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№
з\п

Заголовок справи
(тому, частини)

Крайні дати
документів справи
(тому, частини)

1

3
1914 рік
Циркуляри і повідомлення
Тернопільського губернатора
про проникнення на територію
Галичини осіб підозрюваних у
шпигунстві на користь
іноземних держав

4

1

К-сть
При
аркуміт
шів у
ки
справі
(томі,
частині)
5
6

13 листопада 1914 р.
10 січня 1915 р.

35

1а

Справа про розшук Паламаря
Трохима і Сокола Степана
жителів с. Нове Село,
підозрюваних у вбивстві
російського солдата

2 грудня 1914 р.
19 січня 1914 р.

27

2

Циркуляри Тернопільського
губернатора і рапорти
начальника повіту про
затримання осіб, яких
розшукують влада або рідні

30 жовтня 1914 р.
1 грудня 1914 р.

25

1
3

2
Рапорти начальника повіту
Тернопільському губернатору
про затримання дільничними
урядниками Збаразького
повіту осіб, яких розшукують
влада або рідні

3
5 грудня 1914 р.
4 липня 1914 р.

4
468

4

Настільний реєстр
поліцейського управління
начальника Збаразького повіту

30 грудня 1914 р.
30 грудня 1914 р.

7

4 вересня 1915 р.
15 листопада 1915 р.

5

5

1915 рік
Книга реєстрації видачі та
використання патронів
поліцейською охороною

6

Розпорядження, телеграми
Тернопільського губернатора,
начальника повітового
управління і рапорти
дільничних урядників про
затримання дезертирів, осіб,
які ухиляються від військової
служби , топографічні карти
укріплень на території повіту
та інше.

28 листопада 1915 р.
24 січня 1917 р.

40

7

Циркуляри Тернопільського
губернатора про затримання
осіб, підозрюваних у
шпигунстві та шахрайстві;
рапорти урядників з цього
питання

12 січня 1915 р.
7 серпня 1915 р.

61

8

Копії донесення генерал квартирмейстра штабу
ХІ армії, циркуляри
Тернопільського губернатора
про шпигунську діяльність
компанії «Зінґер» та окремих
осіб

26 січня 1915 р.
31 грудня 1915 р.

86

5

1
9

2
Циркуляри і донесення
військового генералгубернатора Галичини та
Тернопільського губернатора
про шпигунську діяльність
компанії «Зінґер» та про
заборону цивільним особам
перебувати на лінії фронту

3
30 січня 1915 р.
12 грудня 1915 р.

4
23

10

Циркуляри Тернопільського
губернатора про проникнення
в Росію осіб, підозрюваних у
шпигунстві та їх списки

10 лютого 1915 р.
25 лютого 1915 р.

16

11

Циркуляри Тернопільського
губернатора Галичини про
розшук осіб, підозрюваних у
революційній та шпигунській
діяльності; рапорти
дільничних урядників з цього
питання

8 квітня 1915 р.
17 серпня 1915 р.

6

12

Циркуляри Тернопільського
губернатора про заборону
фотографування в районі
дислокації діючої армії та
донесення дільничних
урядників з цього питання

19 грудня 1915 р.
31 грудня 1915 р.

7

13

Книга реєстрації осіб, які
перебувають під наглядом
поліції

26 січня 1915 р.
20 жовтня 1915 р.

88

14

Розпорядження начальника
повіту і коменданта
Головного етапу про
доставлення осіб для допиту

3 січня 1915 р.
7 серпня 1915 р.

33

15

Справа про встановлення
негласного нагляду за
підозрілими особами
переміщеними у Збаразький
повіт

10 лютого 1915 р.
31 грудня 1915 р.

284

5

1
16

2
Наказ начальника повіту про
вжиття заходів для боротьби з
мародерством та насиллям над
місцевим населенням

3
23 квітня 1915 р.

