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ПЕРЕДМОВА 
Фонди Державного архіву Тернопільської області є невичерпною 

скарбницею з історії нашого краю. У його сховищах відклалися архівні 
документи з історії Тернопільського краю від кінця ХVI ст. до сучасності. 

Особливість складу фондів державного архіву Тернопільщини – це 
наявність у них документів як австрійських, польських, так і російських 
адміністративних, культурних, освітніх, конфесійних установ, що діяли в 
центрально-південній та північній частинах нашого краю з кінця XVIII ст. до 
вересня 1939 р.: у результаті першого поділу Польщі в 1772 р. Галичина 
відійшла до Австрії, а волинська частина сучасної Тернопільщини потрапила 
в 1795 р. під владу царської Росії. 

Фактично Тернопільський облдержархів є єдиним в Україні, в фондах 
якого однаково закарбувались обидва полюси історичної долі українського 
народу. 

Перші достовірні згадки про приватні архівні збірки на Тернопільщині 
маємо з кінця XI ст. Так, у фамільному архіві відомих волинських князів 
Денисків-Макосіїв (Кременеччина) зберігалися грамоти й донативні акти 
польських королів. Доля цих документів не з’ясована. Велика збірка доку-
ментів князів Збаразьких згоріла під час першої пожежі в 20-х роках XIX ст. 
у с. Білокриниця нинішнього Кременецького району. Архівні матеріали та 
колекції князів Вишневецьких-Мнішеків, які були впорядковані князем 
Міхалом Вишневецьким та його сином Каролем Вишневецьким, після їхньої 
смерті розпродувались з кінця XIX ст. на різних аукціонах. Нині ці матеріали 
можна виявити в архівах та рукописних зібраннях Києва, Москви, Санкт-
Петербурга, Варшави, Кракова, Парижа й інших міст. Колекції документів 
відомих польських родин Понінських, Голуховських, Рачинських, Потоцьких 
тощо протягом XIX–XX ст. поповнили архіви та музеї Австрії, Польщі, Росії 
та інших країн. У середині XVII ст. згадується архів Кременецького замку, де 
зберігалися матеріали люстрацій, судові книги. Люстрація 1789 р. свідчить, 
що Кременецький міський архів   перебував в «ізбі на Замчиську» і був у 
занедбаному стані. 

У фондах Тернопільського і Кременецького міських магістратів, 
Почаївської Свято-Успенської лаври, Волинської духовної консисторії є 
документи, які свідчать, що в цих установах велося архівування документів, 
існувала посада архіваріуса, приділялася увага впорядкуванню 
документальних масивів. 

Під час Першої світової війни значна кількість цінних документів була 
евакуйована з Тернопільщини до Австрії та Росії і звідти більше не 
повернулась. Пропали, зокрема, грамоти про привілеї Тернополю, які 
надавали місту протягом століть польські королі та австрійські цісарі. 

Централізоване архівне будівництво на Тернопільщині започатковано із 
прибуттям 28 жовтня 1939 р. у Тернопіль уповноваженого Архівного 
управління Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) УРСР. 
Розпочалося вивчення та класифікація захоплених трофейних архівів 
польських установ. Ряд відібраних документів, котрі представляли політичну 
та оперативну цінність, були передані на зберігання в особливий архів 
колишнього Головного архівного управління при Раді Народних Комісарів 
СРСР, у галузеві архіви Міністерства оборони та НКВС. 



Було створено архівний відділ та обласний історичний архів. На березень 
1940 р. створено також 7 районних архівів. 

У Тернопільському обласному історичному архіві проводилося 
приймання на державне збереження документів Тернопільського 
воєводського управління, повітових староств, судових і поліційних органів, 
Тернопільського міського магістрату та ін. 

Якщо з листопада 1939 р. до грудня 1940 р. у держархів області було 
прийнято 87 фондів, 822 449 справ і 49585 кг документів розсипом, то 
напередодні німецько-радянської війни у червні 1941 р. в ньому зберігалися 
123 фонди, 924 166 справ, 8 490 кг документів розсипом за 1791–1941 рр.; у 3 
міських і 36 районних державних архівах знаходилось 352 фонди, 
85235 справ. Активно здійснювалася робота із систематизації документів. 

З початком німецько-радянської війни в архівних установах 
Тернопільщини робота, пов’язана з комплектуванням та використанням 
документів, припинилась, а значна частина найцікавіших фондів держархіву 
області була евакуйована в м. Актюбінськ (нині Актобе, Казахстан). 

Війна 1941–1945 рр. завдала непоправної шкоди та невідтворних збитків 
архівним зібранням області. Внаслідок військових дій і майже трирічної 
нацистської  окупації повністю були знищені документи Тернопільського 
міського архіву і 24 райдержархівів, в архівах установ, організацій і 
підприємств загинуло 2 705 фондів, в яких нараховувалось 147 795 справ за 
1870–1941 р., велика кількість документів була вивезена у  польські міста 
Лодзь, Гданськ, Познань. Державному архіву області завдано матеріальних 
збитків на суму 117 570 крб. 

Після звільнення Тернополя у середині квітня 1944 р. державний архів 
області був однією з перших установ, яка відновила свою діяльність, а в кінці 
1944 р. почали працювати і 20 райдержархівів. 

У цей час в держархіві області знаходилось 73 фонди, 533 858 справ, у 
міських та райдержархівах – 36 фондів, 5 367 справ, 7 790 кг документів 
розсипом. 

Перед архівістами Тернопільщини постало завдання пошуку придатних 
під архіви приміщень, збирання та концентрації в них документів і 
друкованих видань. 

У червні 1944 р.  створено філіал держархіву області у м. Кременець, 
документи якого в лютому 1946 р. було передано до обласного архіву в 
Тернополі. 

До кінця 1944 р. тернопільськими архівістами під керівництвом 
директора облдержархіву Михайла Анзіна було зібрано 2 943 зв’язки 
документів, 11 987 кг їх розсипом, 2010 книг різними мовами, а також 
фотодокументи. 

У 1947 р. повністю  сформувалася мережа архівних установ області і на 
початок 1948 р., крім обласного архіву, діяли 38 районних і 2 міських архіви 
у Тернополі та Кременці. 

У 1950–60-х роках велика увага приділялася комплектуванню архіву 
документами, їх впорядкуванню, забезпеченню збереженості документів в 
архівах та установах. Із цією метою в 1959 р. в архіві організована 
мікрофотолабораторія та реставраційна майстерня. 



«Хрущовська відлига» дала можливість вперше розпочати роботу з 
розсекречування документів і значні тематичні групи фондів стали 
доступними для користувачів.  

Відповідно до рішення Тернопільського облвиконкому від 25 червня 
1960 р. № 568 та акту передачі від 5 липня 1960 р. архівний відділ та  
облдержархів із підпорядкування обласного управління внутрішніх справ 
перейшли в підпорядкування виконкому Тернопільської обласної ради 
депутатів трудящих та Архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР. 

У 1960-і роки відбувалось активне використання документів шляхом 
організації виставок, ініціативного інформування, читання лекцій, публікацій 
в засобах масової інформації. В 1959 р. вийшов з друку перший, 
підготовлений тернопільськими архівістами, збірник документів  і матеріалів 
«Революційна боротьба на Тернопільщині (1917–1939 рр.)». У 1963 р. 
розпочато виявлення і збір документів для написання тому «Історія міст і сіл 
Української РСР: Тернопільська область». У 1971 р. архів підготував та 
видав збірник документів і матеріалів «Радянська Тернопільщина» (1939–
1958 рр.). До 40–річчя заснування архіву випущено буклет «Архіви – 
джерело вивчення історії», який було відзначено третьою премією ВДНГ 
СРСР, а в 1986 р. вийшов друком збірник архівних документів і матеріалів 
«Радянська Тернопільщина» (1959–1975 рр.). 

Значна увага приділялася поліпшенню умов зберігання документів,  
удосконаленню системи науково-довідкового апарату, якості відбору 
документів та їх науково-технічного опрацювання. Для виконання цих вимог 
у 1968 р. при облдержархіві створена госпрозрахункова група (10 осіб), а  
наступного року встановлено автоматичну охоронно-протипожежну 
сигналізацію, створено систематичний, географічний та іменний каталоги, 
покажчики, підготовлено огляди фондів. 

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1988 р. 
№ 202 «Про вдосконалення архівної справи в республіці», рішенням сесії 
Тернопільської обласної ради народних депутатів від 4 жовтня 1988 р. 
ліквідовано архівний відділ облвиконкому. Його включено до складу 
держархіву області. З цього часу архів здійснює управління архівною 
справою на території Тернопільщини, є регіональним науково-методичним 
центром. 

У 1990–1992 рр. проведено велику роботу з розсекречування документів. 
Розсекречено 157 фондів, 35145 справ, де зберігалися документи періоду до 
та після вересня 1939 р. 

На загальне зберігання перейшли та стали доступними для користувачів 
документи фондів: Тернопільського воєводського управління, повітових 
староств (1919–1939 рр.), філій українського товариства «Просвіта» у 
містах: Тернополі, Теребовлі та Кременці (1901–1939 рр.), управління 
начальника Збаразького повіту, управління начальника Тернопільського 
гарнізону Південно-Західного фронту, управлінь комісарів Тимчасового 
уряду у Збаразькому та Скалатському повітах; окупаційного періоду 1941–
1944 рр.: Тернопільського окружного фінансового інспекторату, Терно-
пільського окружного суду, прокуратури Тернопільського окружного суду, 
німецької охоронної дивізії № 444, Тернопільської та Скалатської міських 
управ, Лановецької районної управи, Збаразького та Скалатського повітових 
українських комітетів, Скалатського районного комісаріату, Скалатського 



повітового управління, Тернопільського головного митного управління 
дистрикту «Галичина», Кременецького окружного комісаріату, 
Кременецького шкільного інспекторату, Кременецької міської торгової та 
технічної шкіл, жандармського постерунку у м. Бучачі Чортківського округу, 
управління німецької східної пошти у м. Тернополі дистрикту «Галичина»; із 
розсекречених фондів після 1939 р.: Тернопільський облвиконком, 
райвиконкоми – протоколи звужених засідань, уповноважений в справах 
релігійних культів при Раді Міністрів УРСР по Тернопільській області, 
уповноважений у справах православної церкви, обласний відділ охорони 
здоров’я. 

Новий етап у розвитку архівної справи на Тернопільщині почався у 
незалежній Україні. 

Джерельна база держархіву області поповнюється новими документами. 
27 серпня 1991 р. Президія Верховної Ради України ухвалила передати 

архіви Комуністичної партії України (КПУ) на державне зберігання. 
Архів Тернопільського обласного комітету КПУ було перетворено у 

відділ громадських організацій держархіву області. У результаті архів попов-
нився 1 451 фондом, 153 045 справами. 

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради України «Про передачу 
архівних документів Комітету державної безпеки України до державних 
архівів республіки» (1991 р.) у 1992–1993 рр. в держархів області прийнято 
27315 фільтраційних справ громадян, примусово вивезених до Німеччини у 
період нацистської окупації області. 35 трофейних справ  надійшло у 1998 р. 

У 1995 р. складено список осіб, документи яких підлягали прийманню на 
державне зберігання в 1996–2000 рр. 

Відповідно до розпорядження голови Тернопільської 
облдержадміністрації від 27 жовтня 1995 р. № 75 проведено громадський 
огляд стану збереження документів у державних архівних установах області. 

Наступного року для працівників архівних відділів райдержадміністрацій 
підготовлено методичні рекомендації щодо виявлення та збирання 
документів про визвольні змагання ОУН та УПА. 

На особливу увагу заслуговує Колекція документів і матеріалів про 
визвольні змагання ОУН та УПА (1941–2001 рр.). У цьому фонді зібрані 
розпорядчі документи Проводу ОУН і командування за районами УПА, 
хроніки боїв, списки учасників визвольних змагань по районах 
Тернопільської області, їхні спогади та фотографії. 

11 травня 2004 р. в с. Озерна Зборівського району Тернопільської 
області, після 50-річного перебування в землі, було відкопано і передано на 
державне зберігання архівні матеріали Служби безпеки ОУН, які склали 
основу Колекції документів і матеріалів служби безпеки ОУН-УПА на 
Тернопільщині (так званий Озернянський архів). Сюди ввійшли документи 
слідства, хроніки подій, звіти, матеріали про полеглих членів ОУН і вояків 
УПА, видавничу діяльність, вишкільний та агітаційно-пропагандистські 
матеріали. Ці фонди стали найціннішим надбанням державного архіву 
періоду незалежності України. 

Здійснювалося комплектування архіву документами громадських 
організацій та партій: обласної організації Української республіканської 
партії, Селянсько-демократичної партії, обласного об’єднання «Просвіта», 



Спілки політв’язнів та репресованих, обласного відділення Спілки ветеранів 
Афганістану. 

Здійснюється комплектування науково-довідкової бібліотеки архіву 
діаспорними виданнями. Від представників української діаспори у США, 
Великій Британії, Канаді, Аргентині, Бельгії, Словаччині надійшло майже 
2000 книг, газет і журналів. 

Значно пожвавилася робота з використання документів, в тому числі 
науково-видавнича діяльність. 

Потребою часу стало прийняття Закону України «Про внесення змін до 
закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» 
(2001 р.), який забезпечив правове регулювання багатьох проблем сучасної 
вітчизняної архівної справи. 

Станом на 2010 р. в архіві зберігалося 3663 фонди, 719334 справи. 
Науково-довідкова бібліотека архіву нараховує 37854 книг і брошур за 

1577–2010 р. У ній зібрано історичну та краєзнавчу літературу, книги, газети, 
журнали, опубліковані  українською, чеською, болгарською, німецькою, 
польською, російською, французькою, латинською та іншими мовами. Є 
стародруки. 

Новий путівник – плід багаторічної праці фахівців держархіву. 
До путівника внесено фонди, які ввійшли у перше його видання (1961 р.) 

та доповнення до нього (1988 р.), комплекс розсекречених фондів, а також 
тих, що надійшли після 1988 р., документи партійного архіву, фільтраційні, 
трофейні, кримінальні позасудові справи, прийняті від управління Служби 
безпеки України в Тернопільській області, громадських об’єднань, 
ліквідованих установ та організацій. 

Путівник складається з двох частин. Перша містить характеристики 
фондів установ періоду до вересня 1939 р., друга – з вересня 1939 р. 

Фонди архіву періоду до вересня 1939 р. містять документи Духовного 
Собору Свято-Успенської Почаївської лаври (1557–1939 рр.); копії 
російських, австрійських і пруських офіційних актів, що стосуються першого 
поділу Польщі; копії указів імператриці Катерини II та інші офіційні акти 
про приєднання українських земель до Російської імперії в результаті поділів 
Польщі (1793 і 1795 рр.); ревіндикаційний маніфест австрійської імператриці 
Марії-Терезії від 17 серпня 1772 р. про приєднання частини Польського 
королівства до Австрії, згідно з яким територія області була поділена на 
чотири округи – Заліщицький, Бережанський, Золочівський і 
Тернопільський; копії грамот польського короля Августа III; укази та 
розпорядження Волинської духовної консисторії; дозвіл Т. Г. Шевченку 
малювати види Почаївської лаври та її околиць (1846 р.); накази Варшавсько-
Холмської і Волинської духовних консисторій (1834 р.); копію реляції 
О. В. Суворова про Італійський похід та перемогу над французькою армією 
1799 р.; документи про збір коштів на будівництво пам’ятників                      
Б. Хмельницькому в Києві та М. Кутузову в Санкт-Петербурзі; протоколи 
засідань Духовного Собору (1840–1925 рр.); документи про 
книгодрукування, статистичні дані про лавру, її маєтки, підприємства та 
земельні володіння, ревізькі реєстри кріпаків станом на 1833 р.; рапорти, 
відомості та листування з Волинським губернаторським правлінням і 
палатою державного майна тощо. 



У фонді Волинської православної духовної консисторії (1918–1939 рр.) 
зберігаються постанови про організацію у квітні 1920 р. єпархіального 
управління у Кременці та перейменування Волинської єпархіальної ради у 
Волинську духовну консисторію, а також про правовий статус Православної 
церкви у Польщі; статистичні відомості про життя парафій, документи про 
вибори благочинних і церковних старост, нагородження 
церковнослужителів, списки духовенства та служителів церкви (1921–
1939 рр.), справи про призначення, переміщення та звільнення 
церковнослужителів, особові справи священиків, матеріали про земельні 
володіння церкви і майновий стан та ін. 

Серед документів Тернопільського міського магістрату (1784–1918 рр.) – 
протоколи засідань членів ради магістрату, відомості про кількість лікарень, 
магазинів, будинків у Тернополі, документи про історію міста, про відкриття 
в ньому ремісничої школи (1909 р.), списки ополченців (1891, 1894 р.), 
військовозобов’язаних, населення і його матеріальне становище (1851–
1917 рр.) тощо. 

У матеріалах Тернопільської повітової фінансової дирекції Галицького 
намісництва за 1826–1910 рр. зберігаються плани і кадастрові карти сіл, міст 
і земельних угідь. Є конкретні дані про парові та водяні млини, будівництво 
залізниці. 

В архіві представлені фонди Кременецького римо-католицького 
деканату, православних парафіяльних управлінь Кременецького повіту 
Волинської губернії, римо-католицьких та греко-католицьких парафіяльних 
управлінь Бережанського, Чортківського і Тернопільського округів 
Галицького намісництва. 

Фонд Тернопільського воєводського управління (1920–1939 рр.) зберігає 
документи, які всебічно висвітлюють економічне, суспільно-політичне, 
культурно-освітнє життя на Тернопільщині після польсько-української війни 
1918–1920 рр. Установчі документи таких українських партій, як УВО, ОУН, 
УНДО, КПЗУ показують зростання політичної, національної свідомості 
українського населення, його прагнення до державної незалежності. 
Особливо цінними є протоколи, ситуаційні донесення польської поліції про 
суспільно-політичне становище в окремих повітах і населених пунктах, 
списки членів політичних партій і характеристики їхніх активних членів, 
документи про результати проведення «пацифікації» восени 1930 р. і 
ставлення до неї українського населення. 

Широким масивам документів представлені українські, польські, 
єврейські громадські організації, товариства, гуртки. 

Суттєвим доповненням до документів Тернопільського воєводського 
управління є фонди повітових староств, до яких увійшли протоколи з’їздів 
староств, війтів, гмінних управ тощо, економічно-географічні описи повітів, 
статистичні звіти про розвиток промисловості і сільського господарства на 
території воєводства та ін. 

Серед документів Кременецької, Теребовлянської та Тернопільської 
філій товариства «Просвіта» – протоколи, відомості про керівний склад 
філій, матеріали про культурно-освітню діяльність читалень, народних домів, 
бібліотек, аматорських драматичних гуртів та хорів, документи про 
відзначення ювілеїв Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, М. Шашкевича, 
В. Стефаника, О. Кобилянської, свята героїв Крут, видання і 



розповсюдження книг, брошур і періодики українською мовою для масового 
читача. 

Фонди радянського періоду представлені матеріалами виконавчого 
комітету Тернопільської обласної ради народних депутатів (1939–1941 рр., 
1944–1978 рр.), серед яких: протоколи, рішення, постанови, розпорядження, 
звіти виконкому і райвиконкомів, протоколи сесій обласної, районних і 
міських рад, документи про діяльність культурно-освітніх установ, стан 
охорони здоров’я, роботу організацій та підприємств торгівлі, побутового 
обслуговування тощо. 

З управління Служби безпеки України в Тернопільській області 
надійшли в держархів  фільтраційні справи, трофейні справи на військово-
службовців, які перебували в нацистському полоні, а також архівно-
кримінальні справи громадян, репресованих у 1939–1941 та 1944–1950 рр. і 
нині  реабілітованих. 

Фонд статистичного управління Тернопільської області (1945–1975 рр.) 
містить статистичні звіти підприємств області, списки і картки обліку 
підприємств, які перебували до вересня 1939 р. у приватному володінні, 
матеріали перепису і списки промислових підприємств, зруйнованих під час 
тимчасової нацистської окупації 1941–1944 рр., матеріали перепису, 
підсумкові звіти про виконання плану заготівель продукції рослинництва в 
колгоспах і радгоспах області, підсумки обліку посівних площ у колгоспах, 
звіти про виконання плану заготівель продуктів тваринництва, зведені звіти 
про капітальне та житлово-комунальне будівництво та ін. 

Серед документів відділу охорони здоров’я виконкому Тернопільської 
обласної ради депутатів трудящих (1944–1960 рр.) – накази, протоколи, 
стенограми засідань медичної ради, науково-практичних конференцій, 
документи про роботу середніх медичних закладів, надання медичної 
допомоги населенню області, огляди про діяльність лікувальних установ та 
боротьбу із захворюваннями тощо. 

Документи управління культури виконкому Тернопільської облради 
депутатів трудящих (1953–1981 рр.): накази, протоколи і постанови засідань 
ради обласного та районних управлінь, протоколи оглядів-конкурсів 
художніх виставок, документи про історичні та археологічні пам’ятки, 
списки письменників і діячів культури, фотоальбоми і інші матеріали. 

У комплексі документів архіву Тернопільського обкому КПУ – фонди 
обкомів, міськкомів і райкомів компартії і ЛКСМ, первинних партійних і 
комсомольських організацій, політвідділів облвійськкомату, МТС, залізниці, 
політсектору облуправління сільського господарства та ін. 

Державний архів Тернопільської області формує особові фонди ви-
значних діячів літератури і мистецтва, вчених, громадських діячів – уро-
дженців краю. Особові фонди письмеників Іванни Блажкевич, Степана 
Будного, Кирила Куцюка-Кочинського, Бориса Демківа, Богдана Чепурка і 
Марії Чумарної представлені їхніми творами, спогадами, газетними публіка-
ціями. Особливо цінними є листи у фонді відомого етнографа і фольклориста 
Володимира Гнатюка. В особових фондах мистецтвознавця Олександра 
Федорука і професора, літературознавця Романа Гром’яка зосереджені твори, 
статті, рецензії, багато документів про їхню громадську діяльність. 

Зберігаються у держархіві документи знаних акторів та режисерів 
Богдана Антківа, Павла Загребельного, Ярослава Геляса, Юрія Авраменка: 



рукописні, машинописні з правками авторів п’єс, драм, статті, спогади, 
тексти ролей, рецензії на вистави, фотографії акторів у ролях, їхнє 
листування, програми вистав, афіші, запрошення, вітальні листівки та інші 
матеріали про життя і творчість. Багато машинописів і рукописів п’єс є у 
фонді українського письменника, драматурга Олекси Корнієнка. 

Надзвичайно цікаві особові фонди відомих діячів науки. Так, у фонді 
правознавця, академіка Станіслава Дністрянського зібрано оригінальні 
рукописи праць вченого, біографічні документи, родинні фотографії. 
Багатим є також фонд астронома, академіка Івана Климишина, де 
зберігаються наукові праці дослідника, його публікації, доповіді, виступи на 
конференціях. Більшість книг І. Климишина, як і частина оригінальних праць 
С. Дністрянського, передані до бібліотеки архіву. В держархіві зібрані також 
особові фонди вченого-математика Миколи Чайковського,  кібернетика Ігоря 
Вітенька. Відбитками наукових праць, авторефератами дисертацій, 
монографією та статтями представлений фонд доктора медичних наук, 
професора Емануїла Бергера. Багато статей, газетних публікацій, фотографій 
зібрано в особовому фонді дослідника історії української медицини в 
діаспорі Павла Пундія. 

Цікавими є особові фонди художників Івана Марчука, Володимира 
Савчака, Зеновія Флінти з репродукціями, каталогами виставок, афішами, 
запрошеннями і світлинами. В держархіві зберігається також фонд народного 
майстра Володимира Лупійчука. Особовий фонд скульптора Михайла 
Паращука представлений фотографіями його робіт і численними доку-
ментами про громадську діяльність. 

Є в архіві особові фонди краєзнавців Михайла Ониськіва, Гаврила 
Чернихівського, Бориса Ельгорта, журналіста і громадського діяча з Канади 
Василя Дідюка. 

У путівнику вміщено характеристики фондів, документи яких ма-
ють найбільш важливе наукове та практичне значення.  

У першій та другій частинах путівника установи розміщено за галузевою 
ознакою. 

При розміщенні характеристик фондів установ періоду до та після 
вересня 1939 р. враховано специфічні особливості адміністративно-
територіального поділу Тернопільщини та існування в різні історичні 
періоди тих чи інших установ. 

У характеристиці фонду подається повна остання назва фондо-
утворювача, номер фонду, під яким він записаний в архіві, кількість справ, 
крайні дати документів. 

У фондах з вересня 1939 р. перед номером фонду стоїть літера «Р», 
фондів колишнього партархіву – «П». 

До характеристики фонду входить, як правило, коротка історична 
довідка про час існування, функції, підпорядкованість фондоутворювача, 
зміни його назв й анотація, що розкриває склад і зміст документів. 

На фонди установ, однорідних за характером і змістом діяльності 
(окружні, повітові, гродські, міські управління, повітові староства, повітові 
команди поліції, шкільні ради, повітревкоми, райвиконкоми та ін.), складено 
групові характеристики. У них зазначено загальну назву фондоутворювача, 
загальну кількість фондів, справ, їхні крайні дати, також подається загальна 
історична довідка та анотація документів фондів. Наприкінці характеристики 



складено перелік фондів, довідкові дані про кожен фонд, включений у 
характеристику. 

На деякі фонди складено групові характеристики з історії фондо-
утворювачів, а кожен фонд анотується окремо. 

До путівника увійшли також описи колекцій, особових фондів,  науково-
довідкової бібліотеки архіву, фото- і фонотеки архіву, кіновідеодокументів. 

Путівник має додатки: географічний, іменний та предметний покажчики, 
список скорочень, перелік видань архіву, список втрачених під час Другої 
світової війни фондів. 

Текст нового «Путівника» створено з використанням напрацювань 
працівників архіву: Бешнова Б. С., Бойцун Л. С., Бойчук О. І., Волоцюги 
Л. Б., Грицини Д. Н., Гумена Ю.Є., Дишлюк О. М., Коваль С. М., Ковальчук 
О. М., Котляр В. М., Малиміни-Базиляк Т. Б., Маркевич Т. М., Найчук С. Н., 
Романишин М. З., Ротар Д. П., Савчин О. Р., Самборської Н. В., Сергеєвої 
Н. А., Сироти Л. В., Сулими О. Я., Фурдак Т. В., Хаварівського Б. В., 
Яцишин З. Є.  

 
 

                                                  Гумен Ю. Є., директор Держархіву  
                                                                        Тернопільської області; 

                                              Савчин О. Р., заступник директора  
Держархіву Тернопільської області 

 
 



УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 
англ. – англійська 
арк. – аркуш 
ББВР – Безпартійний блок співпраці з урядом (пол. – Bezpartyjny 

Blok Współpracy z Rządem) 
білорус. – білоруська 
болг. – болгарська 
грец. – грецька 
д-р – доктор 
друк. прим.  – друкарський примірник 
ДАТО – Державний архів Тернопільської області 
євр. – єврейська 
ЄСДРП – Єврейська соціал-демократична робітнича партія 
ЗАГС – запис актів громадянського стану 
зв. – зворот 
ЗО УНР – Західна Область Української Народної Республіки 
ЗУНР – Західно-Українська Народна Республіка 
кад. гм. – кадастрова гміна 
КП(б)У – Комуністична партія (більшовиків) України 
КПЗБ – Комуністична партія Західної Білорусії 
КПЗУ – Комуністична партія Західної України 
КПП – Комуністична партія Польщі 
КПУ – Комуністична партія України 
КСМЗУ – Комуністична спілка молоді Західної України 
лат. – латинська 
м. – місто 
м-ко – містечко 
МК – місцевий комітет 
МОДР – Міжнародна організація допомоги революціонерам 
МТС – машинно-тракторна станція 
НАФ – Національний архівний фонд 
НДА – науково-довідковий апарат 
нім. – німецька 
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ 
НКДБ – Народний комісаріат державної безпеки 
НСДРП – Німецька соціал-демократична робітнича партія 
о. – отець 
од. зб. – одиниця зберігання  



ОЗПП – Загальноєврейська партія праці 
ОК – обласний комітет 
ОУН – Організація Українських Націоналістів 
оп. – опис 
ПОВ – Польська організація військова 
пол. – польська 
ППС – Польська соціалістична партія 
прим. – примірники 
РАГС  – реєстрація актів громадянського стану; нині – РАЦС  

(реєстрація актів цивільного стану) 
рос. – російська 
рум. – румунська 
с. – село 
смт. – селище міського типу 
СППОС – Секретаріат порозуміння польських організацій суспільних 
спр. – справа 
ТПГ – Товариство приятелів Гуцульщини 
УВО – Українська Військова Організація 
УГА – Українська Галицька Армія 
УГКЦ – Українська Греко-Католицька Церква 
укр. – українська 
УМВС – управління Міністерства внутрішніх справ 
УМО – Українська міжпартійна організація 
УНДО – Українське національно-демократичне об’єднання 
УНКВС – управління Народного комісаріату внутрішніх справ 
УНО – Українська народна обнова 
УНР – Українська Народна Республіка 
УНРА – Українська Національна Революційна Армія 
УНРада – Українська Національна Рада 
УНТП – Українська народно-трудова партія 
УПП – Українська партія праці 
УПТ – Українське педагогічне товариство  (з 1926 р. – УПТ  

«Рідна школа») 
УРП – Українська радикальна партія (з 1926 р. – УСРП) 
УСРП  – Українська соціалістично-радикальна партія 
УСДП – Українська соціал-демократична партія 
УСО – Українське селянське об’єднання 
УСС – Українські Січові Стрільці 
УФОТО – Українське фотографічне товариство 



УХО – Українська християнська організація 
ф. – фонд 
ФНЄ – Фронт національної єдності 
франц. – французька 
худ. – художник 
чес. – чеська 
ЧСВВ – Чин Святого Василія Великого 
ЦК – центральний комітет 
Ц. К. – цісарсько-королівський; С. К. (пол., нім.) 
 



ФОНДИ УСТАНОВ ДО ВЕРЕСНЯ 1939 р. 
 

РОЗДІЛ 1. 
УСТАНОВИ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ПОВІТУ ВОЛИНСЬКОЇ 

ГУБЕРНІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1797–1918) 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  
І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Кременецький городовий магістрат 
Кременецкий городской магистрат 

Ф. 37, 539 од. зб., 1776–1777, 1805–1871, 1875–1876 рр. Описи. Рос. мова. 

Заснований за Магдебурзьким правом у XV ст. як орган управління 
міста. Здійснював судові функції: розглядав карні та цивільні справи 
купців, селян, міщан, ремісників. Відав також питаннями опіки та 
захисту маєткових справ сиріт і вдів. Мав адміністративно-господарські 
функції: збір та розподіл податків з нерухомого майна, розподіл 
ремісників по цехах, призов на військову службу та ін. 
Ліквідований згідно з указами від 20 листопада 1864 р. і 16 квітня 
1866 р. з передачею судових функцій повітовому суду, а адміні-
стративно-господарських – міській думі. Документи  Кременецького 
гродського суду за 1563–1816 рр. зберігаються в ЦДІА України у 
м. Києві (ф. 20, спр. 55). 

 
Укази, циркуляри Сенату Росії, Волинського головного суду з питань 

судимості, прийняття на державну службу, видання свідоцтв іноземним 
купцям на право торгівлі та іншої поточної діяльності (1815–1858 рр.). 

Протоколи і журнали засідань членів магістрату (1852–1859 рр.). 
Кримінальні та цивільні справи, скарги на розгляд справ у суді (1776–
1876 рр.). Ревізькі казки селян, міщан, купців, ремісників (1781–1874 рр.). 

Заяви громадян про прийняття на службу, встановлення опіки над 
майном померлих і неповнолітніх (1830–1869 рр.). 

Кременецька міська дума 
Кременецкая городская дума 

Ф. 242, 73 од. зб., 1862–1919 рр. Опис. Рос. мова. 

Створена відповідно до «Грамоти на права і вигоди містам Російської 
імперії» 1752 р. Виконувала роль громадського управління в місті. 
Виборна державна установа в управлінні міським господарством за 
царської Росії і Тимчасового уряду. Міська дума діяла під наглядом 
Міністерства внутрішніх справ. Виконавчим органом думи була міська 
управа.  
Ліквідована влітку 1919 р. 
 



Протоколи засідань думи (1882–1919 рр.) та списки розглянутих справ 
(1918–1919 рр.). Відомості про стягнення податків і заборгованості (1878–
1879 рр.). Листування з губернським управлінням і міською управою про 
стягнення процентних зборів з нерухомого майна та оголошених капіталів і 
ревізькі реєстри. 

Список осіб з правом обирати представників для голосування під час 
обрання міської думи (1895 р.), списки домовласників із зазначенням доходів 
(1888 р.). Прохання і заяви окремих осіб про прописку та видання паспортів, 
свідоцтв про майновий стан і спадкове майно, надання дозволу на право 
торгівлі і ремісництва. 

Кременецька міська управа 
Кременецкая городская управа 

Ф. 203, 120 од. зб., 1834, 1850, 1854, 1858, 1865, 1867,  1870–1919 рр. Опис. 
Рос. мова. 

Створена відповідно до «Городового положення» від 16 червня 1870 р. 
як виконавчий орган міської думи. Повноваження управи обмежувалися 
господарськими питаннями життя міста (благоустрій, ринки, базари, 
міська торгівля, промисловість, освіта, охорона здоров’я та ін.). 
Ліквідована влітку 1919 р. 

 
Положення про перший Всеросійський з’їзд діячів середньої і дрібної 

промисловості та торгівлі (1912 р.). 
Протоколи засідань членів управи (1884, 1892, 1902, 1904, 1911, 1913, 

1914, 1919 рр.). 
Протоколи засідання опікунської ради комерційного училища про збір 

коштів на його утримання (1913–1914 рр.). Проект бюджетного кошторису 
на відкриття гімназії (1918 р.). 

Документи житлової комісії про розвиток будівництва міста в 
майбутньому (1917 р.). 

Звернення будівельного комітету до населення про пожертвування на 
будівництво пам’ятника на честь 300-річчя царювання династії 
Романових (1912 р.). 

Справа про відкриття покладів кам’яного вугілля на території повіту 
(1865 р.). 

План частини м. Кременця та заяви на видачу дозволів на будівництво 
житлових будинків (1889, 1913, 1915 рр.). 

Прохання купців про надання дозволу на відкриття питейних закладів 
(1884 р.). Справи про оренду землі, магазинів. Відомості про ціни на хліб та 
інші продовольчі товари (1906 р.). 

Книги реєстрації торгових приміщень, їх власників і розміри капіталів 
(1904 р.). Довідки про майновий стан окремих осіб (1913 р.). 

Списки безробітних. 
Податкові книги про сплату податку з нерухомого майна (1886, 1900, 

1911, 1913 рр.). Відомості про свічні збори (1911, 1914 рр.). 



Посімейні списки дворян, міщан, купців, селян та євреїв (1858, 1874, 
1886, 1901 рр.). Свідоцтва про одруження (1914– 1915 рр.). Заяви на видачу 
свідоцтв про народження, дозволів на прописку (1915 р.), метричні виписки 
військовозобов’язаних (1893 р.). 

Ревізькі казки міщан християнського (1834, 1850, 1854, 1858 рр.) та  
іудейського (1838, 1850, 1858, 1870 рр.) віросповідань. 

Облік осіб, призваних в армію (1914–1915 рр.), іменні списки 
військовозобов’язаних (1917 р.), обіжник про надання відстрочок (1917 р.). 

Листування про розквартирування військ (1887, 1913 рр.). 

Кременецький повітовий рекрутський набір,  
м. Кременець Волинської губернії 

Кременецкий уездный рекрутский набор,  
г. Кременець Волынской губернии 

Ф. 162, 10 од. зб., 1871–1872 рр. Опис. Рос. мова. 

З організацією в Росії регулярної армії були створені спеціальні заклади 
для обліку і мобілізації рекрутів. У 1714 р. вони стали називатися  
губернськими і повітовими з рекрутської повинності присутствіями. 
Згідно зі статутом про військову повинність 1874 р. ці установи були 
реорганізовані в губернські та повітові з військової повинності 
присутствія. 
Повітові з військової повинності присутствія були підзвітні губернським 
присутсвіям. Очолював їх голова – повітовий предводитель дворянства. 
До складу присутствія входили офіцери армії, призначені військовими 
начальниками, повітовий справник і члени земської управи. Присутствіє 
вело облік населення призовного віку, проводило набори і медичний 
огляд призовників. 

 
Циркуляри головного штабу Волинського губернського управління про 

правила проведення рекрутських наборів і надання відомостей про 
рекрутський набір. 

Заява і листування про непридатність до військової служби; скарги 
громадян на порушення з боку влади при проведенні рекрутських наборів. 

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Росії і Волинського 
губернського правління про проведення наборів в рекрути. 

Рішення сільських сходів про надання рекрутів і розгляд скарг на 
неправильне призначення в рекрути. 

Списки рекрутів і відомості про їх кількість у повітах. 



Кременецьке міське з квартирного податку присутствіє  
Міністерства фінансів, м. Кременець 

Кременецкое городское по квартирному налогу присутствие 
Министерства финансов, г. Кременець 

Ф. 328, 30 од. зб., 1893–1915 рр. Опис. Рос. мова. 

Створене після 14 травня 1893 р. із введенням Державною Радою 
податку на житло. Займалося визначенням розмірів та стягненням 
квартирного податку з жителів м. Кременець. Ліквідоване після 1917 р. 

 
Циркулярні листи Волинської казенної палати (1893–1894 рр.). Журнали 

засідань присутствія з квартирних питань (1894–1911 рр.). Заяви громадян 
про зменшення розмірів податку (1894–1915 рр.), здачу квартир в оренду 
(1904–1905 рр.). 

Списки платників державного квартирного податку м. Кременець (1894, 
1906, 1911 рр.) 

Списки офіцерів Якутського і Рижського полків, звільнених від сплати 
квартирного податку (1894, 1905, 1906 рр.). 

Кременецьке дільниче з прибуткового податку присутствіє 
Кременецкое участковое из подоходного налога присутствие 

Ф. 273, 3 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Створене в січні 1916 р. у зв’язку з введенням у Росії в період війни 
податку з усіх джерел прибутку. Визначало розмір прибутків і суму  
оподаткування. Підпорядковувалося губернському присутствію. 
Ліквідоване в 1918 р. 
 

Постанови Волинського губернського з прибуткового податку 
присутствія (1917 р.). Протоколи Кременецького дільничого присутствія 
(1918 р.). Заява Кременецького Богоявленського монастиря про прибуток, що 
підлягає оподаткуванню (1917 р.). 

Кременецька повітова комісія в справах виборів   
у Державну Думу 4-го скликання,   

м. Кременець Волинського воєводства 
Кременецкая уездная комиссия по делам выборов   

в Государственную Думу 4-го созыва,   
г. Кременец Волынского воеводства 

Ф. 333, 1 од. зб., 1912 р. Опис. Рос. мова. 

Повітова комісія з виборів була створена в 1912 р. для перевірки  
правильності проведення виборів в ІV Державну Думу і розгляду скарг 
про порушення виборчого законодавства. 
Комісія створювалась під керівництвом члена окружного суду і членів: 
повітового предводителя дворянства, мирового або міського судді, 



голови повітової земської управи, міського голови та одного земського 
начальника. 
Ліквідована в 1914 р. у зв’язку з початком Першої світової війни. 

 
Журнал вихідної кореспонденції. 

СУДОВІ УСТАНОВИ 

З’їзд мирових суддів Кременецького судового мирового округу 
Съезд мировых судей Кременецкого судебного мирового округа 

Ф. 153, 166 од. зб., 1884–1919 рр. Опис. Рос. мова. 

Створений згідно зі судовим статутом 1864 р. для розгляду в другій 
інстанції рішень мирових дільничих судів у формі апеляції чи касації. У 
склад з’їзду входили всі дільничі і почесні мирові судді округу, що 
обирали голову та одного члена, який завідував канцелярією і готував 
справи до слухання. Після судово-адміністративної реформи 1889 р. діяв 
до 1894 р.  
Остаточно ліквідований у 1919 р. 

 
Обіжники та розпорядження Міністерства юстиції Росії. Журнали 

засідань з’їзду, обліку членів з’їзду мирових суддів. 
Річні, місячні фінансові звіти дільничих суддів, учасників з’їзду, звітні 

відомості судових приставів. 
Відомості, акти про перевірку суддів, кількість розглянутих справ, 

виплату допомоги сім’ям судових службовців, дисциплінарну 
відповідальність голови волосного суду Лісового Макара за неправомірні дії. 

Листування судових службовців з Київською судовою палатою з 
особистих питань. 

Карні та цивільні, позовні справи, подані на апеляційний розгляд.  
Вексельні зобов’язання боржників. 

Списки службовців. 

Мирові дільничі суди  Кременецького судово-мирового округу 
Мировые участковые суды   

Кременецкого судебно-мирового округа 

4 фонди, 130 од. зб., 1819–1919 рр. Описи. Рос. мова. 

Засновані відповідно до судового статуту 1864 р. Розглядали цивільні 
справи за позовами на суму до 500,  пізніше – до 1000 руб., а також 
дрібні карні справи. 
Ліквідовані влітку 1919 р. 

Карні справи за звинуваченням у завданій шкоді життю, здоров’ю та 
гідності особистості, за порубку державного лісу, крадіжки тощо. Цивільні 
справи про позови за борги. 

 
Мировий суддя 1-ї  дільниці Ф. 163, 102 од. зб., 1891–1918 рр. 
Мировий суддя 5-ї  дільниці Ф. 249, 5 од. зб., 1915–1919 рр. 



Мировий суддя 6-ї  дільниці Ф. 168, 18 од. зб., 1913–1919 рр. 
Мировий суддя 7-ї  дільниці Ф. 250, 5 од. зб., 1914–1915 рр. 

Кременецький міський сирітський суд 
Кременецкий городской сиротский суд 

Ф. 229, 316 од. зб., 1830–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Створений не пізніше 1830 р. для охорони приватної власності міських 
верств. Розглядав справи про встановлення опіки над майном неповно-
літніх сиріт і вдів. Відав також засеквестрованими у казенних стягненнях 
маєтками та затверджував збитки опікунів. Діяв при Кременецькому  
міському магістраті, якому підпорядкувався. Після 1886 р. був підпо-
рядкований Волинському окружному суду, що був вищою  апеляційною 
інстанцією. 
Ліквідований у 1917 р. 

 
Обіжники, вказівки та розпорядження Волинського губернського 

управління. Протоколи засідань членів суду. Рапорти міської контрольної 
комісії. 

Журнали реєстрації документів, розпоряджень, обліку звітів, фінансів, 
майна, яке здане під опіку, та боргових зобов’язань. 

Рішення про встановлення опіки над малолітніми психічно хворими  
дітьми та майном. Прохання громадян про призначення опікунства. Список 
опікунів. Справи про описання будинків за несплату боргів. 

Фінансові та опікунські звіти. 

Кременецький повітовий стряпчий, м. Кременець  
Волинської губернії  

Кременецкий уездный стряпчий, г. Кременец  
Волынской губернии 

Ф. 444, 5 од. зб., 1861–1866 рр. Опис. Рос. мова. 

Посада повітового стряпчого казенних справ була введена на території 
Кременецького повіту на підставі «Установлення для управління 
губерніями» 1775 р. Повітовий стряпчий виконував функції помічника 
губернського прокурора і прокурора при апеляційних інструкціях:  
порушував справи, наглядав за перебігом слідства, виконанням вироків 
тощо. 
Підпорядковувався в своїй діяльності Волинському губернському 
правлінню і Міністерству юстиції Росії. 

 
Циркуляри Міністерства юстиції Росії і волинського губернського 

прокурора про порядок ведення діловодства у судово-слідчих органах, 
утримання арештованих у місцях позбавлення волі, порядок розгляду справ. 

Рапорти кременецького і рівненського наглядачів про арешт і утримання 
різних осіб у в’язниці. 



Циркуляри, розпорядження Волинського губернського правління, 
прокурора та Волинської казенної палати про порядок вирішення судових 
справ, рекрутський набір та ін. 

 

Мировий посередник 1-ї дільниці Кременецького повіту 
Мировой посредник 1-го участка Кременецкого уезда 

Ф. 473, 12 од. зб., 1862–1872 рр. Опис. Рос. мова. 

Посада мирового посередника заснована 19 лютого 1861 р. для сприяння 
розмежування земель між селянами і поміщиками та складання 
статутних грамот. Мировий посередник вів справи щодо суспільного 
управління селян, які вийшли з кріпосної залежності, затверджував 
рішення сільських та волосних зборів, накладав штрафи, покарання, 
арешти на селян. Мировий посередник призначався губернатором за 
згодою місцевих поміщиків, які володіли певним майновим цензом, і 
затверджувався Сенатом. У 1874 р. мирових посередників замінили 
повітові члени з селянських питань. 
Документи цього періоду були виділені з фонду Кременецького міського 
магістрату в 1959 р. 

 
Викупні акти на селянські наділи в селах. Акти про визначення межі між 

землями поміщика та селянськими наділами. Статутні грамоти поміщиків. 
 

МІСЦЕВЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ 

Кременецька повітова землевпорядна комісія 
Кременецкая уездная землеустроительная комиссия 

Ф. 133, 41 од. зб., 1906–1919 рр. Опис. Рос. мова. 

Заснована в 1906 р. для проведення на території Кременецького повіту 
аграрної реформи. Здійснювала роботу щодо поділу селянських 
господарств на хутори і відруби, переселення селян у Сибір, відчуження 
нерухомого майна вихідців із Німеччини та Австро-Угорщини згідно з 
законом від 2 лютого 1915 р. Ліквідована у зв’язку зі створенням 
Кременецького повітового земельного комітету в 1919 р. 

 
Протоколи засідань членів повітової землевпорядної комісії. Журнали, 

плани, звіти, відомості про хід землевпорядних робіт, землевласників та 
використання землі. 

Інформації волинського губернатора, відомості мирових посередників з 
різних питань проведення реформи. 

Заяви та прохання селян про надання їм землі, дозвіл на купівлю та 
перерозподіл земельних наділів. 

Клопотання селян про придбання нерухомого майна, грошову допомогу 
та надання землевпорядчої позики. 



Кременецьке повітове межове відомство 
Кременецкое уездное межевое ведомство 

Ф. 357, 80 од. зб., 1836–1914 рр. Опис. Рос. мова. 

Засноване в 90-х роках XVIII ст. згідно з маніфестом імператриці 
Катерини II від 19 вересня 1765 р., відповідно до якого створювалися 
межові контори, комісії, відомства. Повітове межове відомство вело 
облік кількості землі та угідь, що належали казні й приватним 
власникам, встановлювало межі землекористування та оформляло межі 
окремих земельних ділянок на території повіту. Підпорядковувалось 
межовій комісії при Волинському губернському правлінні, а також 
третьому департаменту Сенату. 

 
Плани та геодезичні описи чиншових земель спадкоємців, городніх 

ділянок, викупних та спірних земель, лісових дач, старостинських сіл, 
церковних та інвентарних земель. Плани та описи маєтків, суміжних земель, 
чиншевих садиб, земель селян-власників. Люстраційні акти селищ 
Волинської губернії, викупні акти. 

Карти Кременецького повіту. Плани і карти шляхів. 

Кременецьке повітове лісництво  
Кременецкое уездное лесничество 

Ф. 246, 148 од. зб., 1904–1920 рр. Опис. Рос. мова. 

Засноване не пізніше 1878 р. Відало охороною, розведенням та 
переданням в оренду лісів повіту, заготівлею і продажем насіння та 
саджанців лісових культур. До 1915 р. підпорядковувалося лісовому 
відділу Волинського, а в 1915–1920 рр. – Холмсько-Волинського 
губернського управління землеробства і державного майна. У 
фінансових питаннях лісництво підпорядковувалось Волинській 
губернській казенній палаті. Припинило існування в 1921 р. 

 
Резолюції I і II селянських з’їздів Кременецького повіту від 7 травня і 24–

25 червня 1917 р. 
Накази (копії) Верховного головнокомандуючого російської армії, 

міністра-голови Тимчасового уряду О. Керенського про заборону захоплень 
приватної власності, заборону підвищення оплати праці 
сільськогосподарським робітникам. 

Розпорядження лісництва про охорону лісонасаджень та заготовленого 
лісу, розподіл сезонних квитків на право збору грибів, ягід та пільгову 
заготівлю лісу. 

Обіжники лісового департаменту Міністерства землеробства і 
державного майна Російської імперії, Міністерства землеробства УНР, 
Волинського і Холмсько-Волинського управлінь землеробства і державного 
майна (1878–1920 рр.). 

Протоколи нарад лісничих Волинської губернії і засідань повітових 
земельних комітетів про встановлення розцінок на заготівлю лісоматеріалів, 



постачання населення паливом і порядок керування націоналізованими 
землею та лісом. 

Акти і протоколи про пожежі та потрави в лісах. Виконавчі листи на  
стягнення штрафів за порушення лісового статуту. 

Річні господарські плани. Топографічні плани об’їздів та обходів. Річні 
статистичні і фінансові звіти. Рапорти і донесення про лісові пожежі і  
заподіяні ними втрати, запаси паливного та будівельного лісу, кількість 
заготовленого насіння і саджанців дерев. 

Листування з Волинським і Холмсько-Волинським управлінням 
землеробства і державного майна, воєнними і цивільними установами з 
питань лісозаготівель. Тарифи на ліс і робочу силу. Штатні розписи. 
Оціночні відомості заготовленого і проданого лісу. 

 

ОСВІТА 

Кременецьке жіноче єпархіальне училище, м. Кременець 
Кременецкое женское епархиальное училище, г. Кременец 

Ф. 253, 184 од. зб., 1882–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Створено в 1882 р. Кошти на утримання училища надавали церкви 
повіту. Навчалися доньки священнослужителів. Вивчалися 
загальноосвітні предмети, іноземні мови, Закон Божий, богослужіння у 
християнських храмах. 

 
Протоколи засідань педагогічної ради з економічних питань, з’їздів 

духовенства, звіти про роботу. Прохання священиків про прийняття їх 
доньок до училища. Виписки з метричних книг про народження. Відомості 
успішності. Списки викладачів. 

Кременецька духовна чоловіча школа, м. Кременець  
Кременецького повіту Волинського воєводства 

Кременецкая духовная мужская школа, г. Кременец  
Кременецкого уезда Волынского воеводства 

Ф. 254, 79 од. зб., 1892–1923 рр. Опис. Рос. мова. 

Протоколи засідань правління (1901, 1912–1915, 1917–1923 рр.). Звіти з 
навчально-виховної роботи, прибутки і видатки коштів, діяльність 
попечительства (1914–1924 рр.). Журнали успішності учнів. Списки 
викладачів. Виписки з метричних книг про народження окремих осіб (1892, 
1902, 1904–1907 рр.). 



ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Кременецька повітова дворянська опіка Волинської губернії 
Кременецкая уездная дворянская опека Волынской губернии 

Ф. 129, 26 од. зб., 1856–1915 рр. Опис. Рос. мова. 

Кременецька повітова дворянська опіка заснована при земському суді 
згідно з «Положенням про губернії» від 1775 р. Займалася призначенням 
опікунів над майном неповнолітніх, похилого віку або збанкрутілих 
дворян. 

 
Укази Сенату з різних питань. 
Книга про витрати коштів на Кременецьку дворянську опіку (1856 р.). 
Листування з Київською контрольною палатою, Кременецьким 

повітовим казначейством, приватними особами про встановлення опікунства 
над майном померлих, неповнолітніх і похилого віку дворян (1894, 1895, 
1900, 1903, 1906, 1907, 1908, 1909, 1914 рр.). 

Звіти і відомості про стягнення податків, прибутки і витрати грошових 
сум і надходження цінних паперів (1897, 1900 рр.). 

Протоколи засідань членів дворянської опіки (1913 р.). 
Журнал реєстрації засідань Кременецької дворянської опіки з розгляду 

опікунських справ (1908 р.), вихідний реєстр Кременецької дворянської 
опіки (1908, 1911 рр.). 

Рішення, виконавчі листи, постанови дворянської опіки (1901, 1905, 
1907, 1908, 1911, 1914 рр.) 

Описи виконаних і невиконаних справ (1873, 1879 рр.). 

Кременецький повітовий предводитель дворянства, м. Кременець 
Кременецького повіту Волинської губернії 

Кременецкий уездный предводитель дворянства, г. Кременец 
Кременецкого уезда Волынской губернии 

Ф. 235, 18 од. зб., 1895–1916 рр. Опис. Рос. мова. 

У 1775 р. було узаконено повітові дворянські зібрання і вибори 
повітового предводителя дворянства. 
Дворянське зібрання вибирало губернського (в повітах – повітового) 
предводителя дворянства і двох чиновників на адміністративно-судові 
посади. 
Канцелярія предводителя складалась із секретаря і двох  
службовців. 
Предводителі дворянства були головами земських зібрань і займали 
керівне становище в повітових і губернських управах, брали участь у 
веденні родовідних книг й списків, головували в дворянській опіці й 
опікунстві. 
Основним їхнім завданням був захист прав і привілеїв  
дворянства. 

 



Циркуляри і положення волинського губернатора про організацію 
санітарних комісій для боротьби з епідеміями висипного тифу, чуми. 

Журнали засідань Кременецького повітового комітету громадського 
здоров’я з організаційно-профілактичних заходів. 

Журнали засідань евакуаційних комісій, плани і пояснювальні записки 
про евакуацію майна громадських закладів, приватних осіб. 

Кременецький повітовий комітет піклування про народну тверезість,  
м. Кременець  

Кременецкий уездный комитет попечительства о народной трезвости,  
г. Кременец 

Ф. 240, 49 од. зб., 1896–1910 рр. Опис. Рос. мова. 

Заснований 1 липня 1896 р. згідно з рішенням Державної Ради від 19 
лютого 1896 р. як доповнення до реформи шинкової справи. Припинив 
існування в 1918 р. 

 
Циркулярний лист Міністра фінансів С. Вітте про створення у 

Волинській губернії комітету піклування про народну тверезість (1896 р.). 
Програма повідомлень про хід шинкової реформи в редакцію «Вестника 

финансов, промышленности и торговли». 
Видання для народу «Казенная продажа питей» – складено в редакції 

«Вестника финансов, промышленности и торговли» (1898 р.). 
Циркуляр головного управління нескладних зборів і казенної продажі 

напоїв від 10 березня 1898 р. «Про порядок торгівлі алкогольними напоями». 
Заяви про прийняття в члени комітету та списки членів (1896 р.). 
Звітні відомості про діяльність та фінансовий стан чайних. 
 

РОЗДІЛ 2. 
УСТАНОВИ АВСТРІЇ, АВСТРО-УГОРЩИНИ  

(1784–1918) 

Тернопільський міський магістрат 
Ternopiler Stadtrat 

Ф.33, 729 од. зб., 1784–1918 рр. Опис. Пол. мова. 

Організований згідно з ординацією від 1783 р. як орган міського 
управління. У Тернополі влада була зосереджена в руках міської 
верхівки в особі бургомістра і радників магістрату, які діяли згідно з 
державними законами і розпорядженнями власника міста. 
У 1844 р., коли Тернопіль став королівським містом,  магістрат 
перетворився на державний орган влади. У 1867 р. він був позбавлений 
функцій судочинства. Згідно із законом від 13 березня 1899 р. для 30 
найбільших міст Галичини (так званих королівських), у тому числі 
Тернополя, органами міського управління стали магістрат і міська рада. 
Магістрат складався з відділів: загального, адміністративного, суспільної 



опіки, фінансового і будівельного. Займався питанями керівництва 
міським господарством. 
Ліквідований у листопаді 1918 р. 

 
Протоколи засідань ради магістрату (1873–1875, 1878, 1884, 1902–1910, 

1916–1917 рр.). Регламент роботи членів магістрату (1895 р.). 
Організаційний статут (1899 р.). 

Відомості про кількість лікарень, магазинів у м. Тернополі (1881 р.). 
Листування з Тернопільським повітовим староством, Львівським крайовим 
відділом, крайовою шкільною радою про роботу шкіл, покриття видатків на 
лікування хворих у міській лікарні, призначення пенсій (1858–1896, 1901–
1915 рр.). Інструкція, звернення та оголошення про організацію вшанування 
пам’яті Адама Міцкевича  з нагоди 100-річчя від дня народження (1898 р.). 

Матеріали про відкриття в Тернополі міської ремісничої школи (1909 р.), 
облік військовозобов’язаних, видачу, облік та перевірку документів, розшуки 
осіб, що ухилялися від призову в армію (1859, 1866, 1867, 1890, 1891, 1893, 
1900–1917 рр.), про облік ополченців (1891, 1894 рр.), облік населення і його 
матеріальне становище (1851–1917 рр.), облік гужового транспорту, 
організацію торгівлі та прейскуранти на продуктові і промислові товари 
(1862, 1876, 1880, 1886, 1890–1894, 1901–1914 рр.). 

Обіжники, розпорядження, оголошення бургомістра. Листування з 
Тернопільським повітовим староством, міською касою про оподаткування 
мешканців міста, стягнення штрафів за порушення санітарних, торгових, 
будівельних та протипожежних правил (1869, 1877, 1879, 1880, 1882, 1886, 
1889, 1892, 1893, 1897, 1898, 1900–1912 рр.), про вжиття заходів у боротьбі з 
холерою (1894–1895 рр.). Звіти санітарного лікаря про перевірку квартир, 
випадки захворювання холерою. 

Технічні плани, кошториси, звіти й інші матеріали про будівництво 
гімназії (1899–1910 рр.), ремісничої школи (1903–1906, 1912 рр.), лікарні 
(1893–1894 рр.), оранжереї в міському парку (1912 р.), житлових будинків, 
будівництва шляхів, мостів, каналів, тротуарів (1891, 1899, 1900 рр.). План, 
відомості про мережу каналізації міста (1900 р.). Довідки про обладнання 
колодязів і водопроводу. 

Фінансові звіти і бюджетні кошториси магістрату. 
Журнал обліку площ городів, непридатних ділянок землі на території 

міста. Інвентарні книги майна магістрату, лікарні, шкіл, протипожежної 
охорони. Податкові і касові книги. 

Окружні суди 

2 фонди, 1888–1918 рр. Описи. Пол. мова. 

У 1850 р. згідно з положенням 1849 р. про судоустрій у Галичині почали 
створюватися крайові суди. В 1853 р. вони стали іменуватись 
окружними. 
На території сучасної Тернопільщини спочатку діяли  такі суди: 
Тернопільський і Золочівський. У жовтні 1884 р. був створений 
Бережанський, а в листопаді 1911 р. – Чортківський окружний суди. 



Окружний суд розглядав справи за позовами на суму не більше  50 тис. 
крон, справи про визнання права власності на майно, розірвання шлюбу, 
спадщину, торгові і вексельні, а також карні справи за обвинуваченням в 
антидержавній діяльності та ін. 
Апеляційною інстанцією в справах, розглянутих окружним судом, був 
Вищий крайовий суд у Львові. Окружні суди були апеляційними 
інстанціями в справах, розглянутих повітовими судами. 
Припинили діяльність восени 1918 р. у зв’язку з розпадом Австро-
Угорської монархії. 

 
Розпорядження Міністерства юстиції та Вищого крайового суду у Львові 

(1901–1903, 1910–1917 рр.). Статистичні відомості про створення сирітських 
рад на території окружних судів Східної Галичини (1906 р.). Листування з 
Міністерством юстиції про впорядкування земельних книг, розподіл 
обов’язків між службовцями Тернопільського окружного та повітових судів. 
План і звіт про організацію курсів кандидатів на суддів, програми навчання 
(1895, 1898, 1904, 1908, 1909, 1911 рр.). Протоколи складання іспитів на 
кваліфікованих суддів (1912 р.). 

Карні справи про обвинувачення учасників кампанії 1906 р. за виборчу 
реформу, учасників страйку форналів у с. Білокриниця Підгаєцького повіту 
(1906 р.) і виступу селян проти орендаря маєтку в с. Велика Лука 
Тернопільського повіту (1918 р.), про обвинувачення дезертирів тощо. 

Цивільні справи про стягнення боргів, встановлення права та ін. 
 

Бережанський окружний суд  
Bereschanskyj Kreisgericht 
Ф. 184, 704 од. зб., 1888–1918 рр. 

Тернопільський окружний суд  
Ternopilskyj Kreisgericht 
Ф. 27, 419 од. зб., 1895–1918 рр. 

Повітові суди 

15 фондів, 1804–1918 рр. Описи. Пол. мова. 

Створені в 1850 р. на підставі указу австрійського імператора від 1849 р. 
про судовий устрій у Галичині. В 1854–1855 рр. тимчасово припинили 
свою діяльність, передавши функції повітовим староствам. Відновлені у 
1868 р. Повітові суди були судами першої інстанції та мали відділи 
карних і цивільних справ. 
Карні відділи розглядали справи про непідкорення властям (відмову від 
сплати податків, вчинення опору поміщикам та ін.), а також справи, 
пов’язані з крадіжками, образами громадян тощо. Відділи цивільних 
справ розглядали суперечки з купівлі і продажу майна, оренди, 
встановленням батьківських прав, опіки над малолітніми й ін. Вищою 
апеляційною інстанцією в справах, розглянутих повітовими судами, 
були окружні суди. 
Припинили діяльність у листопаді 1918 р. у зв’язку з розпадом Австро-
Угорської імперії. 

 



Обіжники і розпорядження Вищого крайового суду у Львові (1903, 
1917 рр.). Інструкція Вищого крайового суду про реєстрацію неспірних справ 
і оцінку нерухомого майна боржників (1917 р.). 

Звіти про роботу і кошторис видатків карного відділу Микулинецького 
повітового суду за 1909–1910 рр. Статистичні звіти комісарів про перевірку 
земельних книг. 

Кримінальні справи про обвинувачення у виступах проти орендарів 
маєтків, у покаліченнях, крадіжках, нанесенні образ тощо (1898–1918 рр.). 

Цивільні справи про передання майна в спадщину та встановлення опіки, 
сплату боргів, повернення речей, ствердження контрактів купівлі-продажу 
майна. 

 
Бережанський повітовий суд 
Bereschanskyj Kreisgericht 
Ф. 29, 306 од. зб., 1898–1917 рр. 

Борщівський повітовий суд  
Borschivskyj Bezirksgericht 
Ф. 122, 57 од. зб., 1884–1914 рр. 

Буданівський повітовий суд  
Budanivskyj Bezirksgericht 
Ф. 202, 272 од. зб., 1898–1918 рр. 

Бучацький повітовий суд 
Butschazkyj Bezirksgericht 
Ф. 124, 27 од. зб., 1885–1918 рр. 

Гусятинський повітовий суд  
Husjatynskyj Bezirksgericht 
Ф. 212, 12 од. зб., 1918 р. 

Збаразький повітовий суд  
Sbaraskyj Bezirksgericht 
Ф. 216, 150 од. зб., 1898–1918 рр. 

Копичинський повітовий суд  
Kopytschynskyj Bezirksgericht 
Ф. 128, 203 од. зб., 1918 р. 

Мельницький повітовий суд  
Melnyzkyj Bezirksgericht 
Ф. 213, 309 од. зб., 1898–1913 рр. 

Микулинецький повітовий суд  
Mykulynezkyj Bezirksgericht 
Ф. 21, 2643 од. зб., 1880–1918 рр. 



Новосільський повітовий суд  
Novosilskyj Bezirksgericht 
Ф. 26, 77 од. зб., 1875–1914 рр. 

Підволочиський повітовий суд 
Pidvolotschyskyj Bezirksgericht 
Ф. 121, 27 од. зб., 1918 р. 

Скалатський повітовий суд  
Skalatskyj Bezirksgericht 
Ф. 28, 88 од. зб., 1899–1917 рр. 

Теребовлянський повітовий суд  
Terebovljanskyj Bezirksgericht 
Ф. 127, 3219 од. зб., 1896–1918 рр. 

Тернопільський повітовий суд  
Ternopilskyj Bezirksgericht 
Ф. 20, 7440 од. зб., 1850–1918 рр. 

Чортківський повітовий суд 
Tschortkiwskyj Bezirksgericht 
Ф. 364, 1 од. зб., 1912 р. 

 

Тернопільський повітовий банк,  
м. Тернопіль Галицького намісництва 

Bank powiatowy w Tarnopolu 

Ф. 199, 10 од. зб., 1899–1920 рр. Опис. Пол. мова. 

Створений не пізніше 1899 р. Мав статус товариства з обмеженою 
відповідальністю. Приймав і видавав вклади, надавав під відсотки 
кредити землевласникам і промисловцям. Ліквідований у 1919 р. 

 
Книги вкладників повітового банку. 

 

Збаразьке кредитно-заощаджувальне товариство,  
м. Збараж Збаразького повіту Галицького намісництва 

 Sbaraskyj Kredit-Sparvereinigung, Stadt Sbarasch Sbaraskyj Bezirk der 
Statthalterschaft in Galizien 

Ф. 145, 6 од. зб., 1904–1922 рр. Опис. Пол. мова. 

Зареєстровано Тернопільським окружним судом 25 лютого 1874 р. 
згідно із затвердженим Статутом товариства від 29 січня 1874 р. 
Підпорядковувалося бюро-патронату союзів зберігання і кредитів при 
Львівському крайовому відділі. 
Займалося наданням позик селянам та іншим дрібним власникам. 



 
Касовий щоденник Збаразького кредитно-заощаджувального товариства 

(1904–1922 рр.). 
Списки членів і боржників Збаразького кредитно-заощаджувального 

товариства (1905–1922 рр.). 

Експозитура по будівництву і регуляції  
річки Дністер в м. Заліщики Галицького намісника 

 Stanislawskyj Verwaltungsfiliale von der Erbauung und Abgleichung des 
Flusses Dnister in der Stadt Salischyky 

Ф. 369, 42 од. зб., 1869–1920 рр. Опис. Пол. мова. 

Створене не пізніше 1869 р. 
 
Протокол засідання комісії із затвердження плану робіт на 1910 р. Звіт 

про регуляційні роботи в 1908–1910 рр. Відомості про сплав лісу та 
перевезення вантажів у 1908 р. 

Книга обліку рівня води на річці Дністер (1884–1891 рр.). Кошториси 
видатків на регуляційні роботи, креслення та щоденники обліку виконаних 
робіт (1898–1908 рр.). 

Плани русла річки Дністер на окремих ділянках і гідротехнічних споруд 
в поздовжньому та поперечному виглядах (1898–1908 рр.). 

Українська рада в м. Тернополі Тернопільської губернії 
 Ukrainische Rada in Ternopil Ternopiler Gouvernement 

Ф.392, 2 од. зб., 1914, 1917 р. Опис. Укр. мова. 

Протоколи засідань Української Тернопільської ради; списки та адреси 
членів ради (1914, 1917 р.). 

РОЗДІЛ 3. 
УСТАНОВИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ РОСІЙСЬКОЇ 

ІМПЕРІЇ ТА ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ  РОСІЇ 
(1914–1918) 

Адміністративні і військово-адміністративні органи  
та підпорядковані їм установи 

Канцелярія Тернопільського губернатора, м. Тернопіль 
Канцелярия Тернопольского губернатора, г. Тернополь 

Ф. 322, 626 од. зб., 1914–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Створена не пізніше 25 серпня (5 вересня – за новим стилем) 1914 р. 
Через канцелярію губернатор здійснював керівництво губернією та 
контролював діяльність управлінь начальників повітів. 



29 квітня 1917 р. перетворена на канцелярію комісара Тимчасового 
уряду в Тернопільській губернії. В липні  1917 р. була евакуйована на 
Східну Україну і ліквідована 18 квітня 1918 р.  

 
Циркуляри та накази Верховного головнокомандуючого російської армії 

(1915–1917 рр.), головнокомандуючого арміями Південно-Західного фронту 
(1915 р.). 

Циркуляри та розпорядження військового генерал-губернатора Галичини 
і тернопільського губернатора (1914–1916 рр.). Телеграми штабу IX армії про 
забезпечення збереженості мостів, переправ і шляхових споруд. 

Відомості про територію повітів і населених пунктів,  грунти та їх межі, 
кількість землі, що належала до приватного землеволодіння, кількість 
населених пунктів, фабрик, заводів, млинів, гуралень, сінопересувних 
елеваторів тощо, про великі маєтки, стан і довжину шляхів, навчальні 
заклади, державні та громадські установи Росії та Австро-Угорщини, про 
наявність корисних копалин у Борщівському повіті та можливість їх 
використання. 

Журнали засідань Тернопільської санітарної комісії та Збаразького 
санітарного комітету. 

Листування з військовою владою, начальниками повітів з питань 
адміністративного управління, збору податків з населення та утримання 
гмінних управ, постачання підводами, охорони майна, воєнних споруд. 

Управління начальника Збаразького повіту, м. Збараж 
Управление начальника Збаразького уезда, г. Збараж 

Ф. 370, 801 од. зб., 1914–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Створене у вересні 1914 р. після зайняття повіту частинами російської 
армії. Було вищим адміністративним  органом у повіті.  
Здійснювало нагляд за дотриманням законності. Підпорядковувалося 
Тернопільському губернатору. 
Перетворене в квітні 1917 р. на управління комісара Тимчасового уряду 
по Збаразькому повіту. 
Припинило існування  в лютому 1918 р. 

 
Оголошення та обов’язкові постанови військового генерал-губернатора 

Галичини (1914–1917 рр.). Циркуляри та розпорядження тернопільського 
губернатора (1914–1917 рр.). Справи про відкриття ремісничих і 
промислових підприємств (1916–1917 рр.). 

Списки млинів, крупорушок, цегелень, торговельних закладів (1915–
1917 рр.). 

Відомості про виробничу потужність млинів (1915 р.). 
Відомості про економічний та господарський стан повіту (1915 р.), 

основні заняття населення, його середньорічні прибутки, залучення до 
будівельних робіт, необхідність продовольчої допомоги. 

 Списки населення, власників коней і підвод. Справи про створення 
комітетів допомоги родинам військовослужбовців і потерпілим від воєнних 
дій (1914 р.), про постачання населенню продуктів і товарів. 



Відомості про приватні земельні володіння, посівні площі, стан посівів, 
збирання та обмолот зернових і бобових культур в поміщицьких та 
селянських господарствах, кількість великої рогатої худоби, коней та овець, 
про стан бджільництва. 

Справи про конфіскацію майна австрійських державних органів та 
установ, церков, приватних осіб (1914–1915 рр.). 

Списки лікарів, відомості про лікувальні заклади, аптеки та наявність в 
них медикаментів і ціни на них. 

Рапорти урядників про братські могили російських солдатів і їх охорону. 
Розпорядження тернопільського губернатора, рапорти дільничих 

урядників про проведення профілактичних протиепідемічних заходів (1914–
1917 рр.). Протоколи обшуку і закриття бібліотек товариства «Просвіта», 
опечатування приміщень шкіл, читалень і церков, донесення про громадські 
культурно-освітні організації і їхню діяльність. 

Донесення урядників про стан шляхів та засобів зв’язку (1914 р.), 
кількість бібліотек, шкіл і шкільного майна (1915 р.). 

Донесення урядників про наявність і стан пожежних обозів. Відомості 
про кількість церков та їх власність. 

Річні бюджети, кошториси і звіти гмінних управ та матеріали про вибори 
до гмінних управ. 

Розпорядження тернопільського губернатора про надання відомостей і 
щодо політичної благонадійності населення. 

Маніфест імператора Миколи II про зречення від престолу (1917 р.). 
Постанова Тимчасового уряду Росії про відміну смертної кари і тілесних 

покарань, амністію політв’язням. 

Управління комісара Тимчасового уряду   
в Теребовлянському повіті,  м. Теребовля Тернопільської губернії 

Управление комиссара Временного правительства  в Теребовлянскому 
уезде,  г. Теребовля Тернопольской губернии 

Ф. 381, 3 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

 
Список майна, евакуйованого з м. Прилуки Полтавської губернії. 
Списки чиновників управління начальника Теребовлянського повіту в 

1914 р. 

Кременецький повітовий земельний комітет 
Кременецкий уездный земельный комитет 

Ф. Р-3457, 15 од. зб., 1917–1919 рр. Опис. Каталог. Рос. мова. 

Створений у червні 1917 р. згідно з Положенням  про земельні комітети, 
затвердженим Тимчасовим урядом Росії 21 квітня (4 травня) 1917 р., з 
метою підготовки земельної реформи і заходів щодо вирішення 
земельного питання Установчими зборами. Основне завдання – видання 
постанов з питань сільськогосподарських і земельних відносин, 



вирішення спірних питань. Повітовий земельний комітет 
підпорядковувався Волинському губернському земельному комітетові. У 
його підпорядкуванні були створювані ним волосні і селянські земельні 
комітети. 
Ліквідований у липні 1918 р. урядом Української Держави. 
 

Постанови установчих зборів Головного земельного комітету від 19–20 
травня 1917 р. про загальний напрям роботи, аграрні заворушення, роботу 
Головного земельного комітету, земельної ради й ін. Обіжники Міністерства 
землеробства Росії та Волинського губернського земельного комітету. 
Проект наказу про організацію та діяльність губернських і повітових 
земельних комітетів. Загальний план діяльності губернських, повітових і 
волосних земельних комітетів з підготовки земельної реформи. 

Протоколи та витяги з протоколів засідань повітового земельного 
комітету, волосних рад і засідань виконавчих комітетів про вибори 
представників у повітовий земельний комітет. Проект кошторису на 1917 р. 
Справи про взяття на облік так званих нетрудових господарств. Прохання 
окремих осіб про надання будівельного лісу на відбудову господарства і 
матеріали їх розгляду. 

Листування з волосними земельними комітетами з фінансових питань. 
Списки волосних земельних комітетів. 

Окружні фінансові управління  
Окружные финансовые управления  

3 фонди, 18 од. зб., 1917 р. Описи. Рос. мова. 

Сформовані 6 лютого 1917 р. на підставі наказу № 294 начальника штабу 
головнокомандуючого арміями Південно-Західного фронту. Ліквідовані 
в листопаді 1917 р. 

 
Прохання про надання дозволів на відкриття торгових і промислових 

підприємств. 
Документи з обслідування фінансового становища міських кас, торгових 

і промислових підприємств. 
Термінові звітні відомості про ліквідацію окружного фінансового 

управління І округу Тернопільської губернії. 
 

Окружне фінансове управління 3-го округу,   
м. Бучач Тернопільської губернії 
Ф. 387, 6 од. зб., 1917 р. 

Тернопільське окружне управління  
Тернопільського округу Тернопільської губернії 
Ф. 385, 7 од. зб., 1917 р. 

Окружне фінансове управління,   
м.Чортків Тернопільської губернії 
Ф. 386, 5 од. зб., 1917 р. 



Військовий комендант м. Тернополя 
Военный комендант г. Тернополя 

Ф. 302, 23 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Посада військового коменданта Тернополя запроваджена після взяття 
міста військами російської армії у серпні 1914 р. До його обов’язків 
входило: здійснення нагляду за дисципліною у військах і караульною 
службою, утримання казенних будівель і заарештованих військових 
чинів. Займався також організацією гарнізонних нарядів та 
розквартируванням військ та офіцерів. В його розпорядженні були всі 
військові частини, які тимчасово перебували в місті. Підпорядковувався 
начальнику гарнізону. Посада ліквідована у зв’язку з відступом 
російських військових частин з міста в липні 1917 р. 

 
Накази головного командуючого арміями Південно-Західного фронту 

(1917 р.). Накази і листування тернопільського військового коменданта 
(1917 р.). 

Список військових частин, установ і закладів, розташованих у 
м. Тернополі. 

Інструкція військового коменданта м. Тернополя про караульну службу. 
Заяви приватних осіб на дозвіл виїзду за межі Тернопільської губернії. 
Військовий статут про гарнізонну службу. 

Скалатська повітова комісія з розгляду збитків, завданих населенню 
воєнними діями Першої імперіалістичної війни  

(Варшавської головної комісії),  
м. Скалат Тернопільського губернії 

Скалатская уездная комиссия по рассмотрению убытков нанесенных 
населению военными действиями Первой империалистической войны 
(Варшавской главной комиссии), г. Скалат Тернопольской губернии 

Ф. 248, 16 од. зб., 1916 р. Опис. Рос. мова. 

 
Заяви жителів сіл Скалатського повіту про відшкодування збитків, 

завданих їхнім господарствам під час військових дій. 

Санітарний інспектор при управлінні Тернопільського  
губернського комісара Тимчасового уряду  

Санитарный инспектор при управлении Тернопольского  
губернского комиссара Временного правительства 

Ф. 389, 3 од. зб., 1915–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Посада санітарного інспектора при управлінні тернопільського 
губернатора була затверджена в кінці 1914 р. Санітарний інспектор мав 
власну канцелярію. Безпосередньо підпорядковувався губернатору і 
начальнику військово-санітарного управління військового генерал-
губернатора областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни. 



Завідував роботою лікувальних закладів, здійснював керівництво 
протиепідемічними заходами. Після Лютневої революції 1917 р. 
підпорядковувався тернопільському губернському комісару 
Тимчасового уряду і начальнику військово-санітарного управління при 
обласному комісарі Тимчасового уряду в Галичині і Буковині. В липні 
1917 р. канцелярія була евакуйована в м. Прилуки Чернігівської губернії, 
де перебувала до її ліквідації на початку 1918 р. 
 

Список госпіталів і лікарень. Рапорти начальників повітів, госпітальних 
комітетів про мережу лікувальних закладів, їхній фінансовий стан, кількість 
медичного персоналу і осіб, що перебувала на лікуванні. Списки хворих і 
поранених військовиків. Рапорти і листування з генерал-губернатором,  
губернатором і начальниками повітів про фінансування лікувальних закладів. 
Кошториси повітових лікарень у 1914–1915 рр. 

Управління коменданта залізничної станції  
м. Бучач Тернопільської губернії 

Управление коменданта железнодорожной станции   
г. Бучач Тернопольской губернии 

Ф. 308, 7 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Створено у червні 1916 р. для перевезення офіцерів,  солдатів і 
військовополонених, продуктів харчування, палива, зброї, боєприпасів, 
коней тощо. 

 
Розпорядження начальника управління з питань дислокації військ. 

Відомості про рух ешелонів. Листування з комендантами залізничних 
станцій з питань розвитку залізничної мережі, з особового складу, з питань 
надання робочої сили для вантажно-розвантажувальних робіт. 

Управління спостерігача Південно-Західного фронту  за будівництвом 
Гусятинської стратегічної залізниці 

Управление наблюдателя Юго-Западного фронта  за строительством 
Гусятинской стратегической железной дороги 

Ф. 301, 9 од. зб., 1915–1916 рр. Опис. Рос. мова. 

Посада спостерігача встановлена в 1915 р. одночасно з початком 
будівництва залізниці. 
Здійснював нагляд за будівництвом залізниці, термінами проведення 
робіт. Гусятинська стратегічна залізниця будувалася для постачання 
російської армії зброєю, боєприпасами, продуктами харчування, одягом. 
Ліквідована у травні 1916 р. у зв’язку з закінченням будівництва 
залізниці. 

 
Обіжники та інструкції начальника будівництва. Накази начальника 

будівельної дільниці Ярмолинці-Гусятин. Листування з 
головнокомандувачем Південно-Західним фронтом про хід будівницта 
залізниці. Рапорти про здачу в експлуатацію окремих будівельних об’єктів. 



Управління начальників гарнізонів Південно-Західного фронту  
Управление начальников гарнизонов Юго-Западного фронта 

2 фонди, 5 од. зб., 1914, 1916–1917 рр. Описи. Рос. мова. 

 

Управління начальника Кременецького гарнізону Південно-Західного фронту, 
м. Кременець 
Управление начальника Кременецкого гарнизона  Юго-Западного фронта,  
г. Кременец 
Ф. 320, 1 од. зб., 1914 р. Опис. Рос. мова. 

Копії наказів начальника Кременецького гарнізону від 30 січня 1914 р. 
 

Управління начальника Тернопільського гарнізону  
Південно-Західного фронту, м. Тернопіль 
Управление начальника Тернопольского гарнизона  
Юго-Западного фронта, г. Тернополь 
Ф. 319, 4 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Накази начальника Тернопільського гарнізону (1916 р.), рапорти і 
донесення з різних питань, списки офіцерів, що перебували на лікуванні в 
госпіталі. 

Листування зі штабом Південно-Західного фронту і військовою міліцією 
м. Тернополя з питань відправки міліціонерів до діючої армії, їх списки. 

Тернопільська військова комісія, м. Тернопіль  
Тернопільської губернії 

Тернопольская военная комиссия, г. Тернополь  
Тернопольской губернии 

Ф. 383, 2 од. зб., 1916–1917 рр., Опис. Рос. мова. 

Справа про повернення збитків, завданих Маревці Якову. 

Перший моторно-понтонний батальйон в м. Скалаті  
Тернопільської губернії 

Первый моторно-понтонный батальон в г. Скалате  
Тернопольской губернии 

Ф. 303, 1 од. зб., 1916 р. Опис. Рос. мова. 

Рапорт командира 2-ї роти про відшкодування збитків, завданих 
солдатами 2-ї роти 3-го Сибірського понтонного батальйону читальні в 
м. Скалаті. 



РОЗДІЛ 4. 
УСТАНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ,  

УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ  
(1917–1918) 

Кременецька повітова земельно-ліквідаційна комісія 
Кременецка уездная земельно-ликвидационная комиссия 

Ф. Р–2804, 47 од. зб., червень-грудень 1918 р. Опис. Рос. мова. 

Заснована в червні 1918 р. урядом Української Держави для вжиття 
заходів щодо ліквідації наслідків селянських заворушень на території 
Кременецького повіту після Лютневої революції та Жовтневого 
перевороту 1917 р. в Росії. Комісія розслідувала діяльність ліквідованих 
Кременецького повітового і волосних земельних комітетів у зв’язку з 
прийняттям законів про поновлення поміщицького землеволодіння. 
Ліквідована в листопаді 1918 р. 

 
Положення про тимчасові земельно-ліквідаційні комісії від 15 

липня 1918 р. Закон Ради Міністрів Української Держави від 23 травня 
1918 р. про право поміщиків на урожай 1918 р. Обіжники Міністерства 
внутрішніх справ. Копія телеграми Міністра внутрішніх справ Української 
Держави Волинському губернському старості про порядок відшкодування 
збитків, яких зазнали поміщики, повернення майна, захопленого під час 
аграрних заворушень. Скарги підприємців та поміщиків щодо наслідків 
аграрних заворушень і матеріали їх розслідування. Справа перевірки 
діяльності інструкторів Кременецького повітового земельного комітету. 
Штатні розписи. Прейскуранти на будівельні матеріали. Скарги та постанови 
на них: про передання селянам частини врожаю поміщиків, священиків; 
стягнення з селян грошей за розкрадання майна, захоплення млинів, порубку 
лісу в 1916–1917 рр.; про ліквідацію Кременецького повітового, волосних та 
сільських земельних комітетів. 

Кременецька повітова земельна комісія  
Міністерства земельних справ Української Держави 

Кременецкая уездная земельная комиссия  
Министерства земельных дел Украинского Государства 

Ф. Р–3458, 2 од. зб., серпень-грудень 1918 р. Опис. Укр., рос. мови. 

Створена 16 серпня 1918 р. замість ліквідованих комісій 
землевпорядкування і земельних комітетів, від яких прийняла справи. 
Основне завдання комісії – проведення землеустрою. 
Ліквідована в грудні 1918 р. 

 
Розпорядження земельного департаменту Міністерства земельних 

справ Української Держави і Волинської губернської земельної комісії про 
надання відомостей про необхідні підготовчі заходи до весняної сівби 1919 р. 



Відомості про сівбу 1918 р., врожайність зернових і бобових культур, 
земельні площі, що відведені під весняну сівбу 1919 р., із зазначенням 
забезпеченості насінням. Листування з волосними управами про підсумки 
збору врожаю у зв’язку з аграрними заворушеннями. 

Фінансові звіти про вивезення лишків врожаю та худоби з Волинської 
губернії, розрахунки на видатки для утримання пунктів приймання худоби та 
продуктів. 

 

РОЗДІЛ 5. 
УСТАНОВИ УСРР (1920) 

Повітові революційні комітети 
Уездные революционные комитеты 

8 фондів, 165 од. зб., серпень-вересень 1920 р. Описи. Каталог. Укр. мова. 

Створені на підставі першого декрету Галицького революційного 
комітету від 1 серпня 1920 р. як органи влади в Галицькій 
Соціалістичній Радянській Республіці. Припинили свою діяльність у 
вересні 1920 р. у зв’язку з відступом військ Червоної армії з території 
Західної України. 

 
Декрети, постанови, інструкції Галревкому. Обіжники, розпорядження 

повітових ревкомів. Протоколи засідань повітових ревкомів, зборів 
працівників відділів ревкомів, зборів селян про вибори до сільських 
ревкомів. 

Звіти про роботу повітових та сільських ревкомів. Інформації сільських 
ревкомів про розподіл землі, стан освіти, кількість шкіл і вчителів, збирання 
врожаю сільськогосподарських культур, вивезення лісу тощо. 

Листування з Галревкомом, повітовими та сільськими  ревкомами з 
питань організації сільської міліції, народних судів, земельних відділів, 
розподілу землі, відновлення роботи шкіл, перепису населення. 

Відомості про видачу заробітної плати працівникам Галревкому, 
повітових і сільських ревкомів. 

Списки членів сільських революційних комітетів, працівників відділів 
повітових ревкомів із зазначенням служби цих працівників в УГА та органах 
влади ЗУНР. 

Повітові ревкоми:  
Борщівський Ф. Р–2290, 2 од. зб., серпень-вересень 1920 р. 
Бучацький Ф. Р–2827, 20 од. зб., серпень-вересень 1920 р. 
Гусятинський Ф. Р–2285, 1 од. зб., серпень-вересень 1920 р. 
Збаразький Ф. Р–2367, 77 од. зб., серпень-вересень 1920 р.  
Заліщицький Ф. Р–2287, 17 од. зб., серпень-вересень 1920 р. 
Підгаєцький Ф. Р–2288, 4 од. зб., серпень-вересень 1920 р. 
Тернопільський Ф. Р–2369, 30 од. зб., серпень-вересень 1920 р. 
Чортківський Ф. Р–2309, 14 од. зб., серпень-вересень 1920 р. 



Кременецький повітовий військовий комісаріат (військкомат)  
Кременецкий уездный военный комиссариат (военкомат) 

Ф. Р-373, 40 од. зб., 1920 р. Опис. Рос. мова. 

Створений наприкінці липня 1920 р. згідно з наказом Волинського гу-
бернського військового комісаріату від 26 липня 1920 р. Займався 
обліком військовозобов’язаних, працездатного населення та коней, 
проводив воєнні і трудові мобілізації. Складався із загальної канцелярії 
та відділів: мобілізаційного та постачання, військово-господарського й 
інженерно-артилерійського, діловодства і караульної служби. Був 
підвідомчий Волинському губернському військовому комісаріату. 
Здійснював керівництво волосними військовими комісаріатами. 
У вересні 1920 р. евакуйований у м. Коростишів, а потім – у м. Козелець 
на Чернігівщині, де був розформований. 

 
Накази народного комісара у військових справах УРСР, Революційної 

військової ради республіки, Кременецького повітового комісаріату у 
військових справах та Ямпільського волосного військового комісара. 
Обіжники Волинської губернської надзвичайної комісії з охорони складів 
боєприпасів. Положення про волосні революційні комітети, комітети 
незаможних та хати-читальні, які організовувались у прифронтовій смузі. 
Звіт про діяльність мобілізаційного відділу воєнкомату. Відомості про 
дислокацію військових частин в Почаївській волості. Штатний розпис 
караульної роти. Фрагменти газети політвідділу 45-ї стрілецької дивізії 
«Голос червоноармійця». 

Наказ Волинського губернського військового комісаріату про евакуацію і 
рапорти волосних військових комісарів про її хід. 

 

РОЗДІЛ 6. 
УСТАНОВИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ВОЄВОДСТВА  

І КРЕМЕНЕЦЬКОГО ПОВІТУ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА 
РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1918–1939) 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Міські управління  
2 фонди, 1918–1939 рр. Описи. Пол. мова. 

Діяли у міжвоєнній Польщі як органи міського самоврядування – 
магістрати – і були виконавчими органами влади. У 1939 р. 
перейменовані на міські управління, які очолювали бургомістри. 
Управління складалися з відділів: загального, громадського, 
фінансового, технічного, адміністративного, міського контролю. Відділи 
мали підвідділи, які відали окремими ділянками управління в місті. 
Міське управління здійснювало керівництво міським господарством 
(стягнення податків із населення, виконання міського бюджету, 
благоустрій і санітарно-гігієнічний стан міста, будівництво шкіл, 
лікарень, шляхів та ін.).  
Ліквідовані у вересні 1939 р. 



Кременецьке міське управління 
Urząd miejski w Kszemieńcu 

Ф. 134, 1773 од. зб., 1921–1939 рр. Описи. Пол. мова. 

Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ і 
Міністерства фінансів Польщі, Волинського воєводського управління, 
Кременецького повітового староства з адміністративно-господарських, 
фінансових і податкових питань. 

Протоколи засідань магістрату і міського управління, громадсько-
господарського та шкільного комітетів, бюджетно-фінансової, податкової, 
ревізійної, ринкової, земельної, пенсійної, санітарно-ветеринарної, виборчої 
комісій. 

Протоколи конференцій і з’їздів війтів і секретарів гмін, про організацію 
гмінних управ і встановлення кордонів між гмінами (1939 р.), вибори членів 
міського управління і списки кандидатів на бургомістра (1927–1939 рр.); 
матеріали перевірок матеріального стану безробітних (1935–1937 рр.). 

Документи про страхування нерухомого майна, збирання податку з 
робітників і службовців, приватну торгівлю і промисли, розважальних і 
видовищних заходів, надання допомоги емігрантам, реемігрантам, особам 
без громадянства. 

План м. Кременця, територіального поділу гмін, рапорт техніко-
будівельної комісії про хід будівництва. 

Проект плану і дозвіл міського управління на будівництво житла (1921–
1939 рр.), проект про зміни меж гмінних управ. 

Статути, інструкції про перепис населення (1930 р.), встановлення 
ринкових цін, накладання податків на землю, нерухоме майно, забій худоби. 

Технічні документи, інструкції з будівництва і перевірки водогонів, 
каналізації у житлових та інших будинках м. Кременця. Листування з цього 
питання. 

Плани, звіти та інструкції про роботу міської протипожежної охорони 
(1925–1929 рр.). 

Справи про організацію і проведення виборів до сейму і сенату Польщі 
та в міське управління (1927, 1930, 1934, 1935, 1938 рр.). Документи про 
позбавлення польського громадянства осіб, що виїхали за кордон. Особові 
справи окремих жителів міста. 

Справа про передачу земельної ділянки колишнього Якутського полку 
м. Кременцю. 

Статистичні відомості про кількість промислових підприємств і установ, 
шкіл, лікарень, млинів, вітряків, парків, землі, засіву посівної площі, 
зібраного урожаю і домашньої худоби, збір податків з домовласників, 
ринкові ціни на продукти першої необхідності. 

Статистичні квартальні відомості про кількість населення м. Кременця, 
смертність і народження дітей, кількість шлюбів, безробітних. 

Місячні звіти комітету безробітних про збір коштів для допомоги 
безробітним. 



Відомості повітового староства про збирання податку з населення, 
коштів для допомоги безробітним. 

Відомості міського управління про безпритульних дітей та листування з 
питань подолання бідності. 

Бюджети, фінансові звіти про виконання бюджету міського управління з 
прибутків і видатків. 

Кошториси на будівництво початкових шкіл, пекарень, ковбасних цехів, 
шляхів тощо. 

Щомісячні фінансові розрахунки для виділення коштів на утримання 
арештованих, щоденні рапорти міськуправління про арешт окремих осіб. 

Акти податкової комісії. Копії актів купівлі-продажу будинків землі, 
майна і передачі у спадок. Заяви осіб про видачу свідоцтва на право 
спадщини та листування з нотаріусами з цього питання. 

Алфавітний список мешканців м. Кременця. 
Списки членів та службовців магістрату. 
Списки виборців усіх виборчих дільниць м. Кременця на вибори 

міського управління. Списки призовників і військовозобов’язаних, копії 
метричних свідоцтв, довідок про освіту, роботу, місцепроживання. 

Списки шкіл, електростанцій, готелів, ресторанів, магазинів, 
підприємств, фірм, їхніх керівників, власників та працівників, власників 
машин, велосипедів, коней та інших видів транспорту, прейскуранти 
ринкових цін на продовольчі та промислові товари. 

Списки книг бібліотеки колишнього комерційного училища в 
м. Кременці. 

Заяви осіб про прийом на роботу в міське управління та інші установи 
міста, підвищення зарплати, зниження і звільнення від сплати податків. 

Документи про надання дозволу на право будівництва житлових 
будинків, право власності на нерухоме майно, право отримання патенту для 
занять ремеслом і домашнім промислом. 

Листування з Міністерством фінансів Польщі, міськими підприємствами 
і установами з адміністративно-господарських та фінансових питань та про 
допомогу безробітним. 

Тернопільське міське управління 
Urząd miejski w Tarnopolu 

Ф. 32, 178 од. зб., 1918–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ і 
Міністерства фінансів Польщі, Тернопільського повітового староства з 
адміністративно-господарських, фінансових і податкових питань. 

Протоколи засідань членів міського управління (1918–1924 рр.). 
Статут міського управління (1938 р.). 
Річні бюджети та фінансові звіти міського управління (1924, 1929, 1930, 

1933, 1934–1936 рр.). Угода з ремісничою палатою про виділення земельної 
ділянки під будівництво ремісничої школи (1927–1936 рр.). 



Списки осіб, що постраждали під час Першої світової війни, та їхні заяви 
про збитки (1917–1919 рр.). Фінансові звіти міської лікарні (1914–1919 рр.). 

Відомості на виплату зарплати (1925 р.). Особові справи працівників 
міського управління. Списки жителів м. Тернополя із зазначенням їхнього 
майна (1933 р.). Заяви громадян на видачу дозволів на право торгівлі 
(1935 р.). 

Повітові відділи самоуправління 

2 фонди, 4044 од. зб.,  1919–1939 рр. Описи. Пол. мова. 

Створені на підставі закону Галицького сейму у м. Львові «Про повітове 
представництво» від 12 серпня 1866 р. Були виконавчими органами 
державної влади на місцях. 
Підготовляли справи для обговорення в сеймику, вирішували питання, 
які не вимагали постанов сеймиків, визначали заходи на виконання 
прийнятих сеймиком постанов, здійснювали нагляд над 
самоуправлінням сільських і містечкових гмін, які не були виділеними з 
повіту, а також затверджували їхні найважливіші рішення, що 
відносилися до всіх галузей діяльності органів місцевого 
самоврядування (управління майном, будівництво шляхів, сприяння 
розвитку сільського господарства, торгівлі, промислу, охорони здоров’я, 
опіки над освітою тощо). 
Вищестоящою інстанцією повітових відділів були Галицький сейм і його 
виконавчий орган – Крайовий відділ. Із розпуском останніх у 1920 р. їх 
повітові відділи підпорядковувалися тимчасовому відділу 
самоврядування у Львові. 
31 березня 1930 р. згідно з розпорядження Міністерства внутрішніх 
справ в усіх повітах були запроваджені повітові ради і тимчасові 
повітові відділи, які в своїй роботі керувалися законом від 12 серпня 
1866 р. 
На території Тернопільського воєводства було 17 повітових відділів 
самоуправління. 
Кременецький повітовий відділ був організований у 1921 р. і 
розташовувався на території Волинського воєводства. 
Повітові відділи самоуправління ліквідовані у вересні 1939 р. 

Кременецький повітовий відділ самоуправління 
Krzemieniecki samorząd powiatowy 

Ф. 221, 3216 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Протоколи загальних засідань членів повітового відділу 
самоуправління (1923–1939 рр.), а також комісій із перевірки ринкових цін, 
шляхової справи, охорони здоров’я, землеробства, культурно-освітньої 
роботи, громадської опіки та ін. Протоколи засідань гмінних рад. 
Географічний та економічний опис повіту (1929 р.). 

План піднесення землеробства на 1930–1932 рр. Відомості про великі 
земельні володіння (1929 р.), кількість селянських господарств у гмінах 
(1929, 1936 рр.), урожайність на дослідних ділянках (1935 р.), застосування 
мінеральних добрив, організацію сільськогосподарських виставок у повіті. 
Статистичні відомості про кількість овець в 1919 –1925 рр. та 1934–1935 рр. 



Відомості та звіти про роботу сільськогосподарських курсів та агрогуртків. 
Інформація про стан сільського та лісового господарства (1930, 1935 рр.). 
Протоколи журі про нагородження осіб, що досягли кращих урожаїв овочів 
(1934–1935 рр.). Прейскуранти на сільськогосподарські продукти. 

Звіти земельного банку про меліорацію в повіті (1934 р.), Тимчасового 
комітету з організації спілки меліораторів (1926–1927 рр.). Відомості про 
проведення меліоративних робіт (1928 р.). 

Огляд стану ремісництва у Волинському воєводстві (1938 р.). 
План м. Кременця (1933 р.), ескіз та опис проекту міської каналізації. 

Проекти та кошториси на будівництво житлових, громадських та 
адміністративних будинків, пекарень, млинів, колодязів, зерносховищ, 
шляхів, мостів, стадіону в м. Кременці, заводу залізобетонних труб 
у містечку Вишнівець, Вишнівецького замку. 

Протоколи зборів членів спілки пожежної охорони (1933–1935 рр.). 
Програми підготовки пожежників та протоколи іспитів. 

Звіти та донесення про роботу пожежних команд у гмінах. Звіти 
повітової спілки пожежної охорони (1933–1938 рр.). 

Відомості гмінних управ про кількість безробітних (1925–1926, 1929, 
1939 рр.), та інвалідів у будинках людей похилого віку (1927–1928 рр.). 
Прохання безробітних про надання їм допомоги (1932 р.). 

Бюджетні кошториси. Річні бюджети та звіти про їх виконання. Журнали 
обліку стягнення податків із населення. 

Відомості про витрати коштів на утримання середніх шкіл, ремонт та 
будівництво шляхів. 

Тернопільський повітовий відділ самоуправління  
Samorząd powiatowy w Tarnopolu 

Ф. 137, 828 од. зб., 1919–1939 р. Опис. Пол. мова. 

Розпорядження Львівського тимчасового відділу самоуправління, 
Тернопільського воєводського управління, Тернопільського повітового 
відділу самоуправління та відомості гмінних управ про встановлення 
робочого часу в торгівлі, промисловості, вибори членів мирових судів, 
застрахованих від нещасних випадків, організацію гмінних комітетів і комісії 
громадської опіки, перевірку роботи ощадкас, комунального господарства, 
організацію писарських округів, сільських пожежних команд, 
лісонасадження, охорону рослин, розвиток тваринництва, створення 
молочних кооперативів, будівництво нових шкіл, нагородження вчителів, 
будівництво та ремонт шляхів, мостів, фінансово-податкові питання (1921–
1937 рр.). 

Протоколи нарад членів повітового відділу самоуправління (1925, 1929, 
1935, 1937, 1939 рр.), засідань членів Тернопільської міської управи (1921, 
1928 рр.), членів гмінних рад (1922, 1928, 1934–1936, 1939 рр.) та гмінних 
управ (1923, 1925–1928, 1930, 1931 рр.), з’їзду бургомістрів (1935 р.), 
прийому-передачі діловодства сільських громад (1935 р.). Списки міських, 
гмінних управ, сільських громад (1935, 1936 рр.). Списки ремісників 



Тернопільського повіту, службовців повітової ради, гмінних управ (1937–
1938 рр.). Інструкція з адміністративного поділу повітів. 

П’ятирічна програма сільськогосподарських робіт (1930–1934 рр.). 
Проект організації сільськогосподарської виставки у м. Тернополі (1930 р.). 

Статут про призначення пенсій службовцям (1930 р.). Звіти інспекторів 
про перевірку повітового відділу самоуправління та гмінних управ (1925–
1928, 1930–1937 рр.). Звіти про роботу відділу самоуправління та гмінних 
управ (1927, 1928, 1933, 1934, 1936, 1938 рр.). Звіти про перевірку стану 
сільського господарства (1929, 1930, 1933, 1934, 1936 рр.). 

Статистичні відомості про кількість худоби (1933, 1934, 1939 рр.), садів 
(1939 р.), рибних господарств (1934 р.), кількість населення повіту та його 
національний склад (1931 р.), кількість ремісничих майстерень (1938 р.), 
виробництво сільськогосподарської продукції (1929 р.), збирання врожаю, 
орної землі (1930–1934, 1939 рр.). Бюджети гмінних управ. Фінансові звіти 
гмінних управ (1921, 1923, 1926–1939 рр.). 

Листування з Тернопільським воєводським управлінням, повітовим 
староством та гмінною управою про створення санітарного центру в  Козлові 
(1929 р.). 

Тернопільське воєводське управління  
Urząd wojewódzki w Tarnopolu 

Ф. 231, 24602 од. зб., 1920, 1921–1939 рр. Описи. Пол. мова. 

Тернопільське воєводське управління створено згідно із законом Сейму 
Польщі від 3 грудня 1920 р. та розпорядженням уряду Польщі від 17 
травня 1921 р. Розпочало свою діяльність 1 вересня 1921 р. Очолював 
управління воєвода, який був представником уряду. 
До його компетенції належали всі адміністративні справи, за винятком 
справ, переданих органам суду, фінансів, освіти, залізничних сполучень, 
пошти і телеграфу. 
Воєводське управління мало відділи і підвідділи: президіальний, 
загальний, адміністративний, суспільно-політичний, самоврядування, 
бюджетно-господарський, земельний, промисловий, праці і соціальної 
опіки, військовий, ветеринарний, охорони здоров’я. 
 

Циркуляри, розпорядження, постанови Міністерства внутрішніх справ, 
воєводського управління (1921–1939 рр.), звіти, статистичні відомості про 
діяльність повітових староств (1921–1937 рр.), звіти староств і статистичні 
відомості про хід і результати виборів до сейму і сенату в повітах (1921–
1939 рр.). 

Відомості Міністерства внутрішніх справ Польщі у зв’язку з 
проведенням звітних зборів Українського національно-демократичного 
об’єднання (УНДО), про діяльність  Української християнської організації 
(УХО), Української соціал-демократичної партії (УСДП), Української 
міжпартійної організації (УМО), про діяльність КПЗУ, КПП, КСМЗУ, 

                                                             
 У фонді зберігаються документи, які відклались у 1920 р. (оп. 4, спр. 40). 



Української соціал-радикальної партії (УСРП), Українського народного 
союзу (УНС), Українського товариства «Пласт». 

Щомісячні звіти, інформації, донесення та листування з повітовими 
староствами про посилення нагляду за друкованими виданнями, заборону і 
конфіскацію «Кобзаря» Т. Шевченка (1932–1933 рр.), заборону українського 
національного знаку «Тризуб», газети «Січ», брошури «Тарасова ніч», про 
проведення акції «Українська молодь Христові» (1933 р.), відзначення 
українським населенням ювілею Т. Шевченка. 

Статути, періодичні відомості про діяльність українських, польських, 
єврейських товариств у воєводстві: українських – «Просвіта», «Луг», 
«Сокіл», «Союз українок», «Союз воєнних інвалідів», «Сільський господар», 
«Рідна школа», «Відродження»; польських – «Католицьке товариство 
молоді», «Шляхта загродова», «Опіка над дітьми і молоддю», «Союз 
ветеранів військових»; єврейських – «Агулас Ізраїль», «Ахва», «Агудас 
Ахим», «Аурора» (1923–1938 рр.), «Бар Кохба», «Акиба». Листівки, звіти 
повітових староств про вплив комуністичної пропаганди. 

Листування з повітовими староствами про будівництво шкіл, церков,  
гімназій, будинків, мостів. 

Відомості про парцеляцію землі в повітах, плани поділу земельних 
ділянок (1922–1923 рр.). 

Списки державних робітників, власників нерухомості м. Тернополя, 
особові справи лікарів, інвалідів (1921–1939 рр.), духовенства різних 
віросповідань, польських осадників. 

Анкети, інформація та листування в справі проведення плебісциту за 
українську мову навчання у школах. 

Повітові староства 

11 фондів, 19969 од. зб., 1921–1939 рр. Описи. Каталог. Пол. мова. 

Повітове староство було адміністративним органом на території повіту. 
Очолював його староста, якого призначав Міністр внутрішніх справ. 
Староста мав широкі повноваження щодо керівництва всією 
адміністрацією повіту. Йому також підпорядковувалися органи повітової 
поліції. 
Повітові староства як органи адміністрації першої інстанції були 
підвідомчі воєводському управлінню. 
Наявні документи за 1919–1920 рр. 
Припинив існування у вересні 1939 р. 

 
Циркуляри, директиви і розпорядження міністерств внутрішніх справ, 

військових справ, праці і соціальної опіки, промисловості і торгівлі, охорони 
здоров’я, а також воєводського управління. 

Статути, листи обліку політичних партій, організацій, профспілок. 
Звіти повітових управлінь державної поліції і повітових староств про 

політичний стан у повітах (1921–1934 рр.). 
Статистичні зведення про кількість безробітних у повітах (1931–

1939 рр.). 



Матеріали про боротьбу українського населення за створення 
українських шкіл (1937–1938 рр.), притягнення до відповідальності греко-
католицьких священиків за використання української мови під час церковної 
служби. Статути і періодичні відомості про склад товариств (українських, 
польських, єврейських), релігійних сект. 

Матеріали про вибори до польського сейму, донесення поліцейських 
органів про хід виборчої компанії, статистичні зведення про результати 
голосування. Книги реєстрації призовників у повітах. 

Бюджети єврейських релігійних громад. Списки друкарень на території 
повітів. Статистичні відомості про страйковий рух у повітах, кількість і 
склад населення, господарств та населених пунктів у повітах. 

Матеріали про парцеляцію державних і приватних земель. Статистичні 
відомості про парцеляцію (1934–1937 рр.). 

 
Повітові староства: 

Бережанське Ф. 7, 1900 од. зб., 1919–1939 рр. 
Борщівське Ф. 6, 72 од. зб., 1927–1939 рр. 
Бучацьке Ф. 8, 669 од. зб., 1918–1939 рр. 
Збаразьке Ф. 4, 1207од. зб., 1919–1939 рр. 
Зборівське Ф. 12, 72 од. зб., 1919–1939 рр. 
Копичинське Ф. 13, 71 од. зб., 1923–1939 рр. 
Кременецьке Ф. 2, 4355 од. зб., 1919–1939 рр. 
Підгаєцьке Ф. 11,  776 од. зб., 1915–1939 рр. 
Скалатське Ф. 5, 223 од. зб., 1927–1939 рр. 
Теребовлянське Ф. 10, 1201 од. зб., 1920–1939 рр. 
Тернопільське Ф. 3, 10249 од. зб., 1919–1939 рр. 
Чортківське Ф. 14, 3524 од. зб., 1919–1939 рр. 

 

 

ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ ОРГАНИ 

Бережанське повітове управління з набору до армії окружного 
командування корпусу № 6 у Львові, м. Бережани  Тернопільського 

воєводства 
Powiatowa komenda uzupełnień w Brzeźanach 

województwa Tarnopolskiego 

Ф. 430, 44 од. зб., 1919–1935 рр. Опис. Пол. мова. 

Книги реєстрації призовників та алфавітні покажчики до них.  
Списки військовозобов’язаних.  
Протоколи медичної комісії по призову до армії.  
Листування з Бережанським повітовим староством і гмінними управами з 

питань набору до армії, звільнення від військової служби, прийому в 
офіцерську школу. 



Чортківське повітове управління по набору до армії  
окружного командування корпусу № 6 у Львові,  

м. Чортків Тернопільського воєводства 
Powiatowa komenda uzupelnień w Czortkowie 

województwa Tarnopolskiego 

Ф. 431, 3 од. зб., 1909–1910 рр, 1922–1923 рр. Опис. Пол. мова. 

Пенсійні справи і списки військових інвалідів Чортківського повіту. 

Експозитура самостійного інформаційного реферату  
при 12-ій дивізії піхоти в м. Тернополі Тернопільського воєводства 

Ekspozytura Samodzielnego referatu informacijnego  
12-tej  dywizij piechoty w Tarnopolu województwa Tarnopolskiego 

Ф. 390, 3 од. зб., 1930 рр. Опис. Пол. мова. 

Листування з відділком державної комісії в Бродах щодо надання 
характеристики сержанту Кубицькому. 

 

Дивізійний корпус підхорунжих резерву,  
м. Тернопіль Тернопільського воєводства 

Dywizyjny korpus podchorążych rezerwy w Tarnopolu  
województwa Tarnopolskiego 

Ф. 421, 1 од. зб., 1934 р. Опис. Пол. мова. 

Свідоцтво про навчання Чачкеса Вільгельма. 

Батальйон «Борщів» корпусу охорони кордонів 
Korpus ochrony pogranicza, batalion «Borszczów» 

Ф. 311, 27 од. зб., 1925–1936 рр. Опис. Пол. мова. 

Накази командирів корпусу і батальйону (1925–1936 рр.). 
Фінансові і господарські звіти, протоколи інвентаризації, договори з 

приватними особами про заготівлю продуктів. 

12-ий батальйон «Скалат» бригади «Поділля»  
корпусу охорони кордонів Польщі  

м. Скалат Тернопільського воєводства 
Batalion «Skalat» przy brygadzie «Podole» korpusu ochrony pogranicza 

Polski, m. Skałat województwa Tarnopolskiego 

Ф.332, 1 од. зб., 1934–1935 рр. Опис. Пол. мова. 

Картки спеціального обліку особового складу військовослужбовців 12-го 
батальйону «Скалат» бригади «Поділля». 



Тернопільський воєводський округ протиповітряної  
і протихімічної оборони 

Tarnopolski okrąg wojewódzki ligi obrony powietrznej  
i przeciwgazowej 

Ф. 286, 511 од. зб., 1927–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Тернопільський воєводський округ протиповітряної оборони був 
заснований у 1922 р. 
Припинив свою діяльність з початком Другої світової війни у вересні 
1939 р. 

 
Циркуляри, розпорядження і листування щодо організації повітових 

комітетів протиповітряної оборони, збору пожертвувань, протоколи 
перевірок повітових комітетів. 

Циркуляри головного управління та округу, протоколи зборів, засідань. 
Списки членів комітетів й округу, характеристики на службовців, їхні 
особові справи. Плани будівництва аеродромів. Статут гуртка планеристів і 
програми їхнього навчання, списки курсантів планерних шкіл, облікові 
картки інструкторів. Інструкції з проведення змагань. 

Кременецький повітовий округ протиповітряної оборони,  
м. Кременець Кременецького повіту  

Волинського воєводства 
Obwód powiatowy lotniczej obrony powietrznej w Krzemieńcu 

Ф. 234, 88 од. зб., 1925–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Головне Варшавське управління протиповітряної оборони було 
засноване в 1924 р., проіснувало до 1939 р. 

 
Циркуляри, розпорядження, інструкції Головного управління 

протиповітряної оборони Міністерства військових справ у Варшаві і 
Волинського воєводського округу протиповітряної оборони про роботу 
повітових округів і гуртків, організацію курсів підготовки з протиповітряної 
оборони. 

Протоколи загальних зборів членів гуртків і звіти про їхню роботу. 
Списки членів правління повітового округу, курсантів і їхню особові 

справи. 
Фінансові звіти про збір коштів у фонд оборони. 



Тернопільський воєводський комітет фізичного виховання  
і військової підготовки, м. Тернопіль 

Wojewódzki komitet wychowania fizycznego i przysposobienia  
wojskowego w Tarnopolu 

Ф. 298, 29 од. зб., 1928–1935 рр. Опис. Пол. мова. 

Розпорядження Міністерства військових справ Польщі про надання 
статистичних відомостей про діяльність закладів військової та фізичної 
підготовки, організацію літніх таборів,  страхування життя спортсменів від 
нещасних випадків тощо. 

Квартальні звіти протоколи конференцій і повітових комітетів з 
військової та фізичної підготовки. 

Інструкції для повітових комітетів. 

Тернопільське воєводське управління пожежної охорони 
Малопольського товариства пожежної охорони,  

м. Тернопіль Тернопільського воєводства 
Wojewódzki zarząd straży pożarnych w Tarnopolu 

województwa Tarnopolskiego 

 
Ф. 198, 306 од. зб., 1928–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Створене у 1929 р. для здійснення протипожежних заходів на території 
воєводства, керівництва повітовими управліннями. Мало  відділи: 
організаційний, інспекторський та навчальний, технічний. Припинило 
діяльність у вересні 1939 р. 

 
Циркуляри і розпорядження Малопольського товариства пожежної 

охорони про організацію роботи у воєводських і повітових управліннях 
пожежної охорони. Статути і програми роботи воєводського і повітових 
управлінь. Протоколи зборів особового складу. Плани та звіти про роботу. 
Листування з повітовими управліннями про виділення коштів для придбання 
засобів пожежогасіння та спорудження водойми. Протоколи іспитаційних 
комісій про видачу свідоцтв про закінчення курсів із протипожежної 
підготовки. Статистичні відомості про кількість пожеж. Кошториси, 
фінансові звіти. 

 



Тернопільська повітова комісія з розгляду нанесення  
збитків населенню в роки Першої імперіалістичної війни,  

м. Тернопіль Тернопільського воєводства 
Powiatowa komisja z rozpatrzenia naniesienia ubytków ludności w okresie 

Pierwszej wojny imperialistycunej w Tarnopolu 
województwa Tarnopolskiego 

Ф. 200, 234 од. зб., 1918–1922 рр. Опис. Пол. мова. 

Тернопільська повітова комісія із встановлення збитків, завданих 
Першою світовою війною, створена в 1919 р. згідно з постановою уряду 
Польщі від 10 травня 1919 р. Була підвідомча Головній комісії. 
Ліквідована в 1922 р. 
 

Акти і протоколи з визначенням втрат, завданих окремим господарствам 
у селах Тернопільського повіту. 

 

ПОЛІЦІЯ 

Тернопільська воєводська команда державної поліції,  
м. Тернопіль 

Komenda wojewódzka policji państwowej w Tarnopolu 

Ф. 274, 7005 од. зб., 1920–1939 рр. Описи. Пол. мова. 

