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ПЕРЕДМОВА

Державний архів Івано-Франківської області (ДАІФО) – складова
частина Національного архівного фонду (НАФ) України. Наукова цінність
та історична значимість документів ДАІФО визначається передусім унікальністю західноукраїнських земель – споконвічних етнічних земель українців, які в певні історичні періоди входили до складу різних держав, і на
території яких традиційно проживали представники багатьох національно
стей. Архів зберігає документи з історії західноукраїнських земель у складі
Речі Посполитої (1752–1772), Австрійської (з 1867 р. – Австро-Угорської)
імперії (1772–1918), ЗУНР (1918–1919), Польщі (1919–1939), періодів їх
тимчасових окупацій Росією у Першій та Німеччиною у Другій світових
війнах, а також з історії Станіславської (з 1962 р. – Івано-Франківської) області після возз’єднання Західної України з УРСР і включення її до складу
СРСР (17.09.1939–24.08.1991). На даний час продовжується комплектування архіву документами установ і організацій незалежної України.
Архів створено в грудні 1939 р.; відтоді він неодноразово змінював
назву:
– Станіславський обласний історичний архів (1939–1941);
– Державний архів Станіславської області (1941–1958);
– Станіславський обласний державний архів (1958–1962);
– Івано-Франківський обласний державний архів (1962–1980);
– Державний архів Івано-Франківської області (з 1980 р.).
За час свого існування архів підпорядковувався: Архівному відділу
УНКВС Станіславської області (1939–1941); Відділу державних архівів
УНКВС Станіславської області (1944–1946); Архівному відділу УМВС
Станіславської області (1946–1956); Архівному відділу УВС Станіслав
ського облвиконкому (1956–1960); Архівному відділу виконавчого комітету
Станіславської обласної Ради депутатів трудящих (1960–1963); Архівному
відділу виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради депутатів
трудящих (1963–1977); Архівному відділу виконавчого комітету ІваноФранківської обласної Ради народних депутатів (1977–1988); Головному
архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР і виконавчому комітету
Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів (1988–1991); Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України й виконавчому комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів (1991–
1992); Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України
та Івано-Франківській обласній державній адміністрації (1992–1993);
Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України та ви


конавчому комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів
(1994); Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України
та Івано-Франківській облдержадміністрації (1995–1998); Головному архівному управлінню України та Івано-Франківській облдержадміністрації
(1998–2000); з 01.04.2000 – Держкомархіву України та Івано-Франківській
облдержадміністрації.
До 1939 р. на Станіславщині державного архіву не було, документи
зберігалися безпосередньо в установах і організаціях. У листопаді 1939 р.
розпочав роботу Архівний відділ УНКВС у Станіславській області, діяльність якого була спрямована на організацію обласного архіву. Проводилась
робота з виявлення, взяття на облік документів ліквідованих установ та організацій. Багато зусиль у цій справі доклали перші начальники Архівного
відділу УНКВС – Ф. Е. Безуглий, М. Я. Вощиков, перші директори архіву
– О. В. Іванов, М. Д. Руженцева, співробітники В. С. Коновалова, І. Л. Гакер
та ін. Двадцять п’ять фондів, які були своєчасно виявлені й взяті на облік,
стали основою створення архіву – зараз це найцінніші фонди ДАІФО. Станом на 01.01.1941 в архіві вже зберігалося 670 534 од. зб. (227 фондів) та
12 478 видань.
Війна перервала роботу архівістів. Основні документи не були евакуйовані, а вивезені таємні фонди та документація архіву, в т. ч. облікова,
потрапили під бомбардування неподалік станції Жмеринка. Згідно з актами
від 12.08. та 10.11.1944 про збитки, завдані нацистською окупаційною владою архівним органам м. Станіслава, 167 550 од. зб. та 1200 видань було
знищено і вивезено за межі України: до Німеччини – матеріали політичних
організацій та документи про стан економіки Станіславського воєводства,
до Гданська – фонди польських військових установ та дефензиви, до Кракова – невелику групу документів з фонду Станіславського воєводського управління, до Львова – справи інвалідів та єврейські метричні книги. Оскільки відновити довоєнні облікові дані немає можливості, вивезені матеріали
не включені до реєстру втрачених національно-культурних пам’яток, і на
сьогоднішній день їх подальша доля потребує спеціального дослідження.
Після війни, коли архів відновив свою роботу, на обліку в ньому залишилося 460 494 од. зб. (278 фондів)*.
У повоєнні роки архівісти Д. М. Месінг, В. С. Кучна, С. М. Галазика,
П. Т. Осадча, Л. А. Кирилюк, І. І. Строумова, Т. А. Дюкова та ін. під керівни
цтвом П. В. Супруна, Г. М. Педашенко, В. В. Фірсова, І. Л. Гакера, С. А. Шми
рьова, Л. А. Підгайчук, М. П. Кухтара провели роботу з упорядкування та
науково-технічного опрацювання документів архіву, які надійшли в основному в розсипу або в фасцикулах (великих зв’язках непідшитих документів). За
свою працю колектив архіву першим серед інших архівів України в 1949 р.
був нагороджений перехідним Червоним Прапором МВС УРСР.
З перших днів існування архіву його працівники розпочали також
невтомну пошукову роботу. В 40–60-х роках ними були закаталогізовані документи про стан промисловості, сільського господарства, освіти, культури,
охорони здоров’я, страйковий рух на західноукраїнських землях. Роботу з
каталогізації проводили архівісти Д. М. Месінг, Л. М. Правдива, С. М. Гала*ДАІФО, ф. Р-98, оп. 1, спр. 1а, арк. 262–264; ф. Р-906, оп. 2, спр. 33,
арк. 1–8, 9; ф. Р-909, оп. 1, спр. 1151, арк. 1–4.


зика, Л. Т. Тайтлер та ін. Виявлені архівістами документи були використані
господарсько-економічними установами під час відбудови області після
війни. Так Станіславській міській електростанції були передані плани підземної кабельної високовольтної сітки, міськкомунгоспу – плани й креслення каналізаційних систем. Технічні описи, плани, креслення з регуляції рік
Дністер, Лімниця, Ворона були використані при укріпленні їх берегів. Архівні документи про поклади корисних копалин, геологічну будову Карпат,
підземні багатства Прикарпаття дали надзвичайно цінну інформацію для
розвідки і розробки підземних багатств краю.
У 1960 р. був опублікований “Путівник по Державному архіву
Станіславської області”*, який вперше ознайомив широку громадськість
зі змістом документів, які перебували на загальному зберіганні. Роботу з
підготовки путівника здійснили архівісти Л. А. Кудрява, Д. М. Месінг,
С. А. Шмирьов, Н. Л. Родинка. У 1983 р. вийшло друге, доповнене і пере
роблене, видання путівника. Крім того, на цей час архівістами підготовлено
численні публікації у пресі, наукових виданнях, дев’ять збірників документів. Збірник документів “Німецько-фашистські окупанти на Станіславщині
та боротьба з ними за вигнання з області (1941–1944)” та “Хронологічний
довідник про тимчасову окупацію німецько-фашистськими загарбниками
населених пунктів Станіславської області і звільнення їх Радянською Армією (1941–1944)”, підготовлені архівістами в 1948–1950 рр., хоча й не
були з невідомих причин опубліковані, стали дуже цінними для дослідників і популярними серед них посібниками з історії краю в період Другої
світової війни**. У роботі над їх підготовкою брали участь Д. М. Месінг,
Л. А. Підгайчук, Є. Г. Богданова, І. Л. Філіпова, В. І. Гриценко, Л. А. Кирилюк, І. Ф. Кухтар, А. М. Педашенко, М. П. Хвостін, М. Л. Гакер, Ю. М. Абрамов, М. Я. Струнський.
Працівники архіву брали участь у підготовці відповідного тому “Історії
міст і сіл Української РСР”***, присвяченого Івано-Франківській області, членами його редколегії були А. М. Педашенко та Л. М. Правдива. Директор архіву К. П. Мицан є співупорядником 5-томного збірника “Західно-Українська
Народна Республіка. 1918–1923. Документи і матеріали”**** – унікального у
світовій історичній науці видання, яке через призму документів і матеріалів
висвітлює історію держави від моменту виникнення до кінця існування. Ча
стково на основі документів ДАІФО велась підготовка до публікації томів,
які стосуються Івано-Франківської області, таких вагомих видань як “Реабілітовані історією”*****, “Книга Пам’яті України”******, членом редколегії
*Путівник по Державному архіву Станіславської області / Упоряд.: Л. А. Куд
рява, Н. Л. Родинка, Д. М. Месінг, С. А. Шмирьов. Редкол.: П. М. Яцків (ред.) та ін.
– Станіслав, 1960. – 171 с.
**ДАІФО, ф. Р-909, оп. 1, спр. 41, арк. 1–148; спр. 64, арк.1–315.
***Історія міст і сіл Української РСР: В 26-ти томах. – Івано-Франківська
область. – К., 1971. – 639 с.
****Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Документи і мате
ріали у 5-ти томах. / Укладачі: О. Ю. Карпенко (відп. ред.), К. П. Мицан. – ІваноФранківськ, 2001–2007.
*****Реабілітовані історією. Івано-Франківська область: У 5-ти томах.
– Івано-Франківськ, 2000–2003.
******Книга Пам’яті України. Івано-Франківська область: У 3-х томах.
– Львів, 1998–2003.


яких також є директор архіву К. П. Мицан. Світлини з фондів ДАІФО стали
окрасою ілюстрованої історії краю “Прикарпаття: спадщина віків”* – унікального видання, яке нещодавно побачило світ. А безпосередньо агітаційні
матеріали ДАІФО мешканці Івано-Франківська мають можливість побачити
на виставках до дня міста. За неповних сім десятків років існування архіву
виросла ціла плеяда архівістів, кожен з яких зробив свій внесок у розбудову
архівної справи на Прикарпатті.
Загалом, протягом всього періоду діяльності ДАІФО як державна
установа забезпечував комплектування, постійне зберігання, охорону, ре
ставрацію, консервацію документів НАФ та всебічне використання наявної
в них інформації, здійснював управління архівною справою й діловодством
на території області, керівництво 14 архівними відділами райдержадміні
страцій та п’ятьма архівними відділами міських Рад. На сьогоднішній день
архів має наступну структуру: директор, два заступники, режимно-секретна
служба та відділи (зберігання, обліку та довідкового апарату, формування
НАФ та діловодства, інформації та використання документів, фінансовоекономічний, фізичної схоронності документів). Станом на 01.01.2008 кількість штатних працівників архіву становила 32 чол.
До квітня 1940 р. архів не мав свого приміщення, тому Архівний
відділ НКВС орендував невеликі приміщення у приватних осіб. Для створення належних умов зберігання документів, наданих у березні 1940 р.,
площ було недостатньо. У виділеній в 1947 р. будівлі єзуїтського костелу на
вул. Грюнвальдській, 3 архів перебував до 1998 р. У червні 1998 р. архів
переїхав у приміщення колишньої галантерейної бази на вул. Сагайдачного,
42а. Площі її споруд повністю задовольняють потреби архіву. На сьогоднішній день успішно завершується хід реконструкції галантерейної бази
“Галант” під архівосховища, які відповідали б основним вимогам до зберігання документів, здійснюється обладнання їх сучасними стелажами. Усі
інформаційні ресурси архіву, які до цього часу знаходилися в трьох різних
приміщеннях, зосереджені в одному місці. У читальному залі створені комфортні умови для роботи дослідників.
Станом на 01.01.2008 в ДАІФО на зберіганні знаходилось 3434 фонди, 657 382 од. зб. за 1752–2007 рр., 44 од. зб. науково-технічної документації за 1960–1976 рр., 34 866 од. зб. фотодокументів за 1945–1990 рр., 83 од.
зб. фонодокументів за 1947, 1960–1990 рр.
Усі документи архіву поділено на дві великі групи: фонди періоду до
1939 р. та після 1939 р. 578 фондів періоду до 1939 р. включають відносно невеликі групи документів часів Речі Посполитої, Першої світової війни
та ЗУНР і дві основні групи документів австрійського (1772–1918) та поль
ського (1919–1939) періодів.
Оскільки Галичина в Першій світовій війні стала ареною запеклих
боїв, то особливо цінними є документи цього періоду: фонди начальників
повітів (975 од. зб. за 1914–1918 рр.), комендантів, управління завідувача
пересуванням військ Галицького округу (1916–1917), міських поліцейських
управлінь, військової міліції, урядників поліцейських дільниць, комісій із
встановлення збитків, заподіяних приватним особам війною 1914–1918 рр.
*Прикарпаття: спадщина віків. Пам’ятки природи, історії, культури,
етнографії. Історико-культурологічне видання / Гол. ред. М. Кугутяк. – Львів, 2006.
– 568 с.


та фонди повітових бюро й будівельних експозитур з відбудови Галичини
вже польського періоду, які, як видно вже з назв фондів, містять цінну інформацію про історію краю саме в цей драматичний період історії.
Хоча в ДАІФО немає окремих фондів органів влади ЗУНР, документи з її історії виявлені в інших фондах та бібліотеці архіву. Серед них
–“Збірник законів, розпорядків та обіжників проголошених державним
Секретарятом Зах. Укр. Нар. Републики” (1918), який включає “Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої
австро-угорської монархії” від 13.10.1918, закони від 16 і 21.11.1918 про
тимчасову адміністрацію і організацію судової гілки влади та ін.; “Вісники державних законів і розпорядків Західної Области Української Народної Республики” (1919), в якому опублікована і “Ухвала Української Національної Ради з дня 3 січня 1919 р. про злуку Західно-Української Народної
Републики з Українською Народною Республікою” та ін.; інформаційні
матеріали періоду ЗУНР із колекції інформаційних матеріалів для населення (оголошення, звернення УНРади, Державного секретаріату, Начальної
Команди Української Галицької Армії та ін.; відозва УНРади в Станіславі
від 1 листопада 1918 р. про встановлення української влади в повіті; оголошення про створення для запобігання анархії, голоду і неспокою при повітовій УНРаді в Станіславі тимчасової спільної адміністративної комісії з
представників УНРади, Польського повітового комітету, єврейської та німе
цької національних Рад; протоколи засідань магістрату Станіслава у період
ЗУНР; закон про амністію 1921 р., розроблений урядом ЗУНР в екзилі; звернення Української Національної Ради від 1 листопада 1921 р. до населення
Західної України, листівки із закликами до бойкоту польського перепису
населення 1921 р.; інформації про діяльність українських урядів у еміграції,
колишніх членів Української Національної Ради, Євгена Петрушевича та
інших лідерів українських організацій у Польщі та за кордоном; друкований орган уряду ЗУНР “Український прапор”. У фондах повітових шкільних рад та бібліотеки також є “Вісники Державного Секретаріяту освіти
й віросповідань” (1919), які містять шкільні закони, розпорядження щодо
державної мови, змін у галузі шкільництва; списки вчителів, які склали присягу ЗУНР; автограф Агенора Артимовича. У колекції документів з історії
освіти періоду ЗУНР зберігається інструкція Міністерства народної освіти
УНР до закону про управління освітою в Українській Народній Республіці
та автограф і особиста печатка міністра віросповідань УНР професора Івана
Огієнка (митрополита Іларіона).
В архіві є окремий фонд Начальної Команди Української Галицької
Армії; інформації про перехід у Чехословаччину українських військових
формувань; донесення органів поліції та листування про нагляд за колишніми військовослужбовцями УГА, УСС, військовополоненими; список командного складу УГА та її колишніх військовослужбовців – мешканців окремих
повітів Станіславського воєводства; унікальний альбом фотографій видатних українських діячів, вояків УГА, УСС та інших військових формувань,
цивільних та військових осіб, звільнених у 1920-х рр. з таборів, у т. ч. Євгена Коновальця, Софії Галечко, Григорія Коссака, Лева Бачинського, Кирила
Трильовського, Ярослава Барановського, Дмитра Палієва, Юрія Стефаника,
Матвія Стахова та ін.
Крім цього, в архіві є фонд Управління коменданта Армії УНР, матеріали про перебування частин Армії УНР у Снятинському повіті, протоко10

ли допитів, списки та фотографії окремих військовослужбовців Армії УНР,
листування з питань розслідування діяльності генерал-хорунжого Армії
УНР Юрія Тютюнника.
З цієї буремної доби архів зберігає і матеріали слідства та листування з питань переходу групою осіб на чолі з Нестором Махном польськорумунського кордону та їх інтернування, у т. ч. лист Нестора Махна від
23.04.1922.
Фонди польського періоду (1919–1939) вигідно вирізняються повнотою комплектування і відображають найрізноманітніші аспекти розвитку
Польщі загалом та Станіславського воєводства зокрема: адміністративно-територіальний поділ, соціально-економічну та суспільно-політичну
й релігійну ситуацію, виборчі процеси, діяльність органів влади, поліції
й місцевого самоврядування, стан преси, освіти та ін. Документи ДАІФО
ілюструють політику польської влади, спрямовану на придушення україн
ського національно-визвольного руху та полонізацію українського населення. Значну частину документів, які стосуються суспільно-політичного руху,
розсекречено лише в 1990–1994 рр., і вона, на нашу думку, ще не в повній
мірі введена в науковий обіг.
Архів зберігає документи з історії українського національно-визвольного руху у всіх його аспектах та проявах. Серед них – законопроект українських депутатів сейму про закріплення в конституції Польщі прав автономії для Західної України; інтерпеляції українців-депутатів сейму Лева
Бачинського, С. Назарука та ін., прокламації, вимоги, протести українського
населення проти політичного терору, “пацифікації”, безчинств органів
поліції та їх каральних загонів, порушень і фальсифікацій під час проведення виборів та переписів населення, переслідувань і незаконних звільнень
українців з роботи; звіти й донесення органів влади й поліції про виступи
українського населення проти рішення Ради Амбасадорів про приєднання Західної України до Польщі, бойкот українським населенням перепису
1921 р. і виборів до сейму й сенату Польщі 1922 р., призовів до польської
армії, протести українських організацій і населення проти законопроектів
уряду Польщі, спрямованих на колонізацію Західної України, боротьбу української громадськості проти полонізації, за викладання у школах рідною
мовою; розпорядження органів влади, військових і правоохоронних установ про боротьбу з українським національно-визвольним рухом; матеріали
діяльності українських партій, громадських організацій, товариств. Серед
них і унікальні документи: відозви, листівки УВО-ОУН із закликами до
боротьби за Українську Соборну Самостійну Державу, українську школу, з
приводу відзначення річниць проголошення ЗУНР та її злуки з УНР; лист та
автограф Степана Бандери; фотографія видатних членів ОУН Миколи Сціборського, Дмитра Андрієвського, Д. Демчука, Л. Костаріва, П. Кожевнікова, В. Дренькайла та ін.
Матеріали з історії українського національно-визвольного руху містяться також у справах із фондів органів юстиції, які належать до групи
т. зв. “політичних”: про обвинувачення осіб у діяльності, спрямованій проти
польської держави, за приналежність до УВО-ОУН, ФНЄ, УСРП, організацію осередків “Пласту”, нелегальний перехід у 1938–1939 рр. польськочехословацького кордону з метою вступу до легіону “Карпатська Січ” та
ін. Серед них і справа захисту адвокатом д-ром Я. Крижанівським о. Івана
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Лятишевського – пароха в Ланчині, обвинуваченого у підробці документів
(за внесення в метричні книги прізвищ в існуючій українській мовній транскрипції та вимові), яка є, на наш погляд, показовою для даного історичного
періоду. У фондах зберігаються матеріали розслідування резонансної акції ОУН – нападу на пошту в Городку, справи відомих українських діячів
Степана Бандери, Івана Голуба, Михайла Горбового, Катерини Зарицької,
Степана Кузика, Остапа Луцького, Дмитра Палієва, Кирила Трильовського, Дарії Полотнюк (Ірини Вільде), Олени Кисілевської (Олени Галичанки),
Миколи Ясінського та ін. У справах містяться протоколи допитів, конфісковані поліцією унікальні матеріали – комунікати керівництва УВО-ОУН, друковані органи “Сурма”, “Розбудова нації”, заборонені цензурою й конфісковані видання (“Катехизм українця”, “Український голос”, “Народне слово”,
“Світ молоді”, “Голос Покуття”, “Новий час”, “Дзвіночок”, брошура “До
боротьби за душу української дитини”, драма Бориса Грінченка “За батька
(степовий гість)”, твір М. Романенчука “Бій під Крутами”, збірник україн
ських різдвяних колядок “Прийди, месіє наш”, великодня листівка “Христос воскрес – воскресне Україна!” (худ. Святослав Гординський), рукописи, листи, фотографії, автографи відомих осіб – Лева Бачинського, Марка
Черемшини, Ірини Вільде, Олени Галичанки, Дмитра Левицького, Остапа
Луцького, Андрія Мельника, Юлія Олесницького, Кирила Трильовського,
Семена Стефаника, Марії Омельченко, Володимира Целевича та ін.
Загалом, фонди органів влади, суду, прокуратури, поліції, доповнюючи один-одного, створюють цілісний суспільний блок. Найбільш інформативними серед їх документів є: інформаційні комюніке Міністерства внутрішніх справ; звіти воєводських управлінь Польщі, інформації повітових
староств, донесення, рапорти секретних агентів поліції про політичну ситуацію, стан безпеки, діяльність політичних партій, громадських організацій,
товариств, профспілок, страйковий рух; статути, короткі характеристики,
відомості про органи правління партій та громадських об’єднань.
Органи державної влади до 1939 р. представлені фондами найвищого адміністративного органу на території воєводства польського періоду –
Станіславського воєводського управління, повітових староств, які діяли в
австрійський і польський періоди, та тимчасових російських окупаційних
органів влади періоду Першої світової війни.
Матеріали, що відображають діяльність повітових староств, зберігаються у 13 фондах (15 177 од. зб. за 1893–1939 рр.). Крім документів,
які висвітлюють історію краю у польський період, у фондах повітових староств зберігаються циркуляри міністерств і відомств Австрії, Галицького
намісництва, окремі документи про суспільно-політичний рух в АвстроУгорській імперії, діяльність осередків “Січі” та ін.
У зв’язку з тим, що на зберігання до архіву надійшли документи тільки дев’яти повітових староств, чи не єдиним джерелом із вивчення історії
16-ти повітів, які входили до складу Станіславського воєводства, є фонд
Станіславського воєводського управління. Слід зауважити, що це, на нашу
думку, найцінніший фонд ДАІФО, який включає 15 812 од. зб. за 1921–
1939 рр. і містить документи з історії ЗУНР, українського національно-визвольного руху, історії Польщі, у т. ч. документи центральних органів влади, Білостоцького, Віленського, Волинського, Краківського, Люблінського,
Львівського, Поліського, Тернопільського воєводських управлінь та органів
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поліції, чисельну групу джерел з історії польської, єврейської, німецької національностей та ін.
Органи поліції представлені фондами періоду Першої світової війни
та польського періоду – Станіславського воєводського управління поліції
(2 885 од. зб.), 13 повітових управлінь поліції (1 534 од. зб.), Станіславського
міського комісаріату (279 од. зб.) та постерунків поліції (125 фондів, 2 680
од. зб.). Серед них і фонди з групи полоністики ДАІФО: Перемишльського
окружного, Сяноцького та Яслівського повітових управлінь поліції.
Серед групи фондів військових інституцій, крім названих вище уста
нов періоду Першої світової та ЗУНР, є ще фонди окремих формувань та
мілітаризованих організацій польського періоду.
Цікавим, на наш погляд, є і фонд Городенківського комісаріату прикордонної охорони, який містить документи про політичну й криміногенну
ситуацію на польсько-румунському і польсько-чехословацькому порубіжжі
в 1921–1939 рр.
Хоча судочинство краю представлене в архіві далеко не в повному
обсязі, але наявні фонди установ юстиції дають уявлення про його структуру в цілому, причому в різні історичні періоди. Станова система судочинства, яка існувала в Австрії до 1849 р., представлена всіма видами судів
– фондом шляхетського суду в Станіславі (1792–1856), окремих магістратських (1790–1867) та домінікальних (1830–1855) судів. В архіві є документи
Станіславського й Коломийського окружних (6 458 од. зб. за 1879–1939 рр.)
та 18 повітових судів (10 644 од. зб. за 1877–1939 рр.), які почали діяти після впровадження нового австрійського Положення про судоустрій 1849 р.
Гродські суди – реорганізовані в результаті судової реформи 1928 р. у Польщі повітові суди – безпосередньо представлені 25-ма фондами. Їх доповнюють п’ять фондів судових виконавців, які діяли при них. Крім фондів судів
загальної юрисдикції, на зберігання до архіву надійшов і фонд районного
військового суду в Станіславі (1919–1926), який належав до спеціальних
судів.
Щодо документів органів прокуратури, то в ДАІФО є тільки один
фонд Станіславської державної прокуратури австрійського періоду (163 од.
зб. за 1863–1918 рр.) та три фонди прокуратур окружних судів польського
періоду (4 761 од. зб. за 1919–1939 рр.), серед яких фонд Сяноцького відділення прокуратури Яслівського окружного суду, який теж належить до групи
полоністики ДАІФО. Крім цього, в архіві є 32 фонди адвокатів (296 од. зб.
за 1907–1939 рр.) та 18 фондів нотаріусів (1 116 од. зб. за 1873–1939 рр.).
У фондах судів, окрім матеріалів, які висвітлюють суспільно-політичну, криміногенну ситуацію, є матеріали й про різноманітні аспекти соціально-економічного розвитку краю, врегулювання проблем у сфері майнових
та сімейних відносин: справи про встановлення батьківства, спадщини на
майно, опіки над неповнолітніми дітьми, сплату аліментів, надання дозволів на одруження, визнання прав власності, за позовами осіб про врегулювання фінансово-майнових спорів; заяви про записи в іпотечні книги прав
власності та рішення суду з питань їх розгляду; акти про смерть мешканців
міста Галича (1848–1855 рр.); свідоцтва про смерть мешканців міста Кути
(1833–1855 рр.); книги обліку домоволодінь і земельних ділянок; збірники
документів (судові рішення, вироки, скарги, апеляції та документи їх розгляду, свідоцтва про народження, шлюб, смерть, посвідчення особи, декла13

