про проведення вечорів самоді
яльності

18 травняІ934
26 березняІ937

1934

5

6
II

6

82

6
?І

4

!

4-56 Статут і реєстраційний лист українського
гуртка "Рідна школа" і списки його керів
ників в с. Баранів
+57 Статут і резстраційний лист українського
гуртка "Рідна школа" і списки його керів
ників в е . Низьколизи / с.Барвінкове/

8 лютогоІ934
12 грудняІ937

^60 Статут і реєстраційний лист українського
товариства "Сільський господар" і списки
його керівників в с. Сновидів
461 Статут і резстраційний лист українського
товариства "Сільський господар" і списки
його керівників в с . Трибухівці

8

29 бєрезняІ934
5 червня1934

•+58 Статут і резстраційний лист українського
гуртка "Рідна школа" і списки його керівників
1934-1937
в е.Устя Зелене
^59 Заяви керівників українського гуртка
"Рідна школа" про проведення платних
вечорів самодіяльності

! 5

1934

8

26

23 ЛИПНЯІ934
28 лютого1937

23 липняІ934
ІЗ березняІ938

10

+62 Статут в резстраційний лист єврейського
товариства "Бригт Гохалай" і списки
його керівників в м. Бучач

26 СІЧНЯІ935

-463 Статут і реєстраційний лист по комплек
тац ії керівників "Спілки заводських,
сільськогосподарських і лісничих
працівників в Польщі"

20 червняІ934
8 червняІ936

10

+64 Статут і реєстраційний лист "Католицького
товариства жіночої моледі" в с. Трибухівці
і характеристика на його керівників

4 ЛИПНЯІ934
16 лютогоІ938

16

465 Статут і реєстраційний лист польського
"Католицького товариства жінок" в с.
Барію та інші відомості про його керівни
ків

10 липняІ934

4 ЛИПНЯІ934

ІЗ лютого1938

19

7

2

І !

т
67+

Статути і реєстраційні листи "Католицького
товариства чоловіків" в сс.Монастириеьк,
Соколів,Бучач
Статут і реєстраційний лист "Католицького
товариства молоді" в с.Трибухівці

З

!

3 липняІ934
15 лютого1938

4

Г5

23

4 червняІ935
9 листопадаІ936

7

II червняІ935
24 жовтняІ937

4

26 СІЧНЯІ930
10 грудняІ935

10

10 липняІ935
19 вересняІ935

4

Статут і реєстраційний лист польського
товариства" Добровільна пожежна охорона"
Вучацького повіту

12 грудняІ936
20 квітняІ938

62

Статут і реєстраційний лист польської
спілки " Вчительство" і відомості про його
керівників в м.Бучачі

28 травняІ935
21 лютогоІ937

5

734 Статут і реєстраційний лист польського
товариства "Родина" в с.Монастириськ
та інші відомості про йрго керівників

17 серпняІ935
23 серпняІ935

8

74 + Статут і листування а товариством "Розвой
зем виходиіх" по комплектуванню його
керівників

2 ліпняІ934
2 травняІ935

5

68+ Статут і реєстраційний лист польської вчи
тельської спілки "Огниско" та інші відо
мості про його керівників в с,Монастириськ
69+

Щ

72-

Статут і реєстраційний лист по комплекту
ванню керівників товариства "Добровільна
пожежна охорона" в е. Бариш
Те ж, в с . Бобулинці

751 Донесення старосте і постерунків держполіції про результати виборів керівників
714 товариства "Спортивного клубу" в с.Монасти- ЗО листопада1933
риськ
6 березняІ936
12
76-+ Статут і реєстраційний лист Подільського
товариства "Туристичне краєзнавство" в м.
Бучач

18 вересняІ934
15 травняІ936

4

о

І !

2

!

З

?

4

! 5

77+ Статут і ревстраційний лист українського
товариства "Луг" Вучацького повіту.Том І

5 червняІ935
21 серпняІ938

60

781 Те ж, Том 2 і останній

23 червняІ935
10 ЛИПНЯІ938

66

79 Г Донесення повітового староства і посте
рунків держполіції про результати виборів
керівників українського товариства "Луг"

25 лютого1935
28 листопадаІ935

9

80+ Статут і реєстраційний лист українського
товариства "Просвіта" і відомості про його
керівників в с.Зозилів

19 травняІ935
10 травняІ936

Статут і ревстраційний лист українського
товариства "Просвіта" і відомості про його
керівників в с.Коропець

16 травняІ934
ІЗ березняІ938

23 \/

82 + Реєстраційні листи українського товариства
"Просвіта" в Вучацькому повіті

19 березняІ925
ІЗ березняІ938

55

811

II

83^ Статут»реєстраційний лист українського това
риства "Просвіта" і заяви членів і|ього това
6 липняІ935
риства про проведення платних вечорів
21 січняІ936
самодіяльності в с.Бобровники
84 + Донесення ионітового староства про резуль
тати виборів керівників українського
товариства "Просвіта" в Вучацькому повіті
85 ^

18 СІЧНЯІ935
9 червняІ937

Заяви керівників українського товариства
"Просвіта" щю рішення повітового староства 21 серпняІ934
про проведення платних вечорів самодіяльнос# ЗО груцняІ935
т і , том І
Те ж, том 2 і останній

24

104

98

25 лютого1935
28 грудняІ935

99

21 вересняІ935
16 січняІ936

ІЗ

Г Донесення повітового староства і постерун
ків держполіції про результати виборів керів- 9 грудняІ935
ництва українського товариства "Рідна школа" 29 січняІ936

15

>х Заяви керівників українського товариства

"Рідна школа" про проведення платних вечорів самодіяльності

І !