Після захоплення Польщею Східної Галичини у прифронтових районах 
Тернопільського і Станіславського воєводств на підставі наказу 
головного коменданта державної поліції № 57 від 18 травня 1920 р. була 
створена окружна команда державної поліції «Схід». Вона входила до 
складу Львівського округу. 31 березня 1921 р. на підставі статуту від 3 
грудня 1920 р. команда державної поліції «Схід» була розділена на дві 
окружні команди: Тернопільську і Станіславську. Всією поліцією 
Тернопільського воєводства стала керувати Тернопільська окружна 
команда IX округу. На підставі наказу Міністерства внутрішніх справ 
Польщі від 10 березня 1925 р. окружна команда IX округу була 
реорганізована в Тернопільську воєводську команду державної поліції 
на чолі з комендантом, який безпосередньо підпорядковувався 
коменданту Головної державної поліції. В її віданні було 17 повітових 
команд, 219 постерунків, 2 комісаріати державної поліції і 3 слідчі 
відділи.  
Ліквідована у вересні 1939 р. 

 
Циркуляри і розпорядження МВС Польщі (1922 р.). 
Накази команданта Головної команди державної поліції (1919–1939 рр.), 

коменданта окружної команди державної поліції «Схід» (1920, 1921 рр.), 
Тернопільської окружної команди IX округу (1921–1925 рр.), Тернопільської 
воєводської команди державної поліції (1927–1939 рр.), комендантів 
повітових команд державної поліції (1923–1937 рр.). 

Звіти окружної і повітових команд державної поліції про організацію та 
діяльність органів поліції (1921, 1922 рр.). 



Протоколи ревізій повітових команд і постерунків державної поліції 
(1920–1927, 1929–1935, 1939 рр.). 

Загальні характеристики окремих постерунків державної поліції у 
повітах Тернопільського воєводства (1932, 1935, 1938 рр.). 

Періодичні рапорти повітових команд державної поліції про суспільно-
політичне становище у повітах (1920 р.). 

Книга реєстрації паспортів, які були видані особам для виїзду за кордон 
(1922 р.). 

Розпорядження окружної команди державної поліції «Схід» про 
польсько-радянський кордон та про забезпечення безпеки (1920 р.). 

Нарис з історії утворення Тернопільської окружної команди державної 
поліції IX округу. 

Секретна інструкція УНДО (1928 р.). 
Листівки ЦК КПЗУ (1931–1936 рр.), ЦК КСМ Західної України (1934 р.). 
Повідомлення повітових команд державної поліції про розшук осіб, які 

підозрювалися у політичній діяльності і кримінальних злочинах (1923–
1937 рр.). 

Облікові листи з викладенням змісту слідчих справ щодо звинувачення 
окремих осіб у приналежності до українських організацій (1932 р.). 

Облікові картки з біографічними даними із зазначенням політичної 
діяльності окремих осіб (1939 р.). 

Інформація Тернопільського воєводського управління про поляків-
комуністів, які емігрували до Канади, їхні списки  (1939 р.). 

Фотоальбом Чортківського слідчого відділу на осіб, яких звинувачували 
у політичній діяльності та кримінальних злочинах (1939 р.). 

Статистичні відомості повітових команд державної поліції про кількість 
у повітах навчальних закладів (1932 р.), бібліотек (1936 р.). 

Схеми побудови телефонних ліній у повітах (1935 р.). 
Протоколи розслідувань скарг населення на зловживання поліції. 
Особові справи службовців державної поліції (1918–1939 рр.). 

Повітові команди державної поліції 

10 фондів, 5825 од. зб., 1920–1939 рр. Описи. Пол. мова. 

Організовані відповідно до статуту «Про державну поліцію» від 24 
липня 1919 р. і спільного розпорядження міністрів внутрішніх справ і 
міністра військових справ Польщі від 12 листопада 1919 р. на базі 
крайової жандармерії і військової поліції. Очолювались комендантами, 
які призначались комендантом Головної команди державної поліції. 
Забезпечували правопорядок, вели нагляд за діяльністю політичних 
партій, організацій, товариств і здійснювали керівництво поліцейськими 
постерунками (дільницями). Були виконавчими органами судів і 
прокуратур при розслідуванні карних справ. Безпосередньо підлягали 
Тернопільській воєводській команді державної поліції (Кременецька 
повітова команда державної поліції підлягала Волинській воєводській 
команді державної поліції). 
Ліквідовані у вересні 1939 р. 



Бережанська повітова команда державної поліції 
Komenda powiatowa policji państwowej w Brzeżanach 

Ф. 280, 5 од. зб., 1922–1939 рр. 

Протоколи перевірок роботи повітової команди державної поліції (1930–
1931 рр.). 

Статистичні відомості про кількість службовців (1922 р.). 

Борщівська повітова команда державної поліції 
Komenda powiatowa policji państwowej w Borzszczowie 

Ф. 281, 807 од. зб., 1921–1939 рр. 

Накази коменданта повітової команди державної поліції (1921 р.). 
Протоколи перевірок постерунків поліції (1923–1927, 1930, 1932, 1936, 
1937 рр.). Звіти повітової команди поліції про політичну ситуацію і стан 
безпеки в повіті. 

Інформація та листи розшуку осіб, які підозрювались у політичній 
діяльності і кримінальних злочинах. 

Відомості про організацію і діяльність організацій, товариств, партій на 
території повіту. 

Журнал обліку затриманих поліцією осіб (1926–1931 рр.). 
Інструкції, обіжники про порядок проведення виборів до сейму і сенату 

Поліції, заходи протипожежної безпеки, проведення санітарних заходів та 
донесення постерунків поліції з цих питань. 

Документи з особового складу та господарської діяльності. 

Бучацька повітова команда державної поліції 
Komenda powiatowa policji państwowej w Buczaczu 

Ф. 284, 240 од. зб., 1923–1939 рр. 

Накази коменданта повітової команди державної поліції (1926–1931, 
1935 рр.). 

Листи розшуку осіб, які підозрювались у політичній діяльності та 
кримінальних злочинах. 

Інформація та відомості про діяльність комуністичних партій Польші і 
Західної України, Єврейської робітничої партії. 

Відомості про організацію і діяльність українських товариств («Луг», 
«Пласт», «Січ», «Сокіл», «Малий Сокіл», «Союз Українок», «Рідна школа») 
та організацій (УВО, ОУН). 

Реєстраційні картки на членів КПЗУ (1931–1939 рр.) та ОУН (1929 р.). 
Список колишніх офіцерів української армії, які проживали на території 

повіту (1929 р.). 
Документи з особового складу та господарської діяльності. Справи 

розслідування скарг населення на зловживання поліцейських. 



Збаразька повітова команда державної поліції  
Komenda powiatowa policji państwowej w Zbarażu 

Ф. 276, 737 од. зб., 1920–1939 рр. 

Накази коменданта Головної команди державної поліції (1920, 1922–
1925, 1927–1929, 1938 рр.). Накази коменданта Збаразької повітової команди 
державної поліції (1934 р.). 

Протоколи перевірок постерунків поліції повіту. 
Листи розшуку осіб, які підозрювалися в політичній діяльності та 

кримінальних злочинах (1921–1930 рр.). 
Інформації, відомості про діяльність партій, організацій, товариств на 

території повіту. 
Розпорядження Тернопільської воєводської команди державної поліції 

про надання відомостей про українців, які служили в УГА та  Армії УНР, 
були членами УВО; інформація постерунків поліції повіту з цього питання 
(1926, 1929 рр.). 

Відомості постерунків державної поліції Збаразького повіту про керівний 
склад сільських читалень «Просвіти» (1933 р.). 

Документи з особового складу (1922–1939 рр.) та господарської 
діяльності. 

Кременецька повітова команда державної поліції 
Komenda powiatowa policji państwowej w Krzemieńcu 

Ф. 391, 13 од. зб., 1920–1937 рр. 

Протоколи наради комендантів постерунків державної поліції 
Кременецького повіту (січень 1937 р.). 

Місячні звіти постерунків повітової команди поліції про політичне 
становище на території повіту (жовтень-листопад 1924 р.). 

Документи з особового складу. 

Підгаєцька повітова команда державної поліції 
Komenda powiatowa policji państwowej w Podhajcach 

Ф. 282, 1314 од. зб., 1920–1939 рр. 

Накази коменданта Підгаєцької повітової команди державної поліції 
(1922, 1926, 1928, 1933, 1934, 1936 рр.); коменданта Тернопільської 
воєводської команди державної поліції (1926, 1934 рр.). 

Протоколи перевірок, повітової команди і постерунків державної поліції 
(1927–1931, 1934–1938 рр.). 

Листи про розшук осіб, які підозрювались у політичній діяльності та 
кримінальних злочинах (1924–1929 рр.). 

Відомості про організацію і діяльність українських товариств і 
організацій («Пласт», «Сокіл», УВО, ОУН, УНДО та ін.). 

Копія брошури УВО (1931 р.). 



Інформація про чисельність і характер діяльності різних товариств та 
організацій (1937–1939 рр.). 

Загальні відомості, які характеризують український та єврейський 
національні рухи в Польщі. 

Розпорядження, донесення про забезпечення громадського порядку і 
безпеки під час виборів у місцеві органи самоврядування. 

Документи з особового складу (1925–1939 рр.) та господарської 
діяльності. 

Скалатська повітова команда державної поліції, м. Скалат 
Komenda powiatowa policji państwowej w Skałacie 

Ф. 279, 6 од. зб., 1920–1939 рр. 

Накази коменданта Головної команди державної поліції (1920–1924 рр.). 
Накази коменданта Скалатської повітової команди державної поліції. 
Розпорядження коменданта Скалатської повітової команди державної 

поліції про надання відомостей про політичне становище у повіті, 
інформація постерунків поліції з цього питання (1939 р.). 

Теребовлянська повітова команда державної поліції, м. Теребовля 
Komenda powiatowa policji państwowej w Trembowli 

Ф. 277, 1171 од. зб., 1920–1939 рр. 

Розпорядження МВС Польщі про організацію повітових команд 
державної поліції. 

Циркуляри Станіславської і Тернопільської окружних команд державної 
поліції про заборону прийому на службу в органи поліції осіб української 
національності (1924 р.). 

Протоколи перевірок повітової команди і постерунків поліції 
Теребовлянського повіту (1923–1926, 1930, 1933–1935 рр.). 

Відомості про відкриття поліцейської школи в м. Тернополі (жовтень 
1921 р.). 

Щомісячні звіти Теребовлянської повітової команди поліції про 
суспільно-політичне становище в повіті (1921, 1924–1927 рр.). 

Списки начальників і секретарів гмінних управ Теребовлянського повіту 
із зазначенням їхньої політичної приналежності (1926 р.). 

Відомості постерунків державної поліції про організації, товариства і 
спілки на території повіту (1921 р.). 

Донесення повітової команди державної поліції про структуру і 
діяльність українських товариств, організацій і партій (1925–1929, 1933 рр.), 
відомості про політичну діяльність УВО (1926, 1928 рр.) та ОУН (1932–1935, 
1937 рр.). 

Списки діячів політичних партій, спілок і організацій, які діяли на 
території повіту (1927 р.). 

Списки керівників українських кооперативів (1928 р.). 



Огляд українського та єврейського національного руху в Польщі. 
Характеристики єврейських політичних партій. 

Відомості про керівний склад польських товариств (1922 р.). 
Інформація Тернопільської воєводської команди державної поліції і 

Теребовлянської повітової команди державної поліції про виявлення фактів 
комуністичної агітації на території Польші (1925–1932 рр.). Копії звернень 
КПЗУ (1929 р.). 

Список колишніх офіцерів Української Армії, які проживали на території 
Теребовлянського повіту (1926 р.). 

Відомості Теребовлянського повітового староства про кількість безробіт-
них у повіті (1926 р.). 

Списки наявних професійних спілок у повіті (1927 р.). 
Відомості про національний склад і віросповідання населення в гмінах 

Теребовлянського повіту (лютий 1923 р.). 
Загальні відомості про географічне, економічне та політичне становище в 

повіті (1937 р.). 
Карта Теребовлянського повіту. 
Скарги населення на зловживання поліцейських. 
Документи з особового складу та господарської діяльності. 

Тернопільська повітова команда державної поліції, м. Тернопіль 
Komenda powiatowa policji państwowej w Tarnopolu 

Ф. 278, 819 од. зб., 1920–1939 рр. 

Накази коменданта окружної команди державної поліції «Схід» (1921 р.), 
Тернопільської окружної команди державної поліції IX округу (1922–
1923 рр.), Тернопільської воєводської команди державної поліції (1925 р.), 
коменданта Тернопільської повітової команди державної поліції (1938–
1939 рр.). 

Протоколи перевірок повітової команди і постерунків поліції (1923–1924, 
1926, 1929–1930, 1932 рр.). 

Рапорти повітової команди поліції про стан безпеки і політико-
економічне становище на території Тернопільського повіту (1920 р.). 

Окремі декрети і прокламації Галицького ревкому (1920 р.). 
Список українців, які були заарештовані за політичну діяльність 

(1922 р.). Протоколи допитів осіб, які підозрювалися у приналежності до 
ОУН (1939 р.). 

Листи розшуку осіб, які підозрювалися у політичній діяльності та 
кримінальних злочинах (1921, 1923–1925, 1927, 1929–1930, 1934, 1937, 
1939 рр.). 

Інформація повітової команди і постерунків державної поліції про 
діяльність товариства «Просвіта». 

Список гмін Тернопільського повіту (1928 р.). 
Документи з особового складу (1921–1938 рр.) та господарської 

діяльності. 
Протоколи розслідувань скарг населення на зловживання поліції. 



Чортківська повітова команда державної поліції, м Чортків 
Komenda powiatowa policji państwowej w Czortkowie 

Ф. 283, 703 од. зб., 1923–1939 рр. 

Протоколи нарад комендантів постерунків державної поліції 
Чортківського повіту (1934 р.). 

Рапорти повітової команди державної поліції про стан безпеки та 
громадського порядку в повіті. 

Інформація, відомості, звіти про організацію і діяльність товариств, 
організацій, партій на території повіту. 

Відомості постерунків державної поліції про осіб, які підозрювались у 
політичній діяльності. 

Облікові і дактилоскопічні картки, негативи фотографій арештованих. 
Документи з особового складу та господарської діяльності. 

Зведений фонд «Постерунки державної поліції Тернопільського 
воєводства і Кременецького повіту Волинського воєводства» 
Fundusz zbiorowy «Posterunek policji państwowej województwa 

Tarnopolskiego i powiatu Krzemienieckiego województwa Wołyńskiego» 

Ф. 316, 1241 од. зб., 1921–1939 рр. Описи. Пол. мова. 

Створені на підставі статуту від 24 липня 1919 р. і розпоряджень 
президента Польщі від 13 березня 1928 р. та 29 листопада 1930 р. Були 
нижчими ланками державної поліції. Свої функції поширювали на одну 
або кілька гмін. У великих гмінах було кілька постерунків. 
Підпорядковувалися повітовим командам державної поліції. Ліквідовані 
у вересні 1939 р. 

 
Накази і витяги з наказів міністерств внутрішніх і військових справ, 

Головної команди державної поліції, державної поліції «Схід», 
Тернопільської воєводської команди державної поліції. Розпорядження 
державної поліції IX округу і Тернопільської воєводської команди державної 
поліції. 

Накази Бучацької, Збаразької, Чортківської повітових команд державної 
поліції. 

Інформації та відомості Бучацької, Збаразької, Чортківської повітових 
команд державної поліції і поліцейських дільниць про діяльність УВО, ОУН, 
УНДО, УСРП, українських товариств «Просвіта», «Сокіл», «Луг», «Союз 
Українок», «Каменярі» та ін., українських кооперативів, польських та 
єврейських організацій і партій. 

Списки колишніх офіцерів українських армій. 
Звернення інформаційного бюро Армії Української Народної Республіки 

(1919 р.). 
Відомості поліцейських дільниць про ставлення населення до Червоної 

армії під час її перебування на території Збаразького повіту, про кількість 
осіб, які пішли з частинами Червоної армії (1920 р.) з її відступом із 



Галичини, кількість театрів, шкіл, кооперативів і товариств, розташованих на 
території Збаразького повіту (1929–1933 рр.). 

Листування із Збаразькою повітовою командою державної поліції і 
повітовим староством з питань виборів до сейму і сенату Польщі. 

Тексти конфіскованих лекцій українського кооперативного курсу для 
заочного навчання (1938 р.). 

Повідомлення Волинської воєводської команди державної поліції про 
розшук осіб. 

Тернопільський міський комісаріат державної поліції 
Komisariat  miejski policji państwowej w Tarnopolu 

Ф. 275, 1413 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Комісаріати державної поліції були створені у великих містах відповідно 
до статуту «Про державну поліцію» від 24 липня 1919 р. Очолював 
комісаріат комісар, якого призначав комендант Головної державної 
поліції. Безпосередньо підлягав Тернопільській повітовій команді 
державної поліції. 
Ліквідований у вересні 1939 р. 

 
Накази Тернопільської окружної команди державної поліції IX округу 

(1922–1923 рр.). 
Загальні накази комісаріату поліції (1925–1929 рр.). 
Декрети і звернення Галревкому (1920 р.), звернення КПЗУ (1931 р.). 
Інформації про діяльність політичних організацій і партій (1933, 1937–

1939 рр.). Відомості про діяльність УНДО (1926–1928 рр.). Інформація 
слідчого управління Тернопільського міського комісаріату державної поліції  
про діяльність комуністичних організацій (1932, 1937 рр.), кількість 
українських політичних організацій на території Західної України, їхня 
характеристика (1939 р.). 

Перелік легальних і нелегальних політичних організацій у 
Тернопільському воєводстві, їхня характеристика (1938 р.). 

Інструкція Міністерства внутрішніх справ Польщі про боротьбу з 
проституцією (1923 р.), листування з Тернопільським повітовим староством 
про притягнення до відповідальності осіб, які займалися проституцією (1925, 
1928, 1930 рр.). 

Списки комісаріату поліції на осіб-власників будинків розпусти (1925, 
1930, 1931 рр.). 

Перелік церков, костелів, синагог, фільварків, магазинів у Тернополі 
(1923 р.). 

Списки поліцейських дільниць Тернополя з відомостями про 
домовласників, а також державні, судові, фінансові установи, лікувальні, 
навчальні заклади, промислові підприємства та ін. (1927–1930 рр.). 

Списки вчителів польських і українських навчальних закладів  у 
Тернополі (1922–1923 рр.). 

Листування з Тернопільським повітовим староством про виступи 
українського народного театру ім. І. Тобілевича, списки артистів (1936 р.). 



Журнали обліку заарештованих (1923–1928, 1930–1932 рр.). 

Чортківський міський комісаріат державної поліції,  
м.Чортків Тернопільського воєводства 

Komisariat miejski policji рaństwоwej  
w Czortkowie województwa Tarnopolskiego 

Ф. 290, 3 од. зб., 1925–1927 рр. Опис. Пол. мова. 

Списки населення в Чорткові. 
 

ПРОКУРАТУРИ ОКРУЖНИХ СУДІВ 

Прокуратура Бережанського окружного суду,  
м. Бережани Тернопільського воєводства 
Prokuratura sądu okręgowego w Brzeżanach  

województwa Tarnopolskiego 

Ф. 288, 121 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Накази Міністерства юстиції Польщі, воєводської і повітової команд 
поліції. Рапорти Тернопільського слідчого управління про громадсько-
політичне становище у повіті і воєводстві, справи про розслідування і 
звинувачення окремих осіб. Звіти Генеральної прокуратури Польщі. 

 

Кременецька прокуратура четвертого району Ровенського судового 
округу, м. Кременець Кременецького повіту Волинського воєводства 
       Prokuratura Krzemieniecka 4-go rejonu sądu okręgowego w Równym,  

m. Krzemieniec powiatu Krzemienieckiego województwa Wołyńskiego 

Ф. 215, 868 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Кримінальні і цивільні справи. 

Прокуратура Тернопільського окружного суду,  
м. Тернопіль Тернопільського воєводства 
Prokuratura sądu okręgowego w Tarnopolu 

województwa Tarnopolskiego 

Ф. 287, 385 од. зб., 1918–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Циркуляри і розпорядження Міністерства юстиції Польщі, Львівського 
апеляційного суду про правила оформлення судових матеріалів про вбивства 
і нещасні випадки, правила виконання вироків, боротьбу зі шпигунством і 
спекуляцією. Накази комендантів повітових команд поліції; протоколи 
конференцій прокурорів та їхні списки, копії вироків, реєстаційні картки 



обліку справ із розгляду кримінальних злочинів. Ситуаційні рапорти команд 
поліції про політичне становище, стан безпеки і громадського порядку, 
діяльність партій, товариств і організацій. 

Прокуратура Чортківського окружного суду,  
м. Чортків Тернопільського воєводства 

Prokuratura sądu okręgowego w Czortkowie  
województwa Tarnopolskiego 

Ф. 289, 11 од. зб., 1934–1938 рр. Опис. Пол. мова. 

Судові справи окремих осіб, звинувачених у політичній діяльності і 
кримінальних злочинах. 

 
Кременецьке повітове третейське управління,  

м. Кременець Волинського воєводства 
Krzemieniecki powiatowy zarząd rozjemczy 
w Krzemienieс województwa Wołyńskiego 

 
Ф. 219, 901 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Засновано в другому півріччі 1932 р. для розгляду грошових спірних 
позовів між землевласниками, які володіли наділами землі до 100 га, а 
також між ними і кредиторами. Було підвідомче повітовому бюро-
фінансування сільського господарства. Ліквідовано у вересні 1939 р. 

 
Обіжники і розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства 

землеробства і сільськогосподарських реформ Польщі, воєводського бюро 
фінансування сільського господарства. 

Місячні звіти про роботу Кременецького повітового третейського 
управління, звіти інспекторів про перевірку його роботи. 

Справи про вирішення конфліктів між дебіторами і кредиторами, розгляд 
прохань боржників про надання відстрочок для сплати боргів. 
 

Окружні суди 

3 фонди, 3067 од. зб., 1919–1939 рр. Описи. Пол. мова. 

Створені польським урядом в 1919 р. на основі окружних судів Австро-
Угорщини.  
Розглядали всі карні справи, за винятком тих, що підлягали розгляду 
судами для неповнолітніх або у спрощеному порядку, а також цивільні 
справи за позовами на суму не більше 50 тис. злотих, спірні справи 
майнового і немайнового характеру, про банкрутство, розлучення. 
Апеляційною інстанцією для справ, розглянутих окружними судами, був 
Львівський апеляційний суд. Відповідно окружні суди були вищою 
апеляційною інстанцією для повітових (громадських) судів. 
Ліквідовані у вересні 1939 р. 

 



Звіти ревізійної комісії про перевірку роботи судових виконавців 
гродських судів (1935 р.). 

Карні справи про вбивства, поранення, крадіжки, хуліганство, 
переховування вогнепальної зброї, зловживання службовим становищем, 
порушення державної монополії в торгівлі. 

Цивільні справи про позови за борги, встановлення права на спадщину і 
майно, сплату аліментів тощо. 

Справи на реєстрацію фірм, кооперативів, нерухомого майна та прав  
власності на землю. 

 
Бережанський окружний суд  
Sąd okręgowy w Brzeźanach 
Ф. 188, од. зб. 2334, 1919–1939 рр. 

Тернопільський окружний суд  
Sąd okręgowy w Tarnopolu 
Ф. 147, 602 од. зб., 1919–1939 рр. 

Чортківський окружний суд  
Sąd okręgowy w Czortkowie 
Ф. 362, 133 од. зб., 1921–1939 рр. 

 

Гродські суди 

26 фондів, 15514 од. зб., 1919–1939 рр. Описи. Пол. мова. 

Повітові суди, що діяли на території Галичини в період Австро-
Угорщини, продовжували без істотних змін існували після переходу цієї 
території до Польщі. Судовою реформою 6 лютого 1928 р. вони були 
перетворені на громадські суди. На території Тернопільського 
воєводства діяли 34 громадські суди, які були судами першої інстанції, 
розглядали карні, цивільні і безспірні справи. З цивільних справ 
розглядали справи за позовами на суму не більше 1000 злотих, а також 
справи незалежно від суми позову, якщо вони не стосувалися 
компетенції судів інших категорій, справи про встановлення спадщини й 
опіки, про найм і виселення з квартир, іпотечні справи та ін. Крім того, 
вони розглядали дрібні карні справи про крадіжки, нанесення образ, 
хуліганство, непокірність властям тощо, за якими передбачалося 
ув’язнення терміном до 2 років. Вищою інстанцією для справ, 
розглянутих гродськими судами, були окружні суди. 
Ліквідовані у вересні 1939 р. 

 
Обіжники і розпорядження окружних судів. Звіти і рапорти судового 

виконавця Тернопільського громадського суду за 1939 р. 
Протоколи перевірки роботи Лановецького гродського суду (ф. 19, 

1937 р.). Статистичні відомості про кількість осіб, притягнених до судової 
відповідальності (ф. 176, 1936 р.). 

Карні справи про обвинувачення за опір представникам влади, образу 
урядовців та поліцейських (ф. ф. 18, 19, 126, 182, 189, 1924–1939 рр.),  



висловлювання проти польського уряду й агітацію проти сплати податків, 
участі у виборах, а також про розповсюдження нелегальної літератури 
(ф. ф. 18, 19, 1932 р.; ф. 125, 1920 р., 1923 р.; ф. 182, 1939 р.; ф. 189, 1930 р., 
1939 р.), співробітництво в радянських установах у 1920 р. (ф. 186, 1923 р.), 
переховування вогнепальної зброї, порушення ліній зв’язку, підпали, 
порубку лісу та ін. 

Цивільні справи про встановлення прав спадщини, опіки над малолітніми 
дітьми, ствердження контрактів, купівлі-продажу майна та позовні справи. 

 
Бережанський гродський суд 
Sąd grodzki w Brzeżanach 
Ф. 171, 1665 од. зб., 1919–1939 рр. 

Борщівський гродський суд  
Sąd grodzki w Borszczowie 
Ф. 261, 59 од. зб., 1920–1937 рр. 

Буданівський гродський суд 
Sąd grodzki w Budzanowie 
Ф. 186, 456 од. зб., 1919–1939 рр. 

Бучацький гродський суд  
Sąd grodzki w Buczaczu 
Ф. 211, 392 од. зб., 1919–1939 рр. 

Вижгородський гродський суд 
Sąd grodzki w Wyszgoródku 
Ф. 182, 1013 од. зб., 1929–1935 рр. 

Вишнівецький гродський суд  
Sąd grodzki w Wiśniowcu  
Ф. 172, 185 од. зб., 1929–1934 рр. 
 
Гримайлівський гродський суд  
Sąd grodzki w Grzymałowie 
Ф. 23, 147 од. зб., 1919–1938 рр. 

Гусятинський гродський суд  
Sąd grodzki w Husiatynie 
Ф. 126, 528 од. зб., 1919–1938 рр. 

Заліщицький гродський суд  
Sąd grodzki w Zaleszczykach 
Ф. 359, 18 од. зб., 1929–1939 рр. 

Заложцівський гродський суд  
Sąd grodzki w Założcach 
Ф. 358, 1 од. зб., 1936–1939 рр. 



Збаразький гродський суд  
Sąd grodzki w Zbarażu 
Ф. 123, 603 од. зб., 1919–1939 рр. 

Зборівський гродський суд  
Sąd grodzki w Zborowie 
Ф. 360, 2 од. зб., 1937–1938 рр. 

Козівський гродський суд  
Sąd grodzki w Kozowej 
Ф. 189, 482 од. зб., 1929–1939 рр. 

Копичинський гродський суд  
Sąd grodzki w Kopyczyńcach 
Ф. 125, 4139 од. зб., 1919–1929 рр. 

Кременецький гродський суд  
Sąd grodzki w Krzemieńcu 
Ф. 149, 3825 од. зб., 1929–1939 рр. 

Лановецький гродський суд  
Sąd grodzki w Łanowcach  
Ф. 19, 507 од. зб., 1934–1939 рр. 

Мельницький гродський суд  
Sąd grodzki w Mielnicy 
Ф. 18, 1054 од. зб., 1919–1939 рр. 

Микулинецький гродський суд  
Sąd grodzki w Mikulińcach 
Ф. 175, 276 од. зб., 1933–1939 рр. 

Монастириський гродський суд  
Sąd grodzki w Monastyrzyskach 
Ф. 368, 5 од. зб., 1927–1933 рр. 

Новосільський гродський суд  
Sąd grodzki w Nowym Siole 
Ф. 267, 27 од. зб., 1929–1938 рр. 

Підволочиський гродський суд 
Sąd grodzki w Podwołoczyskach 
Ф. 176, 2149 од. зб., 1929–1938 рр. 

Підгаєцький гродський суд  
Sąd grodzki w Podhajcach 
Ф. 452, 4 од. зб., 1924–1937 рр. 

Скалатський гродський суд  
Sąd grodzki w Skałacie 
Ф. 24, 93 од. зб., 1927–1938 рр. 



Теребовлянський гродський суд  
Sąd grodzki w Trembowli 
Ф. 214, 2928 од. зб., 1919–1937 рр. 

Тернопільський гродський суд  
Sąd grodzki w Tarnopolu 
Ф. 25, 2405 од. зб., 1929–1939 рр. 

Чортківський гродський суд  
Sąd grodzki w Czortkowie 
Ф. 361, 9 од. зб., 1929–1939 рр. 

Мирові суди 

5 фондів, 5316 од. зб., 1919–1928 рр. Описи. Пол. мова. 

Після окупації Кременецького повіту польською армією влітку 1919 р. 
згідно з декретом польського уряду від 8 лютого 1919 р. відновили свою 
діяльність мирові суди. Судовою реформою від 6 лютого 1928 р. вони 
були перетворені в гродські суди. 

 
Обіжники та розпорядження Міністерства юстиції Польщі, Волинського 

та Ровенського окружних судів (ф. 22, 1922 р., 1926 р.). 
Листування з прокуратурою Ровенського окружного суду і повітовим 

відділом самоуправління з організаційних питань (ф. 22, 1924 р.). 
Карні справи про обвинувачення в побоях, образах, дрібних крадіжках, 

підпалах, порубках лісу (1920–1928 рр.). 
Цивільні справи про встановлення права власності на землю, майно,  

спадщину, встановлення опіки на майно. Позовні справи про сплату боргів і 
аліментів, а також про розподіли землі та майна (1920–1928 рр.). 

 
Вижгородський мировий суд 
Sąd pokoju w Wyszogródku  
Ф. 165, 248 од. зб., 1927–1928 рр. 
 
Вишнівецький мировий суд 
Sąd pokoju w Wiśniowcu 
Ф. 164, 340 од. зб., 1927–1928 рр. 

Жуковецький мировий суд 
Sąd pokoju w Źukowcach 
Ф. 22, 408 од. зб., 1921–1926 рр. 

Кременецький мировий суд 
Sąd pokoju w Krzemieńcu 
Ф. 150, 4916 од. зб., 1920–1928 рр. 



Почаївський мировий суд 
Sąd pokoju w Poczajowie 
Ф. 170, 303 од. зб., 1923–1927 рр. 

Тернопільська кримінальна слідча тюрма  
(Тернопільська ізоляційна тюрма), м. Тернопіль  

Więzienie izolacyjne w Tarnopolu 

Ф. 285, 1118 од. зб., 1920–1938 рр. Опис. Пол. мова. 

У 1920–1936 р. – кримінально-слідча тюрма, з 1937 р. – ізоляційна 
тюрма. 

 
Розпорядження та інструкції Міністерства юстиції Польщі, голови  

окружного суду і начальника тюрми про посилення режиму тюремної  
служби, придбання медичного устаткування і медикаментів. Листування з 
Міністерством юстиції, Львівським апеляційним судом та іншими установами 
про утримання політв’язнів, санітарний стан тюрми тощо. 

Відомості про кількість ув’язнених, донесення про укомплектування і 
кількість наглядачів службовців. Вироки судів і амбулаторні картки 
ув’язнених у тюрмі, справи про розслідування втеч, листування з іншими 
тюрмами щодо транспортування ув’язнених та її списки. 

 

Нотаріуси 

72 фонди, 5527 од. зб., 1860–1939 рр. Описи. Пол. мова. 

Нотаріус Калиневич Лєх в м. Бережани 
Тернопільського воєводства 
 Notarjusz Kaliniewicz Lech w Brzeźanach 
Ф. 453, 1 од. зб., 1933 р. 

Нотаріус Вітославський Теофіл в м. Борщів  
Борщівського повіту Галицького намісництва 
Notarjusz Witosławski Teofil w Borszczowie  
Ф. 58, 206 од. зб., 1891–1900 рр. 

Нотаріус Городинський Олександр в м. Борщів 
Борщівського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Horodyński Aleksander w Borszczowie  
Ф. 99, 55 од. зб., 1878–1889 рр. 

Нотаріус Клима в м. Борщів 
Борщівського повіту Галицького намісництва 
Notarjusz Klima w Borszczowie 
Ф. 66, 19 од. зб., 1908 р. 



Нотаріус Кахникевич у м. Борщів 
Борщівського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Kachnikiewicz w Borszczowie  
Ф. 80, 26 од. зб., 1908–1909 рр. 

Нотаріус Постемпський Ян у м. Борщів 
Борщівського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Postępski Jan w Borszczowie  
Ф. 105, 20 од. зб., 1906 р. 

Нотаріус Лагодинський Роман у м. Буданів 
 Теребовлянського повіту Тернопільського воєводства   
Notarjusz Lagodyński Roman w Budzanowie  
Ф. 206, 40 од. зб., 1927–1930 рр. 
 
Нотаріус Геллерт Едвард у м. Вишгородок  
Кременецького повіту Волинського воєводства  
Notarjusz Gellert Edward w Wyszogrodku  
Ф. 155, 8 од. зб., 1926–1932 рр. 
 
Нотаріус Закшевський Володимир у м. Вишнівець 
Кременецького повіту Волинського воєводства  
Notarjusz Władzimierz Zakszewski w Wiśniowcu  
Ф. 167, 2 од. зб., 1932 р. 

Нотаріус Калуга Вітольд у м. Вишнівець 
Кременецького повіту Волинського воєводства  
Notarjusz Kaluga Witold w Wiśniowcu  
Ф. 158, 20 од. зб., 1928–1931 рр. 

 Нотаріус Калуга Костянтин у м. Вишнівець 
Кременецького повіту Волинського воєводства  
Notarjusz Kaluga Konstanty w Wiśniowcu  
Ф. 156, 10 од. зб., 1933 р. 

Нотаріус Мемець у м. Вишнівець 
Кременецького повіту Волинського воєводства  
Notarjusz Miemiec w Wiśniowcu 
Ф. 157, 5 од. зб., 1932–1933 рр. 

Нотаріус Гайда в м. Гримайлів  
Скалатського повіту Галицького намісництва 
Notarjusz Hajda w Grzymałowie 
Ф.151, 10 од. зб., 1885–1887 рр. 

Нотаріус Маєр у м. Гримайлів 
Скалатського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Majer w Grzymałowie 
Ф. 82, 94 од. зб., 1904–1914 рр. 



 Нотаріус Маначинський у м. Гримайлів 
Скалатського повіту Г алицького намісництва 
 Notarjusz Manaczyński  w Grzymałowie  
Ф. 81, 60 од. зб., 1888–1894 рр. 

Нотаріус Мочульський Михайло  у м. Гримайлів 
Скалатського повіту Тернопільського воєводства  
Notarjusz Moczulski Michal w Grzymałowie  
Ф. 107, 106 од. зб., 1921–1931 рр. 

Нотаріус Шелевський Францішек у м. Гримайлів 
Скалатського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Szelewski Franciszek w Grzymałowie  
 Ф. 83, 33 од. зб., 1899–1902 рр. 

Нотаріус Грушкевич Лонгин у смт. Гусятин  
Гусятинського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Hruszkiewiecz Longin w Husiatynie  
Ф. 86, 45 од. зб., 1877–1887 рр. 

Нотаріус Пенткевич у смт. Гусятин  
Гусятинського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Piątkiewicz w Husiatynie 
Ф. 61, 10 од. зб., 1920 р. 

Нотаріус Рудницький Костянтин у смт. Гусятин  
Гусятинського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Rudnicki Konstanty w Husiatynie  
Ф. 87, 177 од. зб., 1894–1904 рр. 

Нотаріус Гросс у м. Заліщики  
Заліщицького повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Gross w Zaleszczykach 
Ф. 96, 112 од. зб., 1882–1902 рр. 

Нотаріус Шадковський Євген у м. Заліщики  
Заліщицького повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Szadkowski Eugeniusz w Zaleszczykach  
Ф. 104, 69 од. зб., 1871–1879 рр. 

Нотаріус Камінський Зенон у м. Заложці  
Тернопільського воєводства  
Notariusz Kamiński Zenon  w Założach 
Ф. 449, 27 од. зб., 1930–1934 рр. 

Нотаріус Левицький Єжи у м. Заложці  
Тернопільського воєводства 
 Notarjusz Lewicki Jerzy w Założcach 
Ф. 450, 20 од. зб., 1934–1939 рр. 



Нотаріус Габришевський Станіслав у м. Збараж  
Тернопільського воєводства  
Notarjusz Gabryrzewski Stanisław w Zbarażu 
Ф. 442, 7 од. зб., 1918–1920 рр. 

Нотаріус Кукавський Вітольд у м. Збараж 
Збаразького повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Kukawski Witold w Zbaraźu 
Ф. 106, 200 од. зб., 1869–1891 рр. 

Нотаріус Савчинський у м. Збараж 
Збаразького повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Sawczyński w Zbarażu   
Ф. 210, 11 од. зб., 1892–1893 рр. 

Нотаріус Видавський Костянтин у м. Копичинці 
 Гусятинського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Wydawski Konstanty w Kopyczyńcach  
Ф. 98, 70 од. зб., 1888–1903 рр. 

Нотаріус Габер у м. Копичинці  
Гусятинського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Haber w Kopyczyńcach 
Ф. 62, 10 од. зб., 1904–1905 рр. 

Нотаріус Полянський Феліціан у м. Копичинці  
Гусятинського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz  Poliański Felician w Kopyczyńcach  
Ф. 90, 10 од. зб., 1898–1899 рр. 

Нотаріус Полянський Феліціан у м. Копичинці  
Гусятинського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Polański Felicijan w Kopyczyńcach  
Ф. 91, 212 од. зб., 1877–1900 рр. 

Нотаріус Белиця у м. Кременець  
Кременецького повіту Волинського воєводства  
Notarjusz Bielica w Krzemieńcu 
Ф. 252, 25 од. зб., 1933–1939 рр. 

Нотаріус Горецький Стефан у м. Кременець 
Кременецького повіту Волинського воєводства  
Notarjusz Gorecki Stefan w Krzemieńcu  
Ф. 166, 76 од. зб., 1922–1939 рр. 

Нотаріус Гуляницький у м. Кременець 
Кременецького повіту Волинської губернії  
Notariusz Gulyanitski w Krzemieńcu  
Ф. 154, 9 од. зб., 1912–1917 рр. 



Нотаріус Кеніг у м. Кременець 
Кременецького повіту Волинського воєводства  
Notarjusz Kenig w Krzemieńcu 
Ф. 159, 9 од. зб., 1932–1933 рр. 

Нотаріус Шубяковський Фортунат у м. Кременець 
Кременецького повіту  
Notarjusz Szubiakowski Fortunat w Krzemieńcu 
Ф. 160, 42 од. зб., 1921–1931 рр. 

Нотаріус Білевич Яків у м. Мельниця  
Борщівського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Bilewicz Jakób w Mielnicy 
Ф. 60, 30 од. зб., 1906–1910 рр. 

Нотаріус Зубек Юзеф у м. Мельниця  
Борщівського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Zubek Jósef w Mielnicy  
Ф. 100, 98 од. зб., 1887–1896 рр. 

Нотаріус Райнер Бенжамін-Максимиліан  у м. Мельниця  
Борщівського повіту Галицького намісництва.  
Notarjusz Rajner Benjamin-Maksymilian w Mielnicy 
Ф. 59, 105 од. зб., 1896–1905 рр. 

Нотаріус Гологорський Роман у м. Микулинці  
Тернопільського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Gologorski Roman w Mikulińcach  
Ф. 63, 62 од. зб., 1912–1921 рр. 

Нотаріус Садовський Владислав у м. Микулинці 
Тернопільського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Sadowski Wladislaw w Mikulińcach  
Ф. 101, 289 од. зб., 1879–1896 рр. 

Нотаріус Соболевський у м. Микулинці  
Тернопільського повіту Тернопільського воєводства  
Notarjusz Sobolewski w Mikulińcach  
Ф. 65, 36 од. зб., 1923–1927 рр. 

Нотаріус Тишецький Ян у м. Микулинці  
Тернопільського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Tyszecki Jan w Mikulińcach  
Ф. 64, 183 од. зб., 1896–1909 рр. 

Нотаріус Дембовський у с. Нове Село  
Збаразького повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Dębowski w Nowem Siole  
Ф. 135, 20 од. зб., 1888–1892 рр.  



Нотаріус Соболь Францішек у с. Нове Село  
Збаразького повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Sobol Franciszek w Nowem Siole  
Ф. 97, 39 од. зб., 1883–1888 рр. 

Нотаріус Дембіцький у м. Підволочиськ  
Скалатського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Dębicki w Podwołoczyskach  
Ф. 84, 9 од. зб., 1898 р. 

Нотаріус Пенткевич у м. Підволочиськ  
Скалатського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Piątkiewicz w Podwołoczyskach  
Ф. 71, 33 од. зб., 1900–1903 рр. 

Нотаріус Фогель Томаш у м. Підволочиськ  
Скалатського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Vogl Tomasz w Podwołoczyskach 
Ф. 69, 8 од. зб., 1887 р. 

Нотаріус Білінський Тадеуш у м. Скалат  
Скалатського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Biliński Tadeusz w Skałacie 
Ф. 94, 319 од. зб., 1881–1896 рр. 

Нотаріус Дембіцький у м. Скалат 
Скалатського повіту Галицького намісництва 
Notarjusz Dębicki w Skałacie  
Ф. 72, 45 од. зб., 1898–1899 рр. 

Нотаріус Паславський у м. Скалат 
Скалатського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Pasławski w Skałacie  
Ф. 95, 39 од. зб., 1874–1880 рр. 

Нотаріус Берхард Кароль у м. Теребовля  
Теребовлянського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Вerchard Karol w Trembowli  
Ф. 89, 240 од. зб., 1887–1919 рр. 

Нотаріус Дерповський у м. Теребовля  
Теребовлянського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Derpowski w Trembowli  
Ф. 78, 6 од. зб., 1860–1864 рр. 

Нотаріус Магонський Антон у м. Теребовля  
Теребовлянського повіту Тернопільського воєводства  
Notarjusz Magoński Antoni w Trembowli  
Ф. 88, 133 од. зб., 1921–1931 рр. 



Нотаріус Промінський у м. Теребовля  
Теребовлянського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Prominski w Trembowli  
Ф. 102, 140 од. зб., 1862–1886 рр. 

Нотаріус Білінський Тадеуш у м. Тернопіль  
Тернопільського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Biliński Tadeusz w Tarnopolu  
Ф. 93, 270 од. зб., 1904–1920 рр. 

Нотаріус Вайдовський Теофіль у м. Тернопіль  
Тернопільського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Wajdowski Teofil w Tarnopolu  
Ф. 92, 452 од. зб., 1894–1920 рр. 

Нотаріус Вайсберг у м. Тернопіль 
Тернопільського повіту Тернопільського воєводства  
Notarjusz Weissberg w Tarnopolu  
Ф. 110, 41 од. зб., 1934–1939 рр. 

Нотаріус Гологорський Роман у м. Тернопіль 
Тернопільського повіту Тернопільського воєводства 
Notarjusz Gologorski Roman w Tarnopolu  
Ф. 74, 17 од. зб., 1922–1924 рр. 

Нотаріус Дескур у м. Тернопіль 
Тернопільського повіту Тернопільського воєводства  
Notarjusz Deskur w Tarnopolu  
Ф. 76, 34 од. зб., 1925–1926 рр. 

Нотаріус Мандель Ян у м. Тернопіль 
Тернопільського повіту Тернопільського воєводства  
Notarjusz Mandela Jan w Tarnopolu  
Ф. 77, 43 од. зб., 1918–1924 рр. 

Нотаріус Пенткевич у м. Тернопіль 
Тернопільського повіту Тернопільського воєводства  
Notarjusz Piątkiewicz w Tarnopolu  
Ф. 79, 99 од. зб., 1918–1923 рр. 

Нотаріус Прашіль Юзеф у м. Тернопіль 
Тернопільського повіту Тернопільського воєводства 
 Notarjusz Praschil Jozef w Tarnopolu  
Ф. 109, 131 од. зб., 1923–1939 рр. 
 
Нотаріус Промінський Адольф у м. Тернопіль 
Тернопільського повіту Тернопільського намісництва  
Notarjusz Promiński Adolf w Tarnopolu  
Ф. 75, 11 од. зб., 1894–1895 рр. 



Нотаріус Ротт у м. Тернопіль 
Тернопільського повіту Тернопільського воєводства  
Notarjusz Rott w Tarnopolu 
Ф. 209, 2 од. зб., 1930 р. 

Нотаріус Філіпчак Броніслав у м. Тернопіль 
Тернопільського повіту Тернопільського воєводства  
Notarjusz Filipczak Bronisław w Tarnopolu  
Ф. 108, 140 од. зб., 1926–1939 рр. 

Нотаріус Шидловський Фердинанд у м. Тернопіль 
Тернопільського повіту Тернопільського воєводства 
Notarjusz Szydlowski Ferdynant w Tarnopolu  
Ф.73, 40 од. зб., 1892–1893 рр. 
 
Нотаріус Ярський Владислав у м. Тернопіль 
Тернопільського повіту Тернопільського воєводства  
Notarjusz Jarski Władysław w Tarnopolu  
Ф. 85, 9 од. зб., 1937–1939 рр. 
 
Нотаріус Ленартович Кароль у м. Товсте  
Заліщицького повіту Галицького наиісництва  
Notarjusz Lenartowicz Karol w Tłustem 
Ф. 70, 8 од. зб., 1887 р. 
 
Нотаріус Рубчинський Владислав у м. Товсте  
Заліщицького повіту Галицького намісництва 
Notarjusz Rubczyński Władysław w Tłustem  
Ф. 68, 99 од. зб., 1892–1902 рр. 

Нотаріус Беньковський Адам у м. Чортків  
Чортківського повіту Галицького намісництва  
Notarjusz Bieńkowski Adam w Czortkowie  
Ф. 103, 277 од. зб., 1864–1893 рр. 

Нотаріус Завадський Владислав у м. Чортків 
Чортківського повіту Галицького намісництва 
Notarjusz Zawadzki Władysław w Czortkowie  
Ф. 67, 95 од. зб., 1884–1901 рр. 

 



ФІНАНСОВІ ТА ЗЕМЕЛЬНІ УПРАВЛІННЯ 

Тернопільське окружне земельне управління, м. Тернопіль 
Okręgowy urząd ziemski w Tarnopolu 

Ф. 34, 1448 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Створене 1 квітня 1928 р. згідно з розпорядженням ради уряду Польщі 
від 6 грудня 1927 р. як виконавчий орган із проведення земельної 
реформи 1925 р. на території Тернопільського воєводства шляхом 
парцеляції, об’єднання земельних ділянок кожного окремого 
землевласника в єдиний масив та ліквідації сервітутів.* Земельне 
управління підпорядковувалося Міністерству земельних реформ, а з 
1932 р. – Міністерству сільського господарства і земельних реформ. 
Здійснювало керівництво повітовими земельними управліннями, 
компетенція яких постійно змінювалась і розповсюджувалася на 
територію одного або кількох повітів. Відповідно до постанови 
президента Польщі від 27 жовтня 1933 р. і розпорядження 
тернопільського воєводи від 31 грудня 1933 р. функції окружного 
земельного управління передані відділу сільського господарства та 
земельних реформ, створеному в складі воєводського управління. 

 
Обіжники, розпорядження та інструкції Міністерства земельних реформ 

та Міністерства сільського господарства і земельних реформ Польщі, про 
проведення робіт з меліорації, парцеляції, об’єднання земельних ділянок, 
встановлення цін на землю. Проекти аграрних законів (1924–1933 рр.). 

Рішення про проведення землевпорядних робіт (1927–1929 рр.). Реферат 
про проведення кредитної кампанії та порядок надання позик державними 
земельними банками (1931 р.). 

Протоколи з’їздів, конференцій і засідань земельних комісій (1928–
1931 рр.). Плани проведення землевпорядкувальних робіт (1928–1933 рр.). 
Звіти про роботу земельного управління (1930–1932 рр.), хід парцеляції та 
будівництва (1928–1933 рр.), перевірку роботи повітових земельних 
управлінь, земельних комісарів та хід вимірювальних робіт (1928–1933 рр.). 

Статистичні звіти та відомості: про парцеляцію та «сцаління» 
(об’єднання земельних ділянок в єдиний масив), наявність нерухомого майна 
у великих землевласників, монастирів та церков, кількість землі, закупленої 
колоністами та розмір надання їм позик. Списки землевласників 
Бережанського (1921 р.), Збаразького (1927 р.), Копичинського (1928 р.), 
Скалатського та Теребовлянського (1921 р.), Тернопільського (1926 р.) 
повітів. Списки покупців земельних ділянок. Плани земельних ділянок, 
матеріали про проведення вимірювальних робіт. Журнали обліку 
вимірювальних робіт, проведених приватними землевпорядниками. 

Контракти про купівлю і продаж земельних ділянок. 
Листування з Міністерством землеробства і земельних реформ Польщі з 

організаційних питань. Відомості про нагородження службовців за 
проведення парцеляції. Річний баланс на 1931–1932 рр. та матеріали до 

                                                             
* Сервітут — обмеження права користуватися чужою власністю. 



нього. Баланс зворотного фонду з проведення земельної реформи станом на 1 
квітня 1932 р. та матеріали до нього. 

Кременецьке повітове земельне управління, м. Кременець 
Powiatowy urząd ziemski w Krzemieńcu 

Ф. 324, 7 од. зб., 1925–1933 рр. Опис. Пол. мова. 

Організовано на підставі розпорядження головного земельного 
управління Польщі від 23 серпня 1920 р. для проведення земельних 
реформ 1920 і 1925 рр., які здійснювалися з метою створення великих 
земельних господарств, продажу землі поміщикам. 

 
Справи про об’єднання земельних ділянок у суцільні масиви (1925–1930, 

1931, 1935 рр.). Списки землеволодінь та покупців земельних ділянок. Плани 
земельних ділянок жителів Кременецького повіту. 

Плани поміщицьких землеволодінь. Алфавітний покажчик реєстру  
земельних ділянок с. Сураж (1933 р.). 

Повітові фінансові управління 

3 фонди, 1919–1939 рр. Описи. Пол. мова. 

Засновані згідно з положенням Міністерства фінансів Польщі від 31 лип-
ня 1919 р. для оподаткування і стягнення податків з промислових і 
торговельних підприємств, а також сільського і міського населення на 
території повіту. Збаразьке і Тернопільське повітові фінансові 
управління були до квітня 1935 р. підвідомчі другій, а пізніше – першій 
Львівській фінансовій палаті. 
Припинили діяльність у вересні 1939 р. 

Тернопільське окружне фінансове управління, м. Тернопіль 
Urząd skarbowy w Tarnopolu 

Ф. 31, 2506 од. зб., 1918–1942 рр. Описи. Пол. мова. 

Циркуляри, інструкції і розпорядження Міністерства фінансів Польщі, 
Львівської фінансової палати (1920–1939 рр.). 

Протоколи конференцій і з’їздів начальників та працівників фінансових 
управлінь (1930, 1932–1934 рр.). 

Справи про стягнення податків, списки платників податків (1919–
1939 рр.). 

Журнали обліку стягнення земельного податку з греко-католицьких та 
римо-католицьких парафій Борщівського (1922 р.), Бродівського (1918–
1922 рр.), Зборівського та Перемишлянського (1922 р.) повітів. 

Журнал обліку домовласників у Тернополі із вказаним розміром податку 
(1918–1919 рр.). Списки домовласників у Тернополі (приблизно 1930, 1934–
1937 рр.). Матеріали про оподаткування землевласників Тернопільського 
повіту з відомостями про майновий стан (1919–1920, 1922–1934, 1936 рр.). 



Облікові листи землеволодінь у Тернопільському повіті (1919–1939 рр.); є 
відомості за окупаційний період (1941–1942 рр.). 

Копії контрактів купівлі-продажу нерухомого майна приватними 
особами та документів про спадщину (1922–1939 рр.). 

Збаразьке повітове податкове управління, м. Збараж 
Powiatowy urząd podatkowy w Zbarażu 

Ф. 257, 732 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Матеріали про облік земельних володінь для оподаткування у 
Збаразькому повіті (1922–1939 рр.); є документи окупаційного періоду 1941–
1942 рр., що стосуються земельного володіння.  

Кременецьке повітове фінансове управління, м. Кременець 
Urząd skarbowy powiatu Krzemienieckiego 

Ф. 208, 1663 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Утворено згідно з положенням Міністерства фінансів Польщі від 31 
липня 1919 р. * До його компетенції належало визначення податків і 
контроль за їх стягненням. Було підвідомче Волинській фінансовій 
палаті.** Припинило існування у вересні 1939 р. 

 
Циркуляри, інструкції і розпорядження Міністерства фінансів Польщі, 

Волинської фінансової палати (1921–1939 рр.). 
Протоколи з’їздів та нарад начальників фінансових управлінь Волинської 

фінансової палати (1936, 1938 р.), Кременецького фінансового управління 
(1929, 1932, 1935 рр.), протоколи засідань ревізійної комісії управління 
(1934–1939 рр.). 

Матеріали з оподаткування (1932–1939 рр.). 
Справи щодо визначення розміру податку на спадщину (1921–1939 рр.). 
Копії контрактів купівлі-продажу нерухомого майна приватними 

особами (1926–1939 рр.). 
Списки ремісників в окремих гмінах Кременецького повіту (1930–

1937 рр.). 

Банкірська контора Ґельмана,  
м. Тернопіль Тернопільського воєводства 

Dom bankowy Gellmana w Tarnopolu  
województwa Tarnopolskiego 

Ф. 56, 10 од. зб., 1928–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Створена в 1931 р. згідно з рішенням Міністерства фінансів Польщі.  
Ліквідована у вересні 1939 році. 

                                                             
* Dziennik Praw Panstwa Polskiego: — 1919.— № 65.—  poz. 391 
** Dziennik Ustaw Rz. P.— 1921.— № 41.—  poz. 254 



 
Касові книги прибутків і видатків коштів, книги обліку боржників, місяч-

ні баланси. Листування з Міністерством фінансів Польщі, Львівською 
торговою палатою про надання дозволу на відкриття контори. 

Тернопільська міська ощадна каса, м. Тернопіль  
Kasa oszczędnosci w Tarnopolu 

Ф. 57, 10 од. зб., 1900–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Заснована в 1870 р. як тимчасова установа. Згідно зі статутом від 1877 р. 
діяла постійно. Здійснювала концентрацію грошових коштів для надання 
кредитів окремим особам, переважно торговцям і підприємцям. Фонд 
грошових коштів поповнювався за рахунок вкладників членів каси і 
прибутків, відрахованих від відсотків позик. Ліквідована у вересні 1939 
році. 
 

Ощадні книжки вкладників каси, списки боржників, повідомлення 
Краківського банку Польщі про надання векселів, листування з Гамбурзьким 
банком (Німеччина). 

ГОСПОДАРСЬКО-ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА 

Тернопільське відділення текстильної фірми  
«Шайбера-Ґромана» у м. Лодзь, м. Тернопіль 

     Tarnopolski wydział fabryki wyrobów włókienniczych Scheibera  
i Gromana w Łodzi. 

Ф. 117, 19 од. зб., 1937–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Займалася збутом текстильних товарів. 
 
Особові рахунки покупців текстильних товарів (1937 р.). 
Зразки текстильних товарів фірми (1937 р.). 
Відомості про обсяги продажів товарів (1938–1939 рр.). 
 

Тернопільське відділення машинно-швейної компанії «Зінгер»  
у м. Варшава, м. Тернопіль 

Tarnopolski wydział spółki narzędzia szwackiego «Singer»  
w Warszawie 

Ф. 114, 47 од. зб., 1927–1939 рр., Опис. Пол. мова. 

Засновано не пізніше 1927 р. 
Займалося рекламою та продажем швейних машин  «Зінгер» і їхніх 
комплектуючих. 

 
Циркуляри і розпорядження центрального агентства машинно-швейної 

компанії «Зінгер» у Варшаві (1927–1928 рр.). 



Листування з центральним агентством компанії «Зінгер» у Варшаві з 
виробничих питань (1927–1928 рр.). Тижневі звіти магазинів про обсяги 
продаж швейних машин (1928–1930 рр.). Особові рахунки покупців швейних 
машин (1929–1939 рр.). 

 

Склад текстильних товарів  
фірми «Гольдшмідт і Шпіро» у м. Тернопіль. 

Magazyn wyrobów włókienniczych firmy «Goldszmidt  
i Spiro» w Tarnopolu 

Ф. 112, 49 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Листування з львівською фірмою «Гольдшмідт і Шпіро» з виробничих 
питань (1936 р.), з фабрикою про пересилання товарів (1937 р.). 

Договори і заклади на відпуск текстильних товарів (1933–1939 рр.). 
Книга обліку боржників (1930 р.). 

Борщівська електростанція,  
м. Борщів Тернопільського воєводства 

Elektrownia w Bоrszczowie województwa Tarnopolskiego 

Ф. 427, 1 од. зб., 1938–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Щоденні звіти про роботу електростанції (1938–1939 рр.) 
 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУ І ЗВ’ЯЗКУ 

Тернопільське міське поштово-телеграфне управління,  
м. Тернопіль Тернопільського воєводства 
Urząd pocztowo-telegraficzny w Tarnopolu  

województwa Tarnopolskiego 

Ф. 256, 3 од. зб., 1933–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Списки. Посвідчення особи. Графіки відпусток службовців. Відомості на 
виплату зарплати. 

Підволочиська залізнична станція польських державних доріг, 
м. Підволочиськ Тернопільського воєводства 
Polskie Koleje Państwowe, stacja Podwołoczyska  

województwa Tarnopolskiego 

Ф. 321, 12 од. зб., 1928–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Інструкції Міністерства шляхів сполучення Польщі про зберігання 
військової таємниці на залізниці. Циркуляри окружної дирекції державних 



доріг у Львові про посилення служби безпеки на залізниці, порядок руху, 
навчання залізничників з протиповітряної та хімічної оборони. 

 

ОСВІТНІ УСТАНОВИ ТА НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

Повітові шкільні ради 

3 фонди, 1921–1933 рр. Описи. Пол. мова. 

Згідно з положеннями від 1 грудня 1870 р., 21 червня 1873 р. і 6 грудня 
1887 р. на території Галичини були створені окружні шкільні ради, які 
уряд Польщі в 1921 р. перетворив на повітові шкільні ради. Здійснювали 
нагляд за роботою державних і приватних початкових та семирічних 
шкіл, а також шкіл для дорослих і дошкільних закладів. Крім того, 
керували роботою місцевих шкільних рад. Компетенція кожної повітової 
ради поширювалась на територію адміністративного повіту. Були підві-
домчі Кураторії Львівського шкільного округу. 
Скасовані в 1933 р. у зв’язку з утворенням шкільних інспекторатів. 
 

Обіжники Міністерства народної освіти і релігійних культів Польщі та 
Кураторії Львівського шкільного округу. 

Протоколи вчительських конференцій та нарад. Реферати вчителів щодо 
обміну досвідом роботи (1926 р.). 

Звіти шкіл про роботу, успішність і відвідування учнів. Звіти інспекторів 
про перевірку роботи шкіл. Статистичні відомості про кількість учнів і 
вчителів у Збаразькому та Скалатському повітах. 

Відомості про кількість зруйнованих шкільних будинків на території 
Тернопільського повіту під час Першої світової війни. Відомості шкіл про 
збір коштів серед учнів у фонд допомоги японським дітям (1923 р.), про 
святкування 450-х роковин від дня народження М. Коперника, днів пісні, про 
роботу шкільних бібліотек, санітарний стан шкіл та учнів. 

Короткі історичні довідки про села Скалатського повіту і монографія про 
повіт (1928–1930 рр.). 

Довідки про тяжкий матеріальний стан учнів. Скарги батьків на грубе 
ставлення вчителів до учнів, фізичні заходи покарання учнів. Заяви батьків 
про введення в школах української мови викладання. 

Плани пришкільних земельних ділянок і відомості про їхній обробіток. 
Кошториси і фінансові звіти шкіл. 
 

Збаразька повітова шкільна рада 
Rada szkolna powiatowa w Zbarażu 
Ф. 197, 351 од. зб., 1920–1933 рр. 

Скалатська повітова шкільна рада 
Rada szkolna powiatowa w Skałacie 
Ф. 196, 561 од. зб., 1919–1933 рр. 



Тернопільська повітова шкільна рада 
Rada szkolna powiatowa w Tarnopolu 
Ф. 194, 781 од. зб., 1921–1934 рр. 

Кременецький повітовий шкільний інспекторат, м. Кременець 
Inspektoriat szkolny powiatu Krzemienieckiego, m. Krzemieńec 

Ф. 222, 2244 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Створений у жовтні 1919 р. як орган адміністративного і навчально-
методичного керівництва школами повіту. Основним завданням 
інспекторату було проведення полонізації українських шкіл та 
виховання молоді в дусі лояльності до Польської держави. Був 
підвідомчий Кураторії Волинського шкільного округу. 
Ліквідований у вересні 1939 р. 

 
Обіжники Міністерства народної освіти і релігійних культів Польщі, 

Кураторії Луцького шкільного округу та Кременецького повітового 
шкільного інспекторату (1919 р.). Протоколи з’їздів шкільних інспекторів, 
учительських конференцій і педагогічних нарад (1919–1939 рр.). 

Статистичні звіти інспектора і завідувачів шкіл про роботу навчальних 
закладів, кількість учнів, відвідування, успішність. Шкільні звіти про роботу 
серед населення (1919–1939 рр.), стан бібліотек (1924–1931 рр.), медичний 
огляд учнів і санітарний стан шкіл (1925–1929 рр.). 

Навчальні плани і розклади уроків у школах (1919–1934 рр.). Заяви 
батьків про відкриття шкіл (1919–1920 рр.). Протести проти полонізації 
українських шкіл (1925–1937 рр.). Скарги на грубе ставлення вчителів до 
учнів (1922 р.). Заяви батьків про зняття з них штрафів за невідвідування 
дітьми шкіл у зв’язку з важкими матеріальним становищем. 

Довідки про організацію і роботу курсів перепідготовки вчителів. 
Бюджети інспекторату, кошториси початкових шкіл і фінансові звіти. 

Тернопільське окружне управління  
Товариства народних шкіл, м. Тернопіль 
Zarząd związku okręgowego Towarzystwa  

szkoĺy ludowej w Tarnopolu  

Ф. 161, 365 од. зб., 1926–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Створено в 1922 р. для керівництва приватними початковими народними 
школами та території Бережанського, Збаразького, Зборівського, 
Підгаєцького, Скалатського, Теребовлянського і Тернопільського 
повітів. У 1930 р. його функції були поширені на територію всього 
Тернопільського воєводства. Перебувало у відомстві Головного 
управління Товариства народних шкіл у Львові. Припинило діяльність у 
вересні 1939 р. 

 
Протоколи засідань окружної ради, перевірок діяльності гуртків, 

товариств і повітових спілок, клубів. 



Листування з Головним управлінням Товариства народних шкіл та 
повітовими спілками про будівництво народних домів, клубів і шкіл. 
Журнали обліку роботи дитячих літніх площадок. Відомості про кількість 
шкіл і вчителів, наявність літератури в бібліотеках тощо. Річні звіти про 
діяльність управління. 

 
Інспектор народних училищ у м. Тернополі,  

Тернопільської губернії 
Inspektor uczelni ludowych w Tarnopolu 

 
Ф. 388, 2 од. зб., 1915 р. Опис. Пол. мова. 

Підписний лист збирання пожертв для організації бібліотеки 
в Тернополі. 

 
Об’єднаний архівний фонд «Початкові і семирічні школи» 

Тернопільського воєводства  
Zjednoczony fundusz archiwalny «Szkoły podstawowe  

i siedmioletnie» województwa Tarnopolskiego 
 

Ф. 40, 1770 од. зб., 1876–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Протоколи іспитаційних комісій, учительських конференцій. Плани 
будівництва шкіл. Класні журнали. Відомості успішності учнів. Свідоцтва 
про навчання. 

 
Колекція шкільних свідоцтв шкіл Тернопільського воєводства 
Kolekcja świadectw szkolnych szkół województwa Tarnopolskiego  

 
Ф. 474, 228 од. зб., 1872–1939 рр. Описи. Пол. мова. 

Шкільні свідоцтва учнів шкіл м. Вишнівець Кременецького повіту 1923, 
1932, 1935, 1937, 1939 рр.,  м. Кременець 1912, 1927–1939 рр.; м. Тернопіль 
1872–1909, 1912, 1924, 1931, 1935–1938 рр.; м. Теребовля 1872, 1921, 1938, 
1939 рр.; м. Чортків 1872, 1936–1938 рр. 

Кременецький ліцей, м. Кременець 
Liceum Krzemienieckie w Krzemieńcu 

Ф. 131, 790 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

У 1805 р. у м. Кременці була заснована Вища Волинська гімназія, яку в 
1818 р. реорганізували в ліцей. Закритий царським урядом у 1833 р. 
27 травня 1920 р. згідно з розпорядженням Ю. Пілсудського створено 
Кременецький ліцей, який вважався продовжувачем традицій попе-
реднього навчального закладу. Ліцей був системою різних навчальних 
закладів. У 1921 р. в складі ліцею була створена вчительська семінарія, в 
1922 р. – гімназія ім. Т. Чацького. В 1924 р. при вчительській семінарії 
відкрилася початкова школа. У 1935 р. був створений учительський  
інститут, а вчительська семінарія ліквідована. 1 вересня 1937 р. ліцей 



прийняв до свого складу ремісничо-промислову школу в м. Вишнівці та 
об’єднав її з ліцейською ремісничо-промисловою школою в с. Слизі. У 
1938 р. ця школа була розподілена на дві школи – Державну механічну і 
Державну теслярську. У 1937 р. в ліцей увійшла 3-річна Кременецька 
торговельна школа, на базі якої була створена Державна кооперативна 
гімназія. До ліцею входили також школа городництва, школа лісників та 
ін. 
Управління ліцею мало відділи: загальний, юридичний, фінансово-
рахунковий, торговий та інтендантський, а також інспекторати лісів, 
промисловості і сільського господарства. Ліцей очолював куратор, який 
безпосередньо підпорядковувався міністру народної освіти і релігійних 
культів Польщі. 
Згідно з постановою уряду УРСР від 4 березня 1940 р. № 316 Креме-
нецький ліцей був реорганізований у кілька самостійних навчальних  
закладів. 
 

Обіжники і розпорядження Міністерства народної освіти і релігійних 
культів Польщі (1925, 1936–1939 рр.). 

Інструкція про структуру і функції ліцею (1925 р.). 
Навчальні плани ліцею, учительського інституту, гімназії ім. Т. Чацького 

і вчительської семінарії. Розклади занять. 
Протоколи іспитаційних комісій. 
Річні і місячні звіти про навчально-педагогічну та фінансову діяльність 

навчальних закладів, підвідомчих ліцею. 
Іспитаційні роботи студентів вчительської семінарії. 
Статистичні звіти і відомості про успішність учнів. 
Листування з учительським інститутом із питань виховання учнів. 
Фінансово-господарські плани лісництв і лісопильного заводу у Львові. 
Плани шляхів, будівель, лісництв, лісосік, орної землі, що здавалась в 

оренду. Річні бюджети лісництв. Звіти і відомості про діяльність лісництв, 
експорт дубового дерева та інших лісоматеріалів. 

Журнал обліку потрав і порубок в Білокриницькому лісництві. 

Учительська семінарія Кременецького ліцею, м. Кременець 
Państwowe seminarium nauczycielskie w Krzemieńcu 

Ф. 226, 1148 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Створена в 1921 р. Реорганізована у 1940 р. в педагогічну школу. 
 
Обіжники Міністерства народної освіти і релігійних культів Польщі, а 

також Кураторії Волинського шкільного округу. 
Накази директора вчительської семінарії (1921–1927 рр.), протоколи 

іспитаційних комісій, педагогічних конференцій, нарад (1923–1925 рр.). 
Звіти класних керівників про успішність учнів (1925–1926 рр.). Статистичні 
відомості про учнів семінарії (1930–1932, 1934, 1935 рр.). 

Програми і звіти про фізичне виховання учнів (1930–1931 рр.). 
Листування з видавництвом про постачання підручниками і тощо. (1927–
1929 рр.). Бюджетні кошториси (1924–1928, 1930–1933 рр.). 



Гімназія ім. Т. Чацького Кременецького ліцею, м. Кременець  
Gimnazjum państwowe im. T. Czackiego w Krzemieńcu  

Ф. 228, 1276од. зб., 1921–1939 рр. Описи. Пол. мова. 

Створена в 1921 р. Згідно з  постановою уряду УРСР від 4 березня 
1940 р. № 316 реорганізована в середню школу. 

 
Обіжники Міністерства народної освіти і релігійних культів Польщі, а 

також Кураторії Волинського шкільного округу. 
Протоколи педагогічної ради та іспитаційних комісій (1921–1926, 1928–

1938 рр.). Класні журнали, звіти класних керівників про успішність учнів 
(1921, 1922, 1928–1929 рр.). Статистичні звіти про учнів (1921–1930 рр.). 

Бюджетний кошторис на 1927–1928 навчальний рік. 

Семінарії 

10 фондів, 1914–1936 рр. Описи. Пол. мова. 

Протоколи вступних та випускних іспитів. Журнали обліку успішності 
учнів. Річні звіти. Листування з кураторіями з питань навчально-виховної та 
адміністративної роботи. 

 
Державна учительська жіноча семінарія в м. Бережанах 
Państwowe Seminarium nauczycielskie żeńskie w Brzeżanach 
Ф. 412, 1 од. зб., 1932 р. 

Бучацька учительська жіноча семінарія  
Товариства школи людової   у м. Бучач 
Seminarium nauczycielskie żeńskie Towarzystwa Skoły Ludowej w Buczaczu 
Ф. 419, 10 од. зб., 1926–1929 рр. 

Учительська семінарія в с. Дедеркали Кременецького повіту 
Волинської губернії 
Seminarium nauczycielskie w Dederkałach powiatu Krzemienieckiego 
Ф. 54, 10 од. зб.,1914–1919 рр. 
 
Державна учительська семінарія в м. Заліщики 
Państwowe seminarium nauczycielskie męskie w Zaleszczykach 
Ф. 397, 32 од. зб.,1918–1936 рр. 

Державна вчительська семінарія у м. Кременець 
Państwowe seminarium nauczycielskie w Krzemieńcu 
Ф. 226, 1148 од. зб., 1920–1939 рр. 

Державна православна духовна семінарія Волинського шкільного округу,  
м. Кременець 
Państwowe prawosławne seminarium duchowne w Krzemieńcu okręgu szkolnego 



Wołyńskiego 
Ф. 232, 398 од. зб., 1921–1938 рр. 

Державна учительська чоловіча семінарія ім. Г. Сенкевича в м. Тернопіль 
Państwowe seminarium nauczycielskie męskie im. H. Sienkiewicza w Tarnopolu 
Ф. 409, 3 од. зб., 1927–1936 рр. 

Учительська жіноча семінарія  в м. Тернопіль  
Prywatne seminarium nayczycielskie żeńskie w Tarnopolu 
Ф. 417, 11 од. зб., 1925–1932 рр. 

Учительська жіноча семінарія Товариства школи людової в. Тернопіль  
Seminarium nauczycielskie żeńskie Towarzystwa Szkoły Ludowej w Tarnopolu  
Ф. 408, 22 од. зб., 1922–1934 рр. 
 
Державна учительська чоловіча семінарія в м. Чортків 
Państwowe seminarium nauczycielskie męskie w Czоrtkowie 
Ф. 395, 32 од. зб.,  1922–1936 рр. 

Приватна учительська жіноча семінарія ім. М. Конопницької в м. Чорткові 
Prywatne seminarium nauczycielskie żeńskie im. M. Konopnickiej w Czоrtkowie 
Ф. 394, 42 од. зб.,  1923–1936 рр. 

Сільськогосподарська семінарія в с. Язловець Бучацького повіту 
Seminarium gospodarcze w Jazłowcu 
Ф. 439, 1 од. зб.,  1923 р. 

 

ГІМНАЗІЇ 
 
19 фондів, 1850–1939 рр. Описи. Пол., укр. мови 

Журнали обліку успішності учнів. Протоколи іспитаційних комісій. Річні 
звіти. Листування з кураторіями шкільних округів з питань навчально-
виховної та дисциплінарної роботи. 

  
Державна гімназія в м. Бережани 
Państwowe gimnazjum w Brzeżanach 
Ф. 399, 52 од. зб., 1850–1939 рр. 

Приватна польська спільного навчання гімназія  в м. Борщів 
Prywatne gimnazjum polskie koedukacyjne w Bоrszczowie 
Ф. 371, 28 од. зб., 1909–1939 рр. 

Державна гімназія в м. Бучач 
Panstwowe gimnazjum w Buczaczu 
Ф. 398, 5 од. зб., 1911–1938 рр. 



Приватна реальна гімназія в м. Заліщики 
Prywatne gimnazjum realne w Zaleszczykach 
Ф. 396, 19 од. зб., 1911–1914 рр. 

Державна гімназія ім. Г. Сенкевича в м. Збараж 
Państwowe gimnazjum im. Sienkiewicza w Zbarażu 
Ф. 433, 1 од. зб., 1927–1928 рр. 

 
Приватна українська гімназія спільного навчання в м. Кременець 
Prywatne gimnazjum ukraińskie koedukacyjne w Krzemieńcu 
Ф. 351, 349 од. зб., 1918–1939 рр. 
 
Жіноча гімназія ім. Алексиної в м. Кременець 
Żeńskie gimnazjum im.Aleksinoj w Krzemieńcu 
Ф. 223, 64 од. зб., 1903–1922 рр. 
 
Приватна гімназія спільного навчання повітового відділу  
самоуправління та міського уряду в  м. Кременець 
Prywatne gimnazjum koedukacyjne wydziału powiatowego  
i zarzędu miejskiego w Krzemieńcu 
Ф. 225, 542 од. зб., 1920–1939 рр. 

Приватна міська коедукаційна (змішаного типу) гімназія в м. Підгайці 
Prywatna koedukacyjna szkoła realna typu humanistycznego w Podhajcach 
Ф. 400, 7 од. зб., 1925–1927 рр. 

Державна гімназія в м. Теребовлі 
Panstwowe gimnazjum w Trembowli 
Ф. 432, 1 од. зб., 1928 р. 

Реальна  жіноча гімназія ім. М. Конопніцької Зофії Ленкевич в м. Тернопіль  
Prywatna gimnazjum realne żeńskie im. M. Konopnickiej Zofij Lenkiewicz w 
Tarnopolu 
Ф. 406, 16 од. зб., 1908–1939 рр. 

Перша державна гімназія ім. В. Поля в м. Тернопіль 
Państwowe gimnazjum pierwsze im. Pola w Tarnopolu 
Ф. 53, 198 од. зб., 1854–1939 рр. 

Друга державна чоловіча гімназія ім. Ю. Словацького в м. Тернопіль  
Państwowe gimnazjum drugie im. J. Słowackiego w Tarnopolu 
Ф. 38, 147 од. зб., 1906–1939 рр. 

Третя державна гімназія ім. М. Коперника в м. Тернопіль  
Trzecie państwowe gimnazjum im. M. Kopernika w Tarnopolu 
Ф. 39, 173 од. зб., 1863–1939 рр. 



Чоловіча гімназія з українською мовою викладання в м. Тернопіль  
Państwowe gimnazjum z ruskim językiem nauczania w Tarnopolu 
Ф. 407, 103 од. зб., 1916–1930 рр. 

Державна жіноча гімназія з польською мовою викладання  в м. Тернопіль  
Państwowe gimnazjum żenskie w Tarnopolu 
Ф. 41, 54 од. зб., 1930–1939 рр. 

Приватна торгівельна гімназія Товариства «Школи Людової» в м. Тернопіль 
Prywatne gimnazjum kupieckie towarzystwa Szkoły Ludowej  w Tarnopolu 
Ф. 42, 48 од. зб., 1926–1939 рр. 

Приватна гімназія Українського педагогічного товариства  
«Рідна школа» в м. Тернопіль 
Prywatne gimnazjum Ukraińskiego Towarzystwa Pedagogicznego  
«Ridna Szkoła» w Tarnopolu 
Ф. 138, 81 од. зб., 1921–1939 рр. 
 
Державна гімназія ім. Ю. Словацького в м. Чортків 
Państwowe gimnazjum im. J. Słowackiego w Czortkowie 
Ф. 414, 8 од. зб., 1927–1939 рр. 

 

Жіноча гімназія ім. Алексиної у м. Кременці 
Żeńskie gimnazjum im. Aleksinoj w Krzemieńcu  

Ф. 223, 64 од. зб., 1903–1922 рр. Опис. Рос. мова. 

 
Циркуляри, розпорядження Міністерства народної освіти Російської 

імперії, попечителя Київського навчального округу. 
Відомості успішності учениць гімназії.  
Заяви громадян про зарахування дітей до гімназію. Відомості і звіти про 

роботу жіночої гімназії. 
Списки учениць гімназії. Звіти про стан успішності.  
Листування щодо особового складу вчителів та учнів.  
Протоколи засідань іспитаційних комісій. Протоколи засідань 

педагогічної ради гімназії. 

Приватна коедукаційна гімназія повітового відділу самоуправління  
і міського управління в м. Кременець 

Prywatne gimnazjum koedukacyjne wydziału powiatowego  
i zarzędu miejskiego w Krzemieńcu 

Ф. 225, 542 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Циркуляри, розпорядження кураторії Волинського шкільного округу про 
викладання української мови, методику викладання предметів, про 



організацію навчально-виховної роботи, військової підготовки, курсів 
підвищення кваліфікації вчителів, проведення учительських конференцій, 
шкільних екскурсій, святкування ювілейних дат, будівництво шкіл. 
Протоколи педагогічних рад (1924–1929, 1936 рр.). Плани роботи гімназії. 
Звіти та статистичні відомості про кількість учнів, викладання фізкультури, 
медичне обслуговування та роботу гуртків. Статути і регламенти гімназії 
(1943 р.). 

Відомості про сплату прибуткового податку вчителями та службовцями. 
Статистичні звіти про кількість учнів та вчителів (1925–1926 рр.). Заяви про 
зарахування до гімназії учнів та вчителів. 

Свідоцтва та атестати учнів (1923, 1926–1939 рр.). 
Листування з кураторіями шкільних округів про організацію роботи шкіл 

та гімназій, практичних занять, викладацький склад, викладання мов, про 
надання гімназії державних прав (1922–1924 рр.), навчальні плани і 
програми, вступ у гімназію, постачання обладнання для кабінетів. Класні 
журнали. Відомості успішності учнів гімназії. 

 
Приватна українська коедукаційна гімназія у м. Кременець 
Prywatne ukraińskie gimnazjum koedukacyjne w Krzemieńcu 

  
Ф. 351, 349 од. зб., 1918–1939 рр. Описи. Укр., пол. мови. 

Циркуляри, розпорядження Міністерства народної освіти і релігійних 
культів, окружних інспекторів про стан навчання, санітарний та фінансовий 
стан гімназії, фізичну підготовку учнів, про збір коштів для безпритульних 
дітей, мобілізаційну роботу. 

Протоколи засідань педагогічних рад, батьківського та господарського 
комітетів, членів гуртків та секцій. Списки учнів, заяви про вступ до гімназії. 
Відомості виплати заробітної плати. Атестати зрілості учнів. Підписні листи 
збирання коштів серед населення на допомогу учням гімназії. 

Класні журнали, відомості успішності учнів. 
Листування з Міністерством освіти УНР про відкриття гімназії (1918 р.), 

вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка, прийом на навчання учнів інших 
віросповідань, видання шкільного журналу «Юнацтво». Листування з 
органами поліції, Рівненською прокуратурою, кураторією Волинського 
шкільного округу про належність учнів гімназії до Організації Українських 
Націоналістів (1932–1934 рр.). 

 

Редакція газети «Голос Польщі» м. Тернопіль  
Spółdzielnia wydawnicza «Głos Polski» w Tarnopolu 

Ф. 35, 28 од. зб., 1903–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Газета виходила від 17 грудня 1904 р. до 10 вересня 1939 р. 
 
Інформація про святкування дня незалежності Польщі (1929, 1938 рр.). 

Статті кореспондентів (1930, 1938, 1939 рр.). Картотеки передплатників 



газети за повітами (1938–1939 рр.). Заяви керівників фірм, спілок про 
розміщення оголошень у газеті (1928, 1930, 1932 рр.). Фінансові звіти 
редакції газети (1932 р.). Замітки про забезпечення населення продовольчими 
і промисловими товарами. 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ТОВАРИСТВА, СПІЛКИ 

Тернопільський воєводський комітет увіковічнення  
пам’яті Ю. Пілсудського, м. Тернопіль  

Wojewódzki komitet wykonawczy uczczenia pamięci  
J. Piłsudskiego w Tarnopolu 

Ф. 192, 14 од. зб. 1935–1938 рр. Опис. Пол. мова. 

Створений у 1935 р., з метою увіковічнення пам’яті Ю. Пілсудського. 
Йому підпорядковувалися повітові комітети. Було створено раду, до якої 
входили представники уряду, посли, банкіри, військові. Припинив 
діяльність у вересні 1939 р. 

 
Постанови Варшавського комітету про збирання коштів для відзначення 

пам’яті Ю. Пілсудського. Протоколи зборів членів воєводського та повітових 
комітетів. Звіти про роботу комітету. Фінансові звіти. 

 

Подільський воєводський відділ і Кременецький повітовий гурток 
Спілки воєнних інвалідів 

Podolski wydział wojewódzki i Krzemienieckie koło powiatowe 
 Związku inwalidów wojny 

 
2 фонди, 1921–1939 рр. Описи. Пол. мова. 

Після захоплення території Західної України польськими військами в 
1919 р. власті почали створювати повітові гуртки Спілки воєнних 
інвалідів Польщі. Для координації їхньої роботи в 1923 р. був створений 
Подільський воєводський відділ Спілки воєнних інвалідів, розташований 
у Тернополі. 
Ліквідовані у вересні 1939 р. 

 
Обіжники головного управління спілки з організаційних питань, про 

надання права торгівлі тютюном та горілкою. Статут кооперативу та ощадної 
каси гуртка. Заяви осіб про прийняття в члени спілки. Протоколи зборів 
членів спілки. Журнали обліку видачі тютюну та солі. Матеріали про прий-
няття в члени спілки. 

 
Подільський воєводський відділ  Спілки воєнних інвалідів Польщі  
м. Тернопіль 
Związek inwalidów wojennych Rzeczypospolitej Polskiej 
Ф. 335, 54 од. зб., 1937–1939 рр. 



Кременецький повітовий гурток  Спілки воєнних інвалідів Польщі 
Koło powiatowe zwiаzku inwalidów wojny w Krzemieńcu 
Ф. 190, 492 од. зб., 1921–1939 рр. 

Кременецький повітовий відділ  
Російського добродійного товариства в Польщі 

Krzemieniecki prawosĺawne towarzystwo dobroczynności 

Ф. 237, 50 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

У грудні 1920 р. на зібранні в російському православному соборі 
в Кременці було створене Кременецьке добродійне товариство. У його 
статуті йшлося про те, що товариство ставить за мету надання 
матеріальної, моральної і правової допомоги особам православного 
віросповідання, а також підвищення культурно-освітнього рівня 
населення на території Кременецького повіту. У грудні 1934 р. воно було 
перейменоване у Кременецький повітовий відділ Російського 
добродійного товариства в Польщі. 
Ліквідований у вересні 1939 р. 

 
Статути товариства (1921, 1931 рр.). Протоколи засідань правління 

загальних зборів (1921–1928, 1935–1939 рр.). Заяви осіб із проханням про 
надання їм допомоги. 

Листування з повітовим староством,  іншими установами і товариствами 
про влаштування вистав, прийняття дітей у ясла, виділення коштів для 
розподілу і тощо. (1928–1935 рр.). Відомості про роботу бібліотеки і 
листування з продавцями книг про її комплектування. Звіт про роботу 
дитячого садка (1935 р.). Фінансові звіти (1930–1932, 1935–1939 рр.). 

Тернопільське окружне управління  
Спілки польських легіонерів, м. Тернопіль  

Związek legionistów polskich, zarząd okręgowy w Tarnopolu 

Ф. 291, 188 од. зб., 1925–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Створено в грудні 1924 р. Діяло до вересня  1939 р. 
 
Протокол перших (установчих) окружних зборів Спілки польських 

легіонерів у Львові (1925 р.). 
Циркуляри головного правління спілки (1926–1928, 1930, 1932–1938 рр.). 
Накази головної команди спілки (1936, 1938 рр.). 
Накази Львівського окружного правління спілки (1936, 1938 рр.). 
Накази Тернопільського окружного правління спілки (1937, 1938 рр.). 
Розпорядження головної команди спілки та відомості про її членів, 

предствлених до нагород за громадську діяльність (1939 р.). 
Рішення Тернопільського окружного правління спілки про нагородження 

«Хрестом легіонера» (1927, 1930 рр.). 
Протокол організаційних зборів Тернопільського правління спілки 

(1924 р.). 



Протоколи загальних зборів членів спілки у Тернополі. Протоколи 
засідань Тернопільського окремого правління спілки (1930–1932, 1934–1935, 
1938 рр.). Протоколи засідань, звіти про діяльність, списки членів 
Бережанського, Бродівського, Золочівського, Кам’янко-Струмилівського, 
Чортківського відділень спілки (1931–1934 рр.). 

Бюлетні Головного правління спілки про громадсько-просвітницьку 
роботу. 

Звіти про діяльність Тернопільського окружного правління спілки. 
Фінансові звіти. 

Проект статуту і статут Спілки польських легіонерів (1936 р.). Статут 
окружних правлінь спілки (1937 р.). Статут повітових відділень спілки 
(1937 р.). 

Адресний покажчик окружних правлінь і відділень спілки на території 
Польщі (1937 р.). 

Програма святкування ХІІІ з’їзду спілки у Кракові (1934 р.). 
Списки членів, заяви осіб про прийом у члени спілки. Облікові картки та 

особові справи членів спілки. 

Тернопільське підокружна команда  
Спілки стрільців, м. Тернопіль 

Związek strzelecki, komenda podokręgu w Tarnopolu 

Ф. 292, 155 од. зб., 1926–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Накази коменданта головної команди спілки (1937 р.). Накази правління 
головної команди спілки (1938–1939 рр.). Накази коменданта окружної 
команди спілки (1926, 1931, 1932 рр.). Накази комендантів повітових команд 
спілки (1931 р.). 

Щоденники наказів і розпоряджень головної команди спілки (1933 р.), 
Тернопільської підокружної команди спілки (1933–1935, 1938 рр.) і 
повітових команд спілки (1937 р.). 

Протокол з’їзду делегатів команд спілки у м. Броди від 28 червня 1931 р. 
Протокол засідань правління Борщівської повітової команди спілки (1931 р.). 
Протокол загальних зборів членів Бучацької команди спілки (1931 р.). 

Обіжники з питань діяльності спілки. 
Статут Спілки стрільців (1937 р.). 
Інформаційний бюлетень головної команди спілки (1937 р.). 
Звіти про діяльність (1931–1935 рр.). 
Анкети Чортківської повітової команди спілки про стан організаційної і 

просвітницько-виховної роботи за період з 20 серпня 1933 р. до 15 квітня 
1934 р. 

Фінансовий звіт Тернопільської повітової команди спілки (1934 р.). 
Відомості про чисельність жіночих загонів спілки в Тернопільському 

повіті (1936 р.). Програма діяльності жіночих загонів і підзагонів спілки 
(1933 р.). 



Статут моторного клубу спілки у Тернополі (1934 р.). Щоденники 
розпоряджень правління моторного клубу спілки в Тернополі (1939 р.). 
Протоколи засідань правління моторного клубу спілки (1938, 1939 рр.). 

Щомісячні рапорти загонів спілки про їх чисельність, особовий склад і 
стан військової та фізичної підготовки членів загонів (1928, 1931–1935 рр.). 

Облікові картки членів загонів спілки. 

Тернопільське окружне управління  
Спілки шляхти загродової, м. Тернопіль  

Związek szlachty zagrodowej, zarząd okręgowy w Tarnopolu 

Ф. 299, 42 од. зб., 1938–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Накази головного правління спілки (1939 р.). Циркуляри головного 
правління спілки (1938–1939 рр.). 

Протоколи засідань окружного і повітових правлінь спілки (1939 р.). 
Загальна характеристика товариства на території Східної Польщі 

(1938 р.). 
Щомісячні звіти інструкторів спілки про діяльність (1938 р.). Звіти про 

роботу інспекторів окружного правління спілки (1939 р.). 
Відомості повітових спілок про організацію гуртків спілки (1939 р.). 
Листування з питань діяльності спілки (1938–1939 рр.). 
Облікові картки гуртків спілки у Тернопільському воєводстві із 

зазначеним керівним складом (1938 р.). Списки членів повітових спілок 
товариства у Тернопільському воєводстві (1938 р.). 

 

Тернопільське окружне правління товариства 
 «Поліцейська сім’я», м. Тернопіль 

Okręgowy zarząd stowarzyszenia «Rodzina policyjna» w Tarnopolu 

Ф. 297, 129 од. зб., 1929–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Діяло з 1929 р. до вересня 1939 р. 
 
Інформація воєводської команди поліції про узаконення окружного 

правління товариства (1929 р.). 
Розпорядження окружного правління товариства. 
Протоколи зборів членів окружного правління товариства (1937–

1939 рр.). Протоколи загальних зборів членів повітових гуртків товариства 
(1932–1939 рр.). 

Звіт з’їзду повітових гуртків товариства про їхню діяльність (1934, 
1935 рр.). 3віти про діяльність окружного правління та повітових гуртків 
товариства (1931–1939 рр.). 

Фінансові квартальні звіти повітових гуртків товариства (1931–1939 рр.). 
Протоколи ревізійної комісії про перевірки повітових гуртків (1933–

1939 рр.). 
Проект бюджету окружного правління товариства (1937–1938 рр.). 



Статут товариства (1932 р.). 
Звіти повітових гуртків товариства про святкування 10-річного ювілею 

товариства (січень-вересень 1939 р.). 
Інвентарна книга окружного правління товариства в  Тернополі (1934–

1939 рр.). 
Відомості про чисельність членів гуртків. Списки членів правлінь 

повітових гуртків (1929–1939 рр.). Списки дітей службовців державної 
поліції. Списки Тернопільського повітового гуртка товариства на вдів і сиріт 
службовців державної поліції (1933, 1935 рр.). Журнал обліку членських 
внесків Підгаєцького гуртка товариства (1932, 1933 рр.). 

Тернопільське окружне правління товариства  
«Табір національного об’єднання», м. Тернопіль  
Obóz zjednoczenia narodowego, obwód Tarnopolski 

Ф. 310, 88 од. зб., 1937–1939 рр.  Опис. Пол. мова. 

Розпорядження з організаційних питань головного правління 
товариства (1938–1939 рр.). 

Циркуляри і розпорядження головного правління товариства (1937–
1939 рр.). 

Інструкції з питань діяльності товариств (1938–1939 рр.). 
Протоколи засідань членів повітових рад товариства (1937–1940 рр.). 
Звіти про діяльність повітових правлінь (1938–1939 рр.). 
Відомості повітових рад товариства про стан роботи у повітах (1938 р.). 
Звіт про діяльність Скалатської повітової ради товариства (1937–

1938 р.). 
Фінансові звіти Тернопільського окружного і повітових правлінь 

товариства (1936–1939 рр.). Щомісячні фінансові баланси повітових правлінь 
товариства (1937–1939 рр.). 

Схема організації товариства (1939 р.). 
Листування з Теребовлянським правлінням товариства щодо 

будівництва вищої рільничої школи ім. В. Баворовського (1938–1939 рр.). 
Відомості повітових правлінь товариства про участь у виборах до 

органів місцевого самоврядування (1939 р.). 
Інвентарна книга і списки Тернопільського окружного правління 

товариства (1937–1938 рр.). 
Брошури відділу пропаганди головного правління товариства (1937 р.). 
Списки профспілок, що діяли у Тернопільському воєводстві (1938 р.). 
Статути польських профспілкових організацій (1937–1938 рр.). 
Заяви та біографічні дані окремих осіб про прийом до членів 

товариства (1937–1939 рр.). Списки керівників членів рад і гуртків 
товариства (1938–1939 рр.). Статистичні відомості про кількість членів 
організації товариства (1938 р.). Списки керівників гмінних загонів 
товариства Кам’янко-Струмилівського повіту (1937–1938 рр.). Відомості 
Бродського, Зборівського, Теребовлянського повітових правлінь товариства 
про склад і кількість керівників і членів гуртків (1938 р.). 

Списки гмінних управ і громад Тернопільського воєводства (1938–
1939 рр.). Списки гмін Золочівського повіту (1937 р.). 



Копичинський комітет допомоги єврейському населенню,  
яке постраждало від воєнних дій, м. Копичинці  

Галицького намісництва 
Komitet pomocy  ludności żydowskiej pokrzywdzonej wskutek działań 

wojskowych  w Kopyczyńcach Galickiego namieśnictwa 

 
Ф. 350, 6 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Пол. мова. 

Відомості про діяльність комітету і матеріали до них (1916–1917 рр.). 
Список євреїв-виселенців, які мешкали в м. Копичинці (1916 р.). 

Список осіб, які отримали допомогу в комітеті (1916–1917 рр.). 

Тернопільська окружна дирекція  
відновлення суспільних робіт,  

м. Тернопіль Тернопільського воєводства 
Okręgowa dyrekcja odbudowy społecznej w Tarnopolu 

Ф. 366, 7 од. зб., 1921–1933 рр. Опис. Пол. мова. 

Циркуляри, розпорядження генеральної дирекції відбудови при 
Міністерстві громадських робіт Польщі і Тернопільської окружної дирекції 
відбудови про розподіл будівельних матеріалів, роботу місцевих рад з 
відбудови; надання допомоги тощо (1921–1922 рр.). 

Касові книги (1921–1933 рр.). 
 

Уповноважений білоемігрантського Російського народного об’єднання  
в Польщі по Кременецькому округу 

Krzemieniecki pełnomocnik Biało-emigranckiego Ruskiego Zjednoczenia  
Ludowego w Polsce 

Ф. 309, 26 од. зб., 1926–1932 рр. Опис. Пол., рос. мови. 

Діяло з 1926 р. 
 
Розпорядження уповноваженого верховної ради об’єднання (1926–

1928 рр.). 
Циркуляри верховної ради об’єднання з питань діяльності (1929, 1930, 

1932 рр.). 
Звернення до повітового староства з проханням надати приміщення для 

проведення організаційних зборів членів товариства (1926 р.). 
Протокол засідання Кременецької ради об’єднання від 21 вересня 1930 

року. 
Витяги з протоколів зборів громади с. Білозірка Кременецького повіту 

щодо відкриття російського «Народного дому» (1929 р.). 
Статут (1926–1927 рр.). 



Статут Товариства ім. М. Качковського та інструкція із заснування 
читальні цього товариства (1930 р.). 

Список членів товариства у Кременці. 
Взірці агітаційного матеріалу (афіш та звернень) об’єднання до виборів у 

сейм і сенат Польщі (1927–1930 рр.). 
Примірник газети «Волынское слово» від 31 жовтня 1929 р., № 1487. 

Кооперативна спілка тютюнових плантаторів в м. Тернополі 
Związek plantatorów tytoniu w Tarnopolu 

Ф. 118, 38 од. зб., 1927–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Заснована на засіданні 21 червня 1926 р. Метою спілки було піднесення 
матеріального стану своїх членів в процесі торгово-підприємницької 
діяльності. Спілка проводила оптові закупки необхідних товарів і 
збувала тютюн. Була підвідомча Центральній спілці тютюнових 
плантаторів у Львові. Ліквідована у вересні 1939 р. 

 
Обіжники центральної спілки та протоколи з’їзду членів спілки (1939 р.). 
Протоколи загальних зборів членів спілки (1936–1939 рр.) та їхні списки. 

Відомості про облік пайовиків і боржників (1936–1938 рр.). Дозволи на право 
вирощування тютюну (1936–1938 рр.). 

Тернопільський торгово-промисловий кооператив «Будучність» 
Spółdzielnia Przemysłu i Handlu «Buduczność» w Tarnopolu 

Ф. 113, 16 од. зб., 1928–1936 рр. Опис. Укр. мова. 

Створений 21 листопада 1910 р. Був підвідомчий Тернопільській 
окружній спілці кооперативів, яка входила в систему Центральної спілки 
кооперативів у Львові. 
Припинив діяльність у вересні 1939 р. 

 
Статистичні відомості про кількість робітників і випуск продукції за 

1932 р. Звіти торговельних агентів про кількість проданих товарів (1933 р.). 
Листування з Центральною спілкою та агентами про постачання та збут. 

 

Молочний кооператив в с. Буцнів Тернопільського повіту  
Spółdzielnia wyrobów mleczarnych w Bucniowe 

Ф. 115, 19 од. зб., 1928–1937 рр. Опис. Пол. мова. 

Заснований згідно з протоколом про організацію кооперативу у травні 
1928 р. Займався збором, переробкою та збутом молока і молочних 
продуктів. Спочатку був підвідомчий Ревізійній спілці патронату 
землеробських кооперативів у Львові, а потім – окружній спілці 
землеробських і заробітково-господарських кооперативів у Львові. 
Ліквідований не раніше 1937 р. 

 



Інструкції і розпорядження окружної спілки кооперативів з 
організаційних питань (1934–1937 рр.). Протоколи загальних зборів і 
перевірок кооперативу. 

Звіти ревізійної комісії (1935–1936 рр.). Річні баланси (1935–1937 рр.). 

Кооперативна каса «Стефчика»  
в с. Буцнів Тернопільського повіту 

Spółdzielnicza kasa Stefczyka w Bucniowie 

Ф. 55, 36 од. зб., 1926–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Заснована в 1924 р. Була підвідомча крайовому патронату землеробських 
кооперативів у Львові, а з 1932 р. – Львівському відділу Центральної 
каси землеробських кооперативів. 
Припинила діяльність у вересні 1939 р. 

 
Обіжники Львівського відділу Центральної каси землеробських 

кооператорів (1932–1939 рр.). Загальні відомості про організацію каси (1934 
р.). 

Протоколи ревізійних комісій і загальних зборів членів каси (1935–
1937 рр.). Річні фінансові звіти і касові книги (1927–1939 рр.). Ощадні 
книжки членів каси і списки боржників (1935–1939 рр.). 

Подільське туристично-краєзнавче товариство в м. Тернопіль 
Podolskie towarzystwo turystyczno-krajoznawcze w Tarnopolu 

Ф. 36, 15 од. зб., 1926–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

20 жовтня 1925 р. було засноване Воєводське туристично-краєзнавче 
товариство, пізніше перейменоване на Подільське туристично-
краєзнавче товариство. 
Ліквідоване у вересні 1939 р. 

 
Регламент секції екскурсій. Протоколи ювілейних зборів на честь 10-

річчя заснування товариства (1935 р.). Звіти про роботу туристично-
краєзнавчого товариства за 1935 р. Звіти Заліщицького повітового 
туристично-краєзнавчого відділу (1928–1929 рр.). Історичні довідки про 
Золочівський і Борщівський повіти (1935–1936 рр.). Облікові картки дачних 
місцевостей, будинків і членів товариства (1938 р.). 

Тернопільський відділ Еміграційного синдикату, м. Тернопіль  
Wydział syndykatu emigracyjnego w Tarnopolu 

Ф. 15, 1550 од. зб., 1929–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Створений рішенням Еміграційного синдикату від 29 серпня 1930 р. для 
організації виїзду за кордон осіб на постійне проживання . Був 
комерційним об’єднанням, в якому держава володіла більшою частиною 
капіталу та здійснювала керівництво. 
Ліквідований у вересні 1939 р. 



 
Інформаційне повідомлення про організацію та початок роботи 

Еміграційного синдикату. Листування з Еміграційним синдикатом у Варшаві 
та особами, що побажали виїхати за кордон, про оформлення документів та 
ін. 

Державне управління закупівлі тютюну в м. Кременець 
Zakład uprawy tytoniu w Krzemieńcu 

Ф. 233, 338 од. зб., 1923–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Створене не пізніше 1923 р. Завідувало справами видачі дозволів на 
вирощування тютюну та здійснювало контроль за його виробництвом. 
Заготовляло насіння тютюну, вирощувало розсаду, вело облік тютюну-
сирцю, займалось його заготівлею та збутом. Його компетенція 
поширювалась на Волинський район тютюнництва. Підтримувало 
монополію на вирощування тютюну. В адміністративно-господарських 
питаннях було підвідомче Дирекції Польської тютюнової монополії, а в 
фінансових питаннях – Міністерству фінансів і його місцевим органам. 
Ліквідоване у вересні 1939 р. 

 
Обіжники дирекції тютюнової монополії (1924–1939 рр.). Наказ 

головного управління поліції про боротьбу з порушеннями тютюнової 
монополії (1936 р.). Інструкції з технології сортування і переробки тютюну-
сирцю та бракування тютюнових виробів (1925–1927, 1935–1939 рр.). 

Угоди з фірмами на постачання будівельних матеріалів та обладнання 
для Кременецької тютюнової фабрики. Плани перевірок тютюнових 
плантацій і заготівлі тютюну-сирцю (1932 р.). Проекти монтажу обладнання, 
ремонтних та будівельних робіт (1937 р.). 

Річні та місячні звіти (1925–1938 рр.). Доповідні записки та донесення 
інструкторів про посіви тютюну, їх стан, урожайність (1930–1937 рр.). 
Списки тютюнових плантацій та плантаторів. Бюджетні кошториси. 

Листування з дирекцією Польської тютюнової монополії, фірмами та 
місцевими адміністративними установами про збут тютюнових виробів. 
Прейскуранти на тютюн-сирець і тютюнові вироби. 

Подільська спілка бджільництва в м. Тернопіль  
Podolski sojusz koperatyw pszczelarstwa w Tarnopolu 

Ф. 116, 15 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Організована 23 листопада 1932 р. з метою піднесення доходів членів 
спілки шляхом проведення закупок, переробки і продажу меду та воску, 
проведення закупок господарських та технічних засобів і передачі їх 
членам спілки в орендне користування, надання позик, торгівлі 
предметами, необхідними в бджільництві, тощо. Була підвідомча 
Ревізійній спілці українських кооперативів у Львові. 
Ліквідована у вересні 1939 р. 

 



Статут спілки. Протоколи зборів членів (1932, 1934, 1939 рр.). Списки 
членів (1935, 1938 рр.). Бюджет на 1935 р. Річний звіт за 1938 р. 

Філія українського товариства «Просвіта» в м. Тернопіль  

Ф. 294, 172 од. зб., 1901–1939 рр. Опис. Каталог. Укр. мова. 

Товариство «Просвіта» – одне з найстаріших культурно-просвітницьких, 
громадських об’єднань в Україні. Створене з метою розвитку 
українського громадсько-культурного життя в Галичині. «Просвіта» 
заснована у Львові 8 грудня 1868 р. Її філія в Тернополі заснована 29 
вересня 1875 р., хоча дозвіл на початок роботи отримала від властей 
через рік. За прикладом Тернопільської були створені філії в повітових 
центрах, а в більшості  сіл – читальні «Просвіти». Діяльність філій і 
читалень товариства спрямовувалась на відродження рідної культури, 
поширення освіти  і наукових знань пробудження національної 
свідомості українців, подолання неграмотності тощо. В складі 
«Просвіти» діяли бібліотеки, хори, аматорські театральні гуртки, духові 
оркестри, члени товариства організовували відзначення пам’ятних дат і 
подій вітчизняної історії, проводили концерти і конкурси творчих 
колективів.  Восени 1939 р. товариство «Просвіта» було ліквідоване 
радянською владою. 
Відновило свою діяльність у 1989 р. 

 
Циркуляри, інструкції, розпорядження, обіжники головного відділу 

товариства «Просвіта» у Львові. Матеріали про організацію і роботу 
читалень «Просвіти». 

Протоколи загальних зборів читалень «Просвіти», повідомлення про 
створення і відновлення їх діяльності, вибори нового складу читалень. 
Статути товариства за 1912, 1925 рр. Відомості про членів правління 
читалень та їх партійну приналежність. 

Звіти про діяльність читалень «Просвіти», статистичні та фінансові звіти; 
звіти представника філії «Просвіти» І. Бриковича про стан і діяльність 
читалень у селах. 

Касові книги, облікові картки про сплату членських внесків, баланси, 
повідомлення про виділення коштів на будівництво читалень «Просвіти». 

Статут товариства «Молода громада» від 1927 р. 
Списки дійсних членів товариства «Просвіта», списки неприйнятих у 

члени товариства. Анкетні відомості сільських читалень про кількість 
неграмотних, відомості про осіб, які внесли пожертвування в фонд 
«Просвіти». Відомості про збитки, завдані товариству під час Першої 
світової війни (1914–1918 рр.) та «пацифікації» 1930 р. Договори про 
купівлю-продаж земель під будівництво будинків для читалень «Просвіти» і 
винаймання будівель для читалень. 

Журнали обліку громадсько-освітньої роботи читалень «Просвіти». 
Повідомлення про відкриття курсів для неграмотних, план і програма 
навчального року. Списки книжок бібліотек читалень «Просвіти». 

Відомості про проведені вечори, концерти, вистави на честь визначних 
дат. Реферати з організаційних питань, на наукові та просвітні теми. 



Філія українського товариства «Просвіта» в м. Теребовля 

Ф. 317, 97 од. зб., 1903–1939 рр. Опис. Каталог. Укр. мова. 

Теребовлянська філія товариства «Просвіта» заснована 27 жовтня 
1903 р. Відала організацією і керувала роботою читалень «Просвіти», 
створених у селах повіту.  
Ліквідована у 1939 р. 

 
Циркуляри, інструкції, розпорядження головного відділу товариства 

«Просвіта» у Львові про провадження ювілейного свята «Дня організації 
товариства «Просвіта», про конфіскацію книжок і журналів, заборонених 
урядом, про грошові збори для товариства. Статут товариства. 

Протоколи загальних зборів читалень «Просвіта», повідомлення про 
зміни відділів читалень, закладення і відновлення їхньої діяльності. Списки 
кандидатів на службовців філії. 

Звіти про діяльність читалень «Просвіти», списки «мужів довір’я» 
читальні «Просвіта» в Теребовлі, бюлетень загальних зборів товариства 
«Просвіта» у Львові. 

Заяви керівників членів товариства «Просвіта» про проведення вечорів 
самодіяльності і програми вечорів, тексти пісень. Списки читалень 
«Просвіта». Інструкція про прийняття нових членів товариства. 
Розпорядження головного відділу товариства «Просвіта» у Львові про 
подолання неграмотності в повіті. 

Філія українського товариства «Просвіта» в м. Кременець 

Ф. 348, 475 од. зб., 1919–1936 рр. Опис. Каталог. Укр. мова. 

Кременецька філія товариства «Просвіта» заснована 22 лютого 1919 р. 
Займалася організацією і керувала роботою більше 90 читалень у селах 
повіту. Ліквідована в червні 1936 р. 

 
Циркуляри, інструкції, розпорядження повітового управління товариства 

«Просвіта». Матеріали про організацію і роботу читалень «Просвіти». 
Протоколи засідань, зборів, звіти, доповіді та інші матеріали про 

діяльність повітового товариства «Просвіта». Статут Кременецького 
товариства «Просвіта» за 1920 р. Заяви жителів сіл про прийняття їх в члени 
товариства, списки членів товариства «Просвіта», читалень повіту. 

Звіти про діяльність читалень «Просвіти». Статистичні та фінансові 
(місячні і річні) звіти, авансові звіти повітового управління товариства 
«Просвіта», квитанційні книги про сплату членських внесків, касові книги 
казначея, журнали обліку кореспонденції, повідомлення про виділення 
коштів на будівництво читалень «Просвіти». 

Листування правління повітової  «Просвіти» з єпископом, повітовим 
союзом кооперативів та окремими особами про збір коштів у фонд 
товариства, проведення зборів; з Волинською духовною консисторією – про 
вшанування пам’яті Т. Шевченка; з Рівненським товариством «Просвіта» – 
про будівництво «Народних домів»; із Львівським товариством «Просвіта» – 



про організацію концертів, вистав, відкриття і закриття в селах читалень 
«Просвіти». Інформація про викладання в початкових школах української 
мови (1926 р.). Відомості про збитки, завдані пожежами і неврожайністю, та 
розподіл пожертвувань між потерпілими. Статут, інструкція про діяльність 
Українського горожанського комітету, листування з Варшавською філією 
Червоного Хреста про асигнування засобів. Протоколи засідання жіночого 
гуртка про засоби на утримання дитячого садка, списки дітей у притулках. 

Доповідь про роль церкви в національному русі, відомості про кількість 
церков на території Волинського воєводства. 

Журнал обліку книг, зібраних з населення для читальні «Просвіта», 
списки цих книг, їх каталог. Листування з редакціями і книжковими 
магазинами про закупівлю книг, журналів, журнал обліку видачі книг; касова 
та інвентарна книги бібліотеки; звіт про діяльність бібліотеки; підписні 
листи про збір коштів з населення на оновлення козацьких могил. 

 

РОЗДІЛ 7. 
РЕЛІГІЯ ТА ЦЕРКВА 

Волинська духовна православна консисторія  
Волынская духовная православная консистория  

Ф. 148, 15046 од. зб., 1918–1939 рр. Описи. Каталог. Огляд. Пол., рос. мови. 

Діяла з 1798 р. як єпархіальна духовна рада з центром у Житомирі, а 
згодом – Луцько-Житомирська консисторія. Після утворення УРСР 
центром Волинського єпархіального управління став Кременець. При 
управлінні діяла Волинська єпархіальна рада, яку рішенням Собору 
архієреїв православного екзархату Польщі від 1 лютого 1922 р. 
перетворено на Волинську духовну консисторію. Припинила діяльність 
у вересні 1939 р. 

 
Документи про організацію у квітні 1920 р. єпархіального управління у 

Кременці. Указ Собору архієреїв православного єкзархату в Польщі від 
1 лютого 1922 р. про перейменування Волинської єпархіальної ради на 
Волинську духовну консисторію, відомості про її членів та організацію 
діяльності. Протоколи виборів благочинних, церковних старост, окружних 
зібрань, з’їздів духовенства та парафіян (1922–1937 рр.). Правила церковного 
управління, дисципліни і богослужіння Волинської єпархії. Статистичні 
відомості про парафії. 

Документи про нагородження духовних осіб і служителів церкви. Списки 
духовенства та церковнослужителів (1921–1939 рр.) Положення Синоду про 
повітові місіонерські комітети і місіонерську діяльність Православної церкви 
Польщі. Звіти і відомості про діяльність повітових місіонерських комітетів. 
Відомості про сектантство і протестантські течії. Положення про чеську 
духовну місію на Волині та рапорти про її діяльність. 



Документи про земельні володіння церкви: кількість, користування, 
оренду, парцеляцію, обмін та відчуження церковних земель. Справи про 
розподіл урожаю між духовенством. 

Документи про майнові і фінансові проблеми між православною і римо-
католицькою церквами. Справи про передання майна церков і монастирів 
при зміні настоятелів, а також майнові питання при утворенні та об’єднанні 
парафій. Документи про будівництво та ремонт храмів, плани окремих 
церковних споруд; відомості про збір пожертвувань на ці цілі. 

Реєстраційні картки православних церков на території Кременецького 
повіту та анкетні відомості про майновий стан парафій Володимирського, 
Горохівського, Дубенського, Здолбунівського, Ковельського, 
Костопільського, Кременецького, Луцького, Любомильського та 
Рівненського повітів. Звіти про діяльність монастирів. Відомості окружних 
благочинних про життя парафій та акти ревізій церковного майна парафій 
Волинської єпархії (1936–1937 рр.). Описи церковного майна за 1925–
1937 рр. Документи про страхове забезпечення церковного майна та сплату 
єпархіальних податків і зборів. Справи про фінансові питання у церковному 
житті, в тому числі прихідно-розхідні касові книги окремих монастирів. 
Документи про діяльність каси взаємодопомоги службовців Волинської 
духовної консисторії та єпархіальної позичкової каси. 

Справи про утримання духовних навчальних закладів та передання їм 
церковного майна. Документи про викладання у навчальних закладах 
Волинського воєводства. 

Документи про відкриття при консисторії музею, стан бібліотеки та 
впорядкування архіву консисторії. Опис документів, переданих у зв’язку з 
відходом парафій Сарненського та Камінь-Каширського повітів до Польської 
єпархії. 

Документи про благодійну діяльність церков Волинської єпархії, в тому 
числі про допомогу емігрантам з території СРСР та інвалідам УНР. Справа 
про створення притулку для духовенства похилого віку. 

Списки церковних парафій та монастирів Волинської єпархії. Статути, 
протоколи, рапорти та списки братств при окремих церквах Волинської 
єпархії. Відомості про клір парафій Волинської єпархії (1920–1938 рр.). 

Справи про розгляд різних скарг щодо порушення норм церковного 
життя, а також розподілу майна та доходів. 

Документи про заборону проведення політичних акцій у храмах. 
Справи про розірвання шлюбу та вступ у нього. Списки гмінних управ на 

незаконнонароджених дітей. Документи про порядок вступу у шлюб 
офіцерів та інвалідів війни. Указ Синоду про правила ведення метричних 
книг. 

Особові справи священиків. Окремі відомості про надання допомоги 
бідним, виплату платні вчителям братських шкіл та службовцям консисторії. 



Духовний Собор Почаївської Успенської лаври  
Духовный Собор Почаевской Успенской  лавры 

Ф.258, 8219 од. зб., 1557–1939 рр. Описи. Каталог. Огляд. Рос., пол., лат. 
мови. 

Почаївський православний монастир заснований  згідно з історичними 
переказами у середині XIII ст. У 1721–1831 рр. належав отцям 
Василіянам. У 1833 р. отримав від Синоду Російської Православної 
Церкви статус лаври, повноту влади в якій мав Духовний Собор 
Почаївської лаври. 