рації про успадкування, право власності, заповіти, дарчі грамоти, нотаріальні акти – договори (про купівлю-продаж, дарування майна та ін.), контракти
(шлюбні, дарчі, купівлі-продажу, обміну нерухомого майна) з додатками
планів розташування окремих об’єктів нерухомості, боргові зобов’язання
та ін.). У фондах нотаріусів також є збірники нотаріальних актів, які містять
перші примірники договорів, контрактів, заповітів, дарчих грамот, боргових
розписок та ін.
Органи місцевого самоврядування представлені документами Тимчасового відділу самоврядування у Львові (1920–1927), фондами окремих
повітових відділів (836 од. зб. за 1884–1913, 1919–1939 рр.) та органів самоврядування міських і сільських громад Станіславського воєводства. Серед
документів є інформації про діяльність магістратів, гмінних управ, соціально-економічний розвиток населених пунктів, плани міст. До найдавніших
документів архіву належить фонд магістрату Войнилова (1773–1795). Матеріали з історії міста Станіслава за 1841–1939 рр. зберігаються у фондах
магістрату, міської управи міста, гмінних управ Княгинин-Села та Княгинин-Колонії – населених пунктів, які в 1924 р. були приєднані до Станіслава.
Загалом, це одні з найцікавіших фондів архіву, оскільки містять інформацію
про соціально-економічний, суспільний, культурно-освітній розвиток, забудову й благоустрій міста. Серед документів – проект статуту (1868), опис
майна і капіталу громади (1889, 1894), бюджет міста (1890); звіти про епідемії, збитки від пожеж, граду та інших стихійних лих (1884–1915); план,
фотографія герба, анкети на видачу посвідчень мешканцям, журнали переписів населення за 1857, 1880, 1900 рр. (це єдині переписи, які зберігаються в архіві); списки мешканців міста станом на серпень 1939 р., власників
будинків (1870, 1880), призовників та ін. У цих фондах збереглися й цікаві
документи з історії інших міст Польщі.
Інформацію про стан промисловості, сільського господарства, торгівлі, банківської системи, аграрні відносин, процеси парцеляції та концентрації земельних угідь, становище у сфері власності на землю, страйковий
рух, безробіття тощо містять документи 67 фондів. Економічна ситуація
краю представлена документами практично всіх галузей народного господарства. В архіві є фонди Станіславського окружного гірничого управління
(2 070 од. зб. за 1872–1939 рр.) та інших установ і підприємств гірничорудної промисловості, Станіславського промислового інспекторату, заводів,
Станіславської міської електростанції, друкарні, управлінь із регуляції рік,
Станіславського відділення Львівської окружної Дирекції державних залізниць, Станіславської фінансової палати та фінансових управлінь державними акцизами та монополіями, відділення державного “Банку польського”
у Станіславі, установ торгівлі, кооперації, сільського господарства, у т. ч.
Львівської окружної та Станіславської воєводської земельних палат, сільськогосподарського інспекторату, окружних та повітових земельних управлінь, бюро з фінансово-земельних питань, арбітражних управлінь у майнових справах землевласників; еміграційної біржі та фонду праці, окружного
управління фонду безробітних, еміграційного синдикату та інших установ.
Серед документів цих фондів – анкетні дані, плани, креслення, технічні
описи, плани-проекти підприємств, установ; відомості про стан гірничої
промисловості, поклади корисних копалин; листування з питань видачі дозволів на будівництво; матеріали про міграцію населення воєводства, у т. ч.
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особові документи осіб, які оформляли дозвіл на виїзд за кордон, та іноземців, які проживали в Станіславському воєводстві.
Джерела з історії освіти містяться як у фондах органів освіти
(Станіславського та Коломийського шкільних інспекторатів (3 117 од. зб.,
1908–1939 рр.), чотирьох повітових шкільних рад (2 148 од. зб., 1881–
1933 рр.), державної екзаменаційної комісії з атестації вчителів початкових
шкіл), так і у фондах навчальних закладів – дев’ятьох учительських семінарій (367 од. зб., 1873–1938 рр.), 26 гімназій (1056 од. зб., 1785–1939 рр.),
двох ліцеїв, 53 народних шкіл (1726 од. зб., 1861–1939 рр.). Освітянські документи, як відомо, за відсутності відповідних метричних документів, стають цінними генеалогічними матеріалами, оскільки в журналах успішності
або класних журналах навчальних закладів є й біографічні дані про учнів.
25 фондів українських громадських організацій і товариств (“Просвіта”, “Каменярі”, “Січ”, “Сільський господар”, “Рідна школа”, “Сокіл”,
“Союз українок”, Марійської конгрегації жінок і дівчат, куренів “Пласту”,
УФОТО) та 44 фонди польських громадських об’єднань суттєво доповнюють картину суспільно-політичного життя Станіславського воєводства. Цікаві матеріали про розвиток туризму і потенційні можливості краю є, наприклад, у фондах Станіславського відділення “Польського татранського
товариства”, міжкомунального союзу “Карпати Східні”, “Товариства приятелів Гуцульщини”.
Унікальна колекція метричних книг церков, костелів, синагог
Станіславського воєводства (916 од. зб. за 1752–1938 рр.), в умовах підвищеного інтересу до генеалогії, широко використовується для довідкової
роботи. Разом із колекцією, до найдавніших документів архіву належать і
матеріали фонду Коломийського римо-католицького деканату (115 од. зб.,
1769–1938 рр.), серед яких є розпорядження римо-католицької митрополичої консисторії та Львівського архієпископа (1780–1925), результати канонічних візитацій парафій у 1769–1774 рр., деякі документи про діяльність
церковних братств. Документи фонду Станіславської греко-католицької
консисторії (1 199 од. зб. за 1788–1944 рр.) теж належать до найцінніших
фондів архіву, оскільки висвітлюють значний хронологічний період та містять численну інформацію з історії релігії та діяльності церковних установ
Станіславської єпархії, яка охоплювала територію сучасної Івано-Франківської області та деяких районів Тернопільської та Чернівецької областей.
У фонді зберігаються протоколи засідань консисторії, єпархіального суду,
церковних товариств, відомості про діяльність і особові справи священиків,
студентів духовної семінарії, описи майна парафій, листування Львівської
митрополичої та Станіславської консисторій з парафіями, деканатами, священиками.
У фондах ДАІФО є численна група джерел з історії іудейської громади
краю. Наявні окремі фонди Станіславської, Коломийської, Заболотівської,
Княгиницької, Отинійської та Тлумацької єврейських релігійних громад,
Станіславської єврейської гімназії, Коломийського приватного загальноосвітнього жіночого ліцею, Станіславської професійної жіночої школи та
Станіславського єврейського гуманітарного товариства “Ахдут Бнай Бріт”.
Разом із тим, чимало документів з історії євреїв містять інші фонди архіву.
Серед фондів періоду до 1939 р. є лише один особовий фонд –
Станіславського воєводи Стефана-Віктора Паславського (12 од. зб. за 1885–
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1939 рр.), серед документів якого є матеріали про суспільно-політичний рух
у м. Торунь, Білостоцькому та Станіславському воєводствах, біографічні
документи родини Паславських, листи, грамоти та ін.
Крім згаданих вище колекцій, у 2005 р. під час впорядкування фондів
науково-довідкової бібліотеки архіву була створена “Колекція інформаційних матеріалів для населення”, яка включає 495 плакатів, оголошень, афіш,
стінних газет та інших агітаційних матеріалів за 1875–1944 рр. Серед них –
запрошення на бенефіс 11 та 18 травня 1875 р. в Станіславі Лева Наторського та Марії Романович – акторів українського театру товариства “Руської
Бесіди” у Львові; інформаційні матеріали періоду ЗУНР, Першої і Другої
світових воєн та ін.
Фонди періоду після 1939 р. поділяються на три групи: документи
радянського періоду (1939–1941, 1944–1991), періоду німецької окупації
(1941–1944) та незалежної України (1991–2006).
Документів довоєнного часу (1939–1941) збереглося надзвичайно
мало. В них лише частково висвітлено перші кроки встановлення радян
ської влади на західноукраїнських землях.
Цінними є фонди установ, організацій і підприємств періоду німе
цької окупації Станіславської області (1941–1944), частково розсекречені в
1992–1993, 1995, 1998–1999 рр. Вони містять директиви, циркуляри і розпорядження губернатора дистрикту Галичина, документи Львівського апеляційного суду, окружних староств, міських та волосних управ, Коломийського окружного шкільного інспекторату, цивільні та кримінальні справи судів,
документи бірж праці, кас соціального забезпечення та ін. У 2002 р. на облік надійшла й цікава колекція документів періоду Другої світової війни
(12 од. зб. за 1941–1945 рр.): накази, протоколи допитів та інші матеріали
про перебування громадян у гестапо; фотографії розкопок захоронень масових жертв, що загинули від рук нацистів, на території єврейського цвинтаря
м. Станіслав.
Фонд Станіславської надзвичайної державної комісії з обліку збитків і злодіянь, заподіяних німецькими загарбниками та їх спільниками,
розсекречений у 1990 р., містить постанови, доповідні записки, спеціальні
повідомлення, відомості, акти Надзвичайних державних комісій (обласної,
районних), протоколи допитів свідків злочинів, списки замордованих, розстріляних та вивезених до Німеччини жителів області, узагальнюючі дані
про злочини окупантів та ін. У фонді також зберігаються документи про
Голокост єврейського населення області.
На зберігання до держархіву області надійшли від Управління СБУ
Івано-Франківської області фільтраційні справи громадян, що повернулися з примусових робіт у Німеччині та кримінальні справи реабілітованих.
Серед них – матеріали архівно-слідчої справи Лукача Семена Михайловича
– єпископа, професора богослов’я Станіславської духовної семінарії, оголошеного Папою Римським блаженним як новомученика і вірного слуги Божого УГКЦ, репресованого в 1949 р. за ст. 54-10 ч. 2-а КК УРСР.
До фондів радянського періоду належать документи місцевих органів державної влади і управління, органів юстиції, суду і прокуратури;
виборчих комісій з виборів до Верховних Рад СРСР і УРСР, місцевих Рад
народних депутатів; організацій, підприємств народного господарства (промисловості, аграрного сектору, фінансів, торгівлі, споживчої кооперації,
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комунальної сфери, транспорту, зв’язку, органів статистики, державного
контролю), установ і організацій культури, побуту, органів народної освіти,
навчальних закладів, культосвітніх організацій, органів охорони здоров’я
і лікувальних закладів, установ соціального забезпечення та громадських
організацій. Найважливіша частина з цієї групи – це фонди виконавчих комітетів обласної, районних, міських, сільських та селищних Рад депутатів
трудящих.
Документи фонду виконавчого комітету Івано-Франківської обласної
Ради народних депутатів належать до групи найцінніших фондів радянського періоду, оскільки містять комплексні відомості про народногосподарський, соціально-культурний розвиток області в той час. Ці документи
активно використовуються для довідкової роботи, оскільки серед них є:
протоколи засідань, постанови, розпорядження, рішення облвиконкому (в
тому числі важливі рішення майнового характеру – про виділення і передачу
приміщень, відведення земельних ділянок, створення установ, організацій
та ін.); документи про підготовку та проведення виборів; постанови, подання про нагородження орденами і медалями; документи про адміністративно-територіальні зміни та ін. Чисельною є група документів фонду, яка висвітлює становище в сільському господарстві, складні процеси перебудови
його на т. зв. “соціалістичних засадах”. Документи, що стосуються репресій
проти селянства (рішення облвиконкому від 15, 20 березня 1951 р. “Про
виселення куркульських сімей з території Станіславської області”, списки
куркульських господарств та ін.), були розсекречені в 1990 р. У фонді облвиконкому містяться документи про масові переселення українців з Польщі
та поляків з України, мешканців Станіславщини у східні та південні обла
сті України і в Казахстан, “зселення” хутірських господарств та ліквідацію
в області цілих населених пунктів. Доповнюють документи облвиконкому
матеріали райміськвиконкомів, облфінвідділу та районних фінвідділів, переселенського відділу при управлінні сільського господарства і заготівель
Станіславської області та ін.
У документах фонду Уповноваженого Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР у Станіславській області є детальна інформація
про релігійну ситуацію в області (1944–1987), зокрема вони висвітлюють
драматичний період історії римо-католицької та греко-католицької церков
у 1944–1987 рр. Фонд містить: звіти, таблиці про наявність релігійних громад, товариств, діючих храмів 1944–1945 рр.; документи про діяльність та
закриття монастирів, про ліквідацію УГКЦ у процесі “возз’єднання” греко-католицької і православної церков в області, про використання культових приміщень та ін. Інформацію про релігійну ситуацію в області в 1944–
1964 рр. доповнюють документи фонду Уповноваженого Ради у справах
православної церкви при Раді Міністрів СРСР в Івано-Франківській області
та облвиконкому з даного питання, які в цілому висвітлюють антирелігійну
політику радянської влади.
У ДАІФО зберігаються фонди громадських організацій (1939–1991),
які надійшли 2 вересня 1991 р. з архіву Івано-Франківського обкому Компартії України. Переважна більшість із них – документи обласного, районних та міських комітетів КПУ, комсомольських організацій. Незначна частина – документи політвідділів МТС, первинних партійних організацій
та персональні справи членів КПРС. Фонд обкому КПУ є основною дже17