! 5

89^ Статут і реєстраційні листи українського
товариства "Сільський господар"
Бучацького повіту

6 серпняІ934
II квітняІ938

38

90^ Статути і реєстраційні листи товариства
"Скала" та інших, повідомлення про їх
керівників

18 лютого1935
10 червняІ938

39

9Я Заяви керівників українського товариства
"Сокіл" і рішення повітового староства
про проведення платних вечорів еамодіяльн.

10 квітняІ934
9 січняІ936

15

924 Протоколи нарад керівників українського
товариства "Сокіл"

12 березняІ935
5 березняІ939

48

93і-Донесення повітового староства і постерунків
держполіції про результати виборів керівників 7 квітняІ935
українського товариства "Сокіл"
27 червняІ935

9

94/-Статут і реєстраційний лист єврейського
товариства " Брит трумпельдор" і відомості
про його керівників в с. Бариш

9

^ грудняІ934
^ березняІ935

953-Статут і реєстраційний лист єврейського то
вариства "Раноєль" і відомості про його керівни
22 березняІ935
КІВ
96і-Статут, реєстраційний лист і відомості
по укомплектуванню керівників звре йського ^Робітничого спортивного клубу"
в м.Бучачі

28 серпняІ926
22 березняІ935

97-3 Статут і реєстраційний лист єврейського
товариства "Рухт", відомості про його
керівників в с.Монастириськ

23 липняІ935
22 травняІ938

983 Інструкція для керівництва черговим в
староствах Тернопільського врєводства

1936

99/-Розпорядження воєводського управління
і донесення повітового староства п о с 
терунків держполіції про проведення
святкувань з церковними обрядами "Зеле
ний свят"

16 червняІ93з
ЗО травняІ939

18

91

І ?

____________________________
2
!

1001 Заяви жителя Готтеред Шай про видачу йому
закордонного паспорта на виїзд за кордон

З

\

4

!5

8 жовтняІ935
З квітняІ936

10

1936 рік
101^ Донесення повітового староства і посте
рунків держполіції про проведення вибо
рів керівників товариства "Бучацький#
спрртивний клуб"

ЗІ грудняІ935
27 січняІ936

5

1024 Статути,реєстраційний лист і відомості
про керівників товариства "Добровільної
пожежної охорони" в гмінах Бучацького
повіту

25 червняІ936
ЗО липняІ936

9

ІОЗі' Донесення повітового староства і постерун
ків держполіції про результати виборів
керівників товариства " Добровільної
пожежної охорони’ в гмінах Бучацького
повіту

4 травияІ936
14 листопадаІ936

20

І04ДДонесення постерунків держполіції про
проведення виборів керівників "Заводсь
ких спілок" по Бучацькому повіту

12 січняІбЗб
ЗІ грудняІ936

61

1051 Статути і реєстраційні листи та відо
мості про склад керівників "Спілки
польських вчителів' в с.Язловці та
Устя Зелене

6 травняІ936
17 червняІ936

8

4 липняІ934
ЗІ травняІ937

25

107+ Те ж.католицького товариства "Жіночої
молоді" в с.Вобулинці і Коропець

4 ЛИПНЯІ934
5 лютого 1938

20

1087-Донесення повітового староства постерун
ків держполіції в Підзамче про результати
виборів керівників товариства "Жіноаої
молоді"

24 березняІ936
5 травняІ936

8

І06Д Те ж,"Католицького товариства жінок"

109^Статути і реєстраційний лист та відомос
т і про склад керівників "Католицького
товариства жіночої молоді" в с^.Вербна,
Коростятин

4 липняІ934
Т6птиняї93Й

21

II

I f

_______________ 2_______________ !

З

!

4

! 5

^IIO Статки, реєстраційні листи та відомості
про склад керівників "Католицького това
риства жіночої молоді" в с.Коропець та
Бобулинці

4 липняІ934
17 веревняІ836

12

f i l l Донесення повітового староства і посте
рунків держполіції про результати виборів
керівників католицького товариства "Чоло
вічої молоді" в с. Нагорянка

6 квітняІ936
ЗО березняІ937

II

•Ш2 Статут, реєстраційний лист та матеріали
про склад керівників товариства "Колійове
приспособленз військове" в м. Бучач

ЗІ жовтняІ936
0 лютого1938

5

>113 Звіт керівників гуртка "Бучачан" про
його громадсько-адміністративну діяльність
за 1936 рік