4
1

17

Розпорядження і постанови
Тернопільського губернатора
та губернського комісара про
покарання окремих осіб за
невиконання розпоряджень
військової і цивільної влади,
вимогові відомості та рахунки
на видачу платні поліцейським
чиновникам повіту

1 жовтня 1915 р.
30 грудня 1915 р.

235

18

Справа про покарання окремих
осіб за порушення
обов’язкових постанов
військового губернатора
Галичини і Тернопільського
губернатора про здачу зброї,
заборону продажу спиртних
напоїв та ін.

20 січня 1915 р.
9 січня 1916 р.

373

19

Циркуляр Тернопільського
губернатора про надання
щомісячних відомостей про
кількість осіб, які відбувають
покарання у місцях
позбавлення волі, рапорти
начальника з цього питання та
списки ув’язнених

2 травня 1915 р.
15 серпня 1915 р.

24

20

Справа про видачу коштів на
утримання в’язнів у тюрмах
Збаразького повіту

6 травня 1915 р.
31 грудня 1915 р.

20

21

Розпорядження
Тернопільського губернатора
про надання відомостей про
кількість коштів на утримання
ув’язнених і біженців та
листування з цього питання

7 травня 1915 р.
31 грудня 1915 р.

60

5

1
22

2
Місячні звіти про витрату
коштів на утримання тюрми

3
10 грудня 1915 р.
23 грудня 1915 р.

4
21

23

Алфавітна книга реєстрації
осіб, яких розшукують влада
або рідні

26 січня 1915 р.
липень 1915 р.

185

24

Справа про розшук військових
та цивільних осіб, казенного та
приватного майна, що пропало
на території повіту

23 травня 1915 р.
1 січня 1915 р.

574

25

Розпорядження начальника
повітового управління про
розшук осіб, які
переховуються та вкраденого
майна

4 грудня 1915 р.
14 березня 1915 р.

78

26

Те саме про розшук майна та
осіб, які пропали на території
Збаразького повіту, про
розшук осіб, підозрюваних у
шпигунстві

14 липня 1915 р.
14 березня 1915 р.

102

27

Справа про переселення
біженців у тилові райони

16 червня 1915 р.
29 грудня 1915 р.

147

28

Списки осіб, арештованих
австрійською владою за
симпатії до Росії

15 січня 1915 р.
29 червня 1915 р.

27

29

Книги реєстрації вхідної та
вихідної секретної
кореспонденції

12 січня 1915 р.
2 лютого 1916 р.

28

5

1
30

2
1916 рік
Постанови, донесення
начальника повітового
управління про покарання
окремих осіб за крадіжки,
пошкодження окопів та інше,
та списки ув’язнених
Збаразької тюрми

3

4

21 січня 1916 р.
23 грудня 1916 р.

334

31

Книга реєстрації в’язнів
Збаразької тюрми

13 квітня 1916 р.
31 грудня 1916 р.

59

32

Місячні звіти про витрату
коштів на утримання
ув’язнених

23 грудня 1916 р.
30 червня 1916 р.

58

33

Справа про розшук осіб
підозрюваних у шпигунстві

2 лютого 1916 р.
23 грудня 1916 р.

308

34

Справа про розшук осіб та
майна, яке пропало на
території повіту

4 січня 1916 р.
30 липня 1916 р.

786

35

Те ж

26 квітня 1916 р.
20 листопада 1917 р.

418

36

Те ж

2 червня 1916 р.
29 грудня 1916 р.

36

37

Накази командувача ПівденноЗахідним фронтом /копії/
про заборону місцевому
населенню скуповувати
казенні речі, спродувані
солдатами; про заборону
/без дозволу влади/ відкривати
торгові та інші заклади і
підприємства; розпорядження
начальника повітового
управління з цих питань

26 червня 1916 р.
31 грудня 1916 р.

36

5

1
38

2
Справа про відбирання у
солдатів незаконно придбаних
коней та речей

3
9 серпня 1916 р.
10 серпня 1916 р.