рельною базою для вивчення історії області в радянський період, оскільки
саме його документи розкривають партійну політику на західноукраїнських
землях: боротьбу з ОУН-УПА, масові депортації населення, розкуркулення селянства, примусову колективізацію, хлібозаготівельні кампанії тощо, і
загалом процеси становлення і утвердження радянського режиму в регіоні.
У стенограмах зборів партійного активу області, партійних конференцій за
1944–1950 рр., у виступах секретарів ОК КП(б)У, начальників обласного
управління та районних відділів НКДБ і НКВС, командуючих Прикарпатським військовим округом, окремих військових формувань, прокурорів є
відомості про діяльність ОУН-УПА. Вони свідчать про розмах та методи
боротьби, дії регулярної армії, факти свавілля з боку військовослужбовців.
Документи підтверджують, що боротьба велася не тільки з ОУН, а з усім
свідомим українством, яке компартійні діячі іменували “жовто-блакитними
залишками українських буржуазних націоналістів”, “куркульством”. Серед
“ворогів” були й учні шкіл, вчителі, цілі родини членів ОУН і “розкуркулених” селян, у т. ч. з малолітніми дітьми. Документи фонду про хід підготовки до виборів до Верховної Ради СРСР 1946 р. яскраво висвітлюють “демократичність” виборів на Західній Україні. Спільні рішення облвиконкому
і ОК КП(б)У та інші документи фонду з питань хлібозаготівель проливають
світло на політику радянської влади щодо українського селянства, особливо
в період неврожаю та голоду 1946–1947 рр. А судові справи цього періоду
з фондів районних народних судів, які також зберігаються в архіві, вражають жорстокістю – за декілька колосків багатодітних матерів засуджують до
5–8 років ув’язнення.
Складні суспільно-політичні процеси 1989–1990 рр. також знайшли
своє відображення в документах фондів колишнього партархіву.
Серед 16 фондів періоду незалежності – документи територіальної
виборчої комісії територіального виборчого округу №85 та колекція документів і матеріалів про хід виборів Президента України та Помаранчевої
революції (2004–2005), окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №79 з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 р. та
агітаційні матеріали виборчої кампанії, обласного відділення фонду “Взаєморозуміння і примирення”, великих промислових підприємств – “Карпатпресмаш”, “Автоливмаш”, Спеціального конструкторського бюро ливарних
автоматичних ліній (СКБ ЛАЛ) та ін.
Архів зберігає 13 фондів особового походження періоду після 1939 р.
Серед них – колекція документів перших архівістів; особові фонди академіка Академії вищої школи, професора, д. і. н. Володимира Грабовецького;
історика-славіста, кандидата історичних наук Ярослава Мельничука; історика-краєзнавця Володимира Морозюка; кандидата сільськогосподарських
наук, члена-кореспондента Лісівничої АН України Павла Трибуна; заслуженого артиста УРСР Олександра Свєтланова та ін. У 2000 р. фонди архіву
поповнилися цікавою колекцією Корнила Когутяка – секретаря Крайової
Управи Братства колишніх вояків І-ої Української Дивізії Української Національної Армії у Канаді. 22 од. зб., які ввійшли в особовий фонд Корнила Когутяка, та 104 найменування книг, часописів та 8 комплектів газет,
що поповнили фонд бібліотеки, висвітлюють 50-літню діяльність Братства,
історію українського війська та загалом проблеми історії та сьогодення
України.
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34 519 од. зб. фотодокументів за 1945–1990 рр. відображають багато
аспектів суспільного, економічного, наукового та культурного будівництва
на Івано-Франківщині. Вони зафіксували відбудову народного господарства
в повоєнні роки, будівництво гігантів промисловості: Бурштинської ГЕС, Калуського хіміко-металургійного комбінату та “Хлорвінілу” (нині “Оріана”),
нафтопроводу “Дружба”, компресорної станції в м. Богородчани і газопроводу “Уренгой – Ужгород”, Коломийського заводу сільськогосподарських
машин та інших об’єктів. В архіві зберігаються також фото видатних людей
Прикарпаття, знімки центральної частини м. Станіслава та окремих будівель (1937–1939): ратуші, театру, пам’ятника Адаму Міцкевичу та ін.
79 од. зб. фонодокументів за 1960–1985 рр. зберігають записи українських народних пісень та творів українських композиторів у виконанні
відомих солістів (Г. Кременя, М. Кривеня, М. Сливоцького, Т. Сорохана,
В. Турко, М. Фокшея та ін.), художніх колективів області (Гуцульського
ансамблю пісні й танцю Івано-Франківської обласної філармонії, оркестрів народних інструментів, ансамблів троїстих музик, дударів, сопілкарів,
дримбарів, цимбалістів, хорових капел, інструментального ансамблю “Усмішка” та ін.) та ін.
У ДАІФО функціонує науково-довідкова бібліотека, в якій станом на
01.01.2008 зберігаються 18 242 примірники книг та брошур XV–ХХІ ст.,
26 924 номери журналів, 1945 річних підшивок газет. На підставі розпоря
дження Представника Президента України в Івано-Франківській області
№163 від 22.04.1993 про повернення Івано-Франківському єпархіальному
управлінню УГКЦ релігійної літератури, яка була вилучена з духовних
семінарій і церков, держархів області згідно акту №1 від 15.06.1993 передав
бібліотеці Богословського катехитично-теологічного інституту 1991 найменування (в кількості 2 861 прим.) літератури. Серед них були й перші
друковані видання в Україні (кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.): знаменита
“Острозька Біблія” (1581), “Євангеліє” (Вільно, 1600), “Часослов” (Львів,
1600) та ін. На даний час у бібліотеці архіву є дві рукописні книги, написані
старослов’янською мовою: “Трефолог” [1431] і “Трефологіон”, які включають щомісячні євангельські читання, молитви; стародруки ХVІ–ХVІІ ст.;
політична, історична, законодавча, довідкова, краєзнавча, природнича, філософська, релігійна література; вісники законів Австро-Угорщини, Галичини, Польщі; енциклопедії, словники та ін. Цінним надбанням архіву є
“Атляс України і суміжних країв”, виданий у 1937 р. у Львові під загальною
редакцією В. Кубійовича. Бібліотека також зберігає колекцію місцевих газет
і журналів, особливо цінними серед яких є газети періоду ЗУНР (“Република”, “Републиканець”), “Діло”, “Нова зоря”, “Новий час”, “Громадські вісті”
та преса періоду німецької окупації (“Українське слово”, “Станиславівське
слово”, “Самостійна Україна”, “Рогатинське слово”, “Краківські вісті” та
ін.). Багато книг і видань мають значну бібліографічну цінність.
				
* * *
У першому томі путівника представлено 578 фондів періоду до 1939 р.,
у другому буде подано фонди радянського періоду (1939–1941, 1944–1991),
Другої світової війни (1941–1944) та періоду незалежної України.
При підготовці путівника був використаний досвід архівістів, набутий
за час існування архіву, науково-довідковий апарат до фондів (описи, перед19

мови до описів, огляди, облікові документи, матеріали справ фондів тощо),
особливо путівник, виданий у 1960 р., у період хрущовської “відлиги”, методичні рекомендації*. Але, слід зазначити, що попередні видання путівника,
безсумнівно, цінні з інформаційної точки зору, характеризувалися, в силу
історичних обставин, тенденційністю, комуністичною методологією. Тому
назріла потреба у створенні такого науково-довідкового апарату до фондів
ДАІФО, який не містив би ідеологічних нашарувань та висвітлював усі інформаційні ресурси архіву, не поділяючи їх на більш чи менш значущі. При
цьому враховано, що основний масив особливо цінних документів архіву
тривалий час знаходився на таємному зберіганні й відносно нещодавно був
розсекречений і переданий на загальне зберігання. Для того, щоб донести
цю інформацію до потенційних користувачів, у процесі роботи над путівником була звернена особлива увага на фонди, які за рахунок розсекречених
документів значно збагатили свою джерельну базу. Робочою групою з підготовки путівника була проведена широка дослідницька робота з виявлення
і описання в анотаціях до фондів особливо цінних, унікальних документів,
джерел із історії ЗУНР. Коли заголовки справ не достатньо розкривали їх
зміст, або необхідно було здійснити ті чи інші уточнення, досліджувались
власне документи. Тому підготовлений путівник не є переробленим і доповненим виданням попередніх путівників, а цілком новим, самостійним
виданням, побудованим за принципово іншою схемою.
Специфіка фондоутворення в ДАІФО спонукала укладачів путівника відійти від хронологічної схеми групування фондів за історичними періодами, що використовувалася в попередніх виданнях путівника, та на
якій побудована більшість аналогічних путівників. Значна частина фондів
ДАІФО періоду до 1939 р. містить документи, які охоплюють значні часові проміжки (як, наприклад, найстаріший фонд ДАІФО “Коломийський
римо-католицький деканат” – 1769–1938 рр.), тобто включає у свої хронологічні рамки як періоди Речі Посполитої, так і Австрійської (з 1867 р.
– Австро-Угорської) імперії, ЗУНР, міжвоєнної Польщі. Визначення приналежності фондів до певних історичних періодів тільки за датою заснування
або ранніми крайніми датами документів, на нашу думку, суттєво звузило б використання всього джерельного багатства ДАІФО. Багато установ,
розпочавши діяльність в австрійський період, продовжували її надалі, тому
містять документи і польського періоду та ін. Фондовий масив ДАІФО є,
в першу чергу, джерельною базою до вивчення історії західноукраїнських
земель, територіальну приналежність яких у певні історичні періоди до
складу тих чи інших держав відображають історичні довідки, крайні дати
документів, а детальніше цей аспект розкритий у довідці про адміністративно-територіальний поділ краю в додатках до путівника. Тому, з погляду
складу й змісту документів ДАІФО, більш доцільною є галузево-тематична
схема систематизації фондів, відповідно до якої фонди згруповані за характером діяльності фондоутворювачів. Виділені такі основні розділи: органи
державної влади; органи місцевого самоврядування; установи суду та прокуратури, адвокатура, нотаріат; органи поліції, в’язниця; військові установи
й організації, прикордонна охорона; економічні установи; установи праці й
*Лозова С. Деякі зауваження щодо методики укладання путівників по
фондах архівів // Студії з архівної справи та документознавства. – 2002. – Том 8.
– С. 288–289.
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соціальної опіки; органи освіти та навчальні заклади; релігійні установи;
громадські об’єднання; особові фонди; колекції.
Описові статті до фондів ДАІФО включають наступні структурні елементи.
І. Назва фонду. Назва фонду в путівнику відповідає назві фонду в
списку фондів та складається з останньої офіційної назви фондоутворювача в межах періоду, за який зберігаються документи в архіві, та його місця
знаходження. Останнє подається згідно з адміністративно-територіальним
поділом на час пізнішої крайньої дати документів. Для українських установ збережено їх оригінальні історичні назви, а назви іншомовних фондів
подані сучасною українською мовою та мовою (мовами) оригіналу, згідно
з основними вживаними у різні історичні періоди назвами. Підставою для
визначення оригінальної назви фонду були, в першу чергу, печатки, фірмові
бланки, статути, а в разі їх відсутності – інші документи фондоутворювача.
Дати перейменування, підпорядкування та хронологічні рамки існування
фондоутворювача наводяться в історичній довідці, оскільки для більшості
фондів збережені документи не відбивають усього періоду його діяльності,
або у фонді зберігаються документи попередників (створені установами-попередниками), а розгляд їх завершився фондоутворювачем. Для групи фондів подана типова або узагальнююча назва групи фондів.
ІІ. Обліково-довідкові дані про фонд (1. Номер фонду. Перед номером фондів періоду після 1939 р. ставиться літера “Р”, а партійних фондів
– “П”. При груповому описанні наводиться кількість фондів. 2. Обсяг фонду.
Вказується в одиницях зберігання (скорочено – од. зб.) – справах. 3. Крайні
дати документів. Крайніми датами документів фонду є дати найбільш раннього й пізнього з документів, які входять до його складу, причому ці дати
можуть не співпадати з крайніми датами діяльності фондоутворювача. У
тих випадках, коли дати документів виходять за межі крайніх дат існування
фондоутворювача, в історичній довідці або в підрядкових примітках пояснюється характер походження цих документів. 4. Науково-довідковий апарат (НДА) до фонду: описи, покажчики, каталоги, огляди. 5. Мови текстів
документів).
У групових описаннях після типової назви подані узагальнюючі дані
про групу фондів (загальна кількість одиниць зберігання, крайні дати документів об’єднаної групи, науково-довідковий апарат до фондів) та всі довідкові дані для кожного фонду окремо.
ІІІ. Історична довідка.
В історичній довідці наводяться наступні дані про фондоутворювача: дата заснування (якщо вона встановлена приблизно, то подається у
квадратних дужках); нормативний акт, на основі якого був створений фондоутворювач (якщо такий акт виявлений); хронологічні рамки діяльності;
перейменування; інформація про підпорядкування, функції, компетенцію,
реорганізації, ліквідацію або припинення діяльності; назва організації-правонаступниці та організації-попередника. Якщо документи надійшли під
час комплектування архіву в 1939–1940 рр. з ліквідованих установ, про це в
історичній довідці не вказується, окремо в історичних довідках зазначається тільки інформація про надходження документів з інших архівних установ
та наявність споріднених документів фондоутворювача у фондах архіву або
в інших архівних установах. При складанні історичних довідок до фондів
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були використані справи фондів, передмови до описів, енциклопедичні видання, довідники*, окремі спеціальні праці науковців та ін.
До групи фондів складена одна загальна історична довідка, але якщо
установи, які входять у дану групу, мали свої особливості, вони обумовлені
в спільній історичній довідці. До особового фонду подана біографія фондоутворювача.
ІV. Анотація документів фонду.
В анотації, з метою розкриття складу і змісту фонду, подане узагальнене описання документів, окремо проанотовані тільки унікальні та особливо цінні документи. Анотації характеризуються максимальною інформаційною насиченістю, на багатоаспектні за складом і змістом фонди складені
більш детальні й об’ємні описання. Для кожного фонду, відповідно до його
галузевої приналежності та з метою найбільш повного відображення складу документів, був обраний свій принцип систематизації інформації про
нього. Групування інформації здійснювалось переважно за тематично-номінальним принципом, при якому спочатку був здійснений її поділ за функціональними, галузевими, тематичними, предметно-питальними ознаками
(з урахуванням функцій або галузей діяльності, тем чи питань, відображених у документах), а всередині цих груп – за різновидами документів. Якщо
у фонді, крім документів фондоутворювачів, зберігаються документи вищестоящих та інших установ, вони були описані в окремих групах. Хронологічний принцип був використаний тільки у фондах, в яких були виявлені документи ЗУНР, а також у колекції документів, яка охоплює періоди
Першої та Другої світових воєн, ЗУНР; географічний – використовувався у
фондах, які містять документи не тільки з історії Станіславщини, а й інших
воєводств та усієї Польщі загалом.
Для об’єднаних у групи фондів, враховуючи підвищений інтерес до
відомостей генеалогічного характеру, історії окремих закладів, установ, організацій, населених пунктів, українського національно-визвольного руху,
національних меншин тощо, та з метою якнайширшого та зручнішого задоволення потреб потенційних користувачів, на розширеному засіданні колегії ДАІФО від 01.12.2003 було вирішено подавати тільки спільну історичну
довідку, а анотації укладати до кожного фонду окремо. Згідно з рекомендаціями Держкомархіву, вирішено було також не укладати списку неанотованих фондів, тому в першому томі путівника описані всі фонди періоду до
1939 р.
Колектив архіву висловлює подяку першому заступнику Голови Держ
комархіву професору Геннадію Боряку, завідувачу кафедри всесвітньої історії Олегу Жерноклеєву, завідувачу кафедри педагогіки ім. Б. Ступарика
Тетяні Завгородній, доценту цієї ж кафедри Вікторії Стинській, доценту
кафедри історії держави і права Сергію Адамовичу, доценту кафедри політології Миколі Генику та ін. за консультативну допомогу, надану архівістам
при підготовці путівника.
Документи архіву – це не тільки джерела з історії Прикарпаття, України, вони містять також інформацію з історії Польщі, Австрії, Росії, Німеччини, СРСР, багато документів про життя поляків, євреїв, німців та представників інших національностей, які мешкали на західноукраїнських землях.
*Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином украинском
социалистическом государстве. – Львов, 1955. – 180 с. та ін.
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Тому на основі документів ДАІФО дослідниками – істориками, краєзнавцями, педагогами, філологами, економістами, мистецтвознавцями – вивчені
різні сторони суспільного життя Галичини, і в архіві функціонує постійно
діюча виставка їх видань.
		

Катерина Мицан, Любов Соловка

Наші координати:
Державний архів Івано-Франківської області,
вул. Сагайдачного, 42 а, м. Івано-Франківськ, 76007
Тел./факс: (03422) 4-90-77
Тел.: 6-34-03
Е-mаіl: archives@ dаіfо.org.uа
Веб-сторінка на порталі Держкомархіву України:
http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ra09
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Умовні скорочення

арк.
ББВР
д-р
друк. прим.
ДАІФО
євр.
ЄСДРП
ЗАГС

– аркуш
– Безпартійний блок співпраці з урядом
– доктор
– друкарський примірник
– Державний архів Івано-Франківської області
– єврейська
– Єврейська соціал-демократична робітнича партія
– запис актів громадянського стану; РАГС – реєстрація актів
громадянського стану; нині – РАЦС (реєстрація актів цивільного стану)
зв.
– зворот
ЗО УНР
– Західні Області 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
МОДР
– Міжнародна організація допомоги революціонерам
МТС
– машинно-тракторні станції
НАФ
– Національний архівний фонд
НДА
– науково-довідковий апарат
нім.
– німецька
НКДБ
– Народний комісаріат державної безпеки
НСДРП
– Німецька соціал-демократична робітнича партія
о.
– отець
од. зб.
– одиниця зберігання (справа)
ОЗН
– Обуз з’єдноченя народового
ОЗПП
– “Загальноєврейська партія праці”
ОК КП(б)У – обком КП(б)У
ОНР
– Обуз народово-радикальний		
ОУН
– Організація українських націоналістів
оп.
– опис
оп. 1д
– опис справ довідкового характеру
ПОВ
– Польська військова організація
пол.
– польська
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ППС
прим.
с.
СППОС

– Польська соціалістична партія
– примірники
– село
– Секретаріат порозуміння польських суспільних організацій
спр.
– справа
“ТЕСП”
– акціонерне Товариство з експлуатації калійних солей
ТПГ
– Товариство приятелів Гуцульщини
УВО
– Українська військова організація
УГА
– Українська Галицька Армія
УГКЦ
– Українська греко-католицька церква
укр.
– українська
УМВС
– Управління Міністерства внутрішніх справ
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. – Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП)
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
ЧСВВ
– чернечий Чин Святого Василія Великого
ЦДАЖР УРСР – Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР
ЦДІАУ, м. Львів – Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Ц. К.
– цісарсько-королівський; С. К. (пол., нім.)
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Р о з д і л І.

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

1.1. ВОЄВОДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
Станіславське воєводське управління, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Urząd Wojewόdski w Stanisławowie
Ф. 2, 15 812 од. зб., 1915–1939 рр. Описи 1–17, огляди. Пол., нім., укр.,
євр. мови.
Найвищий адміністративний орган на території воєводства. Створене на підставі закону Польщі “Про тимчасову організацію органів адміністративної влади ІІ інстанції (воєводств)” від 03.12.1920 та розпорядження Ради міністрів від
17.05.19211; розпочало свою діяльність 1 вересня 1921 р. Воєвода, кандидатура
на посаду якого затверджувалась президентом, громадсько-політичний, загальний і відділ самоуправління підпорядковувались безпосередньо Міністерству
внутрішніх справ, а всі інші відділи – відповідним міністерствам. У 1921 р. воєводське управління складалося з 10 відділів: президіальний, адміністративний,
самоврядування, бюджетно-господарський, релігійних культів, охорони громадського здоров’я, земельний та ветеринарії, промисловий, праці й соціальної
опіки, окружна дирекція громадських робіт. Протягом всього часу існування
було проведено ряд реорганізацій, у результаті яких відбулися наступні зміни
в структурі фондоутворювача: президіальний відділ у 1930 р. перейменований
в загальний; адміністративний у 1935 р. ввійшов на правах підвідділу в загальний (крім підвідділу релігійних культів, який на правах реферату був включений
у політико-національний підвідділ громадсько-політичного відділу); бюджетно-господарський та релігійних культів ліквідовані у 1925 р. з передачею функцій відповідно президіальному та адміністративному; охорони громадського
здоров’я у 1932 р. увійшов на правах підвідділу у відділ праці, опіки й охорони
здоров’я; земельний та ветеринарії з 1930 р. – земельний, а з 1934 р. – земельний
та земельних реформ; промисловий ліквідований у 1925 р. з передачею функцій адміністративному; праці й соціальної опіки у 1925 р. ввійшов на правах
підвідділу у відділ самоврядування, а з 1929 р. знову став самостійним відділом;
окружна Дирекція громадських робіт – з 1934 р. комунікаційно-будівельний відділ; у 1925 р. підвідділ преси і громадської безпеки з президіального, а в 1929 р.
військовий з адміністративного були реорганізовані в самостійні відділи – громадської безпеки (з 1930 р. – відділ безпеки, з 1935 р. – громадсько-політичний)
і військовий. Основні функції фондоутворювача: загальнополітичні – нагляд за
станом громадської безпеки та політичною ситуацією у воєводстві, діяльністю
політичних партій, організацій і товариств, боротьба з національно-визвольним,
комуністичним, страйковим, профспілковим рухами, цензурний нагляд за пресою
(у т. ч. конфіскація заборонених видань), контроль і керівництво діяльністю органів поліції і повітових староств, відання справами іноземців та ін. (громадськополітичний відділ); військові – взаємодія з військовими органами та вирішення

26

питань поповнення, призову, розквартирування, постачання армії (військовий
відділ); самоврядні – нагляд за діяльністю гмінних, міських управлінь, вирішення питань адміністративного поділу сіл, міст і повітів, проведення та контроль за
виборами органів самоврядування воєводства (відділ самоврядування); у галузі
промисловості, фінансів та ведення господарства – нагляд за діяльністю промислових підприємств, торгово-промислових палат і акціонерних товариств, затвердження бюджетів підвідомчих закладів, видача дозволів на надання кредитів
і контроль за їх розподілом (загальний відділ); у галузі землеробства – нагляд
за діяльністю у сфері сільського господарства, лісівництва, мисливства, ветеринарії, меліорації, втілення в життя рішень польського уряду з питань земельних
реформ (земельний відділ); у галузі громадських і комунікаційно-будівельних
робіт – будівництво та ремонт шляхів, мостів, регуляція річок (комунікаційнобудівельний відділ); у галузі соціальної опіки та охорони здоров’я – керівництво
діяльністю відповідних закладів (відділ праці, опіки й охорони здоров’я); у галузі
культури – забезпечення охорони пам’яток культури; у сфері релігії – надання
дозволів на організацію релігійних закладів, надання їм фінансової допомоги,
забезпечення католицькому віросповіданню опіки зі сторони держави, нагляд за
веденням записів актів громадянського стану (відділ релігійних культів). Воєводському управлінню підпорядковувались повітові староства*. Припинило діяльність 17 вересня 1939 р. в зв’язку з окупацією Радянською Армією території Західної України.
Найцінніші документи фонду (оп. 1, 3, 14) перебували на таємному зберіганні,
повністю фонд розсекречений у 1994 р.