10 листопадаІ936
7 лютого 1937

6

>114 Реєстраційний лист товариства "Спілка
землеробів/рільників/" с. Остра, доне
сення новітового староства про результати
виборів керівників цього гуртка

8 вересняІ936
9 лютого 1937

10

4115 Статут і реєстраційний лист товариства
"Спілка землеробів" в с. Слобідка Горішня

15 жовтняІ936
4 листопадаІ936

7

4116 Донесення повітового староства постерунків
поліції в м. Бучач про результати виборів
керівників товариства "Пшебуй" в м.Бучачі
ЛІ7
.
1 Статут,реєстраційні листи і відомості про
склад керівників " Повітових спілок еміритів " в м. Бучачі

ЗІ грудняІ936
ІЗ лютого 1937

7

25 червняІ936
18 жовтняІ936

21

|-ДІ8 Заяви керівників "Родинного гуртка" і р і
шення повітового староства про проведення
грошових зборів для потреб гуртка

28 квітняІ936
28 травняІ936

10

\Л19 8татут, реєстраційний лист і відомості про
склад керівників української "Спілки купців " 10 червняІ924
в м. Бучачі
ЗО жовтняІ936

II

12

І ?_____________

2 _____________ і

[4-120 Статут, реєстраційні листи і відомості
про керівників "Товариства ветеранів
Польської армії у Франції" в м.Бучачі
4121

424

!

і а

4

14 травняІ934
7 вересняІ93б

9

20 лютого1936
10 ЛИПНЯІ936

69

22 вересняІ932
19 березняІ936

7

Заяви керівників товариства "Захронка"
"Служниці" про проведення в релігійні
свята платних розважальних вистав

10 червняІ936
24 грудняІ936

23

Статути і реєстраційні листи, відомості
про склад керівників українського товарист
ва "Луг" гміни Бучацького повіту

9 лютого1936
26 лютого1939

86

Інформація повітового староства і посте
рунків держполіції про громадсько-полі
тичну діяльність партії "Страні^цтво
людове"

[+122 Статут, реєстраційний лист товариства
пНародна школа" в с. ірибухівці і відо
мості про його керівників
423

З

||І25 Донесення повітового староства і постерун
ків держполіції про результати виборів
керівників українського товариства "Луг"

15 лютогоІ936
27 листопадаІ936

ЗО

|^І26 Статут,реєстраційний лист, відомості про
склад керівників і організаційної діяльнос
т і українського товариства "Просвіта" в с.
Комарівка

18 січняІ936
25 січняІ938

18

14 липняІ929
ЗО листопадаІ936

14

+127 Те ж, в с. Монастириськ
428

|І29

Донесення повітового староства і постерунків
держполіції про результати виборів керівників
українського товариства "Просвіта" в гмінах
2 червняІ936
Бучацького повіту
22 січняІ937
Відомості керівників українського товариства
"Просвіта" про склад керівників

1937

102
8

ІЗ

и _______________________ 2___________________!_

З

!

4

! 5

|ІЗ(Х Заяви керівників українського товариства
"Просвіта” про проведення вечорів самоді
яльності. Том І

1936

ДЗІ Те ж, том 2 і останній

1936

Д32 Статут, реєстраційні листи, відомості про
склад керівників українського товариства
"Рідна школа” в с. Лазарівка

27 травняІ936
25 серпняІ936

133 Донесення повітового староства і постерун
ків держполіції про результати виборів ке
рівників українського гуртка "Рідна школа"
в гміннах Бучацького повіту

22 лютого1936
ІЗ листопада1936 15

132
89

7

34 Заяви керівників українського товариства
"Рідна школа" про проведення платних вечорів
самодіяльності

27 березняІ936
12 березня!937

58

135 Статут, реєстраційний лист та інші відомос
т і по укомплектуванню керівників українсь
кого товариства "Сільський господар" в селах
Григорів »Язлівці »Скоморохи

8 лютого1936
20 березняІ938

28

36 Донесення повітового староства і постерун
ків держполіції про результати виборів керів
ників українського товариства "Сільський
17 лютогоІ936
господар" в селах Язлівці»Соколів
8 березняІ936

8

37 Статут, реєстраційні листи і відомості про
склад керівників товариства "Скала" в селах
Вобулинці,Прохорів,Бучач

18 лютогоІ935
15 лютого1938

32

38 Те ж, в селах Устя Зелене,Язлівці»Медведківці 18 лютогоІ936
5 груцняІ937

42

39 Донесення повітового староства і постерунків
держполіції про результати виборів керівників
товариства "Скала" в с.Золотий Потік
1936

З

І ?
[4140 Заяви керівників українського товариства
"Скала" про проведення платних вечорів
самодіяльності
ІІ4І

Донесення повітового староства і постерун
ків держполіції про вибори керівників ук
раїнського товариства "Сокіл" в м.Бучачі

142 Заяви керівників українського товариства
"Сокіл” про проведення платних вечорів
самодіяльності, том І

З

!