4
3

39

Справа про звинувачення
мешканки с. Стриївка
Красницької Констанції в
придбанні у солдата краденого
коня

25 серпня 1916 р.
30 вересня 1916 р.

14

40

Протоколи дільничного
управління у с. Луб᾽янки
Нижчі та інші документи про
знайдені у підвалі місцевої
церкви музичні інструменти

15 жовтня 1916 р.
28 березня 1916 р.

12

41

Розпорядження, рапорти
начальника повітового
управління, повітових
урядників листування з
Тернопільським губернатором
та військовими частинами про
виселення жителів
прифронтової смуги,
влаштування на роботу,
організацію харчування для
біженців та інше

9 січня 1916 р.
23 грудня 1916 р.

190

42

Рапорти дільничних урядників
та списки біженців, які
проживають у гмінах
Збаразького повіту

2 січня 1916 р.
19 вересня 1917 р.

52

43

Списки осіб, виселених на
постійне місце проживання у
Збаразький повіт та списки
майна приватних квартир

20 грудня 1916 р.
25 травня 1916 р.

138

5

1
44

2
Справа про переселення
населення прифронтової смуги
у тилові райони

3
26 листопада 1916 р.
2 грудня 1916 р.

4
33

45

Постанови Тернопільського
губернатора про виселення
австрійських підданих з
території Галичини у Росію

2 квітня 1916 р.
28 лютого 1917 р.

23

46

Розпорядження
Тернопільського губернатора,
протоколи, листування з
канцелярією Тернопільського
губернатора про переселення,
розміщення та майно біженців
з прифронтових районів.

4 лютого 1916 р.
14 серпня 1916 р.

26

47

Циркуляр /копія/ начальника
повіту про надання відомостей
про румунів призовного віку
та рапорти дільничних
урядників з цього питання

23 серпня 1916 р.
14 вересня 1916 р.

7

48

Справа про звільнення від
призову до армії військовозобов’язаних австрійських
підданих Збаразького повіту

10 грудня 1916 р.
29 квітня 1916 р.

30

50

Справа про затримання
австрійських
військовополонених та
дезертирів російської армії в
Збаразькому повіті

22 січня 1916 р.
16 грудня 1916 р.

201

51

Справа про переховування
дезертира російської армії
Карпець Хоми жителями
хутора Капустинський Ліс

18 серпня 1916 р.
15 квітня 1916 р.

21

5

1
52

2
Постанова начальника повіту
про встановлення нагляду за
мешканцями с. Залужжя, які
переховували російських
солдатів – втікачів
Яблонського Франца і
Бідермана Антона

3
5 жовтня 1916 р.
18 лютого 1917 р.

4
4

53

Справа про переховування
мешканкою с. Старий Збараж
Калиновською Анною
австрійського
військовополоненого
Калиновського Антона

8 грудня 1916 р.
17 березня 1917 р.

15

54

Те саме, мешканцями,
с. Медин Турина Романа

25 грудня 1916 р.
5 лютого 1917 р.

13

55

Рапорти, донесення,
повідомлення начальника
повітового управління,
дільничних урядників та
відомості про кількість
затриманих дезертирів і
австрійських
військовополонених

31 грудня 1916 р.
3 травня 1917 р.

36

56

Справа про висилку з
Галичини австрійських
підданих, запідозрених у
шпигунстві до Росії

31 січня 1916 р.
22 жовтня 1916 р.

72

57

Циркуляр Тернопільського
губернатора та
розпорядження начальника
повітового управління про
затримання осіб, підозрюваних
у шпигунстві

24 червня 1916 р.
31 грудня 1916 р.

11

5

1
58

2
Циркуляри Тернопільського
губернатора та начальника
контр-розвідувального
відділення про осіб,
запідозрених у шпигунстві

3
11 жовтня 1916 р.
14 грудня 1916 р.