 
Хроніка подій з історії монастиря (1557–1799 рр.). Книги описання та 

основних подій життя та пам’яток Лаври (1831–1874 рр.). Справи про 
пожертви Анни Гойської Почаївському монастирю. 

Документи про судові позови між Фірлєями, Тарновськими, 
спадкоємцями Гойської (наявні копії та витяги з Кременецьких і Луцьких 
гродських актових книг XVII ст.). Документи про надання монастирю 
статусу лаври та утворення і діяльність її Духовного Собору. Укази Синоду 
Російської  Православної Церкви та окремі укази російських імператорів. 
Укази Литовської Духовної консисторії за окремі роки, «Збірник указів 
Литовської та Гродненської Духовних консисторій» (1894–1905 рр.), 
частково – Мінської Духовної консисторії, Маніфест австрійської 
імператриці Марії-Терези про приєднання частини Польського королівства 
до Австрії, копії грамот папи Климентія XIV. Документи про діяльність 
Автокефальної Православної Церкви в Польщі. 

Документи про зв’язки лаври із православною церквою в Палестині, 
пожертвування на будівництво храмів святого Володимира у Києві, 
Олександра Невського у Москві, спорудження пам’ятників Б. 
Хмельницькому, В. Жуковському та М. Кутузову. 

Дозвіл Т. Г. Шевченку на малювання лаври та околиць Почаєва, 
прохання про сприяння у збиранні фольклору й описанні старожитностей 
(1846 р.). 

Документи про прийняття у послушники, постриг, надання санів і 
нагород. 

Справи про будівництво та ремонт храмів. У справах про будівництво 
Свято-Троїцького собору наявні автографи відомих діячів російської 
культури. 

Документи про діяльність лаврської друкарні та книгодрукування як 
уніатського, так і православного періоду. Алфавітний перелік книг 
бібліотеки лаври (1891–1894 рр.). Листування із Волинсько-Житомирським 
єпископом про друкування праці архімандрита Почаївської лаври 
«Церковно-історичний та статистичний опис Варшавської єпархії за 1861–
1866 рр.». 

Списки книг, надрукованих у друкарні лаври. Справи про друкування 
гражданським шрифтом «Акафіста Почаївської Божої Матері» та історії 
Чудотворної ікони. Листування з цензурним комітетом при Петербурзькій 



духовній академії щодо друкування книг, а також подання друкованої про-
дукції для імператорської публічної бібліотеки. 

Документи про лаврську бібліотеку та архів. Відомості про передання 
давніх пам’яток музею Київському університету Святого Володимира. 
Інвентар рукописів, переданих до Києва Дерманським монастирем, а також 
Жировецьким – у Віленську публічну бібліотеку. 

Документи про діяльність редакції «Почаївського листка» та зв’язки із 
«Союзом русского народа». Справи про клопотання Духовного Собору лаври 
про відкриття госпіталю та прохання ієромонахів і послушників про вступ до 
діючої російської армії (1914–1916 рр.). 

Документи про діяльність шкіл та училища, іконописну майстерню, 
школу та позолотну майстерню при лаврі. 

Справи 1917–1920 рр. про відносини лаври із Тимчасовим урядом Росії, 
Українською Народною Республікою і місцевими революційними 
комітетами. 

Описи майна Почаївського монастиря (1714 р.), реєстр монастирської 
челяді та пасічників (1743–1749 рр.), журнал витрат економії (1743–1749 рр.), 
книга грошових витрат під час будівництва. Описи майна лаври та інших 
монастирів і церков (XVIII – початок XIX ст.). Візитації монастирів 
василіянського періоду. Інвентарі коштів та майна лаври, книги обліку, звіти 
та статистичні відомості. Інструкція про описання лаврських відомств. 

Документи про створення поштової станції, будівництво дороги до 
станції Рудня Поліська, електростанції, артезіанського колодязя, водогону та 
водокачки. 

Справи про кріпаків монастиря та лаври, оренду та іпотеку лаврських 
маєтностей. 

Документи про свічковий завод, винокурню, пиварню та пасіку, а також 
лаврську аптеку. 

Доповідні записки, листування про евакуацію лаври та збитки, завдані 
під час Першої світової війни. Історична довідка про містечко Почаїв. Плани 
лаврських володінь. 

Кременецький римо-католицький деканат, м. Кременець  
Кременецкий римо-католический деканат, м. Кременец 

Ф. 426, 433 од. зб., 1766–1946 рр. Описи. Рос., пол. мови. 

Метричні книги римо-католицьких парафіяльних костелів (1823–
1938 рр.), що входили до Кременецького римо-католицького деканату, 
метричні виписки з книг, метричні свідоцтва (1906–1938 рр.), метричні книги 
та свідоцтва про одруження (1859–1900 рр.). Книга протоколів показів 
свідків про встановлення року народження, алфавітний покажчик метрик про 
народження, зареєстрованих у Кременецькій римо-католицькій парафії в 
1848–1919 рр. Книги запису передшлюбних іспитів римо-католицьких 
парафіяльних костелів (1804–1937 рр.). Метричні книги про народження, 
одруження і смерть (1870–1907 рр.), таблиця померлих (1902–1903 рр.). 
Відомості про населення та книги Лановецької римо-католицької 



парафіяльного костелу, в яких йдеться про бажання парафіян інших 
християнських віросповідань приєднатися до римо-католицької церкви 
(1906, 1913, 1917 рр.). 

Характеристики та інвентарні описи майна та матеріалів парафіяльних 
костелів, церков і каплиць (1844–1943 рр.). 

 Описи приймання-передавання майна римо-католицького костелу, які 
складались при зміні священослужителів (1883, 1909, 1916–1917 рр.), 
візитаційні відомості за 1866–1875 рр. 

Річні статистичні відомості про кількість дворів, народжених, 
одружених, померлих і тих, що прийняли св. причастя Махновецької парафії 
(1851 р.). Статистичні дані про кількість народжень, хрещень, економічний 
стан Катербурзької парафії (1928–1934 рр.). Книги обліку населення та 
списки парафіян, які сповідались (1833–1925 рр.). Касові книги (1827–
1934 рр.), книги прибутків і видатків (1792–1927 рр.). 

Книги реєстрації вхідних та вихідних документів Кременецького 
деканату (1842–1937 рр.). 

Повітові римо-католицькі деканати 

Ф.485, 107 од. зб., 1704–1944 рр. Описи. Лат. мова. 

Збереглися документи лише окремих деканатів. Значна частина 
метричних книг римо-католицького обряду вивезена до Польщі і 
зберігається в її архівах. 

 
Документи римо-католицьких деканатів: Бережанського, Борщівського, 

Збаразького, Копичинського, Підгаєцького, Скалатського, Теребовлянського, 
Чортківського, а також міст Кременець і Тернопіль (1704–1944 рр.). 
Метричні книги про народження, шлюб і смерть мешканців сіл цих повітів, 
міст Кременець і Тернопіль за ці роки. 

 

Парафіяльні управління православного віросповідання  
Кременецького повіту Волинської губернії 

Приходские управления православного вероисповедания Кременецкого 
уезда Волынской губернии 

Ф. 486, 339 од. зб., 1838–1921 рр. Описи. Рос., пол. мови. 

Метричні книги про народження, шлюб і смерть парафій Кременецького 
повіту (1838–1921 рр.). Територіально вони охоплюють сучасні 
Кременецький, Лановецький і Шумський, а також північну частину 
Збаразького (колишню Вишнівецьку волость) районів . 

Є окремі книги сіл Лідихів (1880–1890 рр.) і Дранча (1880–1890 рр.), що 
тепер належать до Рівненської області. 



Греко-католицькі повітові парафіяльні управління 

Ф. 487, 456 од. зб., 1705–1944 рр., Опис. Лат., укр. мови. 

Метричні книги про народження, шлюб та смерть мешканців населених 
пунктів Бережанського (1786–1927 рр.), Борщівського (1871–1920 рр.), 
Бучацького (1784–1923 рр.), Копичинського (1843–1914 рр.), Збаразького 
(1784–1926 рр.), Підгаєцького (1874–1900 рр.), Скалатського (1785–1922 рр.), 
Теребовлянського (1855–1922 рр.), Тернопільського (1784–1912 рр.), 
Чортківського (1784–1944 рр.) повітів і м. Тернополя (1900–1924 рр.). 

Протоколи передшлюбних заяв жителів м. Скалат та с. Старий Скалат. 

Кременецьке духовне правління,  
м. Кременець Волинської губернії 
Кременецкое духовное правление,  
г. Кременець Волынской губернии 

Ф.272, 47 од. зб., 1806 р. Опис. Рос. мова. 

Інвентарні описи майна церков, підпорядкованих Кременецькому 
духовному правлінню за 1806 р. 

Єврейська синагога Кременецького повіту, м. Кременець 
Еврейская синагога Кременецкого уезда, г. Кременец 

Ф.484, 67 од. зб., 1870–1907 рр. Опис. Рос. мова, іврит. 

Метричні книги про народження (1870–1886, 1888–1906 рр.), одруження 
(1899–1902, 1904–1907 рр.), смерть (1870–1878, 1880–1887, 1889–1890, 1892–
1897, 1900–1902, 1905–1907 рр.) і розлучення (1904 р.) мешканців населених 
пунктів Кременецького повіту. 

 



ФОНДИ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ  
З ВЕРЕСНЯ 1939 р. 

РОЗДІЛ 8. 
ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ 

Виконавчий комітет Тернопільської обласної ради народних депутатів 
(облвиконком), м. Тернопіль 

Ф. Р–1833, 13655 од. зб., 1939–1941, 1944–1979 рр. Описи. Каталог. Огляд. 
Укр., рос. мови. 

Розпочав діяльність 10 грудня 1939 р. відповідно до указу Президії 
Верховної Ради УРСР. Перші вибори в  обласну, районні, міські, 
селищні і сільські ради депутатів трудящих відбулися 15 грудня 1940 р. 
Із 7 жовтня 1977 р. – ради народних депутатів. 

 
Протоколи, рішення, постанови, розпорядження, звіти виконкому і 

райвиконкомів. Протоколи сесій обласної, районних та міських рад, засідань 
виконкому. Документи (протоколи, рішення, плани, довідки тощо) 
постійнодіючих комісій облвиконкому. 

Протоколи, рішення, доповідні записки про економіку Тернопільщини у 
1939–1941 рр. 

Матеріали про відновлення органів радянської влади (звільнення 
території області почалось 5 березня 1944 р.). Рішення, розпорядження, 
доповідні записки про відновлення діяльності установ, організацій, 
підприємств, хід колективізації. Інформації, доповідні записки, листування 
про стан та розвиток основних галузей промисловості в області. Відомості 
про участь у будівництві газопроводу Дашава–Київ. Документи про 
примусовий характер колективізації в області. 

Схеми розвитку електрифікації сільського господарства області. 
Відомості, доповідні записки про основні напрямки розвитку сільського 

господарства в області, використання техніки та спеціалізацію виробництва. 
Доповідні записки, інформація про стан охорони здоров’я, мережу 

лікувальних і лікувально-профілактичних установ в області. 
Інформація, довідки, рішення про стан народної освіти в області, 

створення і діяльність професійно-технічних училищ, середніх спеціальних 
та вищих навчальних закладів. 

Документи (рішення, заходи, інформація, довідки) про діяльність 
культурно-освітніх установ, самодіяльне мистецтво, кіномережу. 

Документи (доповідні записки, відомості, інформація) про засоби 
зв’язку, транспорт, роботу організацій, підприємств торгівлі і побутового 
обслуговування. 

Документи про проведення виборів у Верховну Раду СРСР та Верховну 
Раду УРСР, місцеві ради депутатів трудящих. 



Доповідні записки, зведення, журнали обліку та інші документи про 
працевлаштування репатріантів і переселенців із Польщі і Чехословаччини 
(1945–1947, 1949–1951 рр.). 

Укази Президії Верховної Ради СРСР, Верховної Ради УРСР, протоколи, 
звіти, довідки про присвоєння звання Героя Соціалістичної Праці, 
присвоєння почесних звань та нагородження орденами і медалями. 

Документи (інформація, акти, характеристики, списки) про участь 
господарств у Всесоюзній сільськогосподарській виставці та Виставках 
досягнень народного господарства СРСР і УРСР. 

 

Виконавчі комітети міських рад народних депутатів (міськвиконкоми) 

15 фондів, 5833 од. зб., 1939–1941, 1944–1986 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Виникли в жовтні 1939 р. як органи тимчасового управління, з грудня 
1940 р. – міські ради та їх виконкоми. Вперше обрані як органи 
державної влади на виборах у місцеві ради 15 грудня 1940 р. Від 7 
жовтня 1977 р.– ради народних депутатів. 

 
Матеріали про вибори у ради депутатів трудящих. Статистичні звіти про 

склад депутатів міських рад, звіти депутатів про виконання наказів виборців. 
Постанови, рішення вищих партійних і радянських органів. Протоколи 

засідань і сесій міськвиконкомів. 
Документи про діяльність постійнодіючих комісій з питань культурно-

освітньої роботи, торгівлі і громадського харчування, фінансування, 
промисловості, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства. 
Доповідні записки, довідки, інформація, листування з питань виконання 
народногосподарських планів відбудови і благоустрою міст (зокрема 
Тернополя), будівництва промислових об’єктів, розвитку місцевої 
промисловості, будівництва і роботи шкіл, стану медичного обслуговування, 
діяльності установ культури, організації торгівлі і роботи комунально-
побутових установ. 

Протоколи, довідки, інформація про роботу громадських організацій. 
 

Бережанський міськвиконком  
Ф. Р–481, 220 од. зб., 1944–1979 рр. 

Борщівський міськвиконком  
Ф. Р–894, 613 од. зб., 1944–1975 рр. 

Бучацький міськвиконком  
Ф. Р–1516, 389 од. зб., 1945–1981 рр. 

Заліщицький міськвиконком 
Ф. Р–426, 467 од. зб., 1944–1986 рр. 

Збаразький міськвиконком  
Ф. Р–1033, 164 од. зб., 1944–1965 рр. 



Зборівський міськвиконком  
Ф. Р–3080, 147 од. зб., 1945–1966 рр. 

Кременецький міськвиконком  
Ф. Р–1686, 418 од. зб., 1940, 1944–1978 рр. 

Монастириський міськвиконком 
Ф. Р–927, 235 од. зб., 1944–1975 рр. 

Підволочиський міськвиконком  
Ф. Р–961, 1 од. зб., 1945 р. 

Підгаєцький міськвиконком  
Ф. Р–995, 304 од. зб., 1946–1975 рр. 

Скалатський міськвиконком  
Ф. Р–3343, 304 од. зб., 1946–1975 рр. 

Тернопільський міськвиконком  
Ф. Р–5, 2074 од. зб., 1939–1941, 1944–1978 рр. 

Чортківський міськвиконком  
Ф. Р–1106, 469 од. зб., 1945–1981 рр. 

Виконавчі комітети районних рад народних депутатів (райвиконкоми) 

39 фондів, 18643 од. зб., 1940, 1944–1986 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворені згідно з указом Президії Верховної Ради УРСР від 10 грудня 
1939 р. 
Вперше обирались під час виборів до місцевих рад 15 грудня 1940 р. Від 
7 жовтня 1977 р. – ради народних депутатів. 

 
Протоколи засідань виконкомів і сесій рад, звіти про діяльність 

виконкомів, сільських і селищних рад, відомості про організаційну роботу, 
підбір кадрів, роботу постійних комісій. Відомості про боротьбу з ОУН та 
УПА. 

Документи про проведення виборів до рад, звіти про склад депутатів і 
виконання наказів виборців. 

Відомості про відновлення діяльності і відбудову підприємств місцевої 
промисловості, колективізацію, використання кредитів і землеустрій. 

Перспективні і річні плани відбудови і розвитку народного господарства. 
Звіти, відомості, інформація про виконання народногосподарських планів, 
районних бюджетів, стан промисловості, сільського господарства, народної 
освіти, культури, охорони здоров’я, соціального забезпечення. 

Доповідні записки, інформація, характеристики економічного розвитку 
районів, господарчої спеціалізації, розвитку міжколгоспних господарств, 
використання народного багатства. 

Листування про укрупнення сільських рад, перейменування сіл, зміни 
адміністративних меж районів. 



Постанови райвиконкомів, списки, листування про представлення до 
нагородження медалями «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 рр.». 

 
Бережанський, Ф. Р–1245, 352 од. зб., 1940, 1944–1977 рр. 
Білобожницький, Ф. Р–777, 117 од. зб., 1944–1959 рр. 
Борщівський, Ф. Р–571, 1183 од. зб., 1940, 1944–1977 рр. 
Буданівський, Ф. Р–314, 128 од. зб., 1944–1958 рр. 
Бучацький, Ф. Р–3153, 397 од. зб., 1944–1972 рр. 
Великобірківський, Ф. Р–694, 93 од. зб., 1944–1961 рр. 
Великоглибочецький, Ф. Р–412, 112 од. зб., 1944–1963 рр. 
Великодедеркальський, Ф. Р–1859, 160 од. зб., 1944–1962 рр. 
Вишнівецький, Ф. Р–399, 215 од. зб., 1944–1962 рр. 
Гримайлівський, Ф. Р–598, 99 од. зб., 1944–1970 рр. 
Гусятинський, Ф. Р–386, 928 од. зб., 1944–1980 рр. 
Заліщицький, Ф. Р–431, 1448 од. зб., 1944–1985 рр. 
Залозецький, Ф. Р–2713, 222 од. зб., 1944–1962 рр. 
Збаразький, Ф. Р–404, 520 од. зб., 1944–1985 рр. 
Зборівський, Ф. Р–2880, 1231 од. зб., 1946–1986 рр. 
Золотниківський, Ф. Р–521, 270 од. зб., 1944–1962 рр. 
Золотопотоцький, Ф. Р–713, 150 од. зб., 1944–1962 рр. 
Козівський, Ф. Р–469, 649 од. зб., 1944–1985 рр. 
Козлівський, Ф. Р–365, 132 од. зб., 1944–1962 рр. 
Копичинський, Ф. Р–1055, 79 од. зб., 1944–1962 рр. 
Коропецький, Ф. Р–2542, 170 од. зб., 1945–1959 рр. 
Кременецький, Ф. Р–2432, 1025 од. зб., 1944–1986 рр. 
Лановецький, Ф. Р–731, 1156 од. зб., 1944–1984 рр. 
Мельнице-Подільський, Ф. Р–796, 160 од. зб., 1944–1962 рр.   
Микулинецький, Ф. Р–2809, 118 од. зб., 1944–1962 рр. 
Монастириський, Ф. Р–1389, 584 од. зб., 1944–1982 рр. 
Новосільський, Ф. Р–865, 187 од. зб., 1944–1959 рр. 
Підволочиський, Ф. Р–553, 889 од. зб., 1944–1979 рр. 
Підгаєцький, Ф. Р–993, 91 од. зб., 1944–1962 рр. 
Почаївський, Ф. Р–343, 219 од. зб., 1944–1962 рр. 
Пробіжнянський, Ф. Р–2051, 82 од. зб., 1946–1959 рр. 
Скала-Подільський, Ф. Р–2105, 114 од. зб., 1944–1958 рр. 
Скалатський, Ф. Р–7, 220 од. зб., 1944–1962 рр. 
Струсівський, Ф. Р–622, 527 од. зб., 1944–1959 рр. 
Теребовлянський, Ф. Р–677, 1416 од. зб., 1945–1983 рр. 
Тернопільський, Ф. Р–3145, 1229 од. зб., 1966–1979 рр. 
Товстенський, Ф. Р–604, 76 од. зб., 1944–1962 рр. 
Чортківський, Ф. Р–2200, 584 од. зб., 1947–1979 рр. 
Шумський, Ф. Р–519, 651 од. зб., 1944–1972 рр. 



Виконавчі комітети сільських (сільради)  
і селищних рад депутатів трудящих 

602 фонди, 23934 од. зб., 1944–1973 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створені як селянські комітети у вересні-жовтні 1939 р., у 1940 р. 
реорганізовані в сільські і селищні ради. Вперше обрані як місцеві 
органи державної влади на виборах 15 грудня 1940 р. 

 
Протоколи засідань виконкомів рад, протоколи загальних зборів 

громадян сіл, звіти про діяльність сільських і селищних рад. 
Матеріали про вибори до рад. 
Документи (протоколи, плани, заходи, списки) постійнодіючих комісій. 

Документи про культурно-освітню роботу, будівництво шкіл, лікарень, 
клубів, будинків культури, відомості про проведення сільськогосподарських 
компаній, охорону лісів та угідь, землеустрій, виконання хібозаготівель. 

Протоколи загальних зборів громадян сіл. 

Обласна комісія сприяння в роботі надзвичайної державної комісії  
із встановлення та розслідування злодіянь нацистських загарбників  
та завданих ними збитків громадським організаціям, підприємствам, 

установам 

Ф. Р–274, 237 од. зб., 1944–1946 рр. Описи. Рос. мова. 

Створена в травні 1944 р. для виявлення і розслідування злодіянь 
нацистських загарбників та збитків, завданих ними народному 
господарству та громадянам Тернопільської області.  
Припинила діяльність в 1946 р. 

 
Акти районних і Тернопільської міської комісії про розслідування 

злочинів нацистських загарбників в період тимчасової окупації 1941–
1944 рр. Зведені відомості, акти обстежень, реєстри актів обліку збитків, 
заподіяних промисловості, сільському господарству, споживспілкам, охороні 
здоров’я, комунальному господарству, установам та організаціям, культурно-
освітнім закладам та населенню м. Тернополя і районів області. Списки 
загиблих. Відомості про громадян, примусово вивезених до Німеччини, 
окремі списки цих громадян. Опитувальні листи, посвідчення громадян, які 
повернулися з фашистської неволі у Почаївський та Новосільський райони. В 
актах – відомості про існування на території області гетто, геноцид щодо 
євреїв, матеріали ексгумацій, свідчення жертв нацистського «нового 
порядку», вивезення з області культурних цінностей, пограбування 
Кременецького краєзнавчого музею, окремих церков і костелів, 
пограбування євреїв, вилучення у них дорогоцінностей. 



Уповноважений у справах Російської Православної  
Церкви при Раді Міністрів СРСР по Тернопільській області 

Ф. Р–3240, 158 од. зб., 1950–1965 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

У 1943 р. створена Рада у справах Російської Православної Церкви при 
РМ СРСР. З 1946 р. почав діяти Уповноважений у справах Російської 
Православної Церкви при РМ СРСР по Тернопільській області. 
Ліквідований у зв’язку з об’єднанням Ради у справах культів при 
РМ СРСР та Ради у справах Російської Православної Церкви при 
РМ СРСР у єдиний орган – Раду у справах релігій при РМ СРСР 
(Постанова РМ СРСР від 8 грудня 1965 р.). 

 
Постанова Ради від 15 листопада 1961 р. «Про посилення контролю за 

виконанням законодавства про культи». 
Рішення облвиконкому про зняття з реєстрації релігійних общин, 

ліквідацію монастирів, переобладнання споруд церков, порушення 
законності у відношенні до віруючих, стан контролю за дотриманням 
радянського законодавства про культи. 

Виписка з протоколу засідання Ради у справах Російської Православної 
Церкви при РМ СРСР від 15 вересня 1954 р. «Про роботу Уповноваженого 
Ради по Тернопільській області». Доповідні записки про стан і діяльність 
православної церкви та духовенства в області. 

Доповідь про стан і діяльність православних церков, монастирів в 
області. 

Доповідь про роботу уповноваженого. 
Плани роботи. 
Статистичні звіти, звіти, інформаційні звіти про стан і діяльність 

релігійних общин православної церкви, храми на території області, облік 
майна, якими користувалися церковні організацій в області. 

Звіти про роботу уповноваженого Ради. 
Матеріали (протоколи, рішення, висновки, довідки, акти, виписки, 

облікові картки, списки, листи) про зняття з реєстрації общин РПЦ, 
ліквідацію монастирів. 

Листування з Радою у справах Російської Православної Церкви при 
РМ СРСР, райвиконкомами про діяльність общин РЦП. Довідки про стан 
православної церкви в області і Почаївської лаври, хід виконання постанови 
РМ СРСР про посилення контролю за виконанням законодавства про культи, 
проведення нової громадянської обрядовості. 

Відомості про діючі православні церкви, монастирі, «святі місця». 

Уповноважений Ради у справах релігійних культів  
при РМ СРСР по Тернопільській області 

Ф. Р–3239, 121 од. зб., 1945–1965 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Рада у справах релігійних культів при РНК СРСР створена на підставі 
постанови Ради народних комісарів від 29 травня 1944 р. В Україні діяв 
Уповноважений Ради у справах релігійних культів при РНК СРСР по 



Українській РСР. Уповноважений Ради у справах релігійних культів при 
РМ СРСР у Тернопільській області розпочав свою діяльність з 1 березня 
1945 р. Інститут уповноважених в областях України підпорядковувався 
Уповноваженому Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів 
СРСР по Українській РСР. Ліквідований у 1965 р., оскільки відповідно 
до постанови Ради Міністрів СРСР від 8 грудня 1965 р. Рада у справах 
Російської Православної Церкви при Раді Міністрів СРСР і Рада у 
справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР об’єдналися в 
єдиний орган – Раду у справах релігій при Раді Міністрів СРСР. 
Відповідні зміни відбувались у республіках та областях. 

 
Рішення райвиконкомів про затвердження актів огляду культових 

споруд, що припинили діяльність. 
Плани роботи уповноваженого ради. 
Статистичні звіти про зареєстровані релігійні общини, молитовні 

будинки, служителів культів та інформаційні звіти про їхню діяльність. 
Звітна доповідь уповноваженого Ради на нараді в Києві (1946 р.). 
Справи про зняття з реєстрації релігійних общин (протоколи, рішення, 

довідки, акти, списки, характеристики, облікові картки, листи). 
Листування з Радою у справах релігійних культів при РМ СРСР, 

облвиконкомом і райвиконкомами про наявність, стан і діяльність релігійних 
общин та облік недіючих молитовних споруд. 

Довідки про наявність, стан, систему, організації, структуру релігійних 
культів в області, впровадження радянських свят і безрелігійних обрядів. 

Відомості про облік збитків, завданих нацистськими загарбниками 
релігійним общинам на території області. 

Виборчі комісії по виборах у Верховну Раду СРСР  
по Тернопільській області, м. Тернопіль 

Ф. Р–34, 313 од. зб., 1945–1954 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створені для проведення виборів депутатів трудящих у Верховну Раду 
СРСР 10 лютого 1946 р., 12 березня 1950 р., 14 березня 1954 р. 

 
Документи Тернопільської окружної виборчої комісії по виборах у 

Верховну Раду СРСР: постанови районних рад депутатів трудящих про 
створення виборчих дільниць (1945 р.); протоколи окружних виборчих 
комісій про реєстрацію кандидатів у депутати (1946 р.); протоколи голосувань 
окружних та дільничних виборчих комісій; протоколи загальних зборів 
громадян сіл Товстенського району про висунення кандидатів у депутати 
(1946 р.); відомості про кількість виборчих дільниць в округах (1945 р.); 
статистичні звіти про склад дільничних виборчих комісій у районах області; 
виборчі бюлетені на виборах у Верховну Раду СРСР 12 березня 1950 р. 
Тернопільського виборчого округу № 501. 

Документи дільничних виборчих комісій на виборах у Верховну Раду 
СРСР по Тернопільській області: копії постанов Президії Верховної Ради 
СРСР про внесення в списки виборців спецпереселенців, репатрійованих 
громадян СРСР, осіб, що мали судимість і таких, що перебували під 



слідством, та про створення виборчих дільниць (1945 р.); постанови 
райвиконкомів про створення виборчих дільниць; протоколи голосувань 
окружних та дільничних виборчих комісій у районах області (1946, 1950, 
1954 рр.); протоколи загальних зборів громадян про висунення кандидатів в 
депутати; статистичні відомості про склад виборчих комісій вибочих округів 
області; характеристики місцевих органів управління Новосільського району 
на кандидатів у депутати (1946 р.). 

 

Виборчі комісії з виборів у Верховну Раду УРСР  
по Тернопільській області, м. Тернопіль 

Ф. Р–44, 174 од. зб., 1946–1951 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створені для проведення виборів депутатів трудящих до Верховної Ради 
УРСР у Тернопільській області в 1947, 1951 роках. 
 

Постанови, рішення райвиконкомів Тернопільської області про 
створення виборчих дільниць та затвердження складу виборчих комісій з 
виборів до Верховної Ради УРСР. 

Протоколи голосування окружних, дільничних виборчих комісій та 
загальних зборів трудящих про висунення кандидатів у депутати на виборах 
до Верховної Ради УРСР по Тернопільській області. 

Інформації про хід підготовки до виборів у Верховну Раду УРСР у 
Бучацькому районі (1947 р.), Великобірківському районі (1951 р.). Плани 
організаційних заходів та звіти з підготовки до виборів у Заліщицькому 
районі (1951 р.). 

Матеріали про результати голосування на виборах у Верховну Раду 
УРСР (1947 р.). 

Заяви, біографії, характеристики кандидатів у депутати на виборах у 
Верховну Раду УРСР по Тернопільській області. 

Статистичні звіти про склад дільничних виборчих комісій. 

Виборчі комісії з виборів до місцевих рад депутатів трудящих  
у Тернопільській області, м. Тернопіль 

Ф. Р–69, 1835 од. зб., 1947–1955 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створені для проведення виборів до місцевих рад депутатів трудящих у 
Тернопільській області 21 грудня 1947 р., 17 грудня 1950 р., 22 лютого 
1953 р., 27 лютого 1955 р. 

 
Документи Тернопільських обласної і окружної виборчих комісій: 

рішення, постанови, проекти постанов райвиконкомів про створення 
виборчих округів (1947, 1950, 1953, 1955 рр.); рішення Тернопільського 
облвиконкому про хід підготовки та проведення виборів (1947 р.); протоколи 
голосування, реєстрації окружних виборчих комісій на виборах до місцевих 
рад депутатів трудящих (1947, 1950, 1953 рр.); протоколи голосування, 



реєстрації окружних і виборчих комісій та загальних зборів трудящих про 
висунення кандидатів у депутати місцевих рад депутатів трудящих на 
виборчих округах області (1947, 1950, 1953 рр.); протоколи засідань обласної 
виборчої комісії на виборах Тернопільської обласної ради депутатів 
трудящих (1953 р.). 

Документи окружних та дільничних виборчих комісій районів: рішення 
райвиконкомів про створення виборчих округів у районах області з виборів у 
місцеві ради депутатів трудящих (1947, 1950, 1953 рр.); протоколи окружних 
виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати на виборах в 
місцевих рад депутатів трудящих області (1947, 1950, 1953, 1955 рр.); 
протоколи загальних зборів громадян про висунення кандидатів у депутати 
місцевих рад депутатів трудящих у районах області (1947, 1950 рр.); 
протоколи голосування окружних виборчих комісій на виборах до місцевих 
рад депутатів трудящих (1947, 1950, 1953, 1955 рр.). 

Статистичні відомості про вибори до місцевих рад депутатів трудящих 
(1947, 1950, 1953 рр.); статистичний звіт про склад окружних виборчих 
комісій на виборах в сільські ради депутатів трудящих (1947 р.); зведений 
статистичний звіт про склад депутатів, членів виконкомів рад і постійних 
комісій станом на 1 січня 1949 р.; списки виборчих округів та відомості про 
кількість населення у сільських радах Тернопільської області; списки 
кандидатів у депутати на виборах до місцевих рад депутатів трудящих в 
районах (1947, 1950, 1953, 1955 рр.); списки депутатів Тернопільської міської 
ради депутатів трудящих (1947 р.); біографії кандидатів у депутати з виборів 
до Тернопільської обласної ради депутатів трудящих (1947, 1950, 1953 рр.); 
особові картки на кандидатів в депутати місцевих рад депутатів трудящих 
Підгаєцького, Новосільського районів (1947 р). 

РОЗДІЛ 9. 
  ДЕРЖАВНИЙ ТА НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ 

Тернопільський обласний комітет народного контролю, м. Тернопіль 

Ф. Р–3107, 2654 од. зб., 1963–1991 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Розпочав діяльність з 1 січня 1966 р. на основі закону, затвердженого 
Верховною Радою УРСР 22 грудня 1965 р.  
Ліквідований постановою Верховної Ради УРСР від 20 листопада 1990 р. 

 
Постанови Ради Міністрів УРСР та Комітету народного контролю УРСР 

(1967–1969, 1974–1990 рр.). Протоколи засідань обласного комітету, звіти 
про його роботу та роботу районних комітетів (1966–1990 рр.). Матеріали 
про проведення звітів і виборів в органах народного контролю, організацію 
навчання активістів. Протоколи нарад і семінарів з головами міських і 
районних комітетів народного контролю, керівниками обласних організацій. 

Матеріали (інформація, акти, доповідні записки) про перевірку 
збереження державної власності, посилення режиму економії та здешевлення 
управлінського апарату, раціонального використання матеріальних ресурсів, 



впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, 
подолання  недоліків у роботі, порушення трудового законодавства та 
державної дисципліни, якості й асортименту промислових товарів, хід 
будівництва пускових об’єктів і дитячих дошкільних установ, виконання 
комплексної житлової програми, господарської діяльності колгоспів, 
виконання плану продажу сільськогосподарської продукції, організації 
збирання врожаю сільськогосподарських культур, зберігання насінного 
матеріалу, впровадження механізації на фермах, будівництво тваринницьких 
ферм і комплексів, організації торгівлі і побутового обслуговування 
населення. 

Баланси, штатні розписи, кошториси. Ліквідаційний баланс (1991 р.). 
Документи з особового складу (1963–1991 рр.). 
Документи профспілкового комітету (1966–1991 рр.). 

Тернопільський обласний комітет  
партійно-державного контролю, м. Тернопіль 

Ф. Р–4020, 386 од. зб., 1963–1965 рр. Опис. Каталог.  Укр. мова. 

Створений на основі указу Президії Верховної Ради УРСР від 6 грудня 
1962 р. Здійснював контроль за дотриманням партійно-державної 
дисципліни в народному господарстві та управлінському апараті.  
Ліквідований у грудні 1965 р. 

 
Постанови Комітету партійно-державного контролю ЦК КПУ і Ради 

Міністрів УРСР. Протоколи засідань, статистичні звіти, довідки та 
інформація про діяльність обласного і районних комітетів. Матеріали про 
звіти і вибори в органи контролю. Відомості про склад груп і постів 
сприяння, списки контролерів, відзначених урядовими нагородами. 

Матеріали перевірок з питань охорони природи, економії ресурсів хліба, 
дотримання закону про сільськогосподарський податок, виконання планів 
розвитку сільського господарства, збереження зерна в колгоспах і на 
приймальних пунктах, будівництва підсобних господарств і комбікормових 
заводів, кормокухонь і кормоцехів, промислових об’єктів, дотримання 
правил торгівлі, роботи оптових баз, стану діяльності навчальних закладів та 
організації охорони здоров’я в області. 

Тернопільська обласна державна хлібна інспекція  
Міністерства заготівель, м. Тернопіль 

Ф. Р–2109, 341 од. зб., 1957–1982 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

У 1945 р. утворено Тернопільське обласне управління державної хлібної 
інспекції з якості сільськогосподарських продуктів. 15 листопада 1956 р. 
реорганізована в Тернопільське міжобласне управління державної 
хлібної інспекції. 
15 квітня 1974 р. реорганізована в Тернопільське обласне управління 
державної хлібної інспекції. 



Займалась перевіркою виконання хлібоприймальними пунктами і 
переробними підприємствами правил прийому, розміщення, обробки і 
зберігання хлібопродуктів, зерна, санітарного стану утримання 
зерносховищ, територій пунктів і підприємств. 

 
Накази Міністерства хлібопродуктів УРСР, квартальні плани роботи 

держхлібінспекції. 
Звіти, довідки, доповідні записки про роботу держхлібінспекції з 

контролю за кількісним обліком зерна на хлібоприймальних пунктах.  
Звіти про інспектування хлібоприймальних пунктів і переробних 

підприємств. 
Звіти і доповідні записки про роботу держхлібінспекції з контролю за 

якістю зберігання сільськогосподарських продуктів. 
Матеріали ревізій фінансово-господарської діяльності держхлібінспекції. 

Акти перевірки обласної держхлібінспекції Міністерством заготівель УРСР. 
Звіти про підготовку та підвищення кваліфікації працівників. 
Баланси з основної діяльності. Штатні розписи. Кошториси. 
 
 

Комітет державного контролю Тернопільської обласної державної 
адміністрації, м. Тернопіль 

Ф. Р–3470, 28 од. зб., 1992–1994 рр. Описи. Укр. мова. 

Комітет державного контролю Тернопільської обласної державної 
адміністрації створено відповідно до розпорядження представника 
Президента України у Тернопільській області від 1 червня 1992 р. № 89. 
«Про затвердження Положення державного контролю у Тернопільській 
області». Комітет державного контролю ТОДА діяв на правах 
самостійного відділу облдержадміністрації і був підзвітний її голові. 
Згідно з положенням основні форми діяльності комітету: перевірки, 
експертизи, вивчення та аналіз соціально-економічних процесів. 
6 жовтня 1994 р. Комітет державного контролю ліквідовано рішенням 
виконкому Тернопільської обласної ради. 

 
 
Накази з особового складу (1992–1994 рр.). 
Документи рішення Тернопільського облвиконкому від 6 жовтня 1994 р. 

№ 40. Списки працівників, попереджених про припинення діяльності 
комітету, прохання про закриття рахунку, про ліквідацію Комітету 
державного контролю Тернопільської ОДА (1994 р.). 

Історична довідка про утворення, діяльність ліквідованого комітету 
Державного контролю Тернопільської ОДА. 

Документи з особового складу. 
Розрахункові відомості працівників Комітету державного контролю 

Тернопільської ОДА. 
 



РОЗДІЛ 10. 
ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ, ПРОКУРАТУРИ 

Управління Міністерства юстиції при виконавчому комітеті 
Тернопільської обласної ради народних депутатів 

Ф. Р–10, 871 од. зб., 1940–1941, 1944–1995 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створене в жовтні 1939 р. як управління Народного комісаріату юстиції 
УРСР при виконкомі Тернопільської обласної ради депутатів трудящих. 
У травні 1946 р. стало іменуватись управлінням Міністерства юстиції 
УРСР при виконкомі обласної ради депутатів трудящих. Ліквідоване 
1 жовтня 1956 р., а його функції передані обласному суду. У 1956–
1988 рр. – відділ юстиції Тернопільського облвиконкому, з 1992 р. – 
управління юстиції Тернопільської облдержадміністрації, а з 1999 р. – 
Тернопільське обласне управління юстиції. 

 
Накази, протоколи обласних нарад судових виконкомів та нотаріусів. 

Матеріали про вибори народних суддів. 
Плани роботи, звіти нотаріальних контор і народних суддів. Аналізи та 

узагальнення судової практики. 
Фінансові звіти та штатні розписи і кошториси. 
Плани підготовки і перепідготовки кадрів, звіти про кадри. 
Акти про збитки, заподіяні народним судам нацистськими загарбниками 

в період окупації. 
 

Прокуратура Тернопільської області, м. Тернопіль 

Ф. Р–8, 2417 од. зб., 1939–1941, 1944–1982 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворена в грудні 1939 р. Здійснює нагляд за дотриманням законності, 
профілактичні заходи щодо попередження правопорушень і злочинів. 

 
Постанови, плани, накази, розпорядження. Протоколи засідань 

методичної ради, колегії (1980–1981 рр.), міжвідомчих нарад працівників 
органів прокуратури, суду та міліції, оперативних нарад. Звітні доповіді 
прокурорів області (1940–1941, 1963–1979 рр.). Рішення координаційних 
нарад (1978–1981 рр.). Інформація районних прокуратур про масову роботу 
серед населення (1940 р.). Акти, доповідні записки про результати 
комплексних і тематичних перевірок стану роботи районних прокуратур. 

Довідки, листування з організаціями з питань дотримання законності. 
Доповідні записки, довідки, аналізи з питань роботи з неповнолітніми, 
нагляду за цивільними та карними справами у судах. 

Адміністративні протести прокуратури області на незаконні рішення. 
Карні і цивільні судові справи (1939–1941, 1964–1974 рр.). 

Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів за освітою, звіти, 
довідки про роботу з кадрами. Документи профспілкового комітету. 



Тернопільська міська прокуратура, м. Тернопіль  

Ф. Р–9, 347 од. зб., 1939–1940, 1944–1945 рр. Описи. Рос. мова. 

Посада прокурора міста Тернополя запроваджена у листопаді 1939 р. 
Припинив свою роботу в липні 1941 р. і відновив роботу в квітні 1944 р. 

 
Протоколи засідань президії Тернопільської міської ради депутатів 

трудящих за 1940 р. Статистичні звіти прокурора про слідчу роботу, 
доповідні записки про кількість підприємств і населення в Тернополі 
(1940 р.). Акти перевірки стану фінансово-штатної дисципліни в установах, 
організаціях міста. 

Карні та цивільні справи. 
 

Президія Тернопільської обласної колегії адвокатів, м. Тернопіль 

Ф. Р–3226, 564 од. зб., 1944–1981 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

У листопаді 1944 р. на підставі наказу народного комісара юстиції УРСР 
від 29 жовтня 1944 р. створено оргбюро обласної колегії адвокатів і 41 
юридична консультація. У червні 1946 р. оргбюро перейменовано на 
президію. 

 
Протоколи засідань оргбюро (1944–1945 рр.), президії обласної колегії 

(1946–1981 рр.), методичної ради (1977–1981 рр.), загальних і виробничих 
зборів адвокатів (1945–1981 рр.), науково-практичних конференцій, секцій 
кримінального і цивільного права. 

Плани і звіти про роботу президії та юридичних консультацій (1946–
1981 рр.). 

Доповідні записки, листування про стан і якість правової роботи (1948–
1981 рр.). 

Акти ревізій діяльності обласної колегії і юридичних консультацій 
(1946–1979 рр.). 

Штатні розписи адміністративно-управлінського персоналу. 
 

РОЗДІЛ 11. 
 ПЛАНУВАННЯ І СТАТИСТИКА 

Статистичне управління Тернопільської області, м. Тернопіль 

Ф. Р–1, 7080 од. зб., 1940–1941, 1944–1987 рр. Описи.  Каталог. Укр., рос. 
мови. 

Створено у грудні 1939 р. як обласне управління народногосподарського 
обліку. Діяло при обласній плановій комісії. У квітні 1941 р. 
перейменовано на статистичне управління Тернопільської області. У 
1944 р. стало іменуватись статистичним управлінням уповноваженого 



Держплану СРСР по Тернопільській області, в серпні 1948 р. – 
статистичним управлінням Тернопільської області. 

 
Статистичні звіти підприємств області, списки і картки обліку 

підприємств, які перебували в 1939–1940 рр. у приватному володінні. 
Матеріали перепису і списки промислових підприємств, зруйнованих під 

час тимчасової нацистської окупації (1944 р.). Матеріали переписів, списки і 
підсумки роботи промислових підприємств області, транспорту, електро-
станції, аналітичні записки про промисловість, річні розробки з енергетики. 

Підсумкові звіти про виконання плану заготівель продукції рослинниц-
тва в колгоспах і радгоспах області, зведені звіти заготівельних організацій 
області, підсумки обліку посівних площ в колгоспах області, звіти виконання 
плану заготівель продуктів тваринництва. Матеріали обліку худоби, 
плодово-ягідних посадок, виноградників. 

Відомості та зведені звіти про урожайність сільськогосподарських 
культур, стан тваринництва, електрифікацію колгоспів і радгоспів, МТС, 
наявність і технічний стан тракторів. Звіти колгоспів, радгоспів, МТС. 

Зведені звіти про капітальне, житлово-комунальне будівництва, підсумки 
обліку усуспільненого житлового фонду. 

Матеріали зведених підсумків із статистики капітального будівництва, 
звіти про виконання плану капітальних вкладень та введення в дію основних 
фондів, зведені підсумки обліку незавершеного будівництва, зведені звіти 
про роботу комунальних підприємств області. Списки будов. 

Баланс грошових прибутків і витрат населення області, трудових 
ресурсів області (1964–1987 рр.) та основної діяльності. Матеріали розробки 
річного звіту і річні звіти з торгівлі. 

Зведені статистичні звіти культурно-освітніх установ, загальноосвітніх 
шкіл, вищих і середніх спеціальних закладів, медичних установ області, 
закладів соціального забезпечення. 

Зведені таблиці за підсумками обліку чисельності працівників і фонду 
заробітної плати. 

Зведені звіти про потерпілих при нещасних випадках на виробництві і 
кількість працездатного населення (1966–1970 рр.). 

Статистичні звіти про заробітну плату та працю, про чисельність 
адміністративно-управлінського персоналу. Матеріали (звіти, відомості, 
списки) переоцінки основних фондів. 

Відомості про наявність автомобільного транспорту в індивідуальному 
користуванні громадян області (1974–1975 рр.). 

Інформації та акти перевірки роботи районних інспекцій. Бухгалтерські 
звіти і кошториси. 

Районні інформаційно-обчислювальні  
станції державної статистики 

17 фондів, 1944–1983 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Організовані у 1940 р. для обліку населення в усіх галузях 
народногосподарського комплексу, раціонального використання резервів 



для потреб економічного та культурного розвитку області. У 1975 р. 
перейменовані на районні інформаційно-обчислювальні станції 
державної статистики, в 1984 р. –  на районні відділи статистики, в 
1990 р. – на відділи  інформаційного забезпечення статистики району, в 
1991 р. – на районні відділи статистики. 

 
Постанови, накази, вказівки обласного статистичного управління (1944–

1982 рр.). Плани розвитку сільського господарства, промисловості, 
соціально-культурної сфери в районах (1945–1982 рр.). Матеріали підсумків 
всесоюзного перепису дрібної промисловості та обладнання, посівних площ 
у колгоспах, тварин, житлового фонду, комунального господарства, мережі 
охорони здоров’я у районах області (1944–1949 рр.). 

Документи (списки, звіти, відомості) обліку посівних площ під урожай в 
одноосібних селянських господарствах, насаджень, худоби в них (1944–
1950 рр.). 

Статистичні звіти про роботу колгоспів, радгоспів, установ, організацій 
підприємств (1945–1983 рр.). Статистичні звіти, відомості про рух населення, 
кількість робітників і службовців, спеціалістів з середньою та вищою 
освітою, розподіл молодих спеціалістів, підготовку та підвищення 
кваліфікації кадрів, з праці та заробітної плати. 

Аналітичні записки, доповіді про розвиток всіх галузей народного 
господарства та культури. 

 
Білобожницька районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–782, 133 од. зб., 1945–1958 рр. 

Бучацька районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–1842, 26 од. зб., 1947–1950 рр. 

Великоборківська районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–684, 218 од. зб., 1944–1960 рр. 

Великоглибочецька районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–842, 132 од. зб., 1944–1962 рр. 

Великодедеркальська районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–470, 110 од. зб., 1944–1955 рр. 

Вишнівецька районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–397, 366 од. зб., 1944–1962 рр. 

Гримайлівська районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–596, 81 од. зб., 1944–1958 рр. 

Гусятинська районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–382, 668 од. зб., 1944–1982 рр. 

Збаразька районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–408, 842 од. зб., 1944–1983 рр. 



Копичинська районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–1063, 199 од. зб., 1944–1962 рр. 

Підволочиська районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–535, 1061 од. зб., 1944–1980 рр. 

Підгаєцька районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–991, 306 од. зб., 1945–1962 рр. 

Почаївська районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–1008, 378 од. зб., 1945–1962 рр. 

Скалатська районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–1050, 202 од. зб., 1944–1962 рр. 

Скала-Подільська районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–376, 141 од. зб., 1944–1957 рр. 

Товстенська районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–605, 174 од. зб., 1944–1962 рр. 

Чортківська районна інспектура ЦСУ 
Ф. Р–307, 612 од. зб., 1955–1979 рр. 

 

Планова комісія виконавчого комітету  
Тернопільської обласної ради народних депутатів, м. Тернопіль 

Ф. Р–2371, 1927 од. зб., 1940–1941, 1944–1986 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. 
мови. 

Створена в грудні 1939 р. як постійнодіючий планово-економічний орган 
облвиконкому. З 23 червня 1992 р. – управління економіки 
Тернопільської облдержадміністрації. 

 
Протоколи засідань і постанови планової комісії. Довідки, інформація, 

доповідні записки, звіти про роботу обласної та районних комісій. 
П’ятирічні, перспективні, річні плани розвитку народного господарства 

області, соціально-культурного будівництва. Плани відбудови 
народногосподарських об’єктів в області, в м. Тернополі, їхні проекти, 
доповнення, уточнення. 

Довідки, відомості про виконання народногосподарського плану в цілому 
та за галузями. 

Пояснювальні записки і відомості про підсумки роботи промисловості і 
сільського господарства. 

Документи (відомості, пояснювальні і доповідні записки) про виконання 
народногосподарських планів місцевою, державною і кооперативною 
промисловістю області. Відомості облкоопспілки, облхарчопрому і 
облпромради для економічної паспортизації області (1944–1946 рр.). Дані 



облліспромспілки та облпромради про кількість підприємств і випуск 
продукції (1944–1946 рр.). Довідки, відомості про виділення капітало-
вкладень на відновлення і реконструкцію промислових об’єктів за проектом 
п’ятирічного плану. 

Основні показники й характеристики промислових підприємств (1941, 
1944 рр.), економічні паспорти районів області (1940–1941, 1944–1948 рр.). 

Доповідні записки, відомості, листування з питань спеціалізації 
підприємств, їх розміщення та раціонального використання ресурсів 
(1948 рр.). Пропозиції про розвиток діючих і будівництво нових підприєств 
(1953 р.). 

Матеріали (акти, доповідні записки, відомості, листування) про розвиток 
сировинної бази і будівництво заводів із переробки місцевої 
сільськогосподарської сировини (1952 р.). 

Доповідні записки і пропозиції про розвиток сільської електрифікації 
(1952 р.). Техніко-економічна доповідь і схема енерговикористання річки 
Стрипи (1952 р.). 

Економічні огляди, інформація, довідки про хід виконання плану 
виробництва і капітального будівництва. Довідки, інформація про роботу 
щодо впровадження нової техніки. 

Перспективні плани розвитку сільського господарства області, п’ятирічні 
плани розвитку галузей сільського господарства, колгоспів і радгоспів у 
розрізі районів. Довідки, доповідні записки про розширення посівних площ 
цукрового буряка, відомості про динаміку посівних площ і рух поголів’я 
худоби. Документи щоквартальних вибіркових обстежень господарств 
колгоспників (1959–1962 рр.). 

Документи (доповідні записки, інформація) про стан механізації 
сільськогосподарського виробництва. Аналіз виробничої і фінансової 
діяльності колгоспів області, основні показники плану розвитку сільського 
господарства, закупівлі сільськогосподарської продукції, плани і проекти 
планів сільськогосподарського будівництва, довідки, інформація, звіти про їх 
виконання. 

Плани, титульні списки, довідки, матеріали проектно-пошукових, 
розвідувальних та будівельно-монтажних робіт, листування з питань 
капітального, житлово-комунального та соціально-культурного будівництва. 

Документи про розвиток засобів зв’язку і радіофікації області. Плани 
роздрібного товарообігу, побутового обслуговування населення. Довідки, 
інформація про виконання плану товарообігу, розвиток мережі підприємств 
торгівлі, спеціалізацію і впровадження прогресивних форм і методів торгівлі. 
Кон’юнктурні огляди стану торгівлі в області, довідки про роботу 
підприємств побутового обслуговування. 

План розвитку сільського господарства і показники врожайності 
сільськогосподарських культур (1949–1950, 1952 рр.). 

Проект п’ятирічного плану відбудови м. Тернополя на 1950–1954 рр. 
Матеріали (протокол, довідка, висновок) про поклади залізної руди в 

Кременецькому і Почаївському районах (1953 р.). 



Баланси трудових ресурсів області і районів, баланс праці. Плани 
додаткових потреб у кадрах і спеціалістах, плани підготовки спеціалістів та 
підвищення їхньої кваліфікації. 

Перспективний план залучення молоді до будівництва 
народногосподарських об’єктів (1959–1965 рр.). 

Техніко-економічні показники розвитку області за 1969–1970 рр. і на  
перспективу – 1975–1985 рр. Техніко-економічні характеристики малих і 
середніх міст області (1959–1966 рр.). 

Перелік будов і розрахунок трудових ресурсів у містах і селищах 
міського типу Тернопільської області. 

Штатні розписи, фінансові звіти. Документи профспілкового комітету. 

Районні планові комісії  

16 фондів, 1944–1983 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створені у 1940 р. при виконкомах районних рад депутатів трудящих  
(із 1977 р. – народних депутатів) як планово-економічні органи. 
Підпорядковувалися також плановій комісії Тернопільського 
облвиконкому. 
З червня 1992 р. – управління економіки райдержадміністрації. 
Підпорядковані управлінню економіки облдержадміністрації. 
 

Рішення, постанови облвиконкому та облплану (1946–1960 рр.). 
Протоколи засідань райпланів (1945–1983 рр.). 
П’ятирічні і річні плани розвитку народного господарства області: 

сільського господарства, промисловості, соціально-культурної галузі. 
Документи (звіти, довідки, відомості) про виконання 

народногосподарських планів у районах (1945–1983 рр.). Економічні 
характеристики м. Тернополя і районів (1959–1970, 1975 рр.). 

Документи (довідки, відомості, інформації) про збудовані об’єкти. 
Відомості про розвиток і розміщення продуктивних сил районів, баланси 

трудових ресурсів (1968–1973 рр.). 
 

Борщівська районна планова комісія 
Ф. Р–563, 64 од. зб., 1945–1950 рр. 

Бучацька районна планова комісія 
Ф. Р–2330, 144 од. зб., 1953–1970 рр. 

Вишнівецька районна планова комісія  
Ф. Р–2250, 12 од. зб., 1952–1954 рр. 

Великодедеркальська районна планова комісія 
Ф. Р–1864, 10 од. зб., 1945–1950 рр. 

Заліщицька районна планова комісія 
Ф. Р–3376, 255 од. зб., 1965–1983 рр. 



Зборівська районна планова комісія 
Ф. Р–3223, 94 од. зб., 1953–1976 рр. 

Золотопотоцька районна планова комісія 
Ф. Р–916, 155 од. зб., 1945–1961 рр. 

Лановецька районна планова комісія 
Ф. Р–3413, 136 од. зб., 1965–1983 рр. 

Монастириська районна планова комісія 
Ф. Р–3203, 85 од. зб., 1946–1978 рр. 

Мельнице-Подільська районна планова комісія 
Ф. Р–2886, 49 од. зб., 1953–1959 рр. 

Почаївська районна планова комісія 
Ф. Р–2178, 16 од. зб., 1951–1954 рр. 

Скалатська районна планова комісія 
Ф. Р–1035, 3 од. зб., 1945 р. 

Тернопільська міська планова комісія 
Ф. Р–3069, 321 од. зб., 1944–1970 рр. 

Товстенська районна планова комісія 
Ф. Р–3375. 93 од. зб., 1950–1963 рр. 

Чортківська районна планова комісія 
Ф. Р–305, 6 од. зб., 1944–1945 рр. 

 

РОЗДІЛ 12. 
ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, БАНКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ 

Фінансовий відділ виконавчого комітету  
Тернопільської обласної ради народних депутатів, м. Тернопіль 

Ф. Р–290, 4655 од. зб., 1944–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створений 20 грудня 1939 р. як фінансовий відділ облвиконкому. Згідно 
з наказом Міністерства фінансів УРСР від 18 березня 1985 р. № 25 
перейменований на фінансове управління облвиконкому. З квітня 1992 р. 
– управління фінансів Тернопільської облдержадміністрації. 

 
Накази завідувача відділу з основної діяльності (1946–1980 рр.), 

протоколи виробничих нарад (1953–1980 рр.), зведені фінансові плани та 
розрахунки до них (1945–1980 рр.). 

Зведені бюджети по області та звіти про їх виконання (1944–1980 рр.). 
Звіти установ та підприємств, на місцевому бюджеті (1947–1980 рр.). 



Бюджети районів області, штати, контингенти, рішення райвиконкомів 
(1947–1980 рр.). 

Зведені та річні плани, зведені звіти, основні показники фінансування 
галузей народного господарства. Зведені звіти про виконання бюджету по 
області, пояснювальна записка до них (1974–1980 рр.). 

Плани та звіти про державні доходи, розрахункові зведені таблиці до 
них, фінансові плани та звіти по промисловості, торгівлі, комунальному та 
сільському господарству, охороні здоров’я, соціальному забезпеченню 
(1945–1980 рр.). 

Плани та звіти щодо надходження податків з обігу, додаткових доходів і 
податків з населення (1944–1980 рр.). 

Мережа, штати обласних установ і звіти, відомості про виконання плану 
по мережі, штатах. Зведені статистичні звіти про роботу з кадрами (1945–
1980 рр.). Довідки про виконання комплексного плану роботи (1977–
1980 рр.). 

Доповідні записки, інформація, відомості про податкову роботу та 
листування з цього питання. 

Звіти, довідки, акти про спрощення структури, скорочення штатів та 
адміністративно-управлінських видатків апарату управління (1978–1980 рр.). 

Зведені статистичні звіти про склад робітників та службовців фінансових 
кадрів області (1978–1980 рр.). 

Документи профспілкового комітету (1946–1957, 1966–1973–1980 рр.). 

Фінансові відділи райвиконкомів 

32 фонди, 8833 од. зб., 1944–1984 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створені в січні 1940 р. як відділи виконавчих комітетів районних рад 
депутатів трудящих. Згідно з указом Президента України від 14 квітня 
1992 р. № 252 підпорядковані райдержадміністраціям. 

 
Накази. Протоколи виробничих нарад (1971–1981 рр.), семінарів та нарад 

працівників райфінвідділів із питань фінансової роботи (1976–1980 рр.). 
Проекти бюджетів районів, бюджети сільських рад. Плани організаційно-

масових заходів щодо забезпечення виконання плану державних прибутків. 
Фінплани надходжень платежів установ, організацій (1971–1984 рр.). 
Довідки, таблиці аналізу виконання планів відрахувань від прибутків та 

плати за фонди. 
Річні звіти про діяльність райфінвідділів, виконання місцевих бюджетів, 

відрахування податків із будівель, земельної ренти, колгоспів, 
кооперативних підприємств, організацій, служителів релігійних культів, 
підприємств, громадських організацій, результати проведення податкового 
обліку платників державних та місцевих податків. 

Зведені звіти про виконання бюджету районів (1971–1984 рр.). Зведені 
звіти про державні доходи та видатки бюджетів сільрад (1971–1980 рр.). 

Штатні розписи, реєстраційні картки і кошториси, книги і відомості 
державної реєстрації установ і підприємств, мережа установ. 



Зведення про мережу і штати, контингент установ районів та роботу з  
кадрами. 

Документи профспілкових комітетів райфінвідділів (1974–1984 рр.). 
 

Білобожницький райфінвідділ  
Ф. Р–783, 185 од. зб., 1944–1959 рр. 

Борщівський райфінвідділ  
Ф. Р–554, 687 од. зб., 1956–1978 рр. 

Буданівський райфінвідділ  
Ф. Р–315, 52 од. зб., 1944–1959 рр. 

Бучацький райфінвідділ  
Ф. Р–724, 774 од. зб., 1944–1984 рр. 

Великобірківський райфінвідділ 
Ф. Р–669, 190 од. зб., 1944–1979 рр. 

Великоглибочецький райфінвідділ 
Ф. Р–474, 163 од. зб., 1944–1962 рр. 

Великодедеркальський райфінвідділ 
Ф. Р–471, 156 од. зб., 1944–1962 рр. 

Вишнівецький райфінвідділ 
Ф. Р–395, 60 од. зб., 1945–1949 рр. 

Гримайлівський райфінвідділ 
Ф. Р–2095, 60 од. зб., 1948–1959 рр. 

Гусятинський райфінвідділ 
Ф. Р–387, 184 од. зб., 1944–1971 рр. 

Заложцівський райфінвідділ 
Ф. Р–2855, 144 од. зб., 1944–1962 рр. 

Зборівський райфінвідділ 
Ф. Р–3112, 577 од. зб., 1948–1974 рр. 

Золотопотоцький райфінвідділ 
Ф. Р–919, 249 од. зб., 1945–1962 рр. 

Козлівський райфінвідділ 
Ф. Р–259, 59 од. зб., 1944–1961 рр. 

Копичинський райфінвідділ 
Ф. Р–1056, 79 од. зб., 1944–1962 рр. 

Коропецький райфінвідділ 
Ф. Р–2087, 586 од. зб., 1944–1958 рр. 



Кременецький райфінвідділ 
Ф. Р–1935, 779 од. зб., 1944–1975 рр. 

Лановецький райфінвідділ  
Ф. Р–732, 3 од. зб., 1944–1945 рр. 

Мельнице-Подільський райфінвідділ 
Ф. Р–896, 35 од. зб., 1945–1963 рр. 

Микулинецький райфінвідділ 
Ф. Р–2500, 181 од. зб., 1945–1962 рр. 

Монастириський райфінвідділ 
Ф. Р–1383, 1101 од. зб., 1944–1979 рр. 

Новосільський райфінвідділ 
Ф. Р–654, 94 од. зб., 1945–1959 рр. 

Підволочиський райфінвідділ 
Ф. Р–534, 642 од. зб., 1944–1979 рр. 

Підгаєцький райфінвідділ 
Ф. Р–525, 12 од. зб., 1944–1947 рр. 

Почаївський райфінвідділ 
Ф. Р–338, 74 од. зб., 1944–1946 рр. 

Пробіжнянський райфінвідділ 
Ф. Р–580, 56 од. зб., 1945–1959 рр. 

Скала-Подільський райфінвідділ 
Ф. Р–380, 33 од. зб., 1944–1959 рр. 

Скалатський райфінвідділ 
Ф. Р–1040, 107 од. зб., 1945–1962 рр. 

Теребовлянський райфінвідділ 
Ф. Р–659, 817 од. зб., 1944–1980 рр. 

Товстенський райфінвідділ 
Ф. Р–1054, 64 од. зб., 1944–1962 рр. 

Чортківський райфінвідділ 
Ф. Р–1108, 220 од. зб., 1945–1980 рр. 

Шумський райфінвідділ 
Ф. Р–2938, 410 од. зб., 1944–1971 рр. 

 



Тернопільська обласна контора Державного банку СРСР, м. Тернопіль 

Ф. Р–3260, 2413 од. зб., 1940–1941, 1944–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Розпочала діяльність у січні 1940 р. Реорганізована 24 вересня 1991 р. в 
Тернопільське управління Національного банку України. 

 
Протоколи нарад при керуючому (1950–1980 рр.). 
Накази (1944–1980 рр.). 
Ліквідаційний баланс націоналізованих банків колишнього 

Тернопільського воєводства (1940 р.). 
Листування з правлінням Держбанку СРСР, Актюбінською і 

Ворошиловградською обласними конторами Держбанку. Акти, довідки про 
евакуацію обласної контори та відділень Держбанку Тернопільської області 
(1941–1942 рр.). 

Баланс передачі банку від Актюбінської контори Держбанку (1944–
1980 рр.). 

Зведені звіти про загальнобанківські операції і касове виконання 
державного бюджету обласних і районних контор Держбанку (1944–
1980 рр.). 

Зведені звіти обласної контори і відділень Держбанку із 
загальнобанківських операцій (1950–1980 рр.). 

Відомості про виконання касового плану обласною конторою та 
відділеннями. Звіти обласної контори і відділень про кредитно-розрахункову 
роботу (1952–1980 рр.). Звіти про кредитно-економічну роботу відділень 
(1975–1980 рр.). 

Статистичні звіти про кредитування витрат на впровадження техніки, 
розвиток окремих галузей народного господарства та їхню ефективність. 

Зведені статистичні звіти про виконання планів із праці,  кредитування, 
повернення позики, рух коштів у неподільних фондах колгоспів. 

Баланси грошових прибутків та видатків населення (1958–1980 рр.). 
Довідки про показники кредитно-розрахункової, економічної роботи 

обласної контори та відділень. 
Протоколи, довідки, доповідні записки про роботу щодо проведення 

обміну грошей (1947, 1960, 1961 рр.). 
Звіти про роботу з кадрами обласної контори Держбанку та відділень 

СРСР (1944–1980 рр.). 
Доповідні записки, акти ревізій обласної контори Держбанку 

виробничою бригадою правління Держбанку (1944–1980 рр.). 
Акти ревізій відділень Держбанку (1944–1980 рр.). 
Протоколи засідань комісії з розгляду раціоналізаторських пропозицій і 

матеріали до них (1955–1975 рр.). 
Баланси, акти, звіти про закриття відділень Держбанку (1977–1978 рр.). 
Документи профспілкового комітету (1946–1980 рр.). 
 



Тернопільська обласна контора  
Сільгосподарського банку СРСР, м. Тернопіль  

Ф. Р–3261, 119 од. зб., 1940, 1944–1959 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створена в серпні 1940 р. як пункт уповноваженого Сільгоспбанку по 
Тернопільській області для кредитування колгоспів, фінансування 
радгоспів і МТС. Із серпня 1944 р. почала діяти як обласна контора 
Сільгоспбанку. Ліквідована на підставі указу президії Верховної Ради 
СРСР від 7 квітня 1959 р. Функції передані Тернопільській обласній 
конторі Держбанку СРСР. 

 
Накази (1945–1959 рр.), протоколи виробничих нарад (1952–1955, 1957–

1958 рр.). Баланси з основної діяльності (1940, 1945, 1948–1958 рр.), 
ліквідаційний баланс (1959), звіти відділень (1940, 1944–1958 рр.), штатні 
розписи і кошториси видатків (1946–1959 рр.), акти ревізій обласної контори 
(1950–1959 рр.) та відділень Сільгоспбанку (1956–1959 рр.). 

Акти про збитки, заподіяні нацистськими загарбниками (1944 р.). 

Тернопільська обласна контора Будбанку СРСР, м. Тернопіль 

Ф. Р–3415, 299 од. зб., 1959–1987 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Обласна контора Будбанку створена у червні 1959 р. на базі 
ліквідованого обласного комунального банку. На підставі указу президії 
Верховної Ради СРСР від 1 січня 1989 р. перейменована на обласне 
управління Промбудбанку. 

 
Накази з основної діяльності (1959–1987 рр.). Протоколи виробничих 

нарад (1978–1987 рр.). 
Протоколи розширених засідань ради обласної контори (1984–1987 рр.). 
Плани з довгострокового кредитування (1979–1987 рр.). 
Баланси з основної діяльності (1957–1987 рр.). 
Звіти про контрольно-економічну роботу (1959–1987 рр.). 
Фінансові звіти про виконання кошторису доходів і видатків. 
Статистичні звіти про роботу з кадрами, виконання плану по праці 

(1959–1987 рр.). 
Акти прийому-передачі активів та пасивів Будбанку від міськуправління 

Держбанку, Львівської контори Будбанку та Комунбанку СРСР (1959 р.). 
Штатні розписи, кошториси (1959–1987 рр.). 
Кошториси доходів і видатків. 
Акти прийому-передачі при зміні керівництва. 
Документи профспілкового комітету (1963–1987 рр.). 

Тернопільський обласний комунальний банк, м. Тернопіль  

Ф. Р–1957, 71 од. зб., 1944–1959 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створений 16 вересня 1940 р. У липні 1941 р. припинив свою діяльність 
у зв’язку з тимчасовою окупацією області нацистськими загарбниками, 



відновив її в жовтні 1944 р. На підставі указу Президії Верховної Ради 
СРСР від 7 квітня 1959 р. припинив свою діяльність. Його функції 
передані обласній конторі Держбанку та обласній конторі Будбанку 
СРСР. 

 
Постанови Всесоюзного банку фінансування комунального та житлового 

будівництва (1941, 1947, 1948, 1950–1952 рр.). Накази Центрального кому-
нального банку України (1948–1952 рр.). Статут банку (1945 р.). Кошторис 
на капітальний ремонт приміщень (1945 р.), кошториси і штатні розписи 
(1944–1956 рр.). 

Вихідний баланс (1945 р.). Річні звіти про діяльність банку (1948, 1949, 
1952–1957 рр.). 

Висновки щодо аналізу балансів комунальних підприємств, житлових 
організацій міста (1948 р.). Акти ревізій (1946, 1947, 1949–1957 рр.). Акти 
встановлення збитків, заподіяних нацистськими загарбниками (1945 р.). 

Ліквідаційний баланс (1959 р.). 
Документи профспілкового комітету. 

Акціонерний комерційний банк «Україна», м. Тернопіль 

Ф. Р–3468, 778 од. зб., 1987–2006 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Відповідно до наказу Українського республіканського банку Держбанку 
СРСР  від 31 грудня 1987 р. № 1878 у зв’язку з реорганізацією 
Держбанку СРСР створено Тернопільське обласне управління 
Агропромбанку СРСР. 
Відповідно до наказу облуправління Агропромбанку СРСР від 10 жовтня 
1989 р. № 13-а операційне управління обласного управління 
Агропромбанку СРСР перейменовано на операційний відділ обласного 
управління. 
Згідно з наказом облуправління Агропромбанку СРСР  від 15 травня 
1989 р. № 12 створено раду Тернопільського облуправління 
Агропромбанку СРСР. 
В 1989 р. планово-економічний відділ ліквідовано. 
На основі постанови правління Українського республіканського 
агропромбанку від 5 вересня 1990 р. «Про утворення акціонерного 
комерційного агропромислового банку «Україна», а також наказу 
Республіканського акціонерного комерційного агропромислового банку 
«Україна»  від 1 жовтня 1990 р. «Про утворення Республіканського 
комерційного агропромислового банку «Україна» створена дирекція 
Республіканського акціонерного комерційного Агропромислового банку 
«Україна» по Тернопільській області та 18 його відділень у районних 
центрах. 
Відповідно до наказу облуправління Агропромбанку від 7 грудня 1990 р. 
№ 28 у зв’язку з перетворенням Українського республіканського 
Агропромбанку СРСР на Республіканський акціонерний комерційний 
банк «Україна» перейменовано Тернопільське обласне управління 
Агропромбанку СРСР на Республіканський акціонерний комерційний 
агропромисловий банк «Україна» по Тернопільській області. 
 

Накази з основної діяльності облуправління Агропромбанку (1988–
2000 рр.). 



Протоколи нарад з головними бухгалтерами відділень (1987–2000 рр.). 
Штатні розписи апарату управління обласної контори і відділень 
Агропромбанку, баланси з загальнобанківських операцій міського 
управління і районних відділень Агропромбанку. Зведені звіти про роботу з 
кадрами облуправління і відділень Агропромбанку, акти прийому-передачі 
справ і цінностей відділень банку при реорганізації банківської системи, 
протоколи нарад з управляючими відділень Агропромбанку. Статистичні 
звіти про чисельність окремих категорій працівників і підготовку кадрів, 
протоколи зборів акціонерів, власників привілейованих акцій. Акти ревізій 
діяльності відділень банку, звіт про стан емісійно-касової роботи за 1997 р., 
звіт про роботу з акціями банку, журнали реєстрацій наказів і розпоряджень з 
основної діяльності банків. 

Тернопільське обласне управління державних трудових ощадних кас  
і державного кредиту, м. Тернопіль 

Ф. Р–2954, 784 од. зб., 1941 р., 1944–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено в 1939 р. У жовтні 1967 р. реорганізовано в Тернопільське 
обласне управління Ощадного банку СРСР. Перейменовано в серпні 
1972 р. на Тернопільське обласне управління держтрудощадкас, а в січні 
1992 р. – на Тернопільське обласне управління державного 
спеціалізованого комерційного Ощадного банку України. 

 
Накази з основної діяльності. Протоколи нарад працівників фінансових 

органів та ощадних кас, технічних і виробничих нарад. Плани оперативної 
роботи кас, довідки та доповідні записки про їх виконання. Плани залучення 
коштів населення на вклади, займи, лотереї, відомості про їх виконання. 

Основні показники роботи ощадних кас області. 
Звіти про роботу управління та ощадних кас, результати аналізів 

виробничої діяльності ощадних кас, про розміщення державних позик. 
Статистичні звіти про чисельність, склад та рух кадрів  системи держ-

трудощадкас, виконання плану з праці, нещасні випадки, пов’язані з 
виробництвом, зміни в мережі держощадкас. 

Звіти центральних ощадкас районів та обласного управління про 
оперативну роботу. 

Листування з питань створення, реорганізації та ліквідації ощадних кас. 
Матеріали про проведення тиражів виграшних вкладів, державних позик 

та лотерей. 
Агітаційні, рекламні матеріали, листівки, афіші, підготовлені 

управлінням для радіо і преси. 
Довідки, інформація про підсумки громадського огляду роботи ощадкас. 

Документи про нагородження працівників системи ощадкас. 
Штатні розписи, кошториси, плани з праці та фонду заробітної плати. 

Акти про збитки, завдані районним ощадним касам нацистськими 
загарбниками в 1941–1944 рр. 



Управління державного страхування  
Тернопільської області, м. Тернопіль  

Ф. Р–2838, 1428 од. зб., 1944–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено в 1940 р. як управління державного страхування. В січні 
1992 р. перейменовано на Тернопільську обласну дирекцію Української 
державної страхової комерційної організації, а в грудні 1993 р. 
реорганізовано в Тернопільську обласну дирекцію національно-
страхової компанії «Оранта» (Укрдержстрах «Оранта»). 

 
Накази, плани роботи. Плани надходження страхових платежів області. 
Статистичні звіти про облік і нарахування обов’язкових страхових 

платежів із будівель, які здані в оренду, результати проведення 
добровільного та окладного страхування. 

Статистичні звіти про роботу з кадрами районних інспекцій, з основної 
діяльності, про страхування життя, нарахування страхових платежів в кол-
госпах і радгоспах, приватних господарствах. 

Звіти, відомості, інформації про виплату страхових відшкодувань за 
знищені та пошкоджені посіви сільськогосподарських культур, облік худоби 
в колгоспах. 

Зведені бухгалтерські звіти та зведені аналітичні таблиці до них. 
Звіти про контрольно-ревізійну роботу управління та інспекцій. 
Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. 
Документи профспілкового комітету. 
 

РОЗДІЛ 13. 
НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО, ПРОМИСЛОВІ  

ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБ’ЄДНАННЯ 

Управління місцевої промисловості виконавчого комітету 
Тернопільської обласної ради народних депутатів, м. Тернопіль  

Ф. Р–1366, 2958 од. зб., 1941–1980 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Організовано в грудні 1939 р. З червня 1941 р. до березня 1944 р. його 
діяльність було припинено. 20 березня 1944 р. відновило свою роботу 
при виконкомі Тернопільської облради депутатів трудящих як 
госпрозрахункове об’єднання підприємств місцевої промисловості, що 
працюють на місцевій сировині і відходах. У квітні 1963 р. на базі 
ліквідованого управління місцевої та паливної промисловості створений 
трест промисловості товарів культурно-побутового і господарського 
вжитку, який припинив свою діяльність у грудні 1965 р. Із 1 січня 
1966 р. відновило діяльність управління місцевої промисловості. Згідно з 
наказом Міністерства місцевої промисловості УРСР від 11 серпня 
1988 р. на базі ліквідованого Тернопільського обласного управління 
місцевої промисловості створене Тернопільське виробниче об’єднання 
«Надзбруччя». З 8 грудня 1995 р. – відкрите акціонерне виробничо-
торгове об’єднання «Надзбруччя». 



 
Накази Міністерства місцевої промисловості УРСР; накази і постанови 

Подільської ради народного господарства, накази управління. Рішення і 
постанови обласної та районних рад депутатів трудящих; листування з 
Міністерством місцевої промисловості УРСР і райпобуткомбінатами. 
Протоколи засідань ради директорів промислових підприємств місцевої 
промисловості (1972–1980 рр.); засідань художньої ради облмісцевпрому. 

Матеріали (протоколи, кошторис, довідки, розрахунки, акти) передачі 
підприємств та організацій. Список підприємств, які передавались 
Тернопільському управлінню місцевої промисловості (1965 р.). Виробничо-
технічні паспорти підприємств облмісцевпрому (1977 р.). Положення про 
міські та районні промкомбінати. 

П’ятирічні та річні плани роботи облмісцевпрому, 
міськрайпобуткомбінатів. Перспективні й поточні плани випуску валової і 
товарної продукції облмісцевпрому та підприємств його системи, плани і 
ліміти з праці та виробництва. Планові завдання Міністерства місцевої 
промисловості УРСР. Річні звіти облмісцевпрому та підприємств місцевої 
промисловості. Доповідні записки про роботу підприємств місцевої 
промисловості. Матеріали про стан раціоналізації та винахідництва, 
статистичні звіти про надходження і впровадження винаходів і 
раціоналізаторських пропозицій (зведені і підприємств). 

Фінансові плани, річні бухгалтерські звіти, баланси з основної діяльності 
облмісцевпрому. Акти ревізій виробничої і фінансово-господарської 
діяльності. Акти і відомості про збитки, нанесені в період тимчасової 
нацистської окупації.  

Прейскуранти відпускних та оптових цін, планові калькуляції 
виробництва промислової продукції. Плани, титульні списки капітального 
будівництва. Кошториси витрат, штатно-економічні показники 
райпромкомбінатів, акти передачі майна при зміні керівників. Штатні 
розписи службовців і робітників облмісцевпрому та районних підприємств. 

Звіти про роботу з кадрами, статистичні звіти про кількість і склад 
робітників та службовців за професіями, статтю, віком і стажем безперервної 
роботи. Звіти про працевлаштування вихованців дитячих будинків, про 
видачу трудових книжок. Відомості на виплату заробітної плати. Плани і 
звіти про підготовку і підвищення кваліфікації кадрів облмісцевпрому, 
кількість спеціалістів з вищою і середньою освітою. Особові справи 
робітників і службовців. 

Документи профспілкового комітету (1956–1980 рр.), групи народного 
контролю (1975–1980 рр.). 

Промислові комбінати 

17 фондів, 375 од. зб., 1944–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Постанови та накази Міністерства місцевої промисловості (1947 р.). 
Статут Почаївського райпромкомбінату (1944 р.). Бланки недіючих 



підприємств Гримайлівського району, звільненого від нацистської окупації 
(1945 р.). 

Фінансові плани. Виробничо-фінансові плани. Баланси, кошториси, 
ліміти. Штатні розписи. Колективні договори. Місячні, квартальні 
статистичні звіти. Директивні вказівки. Аналізи фінансово-господарської 
діяльності. Касові книги, титульні списки. Соціалістичні зобов’язання 
колективів. 

Відомості нарахування заробітної плати (1944–1946 рр.). Картотеки 
особових рахунків робочих та службовців (1948–1950 рр.). 

Рішення та розпорядження районних рад депутатів трудящих. 
Протоколи виробничо-технічних нарад. Протоколи загальних зборів. 
 

Бережанський районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, м. Бережани  
Ф. Р– 752, 6 од. зб., 1944–1946 рр. 

Бучацький районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, м. Бучач  
Ф. Р–1847, 60 од. зб., 1946–1956 рр.  

Великодедеркальський районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, с. Великі Дедеркали 
Ф. Р–1858, 3 од. зб., 1945–1947 рр.  

Гримайлівський районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, м. Гримайлів 
Ф. Р–597, 15 од. зб., 1944–1945 рр.  

Гусятинський районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, смт. Гусятин 
Ф. Р–384, од. 5 од. зб., 1944 –1947 рр. 

Золотопотоцький районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, с. Золотий Потік 
Ф. Р–714, 3 од. зб., 1944–1946 рр. 

Копичинський районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, м. Копичинці 
Ф. Р–1067, 8 од. зб., 1944–1945 рр. 

Коропецький районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, с. Коропець 
Ф. Р–1132, 2 од. зб., 1949–1950 рр. 

Микулинецький районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, смт. Микулинці 
Ф. Р–1733, 5 од. зб., 1947–1950 рр.  



Монастириський районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, м. Монастириська 
Ф. Р–1992, 10 од. зб., 1944–1950 рр. 

Новосільський районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, с. Нове Село 
Ф. Р–1407, 1 од. зб., 1945–1946 рр.  

Почаївський районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, м. Почаїв 
Ф. Р–350, 18 од. зб., 1944–1946 рр. 

Пробіжнянський районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, с. Пробіжна 
Ф. Р–2055, 3 од. зб., 1945–1947 рр. 

Струсівський районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, с. Струсів 
Ф. Р–615, 106 од. зб., 1944–1959 рр. 

Теребовлянський районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, м. Теребовля 
Ф. Р–673, 66 од. зб., 1944–1963 рр. 

Чортківський районний промисловий комбінат  
Тернопільського облмісцевпрому, м. Чортків 
Ф. Р–1112, 1 од. зб., 1945 р. 

Тернопільське виробниче управління  
молочної промисловості, м. Тернопіль  

Ф. Р–3070, 1086 од. зб., 1944–1975 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено як трест «Маслопром» 28 квітня 1944 р. З 1 січня 1954 р. 
перейменовано на трест «Маслосирпром». У червні 1962 р. 
реорганізовано у виробниче об’єднання молочної промисловості – фірму 
«Збруч». Відповідно до постанови Подільського раднаргоспу від 15 
лютого 1963 р. реорганізовано в молочний комбінат з головним 
підприємством – Тернопільським міськмолокозаводом, на базі якого 1 
серпня 1967 р. створено управління молочної промисловості. 1 
листопада 1976 р. реорганізовано у виробниче об’єднання молочної 
промисловості, а 29 квітня 1996 р. – державне обласне виробничо-
торгове підприємство «Тернопільмолоко». Згідно з наказом 
регіонального відділення фонду Державного майна України по 
Тернопільській області від 28 червня 1996 р. № 869 перетворено на 
відкрите акціонерне товариство «Тернопільмолоко». 

 
Накази. Статут обласного маслотресту (1948, 1953 рр.). Положення про 

управління молочної промисловості (1968 р.). 
Протоколи виробничо-технічних нарад (1953, 1956–1975 рр.), засідань 

технічної ради. 



Перспективні та п’ятирічні плани розвитку молочної промисловості. 
Зведені плани з виробництва, собівартості і асортименту молочної продукції, 
промтехфінплани (1948–1975 рр.), плани державних заготівель і закупок 
молока. 

Звіти, відомості з основної діяльності (1949–1975  рр.), надходження 
норм витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції (1957, 1959 рр.), 
присвоєння продукції знаку якості (1973–1974 рр.). 

Відомості, баланси, інформації і довідки про введення в дію 
потужностей, підвищення культури виробництва, впровадження та 
ефективність передової технології, механізації і автоматизації виробничих 
процесів. 

Матеріали про роботу служб технічної інформації, пропаганди і 
впровадження передового досвіду. 

Протоколи засідань комісій з атестації продукції підприємств (1966, 
1970–1975  рр.), балансових комісій з підсумків фінансово-господарської 
діяльності підвідомчих підприємств. Плани будівництва і реконструкції 
заводів і цехів (1950, 1958, 1963–1971  рр.), титульні списки капітальних 
робіт. Акти прийому закінчених будівництвом об’єктів (1960–1963  рр.). 
Звіти, довідки про капітальне будівництво, монтаж нового обладнання, 
техніки, впровадження передових технологій (1959–1960, 1966–1969, 1971–
1975  рр.). Довідки та інформації про громадський огляд використання 
резерву виробництва. Плани, звіти, довідки про стан охорони праці і техніки 
безпеки, виконання норм виробітку, дотримання технологічного процесу 
виробництва. 

Штатні розписи і кошториси (1945–1975  рр.), фінансові плани, баланси 
основної діяльності (1944–1975  рр.). 

Плани і звіти про роботу з кадрами, підвищення їх кваліфікації. 

Виробниче об’єднання «Ватра», м. Тернопіль 

Ф. Р–3285, 636 од. зб., 1957–1973 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено у 1957 р. на базі будівель законсервованої Тернопільської 
тютюново-ферментаційної фабрики як Тернопільський завод 
електроосвітлювальної апаратури «Електроарматура». 1 липня 1971 р. 
увійшов як головне підприємство у виробниче об’єднання «Ватра». 

 
Розпорядження та накази з основної діяльності заводу та об’єднання, 

статут заводу (1966 р.). Протоколи виробничих та технічних нарад, нарад з 
наукової організації праці, якості випущеної продукції, засідань бюро 
економічного аналізу і технічної ради. 

Плани і звіти з виробництва і собівартості продукції, випуск продукції на 
експорт, наукову організацію праці, плани дослідно-конструкторських робіт, 
плани з праці та фінансові плани. 

Статистичні звіти та звіти про випуск, собівартість та якість випущеної 
продукції, надходження і впровадження винаходів і раціоналізаторських 
пропозицій, виконання норм витрат сировини і матеріалів на одиницю 
продукції, розвиток і впровадження нової техніки і її економічну 



ефективність, наявність, рух, модернізацію і заміну обладнання, введення у 
дію потужностей і основних фондів, виконання науково-дослідних, 
проектно-конструкторських робіт, про затрати на розвиток і впровадження 
нової техніки і її економічну ефективність, капітальне будівництво, 
чисельність і склад спеціалістів із вищою та середньою освітою. Основні 
показники стану технічного прогресу на заводі. Відомості про експортні 
поставки світильників, важливі науково-дослідні роботи, створення та 
освоєння основних видів продукції. Довідки та інформація про підвищення 
технічного рівня і якість продукції, обсяг реалізації валової продукції в 
оптових цінах, свідоцтва про атестацію продукції вищої категорії якості. 

Книги записів нещасних випадків. 
Акти приймання в експлуатацію закінчених будівельних об’єктів. 

Листування із заводами та підприємствами з питань виготовлення продукції 
на експорт. 

Паливно-енергетичні баланси, баланси основної діяльності, штатні 
розписи і кошториси. 

Документи профспілкового комітету та первинної організації 
Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів. 

 

Виробниче об’єднання  
«Тернопільський комбайновий завод», м. Тернопіль 

Ф. Р–804, 2099 од. зб., 1945–1978 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створений згідно з наказом наркомату тракторного машинобудування 
СРСР від 25 грудня 1939 р. як Тернопільська машинно-тракторна 
майстерня.  30 травня 1944 р.  перейменована на Тернопільську 
міжрайонну майстерню капітального ремонту, в грудні 1948 р. 
реорганізована в Тернопільський ремонтний завод. Постановою 
Львівського раднаргоспу від 3 листопада 1959 р. перейменований на 
Тернопільський машинобудівний завод, наказом Міністерства 
тракторного та сільськогосподарського машинобудування СРСР від 8 
вересня 1969 р. – на Тернопільський завод сільськогосподарських машин 
«Тернопільсільмаш». Із лютого 1972 р. Тернопільський завод 
бурякозбиральних комбайнів «Тернопільбурякокомбайн». 
Згідно з наказом Міністерства тракторного та сільськогосподарського 
машинобудування СРСР від 20 листопада 1972 р. реорганізований у 
Тернопільський комбайновий завод. З лютого 1978 р. – виробниче 
об’єднання «Тернопільський ордена «Знак Пошани» комбайновий завод 
ім. XXV з’їзду КПРС». З квітня 1994 р. – відкрите акціонерне товариство 
«Тернопільський комбайновий завод» Міністерства машинобудування, 
військово-промислового комплексу і конверсії України, з червня 2010 р. 
– товариство з обмеженою відповідальністю «Ротор». 

 
Накази. Положення про міжрайонну майстерню капітального ремонту 

(1948 р.), ремонтний завод Укрремтресту УРСР (1949–1950, 1953 рр.). Статут 
Тернопільського заводу сільськогосподарських машин «Тернопільсільмаш» 
(1969 р.). 



Документи (розпорядження, рішення, креслення, акти) про відведення 
земельних ділянок під будівництво заводу (1964, 1965 рр.), будівництво 
технічного училища при заводі (1966 р.) та залізниці до заводу (1962 р.). Акт 
прийняття в експлуатацію державною комісією завершеного будівництва 
пускового комплексу заводу від 29 грудня 1964 р. Інформація про хід 
подальшого будівництва Тернопільського комбайнового заводу (1973 р.). 

Документи (наказ, акти, довідки) про передачу Тернопільського 
машинобудівного заводу з відання Подільського раднаргоспу в 
підпорядкування Міністерства тракторного і сільськогосподарського 
машинобудування СРСР за 1965 р. Протоколи наради в Міністерстві 
тракторного і сільськогосподарського машинобудування (1972 р.) та 
міжобласної наради (1973 р.) з питань виготовлення шестирядних 
бурякозбиральних машин. 

Протоколи постійнодіючих виробничих нарад, засідань ради науково-
технічного товариства. 

Техніко-промислові фінансові плани. Звіти про основну діяльність, 
пояснювальні записки до них. Кон’юнктурні огляди роботи заводу. Основні 
техніко-економічні показники та техніко-економічні характеристики заводу. 
Довідки про історію заводу та основні техніко-економічні показники за 
1945–1962 рр. Плани та звіти про коопероване постачання.  

Документи (накази, акти, довідки, розрахунки) про роботу щодо 
зниження трудоємкості виробів. 

Документи про стан раціоналізації, винахідництва та наукової організації 
праці. 

Список сільськогосподарських машин, відправлених заводом на експорт 
у 1958–1965 рр. 

Кошториси та штатні розписи. Статистичні звіти з усіх видів діяльності 
заводу. 

Звіти про роботу з кадрами. 
Документи профспілкового комітету: протоколи профспілкових 

конференцій, колективні договори. 

Тернопільський бавовняний комбінат, м. Тернопіль 

Ф. Р–3211, 1968 од. зб., 1964–1978 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Створений у 1964 р. З 29 грудня 1989 р. – Тернопільське об’єднання  
«Текстерно», з 15 серпня 1996 р. – ВАТ «Текстерно». 

 
Накази і розпорядження з основної діяльності. Накази і розпорядження 

вищих керівних організацій із питань виробничої діяльності. Постанови 
вищих організацій. 

Протоколи виробничих нарад. 
Документи (накази, протоколи, плани, статистичні звіти, звіти, фінансові 

розрахунки, акти, довідки, інформація, фотоальбом) про будівництво 
комбінату і листування з цього питання освоєння виробничих потужностей 
комбінату. Статут комбінату (1965 р.). 



Плани виробництва, собівартості та реалізації продукції, плани роботи, 
фінансові плани, техпромфінплани, плани підготовки і перепідготовки 
кадрів, плани заходів з охорони праці та техніки безпеки. 

Статистичні звіти і звіти про постачання сировини, виробництво, собі-
вартість та реалізацію продукції, виконання плану з праці, роботу з кадрами, 
підготовку і підвищення кваліфікації робітників, стан охорони праці, техніки 
безпеки і нещасні випадки на виробництві, творчі відрядження для обміну 
досвідом роботи на підприємствах легкої промисловості. Баланси з основної 
діяльності, штатні розписи адміністративно-управлінського і цехового 
персоналу, кошториси витрат. Довідки про постачання сировини, 
виробництво, собівартість та реалізацію продукції. Історична довідка про 
діяльність комбінату (1970 р.). 

Інформаційні бюлетні про роботу комбінату. 
Кон’юнктурні огляди, аналізи собівартості та рентабельності випущеної 

продукції. 
Документи (накази, протоколи, плани, звіти, акти, довідки, інформація, 

пропозиції) про раціоналізацію та винахідництво. Документи (протоколи, 
інструкції, методичні розробки, плани, звіти, довідки, інформація) з питань 
наукової організації праці. Листування з вищестоящими організаціями з 
питань виробничої діяльності та фінансових питань. 

Колективні договори та матеріали про хід їхнього виконання. 
Положення про оплату праці та преміювання працівників. Акти 

перевірки кваліфікації кадрів, стану охорони праці та техніки безпеки, 
впровадження передового досвіду і нової техніки у виробництво, виконання 
колективного договору. 

Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Книги обліку не-
щасних випадків на виробництві. Контрольні картки з обліку і використання 
інформаційно-технічного матеріалу. 

Тернопільська швейна фабрика, м. Тернопіль  

Ф. Р–3291, 391 од. зб., 1945–1975 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створена у грудні 1945 р. як взуттєво-швейна фабрика Тернопільського 
обллегпрому. Після ліквідації взуттєвого цеху з 30 січня 1947 р. — 
Тернопільська швейна фабрика, з березня 1968 р. – Тернопільська 
швейна фабрика ім. 50-річчя Радянської України, у 1969–1973 рр. – 
Тернопільська швейна фабрика, у 1973–1991 рр. – Тернопільське 
виробниче швейне об’єднання. З 1 січня 1992 р. – Тернопільське орендне 
швейне об’єднання, з січня 1993 р. – Тернопільська орендна виробнича 
швейна фірма. У червні 1996 р. перейменована на відкрите акціонерне 
товариство «Тернопільська швейна фірма «Галія». 

 
Накази Міністерства легкої промисловості УРСР, обллегпрому, 

рішення облвиконкому та міськвиконкому про закріплення земельної 
ділянки за фабрикою, фінансування. 

Накази з основної діяльності. 
Протоколи засідань постійнодіючих виробничих нарад, фабричного 

комітету. Виробничі і фінансові плани, зведені перспективні плани випуску 



виробів широкого вжитку і розрахунки потужності фабрики, техпромфін-
плани. Плани роботи, кошториси, штатні розписи. 

Листування з управлінням легкої промисловості облвиконкому про 
виконання плану з праці, собівартості продукції та поліпшення якості 
продукції. Звіти, відомості про виконання виробничого плану, паспорти 
показників господарської діяльності. 

Звіти, баланси основної діяльності. 
Плани, звіти, розрахунки, баланси техніко-економічних показників 

роботи фабрики. 
Заходи щодо поліпшення якості швейних виробів, підвищення 

продуктивності праці, механізації, автоматизації і модернізації обладнання, 
розширення пошивочних цехів і потоків. 

Титульні списки, кошторисно-фінансові розрахунки, договори, звіти 
про реконструкцію і добудову цехів фабрики, впровадження нової техніки. 
Звіти, протоколи, довідки комісії сприяння технічному прогресу фабрики і 
розрахунки виробництва промислової продукції. Звіти про раціоналізацію і 
винахідництво, впровадження рацпропозицій у виробництво. 

Довідки, акти перевірки техніки, охорони праці, стану охорони 
здоров’я робітників, протипожежні заходи. 

Постанови про перехід на 7-годинний робочий день та оплату праці 
робітників і службовців. 

Навчальні плани, звіти, довідки про технічну освіту, підготовку і 
підвищення кваліфікації робітників і інженерно-технічних працівників. 
Довідки, інформація про роботу з молодими спеціалістами. Статистичні звіти 
про чисельність працівників і службовців за віком і стажем роботи, склад і 
чисельність спеціалістів. 

Матеріали профспілкового комітету 

Тернопільський завод штучних шкір, м. Тернопіль 

Ф. Р–3298, 394 од. зб., 1959–1978 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Введений у дію в серпні 1959 р. Підпорядковувався управлінню місцевої 
промисловості Тернопільського облвиконкому, з 12 листопада 1965 р. – 
Всесоюзному промисловому об’єднанню штучних шкір та плівкових 
матеріалів Міністерства легкої промисловості СРСР. Згідно з наказом 
Голови Державного комітету України з легкої і текстильної 
промисловості від 25 липня 1994 р. утворено відкрите акціонерне 
товариство «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс». 

 
Накази та розпорядження директора заводу. Накази вищих керівних 

організацій про запровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій. 
Постанови вищих керівних організацій. Статут заводу (1975 р.). 

Протоколи засідань постійнодіючих виробничих нарад, виробничо-
технічного відділу. 

Плани з виробництва, праці та собівартості, фінансові плани, 
техпромфінплани, плани раціоналізаторських пропозицій, плани 
впровадження нової техніки, технології, технічного переозброєння заводу, 
механізації та автоматизації виробничих процесів, плани заходів щодо 



поліпшення якості продукції, забезпечення дострокового виконання плану 
роботи заводу, техніки безпеки, охорони праці, санітарії. Статистичні звіти і 
звіти про виконання плану виробництва продукції, роботу з кадрами, 
впровадження нової техніки і технології, виконання норм витрат сировини і 
матеріалів, нещасні випадки на виробництві.  

Баланси з основної діяльності, штатні розписи та кошториси витрат. 
Документи (протоколи засідань, плани роботи, звіти) заводської ради 
Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів. Документи 
(протоколи засідань, плани роботи, статистичні звіти і звіти, довідки та 
інформації) Науково-технічного товариства. Довідки про роботу заводу. 

Акти про нещасні випадки. 
Заяви на винаходи, креслення зразків виробів, технічні описи нової 

техніки. 
Журнал реєстрації нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом. 

Журнал обліку раціоналізаторських пропозицій. 
Документи профспілкового комітету. 
 

Теребовлянський філіал Львівського виробничого об’єднання взуттєвих 
підприємств № 1 фірми «Прогрес», м. Тернопіль 

Ф. Р–1146, 251 од. зб., 1945–1973 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створений у листопаді 1945 р. як Теребовлянська швейно-взуттєва 
фабрика обласного управління легкої промисловості. У 1948–1954 рр. 
називалася Теребовлянською взуттєвою фабрикою, в 1955–1961 рр. – 
Теребовлянською державною взуттєвою фабрикою. 1 січня 1962 р. 
реорганізована у філіал Львівського виробничого об’єднання взуттєвих 
підприємств фірми «Прогрес», у грудні 1975 р. – в Теребовлянську 
взуттєву фабрику. З 1995 р. – відкрите акціонерне товариство 
«Теребовлянська взуттєва фабрика». 

 
Накази. Справа про організацію швейно-взуттєвої фабрики. Накази 

вищих керівних організацій з основної діяльності. Протоколи виробничо-
технічних нарад та загальних зборів інженерно-технічних працівників і 
службовців. 

Плани виробництва товарної продукції і собівартості,  сортності взуття і 
швейних виробів, техпромфінплани, фінансові плани, плани організаційно-
технічних заходів і плани з праці. 

Звіти з основної діяльності і якості виготовленої продукції, про 
виконання плану з праці і техніко-економічних показників, роботу з кадрами. 

Довідки про виконання виробничого плану та підведення підсумків 
громадського огляду культури виробництва. 

Листування з керівними організаціями з основної та фінансово-
господарської діяльності. 

Баланси з основної діяльності, штатні розписи адміністративно-
управлінського апарату, кошториси витрат. 



Акти перевірки роботи підприємства, якості виготовленої продукції. 
Статистичні звіти про винахідництво та раціоналізацію. Матеріали про нові 
умови праці. 

Заходи щодо економії матеріальних ресурсів і грошових витрат. 
Звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних із 

виробництвом. 
Документи профспілкового комітету. 

Велико-Березовицький цукровий завод «Поділля»  
Микулинецького (з 1966 р. – Тернопільського) району 

Ф. Р–641, 648 од. зб., 1939–1975 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Почав діяти в лютому 1938 р. Восени 1939 р. був націоналізований 
радянською владою. У 1953 р. ввійшов до державного союзного тресту  
цукрових заводів та цукрових комбінатів «Львівський цукротрест». У 
1971 р. цукрокомбінат «Поділля» був підпорядкований Міністерству  
харчової промисловості УРСР і безпосередньо – Тернопільському  
бурякоцукротресту «Укрголовцукор». 

 
Накази Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР (1948, 

1956–1957, 1966, 1970–1971 рр.). Накази головного управління (1949, 1954, 
1956–1957, 1971, 1973 рр.). Накази Львівського цукрового тресту (1949, 
1953–1962 рр.). Постанови та розпорядження Ради народного господарства 
УРСР (1965 р.). 

Статути (1953–1954, 1958, 1961, 1971–1972 рр.). Характеристика 
технічної бази цукрозаводу (1957 р.). Листування з Львівським цукротрестом 
(1947 р.). 

Виробничо-технічні звіти. Фінансові звіти. Промфінплани. Виробничо-
фінансові плани. Кошториси. Баланси. Акти. Штатні розписи. Плани 
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. 

Титульні списки. Довідки. Інформації. Показники праці. Заяви робочих 
та службовців на раціоналізаторські пропозиції. Колективні договори (1949–
1974 рр.) 

Протоколи виробничих та технічних нарад (1947–1975 рр.). 

Тернопільська обласна контора м’ясної і молочно-збутової 
промисловості «Головм’ясомолзбут», м. Тернопіль 

Ф. Р–25, 28 од. зб., 1944–1947 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Організована згідно з постановою Ради Народних Комісарів СРСР від 
28 жовтня 1944 р. Відала заготівлею і збутом м’ясних та молочних 
продуктів на території області. 
Ліквідована відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 24 червня 
1949 р. 

 
Розпорядження і накази народного комісаріату СРСР та Української 

головної контори м’ясної і молочної промисловості про заготівлю масла,  



молочних продуктів (1947 р.). Копії наказів Міністерства м’ясної та молочної 
промисловості УРСР. Копії наказів по Українській республіканській конторі 
«Головм’ясомолзбут» (1946 р.) 

Книга наказів з особового складу (1944–1945 рр.). Місячні баланси. Звіт 
про реалізацію м’ясної та молочної продукції (1945–1947 рр.). 

Акти перевірок робіт. Кошторис на будівельні роботи. 
Відомості на виплату заробітної плати робітникам і службовцям (1944, 

1946 рр.). Особові справи. Копії довідок. 
Списки співробітників на отримання продовольчих карток (1946 р.) 

Тернопільський обласний млинний трест «Укрголовмукомол», 
м. Тернопіль 

Ф. Р–1165, 552 од. зб., 1944–1955 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створений згідно з постановою Ради Народних Комісарів СРСР від 
13 червня 1944 р. та наказом народного комісаріату харчової 
промисловості УРСР з метою організації переробки зерна та олійних 
культур, збуту продукції та керівництва роботою підвідомчих йому 
організацій  від 30 жовтня 1944 р. Безпосередньо підпорядковувався 
обласному управлінню промислово-продовольчих товарів 
Тернопільського виконкому обласної ради депутатів трудящих, а в 
керівництві виробничою діяльністю, капітальним будівництвом, 
плануванням, матеріально-технічним оснащенням, підготовкою та 
розподілом керуючих інженерно-технічних кадрів – головному 
управлінню мукомельної промисловості УРСР. 

 
Накази Міністерства харчової промисловості та головного управління 

мукомельної промисловості УРСР (1947–1955 рр.). Статут (1953 р.). 
Листування з головним управлінням. 
Акти збитків, заподіяних нацистськими окупантами (1944 р.). 
Книги наказів (1945–1947 рр.). 
Квартальні та річні плани фінансування (1947–1948 рр.). Промислово-

фінансові плани. Виробничі плани (1950–1951 рр.). Зведені фінансові звіти. 
Кошториси. 
Титульні списки. Ліквідаційні баланси та акти передачі млинів колгоспам 

(1954 р.). Основні показники млинів. 
Протоколи технічних нарад (1950 р.). Рішення та постанови обласного та 

районних виконавчих комітетів. 
Протоколи засідань атестаційної комісії. Атестаційні листи. Штатні 

розписи. Матеріали соціалістичного змагання. Доповіді. 
Списки робітників і службовців державних млинів. Відомості 

нарахування заробітної плати (1944, 1948, 1951–1955 рр.). Особові рахунки 
робітників. 

Особові справи звільнених робітників та службовців. Карточки особових 
рахунків. Акти прийому та передачі посад (1951–1955 рр.).  

Протоколи звітно-виборчих і загальних профспілкових зборів (1950–
1954 рр.). 



Тернопільський комбінат будівельних деталей республіканського тресту 
по будівництву і монтажу цукрових заводів, м. Тернопіль 

Ф. Р–2262, 153 од. зб. 1955–1962 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Тернопільський комбінат будівельних деталей почав діяти у 1954 р. на 
базі БМУ-6 в м. Хоростків. 
Його основна функція – організація та здійснення будівництва цукрових 
заводів й інших харчових підприємств в області. У квітні 1956 р. 
організований комбінат «Буддеталей», який входив у трест 
«Укрцукрбуд». 
У 1959 р. цей комбінат був перейменований на комбінат виробничих 
підприємств тресту «Цукрбуд». 
1 квітня 1963 р. на підставі наказу Головподільскбуду  від 15 березня 
1963 р. № 10 він був об’єднаний з Тернопільським заводом 
залізобетонних і будівельних деталей Тернопільського будтресту. 
Функції комбінату – виготовлення збірного залізобетону та будівельних 
деталей для новобудівель Подільського раднаргоспу. 

 
Накази Міністерства продовольчих товарів УРСР (1954 р.). Накази 

Міністерства продовольчих товарів і тресту «Цукрбуд» (1955–1956 рр.). 
Накази республіканського тресту «Укрцукрбуд» (1957 р.). Накази керуючого 
трестом (1956 р.). Витяги з наказів. Протоколи загальних, розширених 
зборів. Акти. Виписки з актів. 

Протоколи засідань постійнодіючих виробничих нарад (1960–1961 рр.). 
Протокол засідання комісії з техніки безпеки (1962 р.). 

Відомості тресту «Цукрбуд» про виконання планів з виробництва. Річні, 
місячні, квартальні звіти. Річні титульні  списки капітальних робіт. 
Листування з планово-виробничих, фінансових питань (1955–1956, 1960 рр.). 

Картки державної реєстрації. Штатні розписи. Кошториси (1955–1960, 
1962 рр.). Зведення тресту. Річні, квартальні  виробничі плани. Довідки та 
відомості комбінату (1956 р.). 

Директивні вказівки тресту (1957–1959 рр.). Плани (1957, 1959, 1961–
1962 рр.). Баланси. Квартальні касові плани (1959 р.) Звіт з основної 
діяльності (1961 р.). Реєстраційні  картки. Колективні договори (1954, 1956–
1957, 1959–1962 рр.). Акти перевірок колективних договорів. 

Протоколи засідань заводського комітету (1960–1961 рр.). Протоколи 
профспілкових зборів (1961р.). Показники виконання умов соцзмагань 
(1958 р.). 

Соціалістичні зобов’язання колективів (1962 р.). 

Тернопільський завод залізобетонних  
та будівельних деталей, м. Тернопіль 

Ф. Р–2795, 935 од. зб., 1956–1987 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Тернопільський комбінат «Будіндустрія» створений 1 квітня 1963 р. 
згідно з наказом від 15 березня 1963 р. № 10 по територіальному 
головному управлінню будівництва в Подільському економічному 
районі Головподільськбуду на базі заводу залізобетонних і будівельних 



виробів Тернопільського облбудтресту, який був створений відповідно 
до наказів МТСС УРСР від 14 січня 1956 р. та 24 січня 1956 р. 
Завдання комбінату «Будіндустрія» – виготовлення збірних 
залізобетонних конструкцій і будівельних деталей для будівництва. 

 
Рішення виконкому обласної та міської ради депутатів трудящих, накази 

та розпорядження Тернопільського облбудтресту. 
Наказ Головподільськбуду про створення Тернопільського комбінату 

«Будіндустрія» (1963 р.) Виробничо-технічний паспорт (1965 р.). Протоколи 
засідань комісій з раціоналізації та винахідництва. Плани випуску товарної 
продукції. Матеріали (довідки, аналізи, відомості) про виконання планів з 
праці (1956–1962 рр.). Економічний огляд виробництва. Відомості про 
основні показники господарської діяльності. Звіти з випуску валової 
продукції. Звіти з основної діяльності. Статистичні звіти та відомості про 
чисельність, підготовку та підвищення кваліфікації робітників заводу. 

Штатні розписи. Кошториси. Розрахунки Баланси титульні списки. 
Журнали реєстрації та обліку раціоналізаторських пропозицій. 
Раціоналізаторські пропозиції. Плани організаційно-технічних заходів. 

Матеріали про соціалістичні змагання. Протоколи звітно-виборних 
зборів та постійнодіючих виробничих нарад. Матеріали (протоколи засідань, 
протоколи загальних профспілкових зборів, фінансові звіти) профспілкового 
комітету. 

Чортківська кондитерська фабрика Тернопільського облхарчопрому, 
м. Чортків 

Ф. Р–1105, 244 од. зб., 1946–1956, 1958–1981 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Чортківська кондитерська фабрика створена у вересні 1939 р. У липні 
1941 р. припинила діяльність. Згідно з наказом по народному комісаріату 
харчової промисловості СРСР від 19 травня 1944 р. та наказом по 
головному управлінню кондитерської промисловості «Укрголов-
кондитер» Міністерства харчової промисловості УРСР від 31 травня 
1944 р. відновила свою діяльність. Була підпорядкована головному 
управлінню кондитерської промисловості «Укрголовкондитер» і 
розташувалась у Чорткові. 
До функцій основної діяльності фабрики входило виготовлення 
кондитерських виробів і забезпечення ними населення Тернопільської 
області. Майже  четверта  частина виготовленої продукції відправлялася 
в Росію. 

 
Накази про нагородження працівників кондитерської промисловості 

(1946 р.) 
Кошториси. Технічні фінансово-промислові плани, виробничо-фінансові 

плани. Зведені бухгалтерські звіти.  
Статистичні звіти. Колективні договори. Договори соціалістичних 

змагань. Штатні розписи. 
План соціалістичного розвитку кондитерської фабрики (1971–1975 рр.). 

Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Інформації, доповідні 
записки, основні показники щодо випуску продукції. Заяви 



раціоналізаторських пропозицій. Положення про виплату винагород 
(1975 р.). 

Протоколи загальних зборів. Протоколи засідань виробничих нарад. 
Виробничі зобов’язання. 
Матеріали (фінансовий і статистичний звіти, квартальні плани, 

перспективний план роботи, протоколи засідань і загальних зборів, договір 
про соціалістичне змагання між колективами Чортківського сирзаводу та 
Чортківської кондитерської фабрики) місцевого комітету профспілки (1969–
1979). 

Чортківська швейна фабрика Укрголовшвейпрому  
міністерства легкої промисловості УРСР, м. Чортків 

Ф. Р–3280, 328 од. зб., 1945–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Чортківська швейна фабрика організована в 1944 р. з метою кращого 
забезпечення населення одягом і взуттям. 
У 1949–1954 р. управління фабрикою здійснює обллегпром Міністерства 
легкої промисловості УРСР. З 1954 р. підприємство спеціалізувалося на 
пошитті чоловічих і шкільних костюмів, та підпорядковувало 
Львівському швейному тресту. В 1957 р. фабрика переведена в 
підпорядкування управління легкої промисловості Львівського 
раднаргоспу, а в 1965 р. – Укрголовшвейнпрому УРСР. 

 
Кошториси та штатні розписи, звіти з основної діяльності, техпромфін-

плани, документи раціоналізаторських пропозицій, накази фінансово-
господарської діяльності, перспективні плани розвитку промисловості, 
протоколи загальних зборів членів профспілок, колективні договори, 
фінансові звіти фабричного комітету. 

Колиндянський концентратно-дріжджовий комбінат  
міністерства харчової промисловості УРСР «Укрголовконсерв», 

с. Колиндяни Чортківського району 

Ф. Р–3304, 186 од. зб., 1959–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Село Колиндяни зареєстровано в документах 1444 р. До ХVІІІ ст. воно 
називалося Райгород і вважалося містом. У першій половині ХІХ ст. в 
Колиндянах починають діяти винокурня і водяний млин. У 1917 р. 
землевласник Л. Городянський побудував дріжджову фабрику. 
У березні 1944 р., коли Колиндяни були звільнені радянськими 
військами від нацистських окупантів, на базі дріжджового цеху і старого 
млина був утворений харчокомбінат, який діяв до кінця 1949 р. 
Постановою Ради Народних Комісарів СРСР від листопада 1949 р. 
харчокомбінат було перейменовано на вітамінний завод, а в грудні 
1955 р. цей завод – на концентратно-дріжджовий завод. У січні 1960 р. 
він став концентратно-дріжджовим комбінатом, який підпорядковувався 
тресту «Укрголовконсерву» Міністерства харчової промисловості  
УРСР. 

 



Техпромфінплани. Статистичні звіти. Фінансово-бухгалтерські звіти з 
основної діяльності. Звіт підсобного господарства. Звіти про підготовку 
кадрів. Показники діяльності промислового підприємства. Довідки. Штатні 
розписи. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Журнали 
реєстрацій заяв на раціоналізаторські пропозиції. 

Документи (протоколи звітно-виборних конференцій, протоколи 
загальних зборів, плани роботи, фінансові звіти, кошториси, колективні 
договори) профспілкового комітету. 

Скала-Подільський плодоконсервний завод,  
смт. Скала-Подільська Борщівського району 

Ф. Р–2846, 74 од. зб., 1947–1961 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Скала-Подільський плодоконсервний завод розпочав свою діяльність 
відповідно до постанови Тернопільської обласної споживчої спілки від 
9 березня 1947 р. на правах самостійного підприємства із 
підпорядкуванням заготівельному управлінню Тернопільської 
облспоживспілки. 
Він займався переробкою та сушінням овочів і фруктів, закуплених і 
заготовлених організаціями споживчої кооперації. 

 
Положення. Постанови Тернопільської споживспілки (1949–1951, 1954–

1961 рр.). Промислово-фінансові плани (1950–1951, 1954–1955, 1958–
1961 рр.). 

Виробничо-фінансові плани. Плани господарської діяльності (1955–
1958 рр.), плани розвитку галузей сільськогосподарського виробництва та 
капітального будівництва (1955–1959 рр.). Штатні розписи та кошториси 
адміністративно-управлінських витрат (1951, 1954–1961 рр.). Звіти з 
виробничої (1947, 1950–1951 рр.) та фінансово-господарської діяльності. 
Висновки ревізійної комісії (1949, 1955 рр.) 

Колективні договори (1954, 1961 рр.). Фінансові кошториси та звіти про 
роботу профспілкової організації. Протоколи загальних зборів членів 
профспілкової організації,  засідань місцевого комітету (1959–1961 рр.). 

Бережанський скляний завод об’єднання «Укрскло»  
Міністерства промисловості будівельних матеріалів, м. Бережани 

Ф. Р–3197, 92 од. зб., 1961–1976 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Бережанський склозавод організований на базі Бережанського 
райпромкомбінату відровідно до рішення Тернопільського 
облвиконкому від 19 грудня 1961 р. № 1019 та наказу Тернопільського 
обласного управління місцевої і паливної промисловості від 27 грудня 
1962 р. № 253. Підпорядковувався Тернопільському 
облміськпаливпрому, від 1963 р. –управлінню легкої промисловості 
Подільського раднаргоспу, від 1964 р. – управлінню культтоварів 
Подільського раднаргоспу. 



У 1965 р. Бережанський склозавод переданий у підпорядкування 
республіканському тресту (з 1965 р. – об’єднання) «Укрскло» 
Міністерства промбудматеріалів УРСР. 