4

5 березняІ936
4 лютого1937

! 5

'

16 січняІ936
19 червняІ93б
12 лютого1936
10 листопадаІ936

19

17

52

ГІ43

Те ж, том 2 і останній

1936

94

Л44

Циркуляри "Старшини", "Сокола-Батьки"
про проведення окружних сокольських свят

1936

6

5 грудняІ936
12 березняІ937

8

|Л45 Донесення повітового староства про прове
дення виборів керівників товариства
"Спілка українських купців" і характерис
тики на них
Д46

Статут,реєстраційний лист і відомості про
склад керівників "Спілки української молоді
ім.Драгоманова" "Каменярі" в с.Бобровники

.147 Донесення постерунків держполіції Зубжець
про проведення зборів Українського націо
нально-демократичного об"вднання /УБДО/
з питання розгляду проекту розподілу землі
[48

10 березняІ936
2 ЛИПНЯІ936

14 грудняІ936
22 грудняІ936

Інформація постерунків держполіції про
суспільно-політичну діяльність Українського

4 вересняІ936

ного об"єднання ДНДО/

7 січняІ938

149 Донесення керівників "Спілки українських
кооператорів" і постерунків держполіції
в м.Бучач про проведення Дня працівників
кооператорів
[80 Статут, реєстраційний лист єврейського това
риства "Бріт трумпельдор" в с.Коропець і
відомості про його керівників

19 лютого1936
ЗІ березняІ936

14

5

27

З

27 січняІ936
І2березняІ936

ІЗ

15
І ! _____________ 2___________________ !__

З

І

4

! 5

^151 Резстраційні листи і донесення повітового

11-152

1+153

І+Ї54

староства і постерунків держполіції в
Монастириську про результати виборів
керівників товариства "Гемелус-Гесед"

17 лиетопадаІ936
ЗО березняІ938

Статут і реєстраційний лист єврейського
товариства "Світських жінок" в с.Язлівці
і відомості про склад його керівників

II лютогоІ936
9 березняІ936

8

Заяви членів єврейського" Мерказ Рухами"
про узаконення його самостійної діяльності
і характеристики на окремих його членів

27 травняІ936
5 червняІ936

4

Статут,яаяви товариства "Сафаг Безурах"
про організацію даного товариства в с.
Устя Зелене

-Я55 Розпорядження Тернопільського управління
і донесення повітового староства про
встановлення місця проживання о сіб , що
розшукуються
Ц56

[57

Заяви різних осіб і листування з постерун
ками держполіції з питань видачі їм дозво
лів на право придбання зброї

II

II КВІТНЯІ936
19 червняІ936

9

10 вересняІ93Ь
28 травняІ937

8

23 серпняІ936
19 вересняІ937

6

Заява Кашуби Юліяна і листування з еміграці
йним сЙнди^атом і органами поліції з питань 22 жовтняІ936
видачі йому закордонного паспорта
2 березняІ937

12

1937 рік
158

159

Статут польського "Католицького товариства
жінок" і листування з органами поліції про
його організацію і діяльність
Інформація голови окружного відділу " Ліги
протиповітряної і хімічної оборони" про його
діяльність та організацію

4 липняІ934
29 грудня 1937

1937

42

14

[60 Статут польського "Католицького товариства
чоловічої молоді" і листування з органами
поліції про його організацію і діяльність

4 червняІ934
ЗО грудняІ937

ЗО

І !___________________

2

______________

±_

З

!

4

! 5

і

-|І6І Статут товариства польських міщан "Огнисько"
і листування з органами поліції про його
організацію та діяльність

ЗО березняІ930
14 січняІ938

15

-|-І62 Статут товариства "Добровільна пожежна охо
рона" та інформація повітового староства
про результати виборів правління даного
товариства

25 червняІ937

^163 Розпорядження воєводського управління і
дйістування з постерунками поліції про
розпуск "Незалежної соціалістичної робіт
ничої партії" за перевищення установчої
діяльності

20 грудняІ937
2 СІЧНЯІ938

9

і-164 Статут товариства "Польських купців і
промисловців", переписна з органами поліції
про його організацію і діяльність

25 січняІ937
16 січняІ938

ІЗ

|І65 Циркуляр Центрального виконавчого комітету
Польської соціалістичної партії про прове
дення компанії перед виборами у законо
давчі органи

14 липняІ937
22 грудняІ937

166 Статут товариства "Польська християнська
безпроцентна каса" в м.Бучачі
[>167 Інформація повітового староства про резуль
тати виборів керівників партії "Народне то
вариство" і листування з воєводським управ
лінням і постерунками поліції про ї ї орга
нізацію і діяльність
Ц68 Книга з обліку профспілок Бучацького повіту

12 квітняІ937

1937

6

49

28 січняІ937
27 січняІ938

28

8 липняІ932
II вересняІ937

12

Д69 Інформація повітового староства про резуль
тати виборів в органи правління товариства
"Луг" та його діяльність

3 січняІ937
4 грудняІ937

уі70 Статут спілки української молоді "Камерярі"
і листування з органами поліції про його
діяльність

16 квітняІ937
17 грудняІ937

106

15

17

І ?
[71

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4

і

! £

Інформація повітового староства про резуль
тати виборів в члени правління товариства
"Просвіта" і донесення правління товариства
про його діяльність, том І