Документи з історії ЗУНР та українського національно-визвольного руху. Звернення Української Національної Ради 1 листопада 1921 р. до
населення Західної України. Розпорядження, донесення, рапорти, інформації, вказівки командування 5-ої армії, міністерств внутрішніх та закордонних справ Польщі, Станіславського воєводського управління, повітових староств, органів поліції про боротьбу з українським національно-визвольним
рухом, підготовку збройного повстання в Західній Україні в 1921–1922 рр.,
діяльність українських військових формувань у 1922 р. в Польщі й Чехо
словаччині, Євгена Петрушевича, колишніх членів Української Національної Ради, УГА (у т. ч. список командного складу), осіб, які знаходились у
таборах для військовополонених у Чехословаччині, лідерів українських
організацій в Польщі та за кордоном (Франції, Румунії, Болгарії), бойкот
українським населенням перепису 1921 р. і виборів до сейму й сенату Польщі 1922 р., протести українських організацій і населення проти законопроектів уряду Польщі, спрямованих на колонізацію Західної України, реорганізацію шкіл. Періодичні огляди Міністерства внутрішніх справ Польщі,
місячні і квартальні звіти Львівського, Тернопільського, Станіславського
воєводських управлінь, повітових староств і управлінь поліції про політичну
й економічну ситуацію, стан безпеки, діяльність політичних партій, організацій у 1921–1923 рр.; листування з командуванням Львівського військового
округу, органами поліції з питань розміщення військових частин і польової
жандармерії для охорони кордонів і підтримання існуючого ладу в Польщі,
використання військових частин під час проведення виборів до сейму й сенату 1922 р., заборони й конфіскації окремих українських видань та ін. Уні* У зв’язку з тим, що в ДАІФО є документи тільки 9 з 16 повітових староств
Станіславського воєводства, фонди яких не вирізняються повнотою комплектування, основний масив джерел з історії краю зберігається саме у ф. 2.
27

кальний альбом фотографій видатних українських діячів, вояків УГА, УСС
та інших військових формувань, цивільних та військових осіб, звільнених у
1920-х рр. з таборів: Євгена Коновальця, Софії Галечко, Григорія Коссака,
Лева Бачинського, Кирила Трильовського, Ярослава Барановського, Дмитра Палієва, Юрія Стефаника, Матвія Стахова та ін. (опис 1, 14).
Законопроект українських депутатів сейму про закріплення в конституції Польщі прав автономії для Західної України. Інтерпеляції депутатівукраїнців, прокламації, вимоги, заяви українського населення та листування
з питань розгляду інтерпеляцій та скарг українського населення на політичний терор, “пацифікацію”, безчинства органів поліції та їх каральних загонів (звірства, незаконні арешти, використання зброї та ін.), зловживання,
бездіяльність службовців та органів влади, порушення і фальсифікації під
час проведення виборів та переписів населення, переслідування й незаконні звільнення українців з роботи (особливо в державних установах і школах), політику полонізації українського шкільництва, заборону діловодства українською мовою в адміністративних закладах, школах і релігійних
установах та ін. Звіти й донесення органів влади й поліції про протести
українських організацій проти законопроектів, спрямованих на колонізацію
Західної України, введення в школах навчання польською мовою; бойкот
українським населенням виборів до сейму і сенату Польщі, призовів до
польської армії; боротьбу української громадськості проти полонізації. Документи про діяльність українських партій, організацій, товариств (УСРП,
УСДП, УНДО, Сельроб, УВО-ОУН, ФНЄ, УХО, “Просвіта”, “Луг”, “Січ”,
“Сокіл”, “Каменярі”, “Відродження”, “Союз українок”, “Сільський господар”, “Скала”, “Карпати”, Українське педагогічне товариство “Рідна школа”, Український католицький союз та ін.). Серед них унікальні документи:
листівки-звернення до українців-новобранців польської армії (1927); з приводу святкування 14-ї річниці проголошення ЗУНР і УНР, 8-ї річниці смерті Ольги Басараб; лист та автограф Степана Бандери; фотографія видатних
членів ОУН (Миколи Сціборського, Дмитра Андрієвського, Д. Демчука,
Л. Костаріва, П. Кожевнікова, В. Дренькайла та ін.; [1929]); матеріали слідства та листування з питань переходу групою осіб на чолі з Нестором Махном польсько-румунського кордону та їх інтернування, у т. ч. лист Нестора
Махна від 23.04.1922 (описи 1, 2, 3, 14).
Документи про суспільно-політичну ситуацію. Циркулярні розпорядження, директивні вказівки, постанови, звіти, інформаційні комюніке,
огляди та листування міністерств внутрішніх й військових справ, Гали
цького намісництва, інспекторату V армії, Станіславського воєводського
управління, повітових староств, органів поліції про національну політику
у східних воєводствах Польщі, посилення польського впливу у всіх сферах життя, проведення “пацифікації”, боротьбу, з використанням військових та поліцейських підрозділів, із національно-визвольним, революційним
і страйковим рухом, діяльність національних парламентських представництв, спостереження і розшук осіб, підозрюваних у національно-визвольній, комуністичній, розвідувальній діяльності, ув’язнення членів ОУН і
КПЗУ в концентраційний табір Березу Картузьку та ін. Квартальні, місячні, періодичні, щотижневі звіти Білостоцького, Віленського, Волинського,
Краківського, Люблінського, Поліського, Тернопільського, Львівського та
Станіславського воєводських управлінь, управлінь державної поліції, пові28

тових староств, органів поліції і прокуратури Станіславського воєводства
про політичну ситуацію, стан безпеки у воєводствах, діяльність політичних
партій і організацій, профспілковий, страйковий та селянський рухи.
Документи про організацію і проведення виборів: положення про
вибори до сейму, сенату та магістратів; циркуляри, директиви, інструкції
Міністерства внутрішніх справ, центральної та окружних виборчих комісій,
Станіславського воєводського управління, повітових староств та листування про хід передвиборчих кампаній, підготовку, проведення та результати
виборів до сейму і сенату 1922, 1928, 1930, 1935, 1938 рр. та до органів місцевого самоврядування у Станіславському, Львівському та Тернопільському воєводствах; посилення поліцейського нагляду та залучення військових
частин під час проведення виборів, заборону участі комуністів у виборчих
кампаніях; розгляду інтерпеляції депутата Івана Макуха та скарг виборців
на фальсифікації і порушення; протоколи засідань Станіславської окружної та дільничних виборчих комісій та гмінних управ; статистичні звіти,
діаграми співвідношення політичних сил під час парламентських виборів
1928 р.; матеріали розгляду інтерпеляцій депутатів з приводу порушень під
час виборів; іменні списки, анкетні листи депутатів та кандидатів у депутати сейму і сенату Польщі; списки виборців, делегатів окружних виборчих
зборів, членів повітових виборчих комісій та ін.
Окремі матеріали про діяльність українських, польських, єврейських,
німецьких організацій (політичних, громадських, релігійних, благодійних,
опікунських, професійних, господарських, культосвітніх, музично-драматичних, жіночих, молодіжних, скаутських, спортивних та ін.): статути; протоколи засідань правлінь; короткі історичні довідки та характеристики окремих з них; матеріали про припинення діяльності; картки обліку, які містять
наступні детальні відомості (назва, реєстрація, терен діяльності, кількість
та національний склад членів, короткі характеристики засновників, членів
керівних органів, діяльності, впливу та ін.); донесення, інформації повітових староств, органів поліції, прокуратури, інформації секретних агентів про діяльність; справи нагляду та матеріали розслідування діяльності
членів КПЗУ; листування з питань утворення і видачі дозволів на розгортання діяльності, затвердження статутів та змін до них, реєстрації органів
правлінь з додатками іменних списків та реєстраційних карток на членів
правлінь, видачі дозволів на проведення з’їздів, зібрань; списки організацій
та ін.
Відомості про роботу театрів та кінотеатрів у повітах; списки кінооператорів. Акт ревізії фінансової діяльності й листування з питань надання дотацій Станіславському театру ім. Монюшка.
Документи з питань розвитку преси: циркулярні розпорядження, директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ, Станіславського воєводського управління та листування з повітовими староствами, органами суду,
поліції, редакціями газет про здійснення нагляду, посилення контролю за
пресою, про облік і реєстрацію друкованих видань, які виходили на території воєводства (в т. ч. їх список), встановлення контролю за роботою друкарень, виявлення і конфіскацію видань, заборонених польською цензурою,
видачу дозволів на видання часописів; періодичні огляди преси, складені Міні
стерством внутрішніх справ Польщі (1926–1927, 1929). Постанови Варшав
ського міського комісаріату поліції про вилучення і конфіскацію газет і книг,
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заборонених цензурою в 1936 р. Дані Поморського воєводського управління про кількість книг, журналів і газет, які виходили друком у воєводстві у
1936 р. (описи 1, 2, 3, 14, 15).
Документи з питань релігійної ситуації. Циркуляри Президії Ради
міністрів Польщі, Міністерства внутрішніх справ, віросповідань і освіти
про прийняття служителями релігійних культів присяги на вірність польському урядові, порядок ведення реєстрації актів громадянського стану та
примусове введення польської мови в діловодство релігійних установ, з
питань діяльності єврейських релігійних громад та ін. Циркулярні розпоря
дження, інформації, відомості та листування Станіславського воєводського
управління про діяльність греко-католицького духовенства та лояльність до
польської влади, нагляд за митрополитом Андреєм Шептицьким, організацію і реорганізацію парафій, призначення, звільнення і переміщення служителів релігійних культів, вибори рабинів, правлінь єврейських громад і
членів парафіяльних комітетів в Станіславському воєводстві; будівництво
і ремонт костелів, церков, цвинтарів, синагог; кількість населення за віросповіданням, греко- і римо-католицьких парафій, євангелістських і єврейських громад, священиків; ведення записів актів громадянського стану (в
т. ч. про заборону використання української та єврейської мов і притягнення
порушників до відповідальності). Статути єврейських релігійних громад.
Списки релігійних громад воєводства. Іменні списки священиків, рабинів,
викладачів Станіславської духовної семінарії та ін. Скарги населення на
священиків окремих парафій (описи 1, 2, 6, 7, 11, 14).
Документи з питань розвитку освіти. Розпорядження Кураторії
Львівського шкільного округу про заборону учням українських гімназій
бути членами політичних партій (1922). Циркуляри Станіславського воєводського управління про формування бюджетів приватних релігійних шкіл
та листування з питань організації, ліквідації, побудови, ремонту та діяльності навчальних закладів; звіт про кількість шкіл, вчителів, асигнування на
утримання шкіл (1925). Бюджети і фінансові звіти ремісничих пансіонатів у
Станіславі, Стрию, Коломиї. Звіт про діяльність Львівського політехнічного
інституту, приватної гімназії ім. Красінського в Долині. Списки приватних
ліцеїв Польщі (1927), ремісничих і торговельних шкіл на території Кураторії
Львівського шкільного округу; учнів ремісничих пансіонатів у Станіславі,
Стрию, Коломиї. Плани приміщень шкіл міста Станіслава та ін. (описи 1, 2,
7, 8).
Документи про діяльність силових структур, органів влади і самоврядування Польщі. Накази і розпорядження Президента Польщі про
організацію, компетенцію і діяльність адміністративних органів. Розпоря
дження, інформації, протоколи засідання Ради Міністрів. Циркулярні розпорядження міністерств військових справ, промисловості й торгівлі, фінансів,
землеробства й аграрних реформ, праці й соціальної опіки, громадських
робіт, охорони здоров’я з питань основної діяльності підвідомчих закладів
і структур; перелік наказів і розпоряджень органів державної адміністрації,
які діяли в Західній Україні.
Документи про діяльність органів поліції: циркуляри, директиви, звіти, протоколи нарад, акти перевірки роботи, інструкції Міністерства внутрішніх справ, Головного управління державної поліції, Станіславського воєводського управління поліції та листування Станіславського воєводського
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управління з органами суду, поліції та іншими установами з питань політичної і криміногенної ситуації, організації роботи органів поліції, слідчих відділів, реорганізації інформаційно-слідчої служби, інспекції з охорони лісів,
про організацію в 1925 р. політичної поліції; взаємодію органів поліції з
іншими органами влади; витрачання коштів на оплату конфідентів і провокаторів; видачу дозволів на право носіння зброї; розміщення, особовий
склад та чисельність підрозділів поліції.
Окремі документи про діяльність Генеральної прокуратури, окружних і гродських судів Львівського округу (у т. ч. про встановлення їх територіальних меж), військово-польових судів, розвідувальних органів Польщі
(протоколи допитів, справи про розслідування діяльності та списки осіб,
підозрюваних у шпигунстві).
Документи з військових питань: циркуляри, директиви, постанови,
розпорядження, інструкції Ради міністрів Польщі, Міністерств внутрішніх
справ, військових справ, командування військових округів, Станіславського воєводського управління; плани, бюджети і звіти, відомості військового
відділу Станіславського воєводського управління, повітових староств та
листування з питань дислокації і реорганізації військових сил на території
Західної України, роботи військових і мобілізаційних рефератів та комітетів
з військової та фізичної підготовки в органах влади; стану протиповітряної
і протихімічної оборони, проведення чергових призовів в армію та облік
військовозобов’язаних (у т. ч. списки осіб, які ухилялися від виконання повинності); будівництва військових аеродромів, здійснення протиповеневих
заходів, охорони мостів; списки служб та об’єктів протиповітряної оборони
в повітах воєводства (промислових підприємств, залізниць, мостів, доріг та
ін.), які підлягають охороні під час війни; карти доріг воєводства станом на
1937 р.
Іменні списки особового складу іноземних дипломатичних місій в
Польщі та польських дипломатичних представництв за кордоном.
Документи з питань охорони державних кордонів: накази Міністерства внутрішніх справ про організацію окружних інспекторатів митної
охорони, служби розвідки при штабах корпусів прикордонної охорони, посилення служби охорони; постанови та листування з питань встановлення
прикордонного режиму; місячні звіти командування східного прикордонного округу про політичну і криміногенну ситуацію; список і діаграма розташування прикордонних загонів; плани закриття кордону на окремих ділянках; листування з питань боротьби з контрабандою, посилення охорони
польсько-румунського і польсько-чехословацького кордонів, примусового
виселення з прикордонних районів іноземних підданих, видачі перепусток
на перехід кордону, дозволів іноземцям на транзит, поселення, придбання
нерухомості та ін.
Документи органів влади різних воєводств Польщі: накази, постанови,
розпорядження, директиви, циркуляри, бюджети, звіти, огляди, політичні
інформаційні комюніке, інструкції та листування Галицького намісництва,
Міністерства внутрішніх справ Польщі, інших відповідних міністерств
і відомств з питань організації і діяльності органів влади, адміністративних закладів і установ, воєводських управлінь (у т. ч. про їх організацію в
1921 р. в Західній Україні; організацію, компетенцію та структурний поділ
Станіславського воєводського управління та функції його окремих відділів);
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повітових староств; протокол конференції східних воєводств Польщі у Варшаві (1925), наради Станіславського, Тернопільського та Львівського воєвод
від 3 червня 1925 р.; виробничих нарад воєводських управлінь, начальників їх відділів, керівників повітових староств і керівників органів влади та
державних закладів у повітах Білостоцького, Варшавського, Волинського,
Келецького, Краківського, Лодзького, Львівського, Станіславського, Тернопільського воєводств та м. Варшави; звіти про діяльність Білостоцького,
Львівського, Новогрудського, Тернопільського воєводських управлінь; інформація про організаційну структуру та номенклатура справ Білостоцького
воєводського управління; інструкції з питань роботи воєводських управлінь,
повітових староств, поліції Келецького, Лодзького, Львівського, Поліського,
Поморського, Сілезького воєводств; інформації Львівського, Поморського,
Тернопільського воєводських управлінь та Варшавського міського комісаріату поліції про політичну ситуацію; списки службовців Люблінського,
Новогрудського, Поморського, Сілезького, Тернопільського воєводств.
Циркулярні розпорядження, штатні розписи, бюджети, звіти, донесення, інформації Станіславського воєводського управління та листування з
питань основної діяльності, організації роботи органів влади воєводського
управління і повітових староств Станіславського воєводства; протоколи нарад повітових староств (1925, 1929). Проект закону про реорганізацію повітових і гмінних органів самоврядування в Галичині. Положення
та інструкції про повітові відділи самоврядування, сільські гміни, вибори
до міських магістратів. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ і воєвод
ського управління та листування з повітовими староствами, повітовими
відділами, магістратами про роботу повітових відділів самоуправління,
гмінних управ, комунальних союзів. Протоколи конференції бургомістрів
міст воєводства (1937), нарад керівників повітових та міських відділів самоврядування. Штатні розписи, плани, бюджети, звіти з основної та фінансової діяльності повітових відділів самоуправління, магістратів, міських і
гмінних управ. Історична довідка про м. Калуш (1931). Короткий опис Косів
ського повіту. Відомості з історії створення герба м. Станіслава. Брошури
“Міське самоврядування” (1926); “Найважливіші питання санітарії для міст
і сіл” (1928). Реферат “Актуальні питання самоврядування”. Документи з
особового складу органів влади і самоврядування воєводства: статистичні
звіти про національний склад і партійну приналежність працівників органів
самоврядування (1930–1939), міських рад (1938), правлінь ощадкас (1938);
дослідження співвідношення поділу населення за національністю в містах
воєводства й відповідної кількості депутатських мандатів у міських радах
(за результатами виборів 1933 р.); листування з питань надання характеристик на осіб, які поступали на роботу в державні заклади та відомостей про
їх національність, звільнення з роботи службовців, які на час перепису відмовились прийняти громадянство Польщі; особові справи, характеристики,
анкетні дані, заяви, списки службовців воєводського управління, повітових
староств, адміністративних органів, державних закладів, гмінних управ,
солтисів (описи 1, 2, 7, 12–14, 17).
Адміністративно-територіальний поділ Польщі й Станіславського воєводства. Накази і розпорядження, інформації, протоколи засідання
Ради міністрів з адміністративного поділу Польщі (1929); циркуляр Міні
стерства внутрішніх справ про зміну назви “східні креси” на “східні воє32