4
20

59

Справа про встановлення
поліцейського нагляду за
іноземцями, що проживають у
Збаразькому повіті та
підозрюються у шпигунстві

17 січня 1917 р.
3 липня 1917 р.

166

60

Розпорядження Тернопільського губернатора, рапорти,
донесення начальника
повітового управління,
дільничних урядників та інше
про обшуки та затримання
осіб підозрюваних у
ворожому ставленні до Росії

26 лютого 1916 р.
21 грудня 1916 р.

14

61

Розпорядження начальника
повіту про надання відомостей
про Григор᾽єва І., Кривокульського М. та інших осіб,
які перебувають під наглядом
поліції

19 травня 1916 р.
10 листопада 1917 р.

11

62

Інструкція наглядача
Збаразької тюрми про порядок
несення служби , відношення
військового прокурора
Галичини , розпорядження
начальника повітового
управління, рапорти
дільничних урядників про
віддання різних осіб під нагляд
поліції, списки піднаглядних
та поліцейських м. Збараж

14 червня 1916 р.
24 квітня 1917 р.

89

5

1
63

2
Справа про взяття під нагляд
поліції осіб, які не мають
посвідчень на право проїзду

3
1 грудня 1916 р.
27 квітня 1917 р.

4
31

64

Справа про обвинувачення
мешканця с. Старий Збараж
Калиновського Івана у
недоброзичливому ставленні
до російських військ

16 грудня 1916 р.
17 січня 1916 р.

11

65

Рапорти начальника повіту та
дільничних урядників про
випадки крадіжок, вбивств,
насилля та пожеж у
Збаразькому посвіті

21 січня 1916 р.
24 грудня 1916 р.

77

66

Справа про притягнення до
військово-польового суду
солдатів російської армії за
крадіжку речей та грошей

27 квітня 1916 р.
21 грудня 1916 р.

38

67

Справа про крадіжку корови у
мешканця с. Красносільці
Сікорського Микити

12 грудня 1916 р.
28 січня 1916 р.

16

68

Постанови начальника повіту
про арешт осі, обвинувачених
у крадіжці худоби, купівлі
крадених речей та ін.

17 березня 1916 р.
11 травня 1917 р.

83

69

Рапорти, донесення та
протоколи начальника
повітового управління,
дільничних урядників про
крадіжки та інші злочини
вчинені російськими
солдатами на території повіту

31 грудня 1916 р.
11 травня 1917 р.

112

5

1
70

2
Рапорти, протоколи
дільничних урядників і
постанови начальника
повітового управління про
покарання поліцейських за
порушення службового
статуту , листування з
Тернопільським губернським
управлінням про переміщення
поліцейських по службі та
списки переміщених

3
11 січня 1916 р.
27 липня 1916 р.

4
53

71

Постанови начальника повіту
про накладення стягнень на
осіб за переховування
полонених австрійських
військових за підвищення цін
продукти харчування, за
проїзд без перепустки та інше

12 січня 1916 р.
27 грудня 1916 р.

854

72

Донесення начальника
Збаразького повіту про
використання своїх обов’язків
з особистою метою агентами
російської контррозвідки
Качоровським Т., Сасом Ш.,
Ляксом Л., Мільгром М.

26 грудня 1916 р.
31 березня 1917 р.

19

73

Книга реєстрації ув’язнених у
Збаразькій тюрмі

20 жовтня 1915 р.
13 серпня 1916 р.

100

5

1
74

2
1917 рік
Розпорядження військового
генерал-губернатора
Галичини, постанови
Тернопільського губернатора,
начальника повітового
управління та інше про
затримання та відправку в
Росію австрійського
військовополоненого Зубко
Михайла Даниловича

3

4

7 січня 1917 р.
24 лютого 1917 р.

14

75

Справа про переведення
австрійського військово полоненого Возняка Віктора
на роботу в Збаразький повіт

10 січня 1917 р.
3 лютого 1917 р.