1937

102

ІІ72

Те ж, том 2

1937-1938

104

ЇЇІ7 3

Те ж, том 3

1937-1938

102

1174

Те ж, том 4 і останній

1937

123

1175

Інформація повітового староства про резуль
тати виборів в органи правління товариства
"Рідна школа"

25 січняІ937
6 КВІТНЯІ938

9

І76

177

ітатут, коротка характеристика товариства
"Сільський господар"»листування з органами
поліції про його організацію і діяльність

21 СІЧНЯІ937

Інформація повітового староства про резуль
тати виборів керівників товариства "Скала"
і листування з органами поліції про його
організацію і діяльність

[78 Статут українського товариства "Сокіл" та
інформація повітового староства про результати виборів в органи правління " Сокіл"

10 ЖОВТНЯІ938

96

І квітняІ937
17 жовтняІ937

99

травняї935
15 квітняІ938

48

12

Г79 Статут спілки українських приватних службов
ців "Дружина" і листування з органами поліції 12 травняІ937
про його організацію і діяльність
25 квітняІ939

7

80~( Статут господарського єврейського товарист
ва і листування з органами поліції про
його діяльність

22

81Д/ Інформація воєводського управління і листування з постерунками поліції про вилучення
газет і журналів з антипольською пропаган
дою, том І
8 2 ^ Те ж, том 2
83 > Т е ж, том З

6 червняІ937
14 жовтняІ937
^

1937

69

1937

54

1937

93

18

І !

!

З

Ш34 Інформація воєводського управління і листу
вання з постерунками поліції про вилучення
газет і журналів з антипольською пропагандою, том 4

1937

73

1937-1938

121

6 листопада1937
12 січняІ938

3

187 Розпорядження повітового староства про
порядок обліку іноземців, які проживають на
території староства

15 квітняІ929
II квітняІ934

20

188 Заяви і особисті документи окремих осіб та
листування з органами поліції про видачу
паспортів на виїзд за кордон, томі

1937

132

Те ж, том 2

1937

195

Те ж, том 3

1937

235

гІ9І Те ж, том 4

1937

134

ІІ92

Те ж, том 5

1937

147

193

Те ж, том 6

1937

107

Ц94

Те ж, том 7

1937

87

Те ж, том _8 і останній

1937

90

Листування з комісаріатом прикордонної
охорони і постерунками поліції про неле
гальний перехід кордону Мацьків Михайлом

1937

4

Ц85

2

Те ж, том 5 і останній

!____ 4

! 5

[86 Дозвіл Міністерства внутрішніх справ і воє
водського управління про проведення збору
коштів на допомогу безробітним і особам,
які навчаються за кордоном

|І89
190

[95
1196

1938 рік
197

Статут, реєстраційний лист і відомості про
склад керівників спілки "Інвалідів війни"
в Бучачі»Монастириську

І грудняІ929
7 жовтняІ938

26

>

19

І ! _________________ 2

_________ !

>198 Реєстраційний лист і донесення повітового
староства про вибори керівників каси
"Стефчйка" в м.Монастириськ
>99 Статут і реєстраційний лист "Католицького
товариства жінок" в м.Монастириськ
200 Статут і реєстраційний лист по укомплекту
ванню керівників "Католицького товариства
чоловіків" в с. Новосілка

З

? __4

І квітняІ929
16 травняІ938

! 5

4

ЗО січняІ938
29 березняІ938

10

3 липняІ934
9 березняІ938

II

10 березня 1928
10 «ічняІ938

56

1201 Реєстраційні листи і відомості про склад

керівників товариства "Гурток рільників"
в гмінах Бучацького повіту
1*202 Розпорядження повітового староства про зміни

статуту "Гуртка рільників"

1938

112

^203 Реєстраційний

лист і донесення повітового
староства і постерунків держполіції в м.Бу
чачі про вибори керівників "Охорони могил
військових"

15 червняІ929
16 червняІ938

204 Реєстраційний лист і донесення повітового
староства про вибори керівників товариства
15 лютогоІ930
"Польський банк спульдзелі>чи" в м.Монастириськ 24 травняІ938
N205 Те ж, "Польської безпроцентної каси " в с.
Монастириськ

10 травняІ8$8
7 жовтняІ938

5

5
5

к206 Статут, реєстраційний лист і відомості про
склад керівників "Спілки добровольців польсь
кої армії" в м.Бучачі
1938
207 Реєстраційні листи і відомості про склад ке
рівників товариства "Шляхти загродової" в с. 7 березняІ938
Коропець
22 серпняІ938

20

19

)8 Донесення повітового староства і постерунків
держполіції в с. Комарівка про результати ви
борів керівників кооперативу "Майбутнє”/"Бу- 24 травняІ938
дучність"/ в с.Вичулки / с.Гончарівка/
ЗО червняІ938

4

20
І І

2

З

!