водства” [Західна Україна]. Протокол засідання комісії при Раді міністрів
з адміністративного поділу Польщі, у т. ч. доповідь “Адміністративний
поділ Польщі й національне питання”; протоколи засідання комісії з підготовки проекту територіального поділу Станіславського воєводства (1933),
протоколи нарад органів самоврядування з питань приєднання приміських
сіл до м. Станіслава; матеріали з адміністративно-територіального поділу Станіславського та Тернопільського воєводств, у т. ч. розпорядження
Станіславського воєводського управління про ліквідацію Богородчанського
повіту в 1932 р., листування з питань приєднання Стрийського повіту до
Львівського воєводства, ліквідації Печеніжинського повіту, змін адміністративно-територіальних кордонів повітів, міст, гмін, поділу повітів на гміни, а
гмін на громади, виключення або приєднання окремих громад, перейменування окремих населених пунктів, вулиць (м. Стрий); списки гмінних управ,
які припинили діяльність; карта адміністративного поділу Польщі на воєвод
ства (1924); карти Косівського і Снятинського повітів (описи 1, 2, 7, 14).
Кількісний та національний склад і міграції населення. Циркулярні розпорядження Станіславського воєводського управління про облік
міграцій населення, порядок видачі посвідчень особи. Дані про кількість
населення та діаграми національного складу і міграцій населення в повітах
Станіславського воєводства. Карта, діаграма національного складу населення Снятинського повіту. Списки осіб, які походили з польської шляхти.
Циркуляри, директивні вказівки, розпорядження, інформації, інструкції міністерств внутрішніх справ, закордонних справ, праці й соціальної
опіки, Станіславського воєводського управління та листування про видачу
посвідчень особи й дозволів на право проживання особам, що поверталися з таборів для інтернованих (1922–1923); порядок прийняття іноземного підданства; оформлення документів на виїзд за кордон; реєстрацію та
спостереження за іноземцями, надання їм дозволів на право поселення, при
дбання земельних ділянок (у т. ч. на території Станіславського воєводства),
вербування робітників на сезонні роботи (у Францію, Румунію, Німеччину,
Туреччину), видачу дозволів власникам промислових підприємств на використання праці іноземців; з питань соціального забезпечення репатріантів.
Звіти про діяльність у 1930–1935 рр., інформаційні бюлетені та інструкції
еміграційного синдикату про умови еміграції в зарубіжні країни та листування з питань видачі дозволів окремим особам на еміграцію. Протоколи
засідання Станіславського комітету допомоги репатріантам. Відомості,
статистичні дані та листування повітових староств про еміграцію населення Станіславського воєводства, кількість виданих закордонних паспортів,
дозволів на еміграцію, реєстрацію іноземців, кількість підданих Болгарії;
осіб, виселених за межі Станіславського воєводства, Польщі; студентів, які
навчалися за кордоном. Брошура “Еміграційний огляд” (Варшава, 1927).
Списки підданих іноземних держав, які проживали у воєводстві (в т. ч. їх
реєстраційні картки), робітників-іноземців; осіб, які приїхали з СРСР, виселених із Бельгії та Румунії; заарештованих за нелегальний перехід кордону;
виселених за межі воєводства й Польщі (описи 1, 2, 4, 7, 14).
Діаграма економічного розвитку Польщі. Листування з питань посилення польського фактору в економіці. Доповідь Львівської економічної
ради про стан дрібної промисловості в Західній Україні.
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Звіт комісії з вивчення економіки Станіславського, Львівського,
Тернопільського воєводств та огляди стану їх промисловості й торгівлі;
матеріали економічної комісії Волинського воєводства.
Економічна монографія та економічна характеристика Станіслав
ського воєводства.
Політико-економічні огляди повітів.
Доповідь директора Львівського відділення сільськогосподарського
банку про економічне становище на Гуцульщині.
Промисловість. Циркуляри, директиви, рішення, розпорядження,
інструкції, Ради міністрів Польщі, міністерств внутрішніх справ, промисловості й торгівлі; звіти, відомості, доповідні записки, анкетні дані відділу
промисловості воєводського управління, повітових староств та їх промислових секторів і листування з установами, власниками підприємств з питань
стану й розвитку промисловості в східних воєводствах Польщі; розподілу
кредитів і капіталовкладень, нагляду за рівнем цін; про закриття промислових підприємств і звільнення робітників у зв’язку з промисловою кризою,
страйки робітників; надання дозволів на відкриття окремих підприємств та
їх реєстрацію; встановлення контролю за діяльністю підприємств, майстерень; затвердження статутів промислових і ремісничих корпорацій; видачу
дозволів на встановлення та експлуатацію на підприємствах парових котлів;
організацію вечірніх фахових шкіл та ін.
Проект положення про роботу промислових підприємств, корпорацій,
ремісничих палат.
Протоколи засідань, нарад начальників фінансових управлінь, промислових відділів воєводських управлінь Польщі. Витяг з протоколу засідань воєводської ради з питань розвитку промисловості.
Документи про роботу електростанцій; добування нафти, вугілля,
озокериту, місцезнаходження покладів марганцевої руди і фосфоритів, закриття окремих родовищ нафти й газу; діяльність спілки промислових корпорацій, Союзу ремісничих палат, Львівської торгово-промислової палати,
міжкомунального союзу з електрифікації та окружної кредитної комісії,
Станіславської ремісничої палати, Станіславського окружного гірничого
управління, ремісничих корпорацій, товариств, спілок.
Акти обстеження роботи, плани, технічні описи підприємств, електростанцій, лісопильних заводів, млинів.
Списки картелів Польщі; промислових районів воєводства (1927–
1931), об’єднань, підприємств, торгово-промислових корпорацій, майстерень, цегельних заводів, готелів, друкарень, маслобоєнь.
Списки підприємців нафтової та вугільної промисловості, власників
цегельних заводів, спиртзаводів, каменоломень, будівельних контор, робітників окремих промислових підприємств воєводства, геологів (описи 1, 2,
6, 7, 10, 14).
Сільське господарство. Циркуляри, директиви, розпорядження, по
станови, плани, звіти, відомості, статистичні дані, інструкції Ради міністрів
Польщі, міністерств внутрішніх справ, землеробства й аграрних реформ,
аналогічного відділу Станіславського воєводського управління, повітових
староств та листування з Львівським окружним земельним управлінням,
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Львівською земельною палатою, Станіславським окружним та повітовими
комісарами з охорони лісів, органами суду про стан розвитку тваринництва,
рослинництва, землеробства, садівництва, вівчарства та інших галузей сільського господарства; організацію дослідних сільських господарств; проведення земельної реформи, осадництво; кількість посівних площ, садів і
городів, пасік, приватних, гмінних і церковних лісів, худоби, стан і використання гірських пасовищ, наявність диких тварин і птахів; збір врожаю в
повітах воєводства; надання дозволів землевласникам на парцеляцію лісів,
земель, купівлю земельних ділянок; внесення в іпотечні книги записів прав
власності окремих осіб на земельні ділянки; затвердження проектів парцеляції церковної землі та окремих землевласників (у т. ч. про кількість сільського населення та проведену парцеляцію землі на території Львівського,
Станіславського й Тернопільського воєводств); розгляд скарг селян; освоєння і примусовий викуп гірських пасовищ; затвердження планів розробки,
насадження, вирубки лісів; проведення меліоративних робіт; укріплення
берегів рік, регуляції рік і потоків; створення Станіславського воєводського
бюро з фінансування сільського господарства; організацію повітових
управлінь з врегулювання земельних спорів, секторів сільського господар
ства в повітових староствах, роботу агрономів, інструкторів, сільського
сподарських курсів, кількість сільськогосподарських гуртків і організацій,
чисельність лісників із зазначенням їх освіти та національності; торгівлю
продукцією сільського господарства, ярмарки та ін. Протоколи нарад представників земельних органів Польщі, начальників відділів землеробства
воєводських управлінь Польщі, сільськогосподарських комісій староств, ін
структорів з сільського господарства та ін. Бюджети, звіти та інші документи Львівської земельної палати, “Малопольського сільськогосподарського
товариства” та його відділень у Львові й Станіславі; доповідна записка про
організацію профспілки сільськогосподарських робітників Коломийського
і Снятинського повітів. Огляд стану сільського господарства у воєводстві
(1927, 1931). Книги обліку земельних площ окремих землевласників та
списки гірських пасовищ. Акти обстеження стану окремих лісових ділянок.
Плани розробки гмінних і церковних лісів. Плани, технічні описи водяних
млинів. Скарги селян на неправильне об’єднання їхніх земельних ділянок,
заяви про надання позик. Списки окружних і повітових земельних управлінь, сільськогосподарських товариств, організацій, млинів, молочарень та
їх власників, землевласників, які мали більше 700 га землі. Анкетні дані,
службові характеристики членів Львівської земельної палати – делегатів від
Станіславського воєводства (описи 2, 6, 9, 14, 16).
Ветеринарія. Циркуляри Міністерства землеробства і ветеринарії,
розпорядження, звіти, донесення, відомості та листування відділу землеробства і ветеринарії Станіславського воєводського управління з питань організації ветеринарної служби, боротьби з інфекційними захворюваннями
худоби, експорту худоби та м’ясопродуктів за кордон; роботи курсів підвищення кваліфікації ветлікарів та ін. Копії протоколів зборів ветеринарних
лікарів Польщі. Трудові угоди повітових староств з ветлікарями на проведення робіт з боротьби проти інфекційних захворювань домашньої худоби.
Окремі документи про діяльність Союзу ветлікарів Польщі. Списки, анкетні дані, службові характеристики ветеринарів Станіславського воєводства
(описи 2, 9, 14).
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Торгівля. Фінанси. Циркуляри, директивні вказівки, інструкції, рішення, постанови Ради міністрів Польщі, міністерств внутрішніх справ,
промисловості й торгівлі, фінансів, землеробства й аграрних реформ,
Президії намісництва у Львові, Станіславського воєводського управління,
окружних судів та листування про порядок відносин у сфері торгівлі; надання дозволів на відкриття, розгортання діяльності та реєстрацію кооперативів, торговельних підприємств; нагляд за роботою підприємств, установ,
станом і рухом цін, встановлення їх рівня на окремі види продукції; стя
гнення податків, держмита, роботу митних органів, торговельних закладів;
порядок прийому акцій, відкриття рахунків і ведення фінансових операцій з
банками, роботу економічних комісій при фінансових палатах та ін. Статути комунальних ощадкас та звіти про результати їх діяльності. Списки торговельних об’єднань, кооперативів; списки та особові документи торговців
Станіславського воєводства (описи 1, 2, 6, 7).
Будівництво, комунальне господарство, шляхи, зв’язок, тран
спорт, туризм. Циркуляри, директиви, інструкції, повідомлення та Ради
міністрів Польщі, міністерств громадських робіт, шляхів сполучення, фінансів, внутрішніх справ, комунікацій та листування комунікаційно-будівельного відділу Станіславського воєводського управління з адміністративними, господарськими установами та окремими особами з питань
організації Дирекції громадських робіт у Станіславі й Тернополі, повітових
шляхових, водних управлінь, роботи комунальних підприємств, погашення органами самоврядування боргів; забудови міст, охорони архітектурних
пам’яток; надання дозволів і ходу будівництва приміщень державних установ, організацій, закладів, житлових будинків, церков, приватних будинків,
доріг і мостів; проведення телефонної і телеграфної сіток, надання дозволів
на встановлення радіоприймачів; ремонту комунікацій; регулювання руху
водного транспорту на р. Дністер; водного господарства; регуляції рік; проведення меліоративних робіт; ведення обліку та регулювання руху автотранспорту, стягнення податків з власників транспорту.
Рішення воєводської комісії з відбудови поселень, зруйнованих в період Першої світової війни, про списання боргів за позики, надані окремим
особам на відбудову житлових будинків.
Протоколи з’їздів староств воєводства, представників органів само
врядування з питань будівництва доріг; засідань комісії з охорони рік від
забруднень; воєводської водної та польсько-румунської комісії з експлуатації та сплаву лісу на р. Черемош; польсько-чехословацької комісії про прийняття туристичної конвенції.
Проекти бюджету та фінансові звіти повітових шляхових управлінь.
Звіти, статистичні звіти, відомості, дані комунікаційно-будівельного відділу Станіславського воєводського управління та листування про хід
робіт з відбудови зруйнованих під час Першої світової війни державних і
приватних будинків; реконструкцію міст, впорядкування військових кладовищ; стан, утримання доріг, хід дорожньо-будівельних робіт та кількість
збудованих мостів і шосейних доріг; роботу автотранспорту; стягнення податків та надходження коштів до державного дорожнього фонду; проведені
роботи з меліорації; роботу річкового транспорту, судноплавство та ін.
Документи про діяльність Дирекції громадських робіт: циркуляри
про стягнення податків, протиповеневі заходи, розподіл кредитів на відбу36

дову міст, штатний розпис, номенклатура справ, бюджети, місячні фінансові
звіти, листування з питань особового складу.
Статути туристичних, краєзнавчих товариств.
Звернення профспілки працівників шосейних доріг до повітових органів самоврядування про покращення умов праці робітників, зайнятих на
будівництві доріг.
Плани-проекти, технічні описи, кошториси витрат на роботи з регуляції рік (у т. ч. документи про гідрографію ріки Дністер), прокладання
та ремонту шосейних доріг і мостів, у т. ч. залізничного мосту на станції
Станіслав, реконструкції м. Сколе та ратуші в м. Станіславі (1929), спору
дження пам’ятника Тарасу Шевченку в м. Снятині, будівництва приміщень
державних будівель, житлових будинків, шкіл, читалень “Просвіти”, церков, синагог, будинків відпочинку, нафтоперегінного заводу Габера, фабрик,
кооперативів, водяних млинів.
Щоденники обліку рівня води на річках.
Схема телефонної мережі воєводств.
Кадастрові, топографічні карти, схеми та акти інспекторських перевірок стану доріг.
Книга обліку приватних будівель м. Станіслава, побудованих у 1932–
1936 рр. Списки державних будівель станом на 1933 р.
Списки міст і сіл воєводства, зруйнованих під час Першої світової
війни.
Заяви окремих осіб та листування з ними про надання їм дозволів на
утримання транспортних засобів.
Списки, анкетні дані, табелі, відомості на виплату зарплати, кваліфікаційні листи, службові характеристики на працівників шляхових і водних відділів воєводського управління, комунальних закладів, підвідомчих
Міністерству шляхів сполучення установ; списки мешканців воєводства,
які отримали довгострокові позики на будівництво житлових будинків; інженерів-будівельників, майстрів, робітників, зайнятих на будівництві і ремонті доріг, регуляції річок (описи 2, 7, 8, 14, 17).
Соціальне забезпечення. Циркуляри, директиви, звіти, рапорти, інформації, статистичні дані, інструкції Ради міністрів, міністерств праці й
соціальної опіки, внутрішніх справ, Дирекції Станіславського окружного
управління фонду безробітних, Львівського окружного страхового управління, інспектора з соціального страхування Станіславського воєводства,
повітових староств та листування відділу опіки, праці й охорони здоров’я
Станіславського воєводського управління з установами й організаціями з
питань роботи відділу; організації, діяльності, складу повітових комісій соціального забезпечення; відкриття, організації роботи і діяльності бірж праці, еміграційного синдикату, комісій з соціальної опіки, дитячих притулків
і літніх таборів, опікунських закладів, комітетів допомоги дітям, населенню
гірських районів, яке постраждало від стихійних лих, повеней (у т. ч. інформації про стихійні лиха, нещасні випадки), про кількість безробітних,
розгляд їх скарг і надання допомоги, використання їх праці на будівельних
роботах; призначення пенсій, прийом на роботу і соціальне забезпечення інвалідів війни; стан протипожежної охорони у воєводстві, страхування робітників і службовців та ін.
Рішення Загальнопольського конгресу з питань опіки над дітьми.
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Статут “Союзу опікунських рад Малопольщі”, пенсійного управління
службовців та фонду вдів і сиріт військових у Львові, кас соціального забезпечення.
Протоколи нарад, засідань начальників відділів праці й соціальної
опіки воєводських управлінь Польщі; комісії з питань боротьби з безробіттям; представників Львівської, Станіславської, Тернопільської бірж праці,
установ соціального забезпечення м. Станіслава. Звіти Білостоцького, Віленського, Волинського, Краківського, Люблінського, Львівського, Ново
грудського, Поліського, Тернопільського воєводських управлінь про стан
безробіття у воєводствах.
Звіти Головного бюро фонду праці Польщі, Головного управління фонду безробітних, Львівського окружного інспекторату праці, Станіславської
біржі праці, Станіславського інспекторату праці 45-го округу, Стрийського інспекторату праці 46-го округу, комітетів допомоги дітям та боротьби з
торгівлею людьми та листування про організацію роботи (в т. ч. про переміщення інспекторату 46-го округу зі Станіслава в Стрий), стан промисловості Станіславського воєводства, кількість безробітних.
Звіти про діяльність та інші документи “Польського комітету допомоги дітям”, “Товариства допомоги й охорони дітей і молоді Східної Малопольщі”, страхового управління Станіславського воєводства, комітету
допомоги дітям у Станіславі, товариства опіки над дитячими будинками для
польських дітей у Снятині, дитячого притулку в Болехові.
Акти обстежень роботи секторів соціального забезпечення Жидачівського, Стрийського повітових староств і Станіславського магістрату,
приватних страхових товариств Польщі.
Особові справи, списки членів воєводської і повітових комісій з соціального забезпечення.
Заяви безробітних, інвалідів війни та інших осіб про видачу їм матеріальної допомоги.
Списки дитячих будинків у повітах воєводства (в т. ч. карта їх розташування), завідувачів опікунськими закладами та дитячими будинками,
інвалідів війни; службовців-пенсіонерів (описи 1, 2, 4, 7, 14).
Охорона здоров’я. Циркуляри, директиви, інструкції міністерств
внутрішніх справ, праці й соціальної опіки, охорони здоров’я, відділу охорони здоров’я Станіславського воєводського управління та листування з питань охорони здоров’я, реорганізації органів охорони здоров’я в Західній
Україні, створення санітарних комісій, боротьби з інфекційними захворюваннями, санітарного стану населених пунктів, шкіл, нагляду за роботою
аптек, притулків, організації лікувальних закладів для боротьби з туберкульозом і венеричними захворюваннями та ін.
Перспективні плани будівництва лікарень в Польщі.
Протоколи нарад, з’їздів начальників відділів охорони здоров’я воєводств Польщі, повітових лікарів Познанського і Тернопільського воєводств.
Звіти та офіційні вісники Головного комісаріату з боротьби з інфекційними захворюваннями у Львові; звіти про роботу інспекторів-фармацевтів Польщі.
Статистичні звіти, дані й таблиці про захворюваність і смертність
населення, кількість медперсоналу й розхід коштів на охорону здоров’я,
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санітарний стан населених пунктів Краківського, Львівського та Тернопільського воєводств.
Статути, протоколи нарад, звіти про діяльність Союзу лікарів Польщі,
Союзу товариств Польщі по боротьбі з туберкульозом та його Сілезького
комітету; Львівського окружного союзу лікувальних кас, Львівської філії
інституту гігієни.
Програма IV міжнародного конгресу лікарів військової медицини.
Правила роботи дисциплінарної ради союзу фармацевтів.
Документи про стан охорони здоров’я в Станіславському воєводстві
загалом та на території окремих повітів зокрема: звіти, статистичні дані
про захворюваність, народжуваність і смертність населення, санітарний
стан повітів, населених пунктів, установ, шкіл, проведення профілактичних щеплень, кількість хворих (у т. ч. інфекційними хворобами, раком),
непрацездатних інвалідів, відпочиваючих у санаторіях, лікарень, аптек; окремі матеріали про тяжке матеріальне становище населення Коломийського,
Косівського повітів, стан охорони здоров’я в Городенківському, Снятинському (в т. ч. діаграми про захворюваність населення) й Стрийському повітах та
ін.; листування з Міністерством праці й соціальної опіки, повітовими староствами та іншими закладами з питань боротьби з інфекційними захворюваннями; організації санітарно-лікувальних округів у повітах Станіславського
воєводства; асигнування коштів на організацію і утримання амбулаторій по
боротьбі з туберкульозом, будівництво водоколонок, лазень та ін.
Документи про діяльність окремих медичних установ та організацій на території Станіславського воєводства: протоколи засідань, акти
обстеження роботи, статистичні дані та листування з питань діяльності
Станіславського воєводського й повітових комітетів охорони здоров’я; протоколи нарад окружних і повітових лікарів, комісій з охорони рік від забруднень (у т. ч. хімічні аналізи джерел мінеральної води); акти обстежень роботи санітарних секторів Жидачівського, Стрийського повітових староств і
Станіславського магістрату; звіти міського відділу охорони здоров’я в Сколе, міських поліклінік і амбулаторій, диспансерів про роботу, рух хворих;
статути, бюджети, звіти про роботу, інформації про вибори правління повітових лікувальних кас; документи про роботу лікувальних закладів; товариств по боротьбі з туберкульозом, Червоного Хреста; курортів і санаторіїв
у Черче, Жаб’є, Микуличині (у т. ч. плани-проекти). Документи про роботу
лікарів, фармацевтів, акушерок, судмедекспертів, стоматологів; особові документи, анкетні дані, службові характеристики, реєстраційні картки, ате
стаційні листи, заяви про видачу дозволів на ведення приватної лікувальної
практики та списки лікарів і фармацевтів (описи 2, 4, 5, 7, 14).

1.2. ПОВІТОВІ СТАРОСТВА
13 фондів, 15177 од. зб., 1893–1939 рр. Описи, огляди. Пол., нім., укр.,
євр. мови.
Повітові управління, очолювані старостою, яким належала адміністративна влада на території повіту. Розпочали діяльність 28 лютого 1867 р. на підставі розпорядження австрійського Міністерства внутрішніх справ від 12 січня 1867 р.2;
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Печеніжинське повітове староство створене 15 червня 1898 р.3 на основі розпорядження міністра внутрішніх справ Австро-Угорщини від 18 травня 1898 р. У
період Австро-Угорської імперії підпорядковувались Галицькому намісництву.
Після переходу влади до Польщі на їх базі були утворені польські повітові староства. З вересня 1921 р. – адміністративні органи першої інстанції на території
повіту, очолювані старостою з безпосереднім підпорядкуванням міністру внутрішніх справ і воєводі. Займалися охороною державної безпеки, боротьбою з національно-визвольним та революційним рухом, контролем за діяльністю органів
самоврядування, партій, громадських організацій і товариств, наглядом за дотриманням законодавства в галузі народного господарства, торгівлі, промисловості,
лісівництва, обліком і допризовною підготовкою військовозобов’язаних. До
1930 р. не мали структурного поділу, а з 1 червня 1930 р. згідно з розпорядженням міністра внутрішніх справ Польщі від 30 червня 1930 р. “Про внутрішню
організацію і діяльність староств” у них була введена організаційна структура
з поділом на 12 рефератів: загальний, організаційний, безпеки, адміністративно-законодавчий, самоврядування, бюджетно-господарський, кримінально-адміністративний, військовий, санітарний, ветеринарний, охорони лісів та воєнних
інвалідів (у Станіславському старостві). У 1932 р. був створений додатковий
будівельний реферат, а 30 квітня 1934 р. замість рефератів самоврядування і
бюджетно-господарського були організовані реферати соціального забезпечення, землеробства й аграрних реформ. У зв’язку з ліквідацією окремих повітів
31 травня 1929 р. припинило діяльність Печеніжинське, а 31 червня 1932 р. –
Богородчанське повітове староство. Решта повітових староств Станіславського
воєводства припинили свою діяльність у вересні 1939 р.
Документи ф. 534, 565–568 надійшли на зберігання в ДАІФО у 1954 р. з Львів
ського та Дрогобицького обласних державних архівів. Основна група документів
перебувала на таємному зберіганні; в 1957 р. частково, а в 1990–1994 рр. фонди
були повністю розсекречені.