9

76

Справа про передачу до
військового суду дезертира
російської армії Махулу
Лук᾽яна Марковича,
німецького військовополоненого Хай Рудольфа та
мешканців с. Гнилички Малі,
що їх переховували за
звинуваченням у шпигунстві

12 січня 1917 р.
27 березня 1917 р.

14

77

Розпорядження військового
генерал-губернатора Галичини
постанови Тернопільського
губернатора, начальника
повітового управління та
іншими про затримання та
відправку до Росії
австрійського військово полоненого Жураківського
Яна Олександровича

12 січня 1917 р.
25 січня 1917 р.

14

5

1
78

2
Постанови про донесення
начальника повітового
управління про затримання і
направлення в ряди діючої
армії Зданкевича Івана
Йосиповича та Кохановського
Станіслава Войцеховича
запідозрених у дезертирстві

3
13 січня 1917 р.
23 січня 1917 р.

4
5

79

Постанова начальника
повітового управління про
арешт затриманого в с. Шили
Івасюка Івана Даниловича,
звинуваченого у дезертирстві

31 січня 1917 р.
7 лютого 1917 р.

3

80

Прохання мешканців
Збаразького повіту про
повернення родичів, які
служать у австро-німецькому
війську та потрапили у полон
до росіян

31 січня 1917 р.
7 липня 1917 р.

72

81

Розпорядження начальника
повіту про розшук військовополонених-втікачів та осіб,
підозрюваних у шпигунстві

14 лютого 1917 р.
10 березня 1917 р.

30

82

Справа про передання до
військового суду дезертира
російської армії Мельника
Івана Антоновича та осіб, які
його переховували

1 березня 1917 р.
31 березня 1917 р.

21

83

Постанови і відношення
начальника повітового управління про затримання та
відправку до Росії австрійського військовополоненого
Лемешко Луки Федоровича

3 квітня 1917 р.
6 квітня 1917 р.

2

5

1
84

2
Справа про переховування
мешканцями с. Кошляки
австрійського військовополоненого Домбровського
Павла Федоровича

3
29 грудня 1917 р.
5 лютого 1917 р.

4
14

85

Розпорядження начальника
повітового управління про
розшук осіб, підозрюваних у
шпигунстві, крадіжках та ін.

27 травня 1917 р.
31 березня 1917 р.

64

85а

Циркуляри Тернопільського
губернатора , розпорядження
начальника повітового
управління про затримання
осіб, підозрюваних у
шпигунстві; розшук
державного майна

1917 р.

115

86

Справа про крадіжку
невідомими козаками корови
та свині у мешканця
с. Луб᾽янки Нижчі
Орнаука Адама

27 лютого 1917 р.
22 березня 1917 р.

8

87

Справа про вбивство
невідомими солдатами родини
Процишин з хутора поблизу
с. Луб᾽янки Нижчі, з метою
пограбування

24 лютого 1917 р.
28 березня 1917 р.

19

88

Книга реєстрації вхідної
таємної кореспонденції

5 січня 1917 р.
16 лютого 1917 р.

5

89

Справа про надання
російського підданства
українцям, австрійцям та
росіянам, які втекли з
австрійської армії

9 вересня 1917 р.
29 грудня 1917 р.

90

5

1
90

2
1914 рік
Справа про надання
відомостей про майнове та
сімейне становище
австрійських та російських
підданих, заарештованих
австрійською владою через
підозру у співчутті до Росії

3

4

22 вересня 1914 р.
2 грудня 1914 р.

43

91

Формальні списки Збаразької
повітової поліцейської станції

1914 р.

70

92

Іменний список кіннополіцейської охорони
Збаразького повіту

4 вересня 1914 р.
23 березня 1916 р.

26

93

Циркуляри Тернопільського
губернатора про надання
списків поліцейської охорони,
списки і рапорти про
переміщення поліцейських по
службі

13 вересня 1914 р.
27 грудня 1914 р.

66

3 січня 1915 р.
30 грудня 1915 р.