4

! 5

209 Реєстраційний лист і донесення повітового староства
про результати виборів керівників коопера
23 лютого1930
тиву "Дністер" в с.Миколаївка
15 жовтняІ938

5

210 Статут»реєстраційний лист і відомості про
склад керівників українського товариства
"Допомога інвалідам" в м.Бучачі

9 березняІ938
29 вересняІ938

15

211 Реєстраційні листи і відомості про склад
керівників кооперативу "Єдність" в селах
Соколів»Новоставці

14 березняІ937
16 жовтняІ938

9

12 Статут, реєстраційний лист і відомості про
склад керівників української спілки "Жіноча
громада" в с.Ладське

21 січняІ938
21 березняІ938

8

13 Донесення повітового староства і постерун
ків поліції с.Берем"яни про результути
виборів керівників кооперативу "Зоря"

20 січняІ938
24 січняІ938

З

10 червняІ934
24 серпняІ938

33

15 Реєстраційні листи і відомості про склад
керівників українського товариства "Луг"
в с.Коропець, Нові Петликівці

8 березняІ936
27 травняІ938

10

16 Донесення повітового староства і постерун
ків поліції про вибори керівників українського
вовариства "Луг" в гмінах Бучацького повіту

17 лютогоІ938
20 квітняІ939

43

17 Заяви керівників українського товариства "Луг"
про проведення платних вечорів самодіяльності

18 січняІ938
10 еічняІ939

74

214 Статут, реєстраційний лист та відомості про
склад керівників українського товариства
"Луг" в с. Бариш

18 Розпорядження Тернопільського воєводського уп
равління і листування з ним з питань ліквідації
українського товариства "Луг"
219 Справа про розгляд перевищення повноважень у
своїй діяльності українського товариства
"Луг"

24 лютого1938
6 травняІ938

6

ЗІ січняІ938
З вересняІ938

35

І 1___________

2_________________

з

|^220 Реєстраційні листи, донесення повітового
староства і постерунків поліції про вибори
керівників українського товариства "Просвіт
у гмінах Бучацького повіту
^221 Заяви керівників українського товариства
"Просвіта" про проведення платних вечорів
самодіяльності і вечорів з релігійними
обрядами, том І

!

А

ї 5

26 січняІ990
10 червняІ938

91

1938

92

1938

79

\/

||222 Те ж, том 2
^223 Те ж, том З
|>224 Те ж, том 4 і останній

1937-1938

105

1938

95

225 Реєстраційний лист і донесення повітового
староства про вибори керівників українського
товариства " Прихильників мистецтва" в м.Бу
чачі

14 лютого1932
17 лютого1939

10

[226 Розпорядження Тернопільського воєводського
управління про своєчасне представлення відо
мостей про діяльність українського товариства
"Рідна школа"

2 серпняІ938
22 серпняІ938

ІЗ

І^227Інформація Тернопільського воєводського управ
ління про достроковий з"їзд українського това
риства "Рідна школа"
[228 Заяви керівників українського товариства "Рід
на школа" і листування з органами поліції про
проведення грошових зборів на будівництво
гімназії

23 ЛЮТОГОІ938

6

3 грудняІ937
12 березняІ938

[229 Те ж, про проведення платних вечорів самодіяль 23 грудняІ936
10 січняІ939
ності
Ю Листування керівників українського гуртка
"Рідна школа" про організацію дитячих садків
і списки дітей, зарахованих в садочки
231 Статут»реєстраційні листи українського това
риства "Сільський господар" в с. Бобровки

12
32

1938

49

ЗІ травняІ938
22 квітняІ939

6

І І__________ _______________ 2

______________ _

3

!

4

-|232 Статут, реєстраційні листи і відомості про
склад керівників українського товариства
"Сільський господар" в с.Броварі

14 грудняІ937
14 травняІ938

50

|+233 Реєстраційні листи,донесення повітового
староства про вибори керівників українсько
го товариства "Сільський господар" в с.
Сороки, м.Бучачі

28 березня!938
18 березняІ939

16

18 квітняІ938
16 травняІ938

4

16 лютогоІ938
12 вересняІ938

18

||234 Те ж, товариства "Скала" в с.Осівці
|235 Донесення повітового староства і постерун
ків поліції про результати проведених вибо
рів керівників товариства "Скала" в селах
Трибухівці,Соколів,Скоморохи

1236 Статут»реєстраційний лист і донесення пові
тового староства про вибори керівників укра 24 ЛЮТОГОІ929
їнського товариства "Сокіл" в с. Нагорянка
21 лютого1932
1237 Циркуляри і плани роботи управління україн
ського товариства "Сокіл-батько" на 1938р.

1938

20

20

1-238 Донесення повітового староства і постерун
ків поліції про результати виборів керівни
ків українського товариства " Спілки купців" 4 березняІ938
по гмінах Бучацького повіту
8 жовтняІ938

14

І239 Календарний план виховної роботи гуртків
"Спілки українок"

1938

3

[240 Заяви членів "церковного братства" і р і
шення повітового староства про проведення
платних розважальних вечорів

1938

9

241 Реєстраційний лист,донесення повітового ста
29 вересняІ929
роства про вибори керівників українського
29 лютого1939
товариства "Шкільна допомога" в м.Бучачі

6

242 Реєстраційний лист,донесення повітового
староства про вибори керівників кооперативу 8 грудняІ926
в с.Бариш
15 жовтняІ938

6

2

!