Богородчанське повітове староство, м. Богородчани

Богородчанського повіту Станіславського воєводства
Starostwo Рowiatowe w Bohorodczanach
Ф. 26, 1260 од. зб., 1918–1932 рр. Описи 1–2, огляд. Пол., нім. мови.
Директиви, циркуляри, розпорядження, постанови, інструкції міні
стерств внутрішніх і військових справ, праці й соціальної опіки, охорони
здоров’я Польщі, Головного управління державної поліції, Головного статистичного управління, Галицького намісництва, командування VI військового округу, Львівської фінансової дирекції, окружного управління охорони
здоров’я та окружного інспекторату сільського господарства, Станіслав
ського воєводського управління, Богородчанського повітового староства та
інших закладів і установ з питань діяльності й особового складу органів
влади, самоврядування, адміністративних установ, опікунських закладів та
ін.; з військових питань, у т. ч. про введення військово-польових судів, облік військовозобов’язаних, проведення призовів, матеріального постачання військових частин; евакуацію державних закладів у зв’язку з наступом
Червоної армії та порядок їх реевакуації; створення робітничих загонів з
українського і єврейського населення (1920); втілення в життя положень
польсько-чехословацького договору про державні кордони, встановлення
прикордонної смуги, облік осіб, що проживали в ній; порядок видачі закор40

донних паспортів та надання польського громадянства; стан криміногенної
ситуації в Польщі; вилучення зброї у населення; притягнення до відповідальності осіб, що надавали допомогу більшовикам; нагляд за пресою, конфіскацію заборонених цензурою видань; з економічних питань, у т. ч. про
вербування населення на сезонні польові роботи в Німеччину, забудову міст,
укріплення берегів Бистриці, залучення населення до будівництва мостів,
доріг та ін.; про облік і проведення переписів населення; охорону здоров’я,
боротьбу з інфекційними захворюваннями; облік, надання пенсій і опіку
над інвалідами війни; організацію комітетів допомоги голодуючим; надання відомостей про архіви і майно, вивезене в Росію; діяльність єврейських
релігійних громад, утримання костелів, військових цвинтарів та ін.
Протоколи нарад керівників державних установ повіту; копії і виписки з протоколів засідань Богородчанської гмінної управи. Проекти бюджетів
Богородчанського повітового староства.
Документи про діяльність громадських організацій, товариств, кооперативів повіту: статути, окремі протоколи зібрань, фінансові звіти, інформації та листування з питань утворення, реєстрації, затвердження статутів,
проведення зібрань, заходів, виборів членів правлінь, списки членів окремих з них. Документи про діяльність єврейських релігійних громад та організацій повіту.
Звіти, донесення, доповідні записки, відомості Богородчанського
повітового староства та інших установ про проведення та результати переписів населення (1932), призовів в армію, роботу ветеринарного референта,
повітового лікаря та стан охорони здоров’я в повіті, кількість виданих закордонних паспортів.
Відомості гмінних управ про кількість, національний склад, приріст
і захворюваність населення, кількість населення православного віросповідання; санітарний стан шкіл; кількість сільських господарств (у т. ч. відомості церковних староств про кількість землі, яка перебувала у власності
церкви в Богородчанському повіті), орендарів, будинків, криниць, посівних
площ, пасовищ, лісів, мисливських угідь; стан бджільництва, тваринництва;
збитки, завдані сільському господарству і населенню повенями, градом та
іншими стихійними лихами. Періодичні інформації директорів нафтопромислів, лісопильних заводів і млинів та відомості гмінних управ про роботу
підприємств та кількість їх працівників.
Листування з Президією намісництва у Львові, польськими консульствами за кордоном, Станіславським воєводським управлінням, Богородчанським повітовим відділом самоврядування, органами поліції, закладами
й установами з питань діяльності державних закладів, гмінних управ, змін в
адміністративно-територіальному поділі повіту, розвитку народного господарства, страйків робітників нафтової промисловості в с. Битків та озокеритних шахт в с. Дзвиняч; видачі дозволів на побудову млинів, нафтопроводу
(с. Кривець), залізничної вузькоколійної лінії (Яблунька – Манява); будівництва церкви в с. Пороги, початкових і сільськогосподарських шкіл, доріг
і мостів; реконструкції м. Богородчани та відбудови палацу Потоцьких; охорони здоров’я, санітарного стану населених пунктів повіту; організації літніх таборів для дітей; виселення з прикордонної смуги осіб за контрабанду
й нелегальний перехід кордону; надання дозволів на одруження призовникам, видачу свідоцтв, довідок про місце проживання для громадян Польщі,
які тимчасово виїхали за кордон; умов еміграції за кордон.
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Плани-проекти, технічні описи та листування з питань надання до
зволів на будівництво й експлуатацію шкірзаводу в Лисці, лісопильних і цегельних заводів у Богородчанах, Солотвині; хлібопекарні в Монастирчанах;
млинів, мостів та ін.
Книги обліку призовників 1884–1910 років народження та алфавітні
покажчики до них.
Журнал реєстрації осіб, які отримали закордонні паспорти (1926–
1927). Інформації еміграційного синдикату про можливості й умови еміграції за кордон (1931–1932).
Журнали обліку захворюваності й смертності населення повіту
(1930).
Заяви окремих осіб про надання позик на відбудову зруйнованих війною господарств, дозволів на відкриття майстерень і продовольчих магазинів у селах повіту.
Заяви осіб про надання їм дозволів на виїзд за кордон*.
Списки населених пунктів повіту, державних установ, голів і секретарів гмінних управ, офіцерів запасу – колишніх військовослужбовців
української і австрійської армій, які проживали в Богородчанському повіті,
інженерів-землемірів, акушерок, гінекологів, власників нафтопереробних,
цегельних, лісопильних заводів, млинів, молочарень, лазень, перукарень,
магазинів, автобусів, аптек; дітей, батьки яких загинули під час війни; іноземних підданих.

Долинське повітове староство, м. Долина
Долинського повіту Станіславського воєводства
Starostwo Рowiatowe w Dolinіe
Ф. 534, 7 од. зб., 1922–1928 рр. Опис. Пол. мова.
Відомості сільських гмін про призначення присяжних засідателів.
Списки членів виборчих комісій Долинського повіту на виборах до
сейму (1928).
Список виборців на виборах до сейму Польщі с. Лецівка і Спас (1922)
та с. Сваричів (1928).
Списки присяжних засідателів Стрийського окружного суду (1926).

Калуське повітове староство, м. Калуш Калуського повіту
С. к. Starostwo w Kałuszu
Ф. 568, 50 од. зб., 1898–1923** рр. Описи 1, 1д; огляд. Нім., пол. мови.
Циркуляри Галицького намісництва з питань надання допомоги інвалідам війни, збору коштів для впорядкування могил воїнів з додатками
списків жертводавців та ін.
* Справи з такою назвою в описах, крім заяв, часто містять й інші документи осіб – паспорти, візи, декларації, кваліфікаційні свідоцтва, посвідчення особи,
довідки та ін.
** Про діяльність староства в польський період див. описову статтю ф. 565
(с. 43).
42

Розпорядження повітового староства від 19 червня 1916 р. про впровадження в повіті карантину.
Повідомлення гмінних управ про епідемічні захворювання населення
з додатками списків хворих.
Відомості про діяльність гмінних управ, шкіл, священиків.
Листування з намісництвом у Львові, гмінними управами, військовими установами з питань ведення реєстрації актів громадянського стану,
зловживання службовим становищем окремих війтів, роботи служби безпеки, звільнення інтернованих осіб, будівництва житла для безпритульних, ремонту доріг і мостів, відчуження окремих земельних ділянок у гмінах Сівка
і Мошківці для проведення регуляції р. Дністер, ремонту будинку парафії в
с. Довге-Калуське та ін.
Свідоцтва про народження окремих осіб.
Матеріали справ про внесення змін в акти цивільного стану.
Прохання громадян про надання матеріальної допомоги, відшкодування завданих у результаті воєнних дій збитків, звільнення від військової
та трудової повинності.
Списки гмінних радників та їх заступників, землевласників, інженерів, евакуйованих родин та ін.

Калуське повітове староство, м. Калуш Калуського повіту
Станіславського воєводства
Starostwo Рowiatowe w Kałuszu
Ф. 565, 42 од. зб., 1916–1923 рр. Опис, огляд. Пол., нім. мови.
Циркуляри Галицького намісництва.
Рішення Калуського повітового староства про надання матеріальної
допомоги окремим особам.
Листування з Галицьким намісництвом, установами й організаціями
з фінансово-господарських питань, про збір гмінних податків (у т. ч. про
спротив цьому населення с. Пійло з додатком списку бунтівників), надання
коштів для ремонту місцевого водопроводу, видачу дозволів товариствам
(“Просвіта”, “Сокіл” , “Гаскала”, “Яд Харузім” та ін.) на проведення заходів.
План будівництва залізничної колії на станції Лавочне.
Заяви та прохання окремих осіб про надання їм дозволів на оренду
земельних ділянок, матеріальної допомоги, видачу ліцензій, патентів; від
шкодування збитків, завданих їм під час воєнних дій і надання матеріальної
допомоги та рішення з цих питань.
Список гмін із зазначенням розміру території, кількості населення,
шкіл (1921), окремих категорій населення та ін.
Справи про надання дозволів на одруження, зміну прізвищ.
Прохання окремих осіб про звільнення їх рідних з таборів військовополонених.
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Коломийське повітове староство, м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Starostwo Рowiatowe w Kołomyi
Ф. 8, 1207 од. зб., 1918–1939 рр. Описи 1–2, огляд. Пол. мова.
Директиви, розпорядження, інструкції, інформації Міністерства внутрішніх справ, Станіславського воєводського управління, Коломийського
повітового староства та інших органів влади й поліції з військових питань,
про введення військово-польових судів (1932), репатріацію військовополонених, охорону кордонів, залізниць, ліній зв’язку, посилення заходів безпеки під час перебування високих посадових осіб, організацію розвідувальної
служби в органах поліції Станіславського воєводства, введення польської
мови в діловодство адміністративних закладів (1925), дислокацію, діяльність
і особовий склад органів поліції на території воєводства й повіту. Матеріали
підготовки і проведення виборів до сейму і сенату Польщі в 1930 р.
Циркулярні розпорядження Міністерства внутрішніх справ Польщі,
Галицького намісництва, командування Львівського військового округу,
Станіславського воєводського управління, Коломийського повітового староства та листування з Коломийським повітовим управлінням поліції про
політичну ситуацію, боротьбу зі страйковим, комуністичним рухом, охорону залізниць, ліній зв’язку, репатріацію військовополонених, проведення
виборів (у т. ч. матеріали та статистичні дані про результати виборів 1930 р.
в Коломийському повіті), шкільних плебісцитів, з питань шкільництва, нагляду за пресою і конфіскації заборонених цензурою Польщі видань (у т. ч.
їх списки та анкетні картки обліку періодичних видань, які виходили з друку в Коломийському повіті).
Інформації про українські, єврейські й польські громадські організації, які діяли в Польщі.
Документи з історії українського національно-визвольного руху
в повіті: інформації про антивиборчу агітацію та бойкоти переписів населення, кампанію допомоги голодуючому селу, хвилю невдоволення
українців запровадженням у початкових школах навчання польською мовою; донесення постерунків поліції, листування з органами влади й поліції з
питань боротьби із заворушеннями серед українського населення, нагляду за
українцями, які підозрювались в антидержавних діях, у т. ч. колишніми військовослужбовцями УГА. Протоколи допитів селян, які постраждали від
безчинств польських каральних загонів.
Статути, програми, протоколи та інформації про збори, склади правлінь, картки обліку, списки партій, організацій, союзів і товариств, які діяли в населених пунктах повіту та їх лідерів. Звіти, періодичні відомості,
донесення, інформації Коломийського повітового управління та постерунків державної поліції про політичну ситуацію в повіті, діяльність партій,
організацій і товариств та листування з органами влади й поліції з питань
реєстрації, затвердження статутів, структури, особового складу, надання дозволів на проведення заходів та загалом про діяльність українських
(УНДО, УРП (УСРП), УСО, ОУН, УПТ “Рідна школа”, “Союз українок”,
“Жіноча громада”, “Каменярі”, “Відродження”, “Сільський господар”,
“Сокіл”, “Пласт”, “Луг”, читальні “Просвіти”, “Скала”, українські народ44

ні доми, релігійні згромадження, музично-драматичні та інші громадські
об’єднання), польських (Стронніцтво людове (у т. ч. інтерпеляція депутата
від партії Бриля), ППС-Лівиця, “Малопольське сільськогосподарське товариство”, “Союз воєнних інвалідів”, “Стрілець”, “Союз унтерофіцерів запасу Польщі”, “Ліга морська й колоніальна”, “Товариство школи людової”,
“Товариство сприяння розбудові початкових шкіл”, музичні, культосвітні,
скаутські, молодіжні, жіночі, релігійні та ін.), єврейських (політичні, громадські, релігійні, благодійні, професійні, молодіжні, спортивні, скаутські,
культосвітні організації, бібліотеки, читальні та ін.), комуністичних, професійних союзів і об’єднань (юристів, службовців, лікарів, залізничників,
металургів, працівників комунального господарства, поштових відділень,
типографій, текстильної, лісової промисловості, будівельників, пивоварів
та ін.), товариств добровільної протипожежної охорони та інших організацій, товариств і громадських об’єднань, кас, кооперативів, спілок, батьківських гуртків при навчальних закладах, гастролі театральних труп та ін.
Іменні списки лідерів та членів окремих політичних партій і організацій
(1924–1926), характеристики на окремих членів правлінь; інформація про
діяльність відомого видавця Я. С. Оренштейна.
Огляд Коломийського повіту.
Дані гмінних управ, органів поліції про приріст, захворюваність та
чисельність населення повіту, збитки, завдані населенню повіту повенями
та іншими стихійними лихами. Документи про діяльність електростанції,
кооперативів, позичкових кас, тубдиспансерів та інших установ і закладів.
Матеріали розгляду депутатського подання про реквізицію приміщення єврейської школи в Коломиї (1923). Листування з питань затвердження проектів побудови окремих закладів з додатками їх планів-проектів, надання
дозволів на будівництво і відкриття гардинної фабрики, дзеркального цеху,
фабрики газованої води в Коломиї, цехів, майстерень, обмін земельних ділянок та ін.
Циркулярні розпорядження, інструкції Міністерства внутрішніх
справ, Станіславського воєводського управління про порядок видачі закордонних паспортів, обліку населення й іноземних підданих. Статистичні звіти про кількість виданих закордонних паспортів, емігрантів та реемігрантів
(1936–1939). Відомості про кількість репатрійованих з Чехословаччини та
іноземних підданих, виселених з Польщі (1922–1927). Інформації постерунків про кількість українців-політемігрантів, які повернулися з Чехословаччини в Коломийський повіт на постійне місце проживання. Листування з
органами влади й поліції з питань видачі дозволів іноземним підданим на
право проживання в Коломийському повіті, надання дозволів на купівлю
земельних ділянок у прикордонній смузі, право проживання на її території,
або виселення з неї окремих осіб та ін.
Листування з питань видачі довідок про польське громадянство.
Заяви осіб про надання їм дозволів на виїзд за кордон*.
Списки українців, які виїхали з повіту за кордон у 1914–1925 рр.
Картки обліку, особові документи, списки за 1923–1939 рр. та заяви
іноземців про видачу їм дозволів на проживання в Коломийському повіті.
Книги обліку і списки призовників 1890, 1896, 1917–1918 років народження та протоколи засідань медичних військових комісій.
* Див. виноску „*” до ф. 26 (с. 42).
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Особові справи інвалідів війни.
Списки родин із зазначенням кількості їх членів, які проживали в
повіті (1938), депутатів міської ради Коломиї, членів виборчих комісій та
делегатів до них від установ та організацій.
Брошура “Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu z dnia 16 i 23 listopada
1930 roku” (Варшава, 1935).

Печеніжинське повітове староство, м. Печеніжин
Печеніжинського повіту
С. к. Starostwo w Peczeniżynie		
Ф. 10, 54 од. зб., 1898–1921 рр.* Описи 1, 1д; огляд. Нім., пол. мови.
Циркуляри, директивні вказівки Галицького намісництва, Міністер
ства внутрішніх справ та листування про проведення у звільнених районах
Галичини мобілізації до лав армії (грудень 1916 р. – серпень 1917 р.) та
тотальної мобілізації у серпні 1917 р.; стан порядку, безпеки, політичну і
криміногенну ситуацію; розшук дезертирів, військовополонених; боротьбу
зі злочинністю, антимонархічною та комуністичною агітацією; нагляд за
пресою, революційним, соціал-демократичним рухом, єврейськими організаціями, особами, які підозрювалися в шпигунстві; діяльність антимонархічних організацій, відділень “Січі” та інших українських, а також русофільських товариств; обмеження у видачі закордонних паспортів, боротьбу
з нелегальною еміграцією; посилення контролю за пересуванням іноземців;
інтернування і переселення з прикордонних смуг неблагонадійних осіб,
дезертирів; порядок звільнення інтернованих з таборів; відшкодування
збитків, заподіяних повіту австрійськими і російськими військами; видачу
характеристик на військовослужбовців австрійської армії; евакуацію, реевакуацію, діяльність державних установ та ін.
Доповідна записка про економічний стан повіту після відходу російських військ.
Табель дислокації підрозділів жандармерії в Галичині (1914).
Витяги з листів осіб, евакуйованих під час війни з Галичини в Росію
(1917).
Протест єврейської громади у Відні проти антисемітських виступів у
Австро-Угорщині.
Відомості на виплату зарплати працівникам, зайнятим на будівництві
мосту в с. Молодятин.
Списки осіб, які отримали матеріальну допомогу.

Печеніжинське повітове староство, м. Печеніжин
Печеніжинського повіту Станіславського воєводства
Starostwo Рowiatowe w Peczeniżynie
Ф. 11, 69 од. зб., 1918–1929 рр. Опис, огляд. Пол., нім. мови.
* Про діяльність староства в польський період див. описову статтю ф. 11
(с. 46–47).
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Циркуляри, директиви міністерств внутрішніх і військових справ,
Галицького намісництва, командування Львівського військового округу,
Станіславського воєводського управління та листування з питань суспільно-політичної ситуації, використання військ для придушення виступів населення, боротьби з українським національно-визвольним, страйковим,
комуністичним рухом; переходу українських військ генералів А. Кравса і
В. Павленка в Чехословаччину; нагляду за діяльністю єврейських сіоніст
ських організацій; охорони кордону; функцій і діяльності адміністративних
і поліцейських органів; створення в органах поліції слідчих відділів; нагляду за українцями, колишніми військовослужбовцями УГА та інших військових формувань, військовополоненими; проведення призовів до армії; видачі
закордонних паспортів.
Звіти, відомості, інформації, донесення та листування з намісництвом
у Львові, воєводським управлінням, адміністративними і поліцейськими
органами про політичне становище в повіті, виступи українського населення проти рішення Ради Амбасадорів про приєднання Західної України
до Польщі, бойкот виборів до сейму і сенату Польщі, боротьбу українців
за викладання в школах рідною мовою; діяльність партій, організацій, товариств, профспілковий та страйковий рух; нагляд за особами, яких підо
зрювали в антидержавній діяльності; запобіжні заходи проти дезертирства
з польської армії, з розшуку дезертирів румунської армії та ін.
Інтерпеляція депутата сейму С. Назарука з питань зловживання в
гмінній управі с. Ключів та матеріали її розгляду (1927).
Листування з питань діяльності українських шкіл в м. Печеніжин та
с. Княждвір.
Листування з питань змін в адміністративно-територіальному поділі
та приєднання до повіту окремих сіл Коломийського, Косівського і Надвірнянського повітів.
Заяви окремих осіб про надання їм дозволів на виїзд за кордон*.
Відомості про українців-політемігрантів, які повернулися з Чехословаччини.
Списки відомих українських громадських діячів повіту, неблагонадійних осіб, українців призовного віку, які в період 1914–1925 рр. перебували
в рядах УГА та інших військових формувань, згодом виїхали за кордон і не
повернулися та ін.

Рогатинське повітове староство, м. Рогатин
Рогатинського повіту
C. к. Starostwo w Rohatynie
Ф. 566, 7 од. зб., 1907–1918 рр.** Опис, огляд. Пол., нім. мови.
Статут “Українського крайового товариства охорони дітей і опіки над
молоддю” у Львові (1917).
* Див. виноску „*” до ф. 26 (с. 42).
** Про діяльність Рогатинського повітового староства в польський період
див. описову статтю ф. 567.
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Справи розгляду прохань про видачу дозволів на одруження, внесення змін в акти реєстрації громадянського стану.
Матеріали розслідування справ про адміністративні правопорушення.
Заяви громадян про надання їм допомоги за завдані під час війни
збитки.
Листування з намісництвом і податковим управлінням про виплату
зарплати службовцям намісництва і староства.

Рогатинське повітове староство, м. Рогатин
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Starostwo Рowiatowe w Rohatynie
Ф. 567, 105 од. зб., 1914–1925 рр. Описи 1, 1д; огляд. Пол., нім., укр.
мови.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Галицького намісництва
та листування з господарсько-економічних питань, про постачання населення продовольством, роботу дитячих притулків, охорону залізниць, ліній
телефонно-телеграфного зв’язку; діяльність єврейських релігійних громад
та недопустимість використання ними у діловодстві німецької мови та ін.
Протоколи засідань Рогатинського повітового староства.
Донесення, повідомлення гмінних управ, постерунків поліції про
криміногенну ситуацію, перебування в населених пунктах повіту біженців і
їх списки (1919–1920), кількість евакуйованих сімей та родин, які повернулися на попереднє місце проживання (1919), списки членів парафіяльних комітетів греко-католицьких громад (1921), збитки, заподіяні мешканцям повіту
від повеней та інших стихійних лих, з переліком постраждалих осіб.
Документи про діяльність у повіті окремих громадських організацій,
товариств, спілок: статути, листування з питань діяльності, виборів правлінь, заборони “Просвіти” та ін.; заяви-прохання товариств про видачу їм
дозволів на відновлення діяльності, проведення зборів та інших заходів;
списки товариств.
Матеріали розслідування справ про обвинувачення осіб у антидержавній діяльності, скоєнні кримінальних злочинів.
Матеріали розгляду справ про внесення змін в акти громадянського
стану, розірвання шлюбів, зміну віросповідання, надання призовникам дозволів на одруження, видачу довідок, свідоцтв, внесення в іпотечні книги
записів про права власності, видачу дозволів на виїзд за кордон, надання
ліцензій, патентів.
Свідоцтва про народження окремих осіб.
Заяви окремих осіб про зниження податків, надання матеріальної допомоги, надання відстрочок від виконання військової повинності, звільнення членів їх родин з таборів для військовополонених.
Листування зі Станіславським воєводським управлінням, магістратом
м. Рогатин, гмінними управами, окремими особами з господарсько-економічних питань, ветеринарії, епідемічної захворюваності населення, ремонту лікарні, про відбудову Рогатина, діяльність єврейських релігійних громад
та ін.
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Списки гмін, об’єктів телефонного і телеграфного зв’язку, які знаходились під охороною.
Списки військовослужбовців-українців (1919), призовників, у т. ч.
українців, які ухилялися або відмовлялися від служби в польській армії
(1920–1921); українців-військовополонених (1920); службовців Рогатин
ського староства; студентів-українців (1921), осіб, які отримували допомогу з Америки (1920); осіб, яким надавалась матеріальна допомога; обвинувачених у скоєнні злочинів; інвалідів (Бурштин); колоністів та населення
польської колонії біля с. Дем’янів; осіб, які подали прохання про видачу
закордонних паспортів.