151

94

1915 рік
Прохання осіб про прийняття
та звільнення їх з посад та
списки членів поліцейської
сторожі охорони

95

Прохання окремих осіб про
прийняття їх на посаду
поліцейського охоронця

5 травня 1915 р.
22 травня 1915 р.

7

96

Справа про покарання
поліцейського охоронця
Трушко Якова ( є його
формулярний список) за
побиття мешканця с. Залужжя
Івасько Семена

30 грудня 1915 р.
17 березня 1916 р.

22

5

1
96а

97

2
Справа про утримання з
поліцейських охоронців,
переведених з Пензенської
губернії коштів за
обмундирування та ін.
1916 рік
Розпорядження
Тернопільського губернатора ,
начальника повітового
управління про переміщення
по службі чиновників поліції,
списки нижніх чинів та
листування з дільничними
урядниками з адміністративногосподарських питань

3
10 січня 1915 р.
24 листопада 1915 р.

4
31

20 січня 1916 р.
3 грудня 1916 р.

275

98

Донесення бургомістра
м. Збараж та рапорт
дільничного урядника
в с. Нове Село про прийом
окремих осіб на поліцейську
службу

7 березня 1916 р.
22 липня 1916 р.

3

99

Циркуляр Тернопільського
губернатора про порядок
нагородження поліцейських
чинів медалями, списки
представлених до нагород,
розпорядження начальника
повітового управління про
перевірку придатності
населення до військової
служби; листування з
Станіславським губернським
про переміщення поліцейських
по службі та ін.

18 травня 1916 р.
20 жовтня 1917 р.

240

5

1
100

2
Телеграма Тернопільського
губернатора про відправку
військових міліціонерів на
фронт, про заміну їх на місцях
солдатами, списки та відомості
про відправлених по повіту

3
22 грудня 1916 р.
12 вересня 1917 р.

4
120

101

Наказ Тернопільського
губернатора про покарання
поліцейського урядника
Балашова Гаврила
Васильовича за
недобросовісне ставлення до
виконуваних обов’язків та
його формулярний список

30 квітня 1916 р.
10 серпня 1916 р.

17

102

Формулярний список
поліцейського охоронця
Безделева Івана Михайловича

1916 р.

2

103

Те саме Бочкарьова Степана
Григоровича

1916 р.

2

104

Повідомлення повітового
управління про переміщення
по службі поліцейського
охоронця Бугаєва Дмитра
Олексійовича та його
формулярний список

7 лютого 1916 р.
16 березня 1916 р.

8

105

Формулярний список
поліцейського охоронця
Вихованець Івана Семеновича

7 березня 1916 р.
9 вересня 1916 р.

12

106

Те саме Герасцина Олексія
Осиповича

17 січня 1916 р.
1916 р.

5

107

Те саме, Голикова Мартина
Михайловича

18 квітня 1916 р.
1916 р.

3

5

1
108

2
Наказ начальника повітового
управління про покарання
поліцейського охоронця
Гризункова Миколи Івановича
за недобросовісне ставлення
до виконання службових
обов’язків та його
формулярний список

3
21 березня 1916 р.
31 березня 1916 р.

4
5

109

Наказ начальника повітового
управління про призначення
на посаду старшого
поліцейського охоронця
Дем᾽янено Михайла

11 січня 1916 р.
1916 р.

1

110

Постанова начальника
повітового управління про
покарання поліцейського
охоронця Дербеньова Романа
Клементійовича за порушення
статуту поліцейської служби
та його формулярний список

6 січня 1916 р.
26 червня 1916 р.

7

111

Те саме Жежеля Миколу
Івановича

22 березня 1916 р.
9 квітня 1916 р.

4

112

Формулярний спиок
помічника начальника
повітового управління Жукова
Михайла Івановича

7 березня 1916 р.
15 грудня 1916 р.

17

113

Те саме поліцейського
охоронця Ігоніна Костянтина
Івановича

9 січня 1916 р.
17 січня 1916 р.