З

!

4

! 5

Реєстраційний лист українського кооперати
ву і донесення повітового староства про
результати виборів його правління

19 верееняІ937
ЗІ січкяІ938

З

Реєстраційний лист і донесення повітового
староства і постерунків поліції в Монастириську про результати виборів керівників
товариства " Гмилатх Хелед"

21 квітняІ930
28 травняІ939

10

Донесення повітового староства і постерун
ків поліції в м.Бучачі про результати виборів
керівників Єврейського товариства и Сврей21 КВІТНЯІ938
ський клуб”
19 травняІ938

5

Реєстраційний лист і донесення повітового
староства про вибори керівників єврейсь
кого товариства ’’Єврейська купці” в м.Монастириськ

15 червняІ929
9 вересняІ938

4

Статут і реєстраційний лист єврейського то
вариства ’’Рільник" в с.Коропець

II травняІ932
16 жовтняІ938

20

Донесення повітового староства і постерунків
поліції в м.Монастириськ про результати
виборів керівників єврейського товариства
3 червняІ938
"Єврейських жінок Рутг"
17 вересняІ938

4

Статути,донесення повітового староства і
постерунків поліції про результати виборів
керівників єврейської "Спілки інвалідів,
вдів і сиріт військових" в м.Бучачі

27 жовтняІ934
14 жовтняІ938

ІЗ

Статут»реєстраційні листи єврейського
товариства "Школи народної і середньої" в
м.Бучачі

25 лютого1938
6 березняІ938

4

Реєстраційний лист і донесення повітового
староства і постерунків поліції в м.Бучачі
про вибори керівників товариства "Яд
Харузим"

15 травняІ930
25 травняІ938

6

Циркуляр центрального відділу професійних
спілок у зв"язку з наступними виборами
У Сейм і Сенат

ЗО жовтняІ938
5 жовтняІ938

4

І !

4

4_253 Статистичний зв іт головного статуправління
про результати виборів у Сейм і Сенат

28 вересняІ938
І листопада1938

^254 Розпорядження Тернопільського воєводського
управління про вилучення друкованих видань
з антиполвським змістом

12 лютого1938
14 травняІ938

! 5

8

65

-^-255 Вилучені газети з антипольським змістом
"Нова Жечпосполита"

20 травняІ938

-1-256 Вилучені українські газети з антиурядовим
змістом "Українські в іс т і"

26 вересн яІ938
27 вересн яІ938

6

4 257 Вилучені німецькі і єврейські газети "Мо

15 КВІТНЯІ938
5 жовтняІ938

44

N-258 Розпорядження Тернопільського воєводського
управління по проведенню вистав пересувни
ми театрами

2 5 січ н я І9 3 8
3 січ н я І939

84

и 259 Трудові угоди для польських робітників, які
виїжджали на сезонні роботи в Литву, том І

1938

134

|^260 Те

ж,том 2

1938

138

г. 261 Те

ж,том З

1938

124

1^262 Те

ж,том 4

1938

94

263 Те

ж,том 5

1938

102

ж,том 6 і останній

1938

62

1938

92

266 Том 2, те ж

1938

107

267 Те

ж,том З

1938

109

4268 Те

ж,том 4

1938

82

Й269 Те

ж,том 5

1938

125

)(270 Те

ж,том 6 і останній

1938

ПО

мент", "Гайнт" антиурядового змісту

Ь 264 Те

1-4265 Заяви, особисті документи окремих осіб
і листування з органами поліції про видачу
їм паспортів на виїзд за кордон, том І

ІЗ червняІ938

29

25
1 !

З

4 __ Ц І

4 271 Листування з польським консульством за

кордоном,Міністерством внутрішніх справ
про зняття польського, підданства з о сіб,
які виїхали за кордон

12 еічняІ938
27 грудняІ938

75

-*272 Розпорядження Тернопільського воєводського
управління і повітового староства про
/93е?
зняття з окремих осіб польського підданст- .І4-%удняІ929
ва /громадянства/
^ - 4шхтняІ939
4"273 Розпорядження Міністерства внутрішніх
справ про зняття з окремих осіб польського громадянства

28 січняІ939
26 березняІ939

66

1939 рік
4274 Статут товариства "Властителі реальності"
в м.Бучачі та інформація повітового старо
ства про результати виборів в органи прав- 2 червняІ939
ління даного товариства
14 червняІ939

10

| 275 Статут, "Католицького товариства Міської
молоді" і листування з органами поліції
про його організацію і діяльність

17 березняІ939
22 квітняІ939

5

-]-276 Статут "Католицького товариства жіночої
молоді" і листування з органами поліції
про йогр діяльність

4 червняІ934
4 КВІТНЯІ939

6

4 березняІ939
20 квітняІ939

9

^277 Інформація повітового староства про про
ведення виборів в правління товариства
"Огнисько" і листування з постерунками
поліції про його діяльність
І 278 Інформація повітового староства і посте
рунків поліції про результати виборів в
органи правління польського т-ва "Сокіл"

А

З Ж&ВЗД4ЯІ9.