Снятинське повітове староство, м. Снятин
Снятинського повіту
C. к. Starostwo w Śniatynie
Ф. 16, 8 од. зб., 1893–1917 рр.* Опис. Пол., нім. мови.
Циркуляри, директивні розпорядження, інструкції та листування
Міністерства внутрішніх справ, Галицького намісництва з питань суспільно-політичної ситуації, про координацію дій адміністративних і військових
органів; організацію розвідувальної служби; спостереження за єврейськими
сіоністськими організаціями і фондами, анархістами, емігрантами та особами, які підозрювались у шпигунстві; заборону діяльності русофільських
організацій та ін.
Матеріали з питань оренди, виділення і побудови приміщення для
Снятинського повітового староства, в т. ч. плани-проекти.

Снятинське повітове староство, м. Снятин

Снятинського повіту Станіславського воєводства
Starostwo Рowiatowe w Śniatynie

Ф. 9, 145 од. зб., 1920–1939 рр. Опис, огляд. Пол. мова.
Циркуляри, директиви, інструкції, вказівки міністерств внутрішніх
справ, землеробства й аграрних реформ, Станіславського воєводського
управління та листування з органами влади і поліції з питань перебування в
повіті формувань Армії УНР (1920), державної безпеки, боротьби з комуні
стичним рухом, створення слідчих відділів в органах державної поліції; охорони залізниць, ліній зв’язку, лісів; нагляду за репатрійованими та колишніми військовополоненими (1920–1923); розшуку підозрюваних у шпигунстві
осіб; діяльності єврейських релігійних громад; про порядок видачі особових
документів та дозволів на відкриття окремих закладів, імпорт продукції; облік руху населення; боротьбу з інфекційними захворюваннями та ін.
Звіти Станіславського воєводського управління та Снятинського повітового управління поліції про політичну ситуацію, діяльність партій, організацій, профспілковий рух.
*Про діяльність Снятинського повітового староства в польський період див.
описову статтю ф. 9 (с. 49–50).
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Протоколи службових нарад староства, перевірок діяльності гмінних
управ.
Рапорти, донесення органів поліції про політичну і криміногенну ситуацію, комуністичний, профспілковий і страйковий рух у повіті, роботу
гмінних управ.
Матеріали розслідування окремих злочинів.
Документи про діяльність організацій, товариств, спілок: статути товариств “Просвіта”, “Самопоміч”, “Союз українок”, “Жіноча громада” та
ін.; облікові картки; донесення та інформації про діяльність УСРП, УНДО,
УРП, УХО, “Просвіти” та ін.; дані про склад правлінь; книга обліку організацій, громад та союзів (1934–1936); окремі матеріали КПЗУ, Сельробу, КПП,
ППС (у т. ч. інформація про її діяльність на території Польщі), Незалежної
соціалістичної партії праці, в т. ч. розпорядження про заборону її діяльності
та ін. Листування органів влади й поліції з питань боротьби з українським
національно-визвольним, комуністичним, страйковим рухом, про виступи
українського населення за викладання в школах рідною мовою, збір інформації про персональний склад органів правлінь та нагляд за діяльністю
різних організацій, особами, які підозрювались в антидержавній і комуністичній діяльності, членами УСДП, вчителями української національності;
заборону окремих організацій. Списки неблагонадійних осіб. “Визволення.
Місячник вільної української думки за кордоном” (Відень – Прага, 1923).
Документи про діяльність єврейських релігійних громад Снятина і
Заболотова (протоколи засідань та склади правлінь, бюджети, списки платників податків та ін.), окремих єврейських організацій та навчальних закладів в повіті.
Відомості гмінних управ м. Снятин та с. Задубрівці про еміграцію населення в Канаду; про рівень цін, захворюваність худоби та ін. Листування
з питань призначення ветлікарів, охорони лісів, про результати проведення
антиалкогольного плебісциту, видачу дозволів на відкриття магазинів, інших підприємств, купівлю в прикордонній смузі землі та ін.
Плани профілю річок Чернява, Орелець; технічні описи, плани та
листування з питань видачі дозволів на будівництво і експлуатацію водяних
млинів.
Списки промислових підприємств повіту.
Копії записів актів реєстрації в 1937 р. народження (Снятин), шлюбу
та смерті єврейського населення (Заболотів).
Книги обліку призовників 1890, 1893, 1896, 1899–1900, 1903, 1915–
1922 років народження. Книги обліку військових запасу. Листування з питань надання окремим особам відстрочок від служби в армії.
Реєстраційні картки та списки іноземців, які проживали в повіті.
Заяви окремих осіб та листування з питань видачі дозволів на право
поселення в прикордонній смузі повіту, перехід кордону, про видачу дозволів іноземним громадянам на право проживання в повіті.
Матеріали розгляду заяв про видачу особових посвідчень, дозволів
на одруження з іноземцями, в т. ч. заяви, свідоцтва про народження, шлюб
та ін.
Списки мешканців повіту (без дат), українців-військовослужбовців
Армії УНР, які проживали в Снятинському повіті (1920).
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Станіславське повітове староство, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Starostwo Рowiatowe Stanisławowskie
Ф. 6, 12 039 од. зб., 1918–1939 рр. Описи 1–4, огляд. Пол., євр. мови.
Декрети, циркулярні розпорядження, інструкції, повідомлення Міністерства внутрішніх справ, Президії Галицького намісництва, Станіславського воєводського управління, Станіславського повітового управління, постерунків поліції та листування з питань внутрішньої політики, українського
національно-визвольного руху (святкування річниць ЗУНР, вшанування
пам’яті померлих, виступів українського населення проти введення в навчальних закладах польської мови викладання, спостереження за українцямиполітемігрантами з Чехословаччини, студентами, партійної приналежності
вчителів-українців, їх діяльності серед шкільної молоді та ін.), ліквідації
таборів військовополонених на території Польщі (1921), підготовки і проведення виборів до сейму і сенату Польщі, в т. ч. про розміщення військових
частин в селах повіту для їх забезпечення (1922), введення військово-по
льових судів (1931), хід передвиборчих кампаній, боротьбу зі страйковим і
комуністичним рухом, діяльність єврейських організацій у Польщі, нагляд
за діяльністю закордонних гуманітарних місій у Станіславському воєвод
стві, охорону ліній зв’язку, організацію діяльності органів влади й поліції,
розгляду скарг на незаконні дії поліцейських та ін.
Звіти Білостоцького та Станіславського воєводських управлінь, Підгаєцького і Бучацького повітових староств про політичну ситуацію у воєвод
ствах. Звіти інспектора Коломийської прикордонної охорони про політичну
і криміногенну ситуацію в прикордонній смузі. Донесення Станіславського
повітового управління поліції про діяльність окремих депутатів сейму і сенату Польщі.
Місячні звіти, відомості Станіславського повітового староства та
управління поліції, окружних виборчих комісій, постерунків поліції, гмінних управ та листування про політичну і криміногенну ситуацію в повіті; з
питань підготовки і результатів виборів до сейму і сенату Польщі та органів
самоврядування в Станіславському повіті (у т. ч. інтерпеляція депутата сейму Лева Бачинського про порушення, які мали місце під час їх проведення);
протоколи засідань і списки членів окружних та дільничних виборчих комісій; заяви окремих осіб про внесення їх у список виборців; план розташування виборчих дільниць та матеріали підготовки і проведення виборів до
міської управи Галича в 1938 р.; дані про кількість виборців (1928), проведення шкільних та протиалкогольних плебісцитів.
Інформації штабу 5-ої армії про підготовку українцями-політемігрантами в Чехословаччині збройного повстання в Західній Україні. Протоколи
допитів окремих військовослужбовців армій Австрії та УНР (у т. ч. їх фотографії). Інформації про мітинги, організовані Левом Бачинським з питань
економічного і політичного становища Західної України. Короткі характеристики українських партій та урядів у еміграції (1922).
Документи партій та громадських організацій: статути, програми,
фінансові звіти, баланси, протоколи засідань, інформації про збори, акції,
мітинги та інші заходи, короткі характеристики, картки обліку, особовий
склад правлінь, списки лідерів та членів окремих з них. Донесення органів
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поліції та листування з питань діяльності, реєстрації, затвердження статутів, членів правлінь політичних, громадських, національних, релігійних,
благодійних, жіночих, молодіжних, скаутських, спортивних, культосвітніх,
музично-драматичних товариств, партій та об’єднань громадян (УНДО,
УСРП, УСО, УВО, ОУН, Український студентський союз, “Сільський господар”, “Просвіта”, “Рідна школа”, “Пласт”, “Луг”, “Сокіл”, “Союз українок”, “Каменярі”, “Скала”, “Відродження”, “Клуб старшин УГА”, Бунд, Поалей-Ціон, Загальноєврейська партія праці, Гітахдут-Поалей-Ціон, ББВР,
КПП, ППС, Стронніцтво людове, Стронніцтво народове, “Союз стрільців”,
Незалежна соціалістична партія праці Польщі, “Ліга протиповітряної оборони”, КПЗУ, Сельроб, КСМЗУ та ін.). Окремі документи про діяльність
професійних об’єднань, господарських товариств, кооперативів, ощадкас,
батьківських комітетів при навчальних закладах та ін. Книга реєстрації,
списки товариств, організацій і союзів, клубів, читалень, театрів та акторів,
які гастролювали в повіті, українських театральних труп.
Іменні списки осіб польської національності, які співпрацювали з
органами влади ЗУНР та списки осіб, заарештованих за звинуваченням у
співробітництві з органами радянської влади; підозрюваних у приналежності до УВО (1929); членів ОУН та інших українських організацій; членів
КПЗУ; осіб, які підозрювались у шпигунстві й тих, які стояли на обліку в
Станіславському повітовому управлінні поліції й підлягали інтернуванню
на випадок війни.
Документи про діяльність єврейських релігійних громад повіту, в т. ч.
бюджети, листування з питань діяльності, виборів членів правлінь та ін.
Cтатут єврейської громади Єзуполя (1898).
Циркулярні розпорядження президії Галицького намісництва, Ста
ніславського воєводського управління про заборону поширення на території Польщі окремих видань (у т. ч. їх списки), які видавалися за кордоном;
про організацію при поштових відділеннях відділів цензури, встановлення
контролю за пресою; листування з питань видачі дозволів на видавництво.
Короткі характеристики, анкети, картки обліку та списки періодики, яка видавалася в Станіславському повіті. Перелік демонстрованих кінофільмів та
вказівки про порядок видачі дозволів на утримання кіноустановок і встановлення контролю за їх роботою.
Короткий політичний та економічний огляд Станіславського повіту та
листування з питань збору матеріалів для його укладання.
Розпорядження Міністерства постачання, Галицького намісництва,
Станіславського воєводського управління та листування з питань розвитку
економіки, стану безробіття, сільського господарства, торгівлі, тваринни
цтва, ветеринарії, видачі патентів, дозволів (у т. ч. заяви осіб) на побудову,
відкриття і право експлуатації окремих підприємств, електростанцій, майстерень, млинів, магазинів, цехів, пекарень, лазень та ін. Дані про приватні
землеволодіння в повіті обсягом більше 150 га, кількість пасовищ, збитки,
завдані населенню під час повеней; листування з установами та закладами з питань надання дозволів на проведення парцеляції землі (в т. ч. церковної та окремих землевласників), видачі дозволів на об’єднання, продаж,
передачу земельних ділянок, внесення в іпотечні книги записів про право
власності на них. Плани-проекти та технічні описи заводів, фабрик, електростанцій та електричної (Станіслав – Ямниця) та каналізаційних мереж
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(м. Станіслав), вузькоколійок, мостів, цехів, млинів, пекарень, майстерень,
шкіл, театрів, кінотеатрів, окремих адміністративних приміщень (староства, пошти, суди та ін.) і приватних будинків, закладів, які знаходились
на території Станіславського повіту. Плани профілів р. Бистриця Солотвин
ська та проведення меліоративних робіт. Списки фабрик, промислових підприємств, електростанцій, млинів Станіславського повіту, статистичні дані
про кількість промислових і торговельних підприємств повіту. Характери
стики на осіб, які внесли вагомий вклад у розвиток промисловості й торгівлі
Станіславського повіту. Списки ремісників, мешканців повіту, які мали середню і вищу технічну освіту, та інженерів-землемірів Польщі.
Протоколи нарад керівників державних закладів повіту, начальників
відділів та службовців повітового староства. Розпорядження та листування з питань компетенції та діяльності адміністративних закладів, змін в
адміністративно-територіальному поділі, ходу забудови і санітарного стану
міст, ведення археологічних розкопок у районі с. Вовчинець, діловодства
(в т. ч. про ведення метричних записів польською мовою). Список державних закладів, членів міських і гмінних управ повіту та виборчих комісій,
присяжних Станіславського окружного суду. Особові справи працівників
Станіславського повітового староства та особові документи окремих осіб.
Дані про діяльність та списки окремих навчальних закладів та дитячих притулків у повіті, вчителів, листування про організацію літніх дитячих
таборів.
Відомості гмінних управ про наявність церков, осіб православного віросповідання, кількість релігійних згромаджень, створення нових
римо-католицьких парафій та листування з питань ремонту і будівництва
дзвіниць, церков (Ганусівці, Крихівці, Ямниця), костелу (Хоростків) та ін.
Списки парафій повіту.
Розпорядження органів влади та листування з питань охорони здоров’я
населення, обліку лікарів і медперсоналу, діяльності лікувальних установ,
проведення профілактичних щеплень, забезпечення роботою інвалідів війни.
Звіти про стан захворюваності населення Станіславського повіту;
списки лікарів, медсестер, фармацевтів, ветеринарів; особові картки лікарів.
План мінерального джерела (Пациків). Списки лікарень м. Станіслава. Особові справи інвалідів війни.
Розпорядження Міністерства військових справ та відомості повітового староства про хід призову до армії; протоколи засідань призовних комісій; листування з питань надання призовникам дозволів на одруження, перенесення термінів служби. Книги реєстрації призовників 1883, 1885–1909,
1913–1920 років народження, в т. ч. списки осіб призовного віку за похо
дженням з дрібномаєткової шляхти. Списки осіб, які ухилялися від виконання військової повинності.
Циркулярні розпорядження Міністерства внутрішніх справ, президії
Галицького намісництва, Станіславського воєводського управління і листування з органами поліції про проведення переписів та облік руху населення повіту, осадників, порядок видачі особових документів та закордонних
паспортів, з питань еміграції, сезонних міграцій, позбавлення польського
громадянства. Статистичні звіти Станіславського повітового староства про
кількість реемігрантів з Франції та кількість виданих закордонних паспортів
(1921–1925); відомості та листування з питань виселення окремих інозем53

них підданих за межі держави, обліку та встановлення нагляду за репатріантами з Росії, надання дозволів окремим особам, емігрантам на поселення
в Станіславському повіті (в т. ч. заяви цих осіб). Акти обвинувачення осіб
у нелегальному переході кордону. Списки та реєстраційні картки іноземних
підданих, які проживали на території Станіславського повіту (1924–1939; у
т. ч. підданих Чехословаччини, Румунії та ін.).
Заяви осіб про надання їм дозволів на виїзд за кордон*.
Списки осіб, які загинули під час польсько-радянської війни.
План організації протиповітряної оборони. Донесення про бомбардування німецькою авіацією окремих населених пунктів повіту (12–16 вересня 1939 р.).

Тлумацьке повітове староство, м. Тлумач
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Starostwo Рowiatowe w Tłumaczu
Ф. 91, 184 од. зб., 1920–1939 рр. Описи 1, 1д; огляд. Пол. мова.
Циркуляри, директиви Галицького намісництва у Львові, командування контррозвідки Польщі, Станіславського воєводського управління про застосування репресивних заходів щодо виступів українського населення під
час проведення перепису населення (1921); розшук підозрюваних у шпигун
стві осіб, мігрантів-нелегалів, втікачів з таборів військовополонених та осіб,
які ухилялися від виконання військової повинності; нагляд за реемігрантамиукраїнцями та особами, які підозрювались у комуністичній діяльності; вилучення в населення зброї та забороненої цензурою Польщі літератури.
Інформації про підготовку українцями збройного повстання в Західній Україні (1921), діяльність єврейських сіоністських організацій у Львові
й Стрию (1929).
Листування зі Станіславським воєводським управлінням з питань
діяльності депутата сейму Івана Макуха.
Звіти, рапорти, донесення повітового управління та постерунків
поліції про політичну і криміногенну ситуацію, стан безпеки в повіті, діяльність політичних партій, професійний і страйковий рух, збори і мітинги, які
відбулись у повіті.
Документи про діяльність у повіті партій, організацій, спілок, товариств: статути; політичні характеристики; відомості про збори, особові
склади правлінь; інформації про діяльність ОУН, УВО, УНДО, УСРП,
“Просвіти”, “Соколу”, “Лугу”, Сельробу, КПЗУ, КПП, ППС-Лівиці, Поалей-Ціон, “Яд Харузім”, Єврейської ради сиріт і опіки над молоддю та ін.;
листування з органами влади, суду і поліції з питань діяльності, надання
дозволів на проведення зборів і заходів, боротьби з комуністичним рухом;
заборони діяльності “Союзу українок”, “Сільського господаря”, “Лугу”,
“Соколу”, Сельробу; списки організацій і товариств Тлумацького повіту;
облікові картки членів ОУН та підозрюваних у приналежності до неї, в т. ч.
мешканців с. Стриганці; списки, облікові картки членів УНДО та польської
організації “Стрілець”.
*Див. виноску „*” до ф. 26 (с. 42).
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Донесення органів поліції про пожежі, повені та інші стихійні лиха на
території повіту.
Статистичні дані про кількість виданих закордонних паспортів.
Листування з адміністративними і поліцейськими органами з питань
надання іноземним підданим дозволів на перебування на території повіту.
Заяви осіб про надання їм дозволів на виїзд за кордон*.

1.3. ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Дільнична виборча комісія №33 в с. Мостище
Калуського повіту Станіславського воєводства
Obwodowa Komisja wyborсza №33 w Mościskach
Ф. 533, 2 од. зб., 1927–1928 рр. Опис. Пол. мова.
Мостищенська дільнична виборча комісія №33 підпорядковувалась окружній виборчій комісії №52 в Стрию.
На зберігання в ДАІФО фонд надійшов у 1954 р. з Дрогобицького обласного
державного архіву.

Списки виборців на виборах до сейму Польщі.

1.4. ТИМЧАСОВІ ОРГАНИ ВЛАДИ ПЕРІОДУ
ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1.4.1. Начальники (комісари) повітів
9 фондів, 975 од. зб., 1914–1918 рр. Описи, огляди. Рос. мова.
Посади начальників повітів введені в серпні 1914 р. на основі “Тимчасового положення про управління областями Австро-Угорщини, зайнятими по праву війни” від 19 серпня 1914 р. Здійснювали управління цивільним життям повітів,
займалися матеріальним забезпеченням військових частин, розквартируванням
солдатів, утриманням поліцейського апарату. Підпорядковувались губернаторам:
начальники Городенківського, Коломийського, Косівського, Печеніжинського і
Снятинського повітів – Чернівецькому; Долинського повіту – Львівському; На
двірнянського, Станіславського і Тлумацького повітів – Тернопільському. З поваленням самодержавства у Росії і у зв’язку з рішенням Тимчасового уряду в березні 1917 р. про реорганізацію генерал-губернаторства областей Австро-Угорщини
в обласний комісаріат Галичини і Буковини, посади начальників повітів були
перейменовані на комісарів повітів. Припинили діяльність влітку 1917 р. після
звільнення краю від російських військ.
Документи фондів надійшли на зберігання до ДАІФО у 1948, 1954–1955, 1959 рр.
з ЦДІА УРСР, ЦДАЖР УРСР, Київського обласного історичного архіву. У 1993 р.
4 од. зб. з ф. 595 і 597, які перебували на таємному зберіганні, були розсекречені.