 
Звіти з основної діяльності, кошториси та штатні розписи, техпромфін-

плани, акти перевірки виробничо-фінансової діяльності, виробничі 
зобов’язання, колективні договори, книги наказів з основної діяльності. 
Протоколи виробничих нарад, засідань місцевого комітету, загальних зборів 
профспілок, звіти про роботу заводського комітету. 

Кременецька ватна фабрика «Укрбавовнопрому», м. Кременець 

Ф. Р–1088, 100 од. зб., 1944–1965 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Кременецька ватна фабрика була націоналізована восени 1939 р.  
Її діяльність була перервана нацистською окупацією в 1941–1944 р. 
Відновлена влітку 1944 р. 

 
Накази наркомам текстильної промисловості. Звіт про  діяльність 

фабрики, виробничі плани робіт, статистичні звіти про виконання плану. 
Акти документальної ревізії. Кошториси і  штатні розписи. Колективні 
договори. 
 

Теребовлянська фабрика ялинкових прикрас  головного управління 
виробництва дитячих іграшок «Укрголовдитіграшка» 
Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Теребовля 

Ф. Р–3206, 72 од. зб., 1964–1973 р. Описи. Укр., рос. мови. 

У 1964 р. на базі Теребовлянського райпромкомбінату була створена 
Теребовлянська фабрика ялинкових прикрас (наказ № 7 Міністерства 
легкої промисловості УРСР від 14 грудня 1965 р.)  

 
Накази з виробничої діяльності. Статистичні звіти, баланси з основної 

діяльності, акти фінансово-господарської ревізії. Колективні договори. 
Інформація про виконання виробничих зобов’язань. Протоколи, рішення 
профспілкових зборів. 

Самолусківський крохмальний завод Тернопільського облспиртотресту, 
с. Самолусківці Гусятинського району 

Ф. Р–2975, 164 од. зб., 1947–1964 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Самолусківський крохмальний завод побудований у 1908 р. і належав 
графу А. Голуховському. Восени 1939 р. завод був націоналізований та 
увійшов до складу Українського республіканського об’єднання «Укр-
крохмальпатока». У 1941–1944 рр. не працював у зв’язку з нацистською 
окупацією. 20 липня 1957 р. завод переданий у підпорядкування 
Тернопільського облуправління промпродтоварів. 



Основна функція Самолусківського крохмального заводу полягала в 
переробці картоплі та кукурудзи на крохмаль. 

 
Плани виробництва, штатні розписи. Звіти з основної діяльності. 

Протоколи засідань виробничо-технічної ради. Договори виробничих 
соцзобов’язаннь, колективні договори. Протоколи загальних профспілкових 
зборів. 

Дочірнє підприємство державної акціонерної компанії «Ліки України»  
в Тернопільській області, м. Тернопіль 

Ф. Р–3467, 9 од. зб., 1997–1999 рр., Опис. Укр. мова. 

Державна акціонерна компанія «Ліки України» створена відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 1997 р. № 707 з 
метою реалізації конституційних прав громадян на охорону здоров’я та 
медичну допомогу. 
Розпорядженням голови обласної ради та голови облдержадміністрації 
від 23 лютого 1998 р. № 70/14 в Тернопільській області було створено 
дочірнє підприємство компанії. 
Ліквідовано 21 травня 1999 р. 

 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення державної 

акціонерної компанії «Ліки України», розпорядження голів Тернопільської 
обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради. Перелік 
аптечних закладів комунальної власності області, накази з основної 
діяльності, статут дочірнього підприємства державної акціонерної компанії 
«Ліки України» в Тернопільській області. Довідка про стан і перспективи 
медикаментозного забезпечення медичних закладів і населення області. 
Документи з особового складу. 

Заводи холодного асфальту 

2 фонди, 233 од. зб., 1947–1961 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Фінансові звіти, штатні розписи, кошториси. Протоколи технічних 
нарад, акти документальної ревізії. Колективні договори, плани робіт, 
раціоналізаторські винаходи. 

 
Завод холодного асфальту, с. Великий Глибочок ,  
нині Тернопільського району 
Ф. Р–2964, 111 од. зб., 1952–1961 рр. Укр., рос. мови. 

 
Скала-Подільський завод холодного асфальту Тернопільського ОШОСДОРу, 
смт. Скала-Подільська, нині Борщівського району 
Ф. Р–2204, 122 од. зб., 1947–1960 рр. Укр., рос. мови. 

 



Електростанції 

5 фондів, 862 од. зб., 1940–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Техпрофінплани, фінансові звіти, штатні розписи та кошториси, 
протоколи технічних нарад, статистичні звіти, звіти про виконання планів, 
плани впровадження рацпропозицій, накази Міністерства комунального 
господарства УРСР. 
 
Тернопільська електростанція Львівського районного  управління  
«Головенерго», м. Тернопіль 
Ф. Р–2112, 823 од. зб., 1945–1977 рр. Укр., рос. мови. 

У м. Тернопіль електростанція побудована в 1895 р. Двічі 
відбудовувалася: після відступу з Тернополя російських військ у липні 
1917 р. та  
після звільнення міста від нацистських окупантів у квітні 1944 р. 

 

Борщівська районна електростанція, м. Борщів 
Ф. Р–892, 8 од. зб., 1940–1946 рр. Укр., рос. мови. 

Електростанція у Борщові почала діяти в 1940 р. 
 

Борщівська гідроелектростанція міської управи  
Чортківського округу дистрикту «Галичина» 
Ф. Р–381, 3 од. зб., 1943 р. Укр. мова. 

Діяла в період нацистської окупації 1942–1943 рр. 
 

Бучацька міська комунальна електостанція  
Тернопільського облкомунгоспу, м. Бучач 
Ф. Р–1490, 11 од. зб., 1945–1950 рр. Укр., рос. мови. 

Електростанція в Бучачі почала діяти в 1920 р. Відновила роботу після 
звільнення міста від нацистських загарбників у липні 1944 р. 

 

Теребовлянська гідроелектростанція, м. Теребовля 
Ф. Р–668, 17 од. зб., 1944–1945 рр. Укр., рос. мови. 

Електростанція в Теребовлі почала діяти у 1920-і роки. Відновила 
роботу після звільнення міста від нацистських окупантів у березні 
1944 р. 

Тютюново-ферментаційні заводи 

4 фонди, 656 од. зб., 1940, 1944–1983 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Техпрофінплани, фінансові звіти, штатні розписи та кошториси. 
Протоколи технічних нарад. Статистичні звіти, звіти про виконання планів, 



плани впровадження рацпропозицій. Накази дирекції, баланси з основної 
діяльності. Колективні договори, протоколи зборів членів профспілок. 

 
Кременецький тютюново-ферментаційний завод  
Міністерства харчової промисловості, м. Кременець 
Ф. Р–1936, 168 од. зб., 1944–1972 рр.  Укр., рос. мови. 

Монастириський тютюново-ферментаційний завод,  
м. Монастириська 
Ф. Р–1387, 356, 1944–1983 рр. Укр., рос. мови. 

Тернопільський тютюново-ферментаційний завод 
«Головтютюнсировина», м. Тернопіль 
Ф. Р–2089, 30 од. зб., 1944–1952 рр. Укр., рос. мови. 
 
Ягільницький тютюново-ферментаційний завод 
Українського об’єднання тютюнової промисловості 
(«Укртютюнпром»), с. Ягільниця Чортківського району 
Ф. Р–306, 102 од. зб., 1940, 1944–1972 рр. Укр., рос. мови. 

Заводоуправління цегельно-вапнякових заводів 

10 фондів, 35 од. зб., 1944–1950 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Відомості на виплату зарплати, кошториси та штатні розписи, баланс 
основної діяльності. Накази Міністерства промисловості будівельних 
матеріалів УРСР. 

 
Комарівське цегельно-вапнякове заводоуправління Тернопільського  
облуправління промислових і будівельних матеріалів,  
с. Комарівка Коропецького (нині Монастириського) району 
Ф. Р–1131, 14 од. зб., 1944–1950 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Дата створення не встановлена, робота заводу відновлена в 1944 р. 
 
Теребовлянське заводоуправління цегельних заводів  
Тернопільського облуправління промбудматеріалів, м. Теребовля 
Ф. Р–671, 9 од. зб., 1944–1946 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

У 1939 р. націоналізований. Роботу відновив у 1944 р. 
 
Тернопільське заводоуправління цегельних заводів облуправління  
промбудматеріалів, м. Тернопіль 
Ф. Р–2240, 8 од. зб., 1944–1947 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Дата створення не встановлена. Роботу відновив в 1944 р. 
 



Підвисоцький вапняковий завод Тернопільського облуправління  
промбудматеріалів, с. Підвисоке Бережанського району 
Ф. Р–750, 2 од. зб., 1945 р. Опис. Укр. мова. 

Націоналізований восени 1939 р. Діяльність була зупинена тимчасовою 
нацистською окупацією (1941–1944 рр.) і відновлена в серпні 1945 р. 

 
Бережанське заводоуправління цегельно-черепичних заводів 
 Тернопільського обласного управління промбудматеріалів, м. Бережани 
Ф. Р–491, 2 од. зб., 1944–1945 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Націоналізований у 1939 р. Діяльність була зупинена тимчасовою 
нацистською окупацією (1941–1944 роки) і відновлена в вересні 1944 р. 

Торф’яні підприємства 

6 фондів, 142 од. зб., 1944–1957 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Платіжні відомості, накази директорів, річні звіти, штатні розписи та  

кошториси. 
 

Бережанське торфопідприємство  
Тернопільського облпаливтресту, м. Бережани 
Ф. Р–2016, 25 од. зб., 1946–1950 рр.  

Білобожницьке торфопідприємство  Тернопільського облпаливтресту, 
с. Білобожниця, нині Чортківського району 
Ф. Р–2017, 25 од. зб., 1945–1950 рр. 

Великобірківське торфопідприємство  
смт. Великі Бірки, нині Тернопільського району 
Ф. Р–3105, 29 од. зб., 1947–1950 рр. 

Кременецьке торфопідприємство  
Тернопільського облпаливтресту, м. Кременець 
Ф. Р–1082, 25 од. зб., 1945 р.  

Теребовлянське торфопідприємство  
Тернопільського облпаливтресту, м. Теребовля 
Ф. Р–2015, 1 од. зб., 1949 р. 

Тернопільське торфопідприємство  облпаливпрому, м. Тернопіль 
Ф. Р–803, 37 од. зб., 1945–1957 рр. 

 



РОЗДІЛ 14. 
ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК 

Тернопільське виробниче управління автомобільного транспорту, 
м. Тернопіль 

Ф. Р–2844, 1690 од. зб., 1950–1981 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено у 1950 р. як Тернопільський автомобільний трест 
«Союззаготтрансу», до складу якого увійшли Тернопільська, 
Чортківська і Кременецька автороти. Ліквідований згідно з наказом 
Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР від 1 
липня 1955 р. На його базі створений Тернопільський обласний 
автомобільний трест, який  
1 січня 1963 р. був перейменований на Тернопільський виробничий 
обласний автомобільний трест Міністерства автомобільного транспорту 
і шосейних доріг УРСР. З 1 червня 1999 р. – Тернопільське обласне 
автомобільне управління. 

 
Накази, постанови, директивні вказівки, рішення, огляди, розпорядження 

і рекомендації з виробничої діяльності. Документи про використання ван-
тажних автомобілів, підсумки виробничо-фінансової діяльності, наго-
родження, результати перевірок роботи автотранспортних колон. Підсумки 
перепису невстановленого обладнання і заходи щодо його використання. 

Документи про забезпечення транспортування автомобілів, які 
підлягають списанню, стан і заходи щодо дотримання законності, 
організацію госпрозрахункових обласних контор, незадовільний стан 
платіжної дисципліни. Підсумки проведення оглядів пасажирського 
автотранспорту, обміну досвідом з раціоналізаторства і винахідництва. 
Документи про хід будівництва житла, стан травматизму, охорону праці та 
техніку безпеки. 

Листування з питань виконання виробничих і трансфінпланів, планів 
перевезень, чисельності адміністративно-управлінського персоналу, роботи і 
кількості автогосподарств, пасажирської служби, таксомоторного парку, 
реконструкції авторемзаводів, готовності до вивезення сільськогосподарської 
продукції. 

Пропозиції Міністерства щодо утворення в м. Тернополі транспортно-
експедиційного агенства, впорядкування централізованих перевезень, 
організації комплексних бригад з перевезень вантажів, поліпшення 
обслуговування населення. 

Документи (договори, довідки, інформація, зведення, відомості) про 
обсяги перевезень та їх вдосконалення, собівартість і техніко-економічні 
показники. Відомості про міжнародні автобусні та автомобільні перевезення, 
таксомоторне обслуговування. Матеріали про роботу промислового і 
пасажирського транспорту, будівництво і благоустрій автогосподарств, 
капремонт і реконструкцію приміщень, споруд. Документи про 
запровадження держстандартів, нагородження водіїв, стан і підсумки 
раціоналізаторської і винахідницької роботи, економічну ефективність від 



впровадження нової техніки, вдосконалення роботи пасажирського 
транспорту.  

Відомості про проведення місячників, оглядів, конкурсів з основних 
напрямків виробничої діяльності. Відомості про автобусні станції, 
маршрутну мережу, рух таксомоторів, приміські маршрути. 

Довідки, інформація з кадрових питань, про розслідування нещасних 
випадків і дорожньо-транспортних пригод. 

П’ятирічні, перспективні, квартальні, зведені та трансфінплани і проекти 
планів автоуправління та підвідомчих організацій. Плани з праці, вантажних, 
автобусних і автомобільних перевезень, роботи пасажирських служб, 
фінансування на капітальні роботи. Плани рацпропозицій, впровадження 
передових технологій і виробничих методів, проектно-пошукових робіт, 
механізації та автоматизації виробничих процесів. Плани з підготовки і 
підвищення кваліфікації кадрів, потреб у спеціалістах з вищою і середньою 
спеціальною освітою, поліпшення умов жіночої праці, промсанітарії, 
зниження аварійності. Плани капремонтів автомобілів та агрегатів.  

Перспективні плани обласних комісій громадського контролю за 
роботою пасажирського автотранспорту. Плани розвитку виробничо-
технічної бази пасажирського автотранспорту та культури обслуговування. 

Річні та зведені звіти основної діяльності. Звіти про роботу вантажних 
автопарків та її фінансово-господарську діяльність. Аналізи господарської 
діяльності, технічного стану виробничих приміщень. Звіти про використання 
невстановленого обладнання, надходження, витрати і залишки сировини та 
матеріальних цінностей, розвиток і впровадження нової техніки, фактичну 
витрату електроенергії, побутове обслуговування населення, надання 
допомоги підшефним колгоспам. 

Статистичні звіти про використання пального, тепло - і електроенергії, 
переоцінку основних фондів, наявність автомобілів, гаражів, тракторів та 
обладнання, рух і технічний стан автомобілів, механізацію вантажно-
розвантажувальних робіт. Статистичні звіти про фонд зарплати, переміщення 
працівників, використання часу і виконання виробітку. Звіти про 
надходження і запровадження винаходів, технічних вдосконалень, 
рацпропозицій, підвищення культури виробництва. Звіти про роботу 
об’єднання автобусних станцій, автотранспорту загального користування, 
аварії та пригоди на шляхах, безпеку руху, стан травматизму, потерпілих у 
нещасних випадках. 

Протоколи засідань технічної ради при Тернопільському автотресті, 
розширених обласних нарад керівників і працівників автогосподарств, 
активу комісій громадського контролю за технічним станом автотранспорту. 
Протоколи оперативних нарад керівників і голів місцевих комітетів, 
виробничо-технічних нарад, засідань балансових комісій, загальних 
профзборів, семінарів. 

Штатні розписи, кошториси і ліміти адміністративно-управлінських 
витрат, затрат на виробництво, експлуатацію і ремонт автомашин та 
обладнання. Кошториси автоперевезень, потреб пального, витрат на 
винаходи. Баланси з основної діяльності, баланси надходжень і витрат, 
вступні та виконавчі, звітні паливно-енергетичні баланси. 



Аналізи, огляди виконання планів, використання робочого часу, 
діяльності АТК з основних техніко-економічних показників, результатів 
роботи з технічної експлуатації та ремонту рухомого складу 
автогосподарств. Аналізи аварій та шляхових пригод. 

Акти, звіти, доповідні записки про введення в дію об’єктів будівництва, 
прийом-передачу автогосподарств, розслідування нещасних випадків. Акти 
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності, перевірки 
виконання колективних договорів, експертизи матеріалів для відкритої 
публікації. 

Характеристики виробничих баз автогосподарств, маршрутних 
автомереж. Положення про пасажирську службу. Заявки на рацпропозиції. 
Титульні списки будівель автовокзалів, гаражів, житлових будинків, 
піонерських таборів, профілакторіїв. 

Журнали реєстрації заяв, нещасних випадків. Документи профспілкового 
комітету. 

Тернопільське обласне виробниче управління будівництва  
та експлуатації автомобільних шляхів, м. Тернопіль 

Ф. Р–2808, 1359 од. зб., 1940, 1944–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено у грудні 1939 р. як відділ облвиконкому. В 1953 р. 
перейменований на відділ шляхового і транспортного господарства і 
шосейних доріг, у 1954 р. – в управління автомобільного транспорту і 
шосейних доріг. У 1963 р. реорганізований в управління будівництва та 
експлуатації шосейних доріг, у 1968 р. – в управління будівництва і 
експлуатації автомобільних шляхів, у 1974 р. – в Тернопільське обласне 
виробниче управління будівництва та експлуатації автомобільних 
шляхів. З 1 червня 1999 р. – Тернопільське обласне автомобільне 
управління. 

 
Накази, постанови, розпорядження, директивні та  інструктивні вказівки 

щодо діяльності управління. 
Листування з Міністерством та управліннями шосейних доріг УРСР, 

Укрпроектом з питань фінансування, звітності, перевезення і заготівлі 
каменю, забезпечення кар’єрів транспортом, запобігання виникненню аварій, 
відведення земель під смуги відчуження. Листування про підвищення 
кваліфікації, розстановку та підбір кадрів, запровадження передової техніки і 
раціоналізаторства. 

Документи (рішення, директивні вказівки, доповідні записки, звіти тощо) 
про фінансування капітального шляхового будівництва в області, ведення 
будівництва, запровадження нової техніки. Матеріали про закріплення 
шляхів за райвідділами та про організацію їх роботи, проведення технічної 
паспортизації, облік і заміри руху на дорогах, проектно-пошукової роботи. 
Документи про технічний контроль шляхових господарств, визначення зносу 
основних фондів, відведення земельних ділянок під розробку та 
експлуатацію кар’єрів, запровадження охорони та наукової організації праці, 
виробничої санітарії. Підсумки громадських оглядів підвищення культури 
обслуговування. 



Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. 
Протоколи засідань Колегії Міністерства автомобільного транспорту і 

шосейних доріг УРСР, Колегії Головного шляхового управління при РНК 
УРСР; технічних і виробничих нарад при начальникові експертно-технічного 
відділу Міншляхтрансу УРСР, завідуючих райавтошосдорами при обл-
шляхуправліннях, працівників управління, ради при головному інженерові, 
загальних і звітно-виборних зборів, засідань бюро раціоналізації та 
винахідництва, балансових комісій. 

Плани нового будівництва автомобільних шляхів із твердим покриттям, 
капітального і поточного ремонту республіканських і місцевих доріг. 

Перспективні, зведені, п’ятирічні плани шляхово-будівельних робіт, 
організаційно-технічних заходів з винахідництва і раціоналізації, економії 
від впровадження рацпропозицій та модернізації обладнання, заготівлі та 
вивезення будматеріалів. Плани асигнувань праці і фонду зарплати, 
позалімітних робіт, виробничо-фінансові, будфінплани, плани участі в 
шляхово-будівельних роботах, заходів з підготовки доріг, споруд, 
автошляхмеханізмів до роботи в осінньо-зимовий період, підготовки і 
підвищення кваліфікації робітників та службовців, плани собівартості, 
вироблення електроенергії. Проектні завдання, інформації про виконання 
виробничих планів. 

Акти прийому шляхово-транспортних робіт, об’єктів будівництва, стану 
техніки безпеки, перевірки роботи. Акти прийому-передачі справ, доріг, 
споруджень, кар’єрних господарств, матеріальних цінностей, ревізій 
фінансово-господарської діяльності. 

Кошториси, штатні розписи надходжень і видатків. Зведені фінансові 
розрахунки, баланси з основної діяльності, експлуатації шосейних доріг, 
паливно-енергетичні баланси. 

Титульні списки шляхів республіканського та обласного значення, 
побудови дерев’яних мостів, будівель обласного масштабу. Затверджені 
титульні списки на роботу. 

Справи про будівництво автопавільйонів на дорогах  області, 
характеристики промислових притрасових кар’єрів. Висновки, розрахунки 
економічного ефекту, відгуки на винаходи і технічні вдосконалення. Графіки 
експлуатації земель у смузі, відведеній для автошляхів. 

Колективні договори та інформація про їх виконання. 
 

Відділи і дільниці будівництва та експлуатації  
автомобільних шляхів 

22 фонди, 2230 од. зб., 1944–1974 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Річні звіти, кошториси, касові книги. Накази з основної діяльності. 

Плани робіт, протоколи виробничо-технічних нарад. Листування, аналізи 
дрожно-будівельних матеріалів. Штатні розписи, особові справи. Акти 
документальної ревізії. 



 

Відділ будівництва та експлуатації автомобільних доріг виконкому  
Тернопільської районної ради депутатів трудящих, м. Тернопіль 
Ф. Р–3180, 80 од. зб., 1967–1973 рр. Укр., рос. мови. 

Створений у 1966 р. Основні завдання – будівництво, ремонт, 
реконструкція доріг. Ліквідований 1 грудня 1974 р. 

 
Відділ будівництва та експлуатації автомобільних доріг виконкому  
Кременецької районної ради депутатів трудящих, м. Кременець 
Ф. Р–3209, 151 од. зб., 1944–1971 рр. Укр., рос. мови. 

 
Відділ будівництва та експлуатації автомобільних доріг виконкому  
Підволочиської районної ради депутатів трудящих, смт. Підволочиськ 
Ф. Р–3167, 66 од. зб., 1947–1969 рр. Укр., рос. мови. 

Заснований восени 1939 р. Тимчасово припинив діяльність під час 
нацистської окупації. Відновив роботу в 1944 р. 

 
Відділ будівництва та експлуатації автомобільних доріг виконкому  
Монастириської районної ради депутатів трудящих, м. Монастириська 
Ф. Р–3290, 155 од. зб., 1947–1974 рр. Укр., рос. мови. 

Створений восени 1939 р. Тимчасово призупинив діяльність під час 
нацистської окупації. Відновив роботу в 1944 р. 

 
Дорожний відділ виконкому Теребовлянської районної ради депутатів  
трудящих, м. Теребовля 
Ф. Р–1603, 2 од. зб., 1946 р. Укр. мова. 

Дорожній відділ виконкому Великобірківської районної ради  
депутатів трудящих, смт. Великі Бірки, нині Тернопільського району 
Ф. Р–855, 52 од. зб., 1945–1962 рр. Укр., рос. мови. 

Дорожній відділ виконкому Товстенської районної ради депутатів  
трудящих, смт. Товсте, нині Заліщицького району 
Ф. Р–601, 3 од. зб., 1944 р. Укр., рос. мови. 

Дорожній відділ виконкому Струсівської районної ради депутатів  
трудящих, с. Струсів,  нині Теребовлянського району 
Ф. Р–627, 3 од. зб., 1944 р. Рос. мова. 

Дорожній відділ виконкому Скала-Подільської районної ради  
депутатів трудящих, смт. Скала-Подільська,  нині Борщівського району 
Ф. Р–1009, 27 од. зб., 1945–1958 рр. Укр., рос. мови. 

Почаївський районний відділ автранспорту і шосейних доріг,  
м. Почаїв, нині Кременецького району 
Ф. Р–353, 5 од. зб., 1944–1946 рр. Укр. мова. 



Мельнице-Подільський районний дорожній відділ райвиконкому, 
смт. Мельниця-Подільська,  нині Борщівського району 
Ф. Р–2022, 69 од. зб., 1946–1967 рр. Укр., рос. мови. 

Дорожній відділ виконкому Лановецької районної ради депутатів  
трудящих, смт. Ланівці 
Ф. Р–1536, 131 од. зб., 1946–1947 рр. Укр. мова. 

Золотопотоцький дорожній відділ райвиконкому,  
смт. Золотий Потік, нині Бучацького району 
Ф. Р–1877, 22 од. зб., 1946–1950 рр. Укр., рос. мови. 

Відділ будівництва та експлуатації шосейних доріг виконкому  
Гусятинської районної ради депутатів трудящих, смт. Гусятин 
Ф. Р–1749, 165 од. зб., 1945–1974 рр. Укр., рос. мови. 

Дорожній відділ виконкому Вишнівецької районної ради депутатів  
трудящих, смт. Вишнівець, нині Збаразького району 
Ф. Р–1189, 3 од. зб., 1946–1948 рр. Укр., рос. мови. 

Відділ автомобільних та шосейних доріг Великоглибочецького  
райвиконкому, с. Великий Глибочок,  нині Тернопільського району 
Ф. Р–1958, 7 од. зб., 1944–1953 рр. Укр., рос. мови. 

Відділ автомобільного транспорту і шосейних доріг виконкому  
Білобожницької районної ради депутатів трудящих,  
с. Білобожниця, нині Чортківського району 
Ф. Р–781, 14 од. зб., 1944–1947 рр. Рос. мова. 

Відділ будівництва і експлуатації шосейних доріг виконкому 
 Бережанської районної ради депутатів трудящих, м. Бережани 
Ф. Р–485, 1 од. зб., 1945 р. Рос. мова. 

Тернопільський обласний відділ шосейних доріг (ОШОСДОР)  
управління Міністерства внутрішніх справ УРСР, м. Тернопіль 
Ф. Р–280, 659 од. зб., 1944–1955 рр. Укр., рос. мови. 

Відділ дорожного і автомобільного транспорту Буданівського 
 райвиконкому, с. Буданів, нині Теребовлянського району 
Ф. Р–1976, 6 од. зб., 1946–1948 рр. Укр., рос. мови. 

Дорожній відділ виконкому Великодедеркальської районної ради  
депутатів трудящих, с. Великі Дедеркали, нині Шумського району 

Ф. Р–1209, 25 од. зб., 1946–1950 рр. Укр., рос. мови. 

Відділ будівництва та експлуатації автомобільних доріг виконкому  
Зборівської районної  ради депутатів трудящих, м. Зборів 
Ф. Р–1371, 137 од. зб., 1944–1972 рр. Укр., рос. мови. 

 



Тернопільська облконтора матеріально-технічного постачання 
облуправління автомобільного транстпорту  

і шосейних доріг, м. Тернопіль 

Ф. Р–2101, 24 од. зб., 1945–1958 р. Опис. Укр., рос. мови. 

Баланси основної діяльності, кошториси та штатні розписи. Листування з 
Міністерством автомобільного транспорту УРСР, плани робіт. 

Тернопільський обласний міжколгоспний дорожно-будівельний трест 
«Облміжколгоспдорбуд», м. Тернопіль 

Ф. Р–3264, 650 од. зб., 1970–1985 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Тернопільський обласний міжколгоспний дорожно-будівельний трест  
«Облміжколгоспдорбуд» був організований для здійснення господарських 
робіт на основі постанови правління Українського міжколгоспного 
об’єднання з будівництва. До його складу входили районні міжгосподарські 
дорожно-будівельні організації. Тернопільський «Облміжколгоспдорбуд» 
підпорядкувався обласному міжколгоспному об’єднанню з будівництва. 
Згідно з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР ліквідований 2 січня 
1986 р. і увійшов до складу облагробуду Тернопільського 
агропромислового комітету. 

 
Постанови правління Українського міжколгоспного об’єднання з 

будівництва. Зведені плани робіт, штатні розписи та кошториси. Протоколи 
засідань технічної ради, звіти про виконання роботи. Протоколи 
профспілкових зборів 

Трест і добування та переробки кам’яних матеріалів 
«Західдорбудматеріали» Головного управління промислових 

підприємств Міністерства будівництва та експлуатації автомобільних 
доріг УРСР, м. Тернопіль 

Ф. Р–3141, 337 од. зб., 1969–1973 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Трест із добування та переробки кам’яних матеріалів 
«Західдорбудматеріали» утворений відповідно до постанови ЦК КПУ і 
РМ УРСР від 3 червня 1969 р. для покращення керівництва роботою 
промислових кар’єрів, щебневих і асфальтових заводів на території 
західних областей України. 
Згідно з наказом Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних 
доріг УРСР  від 8 жовтня 1973 р. № 219 трест «Західдорбудматеріали» 
ліквідований 1 листопада 1973 р. 

 
Розпорядження з виробничої діяльності, протоколи нарад. Плани 

випуску продукції, статистичні звіти, штатні розписи та кошториси. Плани 
підготовки і підвищення кваліфікації працівників, матеріали про виконання 
планів. Колективні договори, списки промислових підприємств тресту. 
Накази тресту по особовому складу, відомості нарахування заробітної плати. 

 



Тернопільська обласна дирекція радіотрансляційної мережі, 
м. Тернопіль 

Ф. Р–1523, 532 од. зб., 1944–1966 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Тернопільська обласна дирекція радіотрансляційної мережі створена в 
1940 р. з метою забезпечення розвитку та вдосконалення засобів 
радіофікації на території області. Припинила свою діяльність у зв’язку з 
нацистською окупацією Тернопільщини. Відновила роботу влітку 
1944 р. Дирекція складала плани розвитку та експлуатації засобів 
радіофікації, затверджувала технічні та фінансові плани радіовузлів, 
проводила технічний контроль будівництва радіовузлів. 

 
Положення дирекції радіотрансляційної мережі, річні звіти, протоколи 

загальних профспілкових зборів, договори соцзмагань, плани робіт. Акти про 
прийом в експлуатацію вузлів зв’язку, матеріали з раціоналізації і 
винахідництва (накази, протоколи, креслення). Накази начальника 
Тернопільського обласного управління зв’язку, статистичні звіти. 
Листування з Міністерством зв’язку УРСР. 

Тернопільське обласне  
виробничо-технічне управління зв’язку, м. Тернопіль 

Ф. Р–273, 3265 од. зб., 1941, 1944–1978 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено у жовтні 1939 р. як обласне управління зв’язку. В травні 
1966 р. реорганізоване в обласне виробничо-технічне управління зв’язку, 
з 10 грудня 1991 р. – Тернопільське виробниче об’єднання 
«Тернопільзв’язок». 1 січня 1995 р. утворюється два підприємства: 
обласне підприємство електрозв’язку «Тернопільтелеком» та обласне 
підприємство поштового зв’язку «Тернопільпошта». З 1 липня 1998 р. 
перше іменується Тернопільська дирекція українського державного 
підприємства електрозв’язку «Укртелеком», а друге – Тернопільська 
дирекція українського державного підприємства поштового зв’язку 
«Укрпошта». 

 
Накази, директивні вказівки Міністерства зв’язку УРСР про 

реорганізацію підприємств, впровадження госпрозрахунку на підприємствах 
зв’язку. Накази і розпорядження обласного управління. 

Протоколи засідань ради науково-технічного товариства, ради 
управління, нарад обласного активу, кущових нарад працівників зв’язку, 
зборів науково-технічного товариства, нарад-семінарів інженерів з техніки 
безпеки. Стенограма всесоюзного семінару «Обмін досвідом роботи 
народних університетів радіоелектроніки і зв’язку» (1973 р.). 

Протоколи виробничих нарад, комісії з раціоналізації і винахідництва. 
Матеріали (протоколи, постанови, характеристики) про діяльність відділень. 

Перспективні, поточні плани і звіти про розвиток засобів зв’язку, 
виробничо-фінансову діяльність, радіофікацію і телефонізацію, розвиток і 
впровадження нової техніки, автоматизації і механізації процесів 
виробництва, раціоналізації і винахідництва, передових методів праці і обмін 



досвідом, поліпшення умов праці. Статистичні звіти і аналізи обсягу 
продукції та продуктивності праці. 

Доповіді, зведення, довідки, доповідні записки, інформації, листування 
про підсумки роботи установ зв’язку, виробничо-фінансову діяльність, 
охорону праці і техніку безпеки, перекласифікацію райконтор зв’язку, 
розширення телеграфно-телефонної мережі, радіофікацію населених пунктів, 
будівництво і реконструкцію споруд зв’язку, передові методи праці, роботу з 
кадрами. 

Довідка про розвиток телефонізації, радіофікації та телебачення в 
Тернопільській області (1939–1941, 1944–1964 рр.). Титульні списки робіт 
капітального та індивідуального житлового будівництва. Листування, 
кошториси, акти про будівництво і приймання в експлуатацію АТС, 
райконтор зв’язку, радіоліній. 

Акти перевірок, документальних ревізій, аналізи роботи 
госпрозрахункових підприємств зв’язку, кошториси і штатні розписи 
адміністративно-управлінського персоналу. Паспорти устаткування 
підвідомчих підприємств зв’язку. Документи про нагородження працівників 
зв’язку орденами і медалями, присвоєння звання «Кращий за професією 
Міністерства зв’язку СРСР». 

Документи (постанови, накази, довідки) всесоюзних, республіканських, 
обласних конкурсів професійної майстерності молодих працівників зв’язку. 
Документи (протоколи, звіти, доповіді, інформації) первинних організацій 
науково-технічного товариства, Всесоюзного товариства винахідників і 
раціоналізаторів. Документи профспілкового комітету. 

Тернопільське відділення Львівської залізниці, м. Тернопіль 

Ф. Р–3310, 447 од. зб., 1945–1984 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створено на підставі наказу Наркомату шляхів сполучення СРСР від 
2 грудня 1939 р. 

 
Накази (1958–1984 рр.). Звіти, довідки, доповіді, інформації про 

виробничо-фінансову діяльність. Доповіді «100 років Львівської залізниці» 
(1973 р.), «Про соціально-економічний розвиток відділення» (1976 р.), «Про 
розвиток залізничного транспорту за 1981–1985 рр.» Довідки про розвиток 
господарства відділення за 1940–1980 рр. 

Інформація про впровадження нової техніки (1971–1973 рр.), підвищення 
ефективності виробництва (1973, 1975, 1982 рр.), використання резервів 
виробництва і режим економії (1974, 1978, 1982 рр.), залізничних вагонів і 
зменшення їх простоїв (1971, 1976, 1981, 1984 рр.), переведення відділення 
на теплову тягу (1971 р.). Звіти про виробничу діяльність, організацію праці, 
заробітну плату і техніку безпеки та роботу з кадрами. Штатні розписи, 
баланси фінансової і виробничої діяльності. 

Документи групи народного контролю, профспілкового комітету (1971–
1984 рр.), комітету Товариства Червоного Хреста (1972–1984 рр.). 

 



РОЗДІЛ 15. 
СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ І ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВА 

Управління сільського господарства виконавчого комітету 
Тернопільської обласної ради народних депутатів, м. Тернопіль 

Ф. Р–2, 6507 од. зб., 1940–1941, 1944–1985 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. 
мови. 

Організовано 20 грудня 1939 р. як земельний відділ виконкому. 17 
лютого 1947 р. внаслідок об’єднання з обласним відділом тваринництва 
утворено обласне управління сільського господарства. 13 червня 1953 р. 
реорганізовано в обласне управління сільського господарства і 
заготівель, у січні 1954 р. – в обласне управління сільського 
господарства. 19 квітня 1962 р. перетворено на управління виробництва і 
заготівель сільськогосподарських продуктів. У квітні 1965 р. 
реорганізовано в управління сільського господарства облвиконкому. На 
підставі постанови КПУ і Ради Міністрів УРСР від 14 листопада 1985 р. 
створений обласний агропромисловий комітет. Ліквідований згідно з 
постановою Ради Міністрів УРСР від 16 жовтня 1989 р. З січня 1990 р. 
діє як рада агропромислових формувань Тернопільської області. 1 січня 
1991 р. знову створено управління сільського господарства 
облвиконкому, 24 червня 1992 р. – управління сільського господарства 
та продовольства облдержадміністрації. З 15 липня 1994 р. управління 
підпорядковується облвиконкому, а з 17 листопада 1995 р. – знову 
облдержадміністрації. Від 1 липня 1998 р. іменується управлінням 
агропромислового комплексу Тернопільської облдержадміністрації. 

 
Накази Міністерства сільського господарства УРСР, постанови Ради 

Міністрів УРСР. Постанови, рішення, накази облуправління. Постанови, 
протоколи, доповіді на обласних конференціях колгоспників, стенограми 
обласних нарад спеціалістів сільського господарства, протоколи засідань 
технічної ради і матеріали до них.  

Протоколи засідань обласної ради колгоспів (1970–1981 рр.), протоколи 
звітно-виборних зборів  обласної ради колгоспів (1973,1975 рр.).  

Звіти, відомості про хід колективізації в області (1948–1950 рр.), облік 
земель у районах, матеріали (рішення, довідки, листування) про 
інвентаризацію, розподіл земель за угіддями і землекористувачами, 
відведення земель для державних і громадських потреб, раціональне 
використання орних земель. 

Звіти, доповідні записки та інформації про перевірку присадибного 
землекористування колгоспників і службовців, охорону природи, боротьбу з 
ерозією ґрунтів.  

Звіти, доповідні записки, довідки про виробничо-фінансову діяльність 
колгоспів і радгоспів та заходи щодо зміцнення їх економіки, підвищення 
продуктивності праці та рентабельності виробництва, зниження собівартості 
сільськогосподарської продукції, впровадження гарантованої оплати праці в 
колгоспах області. Зведені агротехнічні звіти, зведені ветеринарні звіти.  



Матеріали (накази, рішення, довідки, звіти) про роботу технікумів 
сільського господарства. Інформація про розвиток підсобних промислів і 
господарств у колгоспах і радгоспах.  

Відомості про електрифікацію та газифікацію колгоспів в області. Звіти 
МТС, РТС, агрохімічних лабораторій МТС. Технологічні карти полів 
області. 

Плани, наукові звіти, інформації про проведення науково-дослідної 
роботи в науково-дослідних станціях, впровадження досягнень науки і 
передового досвіду в дослідно-наукових господарствах, нової техніки в 
роботу механізованих бригад, вивчення передового досвіду роботи в 
сільському господарстві. 

Плани розвитку сільського господарства, інформації про посіви 
сільськогосподарських культур, заходи щодо вирощування високих урожаїв, 
доповідні записки, довідки про завершення переходу до суцільних посівів, 
районування і розмноження нових сортів сільськогосподарських культур, 
організацію насіннєвих господарств в області. 

Зведені перспективні плани розвитку птахівництва. Постанови, 
протоколи, довідки, інформація про спеціалізацію колгоспів області з 
виробництва яєць і пташиного м’яса, відгодівлі великої рогатої худоби та 
свиней.  

Інформації про розвиток підсобних господарств і промислів у колгоспах і 
радгоспах області. 

Зведені організаційно-технічні плани розвитку кормової бази колгоспів 
області, рішення, розрахунки, довідки про роботу міжколгоспних 
комбікормових заводів, заходи щодо забезпечення тваринництва кормами і 
підвищення їх якості, відомості про заготівлю і забезпечення колгоспів 
насінням трав. 

Документи про участь у республіканських сільськогосподарських 
виставках та Виставці досягнень народного господарства УРСР (показники, 
списки учасників, постанови про нагородження передовиків сільського 
господарства області за досягнуті успіхи). 

Плани будівництва і реконструкції меліоративних та осушувальних 
систем. Звіти, довідки про виконання плану осушення заболочених і вологих 
земель з метою їх кращого використання. 

Плани лісонасаджень, акти, довідки про ведення господарства в 
колгоспних лісах, звіти про розвиток колгоспного грибництва.  

Звіти, інформації про виконання плану капітального будівництва і 
виробництва будівельних матеріалів колгоспами і міжколгоспними 
організаціями. Перспективні плани зселення із хуторів. 

Звіти про укомплектування кадрами колгоспів області, кількість 
робітників за статтю, віком і стажем роботи, довідки про якісний склад 
робітників, штатні розписи. 

Документи профспілкового комітету (протоколи засідань; протоколи, 
рішення, звіти звітно-виборних зборів). Статистичні звіти про роботу 
профкому, фінансові звіти, кошториси прибутків і витрат. 

 



Управління сільського господарства виконавчих комітетів  
районних рад народних депутатів 

38 фондів, 8315 од. зб., 1940 р., 1944–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створені у січні 1940 р. як земельні відділи райвиконкомів. Відповідно 
до постанови Ради Міністрів УРСР в лютому 1947 р. земельні відділи, 
відділи тваринництва і технічних культур об’єднані в районні відділи 
сільського господарства. У 1953 р. перейменовані на управління 
сільського господарства, в 1954 р. – на районні відділи сільського 
господарства, рішенням облвиконкому від 16 червня 1953 р. – на районні 
інспекції по сільському господарству. Згідно з постановою ЦК КПУ і 
Ради Міністрів УРСР від 27 березня 1962 р. в Тернопільській області 
створені Бережанське, Борщівське, Збаразьке, Зборівське, Кременецьке, 
Теребовлянське, Чортківське територіальні колгоспно-радгоспні 
управління з керівництва сільськогосподарським виробництвом. У січні 
1965 р. колгоспно-радгоспні управління реорганізовані в 
сільськогосподарські виробничі управління, які в січні 1970 р. були 
ліквідовані На їх базі  створені управління сільського господарства 
виконкомів районних рад депутатів трудящих (із 1977 р. – народних 
депутатів). У 1985 р. створено районні агропромислові комітети, 
1 серпня 1991 р. – управління сільського господарства райвиконкомів, 24 
червня 1992 р. – управління сільського господарства і продовольства 
райдержадміністрації. З 15 липня 1994 р. управління підпорядковуються 
райвиконкомам, а з 17 листопада 1995 р. – знову райдержадміністраціям. 
З 1 липня 1998 р. – управління агропромислового комплексу 
райдержадміністрації, з липня 2000 р. – управління сільського 
господарства і продовольства райдержадміністрацій. 

 
Постанови, рішення райвиконкомів. 
Накази обласного управління сільського господарства. 
Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правління колгоспів 

(1948–1950 рр). Плани розвитку всіх галузей сільського господарства у 
районах (1944–1980 рр.). Плани розвитку підсобних підприємств і промислів, 
впровадження науки і передового досвіду у сільськогосподарське 
виробництво. 

Документи (плани, звіти, рішення) щодо відбудови і розвитку сільського 
господарства районів, розподілу земель та раціонального їх використання 
(1944–1975 рр.). 

Звіти з основної та фінансово-господарської діяльності колгоспів. 
Зведення про посіви, врожайність збирання сільськогосподарських культур, 
показники з їх вирощування з мінімальними затратами ручної праці. 
Інформація щодо впровадження у сільськогосподарське виробництво 
прогресивних методів та передового досвіду (1944–1972 рр.). 

Документи (звіти, акти, карти та ін.) про виконання 
сільськогосподарських робіт, агротехнічне обстеження земель, ґрунтів і 
захисту їх від ерозії. 

Документи (статистичні звіти, відомості, зведення) про стан 
тваринництва, наявність племінної худоби, забезпечення кормами, 
комплексну механізацію тваринницьких і посівних ферм (1944–1975 рр.). 



Звіти, інформація про спеціалізацію сільськогоспо-дарського 
виробництва, роботу спеціалізованих колгоспів (1963–1975 рр.). Звіти 
колгоспів про підсумки громадських оглядів винахідництва та раціоналізації. 

Документи (плани, статистичні звіти, інформація) про стан будівництва у 
колгоспах, виробництво будівельних матеріалів. 

Довідки, інформація про участь молоді у колгоспному виробництві, 
роботу дитячих дошкільних закладів у колгоспах і радгоспах. 

Списки переселенців із Польщі. Списки учасників ВДНГ, нагороджених 
дипломами та медалями, Героїв Соціалістичної Праці, передовиків 
сільського господарства. 

Документи (списки, звіти, відомості) одноосібних селянських 
господарств про кількість землі, насаджень, худоби в них (1944–1950 рр.). 

Статистичні звіти про розвиток сільського господарства, промисловості, 
випуск продукції. 

Статистичні звіти, відомості про кількість робітників і службовців, рух 
населення, облік спеціалістів з середньою та вищою освітою, розподіл 
молодих спеціалістів, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів. 

Тернопільський обласний трест радгоспів, м. Тернопіль 

Ф. Р–1174, 397 од. зб., 1944–1955 рр. Описи. Рос. мова. 

Після звільнення території Тернопільщини від нацистських окупантів 
влітку 1944 р. розпочав діяльність Тернопільський обласний трест 
зернових і тваринницьких радгоспів. Згідно з наказом Міністерства 
радгоспів УРСР від 19 лютого 1947 р. він був реорганізований у 
Тернопільський міжобласний трест радгоспів, а від 17 вересня 1948 р. – 
у Тернопільський обласний трест радгоспів. 
Здійснював керівництво і контроль за розподілом і використанням посів-
них площ, за роботою щодо підвищення урожайності 
сільськогосподарських культур. Вживав заходи для покращення 
механізації сільського господарства, а також займався підготовкою 
спеціалістів шляхом організації шкіл та курсів. Відповідно до наказу 
Міністерства сільського господарства і заготівель УРСР від 24 червня 
1953 р. трест був ліквідований, а його функції передані Тернопільському 
обласному управлінню сільського господарства і заготівель. 

 
Накази Міністерства радгоспів УРСР і Тернопільського тресту радгоспів. 

Постанови і рішення виконавчого комітету Тернопільської обласної ради 
депутатів трудящих. 

Статут Тернопільського тресту радгоспів. 
Трирічний план розвитку тваринництва в радгоспах області (1949–

1951 рр.). 
Річні, квартальні, місячні плани і звіти про розвиток зернового 

господарства і тваринництва. 
Основні показники про стан садів у радгоспах тресту. Договори про 

виробниче змагання між радгоспами області. Виробничі зобов’язання 
робітників і службовців. 

 



Уповноважений Міністерства заготівель по Тернопільській області, 
м. Тернопіль 

Ф. Р–729, 535 од. зб., 1946–1956 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Розпочав діяльність у 1940 р. Припинив роботу з липня 1941 р. до квітня 
1944 р. у зв’язку з окупацією області нацистськими загарбниками. 
Здійснював організацію та керівництво заготівлями й закупками 
сільськогосподарських продуктів і сировини на території області через 
мережу уповноважених Міністерства заготівель у районах. 
Ліквідований у березні 1956 р. відповідно до постанови Ради Міністрів 
СРСР від 24 січня 1956 р. з передачею функцій обласному управлінню 
сільського господарства, обласному статистичному управлінню та 
обласному фінансовому відділу. 

 
Накази уповноваженого Міністерства заготівель по Тернопільській 

області і районних уповноважених (1946–1954 рр.). Річні звіти про 
виконання обов’язкових поставок зерна, картоплі та сіна (1944–1948 рр.). 
Заключні звіти про поставки сільськогосподарських продуктів (1944–
1945 рр.). Річні фінансові звіти (1945–1952 рр.). Акти ревізій районних 
уповноважених. 

Тернопільське обласне об’єднання «Сільгосптехніка», м. Тернопіль 

Ф. Р–4023, 1915 од. зб., 1948–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено на основі постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 
28 лютого 1961 р. З липня 1978 р. стало іменуватись обласним 
виробничим об’єднанням з матеріально-технічного забезпечення 
сільського господарства. Ліквідовано в грудні 1985 р. у зв’язку з 
організацією агропрому відповідно до постанови ЦК КПУ і Ради 
Міністрів УРСР від 19 листопада 1985 р. У фонді наявні зведені 
виробничо-фінансові плани та звіти МТС за 1948–1960 рр. 

 
Накази. Протоколи, зведені виробничо-фінансові плани, економічні 

показники й аналізи, інформаційні бюлетні господарсько-фінансової 
діяльності обласного об’єднання, райоб’єднань та відділень. Статистичні 
звіти про виконання планів науково-дослідних робіт, надходження і 
впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, плани 
реконструкції діючих підприємств. 

Зведені статистичні звіти про чисельність робітників, звіти про 
виконання планів з праці,  довідки, інформація про роботу з кадрами. Штатні 
розписи і кошториси видатків обласного та районних об’єднань і відділень. 
Протоколи засідань балансових комісій, зведені баланси та звіти з основної 
діяльності. 

Протоколи засідань місцевого комітету, звіти про роботу МК. Протоколи 
загальних зборів і засідань профспілкового комітету, кошториси витрат, 
фінансові звіти профспілкового комітету. 



Районні державні інспекції сільського господарства 

6 фондів, 794 од. зб., 1939–1941, 1944–1962 рр. 

Створений восени 1939 р. – як повітові, а в січні 1940 р. – як районні 
земельні відділи. Навесні 1944 р. відновили свою діяльність. У 1958 р. 
перейменовані на районні інспекції сільського господарства. У 1962 р. 
припинили свою діяльність. 

 
Доповідні записки про стан організації роботи в сільському господарстві. 

Директивні вказівки про організацію роботи райземвідділів. Плани роботи 
районних земельних відділів. Державні плани розвитку колгоспів районів. 

Заходи щодо збільшення виробництва продуктів сільського господарства 
в Збаразькому районі. Списки передовиків сільського господарства 
Гусятинського району. Земельні шнурові книги колгоспів Зборівського 
району, колгоспу ім. Калініна Копичинського району. Довідки про хід 
колективізації та економічний стан колгоспів Копичинського району за 
1949 р. Списки переселенців із Польщі в Зборівський район та відомості про 
наділення їх землею (1945–1946 рр.). 

Звіти про розподіл земель за угіддями та землекористувачами, основну 
діяльність колгоспів Козівського, Копичинського, Збаразького, Зборівського, 
Гусятинського, Чортківського районів. Зведені агрономічні та фінансові 
звіти колгоспів. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспів 
Гусятинського, Чортківського районів. 

Штатні розписи і кошториси витрат. Звіти про виконання кошторисів. 
 

Гусятинська районна державна інспекція сільського  господарства, 
смт. Гусятин 
Ф. Р–3122, 128 од. зб., 1944–1962 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Державна інспекція сільського господарства виконкому  
Збаразької районної ради депутатів трудящих, м. Збараж 
Ф. Р–3267, 93 од. зб., 1945–1962 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Відділ сільського господарства виконкому   
Зборівської районної ради депутатів трудящих, м. Зборів 
Ф. Р–2251, 246 од. зб., 1939, 1946–1962 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Державна інспекція сільського господарства виконкому   
Козівської районної рада депутатів трудящих, смт. Козова 
Ф. Р– 3366, 28 од. зб., 1945–1960 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Копичинська районна державна інспекція  сільського господарства,  
м. Копичинці 
Ф. Р–3123, 214 од. зб., 1940–1941, 1944–1962 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Державна інспекція сільського господарства виконкому  
Чортківської районної ради депутатів трудящих, м. Чортків  
Ф. Р–3308, 85 од. зб., 1944–1961 рр. Опис. Укр., рос. мови. 



Тернопільський обласний спеціалізований трест  
м’ясо-молочних радгоспів, м. Тернопіль 

Ф. Р– 3101, 827 од. зб., 1967–1982 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створений у 1967 р. шляхом реорганізації Тернопільського 
міжобласного спеціалізованого тресту м’ясо-молочних радгоспів. 

 
Директивні вказівки Міністерства сільського господарства УРСР з 

планування роботи тресту. Накази з виробничої діяльності тресту. 
Плани виробництва та заготівлі продукції тваринництва і зернових 

культур. Основні показники агротехніки посіву ярих культур. Виробничо-
фінансові плани радгоспів Тернопільської області. Аналіз виконання планів 
приросту поголів’я худоби. 

Звіти з основної діяльності тресту та окремих радгоспів області. Акти 
документальних ревізій тресту та радгоспів області (1967–1974 рр.) 

Інформація, довідки про стан роботи щодо раціоналізації та 
винахідництва (1967 р.) 

Довідки про кількісний та якісний склад працівників тресту. Статистичні 
звіти про потерпілих від нещасних випадків на виробництві. Штатні розписи 
та кошториси. 

Протоколи засідань профспілкового комітету. Фінансові звіти профкому. 

Тернопільський міжобласний спеціалізований трест  
м’ясо-молочних радгоспів, м. Тернопіль 

Ф. Р–3100, 205 од. зб., 1960–1966 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворений у 1960 р. з метою контролю діяльності радгоспів 
Тернопільської, Рівненської, Вінницької, Станіславської (з 1962 р. – 
Івано-Франківська), Хмельницької та Волинської областей. 
У 1967 р. реорганізований у Тернопільський обласний трест м’ясо-
молочних радгоспів. 

 
Накази Міністерства сільського господарства і Міністерства виробництва 

та заготівлі сільськогосподарських продуктів УРСР із питань роботи 
міжобласного тресту м’ясо-молочних радгоспів. 

Накази міжобласного тресту м’ясо-молочних радгоспів і протоколи 
виробничих нарад. Інформація, доповідні записки про перетворення 
колгоспів на радгоспи. Довідки про результати роботи радгоспів та 
виконання плану капіталовкладень. Виробничо-фінансові плани. 
Ветеринарні звіти. Статистичні звіти про кількість працівників в радгоспах 
Тернопільської області (1960–1966 рр.). Статистичні звіти про надходження 
та впровадження винаходів. 

Акти про нещасні випадки, пов’язані із виробництвом за 1965 р. 
Протоколи засідань профспілкового комітету тресту і колективні угоди 

радгоспів Тернопільської області (1964–1966 рр.). 
 



Тернопільське обласне об’єднання із заготівлі  
племінної худоби, м. Тернопіль 

Ф. Р–1479, 203 од. зб., 1944–1965 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Утворене навесні 1941 р. як тернопільська живконтора У післявоєнний 
період перейменована на Тернопільську обласну заготживконтору. 
У 1953 р. реорганізована у Тернопільське облплемживоб’єднання. 
Згодом перейменована на Тернопільську обласну тваринницьку контору 
Міністерства сільського господарства УРСР. 

 
Положення про республіканські, крайові та обласні заготживконтори 

(1941–1947, 1953 рр.). Директивні вказівки Укрживконторі Міністерства 
сільського господарства УРСР (1944 р.). 

Довідки, накази про кількість прийнятих коней із Червоної армії для 
колгоспів (1945 р.). Паспорти на коней (1952 р.). Плани заготівлі, завозу і 
реалізації племінної худоби (1948, 1958 рр.). 

Квартальні баланси. Довідки про хід виконання планів заготівлі і 
реалізації племінної худоби. 

Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань місцевого комітету 
профспілки облживконтори (1955–1956 рр.). 

 

Обласна державна племінна станція обласного управління сільського 
господарства, с. Підгороднє 

Ф. Р–3119, 731 од. зб., 1949–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Здійснювала керівництво державними племінними станціями і станціями 
зі штучного запліднення сільсько-господарських тварин. 

 
Накази Міністерства сільського господарства УРСР. Протоколи 

виробничих нарад обласної племінної станції.  
Виробничі та фінансові плани. Перспективні плани селекційно-племінної 

роботи. 
Інформація, відомості про племінну роботу і стан перевірки штучного 

запліднення сільськогосподарських тварин у колгоспах та радгоспах області.  
Книги обліку рослин і тварин області. 
Зоотехнічні звіти обласної та районних станцій. Фотоальбом з історії 

утворення і розвитку державної обласної племінної станції (1959 р.).  
Акти комплексної ревізії, аналізи господарської діяльності радгоспів та 

колгоспів області з племінної роботи. 
Баланси, штатні розписи та кошториси районних племінних станцій. 
Статистичні звіти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом.  
Протоколи профспілкових зборів, фінансові звіти профкому (1948–

1970 рр.) 



Тернопільське обласне міжколгоспне управління птахівництва 
виконкому Тернопільської обласної ради депутатів трудящих, 

м. Тернопіль 

Ф. Р–3200, 164 од. зб., 1963–1974 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

На основі наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 30 
червня 1959 р. № 744 була створена Тернопільська обласна контора 
інкубаторно-птахівничих станцій.  
Відповідно до постанови ЦК КПУ і РМ УРСР від 6 жовтня 1959 р. і 
постанови бюро Тернопільського обкому КПУ та облвиконкому від 
15 жовтня 1959 р. вона була ліквідована, її функції передані 
облміжколгоспбуду. 
Наказом по Тернопільському облуправлінню виробництва і заготівель 
від 31 січня 1963 р. організована обласна контора міжколгоспних 
інкубаторно-птахівничих станцій. Вона здійснювала керівництво 
розвитком птахівництва в радгоспах і колгоспах області. 
Рішенням Тернопільського облвиконкому  від 14 липня 1969 р. № 479 
реорганізована в обласне міжколгоспне управління птахівництва і 
районних міжколгоспних інкубаторно-птахівничих станцій та в районні 
міжколгоспні станції птахівництва і інкубації. 
На обласне міжколгоспне управління покладалося загальне керівництво, 
а на районні міжколгоспні станції – безпосередньо зоотехнічне 
обслуговування спецгосподарств із птахівництва, колгоспів, які мали 
великі птахоферми, і міжколгоспних птахоферм. 
Постановою Тернопільського облвиконкому  від 20 лютого 1975 р. № 2 
управління ліквідоване. 
 

Матеріали про організацію контори (1963 р.). Протоколи засідань ради 
облконтори та постанови до них. Протоколи засідань правління та зборів 
уповноважених облконтори. Плани роботи облуправління птахівництва та 
міжколгоспних станцій. Текстовий звіт про роботу ради облконтори 
(1963 р.). Зоотехнічні звіти. 

Довідки про стан розвитку птахівництва (1965–1972 рр.). Акти ревізій 
фінансово-господарської діяльності міжколгоспних інкубаторно-птахівничих 
станцій. 

Баланси з основної діяльності обласного управління птахівництва та 
міжколгоспних інкубаторно-птахівничих станцій. 

Тернопільська обласна контора інкубаторних станцій, м. Тернопіль 

Ф. Р–1181, 239 од. зб., 1950–1959 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Організована згідно з наказом Міністерства сільського господарства 
УРСР від 30 червня 1950 р № 744. Рішенням Тернопільського 
облвиконкому від 9 серпня 1949 р. № 1285 організовані районні 
інкубаторно-птахівничі станції: Кременецька, Чортківська, Зборівська, 
Бережанська, Борщівська, Бучацька, Микулинецька, Копичинська, які 
безпосередньо підпорядковувались Тернопільській обласній конторі 
інкубаторно-птахівничих станцій. 
Головне завдання облконтори інкубаторно-птахівничих станцій – 
керівництво роботою інкубаторно-птахівничих станцій із розвитку 



продуктивного птахівництва в районах діяльності ІПС, в колгоспах, 
присадибних господарствах. 
Постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 6 жовтня 1959 р. і 
постановою бюро Тернопільського обкому КПУ і облвиконкому від 15 
жовтня 1959 р. обласна контора інкубаторно-птахівничих станцій 
ліквідована. 

 
Накази, директиви республіканської інкубаторно-птахівничої станції 

(ІПС) та Міністерства сільського господарства УРСР. 
Виробничо-фінансові плани. Довідки і заходи про розвиток птахівництва 

в колгоспах. Листування з республіканською конторою ІПС з питання 
інкубації, вирощування пташенят на інкубаторних станціях. 

Об’єднані звіти з основної діяльності облконтори та річні звіти районних 
ІПС. Зоотехнічні звіти про хід інкубації, вирощування і реалізацію птахів. 
Заключні звіти про наявність орної землі і розміри посівних площ при ІПС. 

Довідки про підготовку спеціалістів в облконторі та ІПС. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Кошториси. Штатні 

розписи. 

Тернопільський птахокомбінат «Укрголовптахопрому»,  
с. Біла  Великоглибочецького (нині Тернопільського) району 

Ф. Р–844, 46 од. зб., 1950–1955 рр. Описи. Рос. мова. 

У 1945 р. утворено Великоглибочецький птахокомбінат, який згодом був 
перейменований у Тернопільський птахокомбінат. У 1990 р. 
реорганізований у Тернопільський птахокомбінат Львівського тресту 
«Укрголовптахопром». 

 
Положення про Тернопільський птахокомбінат. Протокол засідання 

балансової комісії тресту «Укрголовптахопром» (1950 р.). 
Плани виробництва продукції. Фінансові плани. Інформація про 

виконання планів. Основні показники роботи комбінату. 
Протоколи профспілкових зборів та колективні договори. 
 

Ветеринарні лікарні 

3 фонди, 24 од. зб., 1944–1950 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Директиви та звіти про роботу ветеринарних лікарень. Розпорядження 
обласного управління сільського господарства. Рішення місцевих органів із 
питань діяльності ветлікарень. Акти проведення профілактики хвороб 
сільськогосподарських тварин. Звіти про хвороби сільськогосподарських 
тварин. 

Місячні звіти з основної діяльності ветеринарних лікарень. 
Бухгалтерські звіти. Штатні розписи. Кошториси. 
 



Заложцівська районна ветеринарна лікарня, смт. Заложці  
Ф. Р– 1249, 3 од. зб., 1945–1947 рр.    

Мельнице-Подільська районна ветеринарна лікарня,  
смт. Мельниця-Подільська 
Ф. Р–2063, 10 од. зб., 1948–1950 рр. 

Тернопільська міська ветеринарна лікарня, м. Тернопіль 
Ф. Р–746, 11 од. зб., 1944–1945 рр.   

 

Тернопільська обласна контора бджільництва  
Міністерства сільського господарства УРСР, м. Тернопіль 

Ф. Р–3284, 301 од. зб., 1944–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Накази Міністерства сільського господарства УРСР про заходи щодо 
відновлення діяльності обласної контори та розвитку бджільництва (1944–
1945 рр.). 

Накази обласного управління сільського господарства «Про підготовку 
та перепідготовку бджільників». 

Положення про обласну контору бджільництва (1945 р.). Плани, довідки 
про розвиток бджільництва в колгоспах та радгоспах області. Книги 
протоколів виробничих нарад обласної контори бджільництва. Відомості про 
наявність бджолосімей у колгоспах області. Інформація про кількість 
бджолосімей у населення області. Списки зразкових колгоспних пасік 
області. 

Звіти з основної діяльності обласної контори бджільництва. Зоотехнічні 
звіти. Фінансові звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності 
обласної контори бджільництва. Документи весняних та осінніх ревізій 
колгоспних та радгоспних пасік області. 

Статистичні звіти про кількість і склад працівників обласної контори 
бджільництва. 

Баланси. Штатні розписи. Кошториси. 
 

Тернопільська селекційно-дослідна станція  
Українського науково-дослідного інституту соцземлеробства, 

м. Хоростків Гусятинського району 

Ф. Р–2840, 98 од. зб., 1946–1955 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Статут селекційно-дослідної станції (1946 р.) Звіти з основної діяльності 
станції (1946, 1948 рр.). Положення про експериментальну базу селекційно-
дослідної станції (1949 р.). Звіт про участь селекційно-дослідної станції в 
обласній сільськогосподарській виставці (1951 р.). 



Плани впровадження досягнень агрохімічної науки і передового досвіду 
в сільському господарстві. Проблемно-тематичні плани науково-дослідних 
робіт. Накази науково-дослідного інституту (1955 р.). 

Заходи щодо вирощування високих врожаїв кукурудзи в колгоспах і 
радгоспах області (1952 р.). Звіти про роботу технічної бібліотеки (1951–
1953 рр.). Довідки про результати роботи із селекції сільськогосподарських 
культур. 

Статистичні звіти про кількість робітників та службовців, які працювали 
на селекційно-дослідній станції. 

Тернопільське обласне об’єднання «Сортнасінняовоч»  
Міністерства сільського господарства УРСР, м. Тернопіль 

Ф. Р–669, 190 од. зб., 1944–1979 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Обласна контора «Сортнасінняовоч» утворена навесні 1941 р. для 
організації робіт із вирощування сортового насіння овочевих культур і 
кормових коренеплодів у колгоспах Тернопільської області. 

 
Накази з основної діяльності облконтори «Сортнасінняовоч». Типові 

договори з колгоспами щодо вирощування насіння та його продажу. 
Агрономічні звіти. Місячні звіти за галузями діяльності контори 
«Сортнасінняовоч». Фінансові та статистичні звіти. Баланси з основної 
діяльності облконтори та Мельнице-Подільської міжрайонної контори. 

Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи. 
Кошториси. 

Протоколи профспілкових зборів. 

Відкрите акціонерне товариство «Агрохімкомплекс», м. Тернопіль 

Ф. Р–3469, 333 од. зб., 1979–2003 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено в 1979 р. як обласне виробниче об’єднання з агрохімічного 
обслуговування сільського господарства «Облсільгоспхімія». 
Згідно з рішенням виконкому обласної ради народних депутатів від 
26 березня 1991 р. № 82 товариство ліквідовано і на його базі створено 
Тернопільську обласну асоціацію з підвищення родючості ґрунтів та 
захисту рослин «Родючість». 
3 квітня 1992 р. перейменовано на Тернопільську обласну асоціацію 
«Родючість». 
3 квітня 1995 р. на базі її майна створено Тернопільське обласне 
державне підприємство з агрохімічного обслуговування «Облагрохім». 
Згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Тернопільській області від 25 червня 1996 р. № 804 
перетворено у відкрите акціонерне товариство «Агрохімкомплекс». 
 

Накази і розпорядження з основної діяльності, плани, звіти про 
виконання плану поставок. 

Протокол засідання ради і представників підприємств і організацій, 
засновників обласної асоціації «Родючість» (1995 р.). 



Документи (розпорядження, накази, статути, протоколи, свідоцтва, 
положення та ін.) про ліквідацію Тернопільської обласної асоціації 
«Родючість» та створення обласного державного підприємства з 
агрохімічного обслуговування «Облагрохім» (1995 р.), про перетворення у 
відкрите акціонерне товариство «Агрохімкомплекс» (1996 р.). 

Акти комісій із прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів. Протоколи зборів трудового колективу. 

Звіти емітента з цінних паперів товариства. 
Аудиторські висновки про достовірність фінансової діяльності това-

риства. Документи профспілкового комітету. 
Документи з особового складу. 

Тернопільське обласне управління  
лісового господарства і лісозаготівель, м. Тернопіль 

Ф. Р–2918, 1419 од. зб., 1953–1959, 1961–1981 рр. Описи. Рос., укр.  мови. 

Організовано 23 вересня 1953 р. Ліквідовано у листопаді 1959 р. із 
передачею функцій Львівському міжобласному управлінню лісового 
господарства і лісозаготівель. Відновило діяльність згідно з наказом 
Головного управління лісового господарства і лісозаготівель при Раді 
Міністрів УРСР від 29 серпня 1961 р. У 1988 р. на основі ліквідованого 
управління створено обласне виробниче лісогосподарське об’єднання 
«Тернопільліс». З 1 листопада 1991 р. відповідно до наказу Міністерства 
лісового господарства України – Тернопільське державне 
лісогосподарське об’єднання «Тернопільліс». 

 
Накази Міністерства лісового господарства і заготівель УРСР та 

обласного управління сільського господарства, рішення обласної та 
районних рад депутатів трудящих. 

Протоколи виробничо-технічних нарад про підготовку лісосічного  
фонду, результати обстежень лісових масивів, проектів лісових культур. 

Перспективні і річні плани розвитку лісового господарства, створення 
та розвитку лісових зон міст і сіл області, плани державних капіталовкладень 
у розвиток лісового господарства, плани по праці та капітальному 
будівництву. Зведені плани організаційно-технічних заходів. 

Зведені бухгалтерські звіти про бюджетну та госпрозрахункову 
діяльність лісових господарств, баланси. Відомості про розведення, стан та 
облік лісового фонду, садівний матеріал, обстеження лісорозсадника і посівів 
насіння у лісогосподарствах. Зведені звіти з основної діяльності, кошториси 
видатків і штатні розписи. 

Доповідні записки, інформації про підготовку і проведення лісокуль-
турних робіт, проекти (карти) створення насаджень із швидкорослих і цінних 
порід. Рішення, доповідні записки, довідки, відомості про лісовпорядкування 
і догляд за колгоспними лісами, передачу площ із держлісофонду для дер-
жавних і громадських потреб, проведення ревізійних обходів, санітарних 
оглядів. Акти обстеження лісового господарства. 

Плани випуску валової і товарної продукції, постачання та обсягу 
деревини. Статистичні відомості про заготівлю і реалізацію лікарських 
рослин у районних лісгоспах. Відомості, розрахунки, записки щодо 



обчислення ефективності лісового господарства. Інформації про виконання 
норм виробітку та зниження собівартості продукції, проведення 
фотохронометражних спостережень при механізованих лісокультурних 
роботах. 

Звіти про стан ведення мисливського господарства, заходи щодо 
поліпшення фотохронометражних спостережень при механізованих 
лісокультурних роботах. 

Звіти про стан ведення мисливського господарства, заходи щодо 
поліпшення збереження і умов утримання деяких видів звірів і птахів та 
охорону рибних запасів. 

Листування з Міністерством лісового господарства УРСР про 
відведення держлісофондівських земель (1961–1975 рр.). 

Матеріали профспілкового комітету: протоколи загальних зборів і 
засідань місцевого комітету, статистичні звіти про його роботу, кошториси 
видатків, статистичні звіти. 

 

Тернопільське обласне виробниче управління  
меліорації та водного господарства, м. Тернопіль 

Ф. Р–2555, 780 од. зб., 1948–1988 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Створено в 1948 р. як відділ водного господарства управління сільського 
господарства.  
З 28 грудня 1965 р. – обласне управління меліорації і водного 
господарства, з 1977 р. – обласне виробниче управління меліорації та 
водного господарства. Згідно з наказом № 127 від 26 серпня 1988 р. 
Міністерство меліорації і водного господарства УРСР ліквідувало 
управління і на його основі створило проектно-будівельне об’єднання 
«Тернопільмеліоводгосп». Відповідно до наказу Держкомітету України 
водного господарства від 9 квітня 1992 р. № 43 реорганізовано у 
Тернопільське державне будівельно-експлуатаційне підприємство «Тер-
нопільводгосп». З 9 березня 1994 р. – Тернопільське обласне виробниче 
управління меліорації і водного господарства. 

 
Накази Міністерства сільського господарства УРСР, Головного 

управління водного господарства при Раді Міністрів УРСР, рішення 
виконкому Тернопільської обласної ради депутатів трудящих, положення 
про управління водного господарства. Протоколи виробничих нарад, 
засідань технічної ради та кущової наради працівників водного господарства 
західних областей України. 

Перспективні та річні плани водогосподарського будівництва, 
проектно-пошукових робіт, будівництва і відбудови ставків у колгоспах, 
освоєння осушених земель, експлуатаційних заходів. Виробничо-фінансові 
плани, плани з праці, плани фінансування капіталовкладень. 

Звіти, довідки, інформація, зведення та доповідні записки про 
виробничо-фінансову діяльність, виконання плану з праці, 
водогосподарських, ремонтно-будівельних робіт, експлуатацію 
осушувальних систем. 

Статистичні звіти про введення в дію потужностей, основних фондів і 
використання ліміту капіталовкладень. Статистичні зведення про кількість 



осушувальних систем, ставків, шахтних колодязів, відомості про динаміку 
зростання меліоративних систем і споруд, акти приймання в експлуатацію 
об’єктів будівництва. 

Плани, довідки, звіти, кошториси, договори, акти, доповідні записки 
про освоєння земель після здійснення меліоративних робіт, проведення робіт 
з паспортизації ставків у колгоспах, забезпечення водою тваринницьких 
ферм, хід будівництва гідротехнічних споруд. 

Інформації і звіти про хід будівництва, відбудови і ремонту ставків, 
бурових і шахтних колодязів, свердловин, стан ставків, хід проектно-
дослідницьких робіт. Титульні списки проектно-вишукувальних робіт і 
листування з Міністерством сільського господарства УРСР з питань 
водогосподарського будівництва. 

Річні бухгалтерські звіти, баланси основної діяльності, штатні розписи і 
кошториси витрат. 

Акти документальних ревізій, інвентаризацій водогосподарських 
об’єктів, виконання геологорозвідувальних та проектних робіт. Кошториси 
на проектно-дослідницькі роботи і топографічно-геологічні розрахунки. 
Акти прийому в експлуатацію закінчених будівельних об’єктів. 

Документи профспілкового комітету (1968–1988 рр.), протоколи 
загальних зборів і засідань профкому, протоколи звітно-виборних зборів і 
матеріали до них, кошториси прибутків і витрат, фінансові звіти і 
статистичні звіти про роботу профспілкового комітету. 

Машинно-тракторні станції (МТС)  
і ремонтно-технічні станції (РТС) 

50 фондів, 1423 од. зб., 1944–1961 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Перші МТС створені в області в 1940 р. У 1958 р. реорганізовані в РТС. 
Ліквідовані в 1961 р. 

 
Накази. Протоколи засідань правлінь колгоспів, загальних зборів 

робітників і службовців, засідань ради і виробничо-технічних нарад 
спеціалістів сільського господарства. 

Виробничо-фінансові плани фінансування капіталовкладень і 
капітального будівництва. 

Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів. Штатні розписи та 
кошториси адміністративно-управлінських видатків. Протоколи загальних 
зборів профспілки працівників РТС та засідань робітничих комітетів. 

 

Сільськогосподарські артілі (колгоспи) 

707 фондів, 10295 од. зб., 1945–1971 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Перші сільськогосподарські артілі на Тернопільщині організовані в 
1940 р. Масове примусове проведення колективізації сільського 
господарства почалося після Другої світової війни і завершилось у 
1950 р. 

 



Протоколи загальних зборів колгоспників і засідань правлінь колгоспів. 
Звіти, статути колгоспів.  
Відомості про землекористування, державні акти на користування 

колгоспів землею. 

Радгоспи 

14 фондів, 565 од. зб., 1944–1970 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Накази Тернопільського обласного тресту радгоспів. 
Протоколи загальних зборів робітників і службовців, обласних нарад 

спеціалістів сільського господарства. 
Виробничо-фінансові плани, плани спеціалізації радгоспів. 
Накази, звіти з основної діяльності, акти документальних ревізій 

фінансово-господарської діяльності, аналізи господарської діяльності. 
Штатні розписи адміністративно-керівного персоналу. Звіти про кадри. 
Документи (протоколи загальних зборів, засідань членів профкому, 

фінансові звіти) профспілки. 

Тернопільський бурякоцукровий трест, м. Тернопіль 

Ф. Р–3225, 1839 од. зб., 1956–1999 рр. Описи. Рос., укр.  мови. 

Створений у 1957 р. відповідно до постанови ради народного 
господарства Станіславського економічного району від 8 червня 1957 р. 
як Чернівецький цукровий трест. На основі розпорядження ради 
народного господарства Подільського економічного району від 7 травня 
1963 р. переведений у Тернопіль і перейменований на Тернопільський 
бурякоцукровий трест. Згідно з наказом Міністерства харчової 
промисловості УРСР 27 лютого 1976 р. перетворений на виробничо-
аграрне об’єднання цукрової промисловості. Відповідно до наказу 
Держагропрому УРСР від 4 лютого 1986 р. воно перейменовано на 
Тернопільське виробничо-аграрне об’єднання з виробництва, заготівлі і 
переробки цукрових буряків. На підставі наказу об’єднання від 27 
лютого 1992 р. реалізовано у Тернопільське добровільне виробниче 
об’єднання цукрової промисловості «Тернопільцукор». У січні 1993 р. 
назву замінено на Асоціацію підприємств цукрової промисловості 
«Тернопільцукор». На підставі рішення загальних зборів (протокол № 1 
від 1 лютого 1999 р.) асоціація припинила діяльність. 
У фонді є бухгалтерські документи цукрових заводів за 1956–1967 рр. 

 
Накази Чернівецького (1957–1963 рр.) і Тернопільського (1963–1975 рр.) 

бурякотрестів, виробничого об’єднання цукрової промисловості (1976–
1986 рр.), виробничо-аграрного об’єднання з виробництва, заготівлі і 
переробки цукрових буряків (1988–1992 рр.), добровільного виробничого 
об’єднання «Тернопільцукор» (1992 р.) та Асоціації підприємств цукрової 
промисловості «Тернопільцукор» (1992–1999 рр.). 

Статут та установчий договір агропромислової асоціації «Земля і люди», 
засновником якої є асоціація «Тернопільцукор» (1992 р.). 



Зведені перспективні плани розвитку бурякорадгоспів (1959–1975 рр.), 
зведені виробничо-фінансові плани бурякорадгоспів і тресту, відгодівельних 
пунктів, техпромфінплани цукрових заводів, плани виробництва і 
собівартості товарної продукції, введення потужностей для переробки 
цукрових буряків внаслідок технічного переоснащення цукрових заводів, 
фінансування капітальних вкладень, плани капітального будівництва та 
приросту потужностей цукрових заводів, охорони природи і раціонального 
використання природних ресурсів, підготовки кадрів. 

Зведений звіт і звіти з основної діяльності Чернівецького (1958–1962 рр.), 
Тернопільського (1963–1975 рр.) бурякотрестів, виробничого об’єднання 
цукрової промисловості (1976–1980 рр.), цукрових заводів, відгодівельних 
пунктів, використання мінеральних і органічних добрив радгоспів, про 
виконання норм і витрат палива, виконання плану капітальних вкладень 
заводами тресту та об’єднання (1966–1997 рр.), впровадження винаходів і 
рацпропозицій, звіти про використання води. Контрольні цифри розвитку 
радгоспів та економічні аналізи. Протоколи балансових комісій про 
результати виробничо-господарської діяльності цукрових заводів, баланси 
сировинних ресурсів і виробничих потужностей підприємств цукрової 
промисловості. 

Звіти про підвищення кваліфікації робітників, інженерно-технічних 
працівників та службовців. 

Документи (звіти, плани, аналізи) про охорону праці і техніку безпеки. 
Штатні розписи, кошториси витрат підвідомчих підприємств на утримання 
дитячих садків і ясел. 

Документи профспілкового комітету (1957–1977 рр.) та первинної 
організації науково-технічного товариства (1976–1980 рр.). Ліквідаційний 
баланс асоціації (1999 р.). 

Частково документи з особового складу: накази (1957–1963, 1967–1968, 
1970–1975, 1977, 1979–1983, 1985–1999 рр.), особові рахунки (1974, 1976–
1980, 1982–1989, 1991–1999 рр.), особові справи (1967, 1985–1999 рр.), 
особові картки (1977–1999), акти розслідування нещасних випадків із 
працівниками підвідомчих підприємств (1980, 1983–1984, 1988–1998 рр.). 

 

РОЗДІЛ 16. 
БУДІВЕЛЬНІ, АРХІТЕКТУРНІ ТА ПРОЕКТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Тернопільський обласний відділ у справах будівництва і архітектури 
виконкому Тернопільської обласної ради народних депутатів, 

м. Тернопіль 

Ф. Р–1242, 908 од. зб., 1945–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Організований у квітні 1945 р. на підставі постанови Ради Народних 
Комісарів СРСР від 29 вересня 1943 р. як обласний відділ в справах 
архітектури. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 2 
листопада 1955 р. № 1340  був перейменований на обласний відділ у 
справах будівництва і архітектури. 



Був підвідомчий виконкому Тернопільської обласної ради депутатів 
трудящих (з 1977 р. – народних депутатів) та управлінню в справах 
будівництва та архітектури при Раді Міністрів УРСР. Згідно з 
постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 27 жовтня 1987 р. 
№ 347, рішенням 5-ї сесії 12-го скликання Тернопільської обласної ради 
від 4 березня 1988 р. реорганізований у головне управління архітектури 
та містобудування Тернопільського облвиконкому. 
З 1992 р. – управління архітектури Тернопільської облдержадміністрації. 
З 1994 р. – управління архітектури Тернопільського облвиконкому. 
З 1995 р. – управління містобудування та архітектури Тернопільської 
облдержадміністрації. 
Організовує, очолює і контролює роботу з планування та забудови міст, 
їх озеленення. Здійснює контроль за охороною та експлуатацією 
пам’яток архітектури і містобудування, якістю складання проектної 
документації, дотримання технічних умов і стандартів при будівництві. 
Видає ліцензії на спеціальні види робіт у проектуванні та будівництві. 

 
Накази Державного комітету в справах будівництва при Раді Міністрів 

СРСР, Комітету в справах архітектури при Раді Міністрів УРСР та 
управління в справах архітектури при Раді Міністрів УРСР, обласного 
відділу в справах будівництва та архітектури (1954–1977 рр.). 

Протоколи засідань технічної і експертної рад та архітектурної комісії 
(1954–1977 рр.). 

Плани і звіти про роботу відділу та його підрозділів, проведення 
проектно-планувальних і топо-геодезичних робіт для складання проектів 
планування і забудови міст і сіл області, контроль за якістю житлового і 
цивільного будівництва, застосування типових проектів у будівництві на 
території     області, експертизу проектів, роботу з кадрами (1954–1977 рр.). 

Довідки та інформація про хід будівництва комбінату залізобетонних 
виробів у Тернополі (1955 р.), асфальтового заводу в смт. Скала-Подільська, 
кінотеатру «Перемога» в м. Тернополі (1949 р.), заходи щодо озеленення 
міст і населених пунктів області. 

Звіти, інформація, пояснювальні записки та інші матеріали про 
реалізацію капіталовкладень на ремонт і реставрацію пам’яток архітектури. 
Короткий нарис реставраційних робіт ансамблю Свято-Успенської 
Почаївської лаври. Кошториси на складання проектів планів відбудови 
пам’яток архітектури в м. Тернополі. 

Листування з управлінням у справах будівництво на архітектури при Раді 
Міністрів УРСР, Спілкою архітекторів УРСР та іншими установами з питань 
державної охорони пам’яток архітектури, проектування, будівництва і 
контролю за ними, розробки генерального плану м. Тернополя та ін. 

Архітектурно-планувальні завдання для будівництва в містах і селах 
області, складання генерального проекту планування будівництва 
автошиноремонтного заводу в м. Тернополі, приміської зони (1956–1967 рр.). 
Доповідна записка про стан планування, забудови та благоустрою центрів 
селищ міського типу і сіл Тернопільської області за 1956 р. 

Титульні списки об’єктів житлово-комунального господарства, 
капітального будівництва і промислових підприємств. Перелік об’єктів 
будівництва в експериментальному с. Кам’янки Підволочиського району. 



Документи (акти, довідки, паспорти, журнали робіт) про будівництво 
обласної дитячої лікарні в м. Тернополі за 1963–1965 рр., заводу 
крупнопанельного домобудування. 

Довідки про хід житлового, адміністративного, культурно-побутового і 
цивільного будівництва в населених пунктах області, списки, акти 
державного прийому будинків і споруд. Доповідні записки, листування з 
проектними та іншими організаціями з питань проектування, будівництва і 
якості будівельних робіт, охорони пам’яток архітектури і культури, розробки 
генерального плану м. Тернополя. Документи (плани, кошториси, акти) про 
ремонт, реставрацію і консервацію та контроль за станом пам’яток 
архітектури. Відомості про об’єкти, представлені на конкурс кращих 
будівель житлово- громадського призначення, побудованих у республіці. 

Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат 
(1954–1977 рр.). 

Документи комітету профспілки за 1960–1968 рр. 

Управління капітального будівництва виконавчого комітету 
Тернопільської обласної ради депутатів трудящих, м. Тернопіль 

Ф. Р–2862, 228 од. зб., 1957–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено у листопаді 1957 р. як відділ капітального будівництва 
облвиконкому. Згідно з рішенням облвиконкому від 28 вересня 1972 р. 
перейменовано на управління капітального будівництва облвиконкому. 

 
Накази по управлінню. Протоколи засідань технічної ради. 
Плани роботи і перспективні плани капітального будівництва, фінансові 

плани з праці. Звіти і статистичні звіти про капітальне будівництво, 
підготовку і підвищення кваліфікації робітників, чисельність і склад 
адміністративно-управлінського персоналу. 

Акти державного прийому в експлуатацію завершених об’єктів 
будівництва. 

Довідки, інформація про виконання плану, баланси з основної діяльності 
та з капітальних вкладів. Штатні розписи і кошториси. 

Документи профспілкового комітету. 

Тернопільське управління будівництва  
Міністерства промислового будівництва УРСР, м. Тернопіль 

Ф. Р–1725, 968 од. зб., 1951–2000 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено згідно з наказом Міністерства промисловості продовольчих 
товарів УРСР від 9 липня 1956 р. як республіканський спеціалізований 
трест з будівництва і монтажу цукрових заводів «Укрцукробуд». У 
1957 р. перейменований у спеціалізований трест з будівництва і монтажу 
цукрових заводів «Цукробуд», у 1956 р. – в трест «Тернопільпромбуд». 
Наказом Міністерства промислового будівництва УРСР від 9 січня 
1970 р. створено його Тернопільське управління будівництва. 11 січня 
1985 р. воно ліквідоване. На його базі створено трест 
«Тернопільпромбуд». 2 січня 1991 р. він ліквідований. Створена орендна 



фірма «Тернопільпромбуд», на її базі 15 грудня 1994 р. організовано 
фірму «Тернопільпромбуд ЛТД». 
У фонді є документи будівельно-монтажних управлінь з будівництва 
цукрових заводів за 1951–1956 рр., а також документи постійного 
зберігання та з особового складу ліквідованого у 2000 р. 
Тернопільського навчального центру підготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів будівельно-монтажного тресту «Тернопільсільбуд» за 
1964–2000 рр. 

 
Накази. Протоколи виробничих нарад з будівництва цукрових заводів за 

1951–1956 рр. та нарад при керуючому трестом «Цукробуд» з будівництва 
цукрових заводів. Протоколи засідань балансових комісій з розгляду 
фінансових звітів та економічних конференцій і документи до них. 

Протоколи засідань кваліфікаційної комісії навчального комбінату з 
підвищення кваліфікації (1964–2000 рр.). 

П’ятирічний план (1956–1960 рр.) і річні плани роботи тресту. 
Протоколи засідань штабу з контролю за будівництвом та прийому в 

експлуатацію I та II черги Тернопільського бавовняно-прядильного 
комбінату, протокол наради при голові облвиконкому «Про будівництво 
профтехучилища з підготовки робітників будівництва на 800 місць у 
м. Тернополі». 

Кон’юнктурний огляд будівництва Чортківського м’ясокомбінату. 
Рішення, протоколи, кошториси та інші документи з реконструкції 
цегельного заводу комбінату, буддеталей. Заходи щодо забезпечення 
виконання плану будівельно-монтажних робіт і введення в експлуатацію 
Тернопільської фармацевтичної фабрики. 

Інформації, довідки про капітальне будівництво, виконання будівельно-
монтажних робіт, введення в дію цукрових заводів, фінансово-виробничий 
стан будівельно-монтажних управлінь. 

Титульні списки, кошториси і акти прийому об’єктів в будівельно-
монтажному управлінні. 

Листування з вищими керівними організаціями, будівельно-монтажними 
управліннями, міською будівельною дільницею з виробничих та планово-
фінансових питань. 

Накази, розпорядження, протоколи, довідки, акти будівельно-монтажних 
управлінь з техніки безпеки, охорони праці. Заходи щодо поліпшення умов 
праці і техніки безпеки у тресті. 

Плани, звіти, доповіді та інші документи про раціоналізацію та 
винахідництво, технічну інформацію, обмін досвідом, впровадження нової 
техніки в будівництво. 

Плани організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності 
праці і зниження собівартості будівництва. 

Плани, звіти щодо праці, заробітньої плати, собівартості будівельних і 
монтажних робіт, введення в дію потужностей капітального будівництва, 
чисельності робітників за професіями, підготовки кадрів і підвищення 
кваліфікації робітників, інженерно-технічних працівників. 

Річні плани і звіти про фінансово-господарську діяльність будівельно-
монтажних управлінь і пояснювальні записки до них. 



Баланси з основної діяльності тресту і пояснювальні записки до них. 
Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських і господарських 
витрат. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності 
будівельно-монтажних управлінь. 

Колективні договори, протоколи, довідки, акти перевірок 
соціалістичного змагання. Постанова обкому профспілки, довідка тресту про 
хід виконання колективних договорів у будівельно-монтажних управліннях. 

Зобов’язання колективу щодо дострокового виконання виробничого 
плану, підвищення продуктивності праці, виконання денних норм, зниження 
собівартості будівництва. Накази, списки, характеристики та інші документи 
про нагородження передовиків виробництва, кращих виробників. 

 

Управління по будівництву в колгоспах виконавчого комітету 
Тернопільської обласної ради депутатів трудящих 

Ф. Р–1700, 172 од. зб., 1945–1957 рр. Описи. Рос. мова. 

Організовано на підставі постанови Ради Народних Комісарів УРСР і ЦК 
КП (б) У від 28 квітня 1945 р. як обласне управління в справах 
сільського і колгоспного будівництва. Керувало будівництвом в 
колгоспах і на селі, для чого мало у своєму відомстві трест «Сільбуд». 
У 1953 р. облуправління в справах сільського і колгоспного будівництва 
було приєднано до обласного управління сільського господарства як 
відділ, що виконував організаційно-технічне керівництво будівництвом 
у колгоспах і МТС. 1 січня 1954 р. він був виведенний з облуправління 
сільського господарства як самостійна організація і став називатись 
обласним управлінням з будівництва в колгоспах з підпорядкуваннням 
головному управлінню міського і сільського будівництва при Раді 
Міністрів УРСР. У 1959 р. приєднано до обласного управління 
сільського господарства як його відділ. 

 
Накази. Протоколи виробничо-технічних нарад, засідання технічної ради. 
Зведений перспективний план сільського і колгоспного будівництва 

(1951–1955 рр.).  
Річні плани будівництва житлових будинків, виробничо-господарських і 

культурно-побутових приміщень, підприємств з виробництва будівельних 
матеріалів у колгоспах області.  

Плани заготівель місцевих будівельних матеріалів, випуску валової 
продукції підсобними підприємствами. 

Річні звіти, кон’юнктурні огляди, зведення про будівництво в колгоспах і 
благоустрій сіл області.  

Титульні списки будівництва підприємств з виготовлення місцевих 
будівельних матеріалів. 

Інформація, довідки про виробничі потужності цегельно-черепичних 
підприємств, добування каменю бурильно-вибуховим способом, списки 
промислових підприємств, майстерень, кар’єрів, зведення про наявність 
млинів у колгоспах області. Акти прийому побудованих споруд. 



Зведення, інформації про ліквідацію хутірських господарств в області 
(1953–1955 рр.). 

Зведений звіт про чисельність робітників, службовців, план підготовки 
десятників-будівельників, бригадирів, майстрів. 

Статут, протоколи педагогічної ради, звіти про роботу постійнодіючої 
обласної однорічної школи десятників-будівельників. 

Договори, інформація про хід соціалістичного змагання між 
Тернопільською і Чернівецькою областями. 

Тернопільське обласне виробниче об’єднання  
будівельних матеріалів, м. Тернопіль 

Ф. Р–3103, 1070 од. зб., 1962–1976 рр. Описи. Каталог. Рос. мова. 

Створено згідно з наказом Міністерства промисловості будматеріалів 
УРСР від 29 грудня 1965 р. як Тернопільський обласний трест 
будівельних матеріалів. Ліквідований 1 жовтня 1975 р., а на його базі 
створено Тернопільське обласне виробниче об’єднання будівельних 
матеріалів. У січні 1990 р. в результаті злиття виробничого об’єднання 
«Тернопільбудматеріали» і Тернопільського кар’єру створено 
Тернопільське обласне виробниче об’єднання стінових і нерудних 
матеріалів. У листопаді 1991 р. на його базі створено Тернопільське 
обласне госпрозрахункове об’єднання будматеріалів. У грудні 1996 р. 
створено відкрите акціонерне товариство «Холдингова компанія 
«Тернопільбудматеріали». У фонді є документи Львівського тресту 
стінових і керамічних  будматеріалів (1962 р.) і Чернівецького тресту 
будматеріалів (1963–1965 рр.). 

 
Накази тресту і об’єднання. Протоколи засідань ради директорів і 

господарських активів виробничо-технічних нарад. Статути тресту і 
підвідомчих підприємств. 

Статут і положення об’єднання. П’ятирічні плани розвитку 
промислового виробництва (1966–1975 рр.). і документи про їх виконання. 
Плани виробництва промислової продукції, з праці і собівартості, 
інтенсифікації виробничих процесів, впровадження нової техніки, 
поліпшення якості продукції, ліквідації збитковості у виробництві 
будівельної цегли, фінансування капітальних робіт, з наукової організації 
праці, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів тресту і підвідомчих 
підприємств. 

Звіти та зведені звіти з основної діяльності, зведені та статистичні звіти 
тресту і підвідомчих підприємств про виконання плану виробництва 
продукції та її якість, використання основних виробничих агрегатів і машин, 
надходження, витрати і залишки лому, про відходи чорних і кольорових 
металів, виконання норм і завдань із зниження затрат палива, тепла і 
електроенергії, розвиток, впровадження та економічну ефективність нової 
техніки, надходження і впровадження винаходів і раціоналізаторських 
пропозицій, запаси корисних копалин в області. 



Відомості про організацію технологічного процесу виробництва 
будівельної цегли, вапна, крейди, черепиці. Аналізи динаміки основних 
промислово-виробничих фондів тресту (1960–1968 рр.). 

Інформація, довідки про виконання плану випуску валової продукції, 
посилення режиму економії, поліпшення використання резервів 
виробництва, стан перевірки технічного нормування у зв’язку із 
запровадженням нової системи планування та економічного стимулювання, 
перехід підприємств тресту на п’ятиденний робочий тиждень. 

Пропозиції тресту про розширення і реконструкцію заводів в області. 
Відомості про історію Бережанського і Комарівського цегельних заводів. 

Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат 
виробничого об’єднання і підвідомчих підприємств. 

Документи про проведення огляду-конкурсу раціоналізації і 
винахідництва на підприємствах тресту. 

Протоколи засідань президії, пленумів, конференцій, плани роботи 
правління обласного відділеня Всесоюзного хімічного товариства 
ім. Д. І. Менделєєва. Бюджет прибутків і видатків та звіт про його виконання, 
інформація про роботу первинних організацій товариства. 

Документи профспілкового комітету (1966–1976 рр.). 

Тернопільське обласне управління промисловості будівельних 
матеріалів, м. Тернопіль 

Ф. Р–1167, 348 од. зб., 1944–1962 рр. Описи. Рос. мова. 

Створене в грудні 1939 р. як господарсько-розрахункове об’єднання 
підприємств місцевої промисловості. В адміністративно-господарських 
питаннях підпорядковувалось Тернопільської облвиконкому, а в 
організаційних і виробничих питаннях – Міністерству промисловості 
будівельних матеріалів УРСР. 1 червня 1962 р. припинило свою 
діяльність згідно з постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 20 
квітня 1962 р. та постановою бюро Тернопільського обкому КПУ і 
облвиконкому від 12 травня 1962 р. 

 
Накази з виробничої діяльності (1961 р.). Протоколи технічних нарад 

(1955 р.), виробничих зборів робітників і службовців підприємств (1955–
1960 рр.). Плани з праці, виробництва, собівартості продукції і будівництва, 
зведений фінансовий план (1948 р.). Зведені звіти з основної діяльності, 
фінансові звіти (1944–1962 рр.). Штатні розписи і кошториси 
адміністративно-господарських витрат. 

Документи про раціоналізацію і винахідництво. 
Титульні списки, плани, розрахункові відомості капітального 

будівництва, реконструкції і ремонту. Технічна документація, розрахунки і 
листування з питань організації виробництва (1950–1956 рр.). Акти 
прийняття в експлуатацію будівель і споруд (1950–1956 рр.). 

Колективні договори цегельних заводів і заводоуправлінь (1948–
1961 рр.). Документи профспілкового комітету. 



Тернопільське обласне міжколгоспне об’єднання з будівництва 
(«Облміжколгоспбуд»), м. Тернопіль 

Ф. Р–3114, 1409 од. зб., 1958–1984 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Організовано в червні 1969 р. на базі діючих у районах області 
міжколгоспних організацій, створених у 1957–1958 рр. і 
підпорядкованих відділу капітального будівництва сільського 
господарства облвиконкому. Ліквідовано у грудні 1985 р. на підставі 
постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 19 листопада 1985 р.  

 
Накази, розпорядження. Протоколи зборів уповноважених виробничих 

нарад, засідань правління. 
Інформація, показники, звітні доповіді про роботу облміжколгоспбуду, 

виробничо-господарську діяльність, введення об’єктів в експлуатацію і 
виробництво будматеріалів, підвищення продуктивності праці і досвід 
роботи комплексних бригад, використання резервів виробництва і посилення 
режиму економії, про підсумки всесоюзного громадського огляду 
використання резервів виробництва і режиму економії. 

Титульні списки. Акти введення в експлуатацію закінчених будівельних 
об’єктів. 

Документи про раціоналізацію та винахідництво, наукову організацію 
праці, переведення бригад на виконання робіт методом бригадного 
госпрозрахунку, техніку безпеки та охорону праці. 

Будівельно-фінансові і виробничі плани, плани з праці, основні 
показники їх виконання, звіти про основну діяльність. 

Плани впровадження передових методів праці і нової техніки. 
Статистичні звіти про виконання плану з праці. 
Фінансові плани. Штатні розписи адміністративно-управлінського 

персоналу і кошториси витрат. 
Плани, звіти, статистичні звіти, інформація, довідки про роботу з 

кадрами. 
Постанови, списки, характеристики, довідки про заохочення і 

нагородження кращих працівників, списки делегатів II республіканського 
з’їзду уповноважених колгоспів-пайовиків. 

Виробничі зобов’язання, колективні договори, документи про їх 
виконання. 

Протоколи нарад передовиків руху за комуністичну працю. 
Інформація, довідки про хід соціалістичного змагання за комуністичне 

ставлення до праці. 
Інформації, плакати з досвіду роботи бригад комуністичної праці 

штукатурів-малярів Підволочиської та колективів дільниці Зборівської 
міжколгоспних організацій, про розповсюдження передового досвіду 
новаторів виробництва. 

Документі (протоколи, звіти, кошториси) профспілкового комітету. 



Тернопільське обласне проектно-пошукове бюро, м. Тернопіль 

Ф. Р–2919, 18 од. зб., 1959–1963 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створене згідно з наказом Міністерства автомобільного транспорту і 
шосейних доріг УРСР від 1 вересня 1959 р., бюро розпочало свою 
діяльність на госпрозрахунку при Тернопільському облуправлінню 
автошосдору. Відповідно до рішення № 226 від 2 квітня 1959 р. 
облвиконкому при Тернопільському облавтошосдорі створено обласне 
проектно-дослідницьке бюро на госпрозрахунку як сектор 
«Облпроекту». 

 
Документи про організацію Тернопільського обласного проектно-

дослідницького бюро (1959 р.) УРСР. Рішення колегії Міністерства 
автомобільного транспорту і шосейних доріг про роботу проектних бюро 
(1960 р.). 

Протоколи технічних нарад при начальнику облуправавтошосдору 
(1962 р.). 

Документи (накази, протоколи, договори, титульні списки, 
розпорядження, листування) проектно-дослідницьких робіт. 

Інформації про виконання проектно-дослідницьких робіт. 
Звіти, баланси з основної діяльності (1959, 1960, 1963 рр.). 
Фінансові плани, кошториси адміністративно-управлінських і 

господарських витрат. Штатні розписи. 

Тернопільське обласне конструкторсько-технологічне бюро обласної 
ради промислової кооперації, м. Тернопіль 

Ф. Р–2282, 11 од. зб., 1956–1959 рр. Опис. Рос. мова. 

Створено 29 серпня 1955 р. згідно з постановою правління 
Тернопільської облпромради за № 270. Припинило свою діяльність 
відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1960 р 
№ 1354. 

 
Відомості нарахування заробітної плати робітникам і службовцям (1956–

1959 рр.). Річні баланси з пояснювальною запискою і додатками. Штатні 
розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. 

Тернопільський обласний відділ республіканського проектного 
інституту «Укржитлоремпроект» 

Ф. Р–3263, 184 од. зб., 1968–1977 рр. Описи. Укр.,  рос. мова. 

Створений 1 вересня 1968 р. на основі ліквідованої  обласної проектно-
дослідницької контори, згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 
4 квітня 1968 р. № 166 і наказом Міністерства комунального 
господарства УРСР від 25 липня 1969 р. № 338. 
Підпорядковувався республіканському проектному інституту 
«Укржитлоремпроект» і Міністерству комунального господарства УРСР. 

 



Накази республіканського проектного інституту «Укржитлоремпроект» 
про діяльність облвідділу (1968–1975 рр.). 

Накази з основної діяльності (1973–1976 рр.). 
Розпорядження про створення технічної ради (1968 р.). 
Розпорядження начальника відділу проектного інституту (1972–

1977 рр.). 
Положення і статут (витяг) про відділ (1968 р.). 
Протоколи засідань технічної ради (1969–1977 рр.) і науково-технічного 

товариства (1972–1973, 1976–1977 рр.). 
Плани проектно-дослідницьких робіт (1968, 1969, 1970 рр.). 
Тематичні плани проектно-дослідницьких робіт (1970–1977 рр.). 
Плани з праці (1968–1977 рр.), фінансові (1968–1970 рр.). 
Звіти про технічну діяльність, виконання плану з праці і проектно-

дослідницьких робіт (1969–1977 рр.). 
Звіти про проведення громадського огляду розробки і впровадження 

винахідницьких і раціоналізаторських пропозицій (1972–1977 рр.). 
Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського 

персоналу і розподіл працівників відповідно до займаних посад, про 
підготовку і підвищення кваліфікації робітників і службовців (1971–
1973 рр.). 

Відомості про кількісний склад інженерно-технічних кадрів (1970–
1973 рр.). 

Довідка про виконання основних показників роботи облвідділу (1965–
1971 рр.). 

Документи (акти приймання-передачі, плани, розрахунки, кошториси, 
довідки, звіти, переліки, інвентаризаційні описи) приймання-передачі від 
попередника Тернопільської проектно-кошторисної контори (1968 р.). 

Документи (звіти, плани, довідки) про впровадження закінчених 
науково-дослідницьких робіт і розробку нормативних і проектно-конструк-
торських матеріалів (1974–1977 рр.). 

Баланси з основної діяльності (1968–1977 рр.). 
Штатні розписи управлінського персоналу (1968–1971 рр.). 
Кошториси адміністративно-управлінських витрат (1969–1970 рр.). 
Документи місцевого комітету профспілки (1968–1977 рр.), протоколи 

загальних зборів членів профспілки, звітно-виборних профспілкових зборів, 
засідань, кошториси витрат і доходів, статистичні звіти про роботу, 
фінансові звіти. 

Тернопільська обласна лабораторія державного нагляду  
за стандартами і вимірювальною технікою Українського 

республіканського управління Держстандарту СРСР, м. Тернопіль 

Ф. Р–3199, 281 од. зб., 1946–1978 рр. Описи. Укр., рос.  мови. 

У 1940 р. було створено управління Комітету у справах мір і 
вимірювальних приладів УРСР при Тернопільському облвиконкомі. 
У зв’язку з окупацією області нацистськими загарбниками управління 
припинило свою діяльність. Відновлено 28 квітня 1944 р. 



В червні 1953 р. перейменовано в управління мір і вимірювальних 
приладів по Тернопільській області. 
У січні 1955 р. управління змінює назву на комітет стандартів, мір і 
вимірювальних приладів при облвиконкомі. 
У січні 1956 р. комітет перейменований у Тернопільську державну 
контрольну лабораторію з вимірювальної техніки. 
У 1968 р. ця лабораторія перейменована на обласну лабораторію дер-
жавного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою. 
Була в підпорядкуванні Держстандарту СРСР та Українського 
Республіканського управління Держстандарту СРСР. 

 
Накази уповноваженого Комітету у справах мір і вимірювальних 

приладів при Раді Міністрів УРСР (1949 р.). 
Накази з основної діяльності (1976–1978 рр.). 
Протоколи засідань ради Українського республіканського управління 

Держстандарту СРСР із розгляду виробничої діяльності лабораторії (1971–
1977 рр.). 

Протоколи нарад відомчого і технічного нагляду в області, виробничих і 
технічних нарад працівників (1950–1976 рр.). 

Акти перевірки, огляди, звіти діяльності управління (1946–1956 рр.), 
роботи лабораторії (1957–1972 рр.). 

Плани роботи лабораторії (1965–1978 рр.), з праці (1970–1978 рр.), 
виробництва вимірювальних приладів (1971–1975 рр.), організаційно-
технічних заходів щодо охорони праці і техніки безпеки (1963–1975 рр.). 

Плани основних техніко-економічних показників роботи  роботи з 
кадрами (1969 р.).  

Акти перевірок впровадження і дотримання норм стандартів і технічних 
умов на швейній фабриці, фарфоровому, цегельному, ремонтно-механічному 
заводах, харчових і мебельних підприємствах (1966–1970 рр.). 

Документи (протоколи, акти, креслення, заяви) з раціоналізації і 
винахідництва (1969–1970 рр.). 

Документи (звіти, світлини, розрахунки) обласного огляду – конкурсу на 
кращу роботу з підвищення якості продукції і впровадження у виробництво 
передових методів управління якістю продукції (1969–1978 рр.). 

Документи (плани, звіти, заяви) про надходження і впровадження 
раціоналізаторських пропозицій (1977–1978 рр.). 

Заходи щодо покращення стану і впровадження передової техніки на 
промислових підприємствах (1955 р.). 

Затверджені раціоналізаторські пропозиції та ескізи до них (1973–
1974 рр.). 

Документи (протоколи, звіти) первинної організації НТО при лабораторії 
(1972–1978 рр.). 

Звіти з основної діяльності (1976–1978 рр.), роботи з кадрами. 
Звіти про виконання роботи з державного нагляду щодо впровадження та 

дотримання стандартів і технічних умов на виробництві в області (1974–
1978 рр.). 

Звіти з виробничої і фінансово-господарської діяльності лабораторії 
(1967–1976 рр.). 



Статистичні звіти про виконання планів з охорони праці, техніки безпеки 
і санітарного стану (1969 р.), з державної атестації якості продукції (1973 р.), 
про чисельність і склад адміністративно-управлінського персоналу та 
спеціалістів; розподіл всіх працівників відповідно до займаних посад, про 
підвищення кваліфікації кадрів. 

Статистичні звіти про осіб, які постраждали від нещасних випадків на 
виробництві і довідка про виконання заходів з охорони праці (1977 р.). 

Баланси виконання кошторису витрат (1948–1967 рр.). 
Штатні розписи і кошториси (1954–1975 рр.). 
Документи місцевого комітету профспілки (1960–1978 рр.): протоколи 

засідань, звітно-виборних профспілкових зборів, загальних зборів, фінансові 
звіти, кошториси, статистичні звіти про профспілкове членство. 

Тернопільський філіал Українського проектно-технологічного інституту 
«Укрсільгосптехпроект», м. Тернопіль 

Ф. Р–3273, 526 од. зб., 1965–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

З 1965 р. діяв як проектне бюро Тернопільського об’єднання 
«Сільгосптехніка». 
У 1969–1974 рр. – Тернопільський відділ комплексного проектування 
Українського проектно-технологічного інституту 
«Укрсільгосптехпроект». 
З 1975 р. – Тернопільський філіал Українського проектно-
технологічного інституту « Укрсільгосптехпроект». 

 
Накази об’єднання «Укрсільгосптехпроект» при Раді Міністрів УРСР  

про організацію Українського проектно-технологічного інституту 
«Укрсільгосптехпроект» (1969 р.). 

Накази і розпорядження Українського проектно-технологічного 
інституту «Укрсільгосптехпроект» (1969–1980 рр.). 

Накази філіалу з основної діяльності (1975–1980 рр.), про призначення 
авторів проектів (1970–1974 рр.). 

Документи (накази, положення, структура) про організацію 
Тернопільського філіалу Українського проектно-технологічного інституту 
(1975 р.). 

Положення про проектне бюро при об’єднанні «Сільгосптехніка» 
(1965 р.). 

Протоколи засідань технічної ради при облуправлінні сільського 
господарства, інституту «Укрсільгосптехпроект» (1971–1979 рр.). 

Протоколи нарад, «днів якості» (1982 р.). 
Плани з праці і звіти про їх виконання (1968–1981 рр.), організаційно-

технічні заходи (1975–1976 рр.), проектно-дослідницькі роботи проектних 
бюро (1968–1981 рр.), розробку і впровадження нової техніки та передових 
технологій (1972–1977 рр.). 

Тематичні плани проектно-технологічних і дослідницьких робіт (1976–
1979 рр.). 

Фінансові плани і звіти. 



Звіти з основної діяльності (1977–1980 рр.). 
Звіти про технічну діяльність (1970–1982 рр.), виконання планів 

розробки нової техніки і передових технологій (1976–1982 рр.), надходження 
і впровадження винахідницьких і раціоналізаторських пропозицій (1972–
1982 рр.), проектно-технологічних робіт (1976–1978 рр.). 

Акти перевірки якості проектно-кошторисної і технодокументації філіалу 
інституту (1976–1980 рр.). 

Акти про впровадження стандартів (1985 р.). 
Економічні показники філіалу (1975 р.). 
Аналізи техніко-економічних показників проектів (1980 р.). 
Заходи щодо покращення планово-виробничої, фінансової, 

господарської, технічної діяльності філіалу (1975–1976 рр.). 
Доповідь про виробничу діяльність філіалу інституту (1965–1975 рр.). 
Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів із вищою і 

середньою спеціальною освітою, чисельність адміністративно-
управлінського персоналу і розподіл всіх робітників згідно з посадою (1966–
1980 рр.), підготовку і підвищення кваліфікації робітників і службовців. 

Баланси, штатні розписи. 
Бухгалтерські звіти (1970–1975 рр.), кошториси витрат (1968–1975 рр.). 
Документи місцевого комітету профспілки (1977–1984 рр.). 

Тернопільський філіал головного республіканського інституту 
«Діпроцивільпромбуд» 

Ф. Р–2920, 403 од. зб., 1947–1986 рр. Описи. Рос. мова. 

Організований на базі Облпроекту як архітектурно-проектна контора. 
Розпочав діяльність у 1944 р., діяв самостійно, підпорядковуючись 
відділу у справі будівництва та архітектури облвиконкому.  
Тернопільський облсільпроект організований у 1945 р. у м. Чорткові і 
діяв самостійно, підпорядковуючись відділу у справах будівництва і 
архітектури облвиконкому. 
Згідно з постановою виконкому Тернопільської обласної ради від 
30 травня 1951 р. № 878 облпроект об’єднано з облсільпроектом. 
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 9 лютого 1955 р. 
№ 157 і постанови виконкому обласної ради від 1 березня 1955 р., наказу 
Міністерства міського і сільського будівництва від 28 лютого 1955 р. 
№ 91 Тернопільська обласна проектна контора реорганізована в обл-
міськсільпроект. 
На основі рішення виконкому Тернопільської обласної ради від 7 
вересня 1957 р. № 714, у зв’язку з переходом облміськсільпроекту в 
місцеве підпорядкування облвиконкому, проектна організація 
називається облпроектом. 
Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1963 р. № 1103 
створюється філіал головного республіканського інституту «Діпро-
цивільпромбуд» у м. Тернополі, а облпроект ліквідовується. 

 
Накази Державного комітету у справах будівництва Ради Міністрів УРСР 

про створення обласних філіалів Головного республіканського проектного 
інституту (1963 р.) Міністерства місцевої і паливної промисловості УРСР 



про виготовлення технічної документації для будівництва нових цегельних 
заводів (1954 р.). 

Накази управління архітектури при Раді Міністрів УРСР (1952 р.), 
обласного відділу у справах будівництва і архітектури (1950 р.), 
облсільпроекту (1961 р.). 

Накази, розпорядження з основної діяльності технічного відділу (1974–
1986 рр.) та виробничої діяльності (1973 р.). 

Відомості про виробничу діяльність проектної організації (1949–
1950 рр.). 

Акт прийому-передачі об’єднання Тернопільського облпроекту з сіль-
проектом (1951 р.). 

Протоколи засідань і плани роботи технічної ради (1970–1971, 1974 рр.) 
та архітектурно-технічної ради філіалу (1975–1986 рр.). 

Протоколи засідань бюро раціоналізаторів і винахідників (1970–
1971 рр.). 

Протоколи «днів якості» філіалу (1979–1986 рр.). 
Плани роботи і звіти Облпроекту (1948–1963 рр.). 
Звіти, довідки про технічну і фінансово-господарську діяльність 

облпроекту та філіалу інституту (1961, 1970–1986 рр.). 
Звіти з основної діяльності облміськсільпроекту і філіалу (1948, 1950–

1955, 1959, 1962–1986 рр.). 
Баланси з основної діяльності. 
Плани і звіти про виконання плану з праці (1957–1970 рр.). 
Статистичні звіти з технічної діяльності, чисельності працівників з 

вищою і середньою спеціалізованою освітою; з підготовки та підвищення 
кваліфікації працівників (1968–1980 рр.). 

Статистичні звіти з кадрів (1981–1986 рр.). 
Титульний список проектно-винахідницьких робіт (1963 р.). 
Документи (заяви, протоколи, статистичні звіти, розрахунки) про 

надходження і впровадження раціоналізаторських винаходів (1969–1976 рр.). 
Тематичні плани проектно-винахідницьких робіт (1973–1986 рр.). 
Заяви на раціоналізаторські пропозиції та додатки до них (1974–

1985 рр.). 
Протоколи і розпорядження, плани про прийняття та впровадження 

рацпропозицій і нової техніки (1974–1985 рр.). 
Зведені статистичні звіти про постраждалих від нещасних випадків на 

виробництві (1984 р.). 
Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінського персоналу 

(1968–1986 рр.). 
Документи місцевого комітету профспілки: 
протоколи засідань профкому (1957–1986 рр.); 
звітно-виборних профспілкових зборів (1957–1986 рр.); 
зборів трудового колективу (1983–1986 рр.). 
Фінансові кошториси, звіти профспілок, колективна угода між 

адміністрацією і колективом філіалу (1984–1986 рр.). 
 



Трест «Тернопільсільбуд» Головзахідсільбуду 
 Міністерства сільського господарства, м. Тернопіль 

Ф. Р–3281, 1198 од. зб., 1965–2002 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Заснований у 1965 р. згідно з наказом Міністерства сільського 
господарства УРСР від 6 січня 1965 р. 
Основна функція – виконання будівельно-монтажних робіт в сільській 
місцевості. З 1968 р. підпорядковувався Тернопільському облагробуду. 

 
Накази і розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих 

нарад, плани будівельно-монтажних робіт, протоколи засідань технічної ради 
тресту. Основні показники виробничо-господарської діяльності, акти прий-
няття в експлуатацію завершених будівельних об’єктів, доповідні записки, 
баланси, штатні розписи, статистичні звіти. 