23 березняІ939

279 Розпорядження воєводського управління про
^ ^
розшук "Спілки ремісників", яка функціонувала
на території староства
1939

15

^

2

! 5

І!
-/•280 Бюлетені воєводського управління і листу
вання з постерунками поліції про органі
зацію і діяльність партії "Народне товариство" на території воеводства

9 січняІ939
5 ЛИПНЯІ939

54

,/281 Розпорядження воєводського управління
про представлення характеристики на діяль
ність спілки "Шляхти загродової" і відо18 травняІ939
мості повітового староства
27 травняІ939
4282 План роботи польських громадських орга
нізацій на 1939 рік

1939

І 283 Інформація воєводського управління у зв"язку
проведеним з"їздом товариства "Рідна школа" 10 лютогоІ939
23 травняІ939
і резолюція Цього з"їзд у
|284 Розпорядження воєводського управління про
посилення нагляду за діяльністю товариства
"Сокіл-батько"

10

9 травняІ939

|_285 Копія циркуляра української партії "Фронт ^
національної єдності" про ї ї майбутню
1939
діяльність
[4286 Донесення повітового староства і постерун
ків поліції про результати виборів в правлі- 14 груцняІ929
ння товариства "Гітавдут"
6 квітняІ939

5

|287 Донесення повітового староства і постерун
ків поліції про результати виборів в правлі- 15 березняІ930
ння єврейського спортивного клубу "Маккабі" 16 травняІ939 II
4288 Інформація повітового староства і постерун
ків поліції про результати виборів в правлі- 16 травняІ929
3(червняІ939
ння товариства "Єврейська читальня"
4289 Те ж , товариства "Єврейських жінок"
•[-290 Розпорядження воєводського управління про
представлення загальної характеристики
економіки повіту і відповідні відомості
повітового староства

24 березняІ930
5 червняІ939

ІЗ січняІ939
21 січняІ939

з

І І
Д29І

+292

Інформація возводського управління і лис
тування з постерунками поліції з конфіска
ц ії газет і журналів з антипольською
пропагандою, том І

І

294

І/
90

Те ж, том 2 і останній

-^293 Розпорядження возводського управління і
відомості повітового староства про наго
родження осіб,які очолюють підгоиовку і
проведення вечорів

! 6

4

1939

75

4 СІЧНЯІ939
21 січняІ939

Інформація возводського управління і пові
тового староства, звернення посла в Сейм до
Міністерства внутрішніх справ з питання масо
вих зловживань при виборах с сільські і міські 15 квітняІ939
органи правління
18 квітняІ939

ІЗ

^295 Донесення постерунків поліції про стан без
пеки під час виборів в органи самоврядування 16 березняІ939
п 296 Донесення постерунків ПОЛІЦІЇ б с.Берем"яни ,
протоколи розслідування по питанню підозри
ЛЮТИЙІ939
в антипольській діяльності Гельберда Юзефа
14 297

4

4 лютого1939
23 лютого1939

6

рунками поліції про встановлення місця пере
бування окремих осіб

3 червняІ937
4 веревняІ937

10

Листування з возводським управлінням про
розшук осіб, які підозрюються в політичній
діяльності і кримінальних злочинах

25 лютого1937
18 квітняІ938

84

23 верееняІ939

6

Донесення постерунків поліції про крадіжки,
скозні на їх території

4298 Листування з воєводським управлінням і посте

Д299

шоо

+ 301

Листування з органами поліції і фінансовим
управлінням про видачу дозволів окремим
особам на право торгівлі спиртними напоями

Листування з возводським управлінням і посте
рунками поліції про видачу характеристики на 16 лютого1937
25 травняІ939
окремих осіб

94

28

І ?

3

!

!

4

!5

|302 Листування з возводським управлінням і пос
терунками поліції про свідчення лояльності ^
червень 1937
окремих осіб

6

Донесення повітового староства і постерун
ків поліції в м.Монастириськ про о сіб, які у
змінили своє прізвище при отриманні с в і
доцтв про народження

4 квітняІ939
19 квітняІ939

3

^304 Протоколи розслідування і листування з пос
терунками поліції про окремих осіб,порушниників громадського рорядку

ІЗ січня-1939
7 КВІТНЯІ939

19

^305 Заяви і особисті документи окремих осіб,
листування з органами поліції про видачу
паспортів на виїзд за кордон, том І

1939

62

і'ЗОб Те ж, том 2

1939

94

h307

Те ж, том З

1939

152

.308

Те ж, том 4

1939

76

№9

Те ж, том 5 і останній

1939

102

4303

ІЗІО Статут, посвідчення польського "Добровільного
товариства" на право узаконення його діяльності 10 квітняІ926
в с. Тростянець
24 жовтняІ930
В даний опис внесено 310 / триста десять / справ.

15.04.1998
Архівіст

П категорії

' О.Радецька

4