5

5

1
114

2
Розпорядження
Тернопільського губернатора
про переміщення по службі
поліцейського охоронця
Кирюхіна Конона Ілліча та
його формулярний список

3
17 січня 1916 р.
23 квітня 1916 р.

4
8

115

Розпорядження
Тернопільського губернатора
про представлення до нагород
за добросовісну службу
помічника начальника
повітового управління Кічіна
Євгена Олександровича

19 липня 1916 р.
1916 р.

1

116

Формулярний список
поліцейського охоронця
Коверина Сергія Яковича

5 травня 1916 р.
1916 р.

3

117

Справа про прийняття на
посаду поліцейського
урядника кінно-поліцейського
охоронця Костіна Пилипа
Петровича та його
формулярний список

7 березня 1916 р.
11 лютого 1917 р.

65

118

Формулярний список
поліцейського охоронця
Крадожена Андрія Романовича

22 березня 1916 р.
1916 р.

3

119

Донесення начальника
повітового управління про
направлення працівників та
підводи на будівництво
залізниці та формулярний
список начальника повітового
управління Красовського
Василя Володимировича

1 лютого 1916 р.
11 листопада 1916 р.

44

5

1
120

2
Формулярний список
поліцейського охоронця
Ларченка Михайла
Гавриловича

3
1916 р.

4
2

121

Розпорядження Тернопільського губернатора про
призначення та переміщення
по службі помічника
начальника повітового
управління Мединського
Євстахія Олександровича та
його формулярний список

1 січня 1916 р.
8 листопада 1916 р.

18

122

Формулярний список
поліцейського охоронця
Мельника Петра Васильовича

16 січня 1916 р.
20 лютого 1916 р.

5

123

Постанова начальника повітового управління, рапорти,
протоколи Луб᾽янського
дільничного урядника про
покарання поліцейського
охоронця Молякова Семена
Гавриловича за недобросовісне ставлення до виконання
службових обов’язків та його
формулярний список

30 березня 1916 р.
23 квітня 1916 р.

20

124

Наказ Тернопільського
губернатора про винесення
подяки поліцейському
уряднику Облаухову за
добросовісне ставлення до
виконання службових
обов’язків

3 січня 1916 р.

1

5

1
125

2
Наказ начальника повітового
управління про покарання
поліцейського охоронця
Палаткіна Павла Івановича за
порушення статуту
поліцейської служби та його
формулярний список

3
6 лютого 1916 р.
19 березня 1916 р.

4
10

126

Розпорядження начальника
повітового управління,
рапорти дільничного
урядника в с. Чернихівці про
покарання поліцейських
охоронців Ларченка Михайла
Михайловича та Парицького
Павла Антоновича (є його
формулярний список )
за невиконання статуту
поліцейської служби

23 січня 1916 р.
31 травня 1916 р.

22

127

Формулярний список
поліцейського охоронця
Пересунько Давида
Оксентійовича

8 січня 1916 р.
1916 р.

3

128

Те саме Плотникова Максима
Андрійовича

1916 р.

2

129

Те саме Плюхіна Василя
Михайловича

9 січня 1916 р.
23 квітня 1916 р.

6

130

Те саме поліцейського
урядника Погалова–Брюхмина
Іллі Петровича

20 лютого 1916 р.
5 квітня 1916 р.

7

131

Справа про переміщення по
службі поліцейського
урядника Полякова Павла

14 лютого 1916 р.
27 травня 1916 р.

27

5

1
132

2
Формулярний список
поліцейського охоронця
Проскурдіна Івана Антоновича

3
27 травня 1916 р.
1916 р.

4
3

133

Те саме Селедея Мини
Єфимовича

23 березня 1916 р.
5 серпня 1916 р.

5

134

Формулярний список
поліцейського охоронця
Сьоміна Федора Сергійовича

13 квітня 1916 р.
22 квітня 1916 р.