 
 

РОЗДІЛ 17. 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  

ТА ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

Тернопільське обласне житлове управління, м. Тернопіль 

Ф. Р–2099, 84 од. зб., 1944–1953 рр. Опис. Укр. мова. 

Створено в 1944 р., підпорядковувалось відділу комунального 
господарства Тернопільського облвиконкому.  
Ліквідовано в 1954 р. з переданням його функцій відділу комунального 
господарства виконкому Тернопільської обласної ради депутатів 
трудящих. 

 
Накази, постанови і рішення виконкому Тернопільської обласної ради 

депутатів трудящих. 
Річні і квартальні фінансові плани і звіти. Листування з Міністерством 

комунального господарства УРСР, щодо фінансової і господарської 
діяльності управління. 

Житлове управління виконавчого комітету Тернопільської обласної 
ради народних депутатів, м. Тернопіль 

Ф. Р–3217, 805 од. зб., 1964–1988 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створено 14 листопада 1964 р. згідно з рішенням виконавчого комітету 
Тернопільської обласної ради депутатів трудящих. Ліквідовано в серпні 
1988 р згідно з наказом Міністерства житлово-комунального 
господарства УРСР від 1 серпня 1988 р. у зв’язку із об’єднанням з 
управлінням комунального господарства. 

 
Накази. Протоколи засідань технічної ради управління (1983–1988 рр.). 



Плани благоустрою житлового фонду області й звіти про розвиток і 
впровадження нової техніки. 

Статистичні звіти про виконання плану капітального ремонту житлових 
будинків, капітальне будівництво і капітальні вкладення, побутове 
обслуговування населення області, виконання плану з праці. 

Документи про перехід підприємств управління на нову систему оплати 
праці. 

Плани з праці, фінансові плани, кошториси та штатні розписи. 
Баланси, зведені звіти про основну діяльність. Акти документальних 

ревізій фінансово-господарської діяльності управління. 
Заходи, інформація про підготовку комунальних об’єктів до Олімпіади-

80 (1979 р.). 
Документи (протоколи, звіти, кошториси) профспілкового комітету 

(1978–1988 рр.). 
Документи (протоколи, плани, списки) групи народного контролю (1982–

1983 рр.). 

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
Тернопільської обласної ради народних депутатів, м. Тернопіль 

Ф. Р–2098, 2293 од. зб., 1944–1981 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено згідно з рішенням Тернопільського обласного виконавчого 
комітету від 20 грудня 1939 р. як відділ комунального господарства. З 
1969 р. – обласне управління комунального господарства. Рішенням 
облвиконкому від 13 вересня 1976 р. перейменовано на управління 
комунального господарства виконавчого комітету обласної ради. Згідно 
з наказом Міністерства житлово-комунального господарства УРСР від 
1 січня 1988 р. № 158 об’єднано з управлінням житлового господарства 
облвиконкому. З 1992 р. – управління житлово-комунального 
господарства Тернопільської обласної державної адміністрації. 

 
Накази і розпорядження. 
Протоколи засідань колегії, постійнодіючої комісії з охорони праці, 

технічної ради управління, звітно-виборних конференцій, зборів членів 
науково-технічного товариства. 

Акти збитків, нанесених нацистськими окупантами комунальним 
підприємствам в області. 

Зведені плани розвитку житлово-комунального господарства області, 
фінансування капітального ремонту житлового фонду. 

Річні звіти, титульні списки з капітального будівництва, благоустрою 
міст і селищ області. Зведені плани і статистичні звіти з праці. 

Звіти, довідки, інформація про роботу комунально-побутових 
підприємств, впровадження нової техніки і раціоналізаторських пропозицій, 
наукової організації праці, перехід на нову систему планування та 
економічного стимулювання, про ритуальне обслуговування. 

Звіти про роботу з кадрами. 
Баланси основної діяльності, кошториси і штатні розписи. 



Звіти про контрольно-ревізійну роботу, акти документальних ревізій 
фінансово-господарської діяльності комунально-побутових підприємств. 

Документи (протоколи, звіти, кошториси) профспілкового комітету, 
групи народного контролю. 

Управління побутового обслуговування населення виконавчого 
комітету Тернопільської обласної ради депутатів трудящих, 

м. Тернопіль 

Ф. Р–3117, 461 од. зб., 1960–1969 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено в жовтні 1960 р. як управління побутового обслуговування 
населення виконавчого комітету Тернопільської обласної ради депутатів 
трудящих. Згідно з рішенням Тернопільської обласної ради народних 
депутатів від 9 квітня 1990 р. реорганізовано в Тернопільське обласне 
виробниче об’єднання побутового обслуговування населення «Сервіс 
Тернопілля», а згідно з наказом об’єднання від 26 квітня 1991 р. – у 
Тернопільське територіальне виробниче об’єднання «Сервіс 
Тернопілля». Ліквідовано відповідно до рішення ради директорів 
підприємств і організацій об’єднання від 16 червня 1992 р. Його 
правонаступником стала створена Тернопільська виробничо-комерційна 
фірма «Сервіс Тернопілля». 

 
Накази. Протоколи нарад, засідань комісії з питань розгляду підсумків 

виробничої і фінансової діяльності міськрайпобуткомбінатів. Протоколи 
нарад обласного активу працівників служби побуту. 

П’ятирічні плани розвитку побутового обслуговування, капітального 
будівництва, зведені плани випуску промислової продукції, побутових 
послуг. Плани, протоколи зборів науково-технічного товариства, зведені 
плани підготовки кадрів, фінансові плани. 

Статистичні звіти. Довідки, інформація про роботу управління і 
підвідомчих підприємств, науково-технічного товариства, капітальне 
будівництво, впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, 
нової техніки, виконання плану з праці і кадрів. Титульні списки 
капітального будівництва. 

Основні техніко-економічні показники, довідки про роботу побутових 
підприємств. 

Матеріали (доповіді, довідки, інформація) проведення днів побуту, 
оглядів-конкурсів підприємств побутового обслуговування. 

Річні бухгалтерські звіти, штатні розписи, кошториси облуправління і 
міськрайпобуткомбінатів, зведені баланси з основної діяльності. 

Документи профспілкового комітету. 
 



РОЗДІЛ 18. 
ТОРГІВЛЯ, ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ,  

ЗАГОТІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Управління торгівлі виконавчого комітету Тернопільської обласної 
ради депутатів трудящих, м. Тернопіль 

Ф. Р–2839, 1206 од. зб., 1955–1978 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Утворилося внаслідок реорганізації у червні 1955 р. відділу торгівлі 
облвиконкому в управління торгівлі виконкому Тернопільської обласної 
ради депутатів трудящих. Згідно з розпорядженням облвиконкому від 
5 лютого 1992 р. управління торгівлі облвиконкому увійшло до 
госпрозрахункового підрозділу управління торгівлі виконкому 
Тернопільської міської ради народних депутатів. Із 3 червня 1992 р. до 
12 грудня 1993 р. – державно-комунальне підприємство «Галицький 
торговий дім», у 1994–1995 рр. – орендне підприємство «Галицький 
торговий дім», у 1995–1998 рр. – закрите товариство з обмеженою 
відповідальністю «Галицький торговий дім». Із 1998 р. – товариство з 
обмеженою відповідальністю «Галицький торговий дім». 

 
Накази. Розпорядження. Протоколи виробничих нарад, балансових 

комісій. Плани соціально-економічного розвитку підприємств торгівлі. 
Плани фінансування капіталовкладень, технічного оснащення 

підприємств торгівлі. 
Плани підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Плани роздрібного 

товарообігу, надходження овочів, фруктів, меду із закупок споживчої 
кооперації, розвитку підсобних господарств. Зведені статистичні звіти і 
відомості про надходження, витрати, залишки продтоварів, виконання плану 
капіталовкладень та технічного устаткування місцевих торгів, уведення в дію 
потужностей основних фондів, роботу підсобних підприємств. 

Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, працівників 
торгівлі, виконання плану з праці та товарообігу. 

Звіти, інформації про впровадження винаходів, технічних удосконалень, 
раціоналізаторських пропозицій. 

Звіт про контрольно-ревізійну роботу. Кон’юнктурні огляди роботи 
торгових підприємств, колгоспних ринків. Інформації, довідки, листування 
про розвиток, спеціалізацію торгової мережі і громадського харчування, 
впровадження нових форм торгівлі, переведення магазинів на 
самообслуговування, поліпшення обслуговування громадського харчування. 

Протоколи, інформація про результати конкурсу на краще торгове 
підприємство і впровадження прогресивних форм торгівлі і громадського 
харчування, підвищення культури обслуговування населення. Титульні 
списки капітальних робіт. 

Акти приймання в експлуатацію закінчених об’єктів. 
Акт про розслідування нещасного випадку із смертельним наслідком. 
Штатні розписи, кошториси. Документи профспілкового комітету. 



Тернопільський обласний відділ торгівлі, м. Тернопіль 

Ф. Р–1786, 238 од. зб., 1944–1954 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Організований у жовтні 1944 р.  Реорганізований у 1954 р. в управління 
торгівлі Тернопільського облвиконкому. 

 
Тимчасове типове положення про відділ торгівлі (1945 р.). 
Накази з основної діяльності, протоколи засідань балансової комісії. 

Плани роздрібного товарообігу, громадського харчування, навчання молодих 
спеціалістів, фінансові капіталовкладення. 

Річні статистичні звіти про виконання бюджету, чисельність робітників і 
службовців, про роботу школи торгово-кулінарного навчання. Баланси з 
основної діяльності. 

Накази з особового складу, відомості нарахування заробітної плати 
робітникам і службовцям, особові справи працівників (1944–1954 рр.). 

Управління харчової промисловості виконкому Тернопільської обласної 
ради народних депутатів, м. Тернопіль 

Ф. Р–1166, 1999 од. зб., 1940, 1944–1978 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Відділ харчової промисловості створений у грудні 1939 р. при 
Тернопільському обласному виконавчому комітеті. У період нацистської 
окупації не діяв. Відновив свою  діяльність 22 березня 1944 р. У 1953–
1954 рр. – Тернопільське обласне управління легкої і харчової 
промисловості. Відповідно до рішення обласної ради від 30 березня 
1954 р. перейменовано в управління промисловості продовольчих 
товарів. З 1958 р. управління підпорядковувалося Львівській раді 
народного господарства, з 1963 р. – Подільській раді народного 
господарства. Відповідно до постанови Подільської ради народного 
господарства від 3 квітня 1963 р. перейменовано на Тернопільський 
обласний трест промисловості продовольчих товарів. Згідно з наказом 
Міністерства харчової промисловості УРСР від 22 грудня 1965 р. на його 
базі створено управління харчової промисловості (облхарчопром). 
Установчою конференцією уповноважених представників трудових 
колективів підприємств області 26 грудня 1990 р. утворено виробниче 
об’єднання підприємств харчової промисловості «Харчопром». Згідно з 
наказом Держхарчопрому України від 3 вересня 1993 р. реорганізовано у 
виробничо-комерційну фірму «Харчопром». З 28 червня 1994 р. – 
орендна виробничо-комерційна фірма «Харчопром». 

 
Накази Міністерства харчової промисловості УРСР (1947–1958 рр.). 

Постанови і накази Подільської ради народного господарства, рішення 
Тернопільського облвиконкому, накази управління. Протоколи засідань 
технічної ради управління та виробничих нарад працівників харчової 
промисловості області. 

Перспективні плани розвитку харчової промисловості області, 
техпромфінплани райхарчокомбінатів. Плани з праці і виробництва 
продукції, організаційно-технічні заходи щодо зміцнення розвитку 
підприємств харчової промисловості. Плани і зведені звіти про заготівлю 



сільськогосподарської сировини. Зведені фінансові плани та звіти про роботу 
підприємств харчової промисловості (1957–1978 рр.). Статистичні звіти про 
надходження та витрати сировини і матеріалів. 

Довідки, доповідні записки про стан харчової промисловості області. 
Матеріали (плани, звіти, заяви) про раціоналізацію та винахідництво, роботу 
науково-технічного товариства, техніку безпеки, виробничу санітарію і 
впровадження нової техніки. 

Інформація про виконання заходів з економії сировини, палива та 
електроенергії підприємств харчопрому. Колективні договори і матеріали 
про підсумки їх виконання колективами райхарчокомбінатів, техніко-
виробничі показники. 

Зведені фінансові плани і звіти (1948–1978 рр.), звіти з основної 
діяльності. 

Звіти управління і райхарчокомбінатів про кількість робітників і 
службовців за професіями, статтю, віком і стажем роботи. Акти перевірок 
нормування і оплати праці, штатні розписи і кошториси адміністративно-
управлінських витрат (1956–1978 рр.). 

Акти прийому-передачі підприємств. 
Протоколи загальних зборів і фінансові звіти профспілкового комітету 

(1951 р.). 

Харчокомбінати 

18 фондів, 153 од. зб., 1944–1950 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Організовані в 1944–1946 рр. 
 
Накази Міністерства харчової промисловості УРСР (1947 р.). Накази 

обласного управління харчової промисловості (1951 р.). 
Статут Чортківського міського харчового комбінату (1945 р.) 
Річні бухгалтерські звіти. Фінансові звіти. Баланси, кошториси. 

Квартальні плани, квартальні баланси. Книги наказів (1944–1949 рр.). 
Розрахунково-платіжні відомості. Відомості нарахування та виплати 
заробітної плати. Касові книги. Штатні розписи.  

Акти інвентаризації (1948–1949 рр.) та інвентаризаційні відомості. 
Інвентарні описи. Колективні договори. Інструкція складання колективних 
договорів. Договори соціалістичних змагань. 

Витяги з протоколів засідань Вишнівецького райвиконкому (1950 р.). 
Копії рішень міськвиконкомів. 

Протоколи виробничих нарад. 
 

Бережанський районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, м. Бережани 
Ф. Р–769, 1 од. зб., 1945–1946 рр. 

Борщівський районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, м. Борщів 
Ф. Р–562, 4 од. зб., 1944–1945 рр. 



Бучацький районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, м. Бучач 
Ф. Р–2183, 5 од. зб., 1948–1949 рр. 

Великобірківський районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, смт. Великі Бірки 
Ф. Р–1784, 4 од. зб., 1951 р. 

Вишнівецький районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, смт. Вишнівець 
Ф. Р–1184, 12 од. зб., 1946–1950 рр. 

Глібівський районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, с. Глібів 
Ф. Р–808, 12 од. зб., 1944–1946 рр. 

Золотопотоцький районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, с. Золотий Потік 
Ф. Р–714, 3 од. зб., 1944–1946 рр. 

Колиндянський районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, с. Колиндяни 
Ф. Р–1095, 4 од. зб., 1944–1945 рр. 

Копичинський районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, м. Копичинці 
Ф. Р–1636, 6 од. зб., 1945–1946 рр. 

Кременецький районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, м. Кременець 
Ф. Р–1943, 15 од. зб., 1945–1949 рр. 

Лановецький районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, смт. Ланівці 
Ф. Р–933, 9 од. зб., 1945–1946 рр. 

Мельнице-Подільський районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, смт. Мельниця-Подільська 
Ф. Р–2049, 33 од. зб., 1944–1950 рр. 

Монастириський районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, м. Монастириська 
Ф. Р–1991, 9 од. зб., 1944–1950 рр. 

Підволочиський районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, смт. Підволочиськ 
Ф. Р–545, 7 од. зб., 1944–1947 рр. 

Скала-Подільський районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, смт. Скала-Подільська 
Ф. Р–1475, 4 од. зб., 1946 р. 



Струсівський районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, с. Струсів 
Ф. Р–1592, 12 од. зб., 1946–1951 рр. 

Теребовлянський районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, м. Теребовля 
Ф. Р–1144, 7 од. зб., 1945–1946 рр. 

Чортківський районний харчовий комбінат  
Тернопільського облхарчопрому, м. Чортків 
Ф. Р–296, 5 од. зб., 1944–1946 рр. 

Тернопільське обласне управління хлібопродуктів, м. Тернопіль 

Ф. Р–1343, 1353 од. зб., 1944–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено в кінці 1939 р. як Тернопільська обласна контора «Заготзерно». 
У 1957 р. перейменована в обласне управління хлібопродуктів, у березні 
1961 р. – обласне управління виробництва і заготівель 
сільськогосподарських продуктів, у липні 1965 р. – обласне управління 
хлібопродуктів і комбікормової промисловості, в червні 1969 р. – 
обласне управління хлібопродуктів, у вересні 1988 р. – Тернопільське 
виробниче об’єднання елеваторної і зернопереробної промисловості.  
З лютого 1997 р. – Тернопільське представництво державної акціонерної 
компанії «Хліб України». 

 
Накази, виробничі і фінансові плани, техпромфінплани, плани з праці. 
Звіти про роботу управління та районних хлібоприймальних пунктів, 

аналізу виконання основних показників виробничо-фінансових планів. 
Інформації про роботу районних заводів з обробки гібридного і 

сортового насіння кукурудзи. 
Протоколи засідань президії, ради директорів управління, конференцій 

облради науково-технічних товариств борошно-круп’яної промисловості і 
елеваторних господарств. 

Звіти про роботу науково-технічного товариства. 
Матеріали районних хлібоприймальних пунктів про роботу з 

раціоналізації. 
Титульні списки нових будов по управлінню хлібопродуктів. 
Акти прийняття в експлуатацію завершених об’єктів. 
Статистичні звіти про склад і підвищення кваліфікації працівників, 

спеціалістів з вищою і середньою освітою. 
Статистичні звіти про кількість зерносховищ, складських приміщень, 

обладнання, наявність та якість зернопродуктів, з раціоналізації. Баланси з 
основної діяльності, штатні розписи і кошториси. 

Огляди стану розвитку винахідництва та раціоналізації. 
Акти про розслідування нещасних випадків із смертельними наслідками. 
Документи профспілкового комітету. 



Уповноважені Міністерства заготівель СРСР  
в області і районах 

18 фондів, 682 од. зб., 1944–1956 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Уповноважені Міністерства заготівель УРСР розпочали діяльність у 
Тернопільській області в 1940 р. З липня 1941 р. до квітня 1944 р.  не 
працювали у зв’язку з нацисткою окупацією. В березні 1944 р. відновили 
діяльність відповідно до «Положення про уповноважених Міністерства 
заготівель СРСР», затвердженого Радою Народних Комісарів СРСР 4 
червня 1943 р. 
Ліквідовані в березні 1956 р. відповідно до постанови Ради Міністрів 
СРСР від 24 січня 1956 р. 
Здійснювали організацію і керівництво заготівлями і закупівлями 
сільськогосподарських продуктів і сировини на території області, їхні дії 
мали примусовий характер для населення. 

 
Накази, вказівки, розпорядження, рішення Міністерства заготівель СРСР, 

його уповноважених в області і районах (1944–1955 рр.). 
Рішення виконкомів Тернопільської обласної та районних рад депутатів 

трудящих (1947–1951 рр.). План (1954 р.). Звіти (1944–1956 рр.). 
Списки господарств, які постраждали від нацистської окупації, в 

Струсівському районі (1944 р.). 
Документи (списки, дозволи, акти, розпорядження) про видачу продуктів 

переселенцям із Польщі у Великоглибочецькому, Бережанському, 
Гусятинському, Підволочиському районах (1945–1946 рр.). 

Ціни на сільськогосподарські продукти (1944 р.). 
Списки і характеристики працівників, нагороджених урядовими 

нагородами (1954 р.). 
Листування з обласними організаціями (1944, 1947 рр.). 
Штатні розписи і кошториси (1944–1954 рр.). Фінансові звіти (1944–

1954 рр.). Річні баланси (1944, 1946, 1954 рр.). Акти ревізій, інвентаризацій 
(1950–1955 рр.). Інвентарні описи (1944–1948 рр.). Книги обліку, книги 
кредитів і видатків, наряди (1944–1947 рр.). 

Відомості на видачу заробітної плати, особові рахунки працівників 
(1944–1956 рр.). 

Заяви, автобіографії, особові картки, довідки, характеристики, списки 
робітників і службовців (1944–1947, 1953–1954 рр.). 

 
Уповноважений Міністерства заготівель СРСР  
по Тернопільській області, м. Тернопіль 
Ф. Р–729, 535 од. зб., 1946–1956 рр. 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Бережанському району, м. Бережани 
Ф. Р–1285, 5 од. зб., 1946 р. 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Білобожницькому району, с. Білобожниця 
Ф. Р–784, 9 од. зб., 1944–1947 рр. 



Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Великобірківському району, смт. Великі Бірки 
Ф. Р–701, 12 од. зб., 1944–1947 рр. 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Великоглибочецькому району, с. Великий Глибочок 
Ф. Р–848, 6 од. зб., 1944–1947 рр. 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Великодедеркальському району, с. Великі Дедеркали 
Ф. Р–1213, 11 од. зб., 1945–1948 рр. 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Гусятинському району, смт. Гусятин. 
Ф. Р–1750, 6 од. зб., 1945–1947 рр. 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Козлівському району, смт. Козлів 
Ф. Р–363, 9 од. зб., 1944 р. 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Мельнице-Подільському району, смт. Мельниця-Подільська 
Ф. Р–1500, 40 од. зб., 1946–1954 рр. 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Новосільському району, с. Нове Село 
Ф. Р–600, 6 од. зб., 1944–1946 рр. 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Підволочиському району, смт. Підволочиськ 
Ф. Р–550, 16 од. зб., 1944–1947 рр. 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Підгаєцькому району, м. Підгайці 
Ф. Р–990, 3 од. зб., 1946–1947 рр. 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Почаївському району, м. Почаїв 
Ф. Р–1006, 14 од. зб., 1944–1946 рр. 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Пробіжнянському району, с. Пробіжна 
Ф. Р–576, 1 од. зб., 1944 р. 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Скала-Подільському району, смт. Скала-Подільська 
Ф. Р. -1020, 6 од. зб., 1945–1947 рр. 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Скалатському району, м. Скалат 
Ф. Р–1051, 1 од. зб., 1945 р. 



Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Струсівському району, с. Струсів 
Ф. Р–619, 7 од. зб., 1944 р. 

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
по Чортківському району, м. Чортків 
Ф. Р–1487, 5 од. зб., 1944–1946 рр. 

Тернопільське обласне комунальне підприємство 
«Облжитлопостачзбуторг» Тернопільської обласної  

ради народних депутатів, м. Тернопіль 

Ф. Р–1333, 284 од. зб., 1945–2003 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Відповідно до постанови виконкому Тернопільської обласної ради 
депутатів трудящих від 13 жовтня 1945 р. на базі Тернопільської міської 
ремонтної контори була створена Тернопільська обласна контора 
постачання будівельних матеріалів і устаткування житлового 
господарства («Облжитлопостачторг») при Тернопільському обласному 
житловому управлінні обласного відділу комунального господарства. 
 У 1954 р., після ліквідації Тернопільського обласного житлового 
управління, контора стала безпосередньо підвідомчою обласному відділу 
комунального господарства і перейменована на Тернопільський 
обласний трест житлово-постачального і збутового торгу. 
Відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної ради від 
14 березня 2003 р.  № 32  «Про реорганізацію Тернопільського обласного 
комунального підприємства «Облжитлопостачзбутторг» підприємство 
приєднанно до управління з експлуатації майнового комплексу 
Тернопільської обласної ради (враховуючи подання Тернопільського 
обласного комунального підприємства «Облжитлопостачзбутторг» від 5 
березня 2003 р. та управління з експлуатації майнового комплексу 
Тернопільської облради від 12 березня 2003 р.). 
 

Накази Міністерства комунального господарства УРСР (1950–1953 рр.), 
Тернопільського обласного відділу комунального господарства (1948–
1951 рр.) та обласної контори житлово-постачального торгу (1945–1954 рр.). 

Положення і типовий статут контори (1945 р.). Акти перевірки 
фінансово-господарської діяльності (1949–1953 рр.). Заключні баланси, 
касові плани, кошториси, штатні розписи. 

Накази з основної діяльності, особового складу. Особові рахунки та 
відомості нарахування заробітньої плати працівникам. 

Районні пункти «Заготзерно» 

9 фондів, 64 од. зб., 1944–1949, 1952 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Організовані в 1944–1946 рр. 
 
Розпорядження Міністерства заготівель і Міністерства фінансів СРСР 

(1948 р.). 
Накази, рішення, постанови «Облпунктзаготзерно» (1944–1949 рр.). 



Протоколи засідань (1949 р.). 
Положення про пункт «Заготзерно» (1947 р.). 
Звіти (1946–1949 рр.). 
Фінансові плани, звіти (1944–1947 рр.). 
Баланси, акти передач, ревізій, касові книги, журнали-головні, 

кошториси, штатні розписи (1944–1949, 1952 рр.). 
 

Бережанський районний заготівельний пункт «Заготзерно», м. Бережани 
Ф. Р–489, 1 од. зб., 1944 р. 

Борщівська районна заготівельна контора «Заготзерно», м. Борщів 
Ф. Р–569, 6 од. зб., 1944–1946 рр. 

Бучацький районний заготівельний пункт «Заготзерно», м. Бучач 
Ф. Р–1837, 13 од. зб., 1946–1949, 1952 рр. 

Гримайлівський районний заготівельний пункт «Заготзерно», 
смт. Гримайлів 
Ф. Р–1224, 13 од. зб., 1944–1947 рр. 

Зборівська районна заготівельна контора «Заготзерно», м. Зборів 
Ф. Р–835, 14 од. зб., 1947–1949 рр. 

Копичинський районний заготівельний пункт «Заготзерно», м. Копичинці 
Ф. Р–1065, 4 од. зб., 1944–1946 рр. 

Підволочиський районний заготівельний пункт «Заготзерно», 
смт. Підволочиськ 
Ф. Р–971, 7 од. зб., 1945–1946 рр. 

Підгаєцький районний заготівельний пункт «Заготзерно», м. Підгайці 
Ф. Р–981, 5 од. зб., 1945–1947 рр. 

Скала-Подільський районний заготівельний пункт  «Заготзерно», 
смт. Скала-Подільська 
Ф. Р–1915, 1 од. зб., 1947 р. 

Районні пункти «Заготсіно» 

3 фонди, 34 од. зб., 1944–1949 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Укази Президії Верховної Ради УРСР (1944 р.). 
Накази, розпорядження, директивні вказівки Міністерства заготівель 

СРСР, Наркомату заготівель, Наркомату фінансів СРСР (1945–1949 рр.), 
Української республіканської і Тернопільської  обласної контор «Заготсіно» 
(1944–1949 рр.). 

Постанова виконкому Тернопільської районної ради депутатів трудящих 
(1946 р.). 

Положення (1947 р.). 
Протоколи виробничих зборів (1949 р.). 



Картки державної реєстрації (1949 р.). 
Класифікатори стандартів (1949 р.). 
Плани, звіти (1946–1949 рр.). 
Кошториси і штатні розписи (1945–1947 рр.). 
Акти прийому-передач, карточки податкової реєстрації, головна і касова 

книги, відомості на видачу заробітної плати, особові рахунки працівників 
(1946–1947 рр.). Штатні карточки (1944 р.). 

Постанови і протоколи профкомів (1949 р.). 
 

Бережанська районна заготівельна контора «Заготсіно», м. Бережани 
Ф. Р–1283, 1 од. зб., 1946 р. 

Борщівська районна заготівельна контора «Заготсіно», м. Борщів 
Ф. Р–560, 3 од. зб., 1944–1945 рр. 

Зборівський районний пункт «Заготсіно», м. Зборів 
Ф. Р–329, 30 од. зб., 1944–1949 рр. 

Тернопільська обласна тароматеріальна база «Укрторгплодоовоч», 
м. Тернопіль 

Ф. Р–142, 64 од. зб., 1945–1952 рр. Опис. Рос. мова. 

Організована відповідно до рішення управління Тернопільської обласної 
контори «Укрторгплодоовоч» від 27 червня 1945 р. і діяла на основі 
положення від 2 серпня 1948 р. 
Здійснювала заготівлю, закупівлю і доставку тари, організовувала 
роботу допоміжних підприємств з виготовлення тари, переробки і 
сушіння заготовлених та закуплених овочів, контролювала роботу 
допоміжного господарства. 
Ліквідована відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 7 липня 
1952 р. № 3070 та наказу Тернопільської обласної контори 
«Укрторгплодоовоч» від 22 липня 1952 р. № 164. 

 
Накази, розпорядження Міністерства торгівлі СРСР, Тернопільської 

обласної контори (1947–1952 рр.). 
Рішення Тернопільської обласної ради депутатів трудящих (1950–

1951 рр.). 
Протоколи засідань комісії контори (1949 р.). 
Положення про організацію контори (1948 р.). 
Плани (1950–1952 рр.), звіти (1947–1949 рр.). 
Інформація, інструкції, листування (1947–1952 рр.). 
Штатні розписи, кошториси (1945–1951 рр.). 
Баланси (1946–1952 рр.). Касові книги (1947–1952 рр.). 
Акт ревізії (1950 р.). Прейскурант цін (1949 р.). 
Особові рахунки, списки працівників (1946–1952 рр.). 
 



РОЗДІЛ 19. 
КООПЕРАТИВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Тернопільська обласна спілка споживчих товариств (Облспоживспілка), 
м. Тернопіль 

Ф. Р–1180, 3840 од. зб., 1944–1983 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Створена 20 грудня 1939 р. 
 
Постанови президії і правління облспоживспілки, облторгвідділу і 

держторгінспекції. Протоколи засідань президії облспоживспілки, обласних 
нарад працівників громадського харчування, районних і сільських нарад 
пайовиків про затвердження балансів, виборів правління райспоживспілки. 

Плани роботи правління, товарообігу, заготівлі та закупівлі 
сільськогосподарських продуктів. Плани і звіти про стан підсобних 
господарств. 

Звіти відділів обласної і районних споживчих спілок і сільських 
товариств про стан торгівлі, виконання планів виробництва товарів широкого 
вжитку і побутового обслуговування населення, капіталовкладень, роботу 
кооперативного технікуму, роботу з кадрами. 

Огляди роботи підприємств торгівлі і громадського харчування. Основні 
показники роботи райспоживспілок і сільських споживчих товариств. 
Інформація про стан книжкової торгівлі облспоживспілки, аналізи 
господарської діяльності. 

Довідки, інформація, листування з торговими організаціями та 
держінспекцією про стан торгівлі в області і результати перевірки торгових 
підприємств облспоживспілки. 

Документи з питань раціоналізації і винахідництва. 
Акти про збитки, завдані нацистськими окупантами. 
Документи профспілкового комітету. 

Районні спілки споживчих товариств 

36 фондів, 6063 од. зб., 1944–1986 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Радянські споживчі спілки організовані восени 1939 р. Районні спілки 
були керівними господарськими та організаційними центрами споживчої 
кооперації, об’єднували сільські споживчі спілки та очолювали їхню 
роботу. 
З червня 1941 р. до серпня 1944 рр. не діяли у зв’язку з нацистського 
окупацією. 
У кінці 1950-х – на початку 1960-х років через нерентабельність і слабке 
економічне становище було здійснено укрупнення та реорганізацію 
районів; відповідно частина районних споживчих спілок об’єдналися з 
іншими.  
Постановами Центросоюзу від 28 вересня 1972 р. № 151 і Тернопільської 
облспоживспілки від 9 березня 1997 р. № 111 районні споживчі спілки 
були реорганізовані з 1 квітня 1973 р. у районні споживчі товариства. 

 



Рішення, постанови виконкомів районних рад депутатів трудящих. 
Накази, розпорядження, директивні вказівки, постанови 

облспоживспілки, райспоживспілок. 
Протоколи засідань, зборів. 
Статути райспоживспілок, положення, паспорти підприємств, робочі 

інструкції, затверджені ліміти. 
Документи про результати виробничих конкурсів і змагань 

(представлення, показники, відгуки). 
Акти обліку збитків, завданих нацистськими окупантами у Почаївському 

районі (1944 р.). 
Плани, звіти, статистичні звіти, аналізи, показники, огляди. 
Довідки, відомості, інформації, списки, доповіді і виступи про роботу 

райспоживспілок. 
Листування з облспоживспілкою та іншими установами. 
Кошториси, штатні розписи. 
Баланси річні, ліквідаційні. 
Касові книги, книги обліку, журнали-головні, акти ревізій, прийому-

здачі. 
Профспілкові документи (постанови, протоколи зборів, колективні 

договори). 
Документи (довідки, акти, пропозиції) про перевірки споживчих спілок 

групами народного контролю. 
 

Бережанська районна спілка споживчих товариств, м. Бережани 
Ф. Р–753, 373 од. зб., 1944–1971 рр. 

Білобожницька районна спілка споживчих товариств, с. Білобожниця 
Ф. Р–317, 30 од. зб., 1944–1952 рр. 

Борщівська районна спілка споживчих товариств,  м. Борщів 
Ф. Р–887, 311 од. зб., 1944–1980 рр. 

Буданівська районна спілка споживчих товариств,  с. Буданів 
Ф. Р–875, 51 од. зб., 1945–1959 рр. 

Бучацька районна спілка споживчих товариств,  м. Бучач 
Ф. Р–719, 60 од. зб., 1944–1954 рр. 

Великобірківська районна спілка споживчих товариств,   
смт. Великі Бірки 
Ф. Р–700, 184 од. зб., 1944–1962 рр. 

Великоглибочецька районна спілка споживчих товариств,  
с. Великий Глибочок 
Ф. Р–2845, 88 од. зб., 1944–1959 рр. 

Великодедеркальська районна спілка споживчих товариств,  
с. Великі Дедеркали 
Ф. Р–1159, 5 од. зб., 1945–1947 рр. 



Вишнівецька районна спілка споживчих товариств, смт. Вишнівець 
Ф. Р–393, 72 од. зб., 1944–1962 рр. 

Гримайлівська районна спілка споживчих товариств, смт. Гримайлів 
Ф. Р–807, 36 од. зб., 1944–1959 рр. 

Гусятинське районне споживче товариство,  смт. Гусятин 
Ф. Р–3259, 191 од. зб., 1944–1972 рр. 

Заліщицьке районне споживче товариство,  м. Заліщики 
Ф. Р–3296, 275 од. зб., 1965–1984 рр. 

Заложцівська районна спілка споживчих товариств, смт. Заложці 
Ф. Р–639, 125 од. зб., 1944–1961 рр. 

Збаразька районна спілка споживчих товариств, м. Збараж 
Ф. Р–3266, 198 од. зб., 1948–1977 рр. 

Зборівська районна спілка споживчих товариств, м. Зборів 
Ф. Р–330, 366 од. зб., 1944–1986 рр. 

Золотопотоцька районна спілка споживчих товариств,  
с. Золотий Потік 
Ф. Р–709, 6 од. зб., 1944–1946 рр. 

Золотниківська районна спілка споживчих товариств, с. Золотники 
Ф. Р–1300, 67 од. зб., 1946–1962 рр. 

Козівське районне споживче товариство,  смт. Козова 
Ф. Р–461, 198 од. зб., 1944–1981 рр. 

Копичинська районна спілка споживчих товариств, м. Копичинці 
Ф. Р–650, 104 од. зб., 1944–1962 рр. 

Коропецька районна спілка споживчих товариств, смт. Коропець 
Ф. Р–2064, 95 од. зб., 1945–1959 рр. 

Кременецька районна спілка споживчих товариств, м. Кременець 
Ф. Р–3210, 198 од. зб., 1944–1972 рр. 

Лановецька районна спілка споживчих товариств, смт. Ланівці. 
Ф. Р–1550, 217 од. зб., 1946–1981 рр. 

Мельнице-Подільська районна спілка споживчих товариств,  
смт. Мельниця-Подільська. 
Ф. Р–356, 30 од. зб., 1944–1950 рр. 

Микулинецька районна спілка споживчих товариств, смт. Микулинці. 
Ф. Р–1736, 73 од. зб., 1944–1962 рр. 

Монастириське районне споживче товариство, м. Монастириська. 
Ф. Р–592, 230 од. зб., 1944–1979 рр. 



Новосільська районна спілка споживчих товариств, с. Нове Село. 
Ф. Р–599, 55 од. зб., 1944–1959 рр. 

Підволочиське районне споживче товариство, смт. Підволочиськ. 
Ф. Р–540, 518 од. зб., 1944–1979 рр. 

Підгаєцька районна спілка споживчих товариств, м. Підгайці. 
Ф. Р–527, 88 од. зб., 1944–1963 рр. 

Почаївська районна спілка споживчих товариств, м. Почаїв. 
Ф. Р–346, 106 од. зб., 1944–1962 рр. 

Пробіжнянська районна спілка споживчих товариств, с. Пробіжна. 
Ф. Р–2058, 3 од. зб., 1945–1947 рр. 

Скала-Подільська районна спілка споживчих товариств,  
смт. Скала-Подільська. 
Ф. Р–1016, 5 од. зб., 1944–1946 рр. 

Скалатська районна спілка споживчих товариств, м. Скалат. 
Ф. Р–513, 74 од. зб., 1944–1962 рр. 

Струсівська районна спілка споживчих товариств, с. Струсів. 
Ф. Р–1987, 39 од. зб., 1949–1959 рр. 

Теребовлянське районне споживче товариство, м. Теребовля. 
Ф. Р–665, 689 од. зб., 1944–1984 рр. 

Тернопільська районна спілка споживчої кооперації, м. Тернопіль. 
Ф. Р–3189, 34 од. зб., 1966–1969 рр. 

Чортківська районна спілка споживчих товариств, м. Чортків. 
Ф. Р–298, 678 од. зб., 1945–1982 рр. 

 

Тернопільське об’єднання кооперативної торгівлі Облспоживспілки, 
м. Тернопіль 

Ф. Р–747, 10 од. зб., 1947–1949 рр. Опис. Рос., укр.  мови. 

Статут коопторгу (1947 р.). 
Штатні розписи (1948–1949 рр.). 
Баланси, фінансові плани, звіти (1947–1949 рр.). 

Тернопільський обласний кооперативно-будівельний  
торг облспоживспілки, м. Тернопіль 

Ф. Р–1481, 27 од. зб., 1944–1953 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Організований на підставі постанови Ради Народних Комітетів СРСР від 
12 жовтня 1945 р. № 2602. 



Діяв як господарсько-розрахункове об’єднання кооперативних 
підприємств лісозаготівельної і деревообробної промисловості, які 
працювали на місцевій сировині та відходах. 
 

Постанови Тернопільського обласного споживчого товариства (1951 р.). 
Рішення тернопільських обласного і міського виконавчих комітетів 

(1950 р.). 
Звіт (1953 р.). 
Пояснювальна записка (1951 р.). 
Довідка (1952 р.). 
Штатні розписи, кошториси (1946–1953 рр.). 
Фінансові звіти (1944–1953 рр.). Акти документальних ревізій, перевірок 

(1948, 1952 рр.). Головна книга (1953 р.). 

Тернопільська обласна рада промислової кооперації (облпромрада), 
м. Тернопіль 

Ф. Р–1559, 1069 од. зб., 1944–1960 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створена в 1940 р. як керівний колегіальний орган системи промислової 
кооперації. З липня 1941 р. до квітня 1944 р. не діяла у зв’язку з 
нацистською окупацією. В 1946 р. до її системи увійшли артілі 
ліквідованих облшвейпромспілки, облшкірпромспілки і 
облрізнопромспілки. У вересні 1956 р. система облпромради об’єдналася 
з системами облліспромспілки і облкоопінспілки під загальною назвою 
облпромради. Підпорядковувалася Раді промислової кооперації УРСР. 
Ліквідована 1 жовтня 1960 р. 

 
Постанови правління облпромради (1950–1960 рр.). Книги наказів (1944–

1950 рр.). Статут кооперативно-промислової артілі (1953 р.). Протоколи 
засідань президії облпромради (1945–1948 рр.) та загальних зборів (1952 р.). 

Лист державної реєстрації (1945 р.). 
Плани з праці і заробітної плати (1948 р.), з випуску продукції (1950 р.). 

Перспективні плани виробництва товарів широкого вжитку, закупівлі 
сільськогосподарських продуктів, сировини, постачання ринку товарами 
широкого вжитку, техпрофінплани артілей. 

Річні статистичні звіти артілей. Зведені звіти артілей про наявність  
обладнання, роботу електростанції, звіти про виконання плану розвитку і 
впровадження нової техніки, освоєння нових видів виробів, стан побутового 
обслуговування населення. 

Титульні списки об’єктів капітального будівництва. Постанови, звіти, 
інформація про раціоналізацію і винахідництво, норми виробітку і розцінки. 

Акти ревізій артілей. Постанови, довідки про об’єднання, передачу і 
ліквідацію артілей, ліквідаційні баланси. 



Тернопільська обласна рада кооперативного страхування членів артілей 
промислової кооперації та кооперації інвалідів (облпромстрахрада), 

м. Тернопіль 

Ф. Р–1171, 249 од. зб., 1944–1960 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створена в кінці 1939 р. У грудні 1952 р. перейменована на обласну раду 
кооперативного страхування членів артілей промислової кооперації та 
кооперації інвалідів.  
Ліквідована в листопаді 1960 р. 

 
Накази, постанови та розпорядження облпромстрахкаси та 

облпромстрахради, протоколи засідань президії, організаційного бюро, 
засідань і зборів членів артілей. 

Плани роботи, річні фінансові звіти, оборотні баланси, ліквідаційний 
баланс (1960 р.). Звіти про організаційно-масову роботу, роботу з кадрами, 
охорону праці, пенсійне забезпечення. 

Штатні розписи та кошториси. Особові рахунки та відомості на видачу 
заробітної плати працівникам облпромстрахкаси та підвідомчих установ. 

 

РОЗДІЛ 20. 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА  

ТА ДОБРОВІЛЬНІ СПОРТИВНІ ТОВАРИСТВА 

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Тернопільської ради 
народних депутатів (облздороввідділ), м. Тернопіль 

Ф. Р–2366, 3184 од. зб., 1944–1980 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Створений у грудні 1939 р. як відділ обласного виконавчого комітету. 
Від 1992 р. — відділ Тернопільської обласної державної адміністрації. 
 

Накази, постанови, рішення, розпорядження, директивні вказівки вищих 
органів влади. Накази з основної діяльності. Протоколи, стенограми засідань 
медичної ради, науково-практичних конференцій, нарад, лекцій, доповіді на 
пленумах, семінарах. 

Плани, звіти, статистичні звіти про роботу лікувальних установ області. 
Аналітичні та кон’юнктурні огляди, довідки про діяльність лікувальних 
установ в області. 

Відомості про мережу лікувальних установ в області, будівництво 
лікарень, надання медичної допомоги населенню, оздоровлення дітей. Звіти 
про роботу дошкільних установ, Будинку дитини у м. Тернополі. 

Листування з органами влади. Баланси з основної діяльності, штатні 
розписи, кошториси витрат. 

Довідки, акти перевірок діяльності районних відділів охорони здоров’я, 
лікувальних установ. Заявки на раціоналізаторські пропозиції, журнали їх 
реєстрації. Документи профспілкового комітету. 



 

Відділи охорони здоров’я виконавчих комітетів районних рад народних 
депутатів (із 1957 р. – центральні районні лікарні) 

30 фондів, 3824 од. зб., 1944–1984 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створені в січні 1940 р. як відділи охорони здоров’я райвиконкомів. У 
червні 1957 р. ліквідовані, їхні функції передані центральним районним 
лікарням. 

 
Накази з основної діяльності, протоколи і рішення засідань медичної 

ради, виробничих нарад, загальних зборів медпрацівників, науково-
практичних конференцій, наукових товариств. 

Плани лікувальних установ, плани роботи організаційно-методичних 
кабінетів, плани підвищення кваліфікації та атестації лікарів, плани 
будівництва і ремонту медичних установ.  

Комплексні плани оздоровчої роботи із підготовки молоді до призову в 
армію.  

Статистичні звіти, звіти медичних закладів районів. Штатні розписи. 
 

Білобожницький районний відділ охорони здоров’я, с. Білобожниця 
Ф. Р–1258, 2 од. зб., 1944–1947 рр. 

Великодедеркальський районний відділ охорони здоров’я,  
с. Великі Дедеркали 
Ф. Р–1160, 17 од. зб., 1945–1950 рр. 

Гримайлівський районний відділ охорони здоров’я, смт. Гримайлів  
Ф. Р–1230, 4 од. зб., 1944–1947 рр. 

Заліщицький районний відділ охорони здоров’я, м. Заліщики 
Ф. Р–424, 32 од. зб., 1944–1957 рр. 

Лановецький районний відділ охорони здоров’я, смт. Ланівці 
Ф. Р–733, 41 од. зб., 1944–1957 рр. 

Монастириський районний відділ охорони здоров’я,  
м. Монастириська 
Ф. Р–2197, 81 од. зб., 1944–1956 рр. 

Підволочиський районний відділ охорони здоров’я, смт. Підволочиськ 
Ф. Р–541, 7 од. зб., 1944–1947 рр. 

Почаївський районний відділ охорони здоров’я, м. Почаїв 
Ф. Р–349, 3 од. зб., 1944–1945 рр. 

Пробіжнянський районний відділ охорони здоров’я, с. Пробіжна   
Ф. Р–582, 1 од. зб., 1947 р. 



Скала-Подільський районний відділ охорони здоров’я,  
смт. Скала-Подільська 
Ф. Р–369, 9 од. зб., 1944–1946 рр. 

Струсівський районний відділ охорони здоров’я, с. Струсів 
Ф. Р–620, 2 од. зб., 1944 р. 

Теребовлянський районний відділ охорони здоров’я, м. Теребовля  
Ф. Р–1142, 27 од. зб., 1944–1952 рр. 

Товстенський районний відділ охорони здоров’я, смт. Товсте  
Ф. Р–603, 2 од. зб., 1944–1947 рр. 

 

Центральні районні лікарні 
 
Бережанська районна лікарня, м. Бережани  
Ф. Р–492, 298 од. зб., 1945–1981 рр. 

Бучацька районна центральна лікарня, м. Бучач 
Ф. Р–1843, 11 од. зб., 1945–1952 рр.  

Гусятинська районна центральна лікарня, смт. Гусятин  
Ф. Р–3391, 250 од. зб., 1950–1980 рр. 

Заліщицька районна лікарня, м. Заліщики 
 Ф. Р–953, 260 од. зб., 1945–1980 рр. 

Збаразька районна лікарня, м. Збараж  
Ф. Р–1032, 319 од. зб., 1948–1983 рр.  

Зборівська районна центральна лікарня, м. Зборів  
Ф. Р–3221, 238 од. зб., 1947–1973 рр. 

Іванівська дільнича лікарня, с. Іванівка Буданівського району  
Ф. Р–1977, 6 од. зб., 1947–1950 рр. 

Козівська центральна районна лікарня, смт. Козова 
Ф. Р–3418, 128 од. зб., 1945–1984 рр. 

Кременецька районна центральна лікарня, м. Кременець 
Ф. Р–3165, 94 од. зб., 1955–1969 рр. 

Лановецька районна центральна лікарня, смт. Ланівці 
Ф. Р–444, 515 од. зб., 1958–1984 рр. 

Монастириська районна лікарня, м. Монастириська 
Ф. Р–2198, 274 од. зб., 1945–1978 рр. 

Підволочиська районна центральна лікарня, смт. Підволочиськ 
Ф. Р–3275, 407 од. зб., 1975–1980 рр. 



Підгаєцька районна лікарня, м. Підгайці  
Ф. Р–996, 3 од. зб., 1946–1947 рр. 

Почаївська районна лікарня, м. Почаїв  
Ф. Р–351, 1 од. зб., 1946 р. 

Пробіжнянська районна лікарня, с. Пробіжна 
Ф. Р–2057, 1 од. зб., 1947 р.  

Тернопільська районна центральна лікарня, м. Тернопіль 
Ф. Р–3191, 167 од. зб., 1953–1972 рр. 

Чортківська районна центральна лікарня, м. Чортків 
Ф. Р–3246, 625 од. зб., 1944–1982 рр. 

Аптечне управління виконавчого комітету  
Тернопільської обласної ради депутатів трудящих 

Ф. Р–1394, 740 од. зб., 1944–1977 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено восени 1939 р. Підпорядковувалось Головному аптечному 
управлінню Наркомату охорони здоров’я УРСР, з 1946 р. – Міністерству 
охорони здоров’я УРСР. У 1976 р. передано у підпорядкування 
облвиконкому. Ліквідовано 1 березня 1989 р. На його базі утворено 
Тернопільське обласне виробниче об’єднання «Фармація». 

 
Накази, постанови, рішення, розпорядження, директивні вказівки вищих 

органів влади. Накази з основної діяльності. 
Положення про управління, аптеку. Протоколи нарад апарату 

управління. 
Плани роботи управління, зведені плани роздрібного та оптового 

товарообігу. 
Статистичні звіти, звіти про виконання планів заготівель дикорослої 

лікарсько-технічної сировини, виконання планів із рецептури, продажу 
товарів і розширення мережі аптек. Звіти про роботу з кадрами. 

Інформаційні листи про забезпеченя медикаментами аптек області. 
Відомості про виконання товарообігу. Листування з органами влади. 
Баланси основної діяльності, штатні розписи, кошториси витрат. Аналізи 

скарг громадян. 
Документи профспілкового комітету. 
 

Державно-комунальна аптека № 150 м. Тернополя 

Ф. Р–3473, 42 од. зб., 1995– 2004 рр. Описи. Укр. мова. 

Створена згідно з наказом виконавчого комітету Тернопільської 
обласної ради народних депутатів від 16 травня 1995 р. № 43. 
Ліквідована згідно з розпорядженням Тернопільської обласної ради від 
14 березня 2003 р. № 31. 



 
Накази з основної діяльності та особового складу (1995–2003 рр.). Накази 

і розпорядження вищих керівних органів із питань створення та ліквідації 
аптеки. Статут та доповнення до статуту (1995 р.). 

Штатні розписи та звіти з основної діяльності (1995–2003 рр.). Звіти про 
перерахування грошових сум на обов’язкове соціальне, пенсійне 
страхування, страхування на випадок безробіття (1995–2003 рр.) та від 
нещасних випадків на виробництві (2001–2003 рр.). 

Колективний договір (2003 р.) та генеральні угоди (2000–2005 рр.). 
Акти перевірок (2003 р.). 
Відомості нарахування заробітної плати працівникам аптеки, заяви про 

прийняття та звільнення працівників, особові картки звільнених працівників 
(1995–2003 рр.). 

Ліквідаційний баланс станом на 12 березня 2004 р. 

Комітет з фізичної культури і спорту при виконавчому комітеті 
Тернопільського обласної ради народних депутатів, м. Тернопіль 

Ф. Р–1665, 776 од. зб., 1945–1958, 1969–1980 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Організований 1944 р. як відділ облвиконкому. З червня 1953 р. по 
червень 1954 р. підпорядковувався обласному відділу охорони здоров’я, 
облвиконкому. 1 березня 1959 р. функції комітету передані обласній раді 
спілки спортивних товариств і організацій. Відновив свою діяльність із 1 
січня 1969 р. на підставі постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 
19 листопада 1968 р. Розпорядженням представника Президента України 
в Тернопільській області від 23 квітня 1992 р. на базі Комітету утворено 
управління у справах молоді та спорту. Рішенням виконкому 
Тернопільської обласної ради  від 27 вересня 1994 р. утворені Комітет з 
фізичної культури та спорту й Управління у справах молодіжної 
політики. Розпорядженням голови обласної держадміністрації від 31 
серпня 1995 р. Комітет з фізичної культури та спорту ліквідовано. 17 
листопада 1995 р. створено Управління у справах фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації. 

 
Накази, рішення органів влади. 
Накази, розпорядження, постанови обласного комітету з основної 

діяльності. 
Протоколи, стенограми засідань обласного комітету, президії, пленумів 

спортивних товариств, обласних та районних конференцій, суддівських 
колегій. 

Плани спортивно-масової роботи комітетів, обласних спортивних 
федерацій, плани підготовки кандидатів до збірних команд СРСР і УРСР для 
участі в спартакіаді народів СРСР, XXII Олімпійських іграх (1980 р.), 
відомості про олімпійський резерв, списки спортсменів. 

Статистичні звіти, звіти, інформація про діяльність обласного і 
районного комітетів, добровільних спортивних товариств, стан і розвиток 
фізкультури і спорту в області. Звіти про роботу суддівських колегій. 
Відомості, інформації, довідки, доповіді про розвиток фізкультури і спорту в 



області. Довідки про роботу спортивних шкіл. Документи (плани, відомості, 
списки) про роботу тренерів. Характеристика спортивних навчальних 
закладів. 

Положення, протоколи, звіти, інформації, відомості, списки, підсумки 
про проведення змагань з різних видів спорту. Протоколи, звіти міжнародної 
товариської зустрічі з вільної боротьби між командами міст Слівен 
(Болгарія) і Тернопіль. 

Документи (плани, доповіді, інформація, протоколи) науково-методичної 
ради, комісії з фізичного виховання учнів середніх спеціальних навчальних 
закладів. Довідки про стан фізкультурно-масової роботи на підприємствах, в 
установах та навчальних закладах. Протоколи, постанови, інформація про 
пропаганду комплексу ГПО. 

Баланси основної діяльності, штатні розписи, кошториси витрат. 
Документи профспілкового комітету. 

Тернопільська обласна рада спортивних  
товариств і організацій, м. Тернопіль 

Ф. Р–3106, 470 од. зб., 1959–1968 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створена у березні 1959 р. на базі ліквідованого комітету з фізичної 
культури і спорту. Припинила діяльність відповідно до постанови ЦК 
КПУ та Ради Міністрів УРСР від 19 листопада 1968 р. 

 
Накази, постанови, розпорядження органів влади. Постанови, 

розпорядження президії ради. 
Протоколи пленумів, конференцій, засідань, зборів президії обласної 

ради, районних і міських рад. Протоколи звітно-виборних конференцій ради і 
організацій районів. Протоколи, звіти, відомості про проведення спартакіад. 

Плани роботи ради, плани заходів з фізкультурно-оздоровчої роботи, 
плани підготовки і проведення змагань, плани підготовки спортсменів-
розрядників, призовників. 

Статистичні звіти, звіти, відомості, інформації, довідки ради і 
спортивних товариств «Авангард», «Буревісник», «Колгоспник», 
«Локомотив», «Трудові резерви», «Спартак» про виконання плану розвитку 
фізичної культури і спорту, кількість колективів фізичної культури і 
підготовлених спортсменів-розрядників. Звіти суддівських колегій. Звіти, 
протоколи, інформації, підсумки проведених змагань, таблиці рекордів та 
списки кращих результатів. 

Довідки, інформація про проведену фізкультурно-оздоровчу роботу, стан 
навчально-спортивної і виховної роботи в дитячих спортивних школах. 
Баланси, штатні розписи і кошториси витрат. 



Тернопільська обласна рада з туризму та екскурсій, м. Тернопіль 

Ф. Р–3248, 152 од. зб., 1965–1979 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створена 23 квітня 1965 р. на основі постанови секретаріату 
Укрпрофради. Відповідно до постанови колегії Центральної ради з 
туризму та екскурсій від 31 січня 1989 р. Тернопільську обласну раду з 
туризму та екскурсій 1 квітня 1989 р. ліквідовано і на базі туристсько-
екскурсійних підприємств та організацій області створено Тернопільське 
обласне туристсько-екскурсійне виробниче об’єднання 
«Тернопільтурист». На виконання постанови колегії Української 
республіканської ради з туризму та екскурсій від 27 листопада 1991 р., 
згідно з наказом обласного ТЕВО «Тернопільтурист» від 2 грудня 
1991 р., туристські екскурсійні організації, підвідомчі обласному ТЕВО 
«Тернопільтурист», 10 грудня 1991 р. реорганізовані у філіали 
Тернопільського обласного відділення «Тернопільтурист» Українського 
акціонерного товариства «Укрпрофтур». 

 
Постанови, рішення вищих органів влади. Протоколи засідань президії, 

пленумів, зборів обласної ради з туризму та екскурсій, засідань правлінь 
клубів туристів і спелеологів. Положення, протоколи, акти I 
республіканського зльоту спелеотуристів України (1969 р.). 

Рішення і постанови про створення туристичних баз «Збруч» і «Лісова», 
благоустрій Кришталевої печери у с. Кривче Борщівського району. 

Плани роботи обласної ради, туристичних баз «Збруч», «Лісова», 
«Добровляни», бюро подорожей та екскурсій, плани заходів з туризму та 
екскурсій. 

Статистичні звіти, звіти про роботу екскурсійного бюро, туристичних 
таборів, клубів, шкіл, секцій, колективів фізичної культури, підприємств, 
установ і навчальних закладів, розвиток масового та самодіяльного туризму. 

Довідки, інформація, відомості про роботу обласної ради із туризму та 
екскурсій. 

Методичні рекомендації щодо організації туристичної роботи в області. 
Баланси з основної діяльності, штатні розписи та кошториси витрат. 

Тернопільська обласна рада добровільного товариства сприяння авіації 
і хімічній обороні (ТСАВІАХІМ), м. Тернопіль 

Ф. Р– 217, 64 од. зб., 1944–1948 рр. Описи. Рос. мова. 

Обласний комітет створений у 1940 р. для керівництва низовими 
первинними організаціями та проведення оборонно-спортивної роботи 
серед населення. 
У зв’язку з тимчасовою окупацією області нацистськими загарбниками  
у 1941–1944 рр. не діяв. 
У 1948 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 3 травня 
1948 р. і бюро Тернопільського обкому КП(б)У від 24 травня 1948 р. 
ТСВІАХІМ розділено на три товариства – ДТСАРМ, ДТСАВ, 
ДТСФЛОТ. 

 



Директивні вказівки і постанови центральної ради ТСАВІАХІМУ. 
Накази обласної ради ТСАВІАХІМУ. Протоколи засідань оргбюро 
центральної ради ТСАВІАХІМУ. Фінансові плани і звіти, штатні розписи, 
довідки і рапорти про перевірку роботи міських і районних рад 
ТСАВІАХІМУ. Списки особового складу. 

 

Тернопільський обласний комітет добровільного товариства сприяння 
армії (ДТСАРМ), м. Тернопіль 

Ф. Р–3247, 31 од. зб., 1948–1951 рр. Описи. Рос. мова. 

Створений у 1948 р. згідно з постановами Ради Міністрів УРСР від 3 
березня 1948 р. і бюро Тернопільського обкому КП(б)У від 24 травня 
1948 р. 
У 1951 р. разом із ДТСАВ і ДТСФЛОТ об’єднаний в одне товариство – 
ДТСААФ. 

 
Директивні вказівки організаційних бюро ДТСАРМ, рішення 

облвиконкому, протоколи засідань оргбюро. Плани роботи, документи 
(протоколи, постанови) про підсумки обласних змагань. Річні баланси, 
штатні розписи, списки особового складу. 

Тернопільський обласний комітет добровільного товариства сприяння 
авіації (ДТСАВ), м. Тернопіль 

Ф. Р–220, 13 од. зб., 1948–1951 рр. Опис. Рос. мова. 

Створений у 1948 р. згідно з постановами Ради Міністрів УРСР від 2 
травня 1948 р. і бюро Тернопільського обкому КП(б)У від 24 травня 
1948 р. 
У 1951 р. разом із ДТСАРМ і ДТСФЛОТ об’єднаний в одне товариство – 
ДТСААФ. 

 
Рішення облвиконкому, протоколи засідань комітету, документи (звіти, 

плани, інформація, доповіді) про роботу  обласного комітету. Баланс з 
основної діяльності, кошториси видатків, штатні розписи. 

Тернопільський обласний комітет добровільного товариства сприяння 
армії, авіації і флоту (ДТСААФ), м. Тернопіль 

Ф. Р–219, 1300 од. зб., 1950–1983 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створений відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 12 вересня 
1951 р. і рішення Тернопільського облвиконкому від 19 вересня 1951 р. 
шляхом об’єднання ДТСАРМ, ДТСАВ і ДТСФЛОТ  в одне товариство. 
 

Постанови, накази всесоюзного, республіканського та обласного 
комітетів ДТСААФ (1950–1983 рр.). 



Протоколи засідань президії, пленумів, конференцій обласного, міського, 
районних комітетів ДТСААФ (1950–1983 рр.). 

Плани роботи, звіти з основної діяльності обласного та районних 
комітетів (1950–1983 рр.). 

Статистичні звіти про стан навчально-спортивної роботи, наявність і 
технічний стан автотранспортної техніки, роботу з кадрами, чисельність 
спеціалістів з вищою та середньою освітою (1958–1983 рр.). 

Документи (протоколи, доповіді, довідки) про військово-патріотичне 
виховання населення (1964–1967, 1972, 1975, 1977–1979, 1981–1982 рр.). 

Документи (накази, протоколи, довідки) змагань із технічних видів 
спорту, мотоспорту, судномодельного, водномоторного спорту (1967, 1974–
1977 рр.). 

Документи (списки, характеристики, нагородні листи) про нагородження 
працівників обласного і районних комітетів ДТСААФ «Почесним знаком 
ДТСААФ СРСР» та знаком «За активну роботу» (1975–1983 рр.). 

Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат 
(1962–1983 рр.). 

 

Комітет у справах фізкультури і спорту виконкому  
Бучацької районної ради депутатів трудящих, м. Бучач 

Ф. Р–3154, 13 од. зб., 1969–1971 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створений у 1969 р. 
 
Постанови обласного комітету. 
Протоколи засідань районного комітету, протоколи змагань зі спорту. 
Матеріали, постанови, положення про проведення 4-ї і 5-ї районної 

спартакіади. 
Зведені звіти про роботу комітету. 

Бучацька районна рада Союзу спортивних товариств  
та організацій, м. Бучач 

Ф. Р–3155, 17 од. зб., 1961–1968 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Районна рада Союзу спортивних товариств і організацій створена в 
1959 р. У 1968 р. реорганізована в комітет із фізичної культури і спорту. 

 
Постанови обласної ради. 
Рішення райвиконкому про виконання роботи з проведення районної 

спартакіади. 
Протоколи засідань районної ради. 
Матеріали, положення, постанови 2-ї спартакіади. 
Зведені звіти, статистичні звіти про роботу дитячих спортивних шкіл,  

текстові звіти. 



Комітет з фізичної культури і спорту виконкому Збаразької районної 
ради народних депутатів, м. Збараж 

Ф. Р– 3344, 58 од. зб., 1969–1980 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Накази про визначення суддівської колегії, райспорткомітету. Постанови, 
рішення райкому КПУ і виконкому районної ради. Положення про 
проведення спортивних заходів, змагань із різних видів спорту. 

Плани проведення спортивних змагань та інших спортивних заходів. 
Календарні плани спортивно-масових заходів, квартальні плани, 
перспективні плани будівництва спортивних споруд. Комплексний план 
розвитку. Зведені статистичні звіти, текстові звіти. Зведення про виконання 
плану, зобов’язання підготовки спортсменів. 

Довідки, інформація про проведення спортивних заходів, підсумки 
рейду-перевірки. Заходи, присвячені ХХІІ Олімпійським іграм (1980 р.). 

 

Тернопільська обласна санітарно-епідеміологічна станція, м. Тернопіль 

Ф. Р–1648, 2554 од. зб., 1944–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Заснована 15 серпня 1944 р. з метою здійснення попереджувального 
санітарного нагляду і вжиття заходів щодо боротьби з інфекційними та 
професійними захворюваннями. Невдовзі були створені районні 
санітарно-епідеміологічні станції, які в серпні 1957 р. реорганізовані в 
санітарно-епідеміологічні відділи лікарень. 
Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 17 липня 1968 р. райсан-
епідвідділення відокремлено від райлікарень і реорганізовано в районні 
санітарно-епідеміологічні станції. 

 
Положення про роботу дезінфектора у сільській лікарській дільниці 

(1947 р.). 
Статут господарського відділення профілактичної дезінфекції при обл-

санепідстанції (1950 р.). 
Накази та директивні вказівки Міністерства охорони здоров’я УРСР 

(1953–1954, 1956–1957, 1960, 1962–1969 рр.), Тернопільського облздоров-
відділу та обласної медичної ради (1947–1950, 1956–1960, 1962– 1969, 1971, 
1976–1980 рр.), постанови державного санітарного інспектора області та 
головного санітарного лікаря області (1961–1963 рр.). Рішення Терно-
пільського облвиконкому (1958–1960, 1965 рр.), колегії Міністерства 
охорони здоров’я УРСР (1950, 1961–1962, 1965 рр.), санепідемради 
облсанепідемстанції (1961–1963, 1965–1980 рр.), лабораторної ради 
облсанепідемстанції (1976–1980 рр.). 

Постанови та рішення Тернопільської обласної та районних 
надзвичайних протиепідеміологічних комісій (1945, 1946, 1948, 1950, 1951, 
1959, 1978, 1979 рр.), обласної державної санітарної інспекції (1950 р.). 
Постанови Президії Тернопільської обласної ради профспілок (1959–
1960 рр.). 

Накази по обласному відділу профілактичної дезінфекції (1954 р.). 



Директивні вказівки республіканської протитуляремійної станції 
(1953 р.). 

Листування з Міністерством охорони здоров’я УРСР, санітарно-
епідеміологічним управлінням та науково-дослідними установами (1953, 
1956–1958, 1961, 1965–1967 рр.). 

Протоколи нарад головних лікарів райсанепідстанцій і пастерівських 
пунктів (1951, 1952, 1954 рр.), засідань сантехради облсанінспекції та сан-
епідстанції (1953, 1963–1970 рр.), виробничих нарад облсанстанції (1958–
1960, 1965–1970 рр.), санепідемради при Тернопільській санепідемстанції 
(1956, 1957, 1960, 1962, 1964, 1967, 1970, 1972–1974, 1976 рр.), 
держсанінспекторів (1956 р.). 

Комплексні плани Міністерства охорони здоров’я УРСР щодо боротьби з 
інфекційними захворюваннями (1951, 1955–1958 рр.), комплексні плани 
профілактичних заходів по боротьбі з інфекційними захворюваннями в 
Тернопільській області (1949–1955, 1957–1979 рр.). 

Плани роботи Тернопільської обласної санітарно-епідеміологічної 
станції (1959, 1963–1966, 1970–1971 рр.), держсанінспекції та її структурних 
підрозділів (1954,1956 рр.), районних санбаклабораторій (1968 р.). 

Акти уповноваженого Міністерство охорони здоров’я  УРСР про 
результати перевірки стану протиепідеміологічної роботи в районах області 
(1953, 1956 рр.). 

Акти перевірки санітарно-епідеміологічних заходів, акти обстеження та 
довідки про перевірку діяльності установ (1961,1963–1965 рр.). 

Оперативні донесення та звіти облсанепідстанції про попереджувальний 
санітарний нагляд (1954, 1955, 1964 рр.). 

Схеми обстеження санітарного стану виробничих об’єктів, колгоспів, 
населених пунктів (1954 р.). 

Санітарні паспорти міст Бережани, Бучач, Заліщики, Копичинці (1952 р.), 
райсанепідстанцій (1953 р.), машинно-тракторних станцій (1954 р.), дитячих 
будинків (1954 р.), Заліщицького ремісничого училища (1956 р.), 
інфекційних відділів райлікарень (1965 р.). 

Паспорти санбаклабораторій районних лікарень (1966 р.), районних  
санепідстанцій (1970 р.). 

Санітарно-епідеміологічні огляди міських та районних санепідстанцій 
(1950, 1953, 1955–1957 рр.). 

Епідеміологічні характеристики районів Тернопільської області (1946–
1956 рр.). 

 Кон’юнктурні та санітарно-епідеміологічні огляди та звіти про 
епідзахворюваність і вжиті заходи в Тернопільській області (1944–1980 рр.). 

Кон’юнктурні звіти та огляди про роботу санепідстанцій (1946, 1948, 
1953 рр.). 

Пояснювальні записки та довідки про інфекційні хвороби та профілак-
тичні заходи (1951–1952, 1960–1970 рр.), промислову, шкільну та житлово-
комунальну санітарію (1954 р.), зведені матеріали перевірки виконання  
протиепідеміологічних заходів (1952 р.). 

Довідки, акти про стан виконання заходів щодо санітарного 
обслуговування населення (1970–1975 рр.). 



Річні звіти про роботу обласної, районних та міської санітарно-
епідеміологічних станцій (1950–1980 рр.), державної санітарної інспекції 
(1951–1954 рр.), пастерівських пунктів (1949, 1954–1961, 1963–1969 рр.), 
обласної та районних санітарно-бактерологічних лабораторій (1952–1955, 
1959, 1961–1969, 1977–1979 рр.). Звіти облсанепідемстанції та райсанстанцій 
із дезінфекційної справи (1958,1960– 1980 рр.), профілактики інфекційних 
захворювань серед населення районів області (1961–1966 рр.), звіти по 
санітарному нагляду за застосуванням отрутохімікатів (1965–1980 рр.), 
крапельних і кишкових інфекцій (1968–1980 рр.), особливо небезпечних 
інфекцій (1970–1980 рр.). 

Звіти про державний гігієнічно-санітарний нагляд (1962–1968 рр.). 
Звіти облсанстанції про санітарний нагляд: за житлово-комунальними 

об’єктами і санітарну охорону навколишнього середовища, комунальну 
санітарію в області (1958, 1960–1980 рр.); на промислових підприємствах 
області (1958, 1960– 1971 рр.); підприємствах харчової промисловості, 
громадського харчування та торгівлі (1960–1980 рр.). Звіти щодо гігієни 
дітей і підлітків, шкільної гігієни, санітарного нагляду за дитячими та 
підлітковими установами (1958, 1960–1980 рр.). Звіти з гігієни праці на 
промислових підприємствах та в сільському господарстві (1961–1963, 1969–
1980 рр.). 

Статистичні відомості про профілактичні заходи в області (1944–1945, 
1956, 1965, 1967, 1970 рр.). 

Статистичні звіти про стан епідзахворюваності і вжиті заходи (1944, 
1947, 1950–1951, 1953–1954,1956, 1958 рр.). 

Статистичні звіти про охоплення населення профілактичними 
щепленнями в області (1945–1948, 1954, 1960, 1962, 1965 рр.). 

Статистичні звіти про рух інфекційних захворювань в районах області та 
вжиті заходи (1944, 1946–1948, 1950–1955, 1957, 1959–1962, 1965–1980 рр.). 

Відомості про промислові об’єкти, що спускають стічні води у відкриті 
водойми в Тернопільській області (1953 р.). 

Список міст Тернопільської області, в яких необхідне будівництво 
каналізації та водопроводів (1954–1955 рр.). 

Висновки про проекти будівництва і відбудови будівель (1951–1962 рр.). 
 Будівельні плани облсанепідемстанції (1955 р.).  
Акти ревізії фінансово-господарської діяльності (1965, 1966–1968, 1972–

1980 рр.). 
Виробничо-фінансові плани та бухгалтерські звіти облсанепідемстанції 

та райсанстанцій (1944, 1947, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955–1960, 1967–
1980 рр.); кошториси та штатні розписи обласного та районних відділів 
санепідстанції, відділів профілактичної дезінфекції (1944–1980 рр.). 

Документи (протоколи, плани, списки, звіти, довідки) про роботу групи 
народного контролю (1974–1978 рр.). 

Документи профспілкового комітету: протоколи засідань місцевих 
комітетів, звітно-виборних зборів і загальних профспілкових зборів, плани 
роботи, звіти про роботу, статистичні та фінансові звіти, кошториси (1963–
1980 рр.). 

 



Борщівська районна санітарно-епідемічна станція райздороввідділу, 
м. Борщів 
Ф. Р–557, 2 од. зб., 1945 р. 

Бучацька районна санітарно-епідемічна станція райздороввідділу,  
м. Бучач 
Ф. Р–787, 2 од. зб., 1946 р. 

Великодедеркальська районна санітарно-епідемічна станція  
райздороввідділу, с. Великі Дедеркали 
Ф. Р–1851, 2 од. зб., 1948–1949 рр. 

Кременецька районна санітарно-епідемічна станція, м. Кременець 
Ф. Р–1928, 5 од. зб., 1944–1951 рр. 

Підгаєцька районна санітарно-епідемічна станція райздороввідділу, 
м. Підгайці 
Ф. Р–984, 5 од. зб., 1945–1947 рр. 

Теребовлянська районна санітарно-епідемічна станція  
райздороввідділу, м. Теребовля 
Ф. Р–681, 7 од. зб., 1944–1945 рр. 

Тернопільська міська санітарно-епідемічна станція міськздороввідділу, 
м. Тернопіль 
Ф. Р–741, 1 од. зб., 1945 р. 

Тернопільська обласна протималярійна станція, м. Тернопіль 

Ф. Р–1522, 48 од. зб., 1945–1954 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Рішення колегії Міністерства охорони здоров’я УРСР (1948–1950 рр.). 
Рішення виконкомів Тернопільської обласної ради і районних рад депутатів 
трудящих (1948–1954 рр.). 

Накази Тернопільського облздороввідділу (1948–1951, 1953 рр.), 
обласної протималярійної станції (1953, 1954 рр.). 

План заходів боротьби з малярією і гельмінтозами (1954 р.). 
Звіти про боротьбу з малярією (1945–1953 рр.). 
Звіти про фінансово-господарську діяльність (1946–1954 рр.), акт ревізії 

(1949 р.). 
Штатні розписи (1946–1954 рр.), кошториси (1946–1954 рр.). 
Відомості на видачу заробітної плати, особові рахунки (1945–1954 рр.). 
Особові справи співробітників (1948, 1949, 1952–1954 рр.). 



Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер, 
м. Тернопіль 

Ф. Р–2431, 148 од. зб., 1944–1957 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Накази Міністерств охорони здоров’я СРСР і УРСР, Тернопільського  
облздороввідділу (1947–1957 рр.). Рішення колегії Міністерства охорони 
здоров’я УРСР (1946, 1947 рр.), виконкомів Тернопільської обласної і міської 
рад (1947–1956 рр.). 

Протоколи нарад, зборів (1946, 1951, 1957 рр.). 
Плани заходів щодо боротьби з туберкульозом (1948, 1950–1953 рр.). 
Звіти (1945–1955 рр.). 
Кон’юнктурні огляди стану боротьби з туберкульозом, акти обстежень 

туберкульозних закладів області (1946–1957 рр.). 
Доповідні записки, довідки, характеристики, акти, відомості, 

повідомлення, інформація про стан боротьби з туберкульозом (1948–
1957 рр.). 

Штатні розписи, кошториси (1947–1956 рр.). 
Баланси, звіти, акти ревізії фінансової діяльності (1948, 1951–1957 рр.). 
Генеральний план будівництва Тернопільського тубдиспансеру (1947 р.), 

кошторис витрат на будівництво (1954 р.). Анкети і паспорт диспансеру 
(1944–1945 рр.). 

Листування з Українським науково-дослідним туберкульозним 
інститутом, районними відділами охорони здоров’я (1947–1957 рр.). 

Скарги громадян (1953–1955 рр.). 

Тернопільський обласний протизобний ендокринологічний диспансер, 
м. Тернопіль 

Ф. Р–3244, 151 од. зб., 1951–1979 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Рішення колегії Міністерства охорони здоров’я УРСР (1951 р.). 
Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР про заходи з профілактики і 

лікування епідемічного зобу в західних областях УРСР (1952, 1956, 1962 рр.). 
Кон’юнктурні огляди діяльності ендокринологічної служби області 

(1955–1979 рр.). Акти обстеження стану ендокринологічної допомоги 
населенню (1956, 1958, 1960, 1962 рр.). 

Статут (1963 р.), протоколи засідань обласного науково-медичного 
товариства ендокринологів (1963–1979 рр.), звіти про роботу товариства 
(1966–1979 рр.). 

Плани заходів щодо боротьби з епідемічним зобом (1952, 1953, 1958–
1968, 1975–1979 рр.). 

Звіти про стан ендокринологічної служби в районах області (1951–
1964 рр.). 

Документи (протоколи, звіти, кошториси, довідки) профспілкового 
комітету (1975–1979 рр.). 



Тернопільський обласний шкірно-венеричний диспансер, м. Тернопіль 

Ф. Р–1342, 25 од. зб., 1947–1954 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Накази облздороввідділу (1947–1949, 1951–1954 рр.). 
Річні звіти (1948–1954 рр.). 
Кошториси (1947–1949, 1952–1954 рр.). 
Касові книги (1950–1954 рр.). 
Відомості на видачу заробітної плати. Особові рахунки (1947–1954 рр.). 

Тернопільська обласна Вассерманська лабораторія обласного відділу 
охорони здоров’я, м. Тернопіль 

Ф. Р–1147, 9 од. зб., 1945–1948 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Накази (1945–1947 рр.). 
Штатні розписи (1945–1947 рр.). 
Кошторис (1947 р.). 
Фінансовий звіт (1947 р.). 
Відомості на видачу заробітної плати (1945–1948 рр.). 

 

РОЗДІЛ 21. 
 НАРОДНА ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА,  

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

Відділ народної освіти виконавчого комітету Тернопільської обласної 
ради народних депутатів, м. Тернопіль 

Ф. Р–18, 3028 од. зб., 1944–1980 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Заснований у грудні 1939 р. як відділ народної освіти Тернопільського 
облвиконкому. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від  
22 липня 1988 р. на його базі створено управління народної освіти 
облвиконкому. З 14 квітня 1992 р. – управління народної освіти 
Тернопільської облдержадміністрації. 

 
Накази, постанови, директивні вказівки, розпорядження, інструкції та 

роз’яснення Міністерства освіти УРСР, обласного відділу народної освіти з 
питань основної діяльності. 

Протоколи засідань ради при облвно, нарад завідувачів райвно та 
директорів, завдитсадками, обласних конференцій працівників народної 
освіти. 

Перспективні і зведені плани розгортання мережі, штатів, контингенту і 
бюджету установ народної освіти області, будівництва та зміцнення 
навчально-матеріальної бази, плани роботи облвно, навчально-методичної 
роботи, плани з праці. 



Піврічні та річні звіти про роботу облвно, міськвно, райвно, педучилищ, 
загальноосвітніх, спеціальних, допоміжних шкіл-інтернатів, дитячих 
будинків, методкабінетів, райпедкабінетів, технічних і спеціальних бібліотек. 
Звіти голів державних кваліфікаційних комісій, про проведення змагань, 
туристично-краєзнавчу роботу (1986–1970 рр.). 

Зведені і статистичні звіти з усіх видів діяльності установ народної 
освіти та інших підвідомчих закладів. Статистичні зведення та аналізи 
місячних, квартальних, річних звітів. Статистичні звіти про фонд зарплати і 
педагогічні кадри, рух і кількість учнів, стан шкіл, дитячих будинків, садків, 
таборів відпочинку і майданчиків, працевлаштування випускників (1966–
1977 рр.), бібліотечні фонди шкільних підручників, підготовку до нового 
навчального року, успішність учнів. Статистичні звіти з фінансово-
господарських питань. Статистичні відомості про кількість шкіл, учнів і 
вчителів на початку навчальних років. 

Документи (накази, звіти, відомості) про стан роботи з ліквідації 
неграмотності і малограмотності серед населення (1944–1954 рр), заходи 
щодо підвищення освіти молоді, яка працює. 

Матеріали обласних конференцій працівників народної освіти. 
Зведені відомості тарифікації. Довідки та інформації про стан освіти, 

роботу облвно, райвно, обласних відділень педагогічних товариств, нарад-
семінарів. Відомості про завершення переходу до загальної середньої освіти 
молоді (1973 р.), діючу мережу шкіл, стан і заходи щодо поліпшення роботи 
дитячих будинків, підсумки перевірок шкіл і педучилищ, стан військово-
патріотичного виховання учнів, підсумки іспитів і літнього оздоровлення. 

Довідки та інформації про використання коштів на утримання 
навчальних закладів, організацію шефської допомоги загальноосвітнім 
школам. 

Акти перевірок роботи шкіл, дитсадків, обстеження роботи дошкільних 
установ, прийому в експлуатацію завершених об’єктів. 

Списки нагороджених працівників, установ та шкіл області. 
Особові рахунки працівників та службовців облвно, баланси, штатні 

розписи і кошториси. 
 

Управління освіти Тернопільської міської ради  
депутатів трудящих, м. Тернопіль 

Ф. Р–3076, 469 од. зб., 1946–1973 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено як відділ народної освіти Тернопільського міськвиконкому в 
грудні 1939 р. Із травня 1992 р. – у складі управління освіти, культури, 
науки міської держадміністрації. Як управління освіти Тернопільської 
міської ради створено згідно з рішенням виконавчого комітету 
Тернопільської міської ради народних депутатів від 23 серпня 1994 р. 

 
Постанови Міністерства освіти УРСР, накази міськвно, рішення 

Тернопільського міськвиконкому з питань освіти. Резолюції та рішення 
нарад, конференцій, зборів учителів. 



Протоколи засідань ради при міськвно, нарад директорів і завучів, 
засідань секцій та методичних об’єднань, нарад, педрад, загальних зборів 
учителів шкіл міста. Протоколи засідань завідувачів садками міста, очно-
заочних шкіл (1954–1958 рр.), міських батьківських зборів. 

Перспективні та річні плани розгортання мережі, контингенту, педкадрів 
закладів народної освіти, охоплення навчанням молоді віком від 16 до 
29 років, плани роботи міськвно, шкіл передового досвіду. Плани розвитку 
закладів народної освіти (1965–1967 рр.), роботи і будівництва дитсадків, 
запровадження виробничого навчання в школах міста (1958–1965 рр.), 
проведення літнього оздоровлення та зимових канікул. 

Річні звіти міськвно про роботу закладів народної освіти та підвідомчих 
установ. Звіти про виконання планів із праці,  стан навчально-виховної 
роботи, фізичного виховання, чисельність працівників та службовців, склад 
спеціалістів із вищою і середньою спеціальною освітою. Зведені і 
статистичні звіти про успішність, працевлаштування, ліквідацію 
неписьменності серед дорослого населення (1952 р.). Бухгалтерські звіти. 

Документи (рішення, довідки, відомості) про готовність шкіл до 
перевідних і випускних іспитів, матеріали про підготовку до нового 
навчального року. Довідки, інформація про проведення спортивно-масових 
заходів. Матеріали про роботу з батьками, підготовку до цивільної оборони 
учнів, доповідні записки про підвищення виховного і науково-методичного 
рівня викладання. Накази, довідки про результати перевірок навчально-
виховної роботи в дитсадках (1967–1973 рр.), попередження правопорушень 
і підшефну допомогу школам.  

Доповідні записки, довідки про підсумки навчально-виховної роботи в 
школах міста, роботу з кадрами, стан викладання окремих предметів, якість 
навчання, стан методичної роботи, про переведення шкіл на нові навчальні 
програми в початкових класах (1969 р.), зміцнення навчально-матеріальної 
бази, комплектацію класів.  

Довідки про контроль і керівництво навчально-виховною роботою, стан 
народної освіти в місті (1950–1960 рр.), виконання закону про всеобуч (1952–
1953 рр.). Інформації про заходи міськвно щодо покращення роботи шкіл 
міста, посилення політехнізації навчання, передовий досвід. 

Рапорти про виконання закону СРСР «Про загальне обов’язкове 8–річне 
навчання» (1963 р.), звернення міського учнівського колективу до молоді. 

Інформації про святкування 200-річчя від дня народження І. Котля-
ревського (1969 р.). 

Доповіді про роботу шкіл міста, доповіді працівників освіти на 
вчительських конференціях, нарадах, батьківських зборах. 

Акти комісій із проведення оглядів-конкурсів середніх шкіл міста, 
перевірок навчально-виховної роботи. Штатні розписи, баланси і кошториси. 



Відділи народної освіти виконавчих комітетів  
районних рад народних депутатів 

28 фондів, 3622 од. зб., 1939–1941, 1943–1988 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створені в 1940 р. як районні відділи народної освіти (райвно) 
виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих.  

 
Постанови, рішення, директивні вказівки Міністерства народної освіти 

УРСР(1944–1951 рр.), райвно, накази з основної діяльності. 
Протоколи засідань рад при заврайвно, книги протоколів методичної 

ради і нарад директорів шкіл, протоколи методичних комісій і методичних 
нарад учителів, засідань педрад, кущових та виробничих нарад учителів 
районів, активу працівників народної освіти, батьківських зборів. 

Плани роботи райвно, розгортання мережі і контингенту шкіл. 
Перспективні плани розвитку народної освіти районів (1971–1975, 1976–
1980 рр.), переходу шкіл на однозмінне навчання, будівництва шкіл та 
гуртожитків (1968–1970 рр.), плани зайнятості молоді віком до 29 років 
(1961–1965 рр.). Плани переходу на загальну середню освіту (1968–1971 рр.), 
роботи шкіл передового досвіду, навчально-методичної роботи, проведення 
семінарів для вчителів та поглиблення курсової перепідготовки. 

Річні зведені звіти з основної діяльності та про підсумки навчально-
виховної роботи шкіл районів, педкабінетів. 

Зведені статистичні звіти про кількість працівників за освітою, стажем 
роботи, про успішність і рух учнів, їх працевлаштування і подальше 
навчання випускників шкіл. Річні фінансові звіти, звіти про озеленення, 
суспільно-корисну роботу, виконання бюджетів. 

Документи про розвиток народної освіти, досвід роботи дошкільних 
установ, нагородження працівників та учнів, роботу методкабінетів. 
Матеріали (доповіді, довідки, програми) конференцій і нарад учителів, 
інформації, доповідні записки фронтальних інспекторських перевірок. 
Листування з облвно про керівництво і методику роботи шкіл, проведення 
олімпіад. 

Довідки, інформація про роботу райвно, вчителів шкіл, дитячих установ, 
патронування та опіку над неповнолітніми, методичну і позакласну роботу. 
Доповідні записки, інформація про узагальнення досвіду роботи шкіл, 
виконання асигнувань, роботу оздоровчих таборів, готовність до нового 
навчального року. 

Акти перевірок шкіл районів, аналізи та пояснювальні записки до мережі 
шкіл. Відомості нарахування зарплати, наявність навчальних кабінетів. 
Списки нагороджених вчителів та учнів. 

Штатні розписи, бюджети і кошториси. 
 

Бережанський, Ф. Р–475, 343 од. зб., 1944–1968 рр. 
Білобожницький, Ф. Р–1202, 65 од. зб., 1944–1959 рр. 
Борщівський, Ф. Р–555, 165 од. зб., 1945–1947 рр. 
Буданівський, Ф. Р–1243, 38 од. зб., 1944–1951 рр. 
Бучацький, Ф. Р–2182, 284 од. зб., 1944–1980 рр. 



Великобірківський, Ф. Р–708, 29 од. зб., 1943–1961 рр. 
Великодедеркальський, Ф. Р–1849, 2 од. зб., 1946–1947 рр. 
Вишнівецький, Ф. Р–1195, 13 од. зб., 1944–1963 рр. 
Гримайлівський, Ф. Р–594, 11 од. зб., 1944–1959 рр. 
Гусятинський, Ф. Р–1748, 13 од. зб., 1944–1977 рр. 
Збаразький, Ф. Р–402, 230 од. зб., 1947–1982 рр. 
Зборівський, Ф. Р–1359, 36 од. зб., 1944–1982 рр. 
Золотниківський, Ф. Р–523, 11 од. зб., 1944–1947 рр. 
Кременецький, Ф. Р–1084, 231 од. зб., 1939–1976 рр. 
Лановецький, Ф. Р–20, 320 од. зб., 1939–1941, 1944–1988 рр. 
Монастириський, Ф. Р–3163, 175 од. зб., 1949–1983 рр. 
Мельнице-Подільський, Ф. Р–790, 33 од. зб., 1944–1962 рр. 
Новосільський, Ф. Р–658, 74 од. зб., 1945–1959 рр. 
Підгаєцький, Ф. Р–1472, 45 од. зб., 1944–1963 рр. 
Підволочиський, Ф. Р–552, 334 од. зб., 1944–1980 рр. 
Почаївський, Ф. Р–1422, 21 од. зб., 1946–1962 рр. 
Пробіжнянський, Ф. Р–585, 95 од. зб., 1947–1959 рр. 
Скалатський, Ф. Р–508, 88 од. зб., 1944–1963 рр. 
Струсівський, Ф. Р–2239, 48 од. зб., 1941, 1944–1955 рр. 
Скала-Подільський, Ф. Р–368, 14 од. зб., 1944–1958 рр. 
Тернопільський, Ф. Р–3187, 200 од. зб., 1966–1977 рр. 
Чортківський, Ф. Р–3172, 249 од. зб., 1945–1977 рр. 
Шумський, Ф. Р–515, 2 од. зб., 1944 р. 

Тернопільське обласне управління  
професійно-технічної освіти, м. Тернопіль 

Ф. Р–3218, 1191 од. зб., 1969–1988 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено як Тернопільське обласне управління професійно-технічної 
освіти згідно з наказом державного комітету Ради Міністрів УРСР з 
професійно-технічної освіти від 30 липня 1969 р. Ліквідовано відповідно 
до наказу Міністерства народної освіти УРСР від 5 серпня 1988 р. У 
1988 р. функції передані управлінню народної освіти. На основі рішення 
Тернопільської обласної ради народних депутатів від 26 грудня 1991 р. – 
обласний комітет з профтехосвіти управління народної освіти 
облвиконкому. Відповідно до указу Президента України від 8 травня 
1996 р. – комітет з професійно-технічної освіти управління освіти 
Тернопільської обласної держадміністрації. 

 
Постанови Ради Міністрів УРСР, накази, рішення Держкомітету з 

профтехосвіти УРСР (1969–1979 рр.), колегії начальника управління 
профтехосвіти Тернопільської області з діяльності управління та училищ. 
Рішення навчально-методичної ради при управлінні. 

Листування з держкомітетом та обласними організаціями щодо питань 
вдосконалення системи профтехосвіти, набору і випуску учнів. 

Книги протоколів засідань навчально-методичної ради при управлінні 
профтехосвіти. Протоколи і рішення педагогічних конференцій та обласних 
методичних секцій працівників системи профтехосвіти. 



Перспективні плани розвитку матеріально-технічної бази управління і 
профтехучилищ. П’ятирічні, річні та квартальні плани набору і випуску 
учнів, зведені плани з праці, прийому учнів. Виробничо-фінансові плани. 
Заходи щодо організації виробничого навчання, охорони праці і стану 
техніки безпеки. 

Зведені та статистичні звіти про фінансово-господарську діяльність, 
виконання планів з праці,  підсумки навчально-виховної роботи і 
виробничого навчання за рік, прийом на навчання, результати випускних 
кваліфікаційних іспитів, випуск учнів і скерування на роботу. Звіти про 
методичну роботу, вдосконалення навчально-матеріальної бази, 
проходження виробничої практики, участь в оглядах-конкурсах. 

Звіти про роботу бібліотек, стан культурно-виховної роботи (1969–
1979 рр.). Статистичні звіти про мережу навчальних закладів, наявність і рух 
контингенту учнів, результати навчальної роботи, чисельність працівників 
апарату, розподіл за посадами. Статистичні звіти і довідки про підвищення 
кваліфікації керівних та інженерно-педагогічних працівників, витрати на 
утримання апарату управління, наявність сільських профтехучилищ, 
автомобілів, обладнання, гаражів, стан рослинництва і тваринництва в 
сільських ПТУ. Фінансові звіти. 

Відомості про будівництво навчальних закладів системи профтехосвіти, 
майстерень, лабораторій і навчальних кабінетів. 

Документи (плани, звіти, інформації, показники) про організацію 
філіалів міських базових підприємств, проведену роботу з розвитку технічної 
і художньої творчості, проведення обласних конференцій і педчитань, 
конкурсів серед учнів, хід виконання заходів. 

Доповіді, звернення, плани обласного активу інженерно-педагогічних 
працівників училищ. Матеріали про відмінників навчання, роботу 
оздоровчих таборів праці та відпочинку. 

Довідки, інформація, акти комплексних і тематичних інспекторських 
перевірок, акти прийому-передачі профтехучилищ, інформації про розвиток 
системи профтехосвіти, надання методичної допомоги училищам. 

Доповіді начальника обласного управління профтехосвіти на нарадах. 
Карточки і паспорти-характеристики профтехучилищ. 

Представлення до нагород. Фотоальбоми про досвід роботи училищ. 
Штатні розписи, баланси, кошториси. 

Документи профспілкового комітету. 

Тернопільський державний медичний інститут, м. Тернопіль  

Ф. Р–2984, 3504 од. зб., 1957–1987 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створений як Тернопільський державний медичний інститут відповідно 
до постанови Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1957 р. Постановою 
Кабінету Міністрів України від 1 липня 1992 р. інституту присвоєно ім’я 
І. Я. Горбачевського. В 1997 р. на його базі створено Тернопільську 
державну медичну академію ім. І. Я. Горбачевського (постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р.). З 2004 р. – університет. 

 



Накази, рішення, розпорядження, директивні вказівки Міністерства 
охорони здоров’я УРСР, Міністерств вищої і середньої спеціальної освіти 
СРСР і УРСР, накази інституту з основної діяльності, стану навчального 
процесу та наукової діяльності. Доповідні записки та листування з 
Міністерствами, науково-дослідними інститутами та кафедрами 
медінституту з питань наукової роботи. 

Статути медінституту (1957, 1969 рр.), обласних медичних товариств. 
Протоколи засідань ректорату, вченої і наукової рад, центральних і 

циклічних методичних рад і методичного кабінету, комісій допомоги 
органам охорони здоров’я області, науково-практичних, міжкафедральних і 
клінічних конференцій. Протоколи прийому державних іспитів, результатів 
наукових робіт, спільних наукових завдань кафедр комісій, виробничих та 
методичних нарад, обласних медичних товариств. 

Плани роботи вченої ради та її комісій, роботи кафедр, ректорату, 
центрального методкому, наукової і навчальної частин, підготовки і видання 
монографій. Плани лекцій і практичних занять, навчальні плани за 
спеціальностями та окремими дисциплінами, робочі плани для студентів. 
Перспективні та річні плани науково-дослідних і дисертаційних робіт (1966–
1970 рр.). Плани підготовки, набору студентів, наукової організації праці та 
оптимізації навчального процесу, виховних заходів. Пропозиції щодо 
реорганізації медичної і фармацевтичної освіти, змін навчальних програм і 
методик викладання. 

Документи (протоколи, доповіді, співдоповіді, тези, програми, 
запрошення) науково-практичних конференцій, пленумів правлінь наукових 
товариств, перевірки міністерської комісії (1973 р.), проведення конкурсів на 
кращу кафедру. Матеріали захисту дисертацій, затвердження іменних 
стипендій. 

Звіти про навчально-методичну, науково-дослідну, виховну, лікувальну і 
громадську роботу інституту, вечірнього факультету, деканату, кафедр. Звіти 
державних іспитаційних комісій, товариств, гуртків. Звіти про допомогу 
органам охорони здоров’я, роботу медичних наукових товариств, 
підвищення кваліфікації викладачів. Звіти керівників про студентську 
практику та житлово-побутові умови студентів. 

Бухгалтерські звіти, статистичні звіти про кадри, роботу аспірантури, 
клінічної ординатури і кафедр, рух і чисельність студентів та підсумки 
заліково-іспитаційних сесій. 

Довідки, відомості про основні досягнення інституту, виконання наказів 
Міністерств, науково-дослідну роботу кафедр, публікації про працівників, 
стан і виконаня дисертаційних робіт, кількість прочитаних лекцій, доповідей 
та їх тематику, про хід випускних державних іспитів, кількість лікувально-
профілактичних закладів у Тернопільській області, про інфекційні 
захворювання, педнавантаження викладачів. 

Показники роботи інституту (1968–1980 рр.). Аналізи, інформації, 
пояснювальні записки про перевірку організації та проведення вступних 
іспитів. Наукові роботи, методичні посібники, збірники статей, текстів, 
словники, анотації та плани кандидатських і докторських робіт, методичні і 
тематичні розробки занять, огляди, стенограми і плани лекцій, теми-завдання 
науково-дослідних робіт, рецензії та відгуки на них, картки обліку і 
тематичні картки на дослідження. 



Особові справи аспірантів (1964–1968 рр.), списки професорсько-
викладацького складу, вченої і бібліотечної рад, методичних комісій, кращих 
студентів і викладачів, які захистились або подали до захисту дисертації. 

Паспорт кадрів, атестаційні листи клінічних ординаторів. 
Акти і довідки перевірок. Документи профспілкового комітету. 
Штатні розписи, кошториси. 

Тернопільський національний педагогічний університет 
ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль  

Ф. Р–21, 1721 од. зб., 1939–2005 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

У зв’язку з реорганізацією Кременецького ліцею у квітні 1940 р. 
створений Кременецький державний учительський інститут.  У серпні 
1950 р. його реорганізовано в педагогічний інститут відповідно до 
постанови Ради Міністрів УРСР від 21 липня 1969 р. Кременецький 
педінститут переведено до м. Тернопіль і перейменовано на 
Тернопільський державний педагогічний інститут. У 1979 р. йому 
присвоєно ім’я Я. Галана. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 червня 1997 р. на базі інституту створено Тернопільський 
державний педагогічний університет.  Згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 19 листопада 1997 р. йому присвоєно ім’я 
Володимира Гнатюка. У 2004 р. університетові надано статус 
національного. 

 
Накази, постанови, директивні вказівки, розпорядження та інструктивні 

матеріали народного комісаріату освіти УРСР (1939–1940 рр.), міністерств 
вищої і середньої спеціальної освіти СРСР і УРСР, начальника управління 
педвузів Міністерства освіти,  ректорату, деканів інституту, навчальної 
частини з питань управління та основної діяльності ВНЗ. 

Статут Кременецького державного педінституту (1961 р.). Листування з 
Міністерствами з питань фінансування та прийому до інституту. 

Протоколи засідань вченої ради, кафедр інституту, засідань конкурсних і 
рахункових комісій та колегії з розподілу випускників, засідань рад 
факультетів, кафедр, протоколи загальних зборів професорсько-
викладацького складу, протоколи-стенограми нарад представників кафедр, 
засідань місцевого комітету профспілки. 

Перспективні і річні плани науково-дослідної і навчально-виховної 
роботи інституту, факультетів і кафедр, заочного відділення, кабінетів. 
Навчальні плани за спеціальностями, плани підвищення наукової 
кваліфікації викладачів, роботи секцій 2–річного університету передового 
досвіду, міжсесійної роботи із студентами-заочниками, розподілу молодих 
спеціалістів, підготовки і проведення прийому студентів. Пропозиції щодо 
перебудови системи народної освіти. 

Звіти про діяльність інституту і заочного відділення, роботу факультетів, 
кафедр, деканатів, наукових студентських гуртків, державних іспитаційних 
комісій. Звіти про результати науково-дослідної роботи студентів, роботу 
бібліотеки, педпрактику студентів, підсумки заліково-іспитаційних сесій, 
поліпшення стану викладання окремих дисциплін, роботу з кадрами, 



підготовку медичних сестер запасу, для цивільної оборони, роботу 
господарської частини, виконання кошторисів витрат. 

Звіти з основної діяльності, фінансові звіти. Статистичні звіти про 
контингент студентів та їх рух, чисельність працівників з вищою і середньою 
спеціальною освітою, розподіл студентів за курсами, спеціальностями, хід 
прийому і результати вступних і підсумки перевідних іспитів. 

Документи (програми, тези доповідей) науково-теоретичних 
конференцій, святкування 150–річчя від дня народження Т. Шевченка (1963–
1964 рр.). 

Матеріали (довідки, інформація, заяви) засідань конкурсних комісій, 
результати вивчення успішності студентів. Доповідні записки, інформація 
про навчально-виховну і науково-дослідну роботу кафедр, підготовку до 
нового навчального року. Графіки виконання навчальних планів 
викладачами. 

Відомості про підготовку до друку монографій, статей, рецензій і 
дисертацій, досвід роботи кафедр. Наукові праці, статті, збірники, нариси, 
автореферати дисертацій, тематичні картки навчально-дослідної роботи 
викладачів. Стенограми і конспекти лекцій, тези та доповіді професорсько-
викладацького складу, рецензії на програми викладання окремих предметів, 
списки наукових публікацій. 

Довідки про стан навчально-методичної та науково-дослідної роботи 
кафедр, факультетів, про можливий контингент студентів і розрахунок годин 
на кафедрах, випуск молодих спеціалістів. 

Акти докуметальних ревізій, перевірки роботи кафедр, огляду готовності 
до навчального року, фінансово-господарської діяльності. 

Штатні розписи, баланси і кошториси. Документи профспілкового 
комітету. 

Тернопільський державний приладобудівний інститут, м. Тернопіль  

Ф. Р–3327, 140 од. зб., 1960–1970 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створений у березні 1960 р. як загальнотехнічний факультет Львівського 
політехнічного інституту з вечірньою і заочною формами навчання, у 
1962 р.  відкрито стаціонарне відділення. Наказом Міністерства вищої і 
середньої спеціальної освіти УРСР від 15 травня 1964 р. на його базі 
організований філіал Львівського політехнічного інституту. Відповідно 
до постанови Ради Міністрів УРСР від 27 лютого 1991 р. на основі 
філіалу створено Тернопільський приладобудівний інститут. У квітні 
1995 р. інституту присвоєно ім’я Івана Пулюя. Відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1996 р. утворено 
Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя. 11 
грудня 2009 р. відповідно до наказу Президента України отримав 
статус національного. 

 
Накази Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР. Накази з 

основної діяльності. Статут філіалу (1970 р.). Листування щодо розвитку 
філіалу та його навчально-лабораторної бази. 



Протоколи засідань вченої ради філіалу, кафедр, методичної, наукової та 
конкурсної комісій, предметно-методичних секцій, наукових студентських 
гуртків. 

Плани навчально-виховної та науково-дослідної роботи, розподілу 
педагогічного навантаження, прийому і випуску студентів. Плани роботи 
вченої ради, факультетів, кафедр, науково-дослідного сектора. Звіти про 
роботу філіалу, факультетів, кафедр, студентського наукового товариства, 
бібліотеки. Документи (плани, доповіді, тези, рецензії) про науково-дослідну 
роботу філіалу кафедр, присвоєння вчених звань. 

Звіти, довідки, інформація про стан навчально-виховної роботи 
студентів, підготовку кадрів, хід прийому і результати іспитів, розподіл 
молодих спеціалістів. 

Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів із вищою і 
середньою спеціальною освітою, контингент студентів, фінансові звіти. 
Програми, тези доповідей наукових конференцій, матеріали про 
затвердження іменних стипендій. 

Акт про передачу приміщення (1962 р.), баланси, кошториси, штатні 
розписи. 

Документи профспілкового комітету. 

Тернопільська академія народного господарства, м. Тернопіль 

Ф. Р–3219, 981 од. зб., 1966–1975 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створена згідно з наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної 
освіти УРСР від 30 червня 1966 р. як відділення фінансово-економічного 
факультету Київського інституту народного господарства, 1 вересня 
1967 р. реорганізовано в Тернопільський факультет цього ж інституту. У 
січні 1971 р. організовано Тернопільський фінансово-економічний 
інститут (наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР 
від 11 грудня 1970 р.). Згідно з наказом Міністерства вищої і середньої 
спеціальної освіти УРСР від 11 серпня 1989 р. інститут перейменовано 
на Тернопільський інститут народного господарства. Відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 р. на базі 
інституту створено Тернопільську академію народного господарства. У 
квітні 2005 р. її перейменовано в Тернопільський державний 
економічний університет. 29 вересня 2006 р. отримав статус 
національного. 

 
Накази, рішення та розпорядження міністерств, ректора, деканів із 

питань основної діяльності. 
Протоколи ректорату, вченої та методичної ради, виробничих і 

методичних нарад, предметно-методичних секцій, наукової та рахункової 
комісій, засідань кафедр, конкурсних комісій, наукових студентських 
гуртків, спортивних клубів, профспілкових зборів і засідань комітету 
профспілки. Положення про науково-дослідний сектор, навчальну частину. 
Статут інституту (1970 р.). 

Плани роботи вченої ради, ректорату, методичної роботи факультетів, 
навчально-виховної і науково-дослідної роботи відділень, факультетів, 



кафедр і науково-дослідного сектора. Плани виховних заходів, 
персонального розподілу педнавантажень, прийому студентів, розвитку 
наукових досягнень, додаткових потреб у спеціалістах з вищою освітою 
(1966–1975 рр.). 

Документи (звіти, доповіді) про проведення державних іспитів, вручення 
дипломів і присвоєння вчених звань, хід науково-дослідної роботи кафедр, 
організацію і реорганізацію навчально-методичної роботи. Матеріали 
(відомості, аналізи) про успішність студентів, конкурси наукових 
студентських робіт. 

Документи наукових конференцій. Лекції, автореферати дисертацій, тези 
доповідей, рецензії, відгуки, методичні праці професорсько-викладацького 
складу. 

Звіти про підсумки роботи відділень, факультетів, кафедр, науково-
дослідного сектора, бібліотеки, методичних секцій, студентських наукових 
гуртків і товариств. Звіти про хід прийому і результати вступних іспитів, 
підсумки заліково-іспитаційних сесій, рух контингенту студентів, про роботу 
з кадрами, господарську діяльність інституту. 

Статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів з вищою і 
середньою спеціальною освітою за віком, стажем роботи, розподіл студентів 
за курсами. Фінансові звіти. 

Довідки та інформація про хід виконання заходів Міністерства про 
вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості підготовки 
спеціалістів, рівня викладання окремих дисциплін, підготовку науково-
педагогічних кадрів. 

Довідки про роботу та організаційно-масові заходи кафедр. 
Книги обліку роботи бібліотеки, акти передачі і прийому книг. 
Списки членів вченої ради. 
Документи ревізій фінансово-господарської діяльності. 
Штатні розписи, баланси і кошториси. 
Документи профспілкового комітету. 

Тернопільська обласна дитяча технічна станція  
обласного відділу народної освіти, м. Тернопіль 

Ф. Р–1025, 44 од. зб., 1945–1969 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Плани занять гуртків (1949–1952 рр.). 
Матеріали (протоколи, звіти, положення, списки) про проведення 

змагань (1965–1969 рр.). 
Статистичні звіти позашкільних установ (1962–1968 рр.). 
Кошториси витрат бюджетних засобів (1945–1952 рр.). 
Річні, місячні бухгалтерські звіти (1945–1952 рр.). 
Оборотна відомість (1952 р.). 
Інформація, довідки, заходи (1960–1969 рр.). 
Списки працівників (1966–1967 рр.). 



Тернопільська державна музична школа, м. Тернопіль 

Ф. Р–1552, 5 од. зб., 1944–1952 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створена 15 жовтня 1944 р. 
 

Накази Тернопільського обласного управління культури. 
Рішення першої республіканської профспілкової конференції працівників 

мистецтва (1945 р.). 
Рішення обласного виконавчого комітету. 
Протоколи засідань педагогічних, методичних нарад, періодичних 

комісій, батьківського комітету, загальних профспілкових зборів. Книга 
протоколів батьківських зборів. 

Піврічні навчальні плани музичної школи. 
Звіти про роботу музичної школи, вчителів. 
Квартальні касові плани. 
Програми, протоколи, журнал відкритих і закритих академічних 

концертів. Паспорти музичної школи (1946, 1949 рр.). 
Річні, квартальні і місячні звіти про чисельність працівників. 
Кошториси і штатні розписи адміністративно-управлінських видатків. 

Кошториси на ремонт приміщення музичної школи (1944 р.). 
Річні баланси. Книга реєстрації оцінок. 

Тернопільський міський Будинок піонерів, м. Тернопіль 

Ф. Р–1378, 19 од. зб., 1945–1952 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Книги кредитів і витрат (1945–1949 рр.). 
Кошториси витрат (1945–1952 рр.). 
Головний журнал (1946 р.). 
Річні бухгалтерські та фінансові звіти (1945–1952 рр.). 

Тернопільська обласна станція юних натуралістів обласного відділу 
народної освіти, м. Тернопіль 

Ф. Р–2624, 234 од. зб., 1949–1978 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Обласна станція юних натуралістів розпочала діяльність 1 вересня 
1948 р. Її завданнями було: здійснення керівництва навчально-дослідною 
роботою на станціях юних натуралістів, вивчення, узагальнення й 
поширення передового досвіду шкіл і позашкільних установ з організації 
дослідної роботи в учнівських виробничих бригадах, на навчально-
дослідних ділянках. 

 
Рішення обласного оргкомітету (1962 р.). 
Матеріали (протоколи, звіти, інформації, постанови, списки, накази, 

характеристики) про хід олімпіад та конкурсів (1964–1978 рр.). Доповідні 
записки, характеристики, довідки про роботу станції юних натуралістів 
(1949–1952, 1955, 1958, 1959, 1962, 1964, 1975 рр.). Положення про 



консультаційний пункт при станції (1955 р.), постанови (1962, 1968, 
1973 рр.). 

Протоколи засідання оргкомітетів області і районів (1967–1972, 1976, 
1978 рр.), методичної ради (1973–1978 рр.), журі (1956, 1960, 1966, 1972 рр.). 

Кошториси і штатні розписи (1949–1962 рр.). 
Плани роботи обласних і районних станцій (1949–1956, 1960–1976 рр.). 
Звіти, заходи про роботу станції (1950–1978 рр.) 
Статистичні дані про роботу шкіл області (1949, 1950 рр.). 
Річні фінансові звіти (1950–1957 рр.), річні баланси (1954, 1955, 

1958 рр.). 
Акт документальної ревізії фінансово-господарської діяльності (1957 р.). 

Інформації (1952–1956, 1958, 1960, 1962–1965, 1967, 1969, 1972, 1974, 
1978 рр.). 

Списки кандидатів, учасників і експертів Виставки досягнення народного 
господарства СРСР (1962, 1964, 1968, 1969, 1974 рр.). Методичні посібники 
та реферати про роботу гуртків (1958, 1971, 1974 рр.). Фотоальбоми учнів 
шкіл (1960–1977 рр.). 

Тернопільська школа фабрично-заводської освіти № 4 Львівського 
міжобласного управління трудових резервів, м. Тернопіль 

Ф. Р–2124, 19 од. зб., 1945–1951 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Книги наказів учнів, працівників школи. 
Протоколи засідань іспитаційної комісії і відомості про атестацію учнів 

(1946, 1948 рр.). 
Звіти про роботу школи (1949 р.). 
Відомості на видачу заробітної плати працівникам (1949–1951 рр.). 
Особові рахунки працівникам школи (1947, 1950 рр.). 
Списки особового складу (1947, 1950 рр.). 
Особова справа директора школи (1949 р.) 

Бережанський технікум механізації та електрифікації сільського 
господарства Міністерства сільського господарства УРСР, м. Бережани 

Ф. Р–3198, 109, 1959–1967 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Бережанський технікум механізації сільського господарства 
організований згідно з наказом Міністерства сільського господарства 
УРСР від 11 березня 1959 р. № 217. 1 вересня 1966 р. перейменований на 
Бережанський технікум механізації та електрифікації сільського 
господарства. 

 
Накази, рішення Тернопільського облвиконкому. 
Протоколи засідань педагогічних рад. 
Зведений навчальний план. Плани роботи заочного відділення, політико-

виховної роботи. 



Листування з вищестоячими організаціями з основних питань підготовки 
кадрів, навчально-матеріальної бази, про умови праці, техніку безпеки. Річні 
фінансові звіти з основної діяльності. Статистичні звіти. Річні звіти 
навчальної частини. Книга обліку кредитів і витрат. 

Кошториси. Штатні розписи адмінперсоналу. 
Акти перевірки фінансово-господарської діяльності. 

Бережанське медичне училище, м. Бережани 

Ф. Р–3193, 132 од. зб., 1952–1972 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створено в 1952 р. Міністерством охорони здоров’я УСРС як школа 
медичних сестер. У липні 1954 р. реорганізавано в медичне училище, яке 
здійснювало підготовку медичних сестер і фельдшерів. У 1965 р. відділ 
медичних сестер реорганізовано в акушерський відділ. У 1974 р. 
Бережанське медичне училище ліквідовано. 

 
Накази про реорганізацію середніх медичних навчальних закладів в 

Україні, призначення кваліфікаційних комісій, середніх медичних закладів 
(1954, 1965 рр.). 

Протоколи засідань педрад, профсоюзних зібрань, місцевого комітету, 
методичних секцій вчителів загальноосвітніх дисциплін. Плани роботи, 
підготовки кадрів. План персонального розподілу молодих спеціалістів 
(1967 р.). 

Інформація про проведення методичної і виховної роботи. 
Текстові звіти, статистичні звіти про чисельність і склад спеціалістів, які 

мають вищу і середню освіту, результати іспитів, рух і розподіл учнів і 
працівників за віком і стажем роботи. Звіт про виконання кошторису витрат. 

Штатні розписи і кошториси витрат. 
Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності. 
Дипломи і грамоти про нагородження училища і окремих курсів за 

активну участь у культурному житті району й області (1970 р.) Альбоми, 
реферати. 

Борщівський технікум механізації та електрифікації сільського 
господарства Міністерства сільського господарства, м. Борщів 

Ф. Р–3274, 238 од. зб., 1955–1978 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Технікум організований відповідно до наказу Міністерства сільського 
господарства УРСР від 6 квітня 1955 р. № 186. 

 
Накази, директивні вказівки обласного управління сільського 

господарства (1958–1959, 1962, 1964–1970, 1973, 1977 рр.). 
Постанови Міністерства сільського господарства УРСР (1959, 1971, 

1972 рр.). 
Рішення міжобласної ради, Тернопільської обласної та Борщівської 

районної ради депутатів трудящих (1956, 1961, 1963–1970, 1976 рр.). 



Протоколи засідань педагогічної ради, загальних зборів студентів та 
викладачів (1958–1978 рр.). 

Плани робіт педради, бібліотеки, культурно-масової і спортивно-масової 
роботи (1970–1978 рр.). 

Звіти про роботу державної кваліфікаційної комісії технікуму, бібліотеки 
про навчально-виховну роботу тощо (1957–1978 рр.). 

Штатні розписи та кошториси витрат (1955–1978 рр.). 
Акти ревізій господарсько-фінансової діяльності, обстеження підготовки 

побутового, житлового та культурного обслуговування учнів (1957–1967, 
1970–1976 рр.). 

Звіти з фінансово-господарської діяльності (1955–1975 рр.). 
Інформації, довідки, доповідні записки, заходи (1960, 1969–1978 рр.). 
Штатні формуляри на викладачів (1962–1978 рр.). 

Бучацьке училище механізації сільського господарства № 6 
Чернівецького обласного управління трудових резервів, м. Бучач 

Ф. Р–2180, 12 од. зб., 1951–1955 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Бучацька школа механізації сільського господарства заснована згідно з 
наказами Міністерства освіти України від 16 грудня 1950 р. № 1443 і 
Тернопільського обласного управління сільського господарства від 
20 грудня 1950 р. № 776. Перейменована 31 грудня 1963 року в Бучацьке 
сільське професійно-технічне училище № 6. У травні 1984 р. училище 
отримало назву Бучацьке ПТУ-26. 

 
Протоколи педагогічних нарад (1955 р.). 
Річні звіти (1951–1955 рр.). 
Кошториси витрат. 
Штатні розписи. 
Касові книги. 

Бучацький ветеринарно-зоотехнічний технікум  
Міністерства сільського господарства УРСР, м. Бучач 

Ф. Р–1840, 22 од. зб., 1945–1954 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Фінансовий план (1945 р.). 
Річні звіти з основної діяльності (1946–1954 рр.). 
Штатні розписи (1945–1954 рр.). 
Кошториси адміністративних управлінських витрат (1945–1954 рр.). 

Підволочиське залізничне училище № 3  
Міністерства трудових резервів УРСР, смт. Підволочиськ 

Ф. Р–2123, 267 од. зб., 1945–1952 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Засновано в 1945 р.  
 



Книга наказів (1948–1952 рр.). 
Протоколи засідання навчально-методичної ради (1951–1952 рр.). 

Перспективні плани роботи училища (1952–1953 рр.). Звіти про культурно-
масову роботу (1947–1952 рр.). Річні бухгалтерські звіти, відомості на видачу 
зарплати робітникам і службовцям (1951–1952 рр.). 

Книги реєстрації вступників (1951–1952 рр.). Особисті документи учнів 
(1952 р.), особові справи звільнених співробітників (1944–1952 рр.). 

Штатні розписи і кошториси витрат на утримання училища (1950–
1951 рр.). Паспорти будівель, гуртожитків, побутових та інших приміщень 
училища (1945–1952 рр.). 

Дитячі будинки 

2 фонди, 39 од. зб., 1940–1941, 1946–1954 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Рішення, постанови, накази вищих організацій, положення про дитячу 
раду (1940, 1946, 1947 рр.). 

Витяг із протоколу Кременецької міської ради депутатів трудящих про 
прийом дітей (1941 р.). 

Книга внутрішнього розпорядку (1940 р.). 
Штатні розписи і кошториси витрат (1946–1953 рр.). 
Акти обстеження робіт дитячих будинків (1946, 1947 рр.). Відомості, 

фінансові звіти, рахунки (1940–1941, 1946–1953 рр.). Контрольний журнал 
(1947 р.). Документи, особові справи сиріт (1940–1941 рр.). 

 
Кременецький дитячий будинок № 1, м. Кременець 
Ф. Р-32, 30 од. зб., 1940–1941 рр. 

Підволочиський дитячий будинок районного відділу народної освіти, 
с. Качанівка Підволочиського району. 
Ф. Р-1347, 9 од. зб., 1946–1947 рр. 

Колекція документальних матеріалів початкових, семирічних  
і середніх шкіл Тернопільської області 

Ф. Р–388, 118 од. зб., 1939–1952 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Колекція створена в 1969 р. шляхом об’єднання документів початкових і 
семирічних шкіл (33 фонди). 

 
Накази, директивні вказівки районних відділів народної освіти з 

культурно-масової і навчальної роботи шкіл (1949–1952 рр.). 
Протоколи засідань, складання іспитів учнями (1944–1950 рр.). 
Книги наказів, протоколів засідань педрад, розрахункові книги (1945– 

1947 рр.). 
Плани організації навчально-виховних робіт шкіл (1944–1949 рр.). 
Звіти про роботу шкіл, кількість, рух, успішність учнів, поділ їх за статтю 

і віком, забезпечення медпрацівників житлом (1944–1953 рр.). 



Звіти про виконання кошторисів видатків (1948–1954 рр.). 
Акти прийому-передачі школи при зміні директора, обстеження роботи 

школи (1946–1947 рр.). 
Штатні розписи, кошториси витрат (1944–1954 рр.). 
Табелі успішності учнів (1939–1940 рр.). 
Заяви про прийом у школу, посвідчення (1939–1940 рр.). 
 

РОЗДІЛ 22. 
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ УСТАНОВИ, УСТАНОВИ  

МИСТЕЦТВА ТА МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Відділ у справах культурно-освітніх установ виконавчого комітету 
Тернопільської обласної ради депутатів трудящих, м. Тернопіль 

Ф. Р–3319, 194 од. зб., 1945–1953 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Створений згідно з наказом комітету в справах культурно-освітніх 
установ при Раді Народних Комісарів УРСР від 26 березня 1945 р. У 
червні 1953 р. проведено реорганізацію у зв’язку з утворенням 
обласного управління культури. 

 
Накази з основної діяльності. Стенограми обласних нарад працівників 

культурно-освітніх установ. 
Звіти, довідки, інформація про діяльність культурно-освітніх установ. 
Протоколи засідань оргкомітетів, журі, комісій та довідки про 

проведення обласних і районних олімпіад, оглядів художньої самодіяльності. 
Плани розвитку мережі культурно-освітніх установ. 

Документи (звіти, довідки, інформація) про стан та охорону пам’яток 
історії та культури. 

Титульні списки будівництва культурно-освітніх установ. Статистичні 
звіти про роботу культурно-освітніх установ. Кошториси видатків, штатні 
розписи обласного відділу та підвідомчих установ. 

Управління культури виконавчого комітету Тернопільської обласної 
ради народних депутатів, м. Тернопіль 

Ф. Р–1788, 2242 од. зб., 1953–1985 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Створено в червні 1953 р. у результаті об’єднання відділів та управлінь 
облвиконкому: в справах культурно-освітніх установ, мистецтв, радіо та 
інформації, в справах поліграфічної промисловості, обласного 
видавництва та книжкової торгівлі, кінофікації. У 1992 р. перейшло в 
підпорядкування Тернопільської обласної державної адміністрації. 

 
Накази з основної діяльності. 
Протоколи і постанови засідань ради обласного та районних управлінь. 

Документи (накази, списки, протоколи) про проведення обласних нарад 
бібліотечних працівників. 



Стенограми, доповіді обласних конференцій працівників культури. 
Протоколи педагогічних нарад музичних шкіл (1974–1980 рр.). 

Протоколи засідань журі обласних оглядів-конкурсів художньої 
самодіяльності (1962–1972 рр.). 

Плани та звіти про роботу управління та підвідомчих установ. Довідки та 
інформація про роботу культурно-освітніх установ області, розвиток 
культури на Тернопільщині. 

Документи (постанови, довідки, інформація) про участь у проведенні 
всесоюзних та республіканських читацьких конференцій, святкування 
знаменних та ювілейних дат. 

Списки письменників та діячів культури області (1954 р.), працівників 
установ культури, яким присвоєно почесні звання. 

Документи (протоколи, характеристики, довідки) про присвоєння звання 
«Клуб відмінної роботи», «Бібліотека відмінної роботи». 

Накази, постанови про нагородження ювілейною медаллю «За доблесну 
працю» (1970 р.). 

Статистичні звіти про роботу бібліотек та клубних установ, роботу з 
кадрами, чисельність працівників апарату управління. Документи (накази, 
постанови, розрахунки) про впровадження нової системи оплати праці. 

Фотоальбоми (1981, 1982 рр.). 
Протоколи засідань профспілкового комітету управління. 

Відділи культури виконавчих комітетів районних рад  
народних депутатів 

17 фондів, 3494 од. зб., 1953–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Накази Тернопільського обласного управління культури,  районних 

відділів культури. Протоколи засідань рад відділів, журі районних оглядів-
конкурсів художньої самодіяльності, районних конференцій. 

Плани роботи відділів та культурно-освітніх установ. Заходи щодо 
відзначення знаменних та ювілейних дат, підготовки до виборів у Верховну 
Раду УРСР, місцеві ради. 

Текстові та статистичні звіти, довідки, інформація про роботу відділів та 
культурно-освітніх установ. 

Списки культурно-освітніх установ, сіл, де встановлено пам’ятники 
загиблим воїнам. 

Звіти про охорону і збереження пам’яток археології, історії і мистецтва. 
Описи, сценарії тематичних вечорів у закладах культури. 
Документи (постанови, заходи, листування) про створення навчально-

дослідних баз у кращих сільських клубах і бібліотеках. 
Відомості про стан будівництва клубів. 
Кошториси, штатні розписи відділів культури та підвідомчих установ. 
 

Білобожницький районний відділ культури, с. Білобожниця  
Ф. Р–3306, 21 од. зб., 1954–1959 рр. 



Бучацький районний відділ культури, м. Бучач 
Ф. Р–3165, 180 од. зб., 1955–1980 рр. 

Заліщицький районний відділ культури, м. Заліщики 
Ф. Р–3338, 337 од. зб., 1953–1985 рр. 

Збаразький районний відділ культури, м. Збараж 
Ф. Р–3164, 362 од. зб., 1954–1984 рр. 

Зборівський районний відділ культури, м. Зборів 
Ф. Р–3132, 203 од. зб., 1953–1976 рр. 

Залозецький районний відділ культури, смт. Залізці 
Ф. Р–3131, 30 од. зб., 1955–1962 рр. 

Золотниківський районний відділ культури, с. Золотники 
Ф. Р–2993, 37 од. зб., 1953–1962 рр. 

Гусятинський районний відділ культури, смт. Гусятин 
Ф. Р–3402, 273 од. зб., 1956–1984 рр. 

Кременецький районний відділ культури, м. Кременець 
Ф. Р–3159, 251 од. зб., 1953–1977 рр. 

Лановецький районний відділ культури, м. Ланівці 
Ф. Р–1885, 296 од. зб., 1954–1988 рр. 

Монастириський районний відділ культури, м. Монастириська 
 Ф. Р–3202, 302 од. зб., 1953–1979 рр. 

Новосільський районний відділ культури, с. Нове Село 
Ф. Р–2997, 14 од. зб., 1953–1959 рр. 

Підволочиський районний відділ культури, смт. Підволочиськ  
Ф. Р–2996, 475 од. зб., 1953–1980 рр. 

Почаївський районний відділ культури, м. Почаїв  
Ф. Р–3403, 13 од. зб., 1953–1954 рр. 

Скалатський районний відділ культури, м. Скалат 
Ф. Р–3278, 17 од. зб., 1953–1956 рр. 

Тернопільський районний відділ культури, м. Тернопіль 
Ф. Р–3188, 296 од. зб., 1967–1982 рр. 

Чортківський районний відділ культури, м. Чортків 
Ф. Р–3215, 387 од. зб., 1953–1982 рр. 



Управління у справах преси та інформації Тернопільської обласної  
державної адміністрації 

Ф. Р–1533, 2318 од. зб., 1945–2005 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

У 1954 р. створено Тернопільське обласне видавництво, Ліквідовано в 
квітні 1964 р. і на його базі створено управління з преси облвиконкому. 
Реорганізовано у вересні 1972 р. в управління у справах видавництв, 
поліграфії і книжкової торгівлі. Наказами Держкомвидаву УРСР від 
17 серпня 1988 р. перейменовано на управління у справах видавництв та 
поліграфії Тернопільського облвиконкому. Наказами Держкомітету 
УРСР по пресі від 28 листопада 1990 р. – в управління по пресі 
облвиконкому. З 14 квітня 1992 р. до 15 липня 1994 р. 
підпорядковувалось облдержадміністрації. Рішенням облвиконкому від 
29 грудня 1994 р. ліквідовано. На його базі та базі управління з охорони 
державних таємниць у пресі й інших засобах масової інформації 
облвиконкому утворений  
Комітет у справах преси та інформації Тернопільського облвиконкому. 
Із серпня 1995 р. комітет підпорядковується облдержадміністрації. 

 
Накази з основної діяльності. Положення про управління. Протоколи 

балансових комісій. П’ятирічні плани розвитку поліграфії та видавництва в 
області. Річні плани роботи управління та підвідомчих установ. Тематичні та 
експозиційні плани видання плакатів та листівок. Титульні списки 
капітального будівництва. 

Документи (протоколи, доповіді, виступи, рішення, звіти) обласних 
нарад-семінарів працівників галузі, про підсумки обласних оглядів-конкурсів 
із підвищення культури виробництва та виробничої естетики на 
поліграфічних підприємствах, винахідництво, охорону праці та техніку 
безпеки. Звіти з основної діяльності управління та підвідомчих установ. 

Довідки, інформація газетно-видавничого відділу. Статистичні звіти про 
виконання планів з праці,  чисельність робітників і службовців, 
впровадження нової техніки та механізації, раціоналізаторських пропозицій. 

Колективні договори та акти про їх виконання. Звіти про роботу з 
кадрами. 

Звіти з обміну досвідом. 
Акти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом. 
Огляди газет області. Автобіографії кандидатів у депутати обласної ради. 
Кошториси витрат, штатні розписи управління та підвідомчих установ. 

Відомості нарахування заробітної плати, особові рахунки робітників та  
службовців. 

Документи (протоколи, плани, звіти) обласного правління науково-
технічного товариства поліграфії та видавництв. 

Протоколи профспілкового комітету. 



Управління кінофікації виконавчого комітету Тернопільської обласної 
ради народних депутатів 

Ф. Р–2213, 531 од. зб., 1953–1981 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено 20 грудня 1939 р. як управління кінофікації Тернопільського 
облвиконкому. У 1940 р. до управління приєднаний обласний трест 
кінофікації. У червні 1953 р. реорганізовано у відділ кінофікації і 
кінопрокату обласного управління культури. У серпні 1963 р. знову 
створено управління кінофікації облвиконкому. Ліквідовано згідно з 
рішенням Тернопільського облвиконкому від 29 серпня 1988 р. № 212 і 
на його базі створено Тернопільське обласне виробниче об’єднання з 
прокату кіновідеофільмів «Кінодністер». 

 
Постанови ради обласного управління кінофікації та президії обкому 

профспілки працівників культури. Накази з основної діяльності. 
Протоколи засідань ради управління, колегії технічної ради, обласних 

нарад працівників кіномережі, директорів районних дирекцій кіномереж, 
балансових комісій. 

П’ятирічні плани. Плани роботи управління та підвідомчих установ. 
Експлуатаційно-фінансові плани кіномережі. 

Звіти з основної діяльності управління та підвідомчих установ. 
Довідки, доповідні записки, інформація про роботу управління та 

підвідомчих установ, досвід шкільних кінотеатрів. 
Плакати, реклами, листівки про роботу кіномережі області. 
Документи (постанови, довідки, інформація, звіти) про стан 

кінообслуговування населення області, підсумки роботи кіномережі, 
отримання прибутків від діяльності кінотеатрів, оглядів-конкурсів на звання 
«Кращий кіномеханік». 

Заходи, інформації про техніку безпеки та охорону праці у кіномережі 
області. 

Довідки про підсумки перевірок роботи районних дирекцій кіномережі. 
Статистичні звіти про виконання планів із праці,  рух та експлуатацію 

кіномережі, чисельність працівників апарату управління, роботу 
кіноустановок. 

Кошториси витрат, штатні розписи адміністративно-управлінського 
персоналу управління та підвідомчих установ. 

Документи профспілкового комітету. 

Комітет по телебаченню і радіомовленню виконавчого комітету 
Тернопільської обласної ради народних депутатів 

Ф. Р–744, 1840 од. зб., 1945–1984 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Створений у грудні 1939 р. як обласна редакція радіомовлення. З травня 
1953 р. – відділ радіоінформації обласного управління культури, з 
березня 1954 р. – обласна редакція радіоінформації управління культури, 
з 1954 р. – редакція радіомовлення при облвиконкомі, з 1964 р. – комітет 
по телебаченню і радіомовленню виконкому Тернопільської обласної 
ради депутатів трудящих (з 1977 р. – народних депутатів). Ліквідований 



12 грудня 1991 р. На його базі створено обласне телерадіомовне 
об’єднання Державної телерадіомовної компанії України. З січня 1995 р. 
– Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія Державного 
комітету телебачення і радіомовлення України. 

 
Накази. Протоколи виробничих нарад, тематичні плани і звіти, рецензії 

та відгуки на передачі. 
Матеріали передач для молоді і юнацтва, лекції, бесіди, репортажі, 

виступи і розповіді про діяльність владних структур, із питань літератури, 
мистецтва, пропаганди медичних знань, охорони природи та її раціонального 
використання, краєзнавства, педагогіки, охорони пам’яток історії та 
культури. 

Виступи відомих людей, інтерв’ю з цікавими людьми. 
Фінансові плани, штатні розписи адміністративно-управлінського і 

редакційно-виробничого персоналу. 

Управління у справах літератури і видавництва  
при Тернопільському облвиконкомі, м. Тернопіль 

Ф. Р–1701, 84 од. зб., 1944–1956 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

3 липня 1944 р. на засіданні бюро Тернопільського обкому КП(б)У було 
затверджено уповноваженого Облліту по Тернопільській області. 
Тернопільський облліт перейменовано на управління в справах 
літератури і видавництв при Тернопільському облвиконкомі. Виконував 
у радянський період функції цензури. 

 
Накази управління (1944–1955 рр.) та інших установ (1953 р.). 
Постанови і розпорядження (1945–1952 рр.). Протоколи атестаційної 

комісії (1948 р.). 
Звіти (1945–1949, 1952 рр.). 
Штатні розписи і кошториси витрат (1944–1956 рр.). 
Плани фінансування, бухгалтерські та фінансові звіти, відомості 

нарахування і видачі заробітної плати, особові рахунки (1945–1956 рр.). 
Довідки, відомості, листування (1944–1955 рр.). 
Списки робітників облліту (1945–1947 рр.). 

Тернопільське обласне агентство «Союздрук»  
обласного виробничо-технічного управління зв’язку, м. Тернопіль 

Ф. Р–2793, 612 од. зб., 1944–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Тернопільський обласний відділ з розповсюдження преси «Союздрук» 
був створений 10 жовтня 1939 р. 
Діяльність була тимчасово припинена в липні 1941 р. у зв’язку з 
нацистською окупацією. Згідно з наказом Міністерства зв’язку УРСР від 
11 січня 1955 р. № 21  обласний відділ «Союздруку» було ліквідовано і 
передано у відомство Тернопільській конторі Міністерства зв’язку 
УРСР. Згідно з наказом облуправління зв’язку від 29 травня 1972 р. № 58 
організовано обласне агенство «Союздрук». 



 
Накази Міністерств зв’язку СРСР та УРСР про реорганізацію 

підприємств і організацій, роботу агенств «Союздруку» (1953–1971 рр.). 
Накази і розпорядження обласного управління зв’язку та обласного 

відділу розповсюдження і експедитування друку (1952–1971 рр.) із 
виробничої діяльності. 

Документи (інформаційні листи Міністерства зв’язку УРСР, 
Тернопільського обласного виробничо-технічного управління зв’язку) про 
фінансово-господарську діяльність районних агентств «Союздруку». 

Документи (накази, методичні вказівки, інформація, відомості) про 
переведення на госпрозрахунок районних агентств зв’язку; про 
рентабельність газетно-журнальних кіосків (1964 р.). 

Документи (інформаційні листи, відомості, бюлетені, списки, довідки, 
звіти, схеми, постанови, розрахунки, основні показники) про підготовку, 
проведення і результати передплати та розповсюдження газет і журналів, 
виконання плану за передплатою і роздрібом, роботу груп економічного 
аналізу обласного відділу і районних агентств «Союздруку» (1954–1975 рр.). 

Документи (рішення, відомості, звіти, акти, списки) про відкриття нових 
відділів зв’язку в області (1959–1960 рр.); проведену роботу з надання 
практичної допомоги районним відділенням. 

Звіти, баланси з основної і виробничо-фінансової діяльності, виробничо-
фінансові плани з розповсюдження друку облвідділу та районних агентств 
«Союздруку» (1944–1975 рр.). 

Зведені статистичні звіти про результати передплати на газети і журнали 
(1954–1972 рр.), виконання плану з праці (1971–1975 рр.), із розвитку засобів 
зв’язку та обсягу продукції, чисельності робітників, витрат фонду заробітної 
плати. 

Статистичні звіти про чисельність працівників за віком, статтю, освітою, 
стажем роботи, посадою обласного відділу і районних агентств. 

Довідки про розповсюдження планових передплатних тиражів газет і 
журналів (1954 р.), роботу роздрібної сітки в області (1970 р.). 

Книги обліку і аналізу виконання планових завдань із передплати 
друкованих видань (1956–1957 рр.) 

Основні показники виконання плану розповсюдження друкованих видань 
і фінансово-господарської діяльності обласного агентства та підприємств 
«Союздруку». 

Зведені відомості про результати виконання плану з товарообігу (1960, 
1965, 1969–1970 рр.). 

Відомості про динаміку росту товарообігу за передплатою і роздрібом 
(1969–1973 рр.). 

Плани з товарообігу (1966–1967, 1970 рр.). 
Розрахунки рентабельності кіосків (1970 р.) і розповсюдження друку за 

передплатою і роздрібом (1969–1973 рр.). 
Плани впровадження передових методів роботи і обміну досвідом (1969–

1971 рр.). 
Акти прийому в експлуатацію кіосків. 



Баланси, кошториси і штатні розписи адміністративно-управлінського 
персоналу обласних і районних агентств. 

Аналізи фінансово-господарської діяльності підприємств «Союздруку» 
(1971–1978 рр.). 

Документи (протоколи звітно-виборних зборів, загальних зборів 
працівників, засідань) профспілкового комітету (1960–1980 рр.). 

Постанови президії обласного комітету профспілок працівників зв’язку, 
автотранспорту шосейних доріг, фінансові звіти, кошториси (1965–1972 рр.). 

Тернопільське обласне видавництво газети «Вільне життя»,  
м. Тернопіль 

Ф. Р–1596, 104 од. зб., 1939–1940, 1944–1954 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створено в жовтні 1939 р. (газета «Вільне життя», —  орган 
Тернопільського воєводського тимчасового управління, з 1940 р. —  
орган Тернопільського обласного і міського комітетів КПУ та обласного 
і міського виконкомів рад депутатів трудящих). 
Діяльність видавництва тимчасово припинилась у липні 1941 р., в 
зв’язку з окупацією міста нацистськими загарбниками. Відновлена у 
квітні 1944 р. у Чорткові, від серпня 1946 р. – у Тернополі. 
Підпорядковувався обласному управлінню у справах поліграфії і 
видавництв, з 30 травня 1953 р. – Тернопільському обласному 
управлінню культури. 

 
Накази обласного видавництва газети «Вільне життя» (1948, 1951, 

1954 рр.). Положення про права і діяльність облвидавництва (1945 р.). 
Особові картки робітників і службовців (1939–1940 рр.). Картки 

особових рахунків із нарахування заробітньої плати робітників і службовців 
(1946–1954 рр.). Відомості нарахування і виплати заробітної плати 
робітникам облвидавництва. Касові книги (1944, 1946, 1948 рр.). 

Річні і зведені бухгалтерські звіти з фінансової діяльності 
облвидавництва і районних друкарень. 

Довідки про стан поліграфічних підприємств області (1954 р.). 
Показники плану  друку періодичних видань (1954 р.) Фінансові 

кошториси доходів і витрат та показники фінансового плану облвидавництва 
(1949–1954 рр.). 

Річні фінансові плани друкарні (1954 р.) та районних редакцій (1953–
1954 рр.). 

Основні показники і річні статистичні звіти про виконання плану з праці 
поліграфічними підприємствами, чисельності робітників і службовців, фонду 
заробітної плати. 

Квартальні плани з фонду заробітної плати і праці районних редакцій 
(1953–1954 рр.). 

Зведені кошториси і нормативи чотирьох полосних газет в області. 
Кошториси з ремонту приміщення видавництва. 
Штатні розписи. 



Тернопільські художньо-виробничі майстерні  
Художнього фонду УРСР, м. Тернопіль 

Ф. Р–1178, 360 од. зб., 1950–1978 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Тернопільське обласне виробничо-творче кооперативне товариство 
художників організовано на основі постанов Ради Міністрів УРСР від 
13 червня 1950 р. № 2037 та Української спілки художників від 
19 серпня 1950 р. № 5, а також рішення Тернопільського облвиконкому 
від 10 серпня 1951 р. № 1347. Розпочало свою діяльність у лютому 
1952 р. 
У листопаді 1963 р. перейменовано на Тернопільський обласний відділ 
Художнього фонду УРСР, у квітні 1965 р. – Тернопільські художньо-
виробничі майстерні Художнього фонду УРСР. 

 
Накази Художнього фонду УРСР, витяги з наказів (1963–1971 рр.). 

Рішення Тернопільського облвиконкому, обласної, районних і міської рад 
депутатів трудящих (1952, 1954, 1956, 1966 рр.). 

Постанови правління, президії, Української спілки художників, бюро 
Тернопільського облвиконкому (1952–1953, 1956–1963, 1969 рр.). Протоколи 
засідання правління товариства художників, художньої ради, загальних 
зборів членів товариства, робітників мистецтва Тернопільської області, 
витяги з протоколів (1951–1978 рр.). 

Положення про художню раду, спеціальні фонди товариства художників 
(1952, 1957 рр.). 

Штатні розписи і кошториси витрат (1952–1978 рр.). 
Плани, виробничі плани, плани-заходи (1953–1956, 1960, 1964–1974 рр.). 
Звіти (1953–1978 рр.). 
Акти документальних ревізій (1952–1967 рр.). 
Матеріали організації Тернопільського обласного кооперативного 

товариства художників (рішення, статути), про виконання плану праці і 
випуску товарної продукції (1951, 1967–1970 рр.). 

Довідки, відомості і листування (1954–1963 рр.). 
Колективні договори товариства художників (1953, 1973, 1975, 1978 рр.). 
Фінансові плани, касові плани, фінансові та бухгалтерські звіти, баланси 

з основної діяльності (1952–1978 рр.). 
Патенти про відкриття виробничих підприємств товариства, розцінки на 

художні роботи, фоторепродукції художніх творів (1951, 1954–1956, 
1971 рр.). 

Річні титульні списки (1956 р.). 
Матеріали профспілкової організації товариства (протоколи, звіти, 

рішення) (1958–1961, 1967, 1969 рр.). 

Тернопільська обласна контора по прокату кінофільмів, м. Тернопіль 

Ф. Р–1373, 25 од. зб., 1947–1962 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Тернопільська обласна контора по прокату кінофільмів організована 
15 лютого 1945 р. і підпорядковувалася Головному управлінню 
кінопрокату СССР до червня 1959 р. В червні 1959 р. об’єднана з 



управлінням кінофікації обласного управління культури, отримала назву 
Відділу кінофікації і кінопрокату Управління культури при 
Тернопільській обласній раді. 
Відділ існував до грудня 1963 р., коли кінопрокат був відділений від 
кінофікації і став називатися обласною конторою з прокату кінофільмів, 
підпорядковуючись головному управлінню кінофікації і кінопрокату 
державного комітету з кінематографії при Раді Міністрів УРСР. 

 
Накази Міністерства кінематографії та Міністерства  культури СРСР, 

головного управління кінофікації і кінопрокату, Державного комітету з 
кінематографії при Раді Міністрів УРСР, тернопільських обласних управлінь 
кінофікації та культури, Тернопільського обласного відділу кінофікації 
(1948, 1951–1954, 1958–1961 рр.). 

Рішення Тернопільського облвиконкому, райвиконкому (1955–1962 рр.). 
Постанова Міністерства культури УРСР (1962 р.). Протоколи нарад 
обласного управління кінофікації, засідання ради обласного відділу 
кінофікації, розгляду річних звітів (1952, 1959–1961 рр.). Положення про 
роботу Тернопільської обласної контори з прокату кінофільмів (1953, 
1959 рр.). 

Матеріали (титульні списки, плани, кошториси, відомості) з капітального 
будівництва, огляду на кращий кінотеатр і кіноустановку, будівництва 
фільмобази в м. Тернополі, будівництва кінотеатрів у містах Збараж 
і Кременець, демонстрації нових кінофільмів в області і проведення 
кінофестивалю (1949–1952, 1959–1961 рр.). 

Кошториси витрат і штатні розписи (1946, 1952, 1955, 1957, 1959, 
1961 рр.). Звіти про роботу кіномережі (1948, 1955, 1956 рр.), з основної 
діяльності обласного відділу кінофікації і кінопрокату, райвідділів культури, 
кінотеатрів м. Тернополя (1952–1962 рр.). 

Акти документальних ревізій (1947–1955, 1957, 1962 рр.). Фінансові 
плани, акти ревізій фінансової діяльності, баланси (1945–1954, 1956–
1961 рр.). 

Інвентарні книги кінофільмів (1945, 1951–1954 рр.). Інформації, довідки 
про роботу кіномережі в Тернопільській області, стан кінообслуговування 
населення, довідник єдиних норм тривалості і цін на кіномонтажні роботи 
(1948, 1952, 1954, 1957–1960 рр.). Листування з Міністерством 
кінематографії СРСР, райвідділами культури, доповідні записки (1952, 1959–
1960, 1962 рр.). 

Справа про будівництво кінотеатру «Перемога» в м. Тернополі (1950 р.). 
Заходи, щодо покращення кінообслуговування в Теребовлянському районі 
(1961 р.). 

Річні титульні списки капітальних робіт окремих об’єктів управління 
кінофікації (1959–1965 рр.). 

Редакція Тернопільської обласної газети «Вільне життя», м. Тернопіль 

Ф. Р–3086, 339 од. зб., 1949–1982 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Тернопільське обласне видавництво «Вільне життя» створено в жовтні 
1939 р. з основним завданням: видання газети «Вільне життя» (№ 1 від 



3 жовтня 1939 р.) – органу Тернопільського обласного Тимчасового 
управління, а пізніше органу обкому і міському КПУ, виконкомів 
обласної і міської рад депутатів трудящих. 
Діяльність видавництва тимчасово припинилась у липні 1941 р. у зв’язку 
з нацистською окупацією міста і була відновлена в квітні 1944 р. До 
1953 р. видавництво було підвідомче обласному управлінню в справах 
поліграфії і видавництва, а з 30 травня 1953 р., – Тернопільському 
обласному управлінню культури. 
Рішенням виконавчого комітету Тернопільської обласної Ради депутатів 
трудящих від 27 квітня 1964 р. № 347 обласне видавництво було 
ліквідовано. 
Наказом редакції обласної газети «Вільне життя»  від 16 травня 1964 р. 
№ 97 редакція відокремилась від обласного управління з друку на 
самостійний баланс. 

 
Накази з основної діяльності редактора (1966–1982 рр.), протоколи 

засідань редакційних колегій (1970–1982 рр.), нарад працівників редакції про 
стан трудової дисципліни(1949–1970 рр.), з досвіду роботи робсількорів 
(1960–1965 рр.), про обговорення статей, які публікувалися в газеті (1977–
1982 рр.). 

Протоколи зборів обласного літературного об’єднання при редакції 
газети (1951 р.), звітно-виборних профспілкових зборів працівників редакції 
(1954–1982 рр.). 

Тематичні і квартальні плани роботи редакції газети. 
Баланси з основної діяльності редакції (1963–1982 рр.), видавництва 

обласної газети (1951 р.). 
Документи (протоколи комісій, накази, умови) обласних оглядів стінних 

та багатотиражних газет області (1973–1982 рр.). 
Документи (протоколи, накази, доповіді) обласних з’їздів робсількорів 

області (1960–1964 рр.). 
Статистичні звіти про роботу редакції (1950–1982 рр.),  чисельність 

працівників редакції та апарату управління, розподіл працівників відповідно 
до займаних посад, з виконання основних показників промислово-
фінансових планів (1974–1982 рр.), про роботу з листами читачів (1955 р.). 

Основні показники виконання планів із праці (1968–1982 рр.). 
Списки сількорівських постів обласної редакції, райгазет та 

радіомовлення області (1963 р.). 
Стенограма обласної наради з молодими письменниками та поетами 

області (1950 р.). 
Інформація про роботу з авторським активом редакції газети (1951 р.). 
Статті, нариси, рукописи і машинописи мешканців; спогади поетів, 

письменників, учасників бойових дій, жителів області про розвиток міста, 
патріотичне, ідеологічне виховання молоді, про бойові подвиги радянських 
воїнів під час боїв за звільнення області від нацистських окупантів у 1944 р., 
про розвиток народної творчості і вищої освіти в області, святкування  
50-річчя облдрамтеатру ім. Т. Шевченка, культурні зв’язки області зі  
Слівенським округом (Болгарія). 

Штатні розписи адміністративно-управлінського персоналу, кошториси 
(1967–1982 рр.). 



Документи профспілкового комітету (1954–1992 рр.). 

Редакції районних газет 

11 фондів, 375 од. зб., 1944–1981 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Районні газети почали діяти в Тернопільській області в 1940 р. У червні 
1941 р. припинили свою діяльність у зв’язку окупацією області 
нацистськими загарбниками, відновили її у 1944–1945 рр. У зв’язку із 
зміною адміністративно-територіального поділу області в 1959 р. були 
ліквідовані редакції газет Білобожницького, Буданівського, 
Гримайлівського, Коропецького, Новосільського, Пробіжнянського, 
Скала-Подільського, Струсівського районів. У результаті господарсько-
управлінських адміністративно-територіальних змін у 1962 р. розпочали 
роботу редакції газет Бережанського, Борщівського, Бучацького, 
Збаразького, Зборівського, Кременецького, Підволочиського, 
Теребовлянського, Чортківського територіальних виробничих 
колгоспно-радгоспних управлінь і районних рад депутатів трудящих. 
У 1965 р. області відновили роботу редакції газет Бережанського, 
Борщівського, Бучацького, Гусятинського, Заліщицького, Збаразького, 
Зборівського, Козівського, Кременецького, Лановецького, 
Підволочиського, Теребовлянського, Чортківського та Шумського 
районів. 
У березні 1967 р. відновила роботу редакція газети «Ленінський 
промінь» у Монастириському і розпочала роботу редакція газети 
«Шляхом Ілліча» в Тернопільському районах. 

 
Положення про редакцію газети (1953 р.). 
Накази з основної діяльності й особового складу редакцій (1954–1957, 

1965 рр.). 
Наказ обласного управління по пресі «Про створення нових районних 

друкарень» (1965 р.). 
Протоколи нарад творчих і міжрайонних «літучок» працівників редакцій 

(1971, 1976–1981 рр.). 
Довідки та інформація про роботу редакцій (1961, 1968–1969, 1976–

1981 рр.). 
Плани роботи (1958, 1962–1981 рр.); перспективні плани роботи 

редакцій(1971, 1977–1978, 1981 рр.); плани проведення творчих «літучок» 
(1972–1974, 1980–1981 рр.); плани роботи з підготовки журналістських 
кадрів (1977–1978 рр.). 

Тематичні плани видавництва газети (1974, 1978 рр.). 
Звіти з основної діяльності редакцій газет і друкарень (1945–1950, 1953–

1981 рр.), про виконання плану з праці (1951, 1961, 1979–1981 рр.), з 
підготовки кадрів (1979–1981 рр.), про роботу редакцій із листами трудящих 
(1976–1981 рр.). 

Звіти про чисельність і склад спеціалістів відповідно до займаних посад 
(1961, 1977, 1979, 1981 рр.). 

Статистичні звіти про роботу редакцій (1945–1981 рр.). 
Інформація про роботу редакції райгазети з розгляду листів, заяв і скарг 

трудящих (1980 р.). 



Доповіді до «Днів радянської преси» (1966, 1971 рр.), про 30-и річчя 
Кременецької районної газети (1969 р.). 

Документи про переведення робітників і службовців на 5–и денний 
робочий тиждень (1967 р.). 

Списки працівників редакції (1979–1980 рр.). 
Заяви про прийняття і звільнення працівників редакції (1949 р.). 
Особові справи працівників редакції і друкарень газет (1946–1951, 1953–

1961 рр.). 
Відомості нарахування і виплати зарплати працівникам редакцій (1944–

1952, 1954–1961 рр.), особові рахунки із зарплати робітникам і службовцям 
(1960 р.). 

Баланси редакцій, звіти з основної діяльності редакцій і друкарень (1944–
1971 рр.). 

Штатні розписи і кошториси (1944–1981 рр.). 
Кошториси на будівництво електростанції райдрукарні (1957 р.). 
Документи протоколи засідань загальних зборів профспілкових комітетів 

редакцій (1975–1977, 1981 рр.). 
 

Білобожницька районна редакція газети «Соціалістичне слово», 
с. Білобожниця 
Ф. Р–780, 8 од. зб., 1945–1947 рр. 
 
Борщівська районна редакція газети «Вільна праця», м. Борщів 
Ф. Р–558, 1 од. зб., 1946–1947 рр., 

Буданівська районна редакція газети «Шлях до перемоги», с. Буданів 
ф. Р–878, 7 од. зб., 1945–1949 рр. 

Бучацька районна редакція газети «Колгоспне життя», м. Бучач 
Ф. Р–720, 7 од. зб., 1946–1950 рр. 

Вишнівецька районна редакція газети «Сталінський промінь»  
(«Колгоспний шлях»), смт. Вишнівець 
Ф. Р–812, 6 од. зб., 1948–1952 рр. 

Гримайлівська районна редакція газети «Зірка перемоги»,  
смт. Гримайлів 
Ф. Р–1263, 7 од. зб., 1944–1947 рр. 

Кременецька районна редакція газети «Сталінським шляхом»,  
(із 1965 р. – «Прапор перемоги») м. Кременець 
Ф. Р–1929, 99 од. зб., 1944–1972 рр. 

Лановецька районна редакція газети «Будівник комунізму», 
з листопада 1952 р. – «Більшовицька зброя», м. Ланівці 
Ф. Р–938, 73 од. зб., 1944–1971 рр. 



Підволочиська районна редакція газети «Червоний прапор»,  
(з січня 1962 р. «Збручанська зоря»), смт. Підволочиськ 
Ф. Р–3279, 126 од. зб., 1953–1978 рр. 

Почаївська районна редакція газети «До нових перемог», м. Почаїв 
Ф. Р–1007, 1 од. зб., 1945 р. 

Шумська районна редакція газети «Ленінська правда», м. Шумськ 
Ф. Р–2843, 41 од. зб., 1946–1961 рр. м. Шумськ 

 

Редакція газети «Селянська доля», м. Тернопіль 

Ф. Р-3478, 25 од. зб., 1990–1997, 2006 рр. Описи. Укр. мова. 

Заснована постановою ради агропромислових формувань (РАФО) 
Тернопільської області 14 травня 1990 р. 
На загальних зборах колективу редакції 1 жовтня 1990 р. № 1 прийнято 
статут газети «Селянська доля», затверджений РАФО Тернопільської 
області (протокол № 11 від 16 жовтня 1990 р.). Газета виходила з липня 
1990 р. до січня 1998 р. 

 
Постанова президії РАФО Тернопільської області про створення 

обласної селянської газети (1990 р.). 
Угода про заснування і діяльність редакції газети «Селянська доля» 

(1996 р.). 
Статути редакції газети (1990, 1992 рр.). 
Протоколи зборів засновників (1996 р.), трудового колективу (1992 р.). 
Баланси редакції (1992–1995 рр.). 
Пояснювальна записка про діяльність редакції (1990–1998 рр.). 
Накази з основної діяльності й особового складу редакції газети (1991–

1997 рр.). 
Накази, постанови президії РАФО Тернопільської області про прийом на 

роботу, преміювання працівників редакції (1990 р.). 
Відомості нарахування заробітної плати працівникам редакції газети 

(1991–1994 рр.). 
Платіжні відомості на видачу заробітної плати, премій, гонорарів, 

компенсацій працівникам та позаштатним авторам газети (1991–1997 рр.). 
Списки нарахування гонорару штатним авторам газети (1992–1997 рр.). 
Особові справи працівників редакції (1991–1997 рр.).  
 

Обласні бібліотеки 

3 фонди, 1920 од. зб., 1944–1979 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Тернопільська державна обласна наукова бібліотека (Ф. Р–1952) 
заснована в листопаді 1939 р. як обласна бібліотека для дорослих. 
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 17 серпня 1966 р. їй 



присвоєно ім’я В. П. Затонського. На основі рішення Тернопільського 
облвиконкому від 19 листопада 1966 р. стала іменуватися науковою. З 
1984 р. – Тернопільська державна обласна універсальна наукова 
бібліотека. 
 
Тернопільська обласна бібліотека для дітей (Ф. Р–1953) створена 19 
листопада 1939 р. й іменувалася обласною бібліотекою для дітей та 
юнацтва. З 1968 р. – обласна бібліотека для дітей. 
 
Тернопільська обласна наукова медична бібліотека (Ф. Р–3181) створена 
відповідно до постанови Тернопільського облвиконкому від 23 жовтня 
1944 р. і діяла в м. Чорткові. З травня 1945 р. продовжує роботу в 
м. Тернополі. Підпорядковується управлінню охорони здоров’я 
облдержадміністрації. 

 
Постанови органів влади. Директиви, накази та розпорядження комітету 

в справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР (1945, 1949–
1954 рр.). Положення про державні обласні бібліотеки (1944 р.) Резолюції 
міжобласної наради бібліотечних працівників західних областей УРСР 
(1945 р.). Протоколи методичної та бібліотечної ради, виробничих нарад, 
читацьких конференцій, обласних семінарів бібліотечних працівників (1949–
1954, 1958–1967, 1968–1976 рр.). 

Методичні розробки на допомогу районним бібліотекам (1946–1949, 
1958–1965, 1967–1971 рр.). 

Заходи та довідки про підготовку і проведення святкування 150-річчя від 
дня народження Т. Г. Шевченка (1963, 1964 рр.), проведення всесоюзного 
тижня молодіжної книги і пропаганди економічних знань (1972 р.), 
поліпшення виховної роботи з дітьми. Статті працівників обласної 
бібліотеки, передані на радіо (1967–1976 рр.). 

П’ятирічні плани розвитку бібліотек в області (1971–1975, 1976–
1980 рр.), плани і звіти обласних (1945–1979 рр.) та підвідомчих бібліотек 
(1947–1979 рр.). 

Основні показники (1976–1977 рр.), зведені відомості (1966–1972 рр.) та 
огляди роботи обласної та підвідомчих медичних бібліотек. Аналізи, акти 
обстежень роботи обласних та районних бібліотек (1950–1970 рр.), довідки 
та інформація про роботу бібліотек області (1952, 1959–1964 рр.). 

Фотоальбом про роботу обласної та підвідомчих бібліотек для дітей 
(1962–1966 рр.), кошториси видатків і штатні розписи обласних бібліотек 
(1951–1967, 1970–1976 рр.). 

Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспілкового 
комітету (1963–1976, 1978–1979 рр.). 

Тернопільський державний обласний український  
музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка, м. Тернопіль 

Ф. Р–872, 417 од. зб. 1941, 1944–1975 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

8 грудня 1930 р. організований Другий робітричо-селянський 
пересувний театр Харківщини (м. Охтирка). У жовтні 1939 р. створений 
Тернопільський драматичний театр ім. І. Франка. 8 березня 1945 р. 



рішенням ЦК КП(б)У і Ради Народних Комісарів УРСР у Чортків із 
Охтирки переведений Другий робітничо-селянський пересувний театр 
Харківщини, який було названо Українським драматичним театром ім. 
Т. Г. Шевченка. У 1948 р. цей театр об’єднується з театром 
ім. І. Я. Франка у Тернополі  та перейменовується в Тернопільський 
державний обласний український музично-драматичний театр ім. 
Т. Г. Шевченка.  
Розпорядженням Представника Президента України в Тернопільській 
області від 4 вересня 1992 р. театр ліквідований, а 10 листопада 1992 р. 
на його базі створено Тернопільський обласний український 
драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка. 

 
Постанови Міністерства культури УРСР. Накази обласних відділів 

мистецтв і культури. Накази з основної діяльності театру. Статути. 
Протоколи засідань художньої ради. 

Плани роботи, репертуарні плани. Генеральний план театру. Звіти з 
основної діяльності. Звіти про перебування на гастролях. Історична довідка 
про театр. Довідки про роботу. Інформації про обслуговування населення об-
ласті. Почесні грамоти, якими нагороджено театр. 

Документи (протоколи, плани, інформація) засідань оргкомітету щодо 
проведення огляду творчої молоді театру. 

Диплом лауреата першої української «Театральної весни», яким 
нагороджено театр (1958 р.). 

Заходи із відзначення 150–річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. 
Репертуар театру. 

Газетні статті, афіші, рецензії, відгуки на вистави. 
Довідки про кількість вистав та кошти, що надійшли від них. 
Листування з Міністерством культури УРСР, обласним управлінням 

культури, акторами, драматургами, композиторами про затвердження 
репертуару театру, постановку вистав. 

Статистичні звіти про діяльність театру, чисельність спеціалістів. 
Вітальні листи, телеграми з нагоди 25-річчя театру. 
Альбом з фотографіями. 

Тернопільська обласна державна філармонія, м. Тернопіль  

Ф. Р–802, 396 од. зб., 1940–1981 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створена в грудні 1940 р. У 1954 р. філармонії передана Тернопільська 
обласна хорова капела. Підпорядковувалася відділу в справах мистецтва 
Тернопільського облвиконкому, з червня 1953 р. – управлінню культури 
виконавчого комітету Тернопільської обласної ради депутатів трудящих. 
Із квітня 1992 р. – у віданні управління культури Тернопільської обл-
держадміністрації. 

 
Накази. Протоколи засідань художньої ради та виробничих нарад 

працівників філармонії (1959–1981 рр.). 
Творчо-виробничі та репертуарні плани, плани гастрольних концертів, 

заходи щодо поліпшення роботи філармонії. 



Репертуарні плани художніх колективів та окремих виконавців, програми 
концертів, сценарії театралізованих свят у Тернополі (1971–1973 рр.). 

Плани, звіти, доповідні записки, статистичні відомості про роботу 
хорової капели та філармонії, виконання фінансово-господарських планів. 
Основні показники плану філармонії. 

Довідки, зведення, інформація про обслуговування населення області 
концертами, короткі характеристики творчих колективів філармонії. Афіші 
творчих колективів. Тексти лекцій з історії мистецтва і музики. 

Списки творчих працівників філармонії (1973 рр.). 
Документи профспілкового комітету. 
 

Тернопільський обласний Будинок народної творчості, м. Тернопіль  

Ф. Р–1376, 610 од. зб., 1944–1978 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Розпочав діяльність 19 грудня 1939 р. як обласний Будинок народної 
творчості. У липні 1941 р. тимчасово припинив роботу внаслідок 
окупації Тернопільської області нацистськими загарбниками. Відновив 
роботу відповідно до постанови виконкому Тернопільської обласної 
ради депутатів трудящих від 15 січня 1945 р. У грудні 1979 р. одержав 
назву Тернопільського науково-методичного центру народної творчості і 
культурно-освітньої роботи. З 17 вересня 1992 р. – Центр народної 
творчості  
Тернопільщини, з 13 вересня 1997 р. – Тернопільський обласний 
методичний центр народної творчості. Підпорядкований управлінню 
культури Тернопільської облдержадміністрації. 

 
Постанови виконкомів обласної і міської рад депутатів трудящих (1944–

1945, 1949, 1953 рр.). Положення про обласний Будинок народної творчості 
(1945, 1947, 1948 рр.), самодіяльний народний театр (1969 р.). Накази, 
інструкції і методичні вказівки Будинку народної творчості та його 
художньої ради на допомогу працівникам культурно-освітніх установ (1945–
1953, 1968 рр.). 

Протоколи засідань художньої ради, методичних нарад керівників 
гуртків художньої самодіяльності та нарад членів обласного об’єднання 
самодіяльних композиторів (1957–1965 рр.), засідань організаційного 
комітету та журі обласної виставки образотворчого мистецтва та обласного 
огляду-конкурсу художньої самодіяльності, драматичних гуртків, 
танцювальних колективів, на кращу туристську пісню, маршів-парадів 
духових оркестрів (1951, 1953–1955, 1957, 1960–1967 рр.), конкурсу поетів, 
письменників, композиторів (1955 р.). Рецензії членів бюро Тернопільського 
обласного літературного об’єднання на самодіяльні твори (1961 р.). 

Плани заходів щодо поліпшення роботи колективів художньої 
самодіяльності (1944 р.), культурно-освітньої роботи серед молоді (1948, 
1960, 1967 рр.), проведення фестивалю молоді Тернопільщини (1956–
1957 рр.). Заходи щодо впорядкування на території області місць, пов’язаних 
із життям та діяльністю Т. Г. Шевченка (1962 р.), довідки про стан підго-
товки гуртків художньої самодіяльності до обласного огляду-конкурсу, 



присвяченого  
150-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка (1963–1965 рр.). 

Плани роботи художньої ради Будинку народної творчості, плани і 
програми проведення оглядів художньої самодіяльності, організації виставок 
народної творчості. Репертуарні плани, сценарії, програми, афіші концертних 
виступів агіткультбригад, театру ляльок, гуртків художньої самодіяльності, 
чоловічої капели бандуристів (1945, 1948–1953, 1957–1967 рр.). 

Звіти про роботу обласного Будинку народної творчості, районних 
будинків культури, обласного та районних театрів народної творчості (1977–
1978 рр.). Статистичні звіти про кількість колективів і учасників художньої 
самодіяльності, відомості про кількість клубних установ та якісний склад 
їхніх керівників (1969 р.), основні показники розвитку художньої 
самодіяльності в клубних установах області (1970–1973 рр.). 

Документи (протоколи, рецензії, каталоги, афіші) про підготовку і 
проведення оглядів та олімпіад художньої самодіяльності, масових свят пісні 
і танцю в районах області, фестивалів української пісні та народної 
творчості, підсумки обласної виставки народної творчості (1967, 1972, 
1977 рр.), роботу об’єднання самодіяльних композиторів 
Тернопільщинищини (1968–1972 рр.) та гуртків художньої самодіяльності. 
Матеріали про поїздку колективу Чортківського районного Будинку 
культури на всесоюзний фестиваль самодіяльного мистецтва до Москви 
(1967 р.) та на фестиваль до Угорщини (1974 р.). 

Довідки про колективи художньої самодіяльності, представлені до 
нагородження почесними грамотами Міністерства культури УРСР (1958–
1959 рр.), розвиток народних театрів (1959, 1970 рр.), впровадження нових 
свят і обрядів у Підволочиському районі (1973 р.), розвиток декоративно-
прикладного мистецтва у Збаразькому та Тернопільському районах (1977 р.). 

Інформація про роботу самодіяльних народних драматичних театрів, 
агіткультбригад (1972–1976 рр.), об’єднання самодіяльних композиторів 
(1977 р.), розвиток народних промислів на Тернопільщині (1973 р.). Музичні 
твори самодіяльних композиторів (1955, 1966–1973, 1976–1978 рр.), тексти 
віршів поетів-аматорів, що надійшли на конкурс, та рецензії обласного літ-
об’єднання на них (1959 р.). 

Творчі характеристики на естрадні колективи, інструментальні ансамблі 
та самодіяльний театр юного глядача Чортківського Палацу піонерів та 
школярів (1968 р.). Буклети про колективи народної творчості 
Тернопільщини (1974–1977 рр.). 

Списки кращих народних майстрів, самодіяльних художників, твори 
яких представлені до преміювання та нагородження почесними грамотами 
(1965–1966 рр.). 

Справа про реконструкцію обласного Будинку народної творчості в 
Тернополі (1951–1952 рр.). 

Фінансові звіти, кошториси та штатні розписи обласного Будинку 
народної творчості. 

Документи профспілкового комітету. 



Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Ф. Р–3207, 221 од. зб., 1941, 1944–1972 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створений відповідно до постанови бюро Тернопільського обкому 
КП(б)У та облвиконкому від 27 січня 1940 р. Попередником сучасного 
музею був Подільський регіональний музей, який діяв у Тернополі з 
1913 р. 
Філіали Тернопільського обласного краєзнавчого музею: 
1. Бережанський краєзнавчий музей. З 1980 р. – на громадських засадах, 
із 1982 р. – державний. 
2. Бережанський музей книги. Із 1984 р. – Бережанський міжобласний 
методичний центр з пропаганди книги, 1994 р. – державний. 
3. Борщівський краєзнавчий музей. Із 1976 р. – на громадських засадах, 
із 1979 р. – державний. 
4. Бучацький краєзнавчий музей. Із 1972 р. – на громадських засадах, з 
1988 р. – державний. 
5. Велеснівський етнографічно-меморіальний музей Володимира 
Гнатюка. Із 1971 р. – державний. 
6. Гусятинський краєзнавчий музей. Із 1979 р. – на громадських засадах, 
з 1982 р. – державний. 
7. Денисівський краєзнавчий музей. Із 1967 р. – на громадських засадах, 
з 1989 р. – народний, з 1993 р. – державний. 
8. Заліщицький краєзнавчий музей. Із 1974 р. – на громадських засадах, з 
1978 р. – державний. 
9. Збаразький краєзнавчий музей. Із 1980 р. – на громадських засадах, з 
1986 р. – державний 
10. Копичинський музей театрального мистецтва. З 1986 р. – на 
громадських засадах, із 1991 р. – державний. 
11. Меморіальний музей Соломії Крушельницької, с. Біла 
Тернопільського р-ну. Із 1963 р. – на громадських засадах, з 1988 р. – 
державний. 
12. Меморіальний музей-садиба Леся Курбаса, с. Старий Скалат 
Підволочиського р-ну. З 1987 р. – на громадських засадах, з 1988 р. – 
державний. 
13. Музей «Зборівська битва», м. Зборів. Із 1991 р. – державний. 
14. Музей «Молотківська трагедія», с. Молотків Лановецького р-ну. З 
1985 р. – державний. 
15. Чортківський краєзнавчий музей. Із 1976 р. – державний. 
16. Шумський краєзнавчий музей. Із 1976 р. – на громадських засадах, з 
1978 р. – державний. 
17. Меморіальний музей Уласа Самчука, с. Тилявка Шумського р-ну. З 
1994 р. – державний. 
18. Меморіальний музей Богдана Лепкого, с. Жуків Бережанського р-ну. 
З 1994 р. – державний. 
19. Меморіальний музей Олександра Неприцького-Грановського, 
с. Великі Бережці Кременецького р-ну. Із 1995 р. – державний. 
20. Історико-меморіальний музей політичних в’язнів, м. Тернопіль, 
вул. Коперника, 1. Із 1994 р. – державний. 
 

Постанови Тернопільського облвиконкому, накази обласного відділу 
культурно-освітніх установ (1945–1972 рр.). Протоколи виробничих нарад і 
засідань наукової ради музею. 

Плани, звіти, довідки про діяльність музею і його відділів. Експозиційні 
плани пересувних виставок. 



Довідки про стан науково-дослідної, культурно-масової, агітаційно-
пропагандистської роботи музею і його відділів. Методичні розробки з 
питань організації народних музеїв і музейних кімнат. 

Довідки, інформація і відомості про охорону пам’яток історії, археології 
та мистецтва, роботу народних музеїв області. 

Відомості про кількість експонатів музею, поповнення фондів. 
Заходи, доповідні записки, листування про святкування знаменних і 

ювілейних дат. 
Довідки про загиблих радянських воїнів, встановлення меморіальних 

дошок на території області, злочини нацистських окупантів. 
Статті, лекції, радіопередачі, підготовлені за матеріалами музею, книги 

відгуків, списки архітектурних і географічних пам’яток області, видатних 
людей Тернопільщини. Довідки про історію міст, пам’яток природи і 
заповідників. 

Листування з Міністерством культури УРСР про створення у с. Велеснів 
Монастириського району музею В. Гнатюка (1967 р.), з установами і 
окремими особами з питань організації виставок, розшуку учасників другої 
світової  війни, з краєзнавчої роботи та поповнення музею художніми 
творами. 

Статистичні звіти про роботу музею. Кошториси, штатні розписи 
обласного музею та його філіалів. 

Документи профспілкового комітету. 

Обласна редакційна колегія з написання тому  
«Історія міст і сіл УРСР. Тернопільська область», м. Тернопіль 

Ф. Р–3140, 356 од. зб., 1962–1973 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створена 12 червня 1962 р. відповідно до постанови Тернопільського 
обкому КПУ для написання нарисів для тому «Історія міст і сіл 
Української РСР. Тернопільська область». Припинила свою діяльність у 
зв’язку з виходом тому в світ у 1973 р. 

 
Постанови та методичні вказівки Головної редакційної колегії «Історії 

міст і сіл Української РСР», листи-рекомендації обласної редакційної колегії 
з питань організації роботи і методики складання характеристик, довідок, 
нарисів. 

Протоколи засідань обласної редакційної колегії, плани організаційно-
методичних заходів, графіки надходжень матеріалів до редакційної колегії, 
інформація та довідки про хід роботи над томом, листування з головною 
редакційною колегією та науковими закладами. Списки редакційної групи, 
членів обласної і районних редакційних колегій, літературних та робочих 
груп із підготовки тому, списки авторів нарисів про населені пункти області. 

Списки населених пунктів, підприємств, передових колгоспів, відомості 
про наявність підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового 
обслуговування, пам’яток історії, культури і мистецтв, закладів культури й 
освіти, відомості про культурно-громадських діячів та інших відомих людей 
Тернопільщини. 



Відомості про перші згадки про населені пункти області, довідки про 
масове знищення населення в роки Другої світової війни та звільнення 
області від нацистських загарбників. 

Матеріали про підсумки роботи обласної редакційної колегії з написання 
тому. 

Орендне підприємство Тернопільський видавничо-поліграфічний 
комбінат «Збруч», м. Тернопіль 

Ф. П–6538, 145 од. зб., 1947–1992 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створено в січні 1979 р. як видавництво «Збруч» Тернопільського 
обкому КПУ. 15 січня 1992 р. перейменовано на видавничо-
поліграфічний комбінат «Збруч». Нинішня назва – з 15 вересня 1992 р. 

 
Постанови, вказівки керівних партійних органів, листування з ними. 

Техпромфінплани, баланси основної діяльності. Звіти про виконання 
показників техпромфінплану. 

Накази з основної діяльності видавництва, обласної друкарні (1947–
1978 рр.), Тернопільської районної друкарні (1968–1972 рр.). 

Акти ревізій господарсько-фінансової діяльності видавництва. 
Відомості на видачу заробітної плати працівникам «Збруча», редакцій 

обласних газет «Вільне життя» і «Ровесник». Розрахункові карточки 
працівників комбінату. 

Редакція обласної молодіжної газети «Ровесник», м. Тернопіль 

Ф. П–891, 84 од. зб. 1967–1985 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Розпочала діяльність 5 грудня 1939 р. як редакція обласної молодіжної 
газети «Комсомолець» – органу Тернопільського обласного Тимчасового 
управління. 28 січня 1940 р. припинила діяльність. 1 січня 1967 р. 
відновила роботу як редакція обласної молодіжної газети «Ровесник» – 
органу Тернопільського обкому ЛКСМ України. У 1991 р. редакція 
припинила діяльність у зв’язку із заснуванням регіональної газети 
«Західна Україна». 

 
Протоколи зборів працівників редакції і засідань редколегії газети, 

накази з основної діяльності. 
Листи, інформації, статті робсількорів і молоді. Перспективні і тематичні 

плани роботи редакції. 
Списки працівників, позаштатних відділів редакції і позаштатних 

кореспондентів. 
Директивні листи, постанови керівних комсомольських органів. 
Відомості на видачу заробітної плати. 



Тернопільське обласне лекційне бюро, м. Тернопіль 

Ф. Р–1551, 293 од. зб., 1944–1957 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створено у вересні 1944 р. для організаційно-методичного керівництва 
лекційно-пропагандистською роботою серед населення області. 
Займалося підбором і підготовкою кадрів, організацією та проведенням 
лекцій, пересувних фотовиставок і фотовітрин на політичні, історичні, 
науково-технічні і природознавчі теми. Було підвідомче головному 
управлінню лекційної пропаганди та  центральному лекційному бюро 
Міністерства культури УРСР, в адміністративно-фінансових питаннях – 
Тернопільському обласному управлінню культури. 
Ліквідовано відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 19 
березня 1957 р. з передачею функцій Тернопільському обласному 
відділенню Товариства для поширення політичних і наукових знань. 

 
Накази по бюро (1945–1957 рр.). Інструкції з методики підготовки та 

проведення лекцій. Протоколи та стенограми кущових семінарів керівників 
лекторіїв. Звіти бюро та лекторських груп. Інформація і довідки про стан 
ідеологічної, культурно-освітньої, лекційно-пропагандистської та 
інструктивно-методичної роботи, про пропаганду рішень з’їздів партії, 
підготовку до виборів у Верховну Раду СРСР та Верховну Раду УРСР, 
підготовку до різних святкувань.  

Відомості про кількість прочитаних лекцій. Огляд лекцій лекторіїв МТС, 
райцентрів та сіл. Рецензії на лекції та тексти лекцій. Газети зі статтями про 
лекційну роботу (1955 р.). 

Архівний відділ виконавчого комітету Тернопільської обласної ради 
народних депутатів, м. Тернопіль 

Ф. Р– 221, 1948 од. зб., 1939–1941, 1944–1988 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створений у грудні 1939 р. при управлінні НКВС по Тернопільській 
області. З 1960 р. підпорядкований Тернопільському облвиконкому. 
Ліквідований рішенням Тернопільської обласної ради народних 
депутатів від 4 жовтня 1988 р., функції передані Державному архіву 
Тернопільської області. 

 
Положення про архівні установи. Накази, плани і звіти про роботу 

архівних установ області, госпрозрахункових груп. П’ятирічні плани 
розвитку архівної справи в області та звіти про їх виконання. Перспективні 
плани комплектування документами держархівів області. 

Протоколи і рішення колегії та документи до них (1983–1988 рр.). 
Протоколи засідань експертно-перевірної комісії, службових, виробничих та 
методичних нарад. Протоколи, рішення і акти проведення оглядів державних 
і відомчих архівів. Методичні розробки, огляди роботи архівних установ. 

Доповідні записки (1940 р.), довідки, акти про роботу відділу, 
обстеження роботи райміськдержархівів, листування з питань роботи 
відомчих архівів, використання архівних документів для наукових, 
народногосподарських та культурно-освітніх потреб. 



Акти про збитки, завдані нацистськими загарбниками державним і 
відомчим архівам області (1945 р.). 

Тематичні плани, програми та інші документи про проведення семінарів, 
курсів підвищення кваліфікації працівників державних та відомчих архівів. 

Штатні розписи, кошториси. 

Державний архів Тернопільської області, м. Тернопіль  

Ф. Р–222, 5899 од. зб., 1940–1941, 1944–2003 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створений у жовтні 1939 р.  
Відповідно до рішення Тернопільського облвиконкому від 25 червня 
1960 р. № 568 та акту передачі від 5 липня 1960 р. архівний відділ та обл-
держархів із підпорядкування обласному управлінню внутрішніх справ 
передані в підпорядкування виконкому Тернопільської обласної ради 
депутатів трудящих та архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР. 
Відповідно до рішення Тернопільської обласної Ради народних депутатів 
від 4 жовтня 1988 р. архіву передані функції архівного відділу 
облвиконкому. 
  

Накази. Плани роботи, звіти, доповідні записки і довідки про діяльність 
архіву та схоронність документів. 

Перспективні та п’ятирічні плани розвитку архівної справи, науково-
дослідної роботи і звіти про їх виконання. Виробничо-фінансові плани і звіти 
про роботу відділу науково-технічного впорядкування документів (за 
рахунок спецкоштів). 

Протоколи методичних і виробничих нарад. Огляди, методичні розробки 
з питань теорії і практики архівної справи. 

Протоколи конференцій дослідників читального залу (1964 р.). 
Матеріали про участь архіву в роботі міжнародних, республіканських, 
обласних нарад та наукових конференцій. Рукописи доповідей. 

Документи (накази, плани основних заходів, експозиційні плани 
виставок, інформації) про роботу з використання документів архіву. 

Документи (рішення, плани, листування, рецензії, рукописи збірників) 
про інформаційну діяльність архіву. Рукописи буклетів. 

Листування з питань виявлення та використання документів архіву для 
наукового видання «Історія міст і сіл Української РСР», про підготовку та 
видання путівника по фондах архіву, збірників документів, з питань 
наведення довідок соціально-правового характеру. 

Нариси з історії архіву і архівного будівництва в Тернопільський області 
(1939–1941, 1945–1965 рр.).  

Статті працівників архіву, підготовлені до газет, журналів, передач у 
засобах масової інформації. 

Листування із Слівенським окружним державним архівом Республіки 
Болгарії. 

Штатні розписи адміністративно-управлінського персоналу, кошториси. 
Документи профспілкового комітету. 
 
 



 

РОЗДІЛ 23. 
ОРГАНИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Тернопільської 
обласної ради депутатів трудящих (облсоцзабез), м. Тернопіль 

Ф. Р–1781, 632 од. зб., 1928–1941, 1946–1976 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Організований 20 грудня 1939 р.  
У 1946 р. об’єднаний з обласним відділом державного забезпечення і 
побутового влаштування сімей військовослужбовців.  
У 1956 р. структурною частиною облсоцзабезу став відділ державної 
допомоги багатодітним та одиноким матерям облфінвідділу.  
З 1994 р. – управління соціального захисту Тернопільської обласної 
державної адміністрації. 
З 25 липня 2000 р. – головне управління праці та соціального захисту 
населення облдержадміністрації, яке утворене шляхом злиття відділу з 
питань охорони праці, управління соцзахисту й управління праці та 
зайнятості населення. 

 
Накази. Перспективні і річні плани роботи облсоцзабезу. Плани 

працевлаштування інвалідів (1971–1975 рр.). 
Звіти, довідки про роботу обласного та районних відділів, будинків 

інвалідів. 
Звіти про основну діяльність, кількість і працевлаштування інвалідів, 

кількість пенсіонерів та суми призначених пенсій, роботу з кадрами, акти 
документальних ревізій, бухгалтерські звіти. 

Кошториси і штатні розписи.  
Баланси про виконання кошторисів. 
Документи профспілкового комітету. 
Особові справи пенсіонерів області (1928–1941 рр.). 
 

Відділи соціального забезпечення виконавчих комітетів районних рад 
депутатів трудящих (райсоцзабези) 

17 фондів, 833 од. зб., 1944–1979 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Організовані в січні 1940 р. як відділи районних виконавчих комітетів. У 
1946 р. об’єднані з районними відділами державного забезпечення і 
побутового влаштування сімей військовослужбовців. У 1956 р. до їх 
складу ввійшли передані від райфінвідділів відділи державної допомоги 
багатодітним та одиноким матерям. У зв’язку з укрупненням території 
районів частина райсоцзабезів була ліквідована в січні 1957 р. та грудні 
1962 р. З 1994 р. – відділи соціального захисту населення райдерж-
адміністрацій. 

 



Накази, протоколи засідань рад райсоцзабезів. Звіти про основну 
діяльність, чисельність і працевлаштування інвалідів Другої світової війни, 
виплату державної допомоги одиноким та багатодітним матерям. 
Статистичні звіти про роботу райсоцзабезів, кількість сімей 
військовослужбовців, пенсіонерів. Акти про правильність призначення 
пенсій. Кошториси і штатні розписи. Баланси про виконання кошторисів. 
Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності. 

 
Бережанський райсоцзабез 
Ф. Р–480, 92 од. зб., 1944–1971 рр. 

Білобожницький райсоцзабез 
Ф. Р–773, 5 од. зб., 1944–1947 рр. 

Буданівський райсоцзабез 
Ф. Р–310, 5 од. зб., 1948–1950 рр. 

Бучацький райсоцзабез 
Ф. Р–791, 22 од. зб., 1944–1950 рр. 

Великодедеркальський райсоцзабез 
Ф. Р–473, 4 од. зб., 1944–1950 рр. 

Зборівський райсоцзабез 
Ф. Р–3222, 76 од. зб., 1955–1973 рр. 

Золотниківський райсоцзабез 
Ф. Р–522, 13 од. зб., 1944–1947 рр. 

Коропецький райсоцзабез 
Ф. Р–2081, 5 од. зб., 1944–1951 рр. 

Кременецький міськсоцзабез 
Ф. Р–3, 27 од. зб., 1940–1941, 1944–1949 рр. 

Кременецький райсоцзабез 
Ф. Р–1948, 152 од. зб., 1944–1975 рр. 

Лановецький райсоцзабез 
Ф. Р–447, 157 од. зб., 1944–1979 рр. 

Монастириський райсоцзабез 
Ф. Р–653, 1 од. зб., 1944 р. 

Почаївський райсоцзабез 
Ф. Р–348, 4 од. зб., 1944–1946 рр. 

Скала-Подільський райсоцзабез 
Ф. Р–379, 4 од. зб., 1944–1946 рр. 

Струсівський райсоцзабез 
Ф. Р–610, 3 од. зб., 1944 р. 



Теребовлянський райсоцзабез 
Ф. Р–1117, 133 од. зб., 1944–1977 рр. 

Відділ переселення виконавчого комітету  
Тернопільської обласної Ради депутатів трудящих, м. Тернопіль 

Ф. Р–2781, 29 од. зб., 1945–1955 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Обласна контора з організованого набору робітників створена на 
підставі наказу головного управління з організованого набору робітників 
при Раді Міністрів УРСР від 15 квітня 1950 р. № 163–к. Проіснувала до 
1 липня 1953 р., коли на її базі був створений відділ організованого 
набору робітників Тернопільського облвиконкому. 

 
Положення про відділ з переселення при обласному управлінні 

сільського господарства і заготівлі (1953 р.). Трудові книжки осіб, які 
виїхали до Польщі. 

Списки переселенців, які прибули з Польщі на постійне місце 
проживання в область (1945–1946 рр.). 

Документи про переселення осіб з Підгаєцького району (1949 р.) та в 
Миколаївську область (1955 р.). 

Річні бухгалтерські звіти про виконання кошторису, бюджету (1952–
1954 рр.). Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських 
витрат (1951, 1954–1955 рр.). 

Відділ організованого набору і переселення виконавчого комітету 
Тернопільської обласної ради депутатів трудящих, м. Тернопіль 

Ф. Р–2782, 437 од. зб., 1950–1979 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Обласна контора організованого набору робітників створена відповідно 
до наказу головного управління з організованого набору робітників при 
Раді Міністрів УРСР від 15 квітня 1950 р. № 163-к. Ліквідована 1 липня 
1953 р. 
На її базі був створений відділ організованого набору робітників 
Тернопільського облвиконкому. 
Згідно з рішенням облвиконкому від 12 серпня 1955 р. № 818 відділ 
об’єднаний з відділом переселення у відділ організованого набору 
робітників і переселення  облвиконкому.  
Відповідно до указу Президії Верховної Ради УРСР від 5 травня 1967 р. 
на базі цього відділу був створений відділ з використання трудових 
резервів облвиконкому. 
Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 1976 р. № 553 
відділ з використання трудових резервів реорганізований у відділ з праці 
облвиконкому  

 
Накази головного управління організованого набору  робітників і 

переселення при Раді Міністрів УРСР про діяльність облвідділів оргнабору 
робітників і переселення (1954–1960, 1975–1977 рр.). 

Накази начальника головного управління організованого набору 
робітників і переселення (1955 р.). 



Накази з виробничої та основної діяльності (1954–1968, 1976–1978 рр.). 
Накази голови державного комітету Ради Міністрів УРСР з використання 

трудових резервів (1971–1975, 1979 рр.). 
Директивні вказівки Головного управління облвиконкому з питань 

організованого набору робітників і переселення сімей (1963, 1967–1968, 
1971 рр.). 

Рішення і розпорядження облвиконкому про створення відділу 
організованого набору робітників і переселення (1951–1955 рр.). 

Протоколи обласних нарад робітників відділу організованого набору і 
переселення (1956); відділу з використання трудових резервів (1970, 
1972 рр.). 

Документи (показники, відомості, аналізи, плани, протоколи, таблиці, 
звіти) про використання трудових резервів у сільській місцевості, на 
підприємствах і будівництві області (1969, 1973–1978 рр.), стан роботи з 
покращення умов праці, техніку безпеки санітарно-побутового 
обслуговування робітників на підприємствах (1976–1979 рр.). 

Документи (плани, протоколи, інформації) обласної та районних комісій 
з використання трудових резервів і працевлаштування молоді області 
(1978 р.). 

Аналізи використання трудових резервів у сільській місцевості районів 
області, на підприємствах Тернополя (1967–1978 рр.). 

Відомості, інформація про працевлаштування випускників шкіл, молоді, 
пенсіонерів (1967, 1975, 1978 рр.). 

Інформація, показники міграції працездатного населення (1973, 
1975 рр.). 

Зведення про кількість прибулих репатріантів на територію області 
(1956 р.). 

Списки репатріантів і реемігрантів, які прибули з-за кордону в 
Тернопільську область (1957–1976 рр.). 

Плани переселення сімей в південні області України і за межі 
республіки (1971 р.). 

Плани організованого набору робітників і переселення сімей (1957–
1966, 1970, 1976 рр.), перерозподілу трудових резервів області (1977–
1978 рр.). 

Плани роботи відділу (1956–1979 рр.), бюро (1977 р.), з праці (1967–
1978 рр.). 

Плани і довідки про виконання плану організованого набору робітників 
(1951–1956 рр.). 

Звіти про роботу відділу (1972–1977 рр.), бюро. 
Звіти з основної діяльності (1971–1978 рр.), кадрів, про роботу сектора 

трудових резервів (1974 р.). 
Звіти про виконання плану з праці. 
Річні звіти відділу оргнабору про виконання кошторису і бюджету 

(1950–1954 рр.), з капітального будівництва (1952 р.). 
Статистичні звіти про виконання плану організаційного набору 

робітників і переселення сімей (1954, 1957–1958, 1976–1977 рр.), чисельність 
і склад робітників та спеціалістів за віком, статтю, освітою (1956–1957, 1959–



1960, 1963, 1972–1975 рр.), виконання плану з праці, фонду заробітної плати 
(1962 р.). 

Фінансові звіти. 
Баланси трудових резервів області (1970 р.); з основної діяльності 

(1971, 1973–1977 рр.). 
Баланси виконання кошторису витрат (1956–1959, 1966 рр.). 
Штатні розписи адміністративно-управлінського персоналу і 

кошториси (1956, 1958, 1967, 1976–1977 рр.) 
Штатні розписи і кошториси адміністративно-господарських витрат 

відділу (1950–1953, 1973 рр.). 
Документи (протоколи засідань профспілки, статистичні звіти, 

загальних зборів) місцевого комітету профспілки. 
 

РОЗДІЛ 24. 
ПАРТІЇ ТА ГРОМАДСЬКІ РУХИ 

Тернопільський обласний комітет  
Комуністичної партії України, м. Тернопіль 

Ф. П–1, 10422 од. зб., 1939–1941, 1943–1991 рр. Описи. Каталоги. Укр., рос. 
мови. 

Розпочав діяльність 27 листопада 1939 р. відповідно до постанови ЦК 
КП(б)У. В червні 1941 р. тимчасово припинив роботу у зв’язку з 
окупацією області нацистськими загарбниками, відновив її у квітні 
1944 р.  
Ліквідований згідно з указом Президії Верховної Ради України від 30 
серпня 1991 р. № 1468 «Про припинення діяльності Компартії України». 

 
Протоколи партійних конференцій, пленумів, зборів партійного активу, 

засідань секретаріату, бюро, матеріали до протоколів. 
Довідки, інформація про виконання постанов партійних органів, стан 

організаційної, масово-політичної, культурно-освітньої та оборонно-масової 
роботи, політичної, економічної освіти в районах області; про роботу 
промислових підприємств, транспорту, будівництва, зв’язку, сільського 
господарства, освіти, культури, медицини, преси, правоохоронних органів; 
про підготовку і проведення виборів до рад; про роботу серед жінок. 
Листування обкому партії з партійними, радянськими, господарськими 
органами, організаціями з різних питань; зі Слівенським окружним 
комітетом Компартії Болгарії з питань обміну партійними делегаціями щодо 
вивчення передового досвіду партійної і господарської роботи; звіти, 
інформація керівників делегацій про вивчення досвіду роботи болгарських 
колег (1969–1987 рр.). 

Матеріали науково-практичних, економічних конференцій, нарад, 
семінарів, урочистих зборів, присвячених знаменним датам. Виступи 
секретарів обкому, членів бюро в трудових колективах, перед працівниками 
вищої, середньої школи, в засобах масової інформації, перед молоддю (1975–
1990 рр.). 



Інформації про перебування на Тернопільщині космонавта В. Жолобова і 
ветеранів робітничого руху Канади (1977 р.). 

Статистичні звіти про склад обласної та районних партійних організацій, 
склад і змінюваність партійних, комсомольських, радянських і 
господарських кадрів, підбір, підготовку і вихованння кадрів для народного 
господарства. 

Фінансові звіти, зведені партбюджети, кошториси витрат, відомості на 
видачу і картки нарахування зарплати, розпорядження про прийом, 
переміщення, звільнення з роботи технічного й обслуговуючого персоналу 
обкому партії, акти ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської 
діяльності партійних комітетів. 

Персональні справи комуністів, особові справи з обліку кадрів. Списки 
погашених партдокументів осіб, які вибули з партії, книги обліку партійних 
квитків, кандидатських карток взірця 1973 р., особових рахунків міськкому і 
райкомів партії щодо обліку партійних квитків і кандидатських карток. 

Матеріали про встановлення персональних пенсій (1965, 1966, 1970, 
1973–1991 рр.). 

 

Тернопільський міський комітет  
Комуністичної партії України, м. Тернопіль 

Ф. П–3, 19288 од. зб., 1944–1991 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Розпочав діяльність 10 грудня 1939 р. відповідно до постанови бюро 
Тернопільського обкому КП(б)У. В червні 1941 р. тимчасово припинив 
роботу у зв’язку з окупацією області нацистськими загарбниками, 
відновив її у травні 1944 р. Ліквідований згідно з указом Президії 
Верховної Ради України від 30 серпня 1991 р. № 1468 «Про припинення 
діяльності Компартії України». 

 
Протоколи партійних конференцій, пленумів, засідань бюро, зборів 

міського партійного активу, матеріали до протоколів. Довідки, інформація 
про виконання постанов вищих партійних органів і власних, стан 
організаційної, масово-політичної, культурно-освітньої, оборонно-масової, 
ідейно-виховної роботи, політичної освіти в місті; роботу промислових 
підприємств, транспорту, будівництва, зв’язку, закладів освіти, культури, 
медицини, преси, адміністративних органів; підготовку і проведення виборів 
у Верховні Ради СРСР та УРСР, роботу серед жінок. 

Протоколи зборів жінок (1947–1954 рр.), нарад медичних працівників 
(1952 р.) та зборів інтелігенції (1956 р.) міста Тернополя. Матеріали науково-
практичних конференцій (1978, 1980 рр.), урочистих зборів, присвячених 
знаменним датам (1980–1981, 1984, 1986–1987 рр.), зльотів переможців 
соціалістичного змагання (1976, 1978, 1980 рр.), дружинників міста (1979, 
1981 рр.), матерів призовників (1988 р.). Виступи секретарів міськкому партії 
в трудових колективах, на зустрічах з виборцями та нарадах і семінарах 
(1982–1987 рр.). 



Справи про прийом у члени КПРС, персональні справи комуністів, 
особові справи з обліку кадрів, книги обліку і видачі партквитків і 
кандидатських карток взірця 1936, 1954, 1973 р., реєстрації облікових карток 
членів і кандидатів партії. 

Протоколи зборів і засідань бюро парторганізації міськкому КПУ (1982–
1988 рр.). 

Відомості на видачу і картки нарахування заробітної плати, 
розпорядження про прийняття, переміщення і звільнення з роботи технічного 
й обслуговуючого персоналу міськкому партії. Акти ревізійної комісії про 
перевірку фінансово-господарської діяльності міського комітету КПУ. 

Міські комітети Комуністичної партії України 

2 фонди, 214 од. зд. 1944–1948 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Розпочали діяльність 15 січня 1940 р. відповідно до постанови бюро 
Тернопільського обкому КП(б)У. В червні 1941 р. тимчасово припинили 
роботу у зв’язку з окупацією області нацистськими загарбниками, від-
новили її у березні-травні 1944 р. Ліквідовані в листопаді 1948 р. 

 
Протоколи партійних конференцій, зборів, пленумів, зборів міського 

партійного активу, засідань бюро. 
Довідки, інформація про проведення агітаційно-масової роботи в період 

підготовки виборів до Верховної Ради УРСР, стан політичної освіти, звіти і 
вибори в партійних організаціях, роботу серед жінок, підбір і виховання 
кадрів. 

Листи громадян про допомогу коштами на танкову колону (1944 р.). 
Акти надзвичайної комісії про збитки, завдані нацистськими окупантами. 
Справи про прийом у члени КПРС, персональні справи комуністів, 

особові справи з обліку кадрів, книги обліку і видачі партквитків, 
кандидатських карток взірця 1936 р., реєстрації облікових карток членів і 
кандидатів у члени партії. 

Відомості на видачу заробітної плати працівникам міськкому партії. 
Кременецький міськком, ф. П–31, 60 од. зб., 1944–1948 рр. 
Чортківський міськком, ф. П–17, 154 од. зб., 1944–1948 рр. 

Районні комітети Комуністичної партії України 

39 фондів, 47319 од. зб., 1940, 1941, 1944–1962, 1965–1991 рр. Описи. 
Каталоги. Укр., рос. мови. 

Розпочали діяльність 10 грудня 1939 р. і 13 січня 1940 р. згідно з 
постановами бюро Тернопільського обкому КП(б)У. В червні 1941 р. 
тимчасово припинили роботу у зв’язку з окупацією області 
нацистськими загарбниками, відновили її березні-вересні 1944 р. За 
постановами бюро Тернопільського обкому партії від 28 жовтня 1958 р. і 
від 10 березня 1959 р. у зв’язку з ліквідацією районів припинили 
діяльність Скала-Подільський, Коропецький, Буданівський, 
Струсівський, Білобожницький, Пробіжнянський, Новосільський, 
Гримайлівський райкоми КПУ. В 1962 р. внаслідок реорганізації 



системи управління замість райкомів партії розпочали роботу КПУ 
виробничих колгоспно-радгоспних управлінь. На підставі постанови 
бюро обкому партії про розкрупнення районів і створення райкомів КПУ 
від 4 січня 1965 р. відновили роботу Бережанський, Бучацький, 
Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, 
Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський, 
Чортківський і Шумський райкоми. Постановою бюро Тернопільського 
обкому КПУ від 9 грудня 1966 р. утворені Монастириський і 
Тернопільський райкоми. Ліквідовані згідно з указом Президії Верховної 
Ради України від 30 серпня 1991 р. № 1468 «Про припинення діяльності 
Компартії України». 

 
Протоколи районних партійних конференцій, кущових нарад, пленумів, 

зборів районних партійних активів, засідань бюро райкомів партії, матеріали 
до протоколів. 

Протоколи зборів пропагандистського, промислово-господарського 
активів, активу адміністративних органів. 

Протоколи районних нарад партійних, комсомольських, профспілкових 
організацій, радянських та адміністративних органів, ідеологічних 
працівників. 

Протоколи засідань відділів, комісій райкомів партії. 
Довідки, інформація про виконання постанов вищих партійних органів і 

власних, стан організаційної, масово-політичної, культурно-освітньої, 
ідейно-виховної роботи, політичної освіти і лекційної пропаганди, 
підготовку і проведення виборів до Верховних Рад СРСР та УРСР і місцевих 
рад, роботу серед жінок, підбір і виховання кадрів, звіти і вибори в 
партійних, профспілкових організаціях, групах народного  контролю, 
колгоспних, жіночих радах, роботу редакцій районних газет, добровільних 
народних дружин, громадських організацій, товариських судів, надання 
допомоги колгоспам. 

Документи науково-практичних, методичних, економічних конференцій, 
районних зльотів. 

Документи районних нарад тваринників, працівників промисловості, 
сільського господарства і торгівлі, працівників культурно-освітніх закладів, 
семінарів лекторів, пропагандистів, секретарів партійних організацій. 
Документи зустрічей членів бюро райкомів партії з ветеранами партії, війни, 
праці, воїнами-інтернаціоналістами, випускниками шкіл, творчою 
інтелігенцією, комсомольським і профспілковим активом, молодими 
комуністами. 

Матеріали проведення дня пропагандиста, нарад журналістів і 
робсількорів райгазет, організаторів атеїстичної роботи, ідеологічного 
активу, районних шкіл молодого комуніста. 

Матеріали мітингів, урочистих зборів, присвячених знаменним датам, 
виступи секретарів райкомів партії в трудових колективах, на семінарах, 
нарадах, мітингах, перед молоддю. 

Відомості про збір коштів на танкову колону «Селянин Тернопільщини» 
(1944 р.). 

Акти про збитки, завдані нацистськими окупантами, матеріали про 
звірства нацистів. 



Плакати, листівки про досягнення передовиків сільського господарства, 
вивчення і розповсюдження передового досвіду роботи. 

Рапорти трудових колективів про виконання соцзобов’язань і 
виробничих планів. 

Характеристики ходу перебудови і методів діяльності партійних і 
громадських організацій. 

Розпорядження про прийом, переміщення, звільнення з роботи 
технічного й обслуговуючого персоналу райкомів партії, відомості на видачу 
і картки нарахування заробітної плати. 

Акти ревізійних комісій про перевірки фінансово-господарської 
діяльності райкомів. 

Справи прийому в члени КПРС, персональні справи комуністів, особові 
справи з обліку кадрів. 

Книги обліку і видачі партквитків, кандидатських карток взірця 1936, 
1954, 1973 рр., реєстрації облікових карток членів і кандидатів партії. 

Протоколи зборів і засідань бюро партійних організацій райкомів партії. 
 

Бережанський райком 
Ф. П–6, 1547 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Білобожницький райком 
Ф. П–36, 152 од. зб., 1944–1959 рр. 

Борщівський райком 
Ф. П–33, 1613 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Буданівський райком 
Ф. П–32, 753 од. зб., 1944–1959 рр. 

Бучацький райком 
Ф. П–69, 1657 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Великобірківський райком 
Ф. П–12, 801 од. зб., 1944–1962 рр. 

Великоглибочецький райком 
Ф. П–16, 900 од. зб., 1944–1962 рр. 

Великодедеркальський райком 
Ф. П–66, 881 од. зб., 1944–1962 рр. 

Вишнівецький райком 
Ф. П–54, 921 од. зб., 1944–1962 рр. 

Гримайлівський райком 
Ф. П–30, 544 од. зб., 1944–1959 рр. 

Гусятинський райком 
Ф. П–13, 1514 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 



Заліщицький райком 
Ф. П–21, 1662 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Залозецький райком 
Ф. П–65, 805 од. зб., 1944–1962 рр. 

Збаразький райком 
Ф. П–49, 1441 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Зборівський райком 
Ф. П–15, 1561 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Золотниківський райком 
Ф. П–62, 840 од. зб., 1944–1962 рр. 

Золотопотоцький райком 
Ф. П–19, 801 од. зб., 1944–1962 рр. 

Козлівський райком 
Ф. П–14, 816 од. зб., 1944–1962 рр. 

Козівський райком 
Ф. П–7, 1213 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Копичинський райком 
Ф. П–67, 1130 од. зб., 1940–1941, 1944–1962 рр. 

Коропецький райком 
Ф. П–10, 536 од. зб., 1944–1959 рр. 

Кременецький райком 
Ф. П–61, 1919 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Лановецький райком 
Ф. П–22, 1341 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Мельнице-Подільський райком 
Ф. П–68, 951 од. зб., 1944–1962 рр. 

Микулинецький райком 
Ф. П–18, 938 од. зб., 1944–1962 рр. 

Монастириський райком 
Ф. П–72, 1190 од. зб., 1944–1962, 1966–1991 рр. 

Новосільський райком 
Ф. П–27, 815 од. зб., 1944–1959 рр. 

Підволочиський райком 
Ф. П–29, 1559 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Підгаєцький райком 
Ф. П–35, 856 од. зб., 1944–1962 рр. 



Почаївський райком 
Ф. П–8, 903 од. зб., 1944–1962 рр. 

Пробіжнянський райком 
Ф. П–28, 624 од. зб., 1944–1959 рр. 

Скала-Подільський райком 
Ф. П–23, 710 од. зб., 1944–1959 рр. 

Скалатський райком 
Ф. П–26, 959 од. зб., 1944–1962 рр. 

Струсівський райком 
Ф. П–11, 670 од. зб., 1944–1959 рр. 

Товстенський райком 
Ф. П–9, 854 од. зб., 1944–1962 рр. 

Теребовлянський райком 
Ф. П–25, 1812 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Тернопільський райком 
Ф. П–146, 1133 од. зб., 1966–1991 рр. 

Чортківський райком 
Ф. П–75, 6614 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Шумський райком 
Ф. П–24, 1383 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Партійні комітети Комуністичної партії України  
промислово-виробничих зон 

3 фонди, 100 од. зб., 1962–1965 рр. Описи. Каталоги. Укр., рос. мови. 

Розпочали діяльність у січні 1963 р. відповідно до постанови бюро 
Тернопільського обкому КПУ. Ліквідовані в січні 1965 р. у зв’язку з 
розукрупненням районів і створенням райкомів партії (постанова бюро 
Тернопільського обкому КПУ від 4 січня 1965 р.). 

 
Протоколи партійних конференцій, пленумів, засідань, бюро, зборів 

партійного активу, матеріали до протоколів. 
Довідки, інформація про виконання постанов вищих партійних органів, 

стан організаційної, масово-політичної роботи, політичної освіти і лекційної 
пропаганди, проведення звітів і виборів в партійних організаціях, жіночих 
радах, роботу народного контролю, шефську допомогу промислових 
підприємств колгоспам. Відомості на видачу заробітної плати, 
розпорядження про прийняття, звільнення з роботи технічного й 
обслуговуючого персоналу парткомів. Персональні справи комуністів, книги 
обліку і видачі партквитків і кандидатських карток взірця 1954 р., реєстрації 
облікових карток членів і кандидатів партії. 



Бережанський партком Ф. П–6297, 39 од. зб., 1962–1965 рр. 
Кременецький партком Ф. П–6337, 31 од. зб., 1962–1965 рр. 
Чортківський партком Ф. П–6304, 30 од. зб., 1962–1965 рр. 

Партійні комітети Комуністичної партії України виробничих  
колгоспно-радгоспних управлінь 

9 фондів, 227 од. зб., 1962–1964 рр. Описи. Каталоги. Укр., рос. мови. 

Розпочали діяльність у січні 1963 р. відповідно до постанови бюро 
Тернопільського обкому КПУ. Ліквідовані в січні 1965 р. у зв’язку з 
розукрупненням районів і створенням райкомів партії (постанова бюро 
Тернопільського обкому КПУ від 4 січня 1965 р.). 

 
Протоколи партійних конференцій, пленумів, засідань бюро, зборів 

партійного активу. 
Довідки, інформація про виконання постанов вищих партійних органів, 

стан лекційної пропаганди і партійної освіти, звіти і вибори в партійних 
організаціях, колгоспах, народних дружинах, підбір і виховання кадрів, про 
роботу редакцій районних газет і радіомовлення, народного контролю, 
добровільних народних дружин, шкіл передового досвіду, висунення жінок 
на керівні посади, партійне керівництво колгоспним виробництвом. 

Картки первинних партійних організацій, книги обліку та видачі 
партквитків і кандидатських карток взірця 1954 р. 

Відомості на видачу заробітної плати, розпорядження про прийняття, 
звільнення з роботи працівників парткомів, акти ревізійної комісії про 
перевірку стану фінансово-господарської діяльності партійних комітетів. 

 
Бережанський партком Ф. П–6452, 29 од. зб., 1962–1964 рр. 
Борщівський партком Ф. П–6453, 22 од. зб., 1962–1964 рр. 
Бучацький партком Ф. П–6455, 25 од. зб., 1962–1964 рр. 
Збаразький партком Ф. П–6515, 22 од. зб., 1962–1964 рр. 
Зборівський партком Ф. П–6500, 24 од. зб., 1962–1964 рр. 
Кременецький партком Ф. П–6501, 36 од. зб., 1962–1964 рр. 
Підволочиський партком Ф. П–6530, 23 од. зб., 1962–1964 рр. 
Теребовлянський партком Ф. П–6518, 25 од. зб., 1962–1964 рр. 
Чортківський партком Ф. П–6481, 21 од. зб., 1962–1964 рр. 

Політичний відділ Тернопільського  
обласного військового комісаріату, м. Тернопіль 

Ф. П–5013, 521 од. зб., 1939–1941, 1944–1990 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Розпочав діяльність у листопаді 1939 р. У червні 1941 р. тимчасово 
припинив роботу у зв’язку з окупацією  області нацистськими 
загарбниками, відновив її у квітні 1944 р. Ліквідований у 1991 р. 

 
Протоколи партійних конференцій, зборів комуністів, партійних актів 

військкоматів, засідань партійної комісії при політвідділі облвійськкомату. 



Протоколи зборів комсомольців первинних організацій військкоматів 
(1945–1959 рр.). 

Плани роботи, донесення про роботу відділу. 
Статистичні звіти про склад партійних і комсомольських організацій. 
Матеріали про виконання директив і вказівок вищих політорганів. 
Справи про прийняття в члени КПРС (1939–1945, 1986–1990 рр.), 

персональні справи комуністів. 
Книги обліку і видачі партквитків і кандидатських карток взірця 1936, 

1954 рр., реєстрації облікових карток членів і кандидатів у члени партії, 
обліку членів ВЛКСМ. 

Карточки партійних організацій. 
Особові справи з обліку кадрів. 

Політичний відділ Тернопільського відділення  
Львівської залізниці, м. Тернопіль 

Ф. П–3640, 41 од. зб., 1949–1956 рр. Опис.Укр., рос. мови 

Розпочав діяльність у січні 1949 р. Ліквідований відповідно до 
постанови бюро Тернопільського обкому КП України від 5 квітня 
1956 р. 

 
Протоколи засідань політвідділу. Політдонесення, спецдонесення, 

довідки про політико-моральний стан у загонах і господарських одиницях 
відділення залізниці.  

Директивні листи політвідділу Львівської залізниці, політуправління 
Міністерства шляхів сполучення СРСР. 

Матеріали про виконання наказу уповноваженого Ради Міністрів СРСР з 
охорони військових і державних таємниць від 12 травня 1951 р. Особові 
справи з обліку кадрів. 

Заяви і скарги трудящих. 

Політичний сектор Тернопільського обласного управління сільського 
господарства, м. Тернопіль  

Ф. П–1762, 150 од. зб., 1950–1953 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Розпочав діяльність відповідно до постанови ЦК КП (б) У від 25 грудня 
1949 р. Ліквідований згідно з постановою бюро Тернопільського обкому 
КПУ від 29 грудня 1953 р. 

 
Протоколи засідань політсектора. 
Політінформації, довідки, звіти про роботу політвідділів МТС, 

підготовку виборів до місцевих рад, стан масово-політичної роботи у 
політвідділах, роботу серед жінок партійних і комсомольських організацій. 

Матеріали нарад, семінарів із працівниками політвідділів. 
Плани роботи, заходи політсектора і політвідділів МТС. 



Листування політсектора з організаціями й установами щодо 
організаційних питань. 

Директивні вказівки, телеграми, накази політсектора Міністерства 
сільського господарства УРСР. 

Накази політсектора обласного управління сільського господарства. 
Довідки, характеристики, подання на особовий склад політвідділів МТС. 
Особові справи з обліку кадрів. 

Політичні відділи машинно-тракторних станцій (МТС) 

38 фондів, 1226 од. зб., 1950–1953 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створені відповідно до постанови ЦК КП (б) У від 25 грудня 1949 р.  
Ліквідовані згідно з постановою бюро Тернопільського обкому КПУ від 
29 грудня 1953 р. 
 

Накази політсекторів Міністерства сільського господарства УРСР, 
Тернопільського обласного управління сільського господарства, директивні 
листи, телеграми вищих органів. 

Протоколи нарад працівників політвідділів МТС. 
Інформації, звіти, довідки про роботу політвідділів, редакцій газет, 

висунення жінок на керівні посади, підготовку механізаторських кадрів, 
кількісний і якісний склад партійних, комсомольських організацій МТС, 
колгоспів, виконання планів тракторних робіт. 

Листування з обласними, районними організаціями, підприємствами з 
питань господарської діяльності, підготовки кадрів.  

Заяви і скарги трудящих. 
Фінансові звіти, відомості на видачу заробітної плати.  
Книги особових рахунків працівників політвідділів. 

 
Політичні відділи: 

Білобожницької МТС Ф. П–1737, 33 од. зб., 1950–1953 рр. 
Бережцівської МТС Ф. П–1740, 30 од. зб., 1950–1953 рр. 
Васильківської МТС Ф. П–1721, 34 од. зб., 1950–1953 рр. 
Великогнилицької МТС Ф. П–1718, 27 од. зб., 1950–1953 рр. 
Вичулківської МТС Ф. П–1748, 26 од. зб., 1950–1953 рр. 
Вишнівецької МТС Ф. П–1728, 30 од. зб., 1950–1953 рр. 
Геленківської МТС Ф. П–1736, 39 од. зб., 1950–1953 рр. 
Грабовецької МТС Ф. П.–1750, 24 од. зб., 1950–1953 рр. 
Гримайлівської МТС Ф. П–1729, 30 од. зб., 1950–1953 рр. 
Дарахівської МТС Ф. П–1680, 57 од. зб., 1950–1953 рр. 
Денисівської МТС Ф. П–1720, 26 од. зб., 1950–1953 рр. 
Дзвиняцької МТС Ф. П–1747, 30 од. зб., 1950–1953 рр. 
Збаразької МТС Ф. П.–1745, 49 од. зб., 1950–1953 рр. 
Золотопотоцької МТС Ф. П.–1745, 25 од. зб., 1950–1953 рр. 
Іванівської МТС Ф. П.–1692, 31 од. зб., 1950–1953 рр. 
Кошилівської МТС Ф. П–1730, 37 од. зб., 1950–1953 рр. 
Колодіївської МТС Ф. П–1749, 29 од. зб., 1950–1953 рр. 



Комарівської МТС Ф. П–1687, 41 од. зб., 1950–1953 рр. 
Копичинської МТС Ф. П–1719, 24 од. зб., 1950–1953 рр. 
Літятинської МТС Ф. П–1738, 30 од. зб., 1950–1953 рр. 
Михайлівської МТС Ф. П–1731, 32 од. зб., 1950–1953 рр. 
Мишковичівської МТС Ф. П–1735, 32 од. зб., 1950–1953 рр. 
Млинівської МТС Ф. П–1673, 20 од. зб., 1950–1953 рр. 
Мушкатівської МТС Ф. П–1690, 24 од. зб., 1950–1953 рр. 
Мшанецької МТС Ф. П–1723, 34 од. зб., 1950–1953 рр. 
Підволочиської МТС Ф. П–1691, 35 од. зб., 1950–1953 рр. 
Плотицької МТС Ф. П.1689, 74 од. зб., 1950–1953 рр. 
Почаївської МТС Ф. П–1746, 33 од. зб., 1950–1953 рр. 
Пробіжнянської МТС Ф. П–1676, 25 од. зб., 1950–1953 рр. 
Скала-Подільської МТС Ф. П–1670, 29 од. зб., 1950–1953 рр. 
Соснівської МТС Ф. П–1732, 19 од. зб., 1950–1953 рр. 
Темногаєцької МТС Ф. П–1722, 22 од. зб., 1950–1953 рр. 
Трибухівської МТС Ф. П–1733, 26 од. зб., 1950–1953 рр. 
Тростянецької МТС Ф. П–1686, 36 од. зб., 1950–1953 рр. 
Чортківської МТС Ф. П–1734, 36 од. зб., 1950–1953 рр. 
Шумської МТС Ф. П–1739, 26 од. зб., 1950–1953 рр. 

Обласна партійна школа при Тернопільському  
обласному комітеті  Комуністичної партії України 

Ф. П–4135, 256 од. зб., 1953–1957 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Організована в липні 1953 р. 
Ліквідована в липні 1957 р. 

 
Протоколи засідань ради, кафедр школи, державної іспитаційної комісії. 
Звіти, довідки про роботу партійної школи. 
Книги наказів, іспитаційні відомості, журнали видачі дипломів. 
Особові справи викладачів, слухачів школи. 
Картки нарахування, відомості на видачу заробітної плати викладачам, 

працівникам і слухачам партійної школи. 

Партійний архів Тернопільського обласного комітету  
Комуністичної партії України, м. Тернопіль 

Ф. П–319, 912 од. зб., 1944–1990 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створений у січні 1947 р. за вказівкою Оргбюро ЦК КП(б)У. 
Ліквідований у серпні 1991 р. згідно з указом Президії Верховної Ради 
України від 27 серпня 1991 р. про передачу архівів КПУ у 
підпорядкування Головархіву України. 

 
Директивні, методичні, оглядові листи, рекомендації Центрального 

партійного архіву, Інституту історії партії ЦК КПУ. 



Звіти, плани роботи партархіву, довідки про перевірки стану зберігання і 
підготовки документів для постійного зберігання. 

Копії документів, підготовлених для збірників, матеріали для преси, 
радіо, плакатів, хроніки важливих подій із життя районних партійних і 
комсомольських організацій. 

Протоколи виробничих нарад працівників архіву. Ініціативні інформації, 
відповіді на тематичні запити. 

Спогади старих більшовиків, учасників революційних подій, відбудови 
народного господарства області, членів КПЗУ, ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, підпільників, делегатів партійних з’їздів. 

Копії документів ЦК Компартії Східної Галичини, Галревкому. 
Матеріали про діяльність антифашистських підпільних організацій. 

Протоколи експертної комісії партархіву з додатками. 
 

Тернопільський обласний комітет ЛКСМ України, м. Тернопіль 

Ф. П–2, 2052 од. зб., 1940, 1944–1992 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Розпочав діяльність 13 грудня 1939 р. відповідно до постанови ЦК 
ЛКСМУ. В червні 1941 р. тимчасово припинив роботу у зв’язку з  
окупацією області нацистськими загарбниками, відновив її у квітні 
1944 р. Із 6 вересня 1991 р. – обласна організація Молодіжної 
демократичної спілки Тернопільщини, з 1 жовтня 1991 р. – обласна 
організація Спілки молоді Тернопільщини (СМТ.). 

 
Протоколи комсомольських конференцій, пленумів, засідань 

секретаріату (1976–1991 рр.), бюро обкому, зборів обласного 
комсомольського активу, засідань президії і виконкому обласної організації 
СМТ. (з 1991 р.). 

Протоколи пленумів і засідань бюро обласної ради Всесоюзної 
піонерської організації (1981–1987, 1989 рр.). 

Протоколи засідань лекторської групи обкому ЛКСМУ (1949 р.), зборів 
комсомольського активу вчителів (1951–1952 рр.), обласної наради 
селянської молоді (1945 р.). 

Стенограми обласних нарад, зльотів молодих передовиків народного 
господарства. 

Матеріали обласного семінару піонерських працівників (1986 р.), 
обласних конкурсів професійної майстерності (1976, 1978 рр.), рейдів 
обласного штабу «Комсомольського прожектора» (1978, 1980–1981 рр.). 
Матеріали про шефську допомогу у будівництві шахти «Тернопільська 
комсомольська» (1957 р.). 

Листи, заяви, списки комсомольців, які направлялися на ударні 
комсомольські будови (1951, 1956, 1958, 1961, 1963, 1967 рр.) та освоєння 
цілинних земель (1955, 1960 рр.). 

Довідки, інформація, звіти про стан культурно-масової, виховної, 
спортивної роботи, лекційної пропаганди серед молоді, роботу піонерських 
організацій, студентських будівельних загонів, склад комсомольських і 



піонерських організацій у сільськогосподарському виробництві, організацію 
відпочинку піонерів і школярів. 

Фінансові, статистичні звіти, акти ревізій фінансово-господарської 
діяльності. 

Звіти про роботу, фінансові документи обласної школи комсомольського 
активу «Орбіта» (1974–1980 рр.), Бюро міжнародного молодіжного туризму 
«Супутник» (1979–1980, 1982–1988 рр.). Розпорядження про прийняття, 
звільнення з роботи, відомості на видачу заробітної плати працівникам 
обкому комсомолу. 

Особові справи працівників. 
 

Тернопільський міський комітет ЛКСМ України, м. Тернопіль 

Ф. П–5, 1542 од. зб., 1944–1991 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Розпочав діяльність у січні 1940 р. У червні 1941 р. тимчасово припинив 
роботу у зв’язку з  окупацією області нацистськими загарбниками, 
відновив її у червні 1944 р. Із 6 вересня 1991 р. – міська організація 
Молодіжної демократичної спілки Тернопільщини, з 1 жовтня 1991 р. – 
міська організація Спілки молоді Тернопільщини (СМТ.). 

 
Протоколи міських комсомольських конференцій, пленумів, засідань 

бюро міського комсомольського активу, комсомольських зборів і засідань 
комітетів комсомолу первинних організацій. 

Протоколи пленумів і засідань міської ради Всесоюзної піонерської 
організації (1982–1984 рр.). 

Протоколи засідань відділів (1981–1983 рр.), ради молодих учителів 
(1981 р.), міського штабу «Комсомольського прожектора» (1982 р.). 
Матеріали міських зборів і зльотів, проведення «Дня молоді». 

Довідки, інформація, звіти про масово-політичну роботу. 
Книги обліку і видачі комсомольських квитків, журнали реєстрації 

членів ВЛКСМ, прийнятих на комсомольський облік і знятих із 
комсомольського обліку. 

Відомості на видачу заробітної плати працівникам міськкому ЛКСМУ. 
 

Міські комітети ЛКСМ України 

2 фонди, 103 од. зб., 1944–1948 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 

Розпочали діяльність у січні 1940 р. У червні 1941 р. припинили роботу 
у зв’язку з тимчасовою окупацією області нацистськими загарбниками, 
відновили її у травні-червні 1944 р. Ліквідовані в грудні 1954 р. 

 
Протоколи конференцій, зборів, пленумів. 
Довідки, інформація, звіти про склад міської комсомольської організації 

та стан агітаційно-масової, політичної роботи, роботу комсомольських і 
піонерських організацій шкіл. 



Книги обліку і видачі комсомольських квитків, особові справи з обліку 
кадрів. 

Відомості на видачу заробітної плати працівникам міськкому ЛКСМУ. 
 

Кременецький міськком ЛКСМУ 
Ф. П–3528, 22 од. зб., 1944–1948 рр. 

Чортківський міськком ЛКСМУ 
Ф. П–81, 81 од. зб., 1944–1948 рр. 

Районні комітети ЛКСМ України 

39 фондів, 26073 од. зб., 1939–1941, 1944–1962, 1965–1991 рр. Описи. 
Каталоги. Укр., рос. мови. 

Розпочали діяльність у січні 1940 р. У червні 1941 р. тимчасово 
припинили роботу у зв’язку з  окупацією області нацистськими 
загарбниками, відновили її у березні-вересні 1944 р. У зв’язку із зміною 
адміністративно-територіального поділу області в 1959 р. ліквідовані 
Білобожницький, Буданівський, Гримайлівський, Коропецький, 
Новосільський, Пробіжнянський, Скала-Подільський, Струсівський 
райкоми комсомолу. У результаті реорганізації структурного управління 
в 1962 р. райкоми ЛКСМУ припинили діяльність, а натомість розпочали 
працювати комітети комсомолу виробничих колгоспно-радгоспних 
управлінь. У січні 1965 р. відновили роботу Бережанський, Борщівський, 
Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, 
Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, 
Теребовлянський, Чортківський і Шумський райкоми ЛКСМУ. У грудні 
1966 р. створені Монастириський і Тернопільський райкоми комсомолу. 
З вересня 1991 р. – районні організації Молодіжної демократичної 
спілки Тернопільщини, з жовтня 1991 р. – районні організації Спілки 
молоді Тернопільщини. 

 
Протоколи конференцій, зборів, пленумів, засідань бюро райкомів та 

районних активів. 
Протоколи засідань районних рад молодих учителів, Всесоюзної 

піонерської організації, штабів «Комсомольського прожектора», методичних 
рад відділів пропаганди і культурно-масової роботи райкомів ЛКСМУ, 
комсомольських зльотів. 

Матеріали пленумів районних рад Всесоюзної піонерської організації, 
зльотів молодих передовиків виробництва, педагогів, молодих виборців, 
випускників шкіл, солдатських матерів, юних тимурівців, піонерів, 
наставників молоді. 

Матеріали рейдів «Комсомольського прожектора», районних конкурсів, 
мітингів, свят і тематичних вечорів, науково-практичних конференцій та 
інших масових заходів. 

Заяви і списки комсомольців, які виявили бажання їхати на новобудови. 
Рапорти комсомольських і піонерських організацій. 
Довідки, інформація, звіти про склад районних комсомольських і 

піонерських організацій, стан політичної та економічної освіти, лекційної 



пропаганди, організаційно-масової, військово-фізкультурної, виховної 
роботи. Документи про роботу піонерських дружин і комсомольських 
організацій щодо надання шефської допомоги учасникам, інвалідам і вдовам 
Другої світової війни, сім’ям загиблих воїнів, направлення молоді на 
новобудови країни, шахти Донбасу. 

Книги обліку і видачі комсомольских квитків, журнали реєстрації членів 
ЛКСМУ, прийнятих на комсомольський облік і знятих з обліку. 

Відомості на видачу заробітної плати працівникам райкомів ЛКСМУ. 
 



Бережанський райком 
Ф. П–322, 1181 од. зб., 1946–1962, 1965–1991 рр. 

Білобожницький райком 
Ф. П–70, 365 од. зб., 1944–1958 рр. 

Борщівський райком 
Ф. П–80, 1748 од. зб., 1944–1962, 1965–1989 рр. 

Буданівський райком 
Ф. П–45, 231 од. зб., 1944–1959 рр. 

Бучацький райком 
Ф. П–20, 1181 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Великобірківський райком 
Ф. П–44, 295 од. зб., 1944–1962 рр. 

Великоглибочецький райком 
Ф. П–38, 334 од. зб., 1944–1962 рр. 

Великодедеркальський райком 
Ф. П–64, 313 од. зб., 1944–1962 рр. 

Вишнівецький райком 
Ф. П–53, 217 од. зб., 1944–1962 рр. 

Гримайлівський райком 
Ф. П–47, 232 од. зб., 1944–1959 рр. 

Гусятинський райком 
Ф. П–71, 1385 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 р. 

Заліщицький райком 
Ф. П–79, 1230 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Залозецький райком 
Ф. П–57, 275 од. зб., 1944–1962 рр. 

Збаразький райком 
Ф. П–50, 1272 од. зб., 1944–1962, 1965–1989 рр. 

Зборівський райком 
Ф. П–78, 1076 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Золотниківський райком 
Ф. П–59, 399 од. зб., 1944–1962 рр. 

Золотопотоцький райком 
Ф. П–76, 306 од. зб., 1944–1962 рр. 

Козлівський райком 
Ф. П–333, 359 од. зб., 1944–1962 рр. 



Козівський райком 
Ф. П–43, 1001 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Копичинський райком 
Ф. П–74, 274 од. зб., 1944–1962 рр. 

Коропецький райком 
Ф. П–313, 283 од. зб., 1944–1959 рр. 

Кременецький райком 
Ф. П–60, 1204 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Лановецький райком 
Ф. П–41, 970 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Мельнице-Подільський райком 
Ф. П–34, 301 од. зб., 1944–1962 рр. 

Микулинецький райком 
Ф. П–39, 249 од. зб., 1944–1962 рр. 

Монастириський райком 
Ф. П–63, 1060 од. зб., 1944–1962, 1966–1991 рр. 

Новосільський райком 
Ф. П–52, 307 од. зб., 1939–1941, 1944–1959 рр. 

Підволочиський райком 
Ф. П–48, 1309 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Підгаєцький райком 
Ф. П–42, 279 од. зб., 1944–1962 рр. 

Почаївський райком 
Ф. П–55, 269 од. зб., 1944–1962 рр. 

Пробіжнянський райком, 
Ф. П–40, 384 од. зб., 1944–1959 рр. 

Скала-Подільський райком 
Ф. П–58, 274 од. зб., 1944–1959 рр. 

Скалатський райком 
Ф. П–46, 282 од. зб., 1944–1962 рр. 

Струсівський райком 
Ф. П–37, 333 од. зб., 1944–1959 рр. 

Товстенський райком 
Ф. П–56, 276 од. зб., 1944–1962 рр. 

Теребовлянський райком 
Ф. П–395, 1564 од. зб., 1945–1962, 1965–1991 рр. 



Тернопільський райком 
Ф. П–145, 784 од. зб., 1966–1991 рр. 

Чортківський райком 
Ф. П–73, 1237 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

Шумський райком 
Ф. П–77, 980 од. зб., 1944–1962, 1965–1991 рр. 

 

Промислово-виробничі комітети ЛКСМ України 

3 фонди, 109 од. зб., 1962–1964 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Розпочали діяльність у січні 1963 р. 
Ліквідовані в січні 1965 р. 

 
Протоколи комсомольських конференцій, пленумів, засідань бюро 

комітетів ЛКСМУ, комсомольських зборів і засідань комітетів комсомолу 
первинних організацій. Довідки, інформація, звіти про склад 
комсомольських організацій, роботу комітетів ЛКСМУ і їхніх відділів. 

Списки секретарів комсомольських організацій, анкети делегатів 
конференцій. Журнали реєстрації членів ЛКСМУ, прийнятих на 
комсомольський облік і знятих з обліку. 

Відомості на видачу заробітної плати працівникам комітетів комсомолу. 
 

Кременецький комітет Ф. П–6308, 41 од. зб., 1962–1964 рр. 
Чортківський комітет Ф. П–6339, 47 од. зб., 1963–1964 рр. 

Тернопільська зональна комсомольська школа, м. Тернопіль 

Ф. П–6476, 50 од. зб., 1974–2004 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Організована в січні 1974 р. 
Із 7 серпня 1990 р. – Тернопільський регіональний молодіжний комплекс 
«Орбіта», з 17 січня 1991 р. – Тернопільський центр молодіжного 
співробітництва «Орбіта», з 23 березня 2001 р. – товариство  з 
обмеженою відповідальністю «Центр молодіжного співробітництва 
«Київський колегіум» – Тернопільська філія Центру молодіжного 
співробітництва «Орбіта». 

 
Протоколи засідань методичної ради, бюро методичної ради. 
Звіти, інформація про підсумки навчання слухачів. 
Накази, списки слухачів школи. 
Плани проведення практичних занять. 
Постанови, директивні листи вищих комсомольських органів. 
Листування з райкомами ЛКСМУ з питань перепідготовки кадрів. 
Книги видачі свідоцтв про закінчення школи. 



Відомості на видачу заробітної плати працівникам, викладачам школи, 
виплати стипендій слухачам. 

Громада Подільського краю Тернопільщини, м. Тернопіль 

Ф. Р–3450, 11 од. зб., 1986–1994 рр. Опис. Укр. мова. 