4

135

Те саме поліцейського
урядника Соколова Олексія
Степановича

13 січня 1916 р.
2 березня 1916 р.

9

136

Постанова начальника
повітового управління про
винесення вироку дільничному
уряднику с. Медин Сорокіну
Андрію за побиття селян, його
формулярний список, рапорти
і протоколи затримання
австрійського військовополоненого Ревуцького Віктора

11 лютого 1916 р.
21 травня 1916 р.

17

137

Формулярний список
поліцейського охоронця
Тайнолюбова Михайла
Федоровича

19 березня 1916 р.
1916 р.

4

138

Те саме Токарєва
Єлисея Федоровича

1916 р.

2

139

Те саме Томашевського Гната
Йосиповича та постанова
начальника повітового
управління про покарання
його за порушення статуту
поліцейської служби

22 січня 1916 р.
26 червня 1916 р.

9

5

1
140

2
Формулярний список
Тригуби Петра Мироновича

3
9 січня 1916 р.
11 квітня 1916 р.

4
6

141

Те саме Філіпова Филата
Дорофійовича

18 березня 1916 р.
11 квітня 1916 р.

7

142

Формулярний список кінного
урядника унтер-офіцера
Хижнякова Євдокима
Федоровича, листування з
Тернопільським губернатором
та іншими про звільнення його
від служби за станом здоров᾽я

4 січня 1916 р.
13 квітня 1916 р.

9

143

Те саме поліцейського
охоронця Харитонова
Олексія Калиновича

4 січня 1916 р.
25 березня 1916 р.

4

144

Те саме та наказ начальника
повітового управління про
винесення подяки дільникному уряднику с. Максимівка
Чекаю Станіславу Юзефовичу

7 травня 1916 р.
1916 р.

4

23 квітня 1916 р.
27 жовтня 2916 р.

23

145 Те саме дільничному уряднику
с. Нове Село Чуйкову Петру
Омеляновичу, матеріали про
його вступ на посаду та інше
146

Те саме поліцейського
урядника Шираю Петру
Семеновичу

18 січня 1916 р.
1916 р.

3

147

Справа про забезпечення
кінно-поліцейської охорони
повіту фуражем та грошима на
підковування коней

9 серпня 1916 р.
13 грудня 1916 р.

53

5

1
148

2
1917 рік
Розпорядження начальника
повітового управління,
рапорти, протоколи
дільничних урядників про
призначення чинів поліції та
місцевого самоуправління

3

4

2 січня 1917 р.
4 квітня 1917 р.

25

149

Розпорядження начальника
повітового управління,
рапорти, прохання службовців
повітового управління про
надання відпусток, виплату
платні, переміщення по службі
та ін.

17 січня 1917 р.
5 грудня 1917 р.

170

150

Розпорядження начальника
повітового управління,
рапорти, прохання чинів
поліцейської охорони про
надання відпустки, виплату
платні, переміщення по
службі та інше

3 січня 1917 р.
27 лютого 1917 р.

75

151

Місячні вимогові відомості на
видачу грошових сум чинам
військової міліції для
підковування коней

1 січня 1917 р.
6 березня 1917 р.

16

152

Те саме чинам поліцейської
охорони та військової міліції
для придбання фуражу

9 січня 1917 р.
Грудень 1917 р.

169

153

Те саме чинам військової
міліції для придбання фуражу

13 січня 1917 р.
11 вересня 1917 р.

106

154

Інвентарний опис

5

До опису внесено 156 ( сто п’ятдесят шість ) справ з № 1 по № 154, в тому
числі: літерні №№: 1а, 85а, 96а
пропущені №№: 49
Переклад українською мовою , удосконалення, редагування та комп’ютерний
набір здійснила:
Начальник відділу
Л.Б. Волоцюга
22.04.2015 р.
СХВАЛЕНО
Протокол ЕПК держархіву
Тернопільської області
від «24» квітня 2015 р. № 8
Голова ЕПК
О.Р. Савчин