Заснована 15 липня 1988 р. 
 
Протоколи зборів членів Громади. 
Листування з органами влади, установами, організаціями з питань 

перейменування вулиць, спорудження пам’ятників і пам’ятних знаків на 
честь видатних українських діячів, письменників та жертв сталінських 
репресій. Звернення до представників влади, духовенства щодо збереження 
споруд, які мають історичну цінність. 

Інформаційні листи газети «Громадський вісник». Відомості про сплату 
членських внесків. 

Тернопільська обласна організація  
Української республіканської партії (УРП), м. Тернопіль 

Ф. Р–3447, 10 од. зб., 1988–1995 рр. Опис. Укр. мова. 

Розпочала діяльність 7 серпня 1988 р. як ініціативна група Української 
Гельсінської Спілки (УГС). 26 січня 1989 р. на установчих зборах 
створена Тернопільська філія УГС. Із розпуском УГС і створенням УРП 
6 травня 1990 р. Тернопільська філія УГС перейменована в 
Тернопільську філію УРП. З серпня 1990 р. – Тернопільська обласна 
організація УРП. Зареєстрована виконкомом Тернопільської обласної 
ради народних депутатів 30 серпня 1990 р. 

 
Протоколи засідань секретаріату і проводу. Резолюції, ухвали обласної 

ради, проводу організації. Інформації про участь членів УРП у масово-
політичних заходах. 

Накази, списки членів Лановецької і Шумської районних оранізацій 
УРП, заяви про вступ у члени УРП. 

Фінансові звіти. 

Тернопільська обласна організація  
Української селянської демократичної партії, м. Тернопіль 

Ф. Р–3446, 11 од. зб., 1990–1993 рр. Описи. Укр. мова. 

Створена на обласній конференції 29 вересня 1990 р. Зареєстрована 
Міністерством юстиції України 15 січня 1991 р. 

 
Резолюції обласної конференції, установчих зборів, ухвали Президії 

Великої Ради УСДП. Листування обласної організації партії з органами 
влади, установами та організаціями з питань діяльності обласної організації. 



Виступи голови ради на конференції, Великій раді, з’їзді УСДП, в 
пресі, на радіо. 

Балансові і бухгалтерські звіти про фінансову діяльність, відомості про 
сплату членських внесків, акти перевірки фінансово-господарської 
діяльності. 

Газета «Громада» (січень-серпень 1992 р.). 
Накази, список і облікові картки членів партії. 

 

Тернопільська обласна спілка політв’язнів  
і репресованих України, м. Тернопіль 

Ф. Р–3448, 12 од. зб., 1990–1993 рр. Опис. Укр. мова. 

Створена 17 липня 1990 р. на загальних зборах членів спілки. 
 
Статут, список засновників спілки. 
Протоколи обласної конференції, засідань координаційної ради, зборів 

членів спілки. 
Списки осередків в області та членів осередків Бучацького, 

Підгаєцького, Підволочиського районів. Списки репресованих, депортованих 
жителів області. 

Відомості про надходження і витрати благодійних внесків. 

Комісія зі збору підписів у Тернопільській області під зверненням 
постійного комітету Всесвітнього конгресу прихильників миру, 

м. Тернопіль  

Ф. Р–33, 382 од. зб., 1950 р. Опис. Укр. мова. 

 
30 червня 1950 р. відповідно до рішення пленуму Радянського комітету 
захисту миру в СРСР розпочався збір підписів під Стокгольмським 
зверненням постійного комітету Всесвітнього конгресу прихильників 
миру про заборону атомної зброї. 

 
Протоколи загальних зборів колгосників і робітників. Підписи жителів 

Тернопільської області під зверненням постійного комітету Всесвітнього 
конгресу прихильників миру. 



РОЗДІЛ 25. 
ПРОФСПІЛКОВІ ТА ІНШІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, 

ТОВАРИСТВА 

Тернопільська обласна рада професійних спілок (облпрофрада), 
м. Тернопіль 

Ф. Р–1604, 4404 од. зб., 1948–1979 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створена відповідно до постанови Всесоюзної центральної ради 
професійних спілок (ВЦРПС) від 6 вересня 1948 р. на конференції 
профспілок області, яка відбулася 25 жовтня 1948 р. На підставі 
постанови пленуму ВЦРПС від 27 листопада 1964 р. до неї приєдналися 
промислова і сільська облпрофради, які до цього діяли самостійно. З 
жовтня 1990 р. Тернопільська облпрофрада входить до Федерації 
профспілок України. 

 
Протоколи міжспілкової конференції та першого пленуму ради 

профспілок області (1948 р.). 
Протоколи та стенограми засідань президії, пленумів, конференцій, 

нарад профспілкового активу, жінок-стахановок м. Тернополя (1951 р.), 
раціоналізаторів, новаторів виробництва області, членів науково-технічного 
товариства (1959 р.), наставників молоді (1975 р.), обласної конференції 
Всесоюзного товариства винахідників та раціоналізаторів (1958 р.), активу 
громадських котролерів за роботою підприємств торгівлі і громадського 
харчування (1975 р.), обласного огляду художньої самодіяльності. 

Заходи, довідки, інформація про виконання рішень профспілкових 
з’їздів. Документи (протоколи, рішення, довідки) про роботу постійнодіючих 
виробничих нарад на підприємствах і в установах області. 

Довідки та інформації про виконання основних техніко-економічних 
показників роботи промислових підприємств, проведену роботу щодо 
впровадження передового досвіду, ініціатив і починань у трудових 
колективах області, стан нормування та оплати праці робітників і 
службовців, діяльність профспілкових штабів на важливих будовах 
промислового, сільськогосподарського і соціального призначення області. 

Зведення і статистичний бюлетень про виробництво товарів народного 
споживання і виконання плану побутового обслуговування населення 
підприємствами області (1979 р.). 

Документи (інформації, показники і зведення) про підсумки всесоюзного 
громадського огляду ефективності використання сировини, матеріалів і 
паливо-енергетичних ресурсів. 

Довідки та інформації про перевірку правильності призначення і виплати 
пенсій, стану обслуговування перестарілих та інвалідів. 

Інформація, довідки, доповідні записки про проведення огляду 
використання резервів економіки, бережливості і піднесення ефективності 
виробництва на підприємствах області, виконання плану індивідуального та 
житлово-побутового будівництва, розвиток городництва та колективного 
садівництва робітників і службовців (1959 р.). 



Заходи щодо пропаганди досягнень науки, техніки і передового досвіду. 
Довідки про роботу товариства винахідників і раціоналізаторів, науково-
технічного товариства, Будинку техніки. 

Довідки, інформація, акти, зведення про результати перевірки умов 
праці, охорони праці жінок, техніки безпеки, виробничої санітарії, медичного 
обслуговування та заходи щодо зниження захворюваності робітників і 
службовців. 

Зведення про виконання комплексного плану поліпшення умов охорони 
праці і санітарно-оздоровчих заходів. 

Зведені статистичні звіти про потерпілих від нещасних випадків. 
Документи (довідки, інформація) про складання і виконання колективних 

договорів. 
Протоколи, довідки, інформація про підсумки всесоюзного громадського 

огляду стану загальноосвітньої підготовки і підвищення кваліфікації 
молодих робітників, проведення «Днів молодого трудівника», організацію 
навчання наставників молоді. 

Документи (постанови, плани, інформація, заходи) про подальше 
вдосконалення процесу навчання і виховання учнів системи профтехосвіти 
(1978 р.). 

Статистичний бюлетень про Тернопільщину (1939–1979 рр.). 
Документи (протоколи, доповіді) про терміни завершення переведення 

на скорочений робочий день і впорядкування зарплати робітників і 
службовців в усіх галузях народного господарства (1959 р.). 

Довідка про стан музею Тернопільського бавовняного комбінату 
(1977 р.). 

Довідки, інформація про роботу Палаців піонерів, клубів юних техніків і 
натуралістів, оздоровлення дітей у піонерських таборах. 

Документи (плани, звіти, інформація, довідки) про роботу профспілкових 
культурно-освітніх установ, обласного Будинку художньої самодіяльності 
профспілок, профспілкових кіноустановок, про підсумки обласних 
фестивалів самодіяльного мистецтва. 

Плани, звіти, листування з питань поїздок делегацій та туристів за 
кордон. 

Інформації про співробітництво і взаємозв’язки зі Слівенським округом 
(Болгарія) та м. Торгау (НДР). 

Довідки, інформація, звіти про розвиток фізкультурно-масової роботи в 
області, роботу добровільних спортивних товариств, проведення обласних 
зимових спартакіад профспілок. 

Довідки, кошториси, плани будівництва Будинку профспілок у 
м. Тернополі (1951–1956 рр.). 

Звіти про роботу обласної ради профспілок. 
Фінансові звіти, бюджети і баланси, штатні розписи і кошториси. 
Документи місцевого комітету облпрофради (1960–1976 рр.). 



Обласні комітети професійних спілок 

23 фонди, 113 89 од. зб., 1940–1941, 1944–1988 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Галузеві профспілки почали створюватися на Тернопільщині в грудні 
1939 р. відповідно до постанови ВЦРПС про створення профспілок у 
західних областях України і Білорусії. 18 грудня 1939 р. відбулася перша 
міжгалузева конференція профспілок Тернопільської області. 
Після звільнення Тернопільщини від нацистських окупантів у 1944 р. 
створені такі обласні комітети профспілок: працівників зв’язку, який у 
1957 р. об’єднався з обласним профспілковим комітетом працівників 
автотранспорту і шосейних шляхів, у 1968 р. реорганізований в обком 
профспілки працівників зв’язку, в квітні 2000 р. – в обком профспілки 
працівників ВАТ «Укртелеком» та обком профспілки працівників 
українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»; 
працівників МТС і земорганів – ліквідований у 1953 р.; державної 
торгівлі і громадського харчування, в 1957 р. у результаті об’єднання 
створено обком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої 
кооперації, який діяв до серпня 1990 р., у жовтні 1990 р. реорганізований 
в обком профспілки працівників торгівлі та громадського харчування; 
медико-санітарної праці, в 1957 р. перейменований на обком профспілки 
медичних працівників, з 1993 р. – обком профспілки працівників 
охорони здоров’я. 
У 1945 р. створені обласні комітети профспілок: працівників культурно-
освітніх установ, у 1953 р. перейменований на обком профспілки 
працівників культури; споживчої кооперації, в 1957 р. об’єднався з 
обкомом профспілки працівників державної торгівлі та громадського 
харчування і до 1990 р. діяв як обком профспілки працівників державної 
торгівлі і споживчої кооперації, з серпня 1990 р. – обком профспілки 
працівників споживчої кооперації; початкової і середньої школи, в 
1957 р. реорганізований в обком профспілки працівників освіти, вищої 
школи і наукових установ, з 1994 р. – обласна рада профспілок 
працівників освіти і науки. 
У 1946 р. створений обком профспілки працівників місцевої 
промисловості, який у 1957 р. об’єднався з профспілкою працівників 
комунального господарства, в 1966 р. реорганізований в обком 
профспілки працівників місцевої промисловості і комунально-побутових 
підприємств, у грудні 1995 р. – працівників житлово-комунального 
господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування 
населення. 
У грудні 1946 р. організований груповий комітет профспілки 
працівників шосейного і гідротехнічного будівництва (шосгідротехбуд), 
у червні 1953 р. ліквідований, а на його базі в лютому 1954 р. створений 
груповий комітет працівників автотранспорту, який функціонував до 26 
грудня 1956 р. коли був створений обком профспілки працівників 
автотранспорту і шосейних шляхів, у жовтні 1957 р. у результаті 
об’єднання створено обком профспілки працівників зв’язку, 
автотранспорту і шосейних шляхів, із лютого 1968 р. діяв як обком 
профспілки автотранспорту і шосейних шляхів, із вересня 1995 р. – 
автомобільного транспорту та шляхового господарства. 
У 1948 р. створений обком профспілки працівників м’ясо-молочної 
промисловості, який у 1953 р. об’єднався з профспілкою легкої і 
харчової промисловості. 
У 1949 р. організований груповий комітет профспілки працівників 
комунального господарства, в 1957 р. об’єднаний з профспілкою 
працівників місцевої промисловості, в 1966 р. реорганізований в обком 



профспілки працівників місцевої промисловості і комунально-побутових 
підприємств, із грудня 1995 р. – обком працівників житлово-
комунального господарства, місцевої промисловості та побутового 
обслуговування населення. 
У 1953 р. діяв обком профспілки легкої та харчової промисловості, в 
1956 р. реорганізований в обком профспілки працівників харчової 
промисловості, який у жовтні 1986 р., увійшов до обкому профспілки 
працівників агропромислового комплексу; з грудня 1991 р. – обласна 
рада профспілок працівників харчової промисловості. 
У 1953 р. створений обком профспілки працівників сільського 
господарства, з 1983 р. у результаті об’єднання – обком профспілки 
працівників сільського господарства і заготівель, з 1986 р. – обком 
профспілки працівників агропромислового комплексу, який утворився 
на базі ліквідованих обкомів профспілок працівників сільського 
господарства і заготівель і харчової промисловості, з жовтня 1992 р. – 
обласна рада профспілок працівників агропромислового комплексу. 
У 1965 р. створений облком профспілки працівників будівництва та 
промисловості будматеріалів. 
У 1969 р. створені обласні комітети профспілок: працівників лісової, 
паперової і деревообробної промисловості, ліквідований 16 червня 
1975 р. і переданий у відання облпрофради; працівників текстильної і 
легкої промисловості та працівників електростанцій і електротехнічної 
промисловості, обидва в 1991 р.  увійшли до облпрофради. У червні 
1982 р. створений обком профспілки працівників плодоовочевого 
господарства і заготівель, який у листопаді 1983 р. увійшов,  до обкому 
профспілки працівників сільського господарства і заготівель.  
У 1990 р. розпочав діяльність обком профспілки працівників кооперації 
та інших форм вільного підприємства. 
З 12 червня 1991 р. діє обласна рада незалежної профспілки працівників 
підприємств радіоелектронної промисловості. 
З грудня 1994 р. функціонує обласна рада профспілки працівників 
автомобільного і сільськогосподарського машинобудування. 

 
Стенограми, протоколи, постанови обласних профспілкових 

конференцій, пленумів, засідань президій, зборів активів. 
Плани роботи обкомів, їхніх комісій. 
Статистичні і текстові звіти, інформація, довідки обкомів і низових 

організацій про роботу. Інформація, звіти про підтримку проведення звітів і 
виборів у профспілкових організаціях. 

Довідки, інформація про роботу постійно діючих виробничих нарад, 
технічних інспекцій. 

Документи про впровадження нової техніки, передових методів праці на 
підприємствах, нормування виробничих процесів, охорону праці, техніку 
безпеки і соціальне страхування, забезпечення соціальних прав громадян. 

Постанови, заходи, інформація про проведення громадських оглядів 
поліпшення умов праці, побуту, відпочинку трудящих, використання 
резервів виробництва і режиму економії, ефективності використання 
сировини, матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів. Статистичні звіти про 
виконання планів із праці, роботу профспілкових комітетів, товариських 
судів, про підготовку і підвищення кваліфікації робітників, інженерно-
технічних працівників та службовців, виконання комплексних планів 



поліпшення охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів, про розвиток 
колективного садівництва і городництва. 

Звіти, інформація про роботу будинків і палаців культури, клубів, 
бібліотек, проведення оглядів художньої самодіяльності, розвиток 
кіномережі, піонерських таборів. 

Штатні розписи, бюджети і фінансові звіти про виконання 
профспілкового бюджету. 

 
Обласні комітети професійних спілок: 
робітників МТС і земельних органів 
Ф. Р–3213, 14 од. зб., 1948 р., 1951–1953 рр. 

робітників мукомельної промисловості, 
Ф. Р–3212, 23 од. зб., 1946–1953 рр. 

працівників фінансово-банківських установ 
Ф. Р–728, 100 од. зб., 1940–1941, 1945–1954 рр. 

робітників м’ясо-молочної промисловості 
Ф. Р–3214, 32 од. зб., 1948–1953 рр. 

працівників сільського господарства 
Ф. Р–1478, 1512 од. зб., 1953–1985 рр. 

робітників лісової, паперової і деревообробної промисловості 
Ф. Р–3253, 134 од. зб., 1969–1972 рр. 

робітників харчової промисловості 
Ф. Р–1806, 809 од. зб., 1953–1986 рр. 

робітників текстильної і легкої промисловості 
Ф. Р–3249. 464 од. зб., 1969–1978 рр. 

працівників місцевої промисловості 
Ф. Р–1473, 152 од. зб., 1945–1957 рр. 

робітників місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств 
Ф. Р–2783, 460 од. зб., 1958–1977 рр. 

працівників комунального господарства 
Ф. Р–1484, 24 од. зб., 1949–1957 рр. 

працівників електростанцій та електропромисловості 
Ф. Р–3250, 512 од. зб., 1969–1988 рр. 

працівників будівництва і промбудматеріалів 
Ф. Р–3102, 502 од. зб., 1965–1977 рр. 

працівників автотранспорту і шосейних шляхів 
Ф. Р–2767, 1301 од. зб., 1957–1988 рр. 



працівників зв’язку 
Ф. Р–1198, 782 од. зб., 1944–1988 рр. 

працівників споживчої кооперації 
Ф. Р–1526, 114 од. зб., 1946–1957 рр. 

працівників державної торгівлі і громадського харчування 
Ф. Р–1412, 63 од. зб., 1949–1957 рр. 

працівників державної торгівлі і споживчої кооперації 
Ф. Р–2794, 920 од. зб., 1957–1978 рр. 

працівників освіти, вищої школи і наукових установ 
Ф. Р–1286, 429 од. зб., 1946–1977 рр. 

працівників державних установ 
Ф. Р–1175, 805 од. зб., 1945–1977 рр. 

медичних працівників 
Ф. Р–3104, 1004 од. зб., 1948–1978 рр. 

працівників культури 
Ф. Р–1182, 706 од. зб., 1944–1978 рр. 

Районні комітети профспілок 

14 фондів, 2868 од. зб., 1944–1987 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Тернопільська районна профспілка працівників Львівської залізниці 
була створена в грудні 1939 р. У зв’язку з окупацією області 
нацистськими загарбниками в липні 1941 р. її діяльність припинилась, 
відновилася в березні 1944 р.  
Постановою ВЦРПС від жовтня 1964 р. № 142  в області були створені 
райкоми профспілки робітників і службовців сільського господарства і 
заготівель. 
Теребовлянський і Кременецький райкоми профспілки розпочали 
діяльність у 1963 р., Лановецький, Заліщицький – у 1965 р. 
Тернопільський – у грудні 1966 р. 
У 1977 р. вказані райкоми профспілок реорганізовані в райкоми 
профспілки працівників сільського господарства. Вони підпорядковані 
Тернопільському обласному комітету профспілки робітників сільського 
господарства. 
Керівним органом профспілкових організацій у системі освіти є 
Тернопільський обласний комітет профспілки працівників освіти, вищої 
школи і наукових установ. 

 
Постанови президії обласного комітету профспілки, щодо діяльності 

районних комітетів профспілок (1965–1972 рр.). 
Довідки про виконання постанов президії облпрофради обкому 

профспілок (1970, 1971 рр.). 



Документи (протоколи, звіти) перевірки виконання постанов Ради 
Міністрів СРСР про покращення умов праці і техніки безпеки на залізниці 
(1951 р.). 

Протоколи, постанови президій райкомів профспілок (1946–1985 рр.),  
пленумів профспілок (1949–1985 рр.). 

Протоколи районних профспілкових конференцій робітників сільського 
господарства і службовців (1967, 1974, 1976, 1979, 1981, 1984 рр.). 

Книга протоколів засідань райкому профспілки (1961–1962 рр.). 
Протоколи засідань виробничих нарад місцевих комітетів профспілки 

(1965–1977 рр.). 
Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів у профспілкових 

організаціях (1967, 1969–1985 рр.). 
Плани роботи президії райкому профспілки (1963, 1966–1977 рр.). 
Бюджет державного соціального страхування райкому профспілки 

(1969–1985 рр.). 
Зведений профбюджет (1948–1985 рр.). 
Зведений кошторис та кошториси профспілкових комітетів державного 

страхування і централізованого фонду соціального страхування колгоспників 
(1968–1984 рр.). 

Зведені статистичні звіти райкомів профспілки та статистичні звіти 
профспілкових установ про членство, виробничі наради, навчання 
профкомітету, культурно-масової роботи (1967–1985 рр.). 

Фінансові звіти райкомів профспілки і профспілкових установ про 
виконання бюджету державного соціального страхування (1945–1985 рр.). 

Зведені фінансові звіти про виконання кошторису соціального 
страхування колгоспників (1970–1974, 1977, 1980, 1981 рр.), профспілкового 
бюджету (1946–1985 рр.). 

Зведені фінансові звіти райкомів профспілки і профспілкових установ 
про виконання бюджету державного соціального страхування (1969–
1978 рр.), кошторису централізованого фонду соціального страхування 
колгоспників (1969, 1985 рр.). 

Звіти про підсумки виборів у первинних профспілкових організаціях 
сільського господарства (1965–1967, 1971–1979 рр.). 

Зведений статистичний звіт райкому (1965 р.), про результати виборів у 
місцеві комітети (1966 р.). 

Звіт про виконання комплексного плану покращення умов, охорони праці 
та санітарно-оздоровчих заходів (1983, 1985 рр.). 

Статистичні звіти про чисельність і склад керівників, робітників та 
службовців, фонд заробітної плати (1956 рр.). 

Документи (протоколи, звіти, пропозиції) з проведення громадського 
огляду стану роботи з раціоналізації і винахідництва на підприємствах 
залізниці (1956 р.). 

Звіти, плани районної ради науково-технічного товариства (1964, 
1965 рр.) 

Звіти технічного інспектора про стан охорони праці і техніки безпеки на 
підприємствах залізниці (1954–1972 рр.). 



Зведений звіт про роботу технічної інспекції з охорони праці, стану 
техніки безпеки на підприємствах відділу залізниці (1947–1949 рр.). 

Акти перевірок, накази, інформації, довідки стану техніки безпеки, 
охорони праці на підприємствах залізниці (1946–1972 рр.). 

Заходи щодо охорони праці і техніки безпеки на підприємствах залізниці 
(1951, 1953 рр.). 

Статистичні звіти про впровадження винаходів і раціоналізаторських 
пропозицій (1953 р.). 

Документи (протоколи, розпорядження, звіти) про проведену роботу з 
впровадження і розподілу передових методів роботи відділення залізниці 
(1953, 1955–1972 рр.). 

Документи (протоколи, рішення, звіти) звітно-виборних профспілкових 
конференцій (1961 р.). 

Документи (звіти, доповіді) перевірки виконання колективного договору 
(1953–1956 рр.). 

Колективні договори (1969–1972 рр.). 
Квартальні, статистичні звіти про нещасні випадки на виробництві (1948, 

1954–1955 рр.). 
Аналіз виробничого травматизму в підвідомчих організаціях району 

(1985 р.). 
Штатні розписи і кошториси райкомів (1965–1977 рр.). 

 

Бережанський районний комітет профспілки працівників сільського  
господарства, м. Бережани 
Ф. Р–3315, 92 од. зб., 1965–1977 рр. 

Заліщицький районний комітет профспілки працівників сільського  
господарства та заготівель, м. Заліщики 
Ф. Р–3365, 261 од. зб., 1965–1987 рр. 

Збаразький районний комітет профспілки працівників сільського  
господарства, м. Збараж 
Ф. Р–3268, 213 од. зб., 1965–1984 рр. 

Кременецький районний комітет профспілки працівників освіти,  
вищої школи та наукових установ, м. Кременець 
Ф. Р–3320, 93 од. зб., 1965–1979 рр. 

Кременецький районний комітет профспілки робітників сільського  
господарства, м. Кременець 
Ф. Р–3321, 137 од. зб., 1963–1977 рр. 

Лановецький районний комітет профспілки працівників сільського  
господарства, м. Ланівці 
Ф. Р–3332, 244 од. зб., 1965–1985 рр. 



Монастириський районний комітет профспілки працівників сільського  
господарства, м. Монастириська 
Ф. Р–3288, 179 од. зб., 1967–1979 рр. 

Теребовлянський районний комітет профспілки працівників держторгівлі  
та споживспілки, м. Теребовля 
Ф. Р–3337, 157 од. зб., 1961–1977 рр. 

Теребовлянський районний комітет профспілки політпросвітпрацівників, 
м. Теребовля 
Ф. Р–2120, 12 од. зб., 1950–1953 рр. 

Теребовлянський районний комітет профспілки працівників сільського  
господарства, м. Теребовля 
Ф. Р–3377, 385 од. зб., 1963–1985 рр. 

Тернопільський районний комітет профспілок робітників залізничного 
транспорту Львівської залізниці, м. Тернопіль 
Ф. Р–3183, 496 од. зб., 1944–1972 рр. 

Тернопільський районний комітет профспілки сільського  
господарства, м. Тернопіль 
Ф. Р–3378, 275 од. зб., 1967–1985 рр. 

Чортківський районний комітет профспілки медичних працівників, 
м. Чортків 
Ф. Р–3302, 211 од. зб., 1963–1981 рр. 

Чортківський районний комітет профспілки робітників і службовців  
сільського господарства та заготівель, м. Чортків 
Ф. Р–3303, 113 од. зб., 1965–1975 рр. 

Тернопільська обласна організація товариства «Знання», м. Тернопіль 

Ф. Р–1579, 435 од. зб., 1956–1977 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Заснована 1 квітня 1948 р. як обласна організація Всесоюзного 
товариства для поширення політичних і наукових знань тощо. З 1963 р. –
 обласне відділення товариства «Знання», з 1964 р. – Тернопільська 
обласна організація товариства «Знання». 

 
Статут і положення товариства (1950 р.). 
Протоколи I, II і III обласних і районних конференцій (1950, 1953, 1955, 

1956–1976 рр.), засідань президії і пленумів правління обласної організації 
товариства, обласної ради народних університетів (1972–1973 рр.). 

Інформація про форми і методи організації лекційної пропаганди, 
структуру обласної організації товариства (1977 р.). 

Доповіді, довідки, інформація, зведення про роботу товариства. 



Документи (протоколи, плани, тематика лекцій, списки членів) про 
роботу народних університетів, стан пропаганди політичних і наукових 
знань, науково-методичну роботу. 

Довідки про перевірку роботи щодо пропаганди науково-технічних, 
педагогічних та економічних знань в організаціях товариства. 

Статистичні звіти і зведення про склад членів товариства. 
Баланс з основної діяльності, штатний розпис і кошторис прибутків і 

видатків. 

Тернопільське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» ім. Тараса Шевченка, м. Тернопіль  

Ф. Р–3449, 120 од. зб., 1988–2000 рр. Опис. Укр. мова. 

Створено 23 листопада 1988 р. на установчих зборах як Товариство 
української мови. 17 лютого 1989 р. на засіданні обласної ради 
товариства перейменовано на Тернопільське  товариство  української  
мови  ім. Т. Г. Шевченка. З січні 1992 р. – Тернопільське обласне об’єд-
нання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. 

 
Протоколи звітно-виборних конференцій, засідань ради. 
Інформації про первинні осередки. Заяви про реєстрацію первинних 

осередків. Фінансові документи. 

Управління Тернопільської обласної організації Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури, м. Тернопіль 

Ф. Р–3272, 385 од. зб., 1966–1981 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Створено 26 листопада 1966 р. на установчій конференції. Теперішня  
назва – з 1994 р. 

 
Рішення і постанови облвиконкому про діяльність товариства. 
Протоколи пленумів, засідань президії, науково-методичної ради, звітно-

виборних конференцій (1966–1981 рр.). Анкети делегатів обласних звітно-
виборних конференцій. 

Плани роботи президії, науково-методичної ради, охорони, збереження і 
пропаганди пам’яток архітектури, історії і культури (1969–1981 рр.). 

Звіти, довідки, інформація про роботу обласної та районних організацій. 
Плани, звіти про роботу президії правління, науково-методичної ради з 
пропаганди пам’яток історії і культури, народних університетів «Пам’ятники 
і пам’ятні місця Тернопільщини», археологічних, палеонтологічних 
експедицій, секцій юних дослідників.  

Характеристики пам’яток історії і культури, списки пам’ятників, 
пам’ятних знаків, фотоальбоми пам’ятників у районах, довідки про охорону і 
використання пам’яток архітектури (1979 р.). 

Довідки про підпілля і партизанський рух на Тернопільщині в 1941–
1944 рр., спалення села Стара Ягільниця Чортківського району у березні 
1944 р. Акти про збитки, завдані пам’яткам архітектури під час Другої 



світової війни: костелу XVIII ст. в м. Бучач, замку XVII ст. у с. Золотий 
Потік. 

Довідки про життєвий і творчий шлях українського артиста 
В. М. Юрчака (1976 р.), вивчення і впровадження в життя нових свят і 
обрядів (1970 р.). 

Баланси основної діяльності. 
Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінського персоналу. 

Тернопільська обласна організація  
Українського товариства охорони природи, м. Тернопіль 

Ф. Р–3227, 287 од. зб., 1961–1978 рр. Описи. Укр. мова. 

Створена відповідно до постанови Тернопільського облвиконкому від 
11 лютого 1961 р. № 49. 

 
Рішення постійної комісії з охорони природи Тернопільської обласної 

ради депутатів трудящих. 
Протоколи засідань президії обласної ради, оргбюро обласного 

відділення. 
Плани, звіти, інформації, оглядові листи з питань роботи відділення, його 

секцій, лекторських груп, шкільних лісництв, станцій юних натуралістів, 
народних університетів «Природа», громадських інспекторів, проведення 
оглядів-конкурсів з охорони природи, виконання Закону «Про охорону 
природи УРСР» у Тернопільській області. 

Довідки, інформація про результати перевірок стану пам’яток природи, 
взятих під охорону. 

Титульні списки живої і неживої природи області (1968–1969 рр.). 
Зведені статистичні звіти про основну діяльність. 
Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. 
Документи місцевого комітету профспілки. 
 

 

Тернопільський обласний комітет  
Товариства Червоного Хреста, м. Тернопіль 

Ф. Р–1393, 752 од. зб., 1947–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Створений у грудні 1939 р. В зв’язку з окупацією території області 
нацистами в липні 1941 р. тимчасово припинив свою діяльність, 
відновив її в жовтні 1944 р. 
Здійснює керівництво діяльністю районних комітетів та первинних 
організацій Товариства Червоного Хреста; готує та залучає сестер для 
догляду за самотніми хворими та людьми похилого віку; здійснює 
пропаганду заходів щодо санітарії та гігієни і запобіганню інфекційним 
захворюванням; проводить підготовку населення з надання першої 
медичної допомоги; навчає медичних сестер, санітарів та інших 
медичних працівників, надає допомогу дитячим будинкам, будинкам 
інвалідів та будинкам людей похилого віку, сприяє органам охорони 



здоров’я у проведені санітарно-оздоровчих та профілактичних заходів, 
розвитку донорства; здійснює заходи щодо надання допомоги 
населенню, постраждалому від стихійних лих або військових дій. 

 
Постанови президії ЦК Товариства Червоного Хреста УРСР. 
Протоколи засідань президії, пленумів, конференцій,  звітно-виборних 

зборів обласного та районних товариств, активу медичних працівників, 
конференцій донорів. 

Плани роботи. Звіти про роботу, огляди обласного та районних 
товариств, шкіл медичних сестер. Довідки про проведення семінарів з 
головами районних товариств, покращення роботи організацій у сільській 
місцевості. Списки осіб, нагороджених грамотами, значком «Почесний донор 
СРСР». 

Тернопільська обласна рада Всесоюзного товариства винахідників  
та раціоналізаторів, м. Тернопіль 

Ф. Р–3074, 467 од. зб., 1955–1978 рр., Описи. Укр., рос. мови. 

Створена 28 лютого 1958 р. на підставі постанови президії ВЦРПС від 
17 січня 1958 р. 
Завданням товариства було залучення населення до активної участі в 
раціоналізаторській та винахідницькій діяльності. 

 
Постанови Української республіканської ради ВТВР (1961–1978 рр.). 

Плани роботи і протоколи президії обласної ради товариства (1958–1969 рр.). 
Протоколи обласних нарад винахідників та раціоналізаторів, звіти про 
впровадження винаходів і рацпропозицій. Зведені статистичні звіти і 
статистичні звіти первинних організацій (1958–1978 рр.). 

Матеріали обласних конференцій (пленумів) ВТВР (1958–1978 рр.), про 
проведені конкурси з винахідництва і раціоналізаторства, на кращу 
раціоналізаторську пропозицію (1958–1972 рр.). 

Довідки, інформація про стан роботи первинних організацій, матеріали 
звітно-виборних зборів первинних організацій ВТВР. 

Тернопільська обласна організація Українського товариства мисливців 
і рибалок, м. Тернопіль 

Ф. Р–3299, 95 од. зб., 1957–1974 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

 
Баланси з основної діяльності, плани господарсько-фінансової 

діяльності, кошториси адміністративно-управлінських видатків, штатні 
розписи. 

Протоколи засідань президій, плани роботи й акти ревізій. 
Постанови пленумів, статистичні звіти про виконання плану з праці і 

підготовки кадрів. 



Тернопільська обласна рада Науково-технічного товариства, 
м. Тернопіль 

Ф. Р–3075, 855 од. зб., 1958–1984 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Створена відповідно до постанови президії Всесоюзної ради науково-
технічних товариств від 15 травня 1958 р. № 2311. Члени ради НТТ 
займалися проблемами впровадження нової техніки та технологій, 
використання резервів промисловості, будівництва, сільського 
господарства і транспорту, технічного забезпечення виконання 
виробничих планів, підвищення технічного рівня робітників і 
службовців. Рада організовувала науково-технічну пропаганду, обмін 
досвідом. 

 
Постанови, протоколи конференцій засідань президії, пленумів, звітно-

виборних зборів обласної ради НТТ. 
Плани роботи. 
Штатні розписи і кошториси доходів і видатків. 
Документи (доповіді, звіти, інформація) науково-технічних конференцій, 

семінарів із різних галузей господарства. 
Звіти про роботу обласної ради НТТ і її первинних організацій, про 

підсумки виборів, впровадження нової техніки у виробництво. 
Статистичні звіти про роботу правлінь НТТ харчової промисловості, 

сільського господарства. Акти перевірок виконання планів із впровадження, 
автоматизації, нових технологій на підприємствах. 

Тернопільська обласна інспекція з охорони природи Державного 
комітету з охорони природи Ради Міністрів УРСР, м. Тернопіль 

Ф. Р–3307, 167 од. зб., 1967–1977 рр. Опис. Укр. мова. 

Організована згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 10 червня 
1967 р. № 371. 
Здійснювала контроль за збереженням природних ресурсів, охороною 
земельного фонду, раціональним використанням водних ресурсів, 
правильним веденням мисливського господарства тощо в Тернопільській 
області. 

 
Накази Держкомітету з охорони природи РМ УРСР, постанови колегій, 

постанови партійних і радянських органів, звіти інспекцій, плани роботи і 
заходів, інформація з питань охорони природи області. 

Тернопільський обласний благодійний фонд «Землевласник», 
м. Тернопіль 

Ф. Р–3476, 19 од. зб., 2002– 2005 рр. Описи. Укр. мова. 

Створений відповідно до рішення установчих зборів 20 лютого 2002 р.  
Ліквідований рішенням загальних зборів 16 червня 2005 р. 

 



Накази з основної діяльності та особового складу. 
Протоколи загальних зборів, засідань правління та засідань наглядової 

ради і матеріали до них. 
Звіти з основної діяльності. 
Книга нарахування заробітної плати працівникам, особові справи 

працівників. 
Довідка про результати комплексної ліквідаційної перевірки з питань 

дотримання податкового і валютного законодавства від 2 вересня 2005 р. та 
ліквідаційний баланс станом на 15 липня 2005 р. 

Тернопільська станиця Галицького братства колишніх вояків  
1-ї Української дивізії («Галичина»)  

Української Національної Армії (УНА), м. Тернопіль 

Ф. Р–3464, 105 од. зб., 1992–1996 рр. Опис. Каталог. Укр. мова. 

Утворена 4 квітня 1992 р. в м. Тернополі. На установчих зборах у 
м. Львові 20 червня 1992 р. створено Галицьке Крайове Братство 
колишніх вояків 1-ї УД УНА, яке відповідно до статуту складається з 
трьох самостійних станиць з правом юридичних осіб: Львівської, Івано-
Франківської і Тернопільської. 11 серпня 1992 р. утворено три окружні 
відділення Тернопільської станиці в Бучачі, Заліщиках і Чорткові. 

 
Протоколи організаційних зборів Тернопільської станиці та установчих 

зборів вояків 1-ї УД («Галичина») УНА у м. Львові (1992 р.). 
Протоколи загальних зборів (1993–1996 рр.), засідань управи станиці 

(1992–1996 рр.), пленарних засідань (1994, 1995 рр.). 
Реєстраційні документи станиці (заява на легалізацію, відомості про 

засновників та про склад управи, свідоцтво про реєстрацію), статут (1995 р.). 
Звіт про діяльність станиці (1995 р.). 
Історична довідка про станицю. Тексти виступів, доповідей голови 

станиці. 
Інформації, опубліковані інтерв’ю, статті про дивізію «Галичина», 

діяльність Тернопільської станиці. 
Матеріали про святкування 50-річчя 1-ї Української дивізії УНА 

(1993 р.). 
Листування з питань діяльності станиці. 
Списки членів станиці (1992–1996 рр.). 

Територіальна виборча комісія Територіального виборчого округу 
№ 166, м. Тернопіль (з виборів Президента України) 

Ф. Р–3474, 16 од. зб., 2004–2005 рр., Описи. Укр. мова. 

Відповідно до постанови ЦВК від 8 липня 2004 р. № 154 затверджено 
списки територіальних виборчих округів з виборів Президента України. 
У м. Тернополі створено територіальний виборчий округ № 166. 
Згідно з постановою ЦВК «Про утворення територіальних виборчих 
комісій з виборів Президента України»  від 11 серпня 2004 р. № 375 



створено територіальну виборчу комісію територіального виборчого 
округу № 166 в м. Тернополі. 

 
Протоколи територіальної виборчої комісії з виборів Президента України 

про підсумки голосування у територіальному виборчому окрузі № 166, 
дільничних виборчих комісій від № 20 до № 86, про підсумки голосування на 
дільницях територіального виборчого округу № 166 (від 31 жовтня 2004 р. – 
1 тур, від 21 листопада 2004 р. – 2 тур, від 26 грудня 2004 р. – повторне 
голосування). 

Відомості нарахування заробітної плати членам територіальної і 
дільничних виборчих комісій (серпень-грудень 2004 р.). 

Книга обліку трудових книжок (2004–2005 рр.) 

Тернопільська обласна організація  
Спілки письменників України (СПУ) 

Ф. Р–3475, 71 од. зб., 1984–1992 рр. Описи. Укр. мова. 

Створена відповідно до постанови Спілки письменників України від 14 
жовтня 1983 р. та установчих зборів обласної організації СПУ від 27 
лютого 1984 р. 

 
Протоколи загальних зборів, засідань бюро, звітно-виборчих зборів 

(1984–1992 рр.) 
Плани роботи, звіти, штатні розписи, інформації. Виступ Р. Гром’яка 

«Поезія буднів і будні поезії» на літературному вечорі, присвяченому 
відкриттю обласної організації СПУ. 

Вірші та новели молодих літераторів (1984–1986 рр.). Тематика виступів 
літераторів перед населенням (1987 р.). 

Подання на присудження обласної премії ім. С. Будного збірці поезій 
Г. Костів-Гуски (1985 р.). Списки членів обласної організації СПУ, 
репресованих письменників, молодих літераторів області (1985–1986, 1988, 
1989 рр.). 

Листування з видавництвами та організаціями про видання творів 
письменників області, вшанування пам’яті Ю. Рудницького (Юліана 
Опільського), І. Блажкевич, Т. Бордуляка, В. Гжицького, М. Шашкевича, 
Лесі Українки та інших літераторів, з місцевими органами влади про зміни 
назв вулиць міста, зі Спілкою українських письменників Словаччини про 
встановлення творчих зв’язків (1984, 1986–1992 рр.). 

Звернення до місцевих органів влади про незадовільне використання 
поліграфічної бази. 



РОЗДІЛ 26. 
ФОНДИ УСТАНОВ ПЕРІОДУ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ  

(1941–1944) 

Тернопільський окружний фінансовий інспектор дистрикту 
«Галичина», м. Тернопіль 

Ф. Р–175, 1773 од. зб., 1939–1944 рр. Опис. Нім., укр., пол. мови. 

Створений у серпні 1941 р. 
Ліквідований у квітні 1944 р. 

 
Розпорядження головного фінансового відділу дистрикту про стягнення 

податків і штрафів із промислових підприємств, фірм, громадян тощо. 
Інструкція про структуру підвідомчих установ і завдання фінансових 
інспекторів. Протоколи проведення щоквартальної ревізії кас друкарні, 
фабрики, магазинів. Розпорядження та інструкції генерал-губернатора 
дистрикту «Галичина» про стягнення податків із власників. 

Накази німецького штабу про організацію адміністративних органів в 
окупованих містах. 

Листування Головного фінансового відділу дистрикту з фінансовими 
управліннями з питань стягнення податків, оплати штрафів. 

Проект бюджету генерал-губернаторства на 1942 р. Статистичні дані про 
стягнення податків із населення, стан роботи податкових управлінь у містах. 

Повідомлення поліції, виконавчі листки на стягнення податків, штрафів 
та конфіскацію майна за несвоєчасну здачу зерна, молока, м’яса тощо. 
Відомості про фінансово-господарську діяльність староств, фінансового 
інспекторату, податкового управління, фірм м. Тернополя, про заходи 
фінансових установ щодо прискореного стягнення податків і штрафів із 
населення та підприємств, конфіскації майна у зв’язку з несплатою податків. 

Облікові картки, відомості нарахування заробітної плати робітникам 
фінансових установ. 

Відомості про касові асигнування на видачу винагороди службовцям 
податкових управлінь. Списки власників промислових та ремісничих 
підприємств. 

Плани місцевостей Тернопільського округу, Чортківського повіту. 
Рахунки Головного лісництва дистрикту, контрольних органів лісництва 

про податки. Декларації установ, підприємств та фірм м. Тернополя про 
сплату обігового податку. 

Звіти, листування про встановлення цін на продукти, про стан цін на 
ринках. 

Списки сіл Тернопільського округу, які сплатили поземельний податок. 
Списки ремісників міст Тернополя і Збаража, с. Дмухівці, відомості сплати 
ними внесків в касу соціального страхування. Особові справи службовців 
фінансових установ. 



Тернопільська міська управа дистрикту «Галичина», м. Тернопіль 

Ф. Р–181, 386 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Укр., нім. мови. 

Створена після захоплення нацистськими окупантами м. Тернополя в 
липні 1941 р. Здійснювала керівництво роботою цивільних установ у 
місті, відала міським господарством, торгівлею, освітою тощо. 
Впроваджувала розпорядження окупаційних властей, займалася 
примусовою відправкою громадян на роботу до Німеччини. 
Підпорядковувалась безпосередньо окружному крайсгауптману. 
Ліквідована в березні 1944 р. 

 
Обіжники та розпорядження генерал-губернатора, начальника поліції 

дистрикту «Галичина» та управління м. Тернополя про створення 
адміністративного управління,  реєстрацію та облік населення і сільських 
господарств, стягнення податків. 

Накази, розпорядження та інструкція коменданта м. Тернополя про 
організацію товариств у місті, організацію бомбосховищ та ін. 

Листування  з господарським відділенням дистрикту «Галичина» щодо 
організації професійних товариств. 

Тернопільська окружна прикордонна охорона дистрикту «Галичина», 
м. Тернопіль 

Ф. Р–174, 1458 од. зб., 1939–1944 рр. Опис. Укр., нім. мови. 

Створена в липні 1941 р. Припинила діяльність із звільненням області 
від нацистських окупантів навесні 1944 р. У фонді є документи за 1939, 
1940 рр. 
 
 

Угода між СРСР і Німеччиною про припинення прикордонних 
інцидентів, правові відносини на кордоні, прямий німецько-радянський 
залізничний товарний рух, водні рубежі та риболовлю в прикордонних 
річках (10 червня 1940 р.). 

Накази і розпорядження командування Тернопільської окружної 
прикордонної охорони про організацію прикордонних станиць, їх постачання 
обладнанням і продуктами (1939–1940 рр.). 

Розпорядження оберквартирмейстера про користування залізницею, 
покарання прикордонників за самовільне відлучення зі служби. Зашифровані 
накази і розпорядження командування прикордонних станиць. Службові 
плани прикордонних застав. Звіти командування прикордонних станиць про 
ситуацію на передовій лінії німецько-радянського фронту (1943 р.). 
Статистичні відомості про виконання завдань прикордонниками, особовий 
склад прикордонної охорони. Журнали та листки обліку виконання завдань 
прикордонниками. Щоденники завдань окружних комісарів і секретарів 
прикордонних застав. Повідомлення таємної державної поліції дистрикту 
«Галичина» про становище в Європі, втечу французьких військовополонених 
із концтабору. 



Повідомлення польової комендатури вермахту про виконання смертних 
вироків. Інструкція і топографічні зйомки кордону. Інструкції про догляд і 
поводження зі зброєю, боротьбу з венеричними захворюваннями у 
військових частинах (1941 р.). Список сіл Тернопільського округу із 
зазначенням видів хвороб і кількості хворих.  

Особові справи прикордонників. Справи про прийом і звільнення 
прикордонників, нагородження їх за військові заслуги та накладення 
стягнень за порушення. Анкети прикордонників – членів 
націоналсоціалістичної робітничої партії Німеччини (1941–1942 р.). 

Документи про встановлення кордону, створення прикордонних станиць 
та кінних військових частин прикордонної охорони. Правила перетину 
кордону. 

Справи про вивезення українців на роботу до Німеччини, евакуацію 
єврейського населення з Угорщини до дистрикту «Галичина». 

Справа про обмін військовополоненими між СРСР і Польщею, перехід 
кордону окремими особами. Документи про розміщення особового складу 
прикордонної охорони на заставах, дизертирство прикордонників, їх 
покарання, реєстрацію вбитих і тих, що пропали безвісти, прикордонників, 
збір пожертвувань для поранених (1941–1942 рр.), організацію навчання 
прикордонників, санітарне обслуговування прикордонних станиць і списки 
їх санітарного персоналу, фінансово-господарську діяльність адміністрації 
прикордонних станиць. Листування окружних та районних комісарів із 
начальниками прикордонних застав з фінансово-господарських питань та 
особового складу. 

Збаразький районний комісаріат  
Тернопільського окружного дистрикту «Галичина», м. Збараж  

Ф. Р–192, 363 од. зб., 1943–1944 рр. Опис. Укр., нім. мови. 

Утворений у 1941 р. після окупації території Збаразького району 
нацистськими загарбниками. 
Припинив діяльність у березні 1944 р. 

 
Паспорти, довідки про народження і національну приналежність 

громадян Доброводської, Збаразької, Кошляківської, Максимівської, 
Новосільської, Розношинецької, Чернихівської волостей Збаразького повіту. 

Лановецька районна управа Кременецької округи, м. Ланівці 

Ф. Р–195, 61 од. зб., 1939–1944 рр. Опис. Нім., укр., пол. мови. 

 
Створена в липні 1941 р. Ліквідована в березні 1944 р. У фонді є 
документи за 1939–1940 рр. 

 
Списки громадян, які служили в Червоній армії (1942 р.), населення сіл 

району із зазначенням працездатності, єврейського населення, сімейного 



стану та кількості землі, осіб для примусового вивезення до Німеччини. 
Відомості про кількість зібраного врожаю, зданих поставок, списки осіб, що 
не здали обов’язкові поставки. Заяви про прийом на роботу, автобіографії 
окремих осіб, довідки та відомості про народження дітей у районі. 

Скалатське повітове управління дистрикту «Галичина», м. Скалат 

Ф. Р–205, 20 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Нім., укр.  мови. 

Діяло з 30 липня 1941 р. до 28 лютого 1942 р. 
 
Розпорядження начальника Тернопільського округу дистрикту 

«Галичина» про «Дім для звільнених полонених», роботу сільських млинів у 
повіті. Розпорядження повітового управління про організацію санних станцій 
та ін. 

Розпорядження фірми «Заготживсировина» про закупівлю і доставку 
шкіри. Циркуляр повітового управління про облік громадської землі та 
майна управ.  

Статистичні відомості про чисельність домашніх тварин у повіті. 
Відомості про чисельність населення у Скалаті, Гримайлові та 
Підволочиську. 

Інформація повітового управління про ціни на зерно. 
Проект статуту організації «Українська допомогова авіація». Листування 

повітового управління з керівництвом Тернопільського округу дистрикту 
«Галичина», міською і сільськими управами, єврейською радою та іншими, 
установами про санітарний стан міста, ведення сільського господарства, 
переселених з прикордонної смуги осіб, роботу євреїв, плату за лікування в 
госпіталі тощо. 

Картотека обліку здачі зерна населенням повіту. 
Інформація про припинення діяльності повітового управління. 

Скалатська міська управа Тернопільської округи дистрикту 
«Галичина», м. Скалат 

Ф. Р–187, 31 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Нім., укр.  мови. 

Створена в липні 1941 р. Ліквідована в березні 1944 р. 
 
Розпорядження, інструкції Тернопільської окружної управи. 

Розпорядження бургомістра Скалата про роботу міських і повітових управ, 
обкладення населення податками і їх стягнення, накладання штрафів за 
дрібні злочини, конфіскацію майна єврейського населення. Відомості міської 
управи про кількість населення, орної землі, посівних площ, стан майна 
різних товариств. 

Списки службовців і робітників міської управи, пожежної охорони, 
дорожніх майстрів і робітників, працівників міської електрівні, пасічників, 
ковалів, підприємств і нерухомого майна в Скалаті, а також священиків. 



Списки агентів товариства «Флорянка» концерну «Вікторія-Берлін» в 
Скалаті. 

Інформація бургомістра поліції Львівського господарського відділу про 
посилення охорони міста у зв’язку з партизанським рухом. Справа про 
організацію церковної парафії в Скалаті. 

Договори про оренду і купівлю єврейських будинків. 

Староскалатська волосна управа,  Тернопільського округу дистрикту 
«Галичина», с. Старий Скалат 

Ф. Р–200, 28 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Укр. мова. 

Діяла під час нацистського окупаційного періоду 1941–1944 рр. 
 
Статистичні відомості про кількість населення в Староскалатській 

волості та розподіл його за групами (1943 р.). Списки сільських жителів для 
використання на різних роботах. Довідки волосного старшини про перепис 
населення сіл волості. Паспорти, видані населенню сіл, списки службовців 
управи (1943 р.). 

Статистичні відомості про кількість землі в селах волості (1943 р.). 
Бюджет волосної управи  1942 р. 
Циркуляри про охорону доріг і мостів, списки доріг і дорожніх майстрів. 

Тернопільський міський суд дистрикту «Галичина» 

Ф. Р–177, 2877 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Нім., укр., пол. мови. 

Створений у грудні 1941 р. 
Ліквідований у березні 1944 р. 

 
Розпорядження генерал-губернатора дистрикту «Галичина», Львівського 

апеляційного суду про роботу міських судів. Розпорядження відділу юстиції 
у м. Кракові про судові каси. Постанови про судові витрати. Звіти про роботу 
Тернопільського міського суду і листування з окружними судом з 
організаційних питань. 

Статистичні відомості про померлих жителів м. Тернополя та 
народжених поза шлюбом дітей. Кримінальні справи звинувачених у 
крадіжках, побиттях, образі особи, обдурюванні та ін. 

Цивільні справи про сплату боргів, отримання спадщини, повернення 
майна. 

Звіти про ведення судових справ та діловодства в судах. 
Відомості про роботу сирітських рад. 



Тернопільське головне митне управління  
дистрикту «Галичина», м. Тернопіль 

Ф. Р–216, 269 од. зб., 1939–1944 рр. Опис. Нім. мова. 

Утворене в 1941 р. після захоплення Тернополя нацистськими окупан-
тами. Припинило діяльність у березні 1944 р. 
У фонді є документи за 1939–1940 рр. 

 
Накази і постанови уряду  і Міністерства фінансів Німеччини, генерал-

губернатора Генеральної губернії в м. Кракові з питань торгівлі. Циркуляри, 
накази і приписи головного монопольного правління Генеральної губернії 
про імпорт мінеральних багатств, порядок збору мита. 

Накази, протоколи, списки постійних і тимчасових робітників 
Тернопільського округу дистрикту «Галичина». 

Розпорядження соляної монополії в м. Кракові з питань купівлі і продажу 
солі. 

Торговий план і плакати Головного монопольного правління губернії. 
Торговий план збору мита та непрямих податків головного фінансового 
відділу головного монопольного правління в м. Кракові. 

Плани тютюнових підприємств з виробництва і розподілу тютюну і 
цигарок. 

Плани розподілу спирту. 
Звіти про роботу спиртових, пивоварних і тютюнових заводів і фабрик. 

Заяви німецької продовольчої фірми «Бюлле» з питань закупівлі тютюнових 
виробів. 

Копії виробничих книг і книги контролю за виробництвом спиртних 
напоїв і пива. 

Відомості про підприємства, що торгували монопольними товарами. 
Протоколи й акти про відкриття і перевірку пивних та спиртозаводів. 
Касова, розрахункові книги (копії) підприємств. 
Списки спиртозаводів і великих торгових підприємств із продажу 

спирту. Заяви окремих організацій та осіб про продаж монопольних товарів і 
прийом на роботу. 

Правила контролю і збору штрафів із спиртозаводів. Штрафні листки на 
робітників спиртозаводів. 

Списки працівників тютюнових фабрик. 
Особові справи працівників промислових підприємств. 
Списки робітників і службовців на одержання тютюну. 
Персональні списки німецьких робітників і службовців. Список митних 

службових територій дистрикту «Галичина» та митних служб внутрішньої та 
прикордонної частини Тернопільського округу. Списки жандармерії і поліції 
в м. Тернополі. 

Списки концесій і підприємств торгівлі різними товарами і продуктами 
на території Генеральної губернії. 

Збірники розпоряджень для генерал-губернаторства. 
Окремі номери «Імперського митного бюлетеня». 



Доповіді і повідомлення районних митних комісарів Тернопільського 
округу. 

Списки митниць і документи для збору проїзного мита. Міжнародні 
оголошення для митниць про збір мита за перевезення багажу та вантажу. 

Листування з головним монопольним управлінням, правлінням генерал-
губернаторства в м. Кракові, окружними спілками інвалідів у містах Варшаві 
і Кракові, районними митними управліннями з фінансових питань, питань 
купівлі і продажу тютюну, спиртних напоїв, солі, цукру. 

Копичинське районне податкове управління Чортківського округу 
дистрикту «Галичина», м. Копичинці 

Ф. Р–193, 214 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Укр., нім. мови. 

Створено в 1941 р. після окупації району нацистськими загарбниками, 
підпорядковувалося Копичинському фінансовому управлінню. 
Ліквідовано у березні 1944 р. 

 
Виконавчі листи примусового стягнення податків із населення. Листи 

оподаткування нерухомого майна (листи для встановлення податків із 
нерухомого майна). 

Скалатське районне податкове управління Тернопільського округу 
дистрикту «Галичина», м. Скалат 

Ф. Р–188, 12 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Укр. мова. 

Створено в 1941 р., після окупації району нацистськими загарбниками. 
Ліквідовано в березні 1944 р. 

 
Розпорядження управління про введення земельного податку та податку 

про забій худоби. 
Відомості про податковий обіг і розподіл податків, збір податків зі 

службовців і власників підприємств, із нерухомого майна осіб та організацій. 
Відомості на виплату коштів за службові відрядження. 
Виконавчі листи про сплату податкових недоїмок населенням. 

Тернопільське поштове управління головного управління німецької 
східної пошти дистрикту «Галичина» 

Ф. Р–173, 98 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Укр., нім. мови. 

Створено в серпні 1941 р. Управлінню підпорядковувалися 
Великобірківське, Гримайлівське, Залозецьке, Збаразьке, Зборівське, 
Золочівське, Микулинецьке, Новосільське, Озерянське, Підволочиське, 
Скалатське, Теребовлянське відділення. Завдання управління – контроль 
за роботою поштових управлінь та агентур. 
Ліквідовано у березні 1944 р. 

 



Накази, розпорядження, інструкції головного управління німецької 
східної пошти про роботу поштово-телеграфних управлінь і відділів, 
організацію залізничних поштових агентур, охорону поштових управлінь. 
Списки робітників і службовців поштового управління, відомості на видачу 
їм заробітної плати. 

Заяви окремих осіб та дозволи гестапо на право придбання телефонних 
апаратів і радіоприймачів, листування і пересилку посилок із-за кордону. 

Листи добровольців дивізії «Галичина», представників українських 
організацій, осіб, вивезених до Німеччини на примусові роботи. Списки 
телеграфних служб, власників радіоприймачів, списки і адреси власників 
телефонів. 

Списки газет і журналів, які випускались на території дистрикту 
«Галичина». Правила розсилки листів, касових рахунків, прибутково-
видаткові ордери, акти ревізій коштів. 

Опис майна для обладнання службових приміщень пошти. Перелік 
збитків, завданих під час війни. 

Шкільний інспекторат Кременецького окружного комісаріату, 
м. Кременець 

Ф. Р–204, 128 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Укр. мова. 

Створений окупаційною владою нацистської Німеччини після 
захоплення м. Кременця в 1941 р.  
Відав особовим складом учителів та мережею загальноосвітніх і 
технічних шкіл, здійснював нагляд за навчанням і вихованням дітей і 
молоді в бажаному окупантам дусі. Систематично проводив скорочення 
кількості існуючих навчальних закладів. 
Ліквідований із звільненням Кременеччини від нацистських окупантів 
навесні 1944 р. 

 
 Статистичні відомості про кількість навчальних закладів, учителів та 

учнів на території Кременецького округу. 
Розпорядження про зменшення кількості шкіл та їх типів. Навчальні 

програми. 
Протоколи іспитаційних комісій.  
Звіти шкіл про атестацію учнів.  
Відомості про стан шкільних приміщень.  
Листування з учбовими закладами. 

Кременецька українська гімназія, м. Кременець 

Ф. Р–212, 22 од. зб., 1941–1942 рр. Опис. Укр. мова. 

Діяла в 1941–1943 рр. під час нацистської окупації міста. 
 

Плани роботи гімназії на 1941–1942 навчальний рік. Листування дирек-
ції гімназії з окружним відділом освіти і міським магістратом з адміністра-
тивно-господарських питань. 



Заяви учнів про прийом до гімназії, свідоцтва про освіту, метричні 
виписки, списки учнів та вчителів гімназії, копії документів про освіту 
викладачів.  

Журнали успішності. Контрольні роботи учнів з української та 
німецької мов. 

Прохання та заяви. 
 

Кременецька міська середня торгова школа  

Ф. Р–199, 86 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Укр. мова. 

Відкрита восени 1941 р. Підпорядковувалась шкільному інспекторату 
Кременецького окружного комісаріату. Ліквідована наказом 
Кременецького окружного комісара від 3 квітня 1943 р. 

 
Розпорядження директора школи про складання іспитів. Протокол 

засідання педради. 
Розпорядження Кременецького окружного шкільного інспектора про 

закриття школи (1943 р.). 
Заяви вчителів та інших працівників про прийняття на роботу. Списки 

вчителів. Заяви учнів про прийом на навчання в школі. Списки, особові 
справи учнів. Журнали, відомості про успішність учнів. 

Свідоцтва і довідки про навчання учнів. Шкільні посвідчення учнів. 
Правила поведінки учнів. Статут шкільного кооперативу. Бюджет, фінансові 
звіти. 

Оголошення про проведення педрад. Заяви директора до різних 
посадових осіб м. Кременця про видачу продуктів харчування і палива для 
вчителів і учнів. 

Журнал обліку вихідної кореспонденції. 
Відомості на видачу заробітної плати. 

Кременецька міська середня технічна школа, м. Кременець 

Ф. Р–206, 98 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Укр. мова. 

Відкрита 5 березня 1942 р. як трирічна середня технічна школа з трьома 
відділеннями: будівельним, дорожньо-мірничим і гірничим за 
спеціальністю «технік відповідного відділення». Навчання було 
платним. Ліквідована в грудні 1943 р. 

 
Листування дирекції з Кременецьким окружним шкільним інспекторатом 

щодо викладання окремих предметів, із господарських питань. Навчальні 
програми і розклади занять. Списки вчителів і службовців. Списки книг, 
взятих для користування з музею, списки учнів за класами і допущених до 
іспитів. 

Журнали успішності учнів, реєстрації вхідної та вихідної документації. 
Оголошення про відкриття школи, заяви учнів про прийом на навчання в 
школі. Особові справи учителів та учнів. Контрольні книги обліку плати за 



навчання, прибутково-видаткові книги, відомості на виплату заробітної 
плати. Шкільні свідоцтва та довідки про навчання учнів. Фінансові звіти, 
статистичні відомості про успішність учнів та педагогічний склад. 

Відомості на виплату заробітної плати працівникам. 

Тернопільське окружне кооперативно-землеробське товариство 
дистрикту «Галичина», м. Тернопіль 

Ф. Р–180, 42 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Укр., нім. мови. 

Створено восени 1941 р. 
Припинило діяльність у зв’язку зі звільненням м. Тернополя від 
нацистських загарбників. 

 
Листування з головною землеробською касою у м. Кракові щодо 

фінансових питань, із сільськогосподарськими товариствами, фабриками у 
м. Львові, з торговельними фірмами. 

Заяви осіб про вступ до товариства. Відомості нарахування заробітної 
плати робітникам і службовцям товариства. 

Відомості про землекористування в Бучацькому повіті (1942 р.). 
Грошові рахунки на продані та закуплені промислові товари. 
Річні звіти товариства про товарообіг. 
Щомісячні касові звіти. 
Звіти про проведені ревізії, розрахункові листи. 

Кременецький міський торговий відділ, м. Кременець 

Ф. Р–201, 44 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Укр., нім.  мови. 

Утворений восени 1941 р. Діяв до кінця 1943 р. 
 
Звіти про товарообіг міського кооперативу. Вимоги  бургомістра 

м. Кременця на видачу борошна сім’ям, члени яких вивезені на роботу в 
Німеччину. Посвідчення, видані кременецьким гебітскомісаріатом 
організаціям, підприємствам та окремим особам на право закупки продуктів і 
господарських виробів у міському кооперативі. Картотека на промислові і 
продовольчі товари, талони на отоварення продуктами. 

Звіти каси, прибутково-видаткові касові документи, акти інвентаризації і 
ревізій у магазинах м. Кременця. 

Списки працівників та особові картки на грошове забезпечення 
робітників і службовців міського торгового відділу. 



Копичинська повітова спілка кооператорів  
Чортківського округу дистрикту «Галичина» 

Ф. Р–210, 150 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Укр. мова. 

Створена в серпні 1941 р. Підпорядковувалась Союзу хліборобських 
окружних і повітових торговельних кооперативів («Центросоюз») у 
Львові. 
Припинила діяльність  на початку 1944 р. 

 
Циркуляри львівського «Центросоюзу» з питань заготівлі і перевезення 

сільськогосподарської продукції та паливно-мастильних матеріалів. 
Листування з торгівельними фірмами щодо торгівлі та постачання. Відомості 
про нарахування заробітної плати робітникам і службовцям, заготівлю зерна, 
прихідно-розхідні документи. Касові звіти, меморіальні ордери кооперативів. 
Фактури і рахунки на продане насіння, одержані товари та продукти 
окремими особами повітового союзу кооперативів. 

Картотеки обліку товарів. 

Скалатська повітова спілка кооперативів, м. Скалат 

Ф. Р–191,35 од. зб., 1941–1944 рр., Опис. Укр., нім. мови. 

Створена восени 1941 р. Ліквідована в березні 1944 р. у зв’язку із 
звільненням району від нацистських окупантів. 

 
Обіжники і розпорядження головного фінансового відділу генерал-

губернаторства у м. Кракові з питань оподаткування, цін на 
сільськогосподарські продукти щодо. Обіжники та розпорядження 
сільськогосподарського управління дистрикту «Галичина», ревізійної спілки 
кооператорів із питань заготівлі сільгосппродуктів, фінансування, торгівлі, 
ціноутворення та ін. 

Відомості про роботу повітової спілки кооперативів. Інформації про хід 
заготівлі картоплі. Тарифні ставки робітників та службовців. Цінники на 
овочі і технічні культури. Угода з селянами про вирощування 
сільськогосподарських рослин. 

 

РОЗДІЛ 27. 
КОЛЕКЦІЇ 

Колекція документальних матеріалів по звільненню Тернопільської 
області від німецько-фашистських загарбників 

Ф. Р–2004, 201 од. зб., 1941–1991 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

Документи і матеріали про  звільнення Тернопільщини Червоною 
армією від нацистських окупантів зібрані переважно в 1958–1959 рр. 
співробітниками державного архіву Тернопільської області шляхом 



виявлення і зняття машинописних копій із документів, що зберігаються 
в Центральному державному архіві Радянської Армії Міністерства 
Оборони СРСР та облдержархівах, а також листування з учасниками 
боїв за визволення Тернопільської області, їх родичами і знайомими, 
обласними військкоматами, в ході пошукової роботи «червоних 
слідопитів» та ін. 
Документи і матеріали охоплюють події періоду 1939, 1941–1944 рр. і 
показують боротьбу українського народу проти нацистських окупантів, 
героїзм радянських солдатів та офіцерів під час боїв за міста і села 
Тернопільщини, військове мистецтво частин і з’єднань Червоної Армії 
та її воїнів. 

 
Бойові накази та розпорядження командування частин і з’єднань 

Червоної армії (вересень 1939 р., червень-липень 1941, 1944 рр.). 
Зведення Радянського інформбюро (1944 р.). 
Плани наступальних операцій радянських військ навесні-влітку 1944 р. 

Політичні донесення політвідділів частин і з’єднань, звіти, доповідні 
записки, довідки, оперативні зведення про бойові дії стрілецьких, танкових, 
артилерійських, авіаційних та інших частин і з’єднань у боях за визволення 
Тернопільської області від нацистських загарбників. 

Описи бойового шляху частин і з’єднань, журнали і виписки з журналів 
бойових дій. Виписки з історичних формулярів військових частин про 
подвиги бійців і офіцерів у боях за м. Тернопіль. 

Хронологічні довідки нацистської окупації сіл Тернопільщини, карти, 
схеми розмінування території Золотниківського району. 

Особові справи, нагородні листи, списки Героїв Радянського Союзу, 
солдатів і офіцерів, які відзначалися в боях із нацистськими окупантами за 
визволення м. Тернополя й області, списки і відомості про тернополян, котрі 
воювали на фронтах Другої світової війни. 

Списки воїнів Червоної армії, які загинули в боях за визволення 
м. Тернополя. 

Інформації, виписки, листування та інші матеріали про діяльність 
партизанських загонів в 1941–1944 рр. та підпільних організацій «Вуйко», 
«Орт» на території Тернопільської області в період 1941–1943 рр. 

Інформації про мітинги жителів м. Тернополя, присвячені визволенню, 
перші заходи щодо відбудови міста, збір продовольства у фонд Червоної 
армії. Хроніка визволення Тернопільської області. 

Листи тернополян керівникам уряду щодо збору коштів на будівництво 
танкових колон «Селянин Тернопільщини» та «Молодь Тернопільщини». 
Листування з головним управлінням кадрів Міністерства оборони СРСР, 
обласними державними архівами, учасниками визволення області щодо 
зборів документів і матеріалів про учасників боїв із нацистськими 
окупантами за визволення Тернопільської області, спогади учасників боїв за 
м. Тернопіль, фотографії, рукописи статей, написаних співробітниками 
облдержархіву за зібраними документами. 



Колекція документів і матеріалів про визвольні змагання  
ОУН та УПА 

Ф. Р–3432, 113 од. зб., 1940–1998 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Документи і матеріали про національно-визвольну боротьбу ОУН та 
УПА зібрані за ініціативою працівників державного архіву 
Тернопільської області в 1993–1998 рр. шляхом збору оригіналів та 
копій документів Служби безпеки ОУН, листівок і біфонів УПА, 
фотографій, що зберігались у колишніх вояків УПА або їхніх родичів, 
спогадів та інших матеріалів мемуарного характеру ветеранів ОУН та 
ОПА, які проживали в області. 
Документи і матеріали фонду характеризують героїчну збройну 
боротьбу українського народу за державну незалежність проти 
нацистської Німеччини і тоталітарного комуністичного режиму СРСР. 

 
Маніфест Організації Українських Націоналістів (1940, 1981 рр.). 

Універсал Української Головної Визвольної Ради (1944 рр.). Постанови 
Другої конференції ОУН (1942 р.). Розпорядження командування УПА про 
землю та адміністративне управління. 

Лекції відділу пропаганди ОУН, листівки УПА (1941, 1943–1950 рр.). 
Фрагмент часопису «Ідея і Чин» (1943 р.), газета «Молодь нескореної 
України (1951 р.). 

Описи боїв підпілля ОУН під проводом «Лева» з липня 1941 р., хроніка 
боїв УПА в Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях від 
20 лютого до 14 травня 1944 р. та короткі описи боїв  ВО «Лисоня» УПА з 
16 грудня 1943 р. до 2 серпня 1945 р. Комунікат у справі закордонних рейдів 
УПА влітку 1947 р. 

Вказівки, повідомлення та листи повстанців (1945, 1948 рр.). 
Фінансові документи, квитанції про прихід і розхід продуктів 

харчування, одягу, зброї та медикаментів, біфони УПА. Спогади повстанців 
про бойові дії, учасниками яких вони були. Схема криївки. 

Списки членів ОУН та УПА Зборівського та Лановецького районів, які 
загинули в боях з військовими групами НКВС, НКДБ, МВС, МВД у 1939–
1951 рр., в нацистських  і радянських концтаборах і тюрмах. Списки і 
короткі відомості про українців, страчених і померлих у в’язницях Польщі в 
1944–1945 рр. 

Списки учасників національно-визвольної боротьби, які проживали в 
районах Тернопільської області (1994 р.). 

Пісні повстанців. 
Анкета члена Всеукраїнського Братства УПА О. Р. Сліпої.  
Статті про командирів і вояків УПА. Документи про Я. Стецька (статті 

Я. Стецька та про нього, спогади сестри про судовий процес над ним у 
Львові в 1936 р., повідомлення про смерть, прощальне слово побратимів, 
фотографії). 

Запрошення, повідомлення про освячення могил воїнів УПА, ювілейні 
листівки і біфони (1992 р.). 



Накази міністра внутрішніх справ УРСР про амністію учасників ОУН та 
УПА (1946 р.), листівки НКВС і НКДБ про методи боротьби з повстанцями. 
Протоколи допитів (1948–1951 рр.). 

Фотографії повстанців. 

Колекція документів Армії Крайової (АК) на Тернопільщині  
у 1941–1945 роках 

Ф. Р–3445, 76 од. зб., 1941–1945 рр. Опис. Укр., пол. мови. 

Армія Крайова – польська підпільна військова організація, яка ставила 
собі за мету державне відновлення Польщі у межах до початку Другої 
світової війни. Перші осередки АК створені в м. Тернополі на основі 
статуту «Союз збройної боротьби», розробленого польським урядом в 
екзилі. Документи фонду не відтворюють цілісної картини діяльності АК 
на Тернопільщині, оскільки його первинні документи – це окремі 
фрагменти, що надійшли у ДАТО з різних джерел. 

 
Накази крайового коментанта «Скави», начальників штабів про 

проведення операцій «Ослона», «Буря», «Бар’єр», діяльність керівників 
відділів бойового призначення, відмову від співпраці з органами НКВС і 
НКДБ. 

Розпорядження військового коменданта про можливу евакуацію на Захід. 
Звіти відділів бойового призначення про терор, диверсії і саботаж. 

Фінансові звіти. 
Рапорти відділів бойового призначення про ситуацію в краї, інспектораті, 

про кількісний склад округів АК. Рапорт у справі вишколу вояків АК. 
Донесення про адреси та паролі воїнів АК, фінансове забезпечення родин 

убитих, стан самооборони, діяльність польської поліції, терористичний акт у 
м. Чорткові (1944 р.). 

Інструкції, бойові інструкції про діяльність відділів бойового 
призначення, захоплення різних об’єктів, проведення операцій, зміст 
бойових рапортів. 

Звернення до польських солдатів про бойові дії проти членів ОУН та 
УПА. 

Протоколи допитів членів підпільної польської організації. 
Відомості про закупівлю зброї, амуніції, технічне забезпечення відділів 

бойового призначення, їх чисельний склад, кількісний склад патрулів, зміну 
криптонімів і псевдонімів. 

Повідомлення про чисельний склад та озброєння підрозділів АК. 
Списки членів АК, нових вояків, які склали присягу, заарештованих. 

Списки поляків, вибулих на Захід. Списки зброї. 
Карти інспекторату Станіславської області, Монастириського району. 
Назви населених пунктів Бучацького та Монастириського районів. 

Зразки перепустки і посвідчення членів польського партизанського 
відділу, Українського допомогового комітету. 



Колекція документів і матеріалів Служби безпеки ОУН  
на Тернопільщині (Озернянський архів) 

Ф. Р–3472, 121 од. зб., 1944–1949 рр. Опис. Каталог. Укр. мова. 

Унікальні документи, що висвітлюють діяльність ОУН та УПА на 
Тернопільщині в 1944–1949 рр., передані родиною Кутних (с. Озерна 
Зборівському району Тернопільської області) і А. Зарудним, депутатом 
Верховної Ради України другого скликання, на зберігання в Держархів 
області в серпні 2004 р. 

 
Протоколи дізнань, допитів осіб з цивільного населення, які 

підозрювалися СБ ОУН у співпраці з радянськими органами влади, міліції і 
державної безпеки, та виявлених агентів, секретних освідомлювачів НКВС і 
НКДБ, МВС, МВД,  цивільного населення та членів ОУН. 

Протоколи засідань Теренового Організаційного Суду. 
Хроніки подій «Вісті з терену», «Вістки з терену», «Вістки з 

Тернопільщини» про підпільну діяльність ОУН та УПА на території області 
(1947–1948 рр.). 

Списки членів ОУН та УПА, полеглих у 1941–1948 рр. на 
Тернопільщині. 

Матеріали з окремих районів Тернопільської області до звіту «Чотири 
роки під більшовицькою окупацією в Україні» (1948 р.), огляди суспільно-
політичного життя на Тернопільщині (січень-вересень 1947 р.), інформативні 
матеріали про насильницьку колективізацію та посилення органами 
радянської влади каральних акцій проти національно-визвольного руху на 
Тернопільщині (1948–1949 рр.). 

Інструктивні вказівки з кадрових питань, основної діяльності ОУН та 
УПА. 

Звіти членів ОУН про суспільно-політичне життя на Тернопільщині, 
видавничу діяльність і розповсюдження інформаційно-пропагандистської 
літератури. 

Вишкільний матеріал: програма вишколу II ступеня підпільників 
(1948 р.), перелік вишкільної і політично-пропагандистської літератури. 

Видання ОУН та УПА: періодичні, інформативно-пропагандистські 
листки; журнали, дослідження, нариси, спогади про діяльність, а також 
летючки, звернення, перестороги, заклики, дереворити, бофони, листівки, 
гасла (1947–1948 рр.). 

Колекція матеріалів про хід виборів Президента України в 2004 році та 
«Помаранчеву революцію» (2004–2005 рр.) 

Ф. Р–3477, 82 од. зб., 2004–2005 рр., фотодокументів  35 од. зб., 2004 р., 
відеодокументів 2 од. зб., 2004 р. Описи. Укр. мова. 

22 листопада – 8 грудня 2004 р. у м. Києві та більшості областей України 
відбувалися масові акції на знак протесту проти масштабних 
фальсифікацій під час виборів Президента України і на підтримку 
кандидата в Президенти В. А. Ющенка.  
26 грудня 2004 р. відбувся третій тур виборів Президента України, в 
результаті голосування перемогу отримав В. А. Ющенко.  



23 січня 2005  р. в Києві відбулася урочиста інавгурація Президента 
України. 

 
Агітаційні матеріали (листівки, звернення, брошури, світлини) 

кандидатів на посаду Президента України. 
Збірник нормативно-правових актів із питань організації та проведення 

повторного голосування 26 грудня 2004 р. на виборах Президента України. 
Публікації, світлини, відео про хід виборів Президента України та 

«Помаранчеву революцію». Плакати, гасла, учасників «Помаранчевої 
революції». 

 

РОЗДІЛ 28. 
ФОНДИ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ 

Авраменко Юрій Титович 

Ф. Р–3237, 58 од. зб., 1950–1979 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Авраменко Юрій Титович (1905–1989 рр.) – актор, режисер, заслужений 
артист України. 

 
Програма вистави «Мати-наймичка» в постановці Ю. Авраменка. 

Рецензії на спектаклі з участю актора. 
Нариси про Ю. Авраменка. 
Указ Президії Верховної Ради УРСР про присвоєння Ю. Авраменку 

звання заслуженного артиста України (1964 р.). 
Запрошення на вистави з участю актора. 
Вітальні адреси, грамоти. 
Фотосвітлини Ю. Авраменка в спектаклях. 

Антків Богдан Михайлович 

Ф. Р–3442, 186 од. зб., 1936–1995 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Антків Богдан Михайлович (1915–1998 рр.) – заслужений артист 
України, актор, драматург, композитор, диригент, перекладач. 

 
Особисті і біографічні документи, грамота філії Музичного товариства 

ім. М. Лисенка в Тернополі про нагородження Б. Антківа 2-ою премією 
(1936 р.), укази Президій Верховної Ради УРСР і Верховної Ради СРСР про 
відзначення Б. Антківа державними нагородами; запрошення на ювілейний 
вечір із нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя творчої діяльності; 
вітальні листи, телеграми з нагоди присвоєння Б. Антківу звання 
заслуженого артиста України (1951 р.); повідомлення про участь Б. Антківа у 
конкурсі на здобуття Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1976 р.), 
грамоти, подяки, екслібрис актора, членські квитки, перепустки. Світлини 
Б. Антківа – індивідуальні та в колі друзів (1953–1968 рр.). 



Творчі матеріали: рукописи і машинописи п’єс Б. Антківа за мотивами 
романів та повістей Ірини Вільде, О. Гончара, Р. Іваничука, Б. Лепкого, 
Ю. Мушкетика та інших письменників: «Камінний брід» (1960 р.), «Розлука» 
(1961 р.), «А Прут тече» (1971 р.), «Падіння його величності» (1972 р.), 
«Прапороносці» (1974 р.), «Несподівані зустрічі» (1979 р.), «Сто днів до 
моря» (1982 р.), «Позиція» (1985 р.), «Рута на камені» (1988 р.), «Шрами на 
скелі» (1988 р.), трилогії «Мазепа» (1990 р.), «Не убивай» (1991 р.), 
«Батурин» (1991 р.) та ін. 

Музика до вистав та пісні, написані на музику Б. Антківа, план сценарію 
телефільму «Сестри Річинські» (1971 р.). 

Матеріали акторської діяльності: тексти ролей, і список ролей, які зіграв 
Б. Антків (1949–1992 рр.); програми та репертуар Тернопільського обласного 
музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка, Львівського українського 
драматичного театру ім. М. Заньковецької, Івано-Франківського обласного 
музично-драматичного театру ім. І. Франка. 

Фотографії Б. Антківа в ролях і сценах із вистав. 
Рецензії Б. Антківа на фільми і книги. 
Доповіді Б. Антківа про творчий шлях акторів театру з нагоди їхніх 

ювілеїв, статті про них. Спогади Б. Антківа про М. Леонтовича, Д. Козачів-
ського, Б. Коха, співпрацю з Іриною Вільде. Статті про роботу в 
Тернопільському обласному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка. 

Листи Б. Антківа А. Бучмі, Ю. Мушкетику, С. Цибульнику, дружині, 
рідним, знайомим. 

Листи Б. Антківу від Є. Благушина, Д. Василенка, Ірини Вільде, 
В. Гайдабури, Р. Іваничука, О. Оришкевича, К. Капатського, О. Сердюка, 
М. Тарновського та інших діячів літератури і мистецтва, глядачів, дружини, 
рідних і знайомих. Листування з О. Гончарем, І. Геретою, П. Медведиком, 
Л. Барабашем. 

Статті про Б. Антківа, відгуки та рецензії на вистави, в яких зіграв 
Б. Антків. Музика до вистав «Наливайко» та «Буйна голівонька». Рецензія 
М. Колесси на дипломний реферат Б. Антківа «Кантата для мішаного хору, 
солістів та симфонічного оркестру «Заповіт» С. Людкевича на слова 
Т. Шевченка». 

Бахвалов Володимир Андрійович 

Ф. Р–2806, 31 од. зб., 1940–1961 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Бахвалов Володимир Андрійович (1906–1967 рр.) – старший машиніст, 
новатор виробництва депо станції м. Тернопіль. 

 
Особова справа, паспорт, виписка з трудової книжки, копії довідок про 

трудовий стаж. 
Брошура В. Бахвалова «212 000 километров без подъемного ремонта», 

авторське посвідчення, акт, креслення і брошура технічного вдосконалення 
змін профілю гальмівної колодки, рапорт В. Бахвалова про роботу, списки 
лекцій, прочитаних В. Бахваловим. Статті про досвід роботи в депо станції 



Тернопіль, мандат делегата і виступ на першому з’їзді Товариства 
поширення політичних і наукових знань, свідоцтво і почесні грамоти за 
відмінну роботу. Збірник статей «Досвід роботи передовиків-виробників 
Тернопільського відділення Львівської залізниці» (1955 р.). 

Фотографії В. Бахвалова. 

Бергер Емануїл Наумович 

Ф. Р—3367, 94 од. зб., 1935–1999 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Бергер Емануїл Наумович (1910–2000 рр.) – доктор медичних наук, 
професор, колекціонер. 

Біографічні матеріали: автобіографія, атестати, дипломи про присвоєння 
наукових звань (1941–1974 рр.). Рукописи записів Е. Бергера про визначні 
історичні події в різних країнах світу, (1940 р.), із спостереженнями та 
аналізом суспільно-політичних подій у 1990–1994 рр.; записи про свою 
творчу, наукову, пошукову роботу в Тернопільському обласному товаристві 
єврейської культури «Алеф» (1993–1999 рр.). 

Світлини, портрети Е. Бергера.  
Авторська збірка наукових публікацій та повідомлень Е. Бергера  за 

1939–1978 рр. Тези доповідей професора на наукових конференціях, сесіях, 
з’їздах (1955, 1958–1961 рр.). Наукові публікації Е. Бергера. Список 
друкованих праць (1939–1977 рр.). Рукопис монографій, монографія 
«Нейрогуморальні порушення тканинної трофіки». Докторська дисертація 
Е. Бергера (1956 р.). 

Матеріали до захисту докторської дисертації: відгуки на дисертацію 
Е. Бергера із здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (1957–
1962 рр.); протокол засідання кафедри патологічної фізіології Харківського 
медичного інституту від 29 вересня 1961 р. із рішенням рекомендувати 
докторську дисертацію Е. Бергера до захисту; стенограма-протоколу 
засідання вченої ради Ростовського медичного інституту від 10 грудня 
1962 р. про захист Е. Бергером дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора медичних наук. 

Листування Е. Бергера за 1967–1994 рр. 
Публікації про професора. 
Стаття Е. Бергера «Праведники Тернопілля» про жителів Тернопільської 

області – рятівників євреїв під час нацистської окупації в роки Другої 
світової війни з іменним переліком праведників (1994 р.). 

Колекційні матеріали: збірки Е. Бергера фронтисписів до творів світової 
літератури за 1918–1961 рр., екслібрисів, книжкових знаків. 

Збірки публікацій Е. Бергера про художників-екслібристів, бібліографів, 
колекціонерів книжкових знаків, клуби екслібрисів. 



Блажкевич Іванна Омелянівна 

Ф. Р–3205, 29 од. зб., 1915–1977, 1991–1995 рр. Опис. Каталог. Укр., пол. 
мови. 

Блажкевич Іванна Омелянівна (1886–1977 рр.) – письменниця, поетеса, 
член Спілки письменників України. 

 
Біографічні та бібліографічні дані про життєвий і творчий шлях 

І. Блажкевич. Щоденник «Жінка на бойовій лінії». 
Фотокопія обкладинки книги ювілейного видання з автографом 

О.  Кобилянської та фотографії І. Блажкевич серед друзів (1931–1968 рр.). 
Спогади про О. Кобилянську (1922–1962 рр.) та Уляну Кравченко (1976 р.). 
Газетні та журнальні статті про О. Кобилянську, зібрані І. Блажкевич (1927–
1963 рр.). Листування І. Блажкевич з редакціями видавництв про друкування 
творів і листів О. Кобилянської (1927–1937 рр.). Запрошення ювілейного 
комітету з відзначення 40-річчя від дня народження О. Кобилянської та 
конспект виступу на ювілеї (1927 р.). 

Газетні публікації віршів, інформацій І. Блажкевич. Рецензії на книги 
письменниці. 

Реферат про життєвий і творчий шлях О. Вітошинського (1928–1937 рр.). 
Етнографічні записи, виписки з архівних документів та історичних джерел 
про с. Денисів (1936, 1960–1965 рр.). 

Газетні публікації про І. Блажкевич (1986–1993 рр.) і відзначення 90-
річчя від дня її народження (1976 р). 

Стаття про вручення нагород лауреатам літературної премії 
ім. І. Блажкевич. 

Спогади письменниці, опубліковані О. Сенатович у журналах «Дзвін» і 
«Тернопіль». 

Світлина І. Блажкевич на зустрічі з учнями СШ № 3 м. Тернополя. 

Будний Степан Франкович 

Ф. Р–3220, 20 од. зб., 1939–1993 р. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Будний Степан Франкович (1933–1958 рр.) – поет. 
 
Біографічні матеріали. Студентський квиток, залікова книжка та диплом 

про закінчення Чернівецького університету. Плакат «Землі Теребовлянської 
славетні люди» з біографією С. Будного. Листи С. Будного (1955–1956 рр.), 
фотографії в колі рідних і знайомих (1939–1958 рр.). 

Творчі матеріали: ксерокопії чорнових поезій С. Будного та перекладів 
віршів удмуртського поета Г. Ходирьова, вирізки з газет «Червоні зорі», 
«Ровесник», «Трудова слава», «Советская Удмурдия» із творами поета. 

Збірка поезій С. Будного «Сонце у грудях моїх» (1954–1957 рр.), зібрана і 
впорядкована дослідником творчості поета Я. Гевком (1993 р.). 

Відгуки на смерть та матеріали про вшанування пам’яті С. Будного. 
Літературна композиція за віршами С. Будного. Статті в газетах «Ровесник» і 



«Трудова слава» про відкриття меморіалу С. Будного в Струсівській середній 
школі (1976–1977 рр.), присудження (посмертно) премії літературного 
конкурсу на честь 50-річчя ЛКСМУ (1968 р.), урочистий вечір на 
батьківщині поета з нагоди його 60-річчя. 

Фотографії лауреатів премії ім. С. Будного (поет Б. Демків, артист 
В. Яківчук, танцювальний ансамбль «Мальви»). 

Гаврилюк Кіндрат Юхимович 

Ф. Р–3427, 17 од. зб., 1926–1995 рр. Опис. Укр. мова. 

Гаврилюк Кіндрат Юхимович (1911–2005 рр.) – краєзнавець. 
 
Біографічні матеріали: автобіографія, паспорт, посвідчення, довідки. 
Пам’ятка про поета Ю. Горошка, його фотографії. Статті і реферат 

К. Гаврилюка на релігійні теми. 
Стаття про участь К. Гаврилюка у визвольній боротьбі ОУН та УПА. 
Вирізки з часописів «Українське пасічництво» і «Український пасічник» 

(1924, 1934–1937 рр.), «Відродження» (1935–1937 рр.), «Сільський господар» 
(1937 р.), «Сад і город» (1939 р.). 

Геляс Ярослав Томович 

Ф. Р–3433, 155 од. зб., 1954–1991 рр. Опис. Каталог. Укр., рос., білорус. 
мови. 

Геляс Ярослав Томович (1916–1992 рр.) – актор, режисер, народний 
артист України. 

 
Біографічні матеріали: автобіографія, службова характеристика, пенсійні 

посвідчення, указ Президії Верховної Ради України про присвоєння 
Я. Гелясу звання народного артиста України (1964 р.), вітальні адреси, листи, 
телеграми, грамоти й афіші творчих вечорів, світлини Я. Геляса. 

Творчі матеріали: режисерські екземпляри п’єс, поставлених Я. Гелясом 
на сценах Тернопільського та Закарпатського обласних музично-
драматичних театрів: «Ой, піду я в Бориславку» (1963 р.), «Лихо з розуму» 
(1966 р.), «Іспит з анатомії» (1967 р.), «Анна Ярославна, королева Франції» 
(1971 р.), «Шлях до сина» (1970 р.), «Тигр і гієна» (1977 р.), а також 
музичний сценарій вистави «Роман Міжгір’я». 

Статті Я. Геляса про роботу театрів. 
Програми та афіші вистав. Рецензії та відгуки на вистави. 
Фотографії Я. Геляса в ролях і сценах із вистав та кінофільмів. 
Листи Я. Геляса до М. Стельмаха та дружини. Листи Я. Гелясу від 

Л. Барабаша, В. Гайдабури, Л. Забашти, М. Зарудного, В. Канівця, 
П. Медведика, О. Підсухи, В. Смоляка та ін., листи-відгуки глядачів. 

Статті про Я. Геляса. 



Гнатюк Володимир Михайлович 

Ф. Р–3443, 24 од. зб., 1899–1995 рр. Опис. Укр., нім. мови. 

Гнатюк Володимир Михайлович (1871–1926 рр.) – фольклорист, 
етнограф, академік. 

 
Оригінали листів В. Гнатюка та його дружини до дітей (1919–1928 рр.). 

Фотокопії листів В. Гнатюка до М. Сумцова. 
Листи Б. Лепкого, З. Тановського, Шаріяна до В. Гнатюка. 
Доповідь В. Кубійовича про життєвий і творчий шлях В. Гнатюка, 

спогади І. Крип’якевича про вченого. 
Стаття про відкриття пам’ятної дошки В. Гнатюку в с. Велесневі 

Монастириського району, запрошення та програми наукової конференції до 
120-річчя від дня народження В. Гнатюка (1991 р.), конверти з портретом 
ученого. 

Графічний портрет В. Гнатюка. 

Гром’як Роман Теодорович 

Ф. Р–3311, 102 од. зб., 1955–1992 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Гром’як Роман Теодорович (1937 р.) – літературознавець, доктор 
філологічних наук, професор, член Національної Спілки письменників 
України, представник Президента України в Тернопільській області 
(березень 1992 р. – січень 1994 р.). 

 
Біографічні матеріали. Документи про здобуття наукових ступенів 

кандидата  і доктора філологічних наук. 
Творчі матеріали: монографії «Дійсність, література, читач» (1971 р.), 

«Естетика і критика» (1975 р.), «Філософсько-естетичні основи художньої 
літератури» (1976 р.), «Спосіб життя і культура соціалістичного суспільства» 
(1982 р.), «І. Франко – дослідник художньої літератури, майстер художнього 
слова» (1982 р.), «Що доведено життям» (1988 р.); літературно-критичні 
нариси «Соціальна відповідальність критики» (1984 р.), «Література 
Золотого вересня» (1989 р.). 

Список друкованих праць Р. Гром’яка (1965–1983 р.). Рукописи та 
машинописи статей, надрукованих у періодичній пресі. Рецензії та 
відгуки Р. Гром’яка на монографії, збірники, статті, автореферати 
дисертацій. 

Тексти лекцій. 
Доповідь на літературному вечорі до 175–річчя від дня народження 

М. Шашкевича «Задивлений у будущину будитель народної свідомості». 
Документи про видання творів Юліана Опільського (Ю. Рудницького): 

листування з видавництвом, донькою письменника, післямова Р. Гром’яка до 
збірки Юліана Опільського «Золотий лев», фотографії про відкриття 
меморіальної дошки на будинку в м. Тернополі, де народився і жив 
письменник. 

Рецензії на праці Р. Гром’яка. 



Матеріали громадсько-політичної діяльності: передвиборна 
платформа Р. Гром’яка, листівки, газетні публікації про вибори депутатом до 
Верховної Ради СРСР від Тернопільської області, накази та звернення 
виборців; підписи громадян, надіслані Р. Гром’яку проти будівництва в 
Україні атомних електростанцій та експлуатації аварійних, на захист 
народного депутата С. Хмари; картки прийому виборців, журнали 
особистого прийому громадян; листування Р. Гром’яка з установами і 
виборцями з різних питань, депутатські запити. 

Демків Борис Миколайович 

Ф. Р–3238, 226 од. зб., 1955–1987 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Демків Борис Миколайович (1936–2001 рр.) – поет, журналіст, член 
Спілки письменників України. 

 
Біографічні матеріали: характеристика, виписка з трудової книжки, 

довідка про приналежність Б. Демківа до Спілки письменників України, 
запрошення на з’їзди, пленуми, конференції, творчі вечори поезій, договір з 
видавництвом «Радянський письменник» про видання збірки поезій «Сувора 
ніжність» (1964 р.). 

Листи Б. Демкова Б. Андрусяку, М. Івасюку, Ліні Костенко, В. 
Подуфалому. 

Листи до Б. Демківа Д. Бедзика, І. Блажкевич, І. Виляра, Г. Гордасевич, 
Р. Качурівського, C. Литвина, В. Марченка, C. Мокрія, В. Подуфалого, 
C. Сапеляка, Д. Сивицького, П. Сороки, М. Тарновського, Р. Толмачова, 
молодих поетів області, які надіслали свої вірші Б. Демківу на рецензію, 
редакцій журналів про друкування творів Б. Демківа. 

Рецензії, статті і відгуки на вірші поета. 
Творчі документи: рукописи і машинописи збірок віршів «Символи 

(1968 р.), «Сузір’я Лева» (1977 р.), «Крило зорі» (1978 р.), «Ораторія лісу» 
(1987 р.), «Дерево життя» (1982 р.). Збірки віршів «Криптограма землі», 
«Людяність», «Планида любові», «Прагнення світу», «Сувора ніжність», 
«Червоне мовчання». 

Цикли сонетів «Воскреслі символи вогню», «Сонети виміру», 
«Батьківські ниви». 

Цикли віршів «Голубе руно», «Іду в життя», «Моя земля», «Король 
троянд», «Моя публіцистична рубрика», «Очі», «Руки матері», «Червоні 
рубаї», «Чорне сонце Освєнціма», «Материн материк», «Кристалізація душі», 
«Золота Ольвія» та ін. 

Поеми «Культи рук», «Тінь мадонни літа», окремі вірші, статті, новели, 
пісні композиторів на вірші Б. Демківа. 

Документи, зібрані Б. Демковим, про І. Блажкевич та І. Хворостецького: 
вірші, пісні, рукописи, оповідання «Малий мандрівник», «Не цілуй мене», 
«Печатка», «Плакат», «Солодкий гостинець», «Як Ромко спалив чоботи з 
дозволу тата (1932–1958 рр.); сценічна картина «Івась-характерник», 
написана І. Блажкевич до 20-річчя від дня смерті І. Франка за його 



автобіографічним оповіданням «Малий Мирон» (1936 р.); список 
літературних творів І. Блажкевич, складений письменницею; листи 
І. Блажкевич М. Костенку; запрошення на урочистий вечір, присвячений 90-
річчю І. Блажкевич; фотографія І. Блажкевич у групі з Б. Демковим та 
В. Вихрущем. 

Довідка про життєвий шлях І. Хворостецького, спогади художників-
сучасників. Списки картин художника І. Хворостецького, що зберігаються в 
Тернопільському обласному краєзнавчому музеї та інших музеях України. 
Перелік виставок, у яких брав участь І. Хворостецький, та відгуки на них. 
Документи для видання книги про І. Хворостецького, статті про художника. 

Дідюк Василь Степанович 

Ф. Р–3439, 84 од. зб., 1952–1994 рр. Описи. Каталог. Укр. мова. 

Дідюк Василь Степанович (1915–2003 рр.) – журналіст, діяч української 
діаспори в Канаді. 

 
Біографічні матеріали: автобіографія, світлини В. Дідюка. 
Творчі матеріали: статті В. Дідюка, присвячені 100-річчю поселення 

українців у Канаді, на релігійну тематику, про життя української діаспори, 
видатних діячів української діаспори в Канаді та діяльність українських 
товариств, інформація про роботу курсів українознавства, статті та 
інформація про  вшанування в Канаді пам’яті Т. Шевченка, Лесі Українки, 
У. Самчука, героїв УПА, відзначення українських свят, про Чорнобильську 
трагедію. Спогади про перебування в Україні (Львів, Тернопіль, Івано-
Франківськ, Трускавець, Київ) у 1994 р. 

Листи В. Дідюку. Листування з читачами про книжку «Смійтесь на 
здоров’я». Рецензії В. Дідюка на книги, видані українською діаспорою в 
Канаді, відгуки читачів на твори В. Дідюка «На народній ниві» (1983–
1987 рр.), «Смійтесь на здоров’я» (1988–1992 рр.), «Нарис історії Конгресу 
Українців Канади в Торонто» (1991 р.). 

Статті та інформації, зібрані В. Дідюком про українську діаспору, 
письменників української діаспори в Канаді, національних героїв, українське 
козацтво, статті і світлини про Т. Шевченка. 

Дністрянський Станіслав Северинович 

Ф. Р–3430, 78 од. зб., 1879–1995 рр. Опис. Каталог. Укр., пол., чес., нім., лат. 
мови. 

Дністрянський Станіслав Северинович (1870–1935 рр.) – правознавець, 
один із засновників української правової науки, академік. 

 
Біографічні матеріали: шкільні свідоцтва, залікові книжки, дипломи про 

закінчення Віденського і Берлінського університетів (1894–1895 рр.), 
свідоцтва про здобуття наукових ступенів доктора австрійського права та 
доктора політичного права (1893–1894 рр.), вітальна грамота Віденського 



університету з нагоди здобуття С. Дністрянським звання доктора юридичних 
наук (1894 р.). Запрошення на урочисту академію з нагоди 25-річчя 
викладацької і наукової діяльності С. Дністрянського (1919 р.), паспорти 
С. Дністрянського (1897, 1933 рр.), повідомлення про шлюб із 
С. Рудницькою (1901 р.), заповіт С. Дністрянського (1933 р.), депутатське і 
службове посвідчення С. Дністрянського як посла австрійського парламенту 
(1911 р.), дозвіл С. Дністрянському та його дружині одержати чехословацьке 
громадянство (1932 р.). Довідка про роботу С. Дністрянського в 
Українському Вільному Університеті у Празі (1921–1935 рр.). 

Родинні світлини С. Дністрянського. Фотографії. С. Дністрянського та 
інших послів-українців австрійського парламенту з членами делегації УНР 
на Берестейських мирних переговорах (Відень, 1918 р.), з викладачами 
Українського Вільного Університету (1921 р.). 

Листи С. Дністрянському від професора В. Пенка з Берліна, деканату 
відділу права і політичних наук Львівського університету Міністерства 
віросповідань і освіти Австрії, лист-прохання голови ради Товариства 
українських правників у Львові взяти участь у відзначенні 25-річного ювілею 
товариства. 

Друковані статті про С. Дністрянського, бібліографічний покажчик його 
праць. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 125-річчю 
від дня народження академіка С. Дністрянського (1995 р.). 

Творчі матеріали і рукописи праць С. Дністрянського: «Австрійське 
приватне право» (1906 р.) і «Право родинне» (1903 р.), друковані видання: 
«Заручники в австрійськім праві» (Львів, 1899 р.), «Про витоки права 
звичайного» (Львів, 1904 р.), «Цивільне право» т. 1 (Відень, 1919 р.), 
«Погляд на теорії права та держави» (Львів, 1925 р.), «Історія і теорія 
міжнародного приватного права» (Відень, 1929 р.), «Кілька слів про 
пожиттєве володіння дружини» (місце і дата видання не вказані). 

Ельгорт Бума (Борис) Борисович 

Ф. Р–3428, 82 од. зб., 1940–1984, 1993 рр. Опис. Укр., рос., пол. мови. 

Ельгорт Бума Бумович (Борис Борисович) (1923–1989 рр.) – історик, 
краєзнавець, музейник. 

 
Автобіографія, особові листки, запрошення на виставки і наради. 
Рукописні і машинописні чернетки статей і нарисів на краєзнавчу 

тематику, машинопис з авторськими правками краєзнавчого нарису 
«Кременець», машинопис екскурсійного маршруту Тернопіль–Теребовля–
Чортків–Заліщики–Мельниця-Подільська–Гусятин–Скалат–Підволочиськ, 
статті про видатних людей краю: художників А. Манастирського, 
І. Гуторова, М. Тимошенка та І. Хворостецького, скульптора М. Паращука, 
архітектора Б. Гаврилюка, поета Ю. Словацького, співачку 
С. Крушельницьку, науковця-мандрівника О. Чекановського. 



Рецензії на роман І. Дубинського «Золота липа», спогади партизанського 
командира Я. Шкрябача «Дорога в Молдавію», буклет В. Бурми 
«Тернопільське озеро». 

Договір між видавництвом «Каменяр» та Кременецьким і 
Тернопільським краєзнавчими музеями про випуск історико-краєзнавчих 
нарисів «Кременець» і «Тернопільщина». 

Документи і матеріали, зібрані Б. Ельгортом: статті та нариси з історії 
міст і сіл Тернопільщини, про визначні місця та пам’ятки природи краю, 
лекції і статті про російську революцію 1905–1907 рр., Жовтневий переворот 
1917 р., громадянську війну 1917–1920 рр. та їхній вплив на розвиток 
свідомості трудівників краю. Документи (огляд архівних джерел, адреси 
приміщень, тексти лекцій) до вивчення історії Галревкому, статті, виступи, 
лекції про возз’єднання західних областей України з УРСР, події Другої 
світової війни на Тернопільщині, видатних людей, життя і діяльність яких 
пов’язані з Тернопільщиною: поета і письменника А. Іванчука, поета, 
літературознавця, публіциста Д. Лукіяновича, художницю Я. Музику. Плани 
заходів, виступи, статті про відзначення 150-річчя від дня народження 
Ю. Словацького, документи про підготовку монографії про художника 
І. Хворостецького, буклети, статті до 750-річчя м. Кременця, буклети 
«Колективи Тернопільщини, удостоєні нагород Батьківщини», фотографії, 
анотації про Героїв Соціалістичної Праці – уродженців Тернопільщини, 
довідки про зв’язки видатних уродженців Тернопільщини з Болгарією, 
виникнення та розвиток професійного театру в Тернополі у 1914–1944 рр. 

Особисті фотографії Б. Ельгорта. 

Загребельний Павло Іванович 

Ф. Р–3455, 102 од. зб., 1956–1998 рр. Опис. Каталог. Укр., пол., болг. мови. 

Загребельний Павло Іванович (1934–1997 рр.) – актор, режисер, 
народний артист України. 

 
Біографічні матеріали. Автобіографія, особовий листок (1971 р.), 

посвідчення, перепустки, вітальні листівки, записні книжки, запрошення 
(1968–1998 рр.). Рішення Тернопільської міської ради народних депутатів 
про включення П. Загребельного до режисерсько-постановчої групи з 
підготовки і проведення свята «450-річчя від дня заснування міста» (1990 р.), 
договір про співпрацю між Тернопільським обласним драматичним театром 
ім. Т. Г. Шевченка і драматичним театром «Г. Костов» м. Слівена (1978 р.). 

Листи П. Загребельного Ю. Величку, дружині, сину. Листи до П. Заг-
ребельного батька, сестри, В. Пономаренка, Г. Бодикіна, М. Литовченка, 
А. Канєвського, В. Ченцової. 

Телеграма Одеської кіностудії (1980 р.). 
Творчі документи: режисерські екземпляри вистав «Закон вічності» 

Н. Думбадзе (1980–1982 рр.), «Роксолана» за п’єсою Г. Бодикіна (1984–
1985 рр.), «Наймичка» за поемою Т. Шевченка (1990 р.), «Степан Бандера» 
Я. Верещака (1991 р.), «Маруся Богуславка» за М. Старицьким (1993 р.). 



Постановчі плани вистав: «Країна Айгуль» М. Каріма (1973 р.), «Голубі 
олені» О. Коломійця (1977 р.), «Маруся Богуславка» М. Старицького 
(1993 р.). Музичні та шумові партитури до вистав. Програми концертів, 
сценарії свят, урочистих подій (1975–1986 рр.). 

Роздуми П. Загребельного про закономірність розвитку театру. 
Стаття П. Загребельного про заслуженого артиста України 

Ю. Авраменка. 
Інтерв’ю, відгуки П. Загребельного в газетах (1977, 1990 рр.). 
Конспекти лекцій з театрознавства. 
Документи про П. Загребельного: стаття І. Давидової «Діапазон 

пошуку», стаття до 50–річчя від дня народження (1984 р.). Рецензії на 
вистави. 

Фотографії П. Загребельного: індивідуальні та серед колег по роботі 
(1963–1989 рр.), в ролях і сценах з вистав (1961–1990 рр.), в образі Тараса 
Бульби (1985 р.), в ролі запорізького козака Балабана в художньому 
широкоекранному кольоровому фільмі «Чортова дюжина» (1968–1980 рр.). 

Климишин Іван Антонович 

Ф. Р–3451, 83 од. зб., 1958–1997 рр. Опис. Каталог. Укр., рос., англ. мови. 

Климишин Іван Антонович (1933 р.) –  астроном, доктор фізико-
математичних наук, професор, дійсний член НТШ, заслужений 
працівник вищої школи України. 

 
Автобіографія, засвідчувальні копії та ксерокопії посвідчення про 

закінчення аспірантури Львівського державного університету ім. І. Франка, 
диплома доктора фізико-математичних наук, атестата професора, диплома 
академіка Академії наук вищої школи України. 

Характеристика, рішення загальних зборів трудового колективу Головної 
астрономічної обсерваторії, виписки із засідань Вченої ради Астрономічної 
ради АН СРСР про висунення кандидатури І. А. Климишина в члени-
кореспонденти Академії педагогічних наук СРСР. 

Запрошення Американського біографічного інституту взяти участь у 
співпраці та повідомлення про висунення кандидатури І. Климишина на 
титул «Людина 1994 року». Запрошення НТШ, науково-експертної ради з 
астрономії на збори та засідання. 

Таблиці проходження малих планет та елементи орбіт, де зазначена мала 
планета № 3653, яка названа прізвищем вченого. Звіт про виконання 
контрактної угоди про написання монографії «Історія астрономії», 
зауваження щодо структури і змісту 1-го та 2-го томів «Історії вітчизняної 
астрономії» «Истории отечественной астрономии» та чіткості вигляду 
астрономічних питань у підручнику «Географія для 6 класу». Список 
наукових праць. 

Статті, рецензії та відгуки І. Климишина на праці науковців. Рецензії, 
відгуки на праці І. Климишина. 

Листування з вченими-астрономами, видавництвами, редакціями 
журналів і газет про підготовки до друку книг, статей. Фотографії вченого. 



Корнієнко Олекса Зосимович 

Ф. Р–3230, 85 од. зб., 1954–1993 рр. Опис. Каталог. Укр. мова. 

Корнієнко Олекса Зосимович (1919–2003 рр.) – драматург, перекладач, 
театральний критик, член Національної спілки письменників України. 

 
Виписка з протоколу про прийняття О. Корнієнка в члени Спілки 

письменників України (1958 р.), списки опублікованих і неопублікованих 
творів О. Корнієнка (1978 р.). 

Рукописи п’єс, сценаріїв, повістей, оповідань, виступів, перекладів п’єс і 
романів; програми, афіші та запрошення театрів України на спектаклі за 
п’єсами О. Корнієнка (1956–1978 рр.). 

Фотографії О. Корнієнка з сім’єю і друзями та сцен спектаклів за п’єсами 
драматурга. 

 

Куцюк-Кочинський Кирило Андрійович 

Ф. Р–3431, 34 од. зб., 1973–1994 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Куцюк-Кочинський Кирило Андрійович (1910–1991 рр.) – поет, 
перекладач. Від 1944 р. проживав у Румунії. 

 
Біографічні матеріали: посвідчення про приналежність до осіб, які 

переслідувалися за політичні переконання, до румунської політичної 
організації. Листи К. Куцюка-Кочинського. Фотографії в колі рідних і друзів. 

Вірші і статті К. Куцюка-Кочинського. 
Рецензії на збірки поезій, статті про творчість поета. 
Бібліографія творів К. Куцюка-Кочинського. 
Некролог про смерть поета в газеті «Вільне слово» (Румунія), 

літературно-художня композиція за віршами К. Куцюка-Кочинського в газеті 
«Голос Лановеччини», екслібрис поета, виготовлений учнями ПТУ № 3 
м. Тернополя. 

Спогади про К. Куцюка-Кочинського літературознавця М. Корпанюка, 
дружини та сестри. 

Документи дружини поета: статті на українознавчу тематику М. Ласло-
Куцюк. Грамота фундації Антоновичів із США за наукові роботи з 
українознавчої тематики, видані М. Ласло-Куцюк у 1983–1984 рр. 

Рецензія В. Ганущака на книгу М. Ласло-Куцюк «Нариси з української 
літератури ХХ століття». 

Лупійчук Володимир Васильович 

Ф. Р–3426, 32 од. зб., 1949–1970 рр. Опис. Каталог. Укр., рос. мови. 

Лупійчук Володимир Васильович (1929–2006 рр.) – народний майстер, 
різьбяр, заслужений майстер народної творчості України. 

 



Творча характеристика та рекомендація в члени Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України. 

Афіші, каталог персональної виставки (1927 р.), список робіт (1953–
1986 рр.). Фотографії робіт В. Лупійчука на шевченківську та іншу тематику. 

Фотокопії з книги відгуків, відгуки преси на виставки (1957–1989 рр.). 
Виступ В. Лупійчука на відкритті його персональної виставки у 

м. Тернополі (1989 р.). 
Рекламне оголошення про виставку-продаж творів В. Лупійчука у Канаді 

«Дума у дереві». 
Листування митця з музеями про участь у виставках та видавництвами 

журналів про друкування фотографій його творів. 
Посвідчення про нагородження медаллю лауреата 2-го Всесоюзного 

фестивалю народної творчості. Світлини митця: індивідуальні, серед своїх 
робіт та в колі друзів, в Канаді. 

Марчук Іван Степанович 

Ф. Р–3434, 11 од. зб., 1971–1994 рр. Опис. Укр., рос., англ. мови. 

Марчук Іван Степанович (1936 р.) – художник, член Національної спілки 
художників України, народний художник України, лауреат Національної 
премії України ім. Т. Шевченка. 

 
Каталоги (1989–1990 рр.), афіші (1987–1991 рр.) та запрошення на 

виставки (1987–1994 рр.). 
Статті про творчість художника і репродукції його робіт. Розповідь про 

І. Марчука його сестри. 
Світлини художника, його родини та друзів. 
Касети із записом інтерв’ю І. Марчука кореспондентам радіо. 

Ониськів Михайло Михайлович 

Ф. Р–3436, 78 од. зб., 1963–1993 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Ониськів Михайло Михайлович (1941 р.) – поет, літературознавець, член 
Національної спілки журналістів України. 

 
Біографічні матеріали: характеристики, повідомлення про зарахування до 

університету, дипломна робота; посвідчення, членські квитки, мандати; 
запрошення на творчі вечори, наради, почесні грамоти. 

Творчі матеріали: вірші, віршовані вітання друзям до ювілейних дат. 
Виписки про письменників і митців, життя і творчість яких пов’язана із 
Західною Україною. Статті про  письменника, К.-Е. Францоза, скульптора 
М. Паращука, поета Л. Первомайського, журналіста М. Костенка. 

Список опублікованих рецензій і статей на літературно-мистецьку 
тематику (1961–1966 рр.). 

Документи, зібрані М. Ониськівим про Дж. Ріда, письменників, поетів та 
інших відомих осіб. Листи І. Кулика до М. Тарновського, спогади 



П. Кабарівського про І. Кулика та М. Рильського, зібрані та підготовлені до 
друку М. Ониськівим. 

Листи М. Ониськіву від П. Атанасова, В. Гжицького, І. Гермаківського, 
О. Гончара, Д. Димитрової, В. Колодія, М. Костенка, В. Лесика, 
Р. Лубківського, Ц. Паращук, Л. Первомайського, Р. Пилипчука, В. Полєка, 
М. Тарновського, Б. Харчука, М. Чайковського, М. Шалати. 

Паращук Михайло Іванович 

Ф. Р–3453, 124 од. зб., 1905–2004 рр. Опис. Каталог. Укр., рос., болг. мови. 

Паращук Михайло Іванович (1878–1963 рр.) – скульптор. 
 
Творчі матеріали. 
Фотографії монументально-декоративної скульптури на спорудах 

Народної бібліотеки ім. Кирила і Мефодія, Народного банку, Університету 
ім. Климента Охрідського, Академії наук, поштамту у м. Варні, палаців 
культури у містах Провадія та Пернік (Болгарія); бюстів Д. Благоєва, 
П. Яворова, С. Караджи, Г. Сенкевича, Т. Шевченка, М. Драгоманова, 
С. Петлюри, О. Шульгина, пам’ятника А. Міцкевичу; барельєфа на могилі 
М. Драгоманова. Договори на виконання замовлення, протоколи про прийом 
роботи. Ксерокопії виконаних скульптором автопортретів. Список робіт 
М. Паращука. 

Уривки щоденника та спогади. Листи М. Паращука до М. Сумцова, 
Н. Семанюк – директора музею Марка Черемшини, президії Верховної Ради 
СРСР з проханням отримати радянське громадянство. 

Листи М. Паращуку від М. Арнаудова, А. Василіва, Г. Гасенка, В. Кед-
ровського, А. Лівицького, М. Менцинського, Є. Пеленського, О. Шульгина. 
Запрошення на святкові академії, урочини, ювілеї. 

Документи про суспільно-політичну діяльність М. Паращука. 
Уривки з ювілейного випуску каталога товариства «Сучасне мистецтво», 

протокол установчих зборів філії Товариства Українського Червоного 
Хреста в м. Стамбулі, лист з уповноваженнями М. Паращука для організації 
медичної допомоги Україні, лист Українсько-болгарського товариства з 
підписом заступника його голови М. Паращука, членська картка і посвідка 
члена культурно-просвітницького товариства «Українська громада», лист 
української громади в Болгарії про обрання М. Паращука своїм 
представником до Головної еміграційної ради (Париж), запрошення 
Слов’янського товариства на збори, запрошення на відкриття з’їзду Союзу 
козаків-націоналістів, звіт про діяльність громади «Самостійна Україна» у 
Раштадті (Німеччина), список українських організацій у Болгарії. Звіти, 
протоколи, листи, запрошення, листівки, відозви, звернення. Статути 
українського товариства «Січ» та Українського товариства в Болгарії. 
Український тижневик «Тризуб», видання «Українсько-болгарські вісти» та 
«Український вісник». 

Документи про М. Паращука. 



Стаття Д. Степовика «Образ скульптора», стаття Д. Методієва «Михайло 
Паращук». Вирізки статей із болгарських періодичних видань, історичних 
видань, «Ровесника», «Вільного життя», «Свободи». 

Буклет «Михайло Паращук. Життя і творчість». Видання Спілки 
архітекторів Болгарії. 

Присвячені М. Паращукові вірші «Емігранти» (П. Карманський) і 
«Пурпуровий танець» (В. Пачовський). Копії зі збірки «Розсипані перли». 

Листування Б. Хаварівського – директора Державного архіву 
Тернопільської області щодо створення особового фонду М. Паращука. 

Образотворчі матеріали. 
Фотопортрет з автографом М. Паращука. Фотографії М. Паращука та 

його робіт. 
Документи Цвєтани Паращук – дружини скульптора. 
Листи Ц. Паращук до М. Хрущова і Л. Живкової про трагічну долю 

чоловіка. Лист Е. Хілл з Англії до Ц. Паращук. 

Пінь Роман Іванович 

Ф. Р–3417, 57 од. зб., 1957–1988 рр. Опис. Каталог. Укр. мова. 

Пінь Роман Іванович (1941–1988 рр.) – поет, член Спілки журналістів 
України. 

 
Біографічні матеріали. Службові посвідчення. Світлини. 
Статті, присвячені визволителям області від нацистських загарбників, 

450–річчю м. Тернополя, про перебування на Кубі, нариси з історії 
населених пунктів області (сіл Молоткова, Цеброва, Шпиколосів). 

Первинний варіант збірки поезій «Орбіта», рукописи віршів, оповідань, 
ліричних та сатиричних мініатюр, тексти пісень. 

Записні книжки. 
Прислів’я, приказки, пісні, легенди, усмішки, записані в селах 

Зборівського району (1958–1965 рр.). 
Списки громадян області (за районами), які загинули в Другій світовій 

війні, та спогади учасників звільнення області від нацистських окупантів. 
Листування з редакціями газет і журналів про друкування творів та листи 

від шанувальників творчості. 

Пундій Павло Йосипович 

Ф. Р–3454, 21 од. зб., 1954, 1989–1977 рр. Опис. Каталог. Укр., англ. мови. 

Пундій Павло Йосипович (1922 р.) – дослідник історії української 
медицини, член Українського лікарського товариства Північної Америки 
(УЛТПА), дійсний член НТШ у м. Нью-Йорку (США). 

 
Творчі матеріали. Документи, пов’язані з виданням бібліографічного 

довідника «Українські лікарі», статті «Естафета поколінь національного 
відродження», «Медична секція Українського наукового товариства в Києві 



– перша наукова організація українських лікарів у Наддніпрянській Україні», 
біографічні довідки про лікарів, листи співавторів довідника про доповнення 
та уточнення до його статей, фотографії з презентації книги в Тернопільській 
медичній академії (нині медичний університет).  

Рецензії на довідник «Лікарська естафета поколінь» (О. Ковальчук), 
«Українська медицина в іменах» (М. Салайда). Стаття Я. Ганіткевича 
«Українські лікарі» про багаторічну роботу П. Пундія над довідником. 

Статті П. Пундія «Появився «Лікарський Вісник» за осінь 1988 р.» і 
«Важливе для українських лікарів в діяспорі» про цікаві лікарські новини. 

Листи П. Пундія і його дружини Орисі до родини і друзів. Листування 
П. Пундія з працівниками Державного архіву Тернопільської області про 
відкриття і комплектування фонду вченого. 

Документи про П. Пундія. 
Статті Ю. Мовчана «Події і люди» (до 70-річчя вченого), «Екслібрис на 

лікарському з’їзді в Чикаго» (є зображення екслібрису УЛТПА). Стаття 
С. Вороха «Д-р П. Пундій – почесний член УЛТПА». Грамота НТШ у 
м. Нью-Йорку про обрання П. Пундія в 1996 р. дійсним членом хіміко-
біологічної лікарської секції товариства. Запрошення П. Пундію для доповіді 
на науковому з’їзді УЛТПА на тему «Наукова і громадсько-політична 
діяльність українських лікарів в діяспорі». 

Документи, зібрані П. Пундієм. 
Документи про І. Пулюя: статті П. Пундія «Винахід променів «Х» 

належить І. Пулюєві», «Іван Пулюй – дійсний винахідник променів «Х», 
«Пулюївські святкування в Україні і в діяспорі», О. Біланюка «Іван Пулюй 
(1845–1918 рр.)», присвячені 150-й річниці від дня народження вченого. 

Рубчакова Катерина Андріївна 

Ф. Р–3271, 16 од. зб., 1907, 1913, 1974, 1981–1982 рр. Опис. Каталог. Укр. 
мова. 

Катерина Андріївна Рубчакова (1881–1919 рр.) – актриса, співачка. 
Документи і матеріали про К. Рубчакову зібрав і передав у Державний 
архів Тернопільської області краєзнавець П. Медведик у 1982 р. 

 
Лист-заява К. Рубчакової до управи Львівського театрального товариства 

«Руська бесіда» про надання допомоги для поліпшення здоров’я (1907 р.). 
Рецензія академіка Ф. Колесси на вистави Львівського театру за участю 

К. Рубчакової (1913 р.). Спогади про К. Рубчакову доньки О. Рубчаківни-
Юра, заслуженої артистки України, та М. Крушельницького, народного 
артиста СРСР. Родовід К. Рубчакової, складений П. Медведиком (1982 р.). 

Вірші, присвячені К. Рубчаковій. 
Статті про життя і творчість артистки. 



Савчак Володимир Васильович 

Ф. Р–3435, 17 од. зб., 1950–1993 рр. Опис. Укр., англ. мови. 

Савчак Володимир Васильович (1911-2007 рр.) – живописець, графік. Із 
1948 р. проживає в Австралії. 

 
Біографічні матеріали: короткий опис творчого шляху художника, 

членські квитки, фотографії В. Савчака за роботою. 
Творчі матеріали: ліногравюра історичної церкви в м. Катумба 

(Австралія), переліки картин В. Савчака, запрошення на виставку у 
Філадельфії та Чикаго (1980–1981, 1985 рр.), відгуки на виставки картин 
В. Савчака в Парижі та Едмонтоні (1972, 1981, 1984 рр.). Статті про 
творчість В. Савчака в газеті «Вільна думка» (Австралія). 

Статті митця в австралійських українських газетах «Церква і життя» та 
«Вільна думка» про успіхи Спілки українських образотворчих митців 
Австралії і створення кафедри українознавства (Австралія) в Університеті 
Канберрі, світлина В. Савчака як мецената кафедри. 

Рішення Бережанської міської ради народних депутатів про присвоєння 
В. Савчуку звання «Почесного громадянина Бережан». 

Флінта Зеновій Петрович 

Ф. Р–3437, 7 од. зб., 1965–1989 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

Флінта Зеновій Петрович (1935–1988 рр.) – живописець, графік, керамік, 
заслужений художник України. 

 
Каталоги (1981–1989 рр.), афіші та запрошення на виставки. Фотокопії 

картин. 
Бібліографія статей про З. Флінту в пресі, статті про творчість художника 

(1978–1986 рр.). 
Світлини художника. 

Федорук Олександр Касіянович 

Ф. Р–3452, 53 од. зб., 1978–1994 рр. Опис. Укр., рос., англ., чес., франц. мови. 

Федорук Олександр Касіянович (1939 р.) – мистецтвознавець, доктор 
мистецтвознавства, професор, академік національної академії мистецтв 
України. 

 
Творчі матеріали. Роман «Корнило Устиянович», рукопис, машинопис із 

правками автора; машинопис монографії «Малярство ПНР»; оповідання та 
новели; машинописи, рукописи, вирізки з газет. 

Монографія «Василь Хмелюк»; рукопис без закінчення, ксерокопія 
машинопису. Статті про художників. Рукописи, машинописи, вирізки з газет, 
чернетки, розрізнені аркуші. Машинопис «Нарисів з історії культури слов’ян 
другої половини XIX ст.». 



Статті «Поверніться до неї лицем», «Нема відродження національної 
культури», «Добре дерево не родить лихого плоду», «Мистецтво України – 
мистецтво надії», «Радянське образотворче мистецтво і тенденції його 
розвитку», «Український авангард. Поміж Сходом і Заходом», «Ідея Матейка 
в контексті національного відродження України», «Пантеон слави і честі», 
«В добру путь», «Просвіта і система культурних цінностей у розбудові 
держави» та ін. Рукописи, машинописи. 

Відгуки на кандидатські дисертації. 
Листи О. Федорука до Л. Альошиної, В. Савіцької, І. Свєтлова, 

Л. Уризової, В. Айхведе – директора дослідницького центру Східної Європи 
при Бременському університеті, до невідомих осіб. 

Листи О. Федоруку від посла США в СРСР, Закарпатської організації 
Спілки художників України, редакцій журналів «Народне мистецтво», 
«Перевал» про співробітництво, від друзів і знайомих, невстановлених осіб. 
Авторські вітальні листівки художників М. Павлюка (літографія), 
М. Петренка (цинкографія), Т. Процев’яка (ліногравюра), вітальні листівки. 

Документи до біографії: автобіографія, особова картка з обліку кадрів. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавця 
(1971 р.) та автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
мистецтвознавства (1996 р.). 

Документи службової та громадської діяльності. 
Повідомлення про призначення О. Федорука членом колегії з питань 

гуманітарної політики Державної думи України (1992 р.). 
Мандат делегата I з’їзду Київської організації Спілки художників 

України О. Федорука. 
Подяка президента Фонду європейських Акарнавальних міст в 

Амстердамі О. Федоруку за організацію секції фонду в Україні, статут 
фонду, портрет президента. 

Запрошення О. Федоруку на засідання Комітету з Державних премій 
України ім. Т. Шевченка (1993 р.). Запрошення на наукові конференції, 
виставки, концерти. 

Документи (список експертів, експозиційний план, доповіді) з підготовки 
15-ї пересувної фотовиставки  ЮНЕСКО «Слов’янське мистецтво і його 
вклад у світову культурну спадщину». 

Витяг із протоколу засідання секретаріату правління Спілки художників 
України про доопрацювання статуту Спілки. 

Звернення у міжнародний фонд «Відродження» про фінансову підтримку 
творчої програми живописців О. Бабака, І. Дзюби. 

Матеріали, зібрані О. Федоруком. 
Виписки про художників із фондів ЦДІА України у Львові, Львівської 

наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН України, Краківської Академії 
мистецтв. 

Доповідь М. Мушинки «Академік Станіслав Дністрянський і його місце 
у будуванні Української держави на демократичних принципах» на 
конференції «Демократія в Україні» (машинопис), А. Свідзінського «Крим в 
загально-українському та європейському контексті» на I Всеукраїнському 
конгресі українців, доповіді і повідомлення на 10-му міжнародному з’їзді 



слов’яністів у м. Софії (Болгарія), доповіді, вміщені у збірнику 
«Чехословацька славістика». 

Статті М. Мушинки «Трагічна доля академіка Степана Рудницького – 
першого синтетика географії України» (машинопис), І. Чуліпи про 
заслуженого художника України З. І. Шолтеса (рукопис). 

Нарис І. Качуровського «Жмуток дорожніх вражень» (машинопис). 
Рецензія В. Поповича на монографію про Ю. Кульчицького (вирізка з 

газети «Українське слово»). 
Спецвипуск газети «Червоний промінь», присвячений 1000–літтю 

заснування с. Глухів Сумської області. Газета «Народознавство» зі статтею 
про В. Гнатюка. 

Буклети «Українська Богоматір», «Ми, українці, перед, під час і після 
століття в Канаді» та про Спілку майстрів народного мистецтва України. 
Документи (афіша, газета «Нова зоря», конверт) міжнародної наукової 
конференції «Григорій Крук: європейська пластика середини ХХ століття». 

Документи (запрошення, буклети, програма) про візит прем’єр-міністра 
України Л. Кучми до Німеччини (1993 р.). Фотографії О. Федорука. 

Францоз Карл-Еміль 

Ф. Р–3465, 113 од. зб., 1867–2000 рр. Опис. Каталог. Нім., укр., грец. мови 

Францоз Карл-Еміль (1848–1904 рр.) – письменник, літературознавець, 
перекладач, дослідник і популяризатор української літератури. 

 
Біографічні матеріали. Ксерокопії особистих документів: закордонних 

паспортів, свідоцтв про зарахування на юридичні факультети Віденського та 
Грацького університетів, атестату зрілості державної гімназії у м. Чернівцях, 
членського квитка Товариства Гете у м. Веймарі (Німеччина); портретів та 
світлин письменника і дружини (1875–1900 рр.), світлини місця його 
поховання. 

Матеріали з біографічними відомостями про творчу та громадську 
діяльність, ксерокопії рукопису доповіді про життя і творчість письменника, 
книг, вирізок з газет із публікаціями про нього. 

Творчі і наукові матеріали: ксерокопії рукописів творів та наукових 
праць К.-Е. Францоза. Ксерокопії його публікацій та інших авторів 
німецькою мовою у газетах, річних комплектах, фрагментах із книг (1863–
1884 рр.); ксерокопії оригінально оформлених титульних сторінок «Нової 
ілюстрованої газети» та двотижневика «Німецька поезія» за редакцією                  
К.-Е. Францоза (1886 р.). 

Збірка К.-Е. Францоза про Г. Бюхнера (1875–1878 рр.): ксерокопії 
рукописів та вирізок із газет, фрагмент некролога. 

Ксерокопії листів К.-Е. Францоза, адресованих до родини та видатних 
осіб тогочасності, і листів до нього (1866–1899 рр.). 

Ксерокопії світлин видатних осіб тогочасності, світлин міст і сіл 
Галичини та Буковини, карти «Галичина», «Угорщина та суміжні країни» 
Д. Раймера  (Берлін, 1868 р.), ілюстрацій із видами міст Чернівців та 



Чорткова, поштівок із видами міст Берліна, Будапешта, Відня, Граца та 
світлини Відня (1895 рр.). 

Матеріали про виставку документальних матеріалів «Карл-Еміль 
Францоз (1848–1904 рр.). Співець Галичини» у Тернопільському 
педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (1999–2000 рр.) і листування про 
передачу копій документальних матеріалів, які експонувалися на виставці, на 
зберігання до Державного архіву Тернопільської області. 

Чайковський Микола Андрійович 

Ф. Р–3444, 36 од. зб., 1917, 1930–1970, 1994 рр. Опис. Каталог. Укр. мова. 

Чайковський Микола Андрійович (1887–1970 рр.) – математик, 
професор, дійсний член НТШ. 
 

Біографічні матеріали: автобіографія, характеристики, заяви, 
посвідчення, членські квитки. Оригінал заяви членів дирекції видавничого 
товариства «Українська літературна спадщина» (1917 р.) М. Чайковського 
(директор), Ю. Рудницького (Юліана Опільського), Романа Ілевича про його 
реєстрацію. Бібліографія праць М. Чайковського за 1905–1968 рр., список 
його статей, надрукованих у канадських газетах «Українське життя» і 
«Життя і слово» (1967 р.), записні книжки. 

Листування М. Чайковського з творчою інтелігенцією, редакціями газет і 
журналів, установами. 

Творчі матеріали: рукописи статей М. Чайковського «Моя математична 
автобіографія», спогади про шкільні роки, роботу в Кам’янець-Подільському 
державному університеті в 1918–1920 рр. та Одеському інституті народної 
освіти в 1923–1933 рр., композитора Д. Січинського, українську хорову 
капелу під керівництвом О. Кошиця. 

Статті М. Чайковського про українських вчених М. Остроградського, 
В. Левицького, І. Пулюя, І. Горбачевського, архітектора І. Левинського. 

Статті про М. Чайковського та спогади К. Чайковської про батька, 
телеграми-співчуття родині у зв’язку зі смертю вченого. Листування з 
К. Чайковською про передачу до Держархіву особистого архіву батька. 

Чернихівський Гаврило Іванович 

Ф. Р–3438, 200 од. зб., 1912–2002 рр. Опис. Каталог. Укр., рос., англ. мови. 

Чернихівський Гаврило Іванович (1936–2011 рр.) – історик, краєзнавець, 
літературознавець, дійсний член НТШ, член Національної спілки 
письменників України. 

 
Біографічні матеріали: особова картка з обліку кадрів,  світлини 

Г. Чернихівського. 
Творчі матеріали: краєзнавчі статті, присвячені 400-річчю 

книгодрукування в Україні і про книгодрукування на Кременеччині в XVI–
XVIII ст., 325-річчю Переяславської ради, 750-річчю м. Кременця. 



Хронологія життя і творчості та стаття про У. Самчука, вступна стаття і 
примітки до вибраних творів Ю. Виливчука (Ваврового) «Наче скошений 
цвіт», впорядковані Г. Чернихівським. Зауваження до нарису 
В. Андрієвського «Кременець» (1972 р.). 

План екскурсій м. Кременцем та конспект екскурсії «Гайдамацький рух 
на Тернопільщині і Коліївщина». 

План експозиції музею бойової слави в с. Плоске Кременецького району 
та характеристика до нього, нотатки до створення експозиції «Культура 
Кременеччини 1920–1939 рр.». 

Листи Г. Чернихівського І. Гошовській, В. Конашевичу, О. Лащенку, 
О. Цинкаловському та листи до нього. 

Зібрані Г. Чернихівським статті з історії Тернопільщини, Кременеччини, 
про друкаря Івана Федоровича та початок книгодрукування в Україні, 
декабристів, видатних людей, історії і культури. 

Запрошення, програми, буклети. 

Чепурко Богдан Петрович, Чумарна Марія Іванівна 

Ф. Р–3440, 58 од. зб., 1968–1995 рр. Опис. Каталог. Укр. мова. 

Чепурко Богдан Петрович (1949 р.) – поет, член Національної спілки 
письменників України.  
Чумарна Марія Іванівна (1952 р.) – поетеса, член Національної спілки 
письменників України. 

 
Біографічні матеріали Б. Чепурка. 
Творчі матеріали: вірші, статті, афоризми, пісні на вірші Б. Чепурка, 

роздуми після перегляду кінострічки «Ніч на Івана Купала», листівки 
Б. Чепурка на смерть В. Івасюка, малюнки. 

Бібліографія творів Б. Чепурка. 
Статті про творчість Б. Чепурка та рецензії на його твори. 
Листи Б. Чепурку від критиків і літературознавців. 
Вірші та статті М. Чумарної. 
Рецензії на вірші та статті про творчість М. Чумарної. 
Вірші П. Чепурка. 
Світлини родини Чепурків. 

Хаварівський Богдан Васильович 

Ф. Р–3466, 515 од. зб., 1968–2003 рр.; є збірки матеріалів від 1871 р.. Описи. 
Каталог. Укр., рос., англ. мови. 

Хаварівський Богдан Васильович (1948 р.) – архівіст, заслужений 
працівник культури України. 

 
Документи біографічного характеру. 
Творчі матеріали: дослідження, рецензії; публікації Б. Хаварівського в 

періодичних виданнях (1972–2002 рр.); публікації в пресі про професійну і 



громадську діяльність Б. Хаварівського (1970–2003 рр.), його поезії та їх 
публікації (1972–1988 рр.), автопортрети, графічні роботи, дружні шаржі 
(1969–2001 рр.); публікації малюнків (1972–1984 рр.). Збірка автографів 
визначних осіб. 

Документальні матеріали (публікації, інтерв’ю, звернення, роздуми, 
листування) про діяльність Б. Хаварівського на посаді начальника 
управління народної освіти Тернопільського облвиконкому (1990–1992 рр.). 
Газетна публікація «Концепції української національної школи в 
Тернопільській області», розробленої управлінням народної освіти 
Тернопільського облвиконкому, та відгуки на неї (1991–1992 рр.). 

Матеріали (програмні тези, передвиборні листівки, звернення, публікації, 
посвідчення, мандати та ін.) про обрання Б. Хаварівського  депутатом 
Тернопільської обласної ради народних депутатів. 

Епістолярні матеріали про діяльність Б. Хаварівського   (1969–2003 рр.). 
Збірка світлин, що висвітлюють діяльність Б. Хаварівського  (1991–

2003 рр.). 
Збірки і колекції матеріалів Б. Хаварівського  про відомих уродженців 

Тернопільщини: О. Барвінського, І. Блажкевич, І. Горбачевського, С. Кру-
шельницьку, К. Куцюка-Кочинського, І. Пулюя, Ю. Словацького, Р. Смика 
та ін. 

Матеріали (листи, публікації, переліки екслібрисів та їх авторів, книга 
відгуків) про виставку екслібрисів «Журавлі повертаються в Україну», 
приурочену 125-річчю від дня народження Б. Лепкого. 

Збірки матеріалів про «Пласт», діяльність Держархіву Тернопільської 
області. Колекції пропам’ятних стрічок та екслібрисів, створених 
Б. Хаварівським і художниками України, зібраних фондоутворювачем у 
1970–1990 рр. 

Штогрин Дмитро Михайлович 

Ф. Р–3471, 117 од. зб., 1916– 2003 рр., є збірки документів за 1776, 1886, 
1903 рр. Опис. Каталог. Укр., пол., англ. мови. 

Штогрин Дмитро Михайлович (1923 р.) – доктор філології, професор, 
засновник Української науково-дослідної програми та Фундації 
українських студій при Іллінойському університеті (США). 

 
Біографічний огляд. Листівки з нагоди зустрічі у м. Торонто (Канада) 

Верховного архієпископа, кардинала Йосифа Сліпого, звернення членів 
президії Товариства сприяння Народному Рухові України в м. Чикаго і 
прихильників товариства про збір пожертвувань для виборчої акції 
патріотично-демократичних сил і сиротам в Україні. Програми та 
оголошення про проведення урочистих заходів та загальних зборів, каталоги 
виставок картин (1967–1993 рр.), листівки, запрошення на наукові 
конференції, фестивалі. Повідомлення про скликання річних зборів. Статут 
українсько-американського кооперативного товариства «Самодопомога» в  
м. Чикаго, (1993 р.). 



Добірка спогадів та досліджень В. Дорошенка, В. Балагури, 
М. Андрусяка та О. Марітчака, опублікованих у газеті «Свобода», 
(м. Джерсі-Сіті США) (1950–1960 рр.). Журнал «Самохотник» (1917 р.), 
історично-кооперативні календарі (1988–1994 рр.), українські кооперативні 
календарі (1996–1999 рр.), часопис «Кооперативний голос». 

Буклети виставок творів українських митців. Буклети Українських студій 
при Іллінойському університеті (США), Фундації Українського Вільного 
Університету, буклет із відомостями про створення та діяльність Інституту 
Східньохристиянських Студій ім. митрополита Андрея Шептицького, буклет 
про Українську Вільну Академію Наук, (м. Нью-Йорк США), де відбувалися 
щорічні конференції української проблематики під керівництвом 
Д. Штогрина. 

Декларація США (1776 р.). Листівка із зверненням Франца-Йосифа 
(1866 р.). «Звіт Українського Горожанського Комітету у Львові за січень і 
лютий 1921 року». Пісні для чоловічого хору в супроводі фортеп’яно (1956–
1965 рр.). 

Картографічні матеріали (1903–1943 рр.). Комплекти поштових чорно-
білих і кольорових, вітальних листівок, листівок із репродукціями картин 
(1916–[1988] рр.). Мініатюрні збірки матеріалів V Великого Збору ОУН, 
праць М. Грушевського, О. Горнового та Е. Ільїної. 

 

РОЗДІЛ 29. 
НАУКОВО-ДОВІДКОВА БІБЛІОТЕКА  

ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Науково-довідкова бібліотека існує від часу утворення Державного 

архіву Тернопільської області. 
Комплектувалась книгами та газетами, що зберігалися в бібліотеках і 

приватних архівах. 
Окремі книги потрапили із бібліотеки Бучацького монастиря ЧСВВ та із 

книгозбірні Кременецького ліцею. 
Під час окупації м. Тернополя нацистські загарбники знищили частину 

книжкового фонду бібліотеки архіву. 
Тепер бібліотека комплектується шляхом придбання книжок у 

магазинах, передплати журналів і газет, надходжень діаспорної літератури та 
з власних бібліотек. 

У бібліотеці зберігається більше 40 000 одиниць друкованої продукції. 
Це книги, газети та журнали, видані українською, польською, російською, 
німецькою, французькою, латинською, чеською, болгарською та іншими 
мовами. Створені алфавітний та систематичний каталоги, картотеки. У 
бібліотеці зосереджена переважно історична та краєзнавча література XIX–
ХХ ст., значне місце займають довідкові видання, статистичні збірники, 
урядові постанови та розпорядження. 

Є австрійська законодавча література за 1818–1854 рр., неповний 
комплект часописів «Dziennik urzędowy» і  «Dziennik ustaw» за 1870–1918 рр. 
Законодавча література часів Другої Речі Посполитої збереглася краще. Є 
повний комплект видання «Dziennik ustaw Rzeczy Pospolitej» за 1919–



1939 рр., розпорядження окремих міністерств та відомств, «Dziennik 
województwa Tarnopolskiego» за 1920–1938 рр. Частково збереглися також 
збірники законів Російської імперії, енциклопедії та енциклопедичні 
довідники, різні словники. 

Наявні також статистичні збірники про населення, освіту, промисловість 
і сільське господарство, охорону здоров’я, матеріали перепису населення 
(1921–1931 рр.), література з історії краю, організацій, державних установ. 
Широко представлена література з питань судового законодавства. 

У науково-довідковій бібліотеці зберігаються унікальні книги видань 
XVI–XVII ст., серед них Біблії, Псалтирі, «Всесвітня історія», «Історія 
людства», різні тематичні італійські, французькі, латинські, німецькі 
словники. 

У книгозбірні є література з історії України, зокрема, українського 
війська, ОУН та УПА, історії державотворення, релігійна література. 

Створений відділ діаспорної літератури, в якому зберігаються книги з 
різних галузей знань, підручники, художня література, література про 
діяльність організацій та об’єднань українців в діаспорі, альманахи, 
календарі, журнали, зокрема, часописи «Український історик», «Сучасність», 
«Визвольний шлях», «Наше життя», «Патріархат» та ін. 

У бібліотеці також зберігаються історико-мемуарні краєзнавчі збірники – 
«Бережанська земля», «Бучаччина», «Збаражчина», «Зборівщина», 
«Теребовельська земля», «Шляхами Золотого Поділля», «Чортківська 
округа», краєзнавчий словник О. Цинкаловського «Стара Волинь і 
Волинське Полісся». 
 

РОЗДІЛ 30. 
ФОТОДОКУМЕНТИ 

Прийом фотодокументів на постійне зберігання в Держархів розпочався 
в 1959 р. 

Основні джерела комплектування – редакції обласних та районних газет. 
Станом на 1 січня 2011 р. в архіві зберігається 28794 фотодокументів за 

1905–2000 рр., які відображають історію, соціально-економічне та 
громадсько-політичне життя Тернопільщини. 

В архіві зібрані фото, які відображають розвиток класової і національно-
визвольної боротьби (1905–1939 р.), історію ЗУНР. 

Значний інтерес становлять фотодокументи про історичні події 1939–
1941 рр. 

Численні фотодокументи відображають події Другої світової війни на 
Тернопільщині. На них можна побачити мужність і героїзм воїнів Червоної 
армії, членів ОУН та вояків УПА (1941–1952 рр.), їх увічнення і вшанування 
пам’яті, звірства нацистських окупантів і завдані ними збитки господарству 
та населенню області. 

Фотонегативи відтворюють основні події післявоєнного періоду: 
відбудову господарства, будівництво нових підприємств, створення 
колгоспів і МТС, відродження зруйнованих міст і сіл, відкриття, кінотеатрів, 
будинків культури, організацію сільськогосподарських виставок. 



Велика група негативів відображає розвиток промисловості області, 
зокрема, будівництво комбайнового заводу, текстильного комбінату, світло-
технічного об’єднання «Ватра», цукрових заводів і м’ясокомбінатів, 
підприємств харчової та легкої промисловості тощо. Фотонегативи 
розповідають про передовиків виробництва і наставників, їх нагородження, 
обмін досвідом роботи із спорідненими підприємствами, відвідання 
підприємств Тернополя делегаціями союзних республік та країн тодішньої 
соціалістичної співдружності. 

Негативи свідчать про зміни в сільському господарстві області: 
впровадження нової техніки та механізації в колгоспах і радгоспах, 
будівництво тваринницьких комплексів, комбікормових заводів, 
агрохімічних лабораторій, обмін досвідом з роботи підготовки 
сільськогосподарських кадрів, нагородження передовиків, шефську 
допомогу міста селу, участь механізаторів Слівенського округу Болгарії у 
збиранні врожаю на полях області. 

Міжнародні зв’язки Тернопільщини відображені у таких 
фотодокументах: делегація робітників м. Торгау (НДР) оглядає виробництво 
Тернопільського комбайнового заводу; делегація м. Слівен (Болгарія) 
зустрічається з робітниками Тернопільського світлотехнічного об’єднання 
«Ватра»; болгарська делегація на батьківщині двічі Героя Соціалістичної 
Праці Є. Долинюк у с. Вигода  Борщівського району; вивчення досвіду 
вирощування кукурудзи казахськими, пензенськими та підмосковними 
колгоспами; символічне вручення першого вугілля з шахти «Комсомольська 
Тернопільська» представникам області; від’їзд молоді на освоєння цілинних 
земель і новобудови; виступ ансамблю пісні та танцю «Шльонськ» (Польща) 
на сцені драмтеатру в м. Тернополі та виступ хору українців із м. Торонто 
(Канада). 

Значна частина фотодокументів розповідає про громадсько-політичне 
життя області, підготовку та проведення виборів до місцевих рад, 
відзначення знаменних дат. 

Фотодокументи відтворюють розвиток культури, науки, охорони 
здоров’я та спорту в області. Фото цієї тематики висвітлюють роботу вузів, 
технікумів та училищ, проектних установ, творчих організацій, відкриття 
нових шкіл, будинків культури, кінотеатрів, бібліотек, музеїв бойової і 
трудової слави, а також відображають розвиток лікувально-профілактичних 
закладів, роботу санаторіїв та будинків відпочинку, проведення нарад і 
конференцій медичних працівників. 

Спортивна тематика представлена світлинами з міжнародних та 
республіканських змагань з класичної боротьби, водно-моторного і 
вітрильного спорту, стрибків з трампліна, міжнародної велогонки, 
міжнародного турніру з вільної боротьби, естафети Олімпійського вогню 
(1980 р.). 

Численні фотодокументи відображають архітектурні пам’ятки 
Тернопільщини, види міст і сіл, нові мікрорайони, площі, пам’ятники, вулиці 
та краєвиди краю. 



РОЗДІЛ 31. 
ФОНОДОКУМЕНТИ 

Систематичний прийом фонодокументів на постійне зберігання 
Держархів розпочав у 1978 р. 

Основне джерело комплектування – Тернопільська обласна державна 
телерадіокомпанія. 

На 1 січня 2011 р. в архіві зберігається 470 одиниць фонодокументів, які 
мають значну історичну цінність. 

У фотодокументах  зафіксовані передусім урочисті події:  ювілейні сесії 
міської та обласної рад, присвячені визволенню м. Тернополя від 
нацистських окупантів; спогади учасників боїв за місто; сесії міської та 
обласної рад  і відкриття цукрового заводу в м. Кременець, нового корпусу 
Тернопільського педагогічного інституту, Меморіалу слави на висоті 417 
в с. Осташівці Зборівського району, районної Галереї слави воїнам-
інтернаціоналістам в смт. Гусятин, пам’ятника Ю. Словацькому в 
м. Кременці (1969 р.), святкування 100-річчя від дня 
народження С. Крушельницької (1972 р.). 

Радіопередачі про трудові здобутки, міжнародні зв’язки «Не поле 
перейти», «За законами братерства», «Мости довір’я», «Свято української 
мови», «Село: люди і проблеми». 

Музичні передачі: «Кришталеві джерела», літературно-поетичний 
альманах «Медобори», молодіжна передача «Сурмач», виступи музичних та 
хореографічних ансамблів. 

Спогади учасників Другої світової війни, виступи Л. Кравчука, 
Л. Лук’яненка, О. Федорука, Р. Гром’яка, Є. Долинюк, Ю. Лендюк, 
І. Скоропад. 

РОЗДІЛ 32. 
КІНОВІДЕОДОКУМЕНТИ 

Прийом кінодокументів на постійне зберігання Держархів розпочав у 
1989 р., відеодокументів у 1993 р. 

Основні джерела – комплектування – Тернопільська обласна державна 
телерадіокомпанія, самодіяльна кіностудія «Обрій» Тернопільського клубу 
кінолюбителів. 

На 1 січня 2011 р. в архіві зберігалось 17 одиниць кінодокументів за 
1961–1990 рр. і 49 одиниць відеодокументів за 1990– 2011 рр. 

Кіновідеодокументи відтворюють перші кроки утвердження 
української державності на Тернопільщині, культурне та політичне життя 
міста й області, соціально-правові проблеми, відзначення ювілейних дат та 
подій у нашому краї та ін. 

Установчі збори тернопільської організації НРУ, передвиборні мітинги, 
зустрічі з кандидатами у депутати Л. Горохівським, М. Куземко, 
М. Левицьким; урочисте засідання Крайової ради НРУ, освячення 
національного прапора 29 квітня 1990 р.; установча конференція Союзу 
українок; святкування Дня Злуки в Тернополі; ланцюг єднання 
через річку Збруч; зустрічі керівників НРУ та інших демократичних партій із 
представниками інтелігенції; мітинг на Співочому полі в Тернополі, 
присвячений референдуму 16 березня 1991 р.; освячення пам’ятника 



Т. Шевченку в с. Настасів Тернопільського району, зустріч кардинала 
М. Любачівського в Тернополі; святкування 150-ї річниці від дня 
народження І. Пулюя; святкування 184-ї річниці від дня народження 
Т. Шевченка; вечір пам’яті народного артиста П. Загребельного, 
перебування Р. Смика на Тернопільщині; Всенародна проща в Зарваниці; 
святкування 600-річчя Вишнівця; «Тернопіль 50 років тому і сьогодні»; 
маловідомі факти з життя Є. Долинюк; кіносюжети «Гончарі», «Троянди 
пам’яті», «Квіти на постаментах», «Архітектурний ансамбль Тернополя», 
«Пам’ять серця», «Біла пастораль»; кінофільм «Визволення м. Тернополя від 
німецько-фашистських загарбників в 1944 р». 



СПИСОК ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ВТРАЧЕНИХ  

ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ  
1. Судовий офіцер при Тернопільському військовому суді. 
2. Тернопільська повітова команда військового поповнення. 
3. Дрогобицька повітова команда військового поповнення. 
4. Обоз національного об’єднання Тернопільського округу. 
5. Тернопільський воєводський округ повітряної оборони держави. 
6. Повітова команда державної поліції в Лодзі. 
7. Повітове староство в Лодзі. 
8. Тернопільський інспекторат з військового обліку коней. 
9. Магістрат королівського вільного міста Тернополя. 
10. Цісарсько-королівська Тернопільська окружна шкільна рада. 
11. Цісарсько-королівська Збаразька окружна шкільна рада. 
12. Тернопільський воєводський комітет безробітних. 
13. Тернопільський повітовий відділ. 
14. Тернопільський воєводський комітет боротьби з туберкульозом. 
15. Тернопільський воєводський комітет допомоги дітям і молоді. 
16. Тернопільське воєводське товариство опіки над дітьми та молоддю. 
17. Тернопільський воєводський комітет допомоги потерпілим від повені. 
18. Бережанський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені. 
19. Радехівський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені. 
20. Борщівський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені. 
21. Перемишлянський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені. 
22. Тернопільський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені. 
23. Чортківський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені. 
24. Кам’янецький повітовий комітет допомоги потерпілим від повені. 
25. Золочівський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені. 
26. Заліщицький повітовий комітет допомоги потерпілим від повені. 
27. Збаразький повітовий комітет допомоги потерпілим від повені. 
28. Скалатський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені. 
29. Теребовлянський повітовий комітет допомоги потерпілим від  

повені. 
30. Бучацький повітовий комітет допомоги потерпілим від повені. 
31. Бродівський повітовий комітет допомоги потерпілим від повені. 
32. Тернопільський окружний комітет товариства допомоги побудови 

публічних шкіл. 
33. Тернопільське повітове дорожне управління. 
34. Тернопільське повітове бюро з фінансових земельних справ. 
35. Тернопільське воєводське бюро з фінансово-земельних справ. 
36. Тернопільська комісія з найму приміщень. 
37. Збаразька повітова комісія з найму приміщень. 
38. Тернопільська комісія нагляду на м’ясному ринку. 
39. Тернопільський повітовий комітет безробітних. 



40. Тернопільський виставковий комітет (сільськогосподарська  
виставка). 

41. Тернопільський гурток сільських господарок. 
42. Тернопільський повітовий відділ «Галицький фонд». 
43. Комірник Тернопільського міського суду. 
44. Тернопільський окружний суд. 
45. Комірник Лановецького міського суду. 
46. Корпус прикордонної охорони «Плутон» у Тернополі. 
47. Цісарсько-королівський інспекторат промисловості. 
48. Тернопільський інспекторат праці, округ 47. 
49. Калуський інспекторат праці, округ 65. 
50. Великопольський інспекторат праці, округ 58. 
51. Фонд національної оборони. 
52. Варшавський центральний відділ з випуску позики протиповітряної 

оборони. 
53. Тернопільський відділ державного акцизу та монополії. 
54. Тернопільський воєводський відділ взаємного страхування від  

вогню. 
55. Лодзівська поштово-ощадна каса. 
56. Тернопільський відділ державного посередництва праці. 
57. Тернопільський воєводський відділ спілки пенсіонерів. 
58. Тернопільський підокруг Львівської окружної спілки боксерів. 
59. Комітет із видавництва книги «Минуле та пам’ятники Тернопільського 

воєводства». 
60. Тернопільське управління соціального забезпечення. 
61. Тернопільська громада іудейського віросповідання. 
62. Католицька поштово-ощадна каса. 

 
У списку фондів, які втрачені в роки Другої світової війни, відсутні 

відомості про номери фондів, крайні дати, обсяг документів і їх коротка 
характеристика. 

 



ДОВІДКА ПРО  
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 

ПОДІЛ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Тернопільська область є однією з 24 областей України. Вона 

розташована на споконвічних українських землях, цивілізаційний розвиток 
яких сягає понад тисячу років. На півдні область межує з Чернівецькою, на 
заході – з Івано-Франківською і Львівською, на півночі – з Рівненською і на 
сході – з Хмельницькою областями. 

Територія і географічні межі сучасної Тернопільської області визначені з 
її утворенням 4 грудня 1939 р. у тодішній Українській Радянській 
Соціалістичній Республіці (УРСР) в складі СРСР. До цього часу 
Тернопільщина майже шість століть входила до складу іноземних держав і 
на ній поширювався чинний у них адміністративно-територіальний устрій. 

Початки адміністративно-територіального поділу відносяться до часів 
Київської Русі. Великий князь київський Володимир Святославич у кінці 
Х ст. приєднав до своїх володінь нові землі західної території сучасної 
Тернопільщини, яка охоплює Західне Поділля, частину Східної Галичини і 
Південної Волині. Відтоді вона входила до Давньоукраїнської держави. 

У час розпаду Київської Русі, приблизно в 1084 р.,  виникло удільне 
Теребовльське князівство. Воно займало центральну і південну частини 
сучасної Тернопільщини. Західна її частина входила до Звенигородського 
князівства. В 1141 р. обидва князівства ввійшли на правах земель-князівств 
(волостей) до Галицького князівства. У північній частині Тернопільщини в 
середині ХІІ ст. постало Шумське князівство, яке в 1170 р. опинилося під 
владою князя дорогобузького. 

У 1199 р. уся територія Тернопільщини ввійшла до Галицько-Волинської 
держави – згодом могутньої української держави Середньовіччя. Новими 
центрами волостей, крім Теребовлі та Шумська, стали Збараж і Кременець. 

Після того, як Галицько-Волинська держава в 1349 р. припинила 
існування, за її землі розгорілася збройна боротьба між Литвою, Польщею й 
Угорщиною. Польська корона захопила галицькі землі сучасної 
Тернопільщини, а Велике князівство Литовське – Збаразьку і Кременецьку 
волості. Деякий час, у 1372–1379 і 1385–1387 рр., на території Східної 
Галичини існувало васальне від угорської корони державне утворення – так 
зване Руське королівство. У 1387 р. його територія відійшла до Польського 
королівства і тут була створена окрема територіальна одиниця з деякими 
правами внутрішньої автономії – Королівство Русі. Західне Поділля, що 
охоплює південно-східну частину нинішньої Тернопільщини, після 1363 р. 
увійшло до володінь литовських князів з роду Коріатовичів, котрі незабаром 
визнали себе васалами польського короля. В 1395 р. цей край (округи Скала і 
Червоногород) разом з усім Поділлям був переданий у приватне володіння 
Спиткові з Мельштина. 

У 1400–1430 рр. Західне Поділля перебувало у складі Великого 
князівства Литовського, а потім було віддане польській короні. В 1434 р. 
Східна Галичина і Західне Поділля остаточно були приєднані до Польщі. 



Галицькі землі нашого краю увійшли до Галицького, Коропецького і 
Теребовлянського староств (від ХVІ ст. – повітів) Галицької землі Руського 
воєводства.  
У 60-х роках ХVІ ст. Коропецький повіт був приєднаний до повіту 
Галицького. Західноподільські землі склали Червоногородське і Скальське 
староства (повіти) і частину Кам’янецького староства (повіту) Подільського 
воєводства. 

Волинське князівство, що існувало в складі Литви, в 1452 р. було 
ліквідоване, його волості (староства) стали провінціями на правах приватних 
володінь. Кременецька волость відійшла до королівського домену, а 
Збаразька набула статусу васального князівства, що належало спочатку роду 
князів Збаразьких, а потім іншим знатним магнатським родинам (такий 
статус це князівство зберігало аж до 1773 р.). У 1463 р. із Збаразького 
князівства виокремилася волость із центром у Вишнівці – приватне 
володіння князів Вишневецьких. 

Після Люблінської унії 1 липня 1569 р. всі землі сучасної Тернопільщини 
опинилися під владою польського короля в новоутвореній державі – Речі 
Посполитій. Територія нинішніх Збаразького, Кременецького, Лановецького, 
Шумського і північної частини Підволочиського районів входила до 
Кременецького повіту Волинського воєводства (воно було створено в 
1568 р.). Частина Тернопільщини між річками Збручем і Стрипою на південь 
від лінії сіл Суходіл–Пробіжна–Уринь–Палашівка–Ріпинці, що нині обіймає 
територію Борщівського, Заліщицького, більшість території Чортківського, 
невелику територію Бучацького і Гусятинського районів, надалі належала до 
Червоногородського і Скальського й частини Кам’янецького повітів 
Подільського воєводства. Територія нинішніх Бучацького, Монастириського, 
Підгаєцького і невелика частина Теребовлянського районів увійшла до 
Галицького повіту, а решта земель склала Теребовельський повіт Руського 
воєводства. 

Згідно з Бучацьким мирним договором від 18 жовтня 1672 р., який 
формально знаменував закінчення польсько-турецької війни, Поділля 
відійшло до Османської імперії. Межиріччя Збруча і Стрипи на південь від 
лінії Гусятин–Гадинківці–Біла–Білобожниця–Джурин–Бучач опинилося під 
владою Порти і становило Язловецький санджак у складі Касперівської та 
Язловецької нахій і Чортківську нахію Кам’янецького ейялету Подільського 
пашалику Туреччини. За умовами Карловицького мирного договору від 16 
січня 1699 р. ці землі, як і все Поділля, знову відійшли до Речі Посполитої, 
хоча до цього часу Стамбул вже втратив контроль над ними. 

5 серпня 1772 р. в Санкт-Петербурзі між Австрійською та Російською 
імперіями і Прусським королівством була підписана таємна конвенція про 
поділ Польщі, за якою до Австрії переходила Галичина. Згідно з австрійсько-
російською угодою від 18 вересня 1773 р. Габсбурги захопили також 
Збаражчину. Отже, територія Тернопільщини на північ від лінії Білозірка–
Москалівка–Верещаки–Шимківці–Колодне–Заруддя–Раковець–Бутин–
Устячко–Башуки–Лопушне–Крутнів, включаючи ці населені пункти, 
залишалася за Річчю Посполитою, а решта відійшла до Австрійської імперії. 



На захоплених Австрією галицьких і буковинських землях було створено 
адміністративно-територіальну одиницю – коронний край Королівство 
Галичини і Володимирії з центром у Львові. У 1773 р. його поділено на 
циркули, які складалися з дистриктів. Територія сучасної Тернопільщини 
входила до двох циркулів (округів) – Львівського (дистрикти Бережанський, 
Зборівський і Теребовельський) та Галицького (дистрикти Будзанівський, 
Монастириський і Чортківський). У наступні роки були внесені зміни щодо 
циркулів, зокрема, від 1786 р. діяли Бережанський, Заліщицький (від 1788 р. 
– Чортківський) і Тернопільський циркули. Окремі населені пункти в 
західній частині нинішньої Тернопільської області входили до Бродівського, 
Золочівського і Станіславського циркулів. 

Частина території Тернопільщини на схід від лінії Залізці–Зборів і річка 
Стрипа, що перебувала в складі імперії Габсбургів, за умовами 
Шенбруннського мирного договору від 14 жовтня 1809 р. відійшла до Росії. 
Під владою династії Романових вона перебувала з весни 1810 р. Царським 
указом від 15 червня 1810 р. тут було створено адміністративно-
територіальну одиницю імперії – Тернопільський край із центром в 
окружному місті Тернополі. Спочатку край поділявся на два округи – 
Тернопільський і Заліщицький, у 1814 р. був створений третій округ – 
Теребовлянський. Управляв Тернопільським краєм намісник, якого 
призначав цар. Згідно з заключним пактом Віденського конгресу від 6 червня 
1815 р. територія Тернопільського краю була повернена Австрії. 

У середині 1850-х років відбулися нові адміністративні зміни в складі 
Королівства Галичини і Володимирії з Великим князівством Краківським – 
його основною територіальною одиницею стали повіти на чолі зі старостами. 
Повіти поділялися на ґміни, що об’єднували два і більше сільських 
населених пунктів. Такий поділ був закріплений у 1867 р., коли імперія 
Габсбургів стала дуалістичною та отримала офіційну назву Австро-
Угорщина. Загалом до 1914 р. в австрійській частині Тернопільщини було 12 
повітів: Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, 
Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Підгаєцький, Скалатський, 
Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський. Деякі населені пункти на 
заході краю входили до Бродівського, Золочівського, Перемишлянського, 
Рогатинського і Галицького повітів. 

23 січня 1793 Австрія та Росія уклали угоду про другий, а в червні 
1795 р. – про третій поділ Польщі. В результаті останнього акту вся 
територія сучасної Тернопільщини, що після 1772 р. належала Речі 
Посполитій, опинилася в складі Російської імперії та була включена до 
Волинського намісництва. У вересні 1797 р. ці землі увійшли до 
Кременецького повіту Волинської губернії. Повіт поділявся на волості, а ті – 
на громади, що складалися з окремого сільського населеного пункту. 
Волосними центрами в різний час стали Білозірка, Бірки, Великі Бережці, 
Великі Дедеркали, Вишгородок, Вишнівець, Кременець, Ланівці, Новий 
Олексинець, Почаїв, Шумськ. 

Після початку світової війни влітку 1914 р. в адміністративно-
територіальному поділі Тернопільщини відбулися суттєві зміни. У серпні 
Східну Галичину і Північну Буковину окупували російські війська. На 



початку вересня тут було створено воєнне генерал-губернаторство Галичини, 
до якого входили Львівська, Перемиська, Тернопільська (спочатку кілька 
днів називалася Галицька) і Чернівецька губернії. Останні поділялися на 
повіти. В Тернопільській губернії їх було 15: Бережанський, 
Богородчанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський (повітове 
управління розташовувалося в Копичинцях), Заліщицький, Збаразький, 
Калуський, Підгаєцький, Скалатський, Станіславський, Теребовлянський, 
Тернопільський, Тлумацький і Чортківський. Територія повітів зберігалася в 
межах часів Австро-Угорщини. Адміністративна влада належала 
губернатору і підлеглим йому начальникам повітових управлінь. Вся 
адміністрація складалася з військових і службовців, які прибули з російських 
губерній. 

Після наступу австро-угорської та німецької армій влітку 1915 р. 
Тернопільська губернія існувала лише в межах 8 східних повітів. Воєнне 
генерал-губернаторство Галичини 23 листопада 1915 р. було ліквідоване. 
Наступ російських військ на початку літа 1916 р. призвів до відновлення 
Тернопільської губернії у попередніх межах. 3 липня цього року було 
створено воєнне генерал-губернаторство областей Австро-Угорщини, 
зайнятих за правом війни, в складі Тернопільської і Чернівецької губерній. У 
наступний період боїв на фронті територія першої з них зменшилася, в 
червні 1917 р. її західна межа проходила по лінії Зборів–Козова–Підгайці–
Монастириська–Коропець. 

Влітку-восени 1917 р. німецькі та австро-угорські війська зайняли майже 
всю територію Тернопільської губернії. 7 грудня 1917 р. вона була 
ліквідована. Збаразький і Скалатський повіти, які російська армія втримала, 
до лютого 1918 р. підпорядкувалися волинському губернатору. В 
Кременецькому повіті під час війни адміністративно-територіальних змін не 
було. 

Внаслідок розпаду Австро-Угорщини і Листопадового чину 1918 р. на 
українських етнічних землях Східної Галичини виникла українська держава, 
яка 13 листопада 1918 р. отримала назву Західно-Українська Народна 
Республіка (ЗУНР). Того ж дня був прийнятий «Тимчасовий основний закон 
про державну самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської 
монархії», в якому визначений адміністративно-територіальний устрій ЗУНР. 
Її територія поділялася на три воєводства – Львівське, Станіславське і 
Тернопільське, котрі складалися з повітів. У Тернопільському воєводстві 
створювалися 19 повітів: Бережани, Бібрка, Борщів, Броди, Бучач, Гусятин, 
Заліщики, Збараж, Зборів, Золочів, Кам’янка-Струмилова, Перемишляни, 
Підгайці, Радехів, Рогатин, Скалат, Теребовля, Тернопіль, Чортків. Територія 
повітів зберігалася в межах, що й за Австро-Угорщини. 

За умов польсько-української війни, яка розпочалася з першого дня 
Листопадового зриву, створювати воєводства виявилося недоцільним. Раді 
Державних Секретарів (урядові) ЗУНР безпосередньо підпорядковувалися 
повітові комісаріати на чолі з комісарами. У містах і містечках цивільна 
влада зосереджувалася в міських комісарів, у селах – в сільських комісарів. 
Після того, як польські війська захопили Львів, вищі органи державної влади 
ЗУНР переїхали до Тернополя. Від 23 листопада до 31 грудня 1918 р. місто 



тимчасово було столицею республіки. Надалі до кінця травня 1919 р. вище 
державне керівництво ЗУНР перебувало у Станіславі (нині Івано-
Франківськ). 

22 січня 1919 р. у Києві було прийнято Акт Злуки, який проголосив 
об’єднання двох українських держав у незалежну соборну Українську 
Народну Республіку (УНР). Наступного дня Трудовий конгрес України 
прийняв закон «Про форму влади в Україні», згідно з яким ЗУНР ставала 
Західною областю УНР (ЗОУНР). Однак під час безперервної війни і 
постійної зміни політичної ситуації в Україні реальне возз’єднання УНР і 
ЗУНР в єдину державу не могло відбутися. На початку липня 1919 р. 
внаслідок наступу польської армії за підтримки країн Антанти територія 
ЗУНР обмежувалася невеликою частиною південної Тернопільщини між 
Збручем, Дністром і лінією Заліщики–Гусятин. Відступаючи під натиском 
переважаючих сил противника, УГА та керівництво ЗУНР 16–17 липня 
1919 р. перейшли Збруч на схід і вступили на Велику Україну. Втративши 
свою територію, ЗУНР як держава перестала існувати, хоч її уряд до березня 
1923 р. продовжував діяти в еміграції (у Відні). 

21 листопада 1919 р. був підписаний «Договір між союзними державами 
та Польщею про Східну Галичину», згідно з яким край тимчасово і на правах 
територіальної автономії залишався в складі Польської держави. Рада послів 
держав Антанти 14 березня 1923 р. прийняла остаточне рішення про 
включення українських земель Східної Галичини до Польщі. Уряд останньої 
ніколи не прагнув виконувати своє зобов’язання надати українцям 
автономію й анексував Східну Галичину. 

У серпні-вересні 1920 р., під час польсько-радянської війни, внаслідок 
захоплення військами Червоної армії третини території Східної Галичини 
існувало маріонеткове державне утворення більшовицької партії та 
радянського уряду Росії – так звана Галицька Соціалістична Радянська 
Республіка (ГСРР). Називати ГСРР самостійною державою не можна, 
оскільки вона фактично не мала основних державних атрибутів, її 
проголошення не мало жодного міжнародного резонансу і навіть не було 
відомо поза власною територією. Влада у цій республіці належала 
Галревкому (Галицькому революційному комітету), який називав себе 
тимчасовим робітничо-селянським урядом Галичини. Створений у Харкові 8 
липня 1920 р., він від 1 серпня до 20 вересня цього року перебував у 
Тернополі. В складі ГСРР опинилися повністю 18 і частково 4 повіти 
колишньої Австро-Угорщини та ЗУНР, у тому числі всі повіти на 
Тернопільщині. Адміністративну владу на місцях зосереджували в своїх 
руках повітові, міські та сільські ревкоми. ГСРР припинила існування 21 
вересня 1920 після вимушеного відступу більшовицьких військ зі Східної 
Галичини. 

Територія Тернопільщини, що від 1795 р. перебувала під владою 
царської Росії, з проголошенням незалежності УНР 22 січня 1918 р. увійшла 
до її складу. Кременеччина з усією Волинню була визнана за українською 
державою Брестським мирним договором від 9 лютого 1918 р. між УНР і 
країнами Четверного союзу. Через місяць Центральна Рада в Києві прийняла 
закон про адміністративно-територіальний устрій України. Згідно з цим 



документом у складі землі Волинь створено Кременецький повіт. На його 
території в 1918–1920 рр. постійно тривали воєнні дії, її займали німецькі, 
польські та більшовицькі війська, тому налагодити стабільну діяльність 
української державної адміністрації не було змоги. 

У кінці вересня 1920 р. вся територія Тернопільщини опинилася під 
владою Польщі. Разом з іншими західноукраїнськими землями вона 
залишилась у складі Другої Речі Посполитій за умовами Ризького мирного 
договору від 18 березня 1921 р. між Польщею і радянськими Росією та 
Україною. Та ще раніше, 3 грудня 1920 р., польський уряд прийняв рішення 
про створення Львівського, Станіславського і Тернопільського воєводств. 

Територія Тернопільщини в складі Польщі у 1920–1930-і роки була 
охоплена Тернопільським і Волинським воєводствами. Вони складалися з 
повітів, а ті – з ґмін, які об’єднували сільські громади. Тернопільське 
воєводство поділялося на 17 повітів, центрами яких були міста Бережани, 
Борщів, Броди, Бучач, Заліщики, Збараж, Зборів, Золочів, Кам’янка-
Струмилова, Копичинці, Перемишляни, Підгайці, Радехів, Скалат, 
Теребовля, Тернопіль і Чортків. Північна частина Тернопільщини увійшла до 
Кременецького повіту Волинського воєводства. Окремі села на заході 
Тернопільського краю належали до Галицького і Рогатинського повітів 
Станіславського воєводства. Найзначніші адміністративно-територіальні 
зміни в повітах і ґмінах відбулися 1 квітня 1932 р. Адміністративну владу у 
воєводстві очолював воєвода, в повіті – староста, в місті – бургомістр або 
урядовий комісар, у гміні – війт, у селі – солтис. 

На початку Другої світової війни, впродовж кількох днів після 17 вересня 
1939 р., західноукраїнські землі зайняли війська Радянського Союзу. Під 
керівництвом прибулих партійних працівників і співробітників НКВС були 
створені тимчасові воєводські, повітові і міські управління, в селах – сільські 
комітети, які почали здійснювати більшовицьку політику. 27 жовтня 1939 р. 
Народні Збори Західної України прийняли ухвалу про включення Західної 
України до СРСР у складі УРСР. 1 листопада цього ж року позачергова сесія 
Верховної Ради СРСР прийняла закон про входження Західної України до 
СРСР, а 15 листопада позачергова сесія Верховної Ради УРСР – закон про 
возз’єднання Західної України з УРСР. За надзвичайно складних 
геополітичних обставин відбулося об’єднання більшості українських земель 
в одній державі. 

Постановою президії Верховної Ради УРСР від 4 грудня 1939 р. в 
Західній Україні впроваджувався існуючий в УРСР адміністративно-
територіальний устрій і було створено шість областей, серед них 
Тернопільську з центром у Тернополі. Від 1 січня 1940 р. територія області 
поділялася на 38 районів: Бережанський, Білобожницький, Борщівський, 
Буданівський, Бучацький, Великобірківський, Великоглибочецький, 
Вишнівецький, Гримайлівський, Гусятинський, Заліщицький, 
Заложцівський, Збаразький, Зборівський, Золотниківський, Золотопотоцький, 
Катербурзький (з жовтня 1940 р. – Великодедеркальський), Козівський, 
Козлівський, Копичинський, Кременецький, Лановецький, Мельнице-
Подільський, Микулинецький, Монастириський, Новосільський, 
Підволочиський, Підгаєцький, Почаївський, Пробіжнянський, Скала-



Подільський, Скалатський, Струсівський, Теребовлянський, Товстенський, 
Устя-Зеленський (з червня 1940 р. – Коропецький), Чортківський і 
Шумський. Тернопіль був окремою адміністративно-територіальною 
одиницею. Низовою ланкою стали сільради депутатів трудящих, які 
об’єднували один чи кілька сільських населених пунктів. 

У липні 1941 р., після початку німецько-радянської війни, 
Тернопільщину окупували нацистські загарбники. Територія колишнього 
Тернопільського воєводства була приєднана 1 серпня 1941 р. до дистрикту 
«Галичина» Генеральної губернії Німеччини. Цього ж дня командування 
вермахту передало владу німецькій цивільній адміністрації на чолі з генерал-
губернатором, керівні посади в якій займали винятково військові. Дистрикт 
«Галичина» поділявся на округи («бецірки») і повіти («крайзе»), низовою 
адміністративною ланкою були ґміни. Із 16 округів в дистрикті на території 
Тернопільщини було два: Бережани (повіти Бережани, Бучач, Підгайці) і 
Тернопіль (повіти Збараж, Скалат, Теребовля, Тернопіль). У квітні 1942 р. в 
результаті реорганізації стало вже 13 округів (вони тепер називалися 
«крайсгауптманшафтами»); серед них з’явився округ Чортків (повіти Борщів, 
Заліщики, Копичинці, Чортків). У липні 1943 р. відбулися зміни в структурі 
повітів та управлінні ними: вони відтепер ділилися на волосні громади, що 
об’єднували від 5 до 15 сіл. Управління округом здійснював окружний 
староста («крайсгауптман»), а повітом – повітовий комісар («ландкомісар»), 
котрі були офіцерами. 

Територію колишнього Кременецького повіту Волинського воєводства 
нацистські окупаційні власті включили в генеральний округ «Волинь і 
Поділля» рейхскомісаріату «Україна», створеного 20 серпня 1941. 
Адміністративні функції виконували німецькі військовики. 

Після того, як у липні 1944 р. війська Червоної армії повністю звільнили 
територію Тернопільської області від нацистських загарбників, у ній 
відновлено адміністративно-територіальний поділ довоєнного радянського 
періоду. В зв’язку з тим, що Тернопіль був майже повністю зруйнований, 
обласні органи влади й управління до серпня 1946 р. перебували в Чорткові. 

З метою вдосконалення й збільшення ефективності управління всіма 
сферами життя області наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років здійснені 
суттєві адміністративно-територіальні зміни. У січні 1959 р. були 
розформовані Коропецький і Скала-Подільський, у березні 1959 р. – 
Білобожницький, Буданівський, Гримайлівський, Новосільський, 
Пробіжнянський і Струсівський, у грудні 1962 р. – Великобірківський, 
Великодедеркальський, Великоглибочецький, Вишнівецький, 
Заложцівський, Золотниківський, Золотопотоцький, Козлівський, 
Копичинський, Мельнице-Подільський, Микулинецький, Монастириський, 
Підгаєцький, Почаївський, Скалатський і Товстенський райони. Невеликі 
адміністративно-територіальні зміни в районах відбулися у 1965–1966 рр. 
Указом президії Верховної Ради УРСР від 8 грудня 1966 р. відновлено 
Монастириський район і створено новий район – Тернопільський. 

Від середини 1940-х до кінця 1980-х років у Тернопільській області різко 
зменшилася кількість населених пунктів. Якщо у 1946 р. їх було 1704, в 
1958 р. – 1056, то у 1987 р. – вже 974. Скорочення тривало переважно 



шляхом об’єднання невеликих сіл і хуторів з іншими селами або включення 
їх у межі міст чи селищ міського типу. Впродовж 1946–1967 рр. на 
Тернопільщині припинили існування 202 населені пункти внаслідок 
переселення жителів. Об’єднання населених пунктів і переселення жителів 
не завжди були виправданими і доцільними, інколи їх проводили внаслідок 
політики ліквідації так званих «безперспективних сіл». Понад 100 сіл 
перейменували і робилося це найчастіше з ідеологічних мотивів, з 
порушенням історичних традицій. 

Після проголошення 24 серпня 1991 р. державної незалежності України в 
області вдосконалюється адміністративно-територіальний поділ, зважаючи 
на нинішні потреби, традиції минулого й інтереси жителів Тернопільщини. 
6 грудня 1991 р. Верховна Рада України прийняла рішення створити 
Підгаєцький район. Відновлена діяльність багатьох сільських рад, на карті 
області знову постали деякі села, котрі раніше були вилучені з облікових 
даних, багатьом населеним пунктам повернено давні історичні назви. 

На 1 січня 2011 р. Тернопільська область має в своєму складі 17 районів: 
Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, 
Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, 
Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, 
Тернопільський, Чортківський і Шумський. У ній є 1055 населених пунктів, з 
них 18 міст (Бережани, Борщів, Бучач, Заліщики, Збараж, Зборів, Копичинці, 
Кременець, Ланівці, Монастириська, Підгайці, Почаїв, Скалат, Теребовля, 
Тернопіль, Хоростків, Чортків, Шумськ), 17 селищ міського типу (Велика 
Березовиця, Великі Бірки, Вишнівець, Гримайлів, Гусятин, Дружба, 
Заводське, Залізці, Золотий Потік, Козлів, Козова, Коропець, Мельниця-
Подільська, Микулинці, Підволочиськ, Скала-Подільська, Товсте) і 1020 сіл. 
Державну й адміністративну владу здійснюють обласна рада та 
облдержадміністрація, 17 районних рад і райдержадміністрацій, 18 міських, 
17 селищних і 583 сільських рад народних депутатів. 

Петро ГУЦАЛ 
кандидат історичних наук 

 



НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ  
МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ,  

БІБЛІОГРАФІЯ ВИДАНЬ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Довідкові видання1 
Путівник по державному архіву Тернопільської області / Упоряд.: 

М. П. Глинський та ін. – Л., 1961.– 203 с. 
Державний архів Тернопільської області: допов. путівника / Упоряд.: 

Л. С. Бойцун та ін. – Т.; К., 1988. – 126 с. 
Бойцун, Л. Державний архів Тернопільської області / Л. Бойцун. – Т., 

1998. – 20 с. 
Державні архіви Української РСР: короткий дов. – К., 1972. – с. 145–148. 
Государственные архивы Украинской ССР. – К., 1988. – с. 181–183. 
Grimsted Kennedy P. Archives and Manuskript Repositories in the USSR. 

Ukraine and Moldovia. – Princeton, 1998. – B. 1. – P. 814–819. 
Archives and Manuskript Collections in Microfiche / Ed. By P. Grimsted 

Kennedy. – Leiden, 1989 – Ser. 3: Soviet Ukraine and Moldovia. 
Grimsted Kennedy P. Ukraine: A Giude to East-Central Archives / Center for 

Austrain Studies; University of Minnesota // Austrain History Yearbook. – 1998. – 
Vol. 29, pt. 2. – P. 192–194. 
 
Документальні видання 

Революційна боротьба на Тернопільщині. 1917–1939 рр.: Документи і 
матеріали / Обл. упр. культури; Держ. обл. архів. – Т.: Обл. вид-во, 1959. – 
266 с. 

Радянська Тернопільщина. 1938–1958: Документи і матеріали / Парт. 
архів Терноп. обкому КП України; Терноп. обл. держ. архів. – Л.: Каменяр, 
1971. – 430 с. 

У братній сім’ї. Трудящі Тернопільської області в економічному та 
культурному співробітництві народів СРСР: Документи і матеріали. 1939–
1980 / Ред. кол.: М. Ю. Бабій та ін.; Упоряд.: Л. С. Бойцун та ін. – Л.: 
Каменяр, 1989. – 223 с. 

Огляди фондів 
Яцишин, З. Є. Огляд документів з містобудування в області / З. Є. 

Яцишин; Держархів Терноп. обл. – Тернопіль, 1973. – 9 с. – Машинопис. 
Нестерець, М. М. Тернопільське воєводське управління. 1921–1939 рр.: 

огляд фонду / М. М. Нестерець; Держархів Терноп. обл. – Тернопіль, 1978. – 
15 с. – Машинопис. 

                                                             
1 Бібліографію в межах підрозділів подано у хронологічному порядку. 

 



Бойцун, Л. С. Виконавчий комітет Тернопільської обласної Ради 
депутатів трудящих. 1939–1970 рр.: огляд фонду / Л. С. Бойцун; Держархів 
Терноп. обл. – Тернопіль, 1981. – 64 с. – Машинопис. 

Філаченкова, М. М. Обласний комітет компартії України: огляд фонду / 
М. М. Філаченкова; Держархів Терноп. обл. – Т., 1997. – 16 с. – Машинопис. 

Бойцун, Л. Духовний собор Почаївської лаври (ф. 258, оп. 1–3, 8213): 
огляд фонду / Л. Бойцун // Студії з архівної справи та документознавства. Т. 
3 / Головархів України; Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архів. справи та 
документознавства. – К., 1998. – С. 115–119. 

Печінка, Т. Михайло Паращук: Про нього та його творчість розповідають 
документи / Т. Печінка // Русалка Дністрова.  – 1998. – № 2. – С. 10–11. 

Бойцун, Л. С. Огляд фонду «Волинська духовна православна 
консисторія» та фондів релігійних установ / Л. С. Бойцун; Держархів Терноп. 
обл. – Тернопіль, 1999. – 18 с. – Машинопис. 

Методичні видання 
Глинський, М. П. Методичний посібник щодо каталогізації документів 

Тернопільського облвиконкому та Тернопільського воєводського управління 
/ М. П. Глинський; Держархів Терноп. обл. – Тернопіль, 1964. – 89 с. – 
Машинопис. 

Бойцун, Л. С. Методичний посібник з удосконалення описів документів 
держархіву області / Л. С. Бойцун, Т. М. Шевченко;  Держархів Терноп. обл. 
– Тернопіль, 1974. – 13 с. – Машинопис. 

Соловйов, Б. М. Методичні рекомендації щодо користування схемою 
класифікації систематичного каталогу / Б. М. Соловйов;  Держархів Терноп. 
обл. – Тернопіль, 1974. – 11 с. – Машинопис. 

Нестерець, М. М. Методичні рекомендації з диференційованого підходу 
до описання документів у процесі створення та удосконалення системи 
науково-довідкового апарату у держархіві області / М. М Нестерець; 
Держархів Терноп. обл. – Тернопіль, 1975. – 9 с. – Машинопис. 

Бойчук, О. І. Методичні рекомендації щодо вивчення дублетності в 
фондах установ сільського господарства при проведенні комплексної 
експертизи цінності / О. І. Бойчук; Держархів Терноп. обл. – Тернопіль, 1978. 
– 21 с. – Машинопис. 

Яцишин, З. Є. Методичні рекомендації щодо виключення дублетності і 
поглиненості в документах установ системи культури / З.Є. Яцишин;  
Держархів Терноп. обл. – Тернопіль, 1978. – 23 с. – Машинопис. 

Яцишин, З. Є. Методичний посібник з удосконалення систематичного 
каталогу держархіву області / З. Є. Яцишин; Держархів Терноп. обл. – 
Тернопіль, 1979. – 11 с. – Машинопис. 

Лаврук, О. І. Пам’ятка щодо здійснення робіт із мікрофільмування 
документів / О. І. Лаврук; Держархів Терноп. обл. – Тернопіль, 1981. – 10 с. – 
Машинопис. 

Яцишин, З. Є. Робоча інструкція з підготовки збірника документів і 
матеріалів «В братній сім’ї. Трудящі Тернопільської області в економічному 
та культурному співробітництві народів СРСР» / З. Є. Яцишин; Держархів 
Терноп. обл. – Тернопіль, 1981. – 8 с. – Машинопис. 



Бешнов, Б. С. Робоча інструкція щодо організації робіт з реставрації та 
оправи / Б. С. Бешнов; Держархів Терноп. обл. – Тернопіль, 1982. – 15 с. – 
Машинопис. 

Бойцун, Л. С. Організація роботи з підготовки доповнень до путівника по 
фондах Держархіву області: пам’ятка / Л. С. Бойцун; Держархів Терноп. обл. 
– Тернопіль, 1982. – 7 с. – Машинопис. 

Сергєєва, Н. А. Складання історичних довідок до фондів: пам’ятка / 
Н. А. Сергєєва; Держархів Терноп. обл – Тернопіль, 1982. – 6 с. – 
Машинопис. 

Лєлєкова, Л. І. Пам’ятка щодо організації та ведення обліку фондів у 
держархіві області / Л. І. Лєлєкова; Держархів Терноп. обл.– Тернопіль, 1982. 
– 10 с. – Машинопис. 

Бойцун, Л. С. Методичні рекомендації з питань підготовки 
документальних виставок / Л. С. Бойцун; Держархів Терноп. обл. – 
Тернопіль, 1983. – 14 с. – Машинопис. 

Яцишин, З. Є. Робоча інструкція з удосконалення систематичного 
каталогу держархіву області (радянський період) / З. Є. Яцишин; Держархів 
Терноп. обл. – Тернопіль, 1983. – 32 с. – Машинопис. 

Яцишин, З. Є. Методичні рекомендації щодо роботи з відомчими 
архівами системи освіти щодо здійснення передачі документів на постійне 
зберігання / З. Є. Яцишин; Держархів Терноп. обл. – Тернопіль, 1984. – 
10 с. – Машинопис. 

Стукова, О. М. Пам’ятка з комплектування держрайархі-вів документами 
особового походження / О. М. Стукова; Держархів Терноп. обл. – Тернопіль, 
1989. – 7 с. – Машинопис. 

Яцишин, З. Є. Методичні рекомендації щодо виявлення та збирання 
документів про визвольні змагання ОУН-УПА / З.Є. Яцишин; Держархів 
Терноп. обл. – Тернопіль, 1996. – 15 с. – Машинопис. 

Бойчук, О. І. Пам’ятка щодо приймання документів репресованих у 
1939–1950 рр. та реабілітованих у 1989–1994 рр. громадян / О. І. Бойчук; 
Держархів Терноп. обл. – Тернопіль, 1999. – 20 с. – Машинопис. 

Фонди з історії Української Повстанської Армії в державних 
архівосховищах України. Вип. 1. Анотований покажчик фондів УПА / НАН 
України; Ін-т історії України; Головархів України. – К., 1999. – С. 39–40. – 
(Держархів Терноп. обл. Ф. Р–3432, анотація колекції документів і матеріалів 
про визвольні змагання ОУН-УПА). 

Історико-краєзнавчі видання 
Релігія і церква в національному відродженні України: тези наук. конф. / 

Укр. асоціація релігієзнавців; Ін-т нац. відродження України; Терноп. краєзн. 
музей; Держархів Терноп. обл.; Терноп. обл. худож. музей; Терноп. держ. 
пед. ін-т; Терноп. мед. ін-т ім. І. Я. Горбачевського. – Т., 1993. – 93 с. 

Богославень: духовна поезія західноукраїнських авторів. – Т., 1994. – 
513 с. – (Б-ка журн. «Тернопіль» і газети «Русалка Дністрова»; Сер. «Корінь і 
крона»; Вип. 2). 

Кассараба, В. Мій подарунок: пісні для для дітей дошк. і мол. шк. віку / 
В. Кассараба.– Т., 1994. – 58 с. – (Сер. «Корінь і крона»; Вип. 1). 



Підгаєччина в спогадах емігрантів / Упоряд.: Б. Мельничук, 
Б. Хаварівський, І. Шебешович. – Козова, 1994. – 306 с. – (Сер. «Корінь і 
крона»; Вип. 3). 

Матейко, Р. За рідний край, за нарід свій…: Українська Галицька Армія 
на Тернопільщині / Р. Матейко, Б. Мельничук; Держархів Терноп. обл. – Т., 
1995. – 78 с. – (Сер. «Корінь і крона»; Вип. 5). 

Матейко, Р. Шляхами стрілецької слави: Українські Січові Стрільці в 
контексті Визвольних змагань українського народу / Р. Матейко, Б. 
Мельничук, Держархів Терноп. обл. – Т., 1995. – 70 с. – (Сер. «Корінь і 
крона»; Вип. 4). 

Гайдай О. Біфони / О. Гайдай, Б. Хаварівський;  Держархів Терноп. обл. 
– Т., 1995. – 50 с., іл. – (Сер. «Корінь і крона»; Вип. 7). 

Гудима, А. Почаївський монастир в історичній долі українства / А. 
Гудима; Укр. асоціація релігієзнавців; Держархів Терноп. обл; Терноп. мед. 
ін-т ім. І. Я. Горбачевського. – Т., 1995. – 27 с. – (Сер. «Корінь і крона»; Вип. 
8). 

Дорош, Є. Степан Качала / Є. Дорош; Держархів Терноп. обл. – Т., 1995. 
– 53 с. – (Сер. «Корінь і крона»; Вип. 6). 

Мельник, А. о. Мати Божа в українській літературі / отець Андрій 
Мельник. Перевидали до Всенародної прощі до Зарваниці 19–21 травня 
1995 р. наук.-комерц. центр «Ерудит» фірми «Карт» (м. Тернопіль) і 
Держархів Терноп. обл. – Козова, 1995. – 64 с. – (Сер. «Корінь і крона»; Вип. 
10). 

«Просвіта» в Денисові: матеріали виступів на святковій академії, 
присвяч. 120-річчю реєстрації першої читальні «Просвіти» на Тернопільщині 
/ Держархів Терноп. обл.; Денисівський краєзн. музей. – Т.; Козова; Денисів, 
1995. – 51 с. – (Сер. «Корінь і крона»; Вип. 11). 

Почаївський монастир в контексті історії та духовності українського 
народу: тези наук. конф. / Укр. асоціація релігієзнавців; Держархів Терноп. 
обл.; Терноп. мед. ін-т ім. І. Я. Горбачевського. – Т., 1995. – 118 с. – (Сер. 
«Корінь і крона»; Вип. 9). 

«Берестя – 1596» в історичній долі українства: матеріали Всеукр. наук.-
богосл. конф. / Держархів Терноп. обл.; Терноп. єпархія УГКЦ; Укр. 
асоціація релігієзнавців; Терноп. мед. ін-т ім. І. Я. Горбачевського. – Т., 1996. 
– 152 с. – (Сер. «Корінь і крона»; Вип. 15). 

Гаврило Іванович Чернихівський: бібліогр. покажч. /  Держархів Терноп. 
обл. – Т., 1996. – 72 с. – (Сер. «Корінь і крона»; Вип. 13). 

Левицький, К. Українські політики Галичини / К. Левицький; Каф. 
українознавства ТАНГ; Держархів Терноп. обл. – Т., 1996. – 176 с. – (Сер. 
«Корінь і крона»; Вип. 12). 

Ханас, В. Історія села Дубівці. Ч. 1: іст.- краєзн. нарис / В. Ханас; 
Держархів Терноп. обл. – Т., 1996. – 39 с. – (Сер. «Корінь і крона»; Вип.14). 

Ідея національної церкви в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 
/ Укр. асоціація релігієзнавців; Держархів Терноп. обл.; Терноп. мед. акад. ім. 
І. Я. Горбачевського. – Т., 1997. – 200 с. – (Сер. «Корінь і крона»; Вип. 16). 



Дуда, І., Мельничук Б. Тарас Шевченко на Тернопільщині / І. Дуда; 
Б. Мельничук. – 2-е вид., доп. – Т., 1998. – 80 с. – (Сер. «Корінь і крона»; 
Вип. 17). 

Михайло Паращук: бібліогр. та докум. покажч. / Держархів Терноп. обл; 
Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка. – Т., 1998. – 31 с., іл. – (Сер. «Корінь і 
крона»; Вип. 18). 

Шмуель Йосиф Агнон – лауреат Нобелівської премії: до 110-річчя від 
дня народження: літ.-краєзн. зб. / Упр. культури Терноп. 
облдержадміністрації; Терноп. обл. б-ка для молоді; Терноп. обл. т-во 
єврейської культури «Алеф»; Держархів Терноп. обл. – Тернопіль, 1998. – 
59 с. 

«Журавлина» книга: тернопільська українська західна діаспора: словник 
імен. Ч. 1. А–Ї /  Держархів Терноп. обл.; Упоряд.-ред.: Б. Мельничук, 
Х. Мельничук; відп. за вип. Б. Хаварівський. – Т., 1999. – 242 с. – (Сер. 
«Корінь і крона»; Вип. 19). 

Юліуш Словацький (04.09.1809 – 03.04.1849): бібліогр. покажч. / 
Держархів Терноп. обл.; Терноп. держ. обл. універс. наук. б-ка. – Т., 1999. – 
40 с. – (Сер. «Корінь і крона»; Вип. 21). 

Тернопільщина в народознавчих пам’ятках: бібліогр. покажч. / Упр. 
культури Терноп. облдержадміністрації; Терноп. держ. обл. універс. наук. б-
ка; Держархів Терноп. обл. – Т., 1999. – 132 с. – (Сер. «Корінь і крона»; Вип. 
20). 

Дорош, Є. Степан Качала / Є. Дорош; Держархів Терноп. обл; Терноп. 
обл. об’єднання Всеукр. т-ва «Просвіта» ім. Т. Шевченка. – 2-е вид., перероб. 
і доп. – Тернопіль, 2000. – 72 с., іл. – (Сер. «Корінь і крона»; Вип. 22). 

Гаврило Чернихівський: життєписно-бібліогр. студія / Упр. культури 
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США, 8, 325, 330, 335 

Т 
Теребовельський дистр., 344 
Теребовельський пов., 343 
Теребовля, м., 7, 34, 71, 81, 85, 98, 134, 146, 

149, 150, 151, 155, 197, 206, 210, 220, 294, 
322, 342, 345, 347, 348, 349 

Теребовлянський окр., 344 
Теребовлянський пов., 34, 56, 57, 67, 71, 80, 

103, 104, 343, 344, 345 
Теребовлянський р-н, 249, 343, 347, 349 
Теребовльське князівство, 342 
Тернопіль, м., 5, 6, 7, 8, 10, 27, 28, 31, 36, 38, 

44, 46, 47, 49, 50, 51, 56, 59, 60, 66, 72, 73, 
75, 76, 77, 78, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 103, 104, 105, 106, 
109, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 
122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 
160, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
173, 175, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 186, 
187, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 200, 
202, 203, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 
215, 217, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 229, 
230, 231, 232, 233, 234, 238, 240, 243, 244, 
245, 246, 247, 250, 251, 253, 255, 256, 257, 
258, 259, 260, 262, 263, 265, 266, 272, 273, 
275, 276, 277, 282, 283, 284, 285, 291, 292, 
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 303, 
304, 308, 310, 315, 317, 321, 322, 323, 325, 
328, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 345, 346, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 

Тернопільська губ., 344, 345 
Тернопільська обл., окр., воєв., 

Тернопільщина, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 35, 36, 41, 
44, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 
68, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 81, 88, 91, 92, 93, 
109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 
122, 126, 127, 129, 130, 134, 144, 147, 159, 
164, 166, 167, 172, 177, 178, 186, 198, 212, 
237, 243, 246, 247, 252, 253, 259, 283, 286, 
293, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 
319, 327, 328, 329, 332, 334, 335, 336, 342, 
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 
354 

Тернопільський пов., р-н, 45, 51, 57, 70, 72, 73, 
75, 79, 90, 94, 95, 104, 344, 345, 348, 349 

Тилявка, с., Шумський р-н, 256 
Тлумацький пов., 345 

Товсте, смт.., 73, 155, 210, 349 
Товстенський р-н, 347, 348 
Торгау, м., Німеччина, 285, 337 
Торонто, м., Канада, 321, 335, 338 
Трускавець, м., 321, 355 

У 
Угорщина, 254, 301, 342 
Українська Держава, 35, 39 
Українська Народна Республіка, УНР, 24, 54, 

87, 100, 321, 345, 346 
Українська Радянська Соціалістична 

Республіка,УРСР, 5, 99, 106, 212, 221, 257, 
293, 322, 342, 347 

Уринь, с., 343 
Устя-Зеленський р-н, 347 
Устячко, с., 343 

Ф 
Філадельфія, м., США, 329 

Х 
Харків, м., 346 
Хмельницька обл., 166, 311, 342 
Хмельницький Б., 9, 101 
Хоростків, м., 349 

Ч 
Червоногородський окр., 342 
Червоногородський пов., 343 
Чернихівська вол., 301 
Чернівецька губ., 344, 345 
Чернівецька обл., 342 
Чернівці, м., 332 
Чехо-Словаччина, 106 
Чикаго, м., США, 328, 329, 335 
Чортків, м., 35, 49, 59, 61, 73, 81, 84, 86, 134, 

144, 166, 197, 200, 206, 211, 240, 252, 294, 
322, 332, 345, 347, 348, 349 

Чортківський дистр., 344 
Чортківський окр., 7, 10, 148, 305, 308, 344 
Чортківський пов., 49, 57, 73, 103, 104, 344, 

345 
Чортківський р-н, 145, 149, 249, 292, 299, 343, 

347, 349 

Ш 
Шимківці, с., 343 
Шпиколоси, с., Кременецький р-н, 328 
Шумськ, м., 342, 344, 349 
Шумський р-н, 103, 249, 343, 347, 349 

Я 
Язловець, с., Бучацький пов., 84 



 



ПОКАЖЧИК ІМЕН 

А 
Август III, король, 9 
Авраменко Ю., 11, 313, 314, 323 
Айхведе В., 330 
Алексіна С., 85, 86 
Альошина Л., 330 
Андрієвський В., 333 
Андрусяк Б., 320 
Андрусяк М., 335 
Анзін М., 6 
Анна Ярославна, 318 
Антків Б., 11, 314, 315 
Арнаудов М., 327 
Атанасов П., 326 

Б 
Бабак О., 331 
Бабій М., 350 
Бабчук Т., 355 
Балабан, 323 
Балагура В., 335 
Бандера С., 323 
Барабаш Л., 318 
Барвінський О., 335 
Бахвалов В., 315 
Бедзик Д., 320 
Белиця, 69 
Беньковський А., 73 
Бергер Е., 12, 315, 316 
Бешнов Б., 13, 351 
Біланюк О., 329 
Білевич Я., 70 
Білінський Т., 71, 72 
Благоєв Д., 327 
Благушин Є., 315 
Блажкевич І., 11, 298, 316, 317, 320, 335 
Бодикін Г., 323 
Бойцун Л., 13, 350, 351, 352 
Бойчук О., 13, 351, 352 
Бордуляк Т., 298 
Брикович І., 97 
Будний С., 11, 298, 317 
Бульба Тарас, 323 
Бурма В., 322 
Бучма А., 315 
Бюхнер Г., 332 

В 
Вайдовський Т., 72 
Вайсберг, 72 
Василенко Д., 315 
Василів А., 327 
Величко Ю., 323 
Верещак Я., 323 
Видавський К., 69 

Виливчук-Вавровий Ю., 333 
Виляр І., 320 
Вихрущ В., 320 
Вишневецький К., 5 
Вишневецький М., 5 
Вишневецькі-Мнішеки, родина, 5 
Вільде Ірина, 314, 315 
Вітвіцький О., 354 
Вітенко В., 354, 355 
Вітенько І., 12 
Вітославський Т., 66 
Вітошинський О., 316 
Вітте С., 27 
Волоцюга Л., 13 
Ворох С., 328 

Г 
Габер, 69 
Габришевський С., 68 
Габсбурги, династія, 343 
Гаврилюк Б., 322 
Гаврилюк К., 317 
Гайда, 67 
Гайдабура В., 315, 318 
Гайдай О. (див. Клименко О.), 353, 354 
Галан Я., 229 
Галицький окр., 344 
Галицький пов., 342, 343, 344, 347 
Ганіткевич Я., 328 
Ганущак В., 325 
Гасенко Г., 327 
Гевко Я., 317 
Геллерт Е., 67 
Геляс Я., 11, 318 
Герета І., 315 
Гермаківський І., 326 
Герхард К., 71 
Гете, 332 
Гжицький В., 298, 326 
Глинський М., 350, 351 
Гнатюк В., 11, 229, 255, 256, 318, 331, 332 
Гойська А., 101 
Гологорський Р., 72 
Гологурський Р., 70 
Голуховський А., 147 
Голуховські, родина, 5 
Гончар О., 314, 315, 326 
Горбачевський І., 227, 333, 335, 352, 353 
Гордасевич Г., 320 
Горецький С., 69 
Горновий О., 336 
Городинський О., 66 
Городянський Л., 145 
Горохівський Л., 339 
Горошко Ю., 317 
Гошовська І., 333 
Грепиняк М., 355 
Грицина Д., 13 



Гром’як Р., 11, 298, 319, 339 
Гросс, 68 
Грушевський М., 336 
Грушкевич Л., 68 
Гудима А., 353 
Гуляницький, 69 
Гумен Ю., 13 
Гутор І., 322 
Гуцал П., 349 

Д 
Давидова І., 323 
Дембіцький, 71 
Дембовський, 70 
Демків Б., 11, 317, 319, 320 
Дениски-Макосії, родина, 5 
Дерповський, 71 
Дескур, 72 
Дзюба І., 331 
Димитрова Д., 326 
Дишлюк О., 13 
Дідюк В., 12, 320, 321 
Дністрянський С., 11, 12, 321, 322, 331 
Долинюк Є., 338, 339 
Дорош Є., 353, 354 
Дорошенко В., 335 
Драгоманов М., 327 
Друневич М., 354 
Дубинський І., 322 
Дуда І., 353 
Думбадзе Н., 323 
Думи, 17, 18, 331 
Думка П., 354 

Е 
Ельгорт Б., 12, 322, 323 

Ж 
Живкова Л., 327 
Жолобов В., 265 
Жуковський В., 101 

З 
Забашта Л., 318 
Завадович Р., 355 
Завадський В., 73 
Загребельний П., 11, 323, 339 
Закшевський В., 67 
Заньковецька М., 314 
Зарудний А., 312 
Зарудний М., 318 
Затонський В., 251 
Зубек Ю., 70 

І 
Іваничук Р., 314, 315 
Іванчука А., 322 

Івасюк В., 334 
Івасюк М., 320 
Ілевич Р., 332 
Ільїна Е., 336 

К 
Кабарівський П., 326 
Калиневич Л., 66 
Калуга В., 67 
Калуга К., 67 
Камінський З., 68 
Канєвський А., 323 
Канівець В., 318 
Капатський К., 315 
Караджи С., 327 
Карім М., 323 
Карманський П., 327 
Кассараба В., 352 
Катерина ІІ, 9, 24 
Кахникевич, 66 
Качала С., 353, 354 
Качковський М., 94 
Качурівський Р., 320 
Качуровський І., 331 
Кендровський В., 327 
Кеніг, 69 
Кирило, 326 
Клима, 66 
Клименко О. (див. Гайдай О.), 354 
Климент Охрідський, 327 
Климентій XIV, 101 
Климишин І., 11, 12, 324 
Климишин М., 354 
Кобилянська О., 10, 316 
Коваль С., 13 
Ковальчук О, 13, 328 
Козачівський Д., 315 
Колесса М., 315 
Колесса Ф., 329 
Колодій В., 326 
Коломієць О., 323 
Конашевич В., 333 
Конопницька М., 84, 85 
Коперник М., 79, 85 
Корнієнко О., 11, 324 
Корпанюк М., 325 
Костенко Л., 320 
Костенко М., 320, 326 
Костів-Гуска Г., 298 
Костов Г., 323 
Котляр В., 13 
Котляревський І., 224 
Кох Б., 315 
Кошиць О., 333 
Кравченко Уляна, 316 
Кравчук Л., 339 
Крип’якевич І., 318 
Крук Г., 331 
Крушельницька С., 256, 322, 335, 338 
Крушельницький М., 329 
Кубицький, 49 



Кубійович В., 318 
Куземко М., 339 
Кукавський В., 69 
Кулик І., 326 
Кульчицький Ю., 331 
Курбас Л., 256 
Кусень Б., 355 
Кутні, родина, 312 
Кутузов М., 9, 101 
Куцюк-Кочинський К., 11, 325, 335 
Кучма Л., 331 

Л 
Лаврук О., 351 
Лагодинський Р., 67 
Ласло-Куцюк М., 325 
Лащенко О., 333 
Левинський І., 333 
Левицький В., 333 
Левицький Є., 68 
Левицький К., 353 
Левицький М., 339 
Ленартович К., 73 
Лендюк Ю., 339 
Леонтович М., 314 
Лепкий Б., 256, 314, 318, 335, 354, 355 
Лесик В., 326 
Лєлєкова Л., 352 
Лисенко М., 314 
Литвин С., 320 
Литовченко М., 323 
Лівицький А., 327 
Лінкевич С., 85 
Лісовий М., 21 
Лубківський Р., 326 
Лук’яненко Л., 339 
Лукіянович Д., 322 
Лупійчук В., 12, 325 
Любачівський М., 339 

М 
Магонський А., 71 
Маєр, 67 
Малиміна-Базиляк Т., 13 
Манастирський А., 322 
Маначинський М., 67 
Мандель Я., 72 
Маревка Я., 38 
Марітчак О., 335 
Марія-Терезія, 9, 101 
Маркевич Т., 13 
Марченко В., 320 
Марчук І., 12, 326 
Матейко Р., 353 
Медведик П., 315, 318, 329 
Мельник А., 353 
Мельничук Б., 352, 353, 354 
Мемець, 67 
Менделєєв Д., 182 
Менцинський М., 327 

Методієв Д., 327 
Мефодій, 326 
Микола II, 34 
Міцкевич А., 28, 327 
Мовчан Ю., 328 
Мокрій С., 320 
Моліцька Г., 354, 355 
Мочульський М., 68 
Музика Я., 322 
Мушинка М., 331 
Мушкетик Ю., 314, 315 

Н 
Найчук С., 13 
Невський О., 101 
Неприцький-Грановський О., 256 
Нестерець М., 350, 351 
Новіцька Н., 355 

О 
Оберишин І., 354 
Ониськів М., 12, 326 
Опільський Юліан (див Рудницький Ю.), 298, 

319 
Оришкевич О., 315 
Остроградський М., 333 

П 
Павлюк М., 330 
Паньків Є., 355 
Паращук М., 12, 322, 326, 327, 351, 353, 355 
Паращук Ц., 327 
Паславський, 71 
Пачовський В., 327 
Пеленський Є., 327 
Пенк В., 321 
Пенткевич, 68, 71, 72 
Первомайський Л., 326 
Петлюра С., 327 
Петренко М., 330 
Печінка Т., 351 
Пилипчук Р., 326 
Підсуха О., 318 
Пілсудський Ю., 81, 88 
Пінь Р., 328 
Подуфалий В., 320, 355 
Полєк В., 326 
Полянський Ф., 69 
Поль В., 85 
Понінські, родина, 5 
Пономаренко В., 323 
Попович В., 331 
Постемпський Я., 67 
Потоцькі, родина, 5 
Прашіль Ю., 72 
Промінський, 71 
Промінський А., 72 
Процев’як Т., 330 
Пулюй І., 230, 329, 333, 335, 339 



Пундій П., 12, 328, 329 

Р 
Раймер Д., 332 
Райнер Б.-М., 70 
Рачинські, родина, 5 
Рильський М., 326 
Рід Джон, 326 
Романишин М., 13 
Романови, династія, 18, 344 
Ротар Д., 13 
Ротт, 72 
Рубчакова К., 329 
Рубчинський В., 73 
Рудницький К., 68 
Рудницький С., 331 
Рудницький Ю. (див. Опільський Юліан), 298, 

319, 332 

С 
Савіцька В., 330 
Савчак В., 12, 329 
Савчин О., 13 
Савчинський, 69 
Савчук В., 329 
Садовський В., 70 
Салайда М., 328 
Самборська Н., 13 
Самчук У., 256, 321, 333, 355 
Сапеляк C., 320 
Свєтлова І., 330 
Свідзінський А., 331 
Семанюк  Н., 327 
Сенатович О., 317 
Сенкевич Г., 84, 85, 327 
Сергеєва Н., 13, 352, 355 
Сердюк О., 315 
Сивицький Д., 320 
Сирота Л., 13 
Січинський Д., 333 
Скоропад І., 339 
Сліпа О., 311 
Сліпий Й., 335, 354 
Словацький Ю., 85, 86, 322, 335, 338, 354 
Смик Р., 335, 339 
Смоляк В., 318 
Соболевський, 70 
Соболь Ф., 70 
Соловйов Б., 351 
Сорока П., 320 
Старицький М., 323 
Стельмах М., 318 
Степовик Д., 327 
Стефаник В., 10, 331 
Стецько Я., 311 
Стукова О., 352 
Суворов О., 9 
Сулима О., 13, 354, 355 
Сумцов М., 318, 327 

Т 
Тановський З., 318 
Тарновський М., 315, 320, 326 
Тарновські, родина, 101 
Тимошенко М., 322 
Тишецький Я., 70 
Ткачов C., 354 
Тобілевич І., 59 
Толмачов Р., 320 

У 
Українка Леся, 10, 298, 321 
Уризова Л., 330 
Устиянович К., 330 

Ф 
Федорович І., 333 
Федорук О., 11, 330, 331, 339 
Філаченкова М., 351 
Філіпчак Б., 73 
Філь Є., 355 
Фірлеї, родина, 101 
Флінта З., 12, 330 
Фогель Т., 71 
Франко І., 10, 252, 314, 319, 320, 324 
Франц Йосиф, 335 
Францоз К.-Е., 326, 332 
Фурдак Т., 13 

Х 
Хаварівський Б., 13, 327, 334, 335, 352, 353, 

354, 355 
Ханас В., 353, 354 
Харчук Б., 326 
Хворостецький І., 320, 322 
Хілл Е., 327 
Хмара С., 319 
Хмелюк В., 330 
Хмельницький Б., 9, 101 
Хрущов М., 327 

Ц 
Цибульник С., 315 
Цинкаловський О., 333, 337 

Ч 
Чайковський М., 12, 326, 332, 333 
Чацький Т., 81, 82, 83 
Чачкес В., 49 
Чекановський О., 322 
Ченцова В., 323 
Чепурко Б., 11, 334 
Черемшина Марко, 327 
Чернихівська вол., 301 
Чернихівський Г., 333, 353, 354 
Чуліпа І., 331 



Чумарна М., 11, 334 

Ш 
Шадковський Є., 68 
Шалат М., 326 
Шаріян, 318 
Шашкевич М., 10, 298, 319 
Шебешович І., 352 
Шевченко Т. Г., 9, 10, 47, 87, 98, 101, 229, 248, 

252, 253, 254, 292, 298, 314, 315, 321, 323, 
327, 339, 353, 354 

Шевченко Т. М., 351 
Шелевський Ф., 68 
Шептицький А., 335 
Шидловський Ф., 73 
Шкрябач Я., 322 
Шмуель Й., 354 

Шолтес З., 331 
Штогрин Д., 335 
Шубяковський Ф., 70 
Шульгин О., 327 

Ю 
Юрчак В., 292 
Ющенко В., 313 

Я 
Яворов П., 327 
Яківчук В., 317 
Ярема К., 355 
Ярський В., 73 
Яцишин З., 13, 350, 351, 352 



ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 
 

А 
Агітація, 56, 62 
Аграрна реформа, 23, 34, 35, 61, 73, 74 
Аграрні заворушення, 35, 39, 40 
Аграрні закони, 74 
Аптеки, 34, 102, 211, 212 

Б 
Банки, 31, 45, 74, 77, 126, 127, 128, 129, 130, 

326 
Безробіття, безробітні, 18, 42, 43, 45, 47, 56, 

212, 340 
Бібліотеки, бібліотечна оправа, 8, 9, 10, 12, 34, 

43, 53, 79, 80, 81, 89, 97, 99, 100, 101, 102, 
171, 223, 227, 229, 230, 231, 232, 235, 239, 
251, 252, 288, 326, 331, 336, 337, 338 

Борги, боржники, 21, 22, 29, 30, 32, 61, 62, 65, 
76, 77, 78, 94, 95, 303 

Будинки 
культури, 109, 254, 337, 338 
народної творчості, 253 

Будівництво 
житлово-комунальне, 11, 18, 41, 42, 43, 45, 

47, 81, 87, 109, 225 
культосвітніх установ, 5, 9, 18, 28, 100, 101 
промислове, 10, 18, 105, 106 
сільськогосподарське, 10, 33, 39, 42, 43, 45, 

114, 142, 181, 302 
шляхове, шляхових споруд і засобів 

зв’язку, 28, 44, 102 

В 
Вибори, виборці, виборча кампанія, 9, 20, 26, 

34, 35, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 54, 55, 58, 94, 
97, 99, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 
114, 116, 203, 239, 258, 265, 266, 267, 268, 
271, 273, 278, 287, 290, 296, 297, 298, 313, 
319, 338 

Видавництво, 238, 240, 241, 243, 245, 247, 248, 
249, 257, 316, 341 

Виконавчі комітети рад депутатів трудящих 
міських, 106 
обласних, 10, 247 
районних, 107 
сільських, 109 

Виконання планів 
культосвітньої роботи, 44, 106, 254 
промисловості і будівництва, 127, 143, 165, 

203, 224, 226, 241, 242 
сільського господарства, 114, 166, 167, 211 
торгівлі, 10, 17, 18, 27, 28, 42, 44, 45, 47, 62, 

88, 96, 105, 106, 114, 118, 121, 123, 124, 
193, 194, 202, 203, 206, 238, 240, 257, 
268, 284, 286, 289, 304, 308, 309 

шляхового будівництва, 154 
Винахідництво і раціоналізація, 132, 137, 138, 

140, 143, 151, 154, 158, 159, 163, 166, 180, 
182, 183, 186, 195, 197, 198, 203, 208, 241, 
290 

Відбудова та розвиток народного 
господарства, 107, 119, 120, 122, 127, 275, 
296, 337 

Відділи 
комунального господарства, 45, 106, 119, 

148, 178, 190, 191, 192, 200, 286, 288 
мистецтва, 239 
народної освіти, 224 
охорони здоров’я, 209 
самоуправління, 29, 44 
сільського господарства і колгоспного 

будівництва, 162, 165 
фінансові, 124 
шосейних шляхів, 155 

Війни 
Велика Вітчизняна, 50, 275 
Перша світова, 20, 44, 79 

Військкомати, 11, 41, 272, 309 
Водопроводи, 28 

Г 
Газифікація, 161 
Галревком (див. також – комітети 

революційні), 40, 41, 59, 275, 322 
Гімназії, 18, 28, 47, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 

306, 332 
Губернатори, генерал-губернатори, 23, 27, 32, 

33, 34, 36, 299, 300 

Д 
Друкарні, 101, 249, 257, 299 
Думи, 17, 18, 331 

Е 
Економічне становище, 57, 204 
Електрифікація, 105, 118, 121, 161, 234, 235 
Електростанції, 78, 102, 118, 148, 149, 207, 249 

Ж 
Житлово-комунальне господарство (див також 

– комунальне господарство, 45, 106, 119, 
178, 190, 191, 192, 200, 286, 288 

З 
Заготівля сільськогосподарських продуктів і 

сировини, 96, 153, 154, 166, 167, 175, 176, 
197, 201, 203, 262, 308, 309 



Збитки 
заподіяні німецько-фашистськими 

загарбниками, 116, 128, 130 
заподіяні пожежами, 99 

Збори, засідання, наради 
дореволюційні, 10, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 

235 
радянські, 8, 11, 55, 136, 173, 179, 208, 209, 

238, 248, 251, 276, 290, 322, 324, 326, 
338 

Земельні ділянки, 24, 28, 32, 42, 43, 44, 47, 73, 
74, 75, 79, 136, 138, 154, 233 

Землеволодіння, землевпорядкування, 
землекористування 
селянське поміщицьке і церковне, 24, 33, 

39, 75, 161, 175, 308 

І 
Інспекторати 

фінансові, 7, 299, 341 
шкільні, 7, 79, 80, 306, 307 

Інститути, 81, 82, 111, 171, 184, 185, 187, 188, 
189, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 275, 316, 
324, 335 

К 
Каналізація 28, 42, 45 
Канцелярії, 26, 32, 33, 36 
Капіталовкладення, 121, 167, 172, 174, 177, 

193, 194, 203 
Кінотеатри, 177, 242, 247, 337, 338 
Колгоспи, колгоспники, 11, 107, 114, 118, 119, 

121, 124, 127, 131, 161, 162, 163, 165, 167, 
168, 169, 170, 171, 174, 175, 180, 181, 183, 
184, 257, 271, 274, 290, 337 

Колективізація сільського господарства і 
колгоспне будівництво (див. також – 
колгоспи, колгоспники), 105, 107, 161, 165, 
175, 313 

Комбінати промислові, 131, 132, 133, 134 
Комісії 

архітектурні, 18, 177 
земельні і землевпорядні, 23, 24, 39, 74 
планові, 32, 117, 120, 122, 123 
ревізійні, 22, 61, 76, 91, 95, 146, 265, 266, 

268, 272 
Комітети 

в справах будівництва і архітектури, 18 
в справах фізкультури і спорту, 213, 216 
добровільних спортивних товариств, 208, 

213, 285 
допомоги, 93, 340 
земельні і землевпорядні, 23, 24, 34, 35, 39 
місіонерські, 99 
поліграфії і видавництва, 241, 247, 341 
профспілок, 114, 116, 122, 124, 127, 128, 

129, 131, 132, 135, 137, 139, 140, 143, 
145, 153, 159, 160, 162, 165, 166, 167, 
172, 173, 174, 176, 178, 182, 184, 191, 
192, 193, 194, 195, 198, 203, 209, 211, 

213, 221, 227, 228, 230, 231, 232, 239, 
241, 242, 244, 248, 249, 252, 253, 255, 
256, 260, 261 

революційні, 40, 41 
робітничо-селянські, 340 
санітарні, 27, 33 

Комуністи і комсомольці, 272, 276, 278 
Комуністичний Інтернаціонал, 268, 338 
Комуністичні організації, 59 
Комуністичні партії 

КП(б)У, 180, 214, 215, 243, 255, 265, 266, 
267, 273, 275 

КПЗУ, 10, 46, 52, 54, 56, 59, 275 
КПП, 46 
КПУ, 8, 11, 114, 158, 160, 162, 164, 168, 

169, 177, 182, 183, 212, 213, 217, 245, 
247, 257, 266, 267, 271, 273, 275 

Конгреси миру, 283 
Консисторії, 5, 9, 99, 100, 101, 351 
Контори, 24, 76, 126, 127, 128, 129, 141, 168, 

169, 170, 171, 184, 185, 188, 197, 200, 201, 
202, 243, 246, 247, 262, 263 

Конференції, 232, 282, 283, 284, 286, 292, 311, 
318, 319, 322, 331, 335, 339 

Корисні копалини, 33, 182 
Краєзнавство, 242 
Культосвітні установи, 238 

Л 
Лавра, 9, 101 
Лікарні, лікувальні заклади, 11, 28, 34, 37, 44, 

59, 105, 170, 178, 208, 209, 210 
Ліквідація неписьменності і 

малописьменності, 224 
Ліси, лісове господарство, 24, 25 
Ліцей, 81, 82 
 

М 
Магістрати, 17, 22, 27, 41, 340 
Машинно-тракторні станції, 11, 118, 127, 161, 

164, 174, 180, 258, 273, 274, 286, 288, 337 
Медичні заклади, 11, 147, 209, 235 
Меліоративні роботи, 45, 162, 174 
Меліорація, гідротехніка, 32, 45, 74, 173, 174, 

286 
Мінеральні добрива, 44, 176 
Млини, 10, 33, 39, 42, 45, 142, 145, 181, 302 
Монополія тютюнова, 96 

Н 
Навчальні заклади, 33, 222 
Населення, 10, 18, 19, 25, 28, 33, 34, 40, 41, 42, 

43, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 75, 
80, 87, 88, 89, 99, 103, 113, 114, 116, 117, 
118, 119, 121, 124, 127, 130, 144, 147, 152, 
163, 170, 190, 191, 192, 193, 203, 207, 214, 
216, 223, 224, 242, 247, 252, 253, 257, 258, 



260, 261, 264, 284, 286, 287, 294, 299, 300, 
301, 302, 303, 305, 312, 336 

Недоїмки (див. також – податки, борги, 
боржники, заборгованість), 305 

Німецько-фашистські загарбники (див. також 
– збитки, окупація німецько-фашистська), 
336 

О 
Оподаткування, 20, 28, 75, 76, 305, 309 
Оренда земельних ділянок, 18, 24 
Охорона здоров’я (див. також – аптеки, 

лікарні, лікувальні заклади медичні 
заклади), 18 

П 
Парцеляція, 47, 48, 73, 74, 100 
Педагогічні училища, 82, 222, 223 
Передовики сільського господарства, 162, 163, 

165, 268, 276 
Підпільні організації, 275, 292, 310, 311, 312, 

313 
Підприємства промислові 

дореволюційні, 6, 33 
періоду німецько-фашистської окупації, 

265 
радянські, 6 

Плани 
виробничі, 121, 138, 144, 152, 161, 162, 168, 

176, 178, 195, 207, 217, 225, 226, 236, 
249, 259 

культурного будівництва, 120, 121 
організаційні і господарські, 25, 82 
перспективні плани, 121, 138, 144, 152, 

161, 162, 168, 176, 178, 195, 207, 217, 
225, 226, 236, 249, 259 

промислового будівництва, 179 
шляхового будівництва, 154 

Планування міст і сіл, 142, 177 
Плебісцит шкільний, Пленуми, 47, 182, 208, 

212, 213, 214, 216, 228, 265, 266, 267, 271, 
276, 277, 278, 281, 283, 284, 289, 291, 292, 
295, 296 

Повітові відділи самоуправління, 44 
Повітові староства, 12, 47, 48, 340 
Повстання, 311 
Податки (див. також – борги, боржники, 

заборгованість, недоїмки), 17, 18, 19, 20, 
26, 29, 33, 41, 42, 43, 45, 62, 75, 76, 87, 100, 
124, 299, 300, 304, 305 

Поліграфія, 240, 241, 245, 247, 257 
Політичні в'язні, 256 
Поліція, 6, 10, 12, 33, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 87, 91, 92, 96, 300, 303, 304, 312, 
340 

Поміщицькі та селянські господарства, 34, 75 
Преса партійна, 130, 241, 249, 265, 266, 275, 

325 
Прибутки, видатки 

дореволюційні, 20, 26, 33 

радянські, 43, 76, 87, 103, 182, 291 
Присутствія, 19, 20 
Прокуратура радянська, 116, 117 
Промисловість, 10, 11, 18, 33, 35, 42, 45, 47, 59, 

75, 82, 105, 106, 107, 109, 114, 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 131, 132, 134, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 149, 150, 
154, 158, 163, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 
186, 189, 194, 195, 197, 207, 238, 265, 266, 
268, 271, 284, 286, 287, 288, 296, 299, 304, 
336, 337, 341 

Пропаганда, 8, 47, 92, 134, 213, 242, 252, 255, 
256, 258, 268, 271, 276, 278, 285, 291, 292, 
294, 296, 311, 313 

Профспілки (див. також – комітети 
профспілок), 47, 144, 145, 146, 149, 167, 
174, 175, 178, 180, 185, 187, 188, 189, 190, 
229, 231, 241, 244, 264, 284, 285, 286, 287, 
289, 290, 293, 294 

Профспілкові організації, 92, 137, 142, 143, 
146, 147, 157, 158, 167, 168, 169, 171, 185, 
187, 190, 231, 248, 268, 284, 285, 287, 289, 
290, 291 

Р 
Радгоспи, 11, 118, 119, 121, 127, 131, 161, 163, 

164, 166, 167, 168, 170, 171, 175, 176 
Ради кооперативні і промислові, 207, 208 
Радіофікація, 121, 158, 159 
Раціоналізація, 132, 137, 138, 140, 143, 154, 

158, 159, 163, 166, 180, 182, 183, 186, 195, 
197, 198, 203, 208 

Революційна робота, 7, 350 
Релігійні установи, 102 
Робітники, 24, 42, 47, 94, 119, 124, 132, 137, 

138, 139, 141, 142, 143, 154, 162, 163, 164, 
165, 171, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 
182, 184, 185, 188, 194, 195, 198, 232, 236, 
241, 243, 244, 245, 246, 249, 262, 263, 264, 
283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 
296, 299, 302, 304, 305, 308, 309, 337 

С 
Секти релігійні, 48 
Селянські господарства, 23, 34, 44, 119, 163 
Селянські заворушення, 39 
Семінарії учительські, 81, 83 
Сільське господарство, 10, 11, 46, 61, 74, 82, 

105, 107, 114, 119, 120, 121, 122, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 180, 183, 187, 190, 
234, 235, 236, 262, 265, 268, 273, 287, 288, 
289, 290, 293, 294, 296, 300, 302, 336, 351 

Соціалістичне змагання, 142, 143, 144, 147, 
164, 180, 181, 183, 266 

Соціальне страхування., 287, 290, 299 
Спілки кооперативні, 94, 95 
Староства, 6, 7, 10, 28, 29, 42, 43, 46, 47, 48, 56, 

58, 59, 89, 93, 299 



Страйки, страйковий рух, страйкова боротьба, 
мітинги, маніфестації, 29, 48, 268, 278, 310, 
339 

Суди 
дореволюційні, 7, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 
радянські, 268, 287, 303, 341 

Судові справи, 61, 116 

Т 
Тваринництво, 11, 45, 114, 118, 160, 161, 162, 

163, 164, 166, 174, 227, 337 
Театри, 58, 59, 252, 253, 254, 255, 314, 318, 

323, 324, 329 
Товариства, 7, 10, 31, 32, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 60, 80, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 97, 98, 134, 136, 138, 139, 140, 159, 
171, 172, 176, 181, 182, 185, 191, 192, 193, 
195, 197, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
212, 213, 214, 215, 216, 221, 223, 227, 228, 
230, 232, 241, 245, 246, 284, 285, 290, 291, 
292, 293, 294, 295, 296, 300, 302, 308, 314, 
321, 327, 328, 329, 332, 335, 340, 355 

Товарообіг, торгівля, торговельні установи, 10, 
17, 18, 27, 28, 33, 42, 44, 45, 47, 62, 75, 81, 
88, 94, 96, 105, 106, 114, 118, 121, 123, 193, 
194, 202, 203, 206, 211, 238, 240, 244, 257, 
268, 284, 286, 289, 300, 304, 308, 309 

Трести, 131, 134, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 
151, 157, 158, 163, 164, 166, 167, 169, 175, 
176, 179, 180, 181, 182, 190, 194, 200, 241 

Туризм, 214, 276 

У 
Ударництво, 276 
Управи, 7, 17, 18, 19, 20, 26, 45, 148, 297, 300, 

301, 302, 303, 329 
Управління 

в справах архітектури, 177 
в справах поліграфії і видавництва, 247 
воєводські, 6, 7, 10, 42, 45, 46, 47, 51, 53, 

74, 350, 351 
єпархіальне, 9, 99 
житлове, 190, 200 
земельне, 24, 73, 74 
культури, 11, 232, 238, 239, 241, 242, 246 

легкої промисловості, 140, 144 
місцевої і паливної промисловості, 146 
міські, 12, 27, 41, 42, 43, 44 
народногосподарського обліку, 117 
по будівництву в колгоспах, 180 
повітові, 7, 48, 49, 98, 302 
промисловості будівельних матеріалів, 182 
промисловості продовольчих товарів, 194 
сільського господарства, 11, 170, 180 
статистичне, 11, 119 
товариства народних шкіл, 80 
фінансові, 35, 75, 76, 123 

Урожайність, 44, 96, 118, 163 

Ф 
Фабрики, 33, 78, 96, 135, 138, 140, 144, 146, 

179, 299, 304, 337 
Фізкультура і спорт, 87, 213, 216 
Філармонії, 253 
Фірми, 43, 62, 77, 78, 87, 138, 140, 179, 192, 

194, 299, 302, 304, 353 

Ц 
Церкви, костели, синагоги, монастирі, 8, 9, 20, 

25, 59, 74, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 
110, 111, 292, 329, 336, 352, 353 

Ч 
Червона армія, 40, 41, 58, 167, 301, 310 
Червоний Хрест, 99, 160, 294, 295, 327 

Ш 
Шкільні ради, 12, 79 
Школи, 10, 25, 28, 43, 47, 48, 54, 56, 81, 83, 86, 

92, 102, 181, 194, 232, 233, 234, 236, 237, 
265, 275, 276, 281, 282, 286, 289, 293, 307, 
324, 334 

Ю 
Юстиція, 21, 22, 29, 60, 65, 66, 116, 117, 282, 

303 
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