*Див. виноску „*” до ф. 26 (с. 42).
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Комісар Городенківського повіту, м. Городенка
Городенківського повіту Чернівецької губернії
Начальникъ Городенскаго уѣзда Черновецкой губерніи
Комиссаръ Городенскаго уѣзда Черновецкой губерніи
Ф. 15, 146 од. зб., 1916–1917 рр. Опис, огляд. Рос. мова.
Циркуляри, розпорядження, обов’язкові постанови Чернівецького губернатора, зокрема з питань діяльності шкіл, церков.
Накази і постанови начальника повіту та документи з фінансової
діяльності.
Протоколи засідань поліцейських урядників з питань розслідування
скарг мешканців на дії солдатів російської армії, санітарного стану повіту; протоколи затримання осіб підозрюваних у шпигунстві, порушників
обов’язкових постанов та осіб без документів.
Дані про населені пункти, їх санітарний стан, підприємства, лікувальні
заклади, аптеки та інші заклади повіту. Відомості про стан сільського господарства, рівень цін, криміногенну ситуацію, особовий склад адміністративних закладів, гмінних управ, боротьбу з інфекційними захворюваннями.
Відомості про майно, залишене власниками, які виїхали в Австрію,
описи й акти передачі його у підпорядкування Міністерства землеробства.
Листування з Чернівецьким губернатором, поліцейськими урядниками про розшук дезертирів, військовополонених, осіб, підозрюваних у шпигунстві та скоєнні інших злочинів; матеріального забезпечення військових
частин, розквартирування військових; формування з військовозобов’язаних
робітничих загонів і надання гужового транспорту для проведення будівельних, лісозаготівельних робіт; охорону військового майна і оборонних споруд, могил загиблих воїнів; надання допомоги населенню, постраждалому
від воєнних дій і голоду; благоустрій міста, стан захворюваності населення,
відкриття нових шкіл, підприємств, торговельних закладів, майстерень у
повіті, примусову реквізицію в селян худоби і фуражу, особового складу
адміністративних органів та ін.
Заяви, скарги, прохання мешканців про видачу посвідчень, перепу
сток на виїзд за межі повіту, про збитки, завдані їм російськими військами.
Списки церков, священиків, поліцаїв, урядників, дітей-сиріт, голодуючих, вчителів і учнів (м. Городенка), мешканців повіту.

Начальник Долинського повіту, м. Долина
Долинського повіту Львівської губернії
Начальникъ Долинскаго уѣзда Львовской губерніи
Ф. 595, 11 од. зб., 1914–1915 рр. Опис. Рос. мова.
Протоколи засідань, рапорти урядників.
Акти перевірки фінансово-господарської діяльності Долинського солеварного заводу.
Матеріали розслідування кримінальних справ.
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Описи майна, залишеного австрійськими громадянами, які втекли з
території воєнних дій.
Відомості про землеволодіння осіб єврейської національності.
Листування з Львівським губернатором, завідувачем шляхами сполучення Галичини з політичних, адміністративних і господарських питань,
про охорону і ремонт мостів, реквізицію залишеного власниками майна,
шпигунство, утримання, охорону і ремонт доріг, мостів.
Списки власників пивоварних і винокурних заводів, службовців повітових судів.

Комісар Коломийського повіту, м. Коломия
Коломийського повіту Чернівецької губернії
Начальникъ Коломыйскаго уѣзда Черновецкой губерніи
Комиссаръ Коломыйскаго уѣзда Черновецкой губерніи
Ф. 605, 374 од. зб., 1914–1918 рр. Опис. Рос. мова.
Тимчасове положення про управління областями Австро-Угорщини,
захопленими на правах війни (копія).
Відозви і звернення Тимчасового уряду до населення, армії і флоту
(копії).
Циркуляри, обов’язкові постанови головнокомандуючого армією південно-західного фронту, командування VІІІ армії, Чернівецького губернатора, накази військового генерал-губернатора областей Австро-Угорщини,
захоплених на правах війни*, начальника повіту, в т. ч. циркулярні розпоря
дження Чернівецького губернатора від 16 лютого 1917 р. про ліквідацію Печеніжинського повіту та акти прийому-передачі його документів канцелярії
начальника Коломийського повіту.
Протоколи засідань членів магістрату м. Коломиї.
Матеріали розслідування кримінальних справ.
Короткий огляд економічного стану гмін і гмінних управ Печеніжинського повіту.
Відомості про економічну ситуацію, стан захворюваності мешканців
Коломийського повіту. Рапорти дільничих про поширення інфекційних захворювань у повіті. Статистичні відомості про кількість населення, посівних
площ, лісів, худоби, наявність фабрик, заводів, млинів, нафтових і соляних
промислів, аптек та інших підприємств. Списки населених пунктів повіту,
дитячих притулків, будинків, що належали особам, які виїхали в Австрію,
могил загиблих воїнів.
Описи рухомого і нерухомого майна землевласників, які втекли до
Австрії. Постанови про реквізицію майна в залишених власниками підприємствах; акти про передачу цих підприємств та майна землевласників
у підпорядкування Міністерства землеробства; відомості про кількість продуктових запасів, фуражу в залишених маєтках та кількість коштів від його
реалізації. Списки залишених маєтків, селян і землевласників, які покинули
їх. Списки і відомості про греко-католицькі церкви і священиків.
*Военный Генералъ-Губернаторъ областей Австро-Венгріи, занятыхъ по
праву войны.
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Листування з Чернівецьким губернатором, органами поліції, вій
ськовими частинами та іншими установами з питань виборів бургомістра
і членів магістрату (1917); діяльності підприємств, установ, відкриття навчальних закладів; релігійної ситуації; економічного стану; призначення ветлікарів; матеріального забезпечення адміністративних закладів і військових
частин; реквізицій худоби й фуражу в населення, стягнення податків; обліку військовозобов’язаних; надання робочої сили, гужового транспорту
для ведення будівельних, дорожніх, ремонтних робіт, риття окопів; охорони
воєнних споруд, мостів, доріг, залізниць; надання матеріальної допомоги по
страждалому в результаті воєнних дій населенню; криміногенної ситуації,
розшуку арештантів-втікачів, дезертирів, військовополонених, підозрюваних у шпіонажі, скоєнні інших злочинів та ін.
Документи з особового складу органів адміністрації і поліції повіту.
Посвідчення особи, видані окремим мешканцям на право виїзду за
межі повіту. Заяви, скарги, прохання мешканців про видачу документів на
виїзд за межі повіту, дозволів на відкриття окремих закладів (шкіл, магазинів, торговельних точок, їдалень, пекарень, перукарень), збитки, завдані
їм російськими військами, надання матеріальної допомоги.
Списки платників податків по гмінах повіту, домовласників м. Коломиї (1917), сімей, заарештованих австрійськими військами в м. Коломиї,
членів повітового благодійного комітету, громадян Америки, які прибули в
повіт 1914 р.

Комісар Косівського повіту, м. Косів Косівського повіту
Чернівецької губернії
Начальникъ Косовскаго уѣзда Черновецкой губерніи
Комиссаръ Косовскаго уѣзда Черновецкой губерніи
Ф. 12, 183 од. зб., 1916–1917 рр. Опис, огляд. Рос. мова.
Маніфест про зречення престолу царя Миколи II (копія).
Циркуляри Чернівецького губернатора, накази військового генералгубернатора і губернського комісара, начальника Косівського повіту та гарнізону.
Протоколи засідань членів міського магістрату, гмінних управ (у т. ч. з
питань проведення виборів до магістратів міст Косів і Кути та ін.).
Постанови начальника Косівського повіту та документи з фінансової
діяльності, особового складу та діловодства його канцелярії.
Звіти, інформації, відомості начальника повіту, громад про кількість
населення, криміногенний і економічний стан повіту, наявність нафтових
і соляних промислів, фабрик, заводів, санітарний стан в повіті, боротьбу
з інфекційними захворюваннями населення, діяльність окремих закладів,
види гмінних печаток.
Фінансові звіти магістратів міст Косів і Кути.
Описи й акти передачі майна громадян, які виїхали в Австрію, у підпорядкування Міністерства землеробства; листування з питань продажу
реквізованих товарів.
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Матеріали розслідування окремих злочинів.
Листування з Чернівецьким губернатором, поліцейськими урядниками з питань прийняття місцевим населенням російського підданства; забезпечення громадського спокою; розквартирування військових; особового
складу; матеріального забезпечення й організації діяльності адміністративних органів; роботи торговельних закладів; відкриття навчальних закладів;
благоустрою міст; стану інфекційних захворювань населення; санітарного
стану, роботи лікарень і аптек; призначення ветлікарів; розшуку військовополонених, дезертирів, осіб, підозрюваних у шпигунстві та скоєнні інших злочинів; охорони військових споруд; надання робочої сили, гужового
транспорту для проведення лісозаготівельних, ремонтних, шляхових робіт,
риття окопів; реквізиції в населення худоби, фуражу; організації в Косові й
Кутах ярмарок; матеріального забезпечення окремих парафій та ін.
Посвідчення особи і тимчасові перепустки, видані мешканцям на
виїзд за межі повіту. Заяви, прохання, скарги мешканців на незаконні дії
солдатів російської армії, про надання матеріальної компенсації за завдані
воєнними діями збитки, видачу дозволів колишнім військовополоненим на
повернення на попередні місця проживання та дозволів окремим мешканцям на відкриття торговельних підприємств.
Списки населених пунктів, заводів, лісів і лісників, лікувальних закладів, шкіл, греко-католицьких храмів, окремих парафій, могил загиблих
воїнів.
Списки службовців місцевих закладів, Косівської міської управи,
гмін, греко-католицьких священиків, медичного персоналу лікувальних закладів, робітників і службовців Косівського солеварного заводу, військовополонених та мешканців повіту (1917).

Начальник Надвірнянського повіту, м. Надвірна
Надвірнянського повіту Тернопільської губернії
Начальникъ Надворнянскаго уѣзда Тарнопольской губерніи
Ф. 532, 2 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова.
Листування з Битківським нафтопромисловим підприємством про
відправлення нафти зі станції Надвірна.

Начальник Печеніжинського повіту, м. Печеніжин
Печеніжинського повіту Чернівецької губернії
Начальникъ Печенѣжинскаго уѣзда Черновецкой губерніи
Ф. 604, 59 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова.
Циркуляри, накази Чернівецького губернатора, начальника Печеніжинського повіту.
Матеріали розслідування кримінальних злочинів.
Документи фінансової діяльності управління начальника повіту.
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Відомості про кількість населення Яблунова, яке потребувало допомоги, про церкви і священиків, відкриття продовольчих крамниць, рівень
цін, стан захворюваності населення та криміногенну ситуацію.
Листування з адміністративними і поліцейськими органами про передислокацію військових частин; розшук військовополонених, дезертирів;
затримання осіб, яких підозрювали в шпигунстві; секвестрування Печеніжинського нафтоперегінного заводу; надання робочої сили та гужового
транспорту для проведення лісозаготівельних, будівельних робіт; реквізицію у населення продуктів і фуражу, стягнення податків; охорону й облік
покинутого власниками майна; відновлення навчання в школах; діяльності
греко-католицького духовенства; затвердження бюджетів міст і гмін; особовий склад поліцейських і адміністративних органів та з інших адміністративно-господарських питань.
Посвідчення особи окремих мешканців повіту.
Списки шкіл та будинків, придатних до розквартирування військовослужбовців.
Списки вчителів та учнів школи в с. Космач, урядників, поліцейських,
військовослужбовців, війтів гмін.

Комісар Снятинського повіту, м. Снятин
Снятинського повіту Чернівецької губернії
Начальникъ Снятинскаго уѣзда Черновицкой губерніи
Комиссаръ Снятинскаго уѣзда Черновицкой губерніи
Ф. 62, 195 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова.
Накази головнокомандувача Південно-західного фронту. Циркуляри
військового генерал-губернатора областей Австро-Угорщини, захоплених
на правах війни, начальника контррозвідувального відділення штабу ІХ армії, Тернопільського та Чернівецького губернаторів.
Постанови Тимчасового уряду про створення місцевих продовольчих
органів, відкриття шкіл.
Накази начальника Снятинського повіту.
Протоколи засідань міської управи та магістрату м. Снятина.
Фінансові документи управління начальника повіту.
Матеріали розслідування окремих злочинів.
Відомості про економічну і криміногенну ситуацію; стан захворюваності населення; видачу мешканцям повіту перепусток на виїзд за межі
повіту; відкриття нових шкіл та відновлення навчального процесу, вчителів;
організацію в м. Снятині притулку для дітей; надання допомоги населенню, яке постраждало від воєнних дій; затримання й арешти дезертирів, злочинців; особовий склад управління начальника повіту; ведення діловодства
гмінними управами, в т. ч. зразки гмінних печаток та ін. Списки торговельних підприємств повіту.
Списки будинків, фабрик, заводів та описи рухомого і нерухомого
майна власників, які виїхали в Австрію, акти передачі власності у підпорядкування Міністерства землеробства та інформації про вилучені від продажу
реквізованих товарів кошти. Описи, акти на арешт Джурівських вугільних
копалень.
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Листування з Чернівецьким губернатором, управлінням поліції з адміністративних і господарських питань, фінансово-матеріального забезпечення діяльності закладів, установ, військових частин; розквартирування військових; криміногенної ситуації; про охорону військових об’єктів,
мостів; розшук дезертирів, військовополонених, осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, ухилянні від виконання військової і трудової повинності; використання праці військовополонених на Джурівських вугільних копальнях;
затримання осіб без відповідних документів; вилучення зброї, боєприпасів,
військового майна у населення; надання робочої сили і гужового транспорту для будівельних, шляхових, лісозаготівельних робіт; реквізицію в населення фуражу і продуктів, стягнення податків; створення комісії з надання допомоги населенню; призначення повітового ветеринара, службовців
органів поліції; рівень цін; видачі дозволів колишнім військовополоненим
та іншим особам на повернення в місця попереднього проживання (в т. ч.
справа про повернення в Снятин трьох тисяч євреїв, виселених у Чортків);
впорядкування могил загиблих воїнів та ін.
Документи з особового складу органів поліції і адміністративних закладів. Книга обліку урядників і стражників повіту. Відомості про війтів
гмін та їх помічників.
Скарги окремих осіб про збитки, завдані їм солдатами окупаційної
армії. Заяви мешканців про видачу дозволів на відкриття торговельних закладів.
Списки священиків церков та костелів; військовозобов’язаних, які
підлягали медогляду; осіб, які потребували матеріальної допомоги; урядників, стражників; платників податків по гмінах повіту.

Начальник Станіславського повіту, м. Станіслав
Станіславського повіту Тернопільської губернії
Начальникъ Станиславскаго уѣзда Тарнопольской губерніи
Ф. 596, 2 од. зб., 1915 р. Опис. Рос. мова.
Прибутково-видаткова книга управління начальника Станіславського
повіту.

Комісар Тлумацького повіту, м. Тлумач
Тлумацького повіту Тернопільської губернії
Тлумачскій уѣздный комиссаръ Тарнопольской губерніи
Ф. 597, 3 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова.
Відомості про особовий склад управління комісара і військової міліції
Тлумацького повіту.
Інвентарний опис майна управління комісара.

61

1.4.2. Коменданти міст та залізничних станцій
4 фонди, 6 од. зб., 1914–1922 рр. Описи. Рос. мова.
Фонди 610, 613, 618 надійшли на зберігання в ДАІФО 7 грудня 1959 р. з Київ
ського обласного державного архіву; документи ф. 540, розсекречені в 1957 р.,
– в 1954 р. з ЦДІА УРСР.

Комендант м. Коломия Коломийського повіту
Чернівецької губернії
Комендантъ города Коломеи
Ф. 610, 2 од. зб., 1914 р. Опис. Рос. мова.
Листування з Чернівецьким губернатором та органами поліції з питань оперативної передислокації військ, затримання осіб, які підозрювались
у шпигунстві та ін.
Перепустки, видані мешканцям на право виїзду за межі міста.

Комендант залізничної станції Городенка, м. Городенка
Городенківського повіту Чернівецької губернії
Комендантъ железнодорожной станціи Городенка
Ф. 618, 1 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова.
Копії телеграм.

Комендант залізничної дільниці станції Коломия,
м. Коло-мия Коломийського повіту Чернівецької губернії
Комендантъ железнодорожного участка ст. Коломыя
Ф. 613, 1 од. зб., 1914–1922 рр. Опис. Рос. мова.
Копії телеграм.

Комендант залізничної станції Станіслав, м. Станіслав
Станіславського повіту Тернопільської губернії
Комендант железнодорожной станціи Станіслав
		
Ф. 540, 2 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова.

Телеграми з питань перевезення полонених, відправки ешелонів та
військових.
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1.4.3. Повітова оціночна комісія
Коломийська повітова оціночна комісія, м. Коломия
Коломийського повіту Чернівецької губернії
Ф. 607, 72 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова.
Створена в січні 1917 р. згідно з наказом штабу російської армії Південно-Західного фронту від 10 листопада 1916 р. для розгляду заявлених мешканцями претензій про відшкодування збитків, завданих їм діями військових частин, установ
або окремих осіб4.
Документу фонду надійшли до ДАІФО у 1959 р. з Київського обласного державного архіву.

Положення про повітові оціночні комісії.
Листування з Чернівецьким губернатором про створення Коломий
ської повітової оціночної комісії.
Протоколи, заяви, прохання магістрату, жіночого монастиря Урсулянок, сирітського притулку та жителів м. Коломиї, мешканців м-ка Яблунів,
сіл П’ядики, Сопів, Маріягільф, Молодятин, Іспас, Вербіж Верхній і Вербіж Нижній, Підгайчики, Слобідка Лісна, Воскресінці, Добровідка, скарги
окремих осіб про відшкодування збитків, завданих їм в результаті воєнних
дій, діяльності окремих військових частин та військовослужбовців.
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Р о з д і л 2.

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Тимчасовий відділ самоврядування
		

Тимчасовий відділ самоврядування*, м. Львів
Львівського воєводства
Tymczasowy Wydział Samorządowy we Lwowie
Ф. 4, 24 од. зб., 1920–1927 рр. Опис. Пол. мова.
Організований 20 січня 1920 р. відповідно до розпорядження президента Польщі. Йому були передані функції ліквідованого Крайового комітету у Львові. На
основі розпорядження від 16 січня 1928 р. повинен був припинити діяльність,
але фактично процес його ліквідації тривав до 1939 р.5

Розпорядження про організацію періодичних зборів керівників установ першої інстанції.
Службовий статут для службовців магістрату м. Коломия (1909).
Протоколи засідань Галицької, Снятинської міських рад, Коломий
ської міської управи про забудову міст Галича, Снятина та ін.
Звіти про перевірку фінансово-господарської діяльності Городенківського, Богородчанського, Долинського, Коломийського, Стрийського,
Надвірнянського, Рогатинського, Тлумацького, Жидачівського, Калуського,
Косівського, Станіславського повітових відділів самоврядування, гмінних
управ Княгинина, Кут, Сколе.
Листування з повітовими відділами самоврядування про виділення
позик на комунальне будівництво, відбудову зруйнованих у період Першої
світової війни шкіл, продаж будівельних матеріалів, виділення земельної
ділянки під будівництво жіночої семінарії в м. Коломиї, будівництво вузькоколійної залізниці в Делятині та з інших фінансово-господарських питань.
Списки членів міського управління м. Коломия (1923).
Плани міст Галича та Сколе (1923), Снятина (1924), Рогатина
(1925).

*Документи Тимчасового відділу самоврядування зберігаються також у
ЦДІА України, м. Львів (Див.: Центральний державний історичний архів України,
м. Львів. Путівник. – Львів-К., 2001. – С. 32–33).
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2.2. Повітові відділи
3 фонди, 836 од. зб., 1884–1913, 1919–1939 рр. Описи. Пол. мова.
Засновані в 1866 р. на основі Галицького крайового Положення про громади, виданого австрійським урядом, як виконавчі органи повітових громад6. До їх компетенції входило: управління комунальним господарством, контроль за діяльністю гмінних управ, збір податків, будівництво й утримання доріг, мостів та
ін. Продовжували свою діяльність і в період Другої Речіпосполитої. У зв’язку
з ліквідацією у 1932 р. Богородчанського повіту ліквідований Богородчанський
повітовий відділ7; Станіславський, представлений двома фондами австрійського
(ф. 516) та польського (ф. 23) періодів, припинив діяльність 17 вересня 1939 р.

Богородчанський повітовий відділ, м. Богородчани
Богородчанського повіту Станіславського воєводства
Wydział powiatowy w Bohorodczanach
Ф. 25, 63 од. зб., 1922–1932 рр. Опис. Пол. мова.
Циркуляри, інструкції, директивні вказівки міністерств внутрішніх
справ, громадських робіт і землеробства, Станіславського воєводського
управління, Тимчасового відділу самоврядування у Львові про підвищення кваліфікації працівників органів самоврядування, оплату праці лікарів,
стягнення мита з договорів купівлі-продажу нерухомого майна, встановлення дороговказів у населених пунктах, продаж населенню будівельного лісу
і палива в кредит та з інших господарських питань.
Рішення з’їзду делегатів “Союзу службовців повітових рад Малопольщі” (1927).
Річний звіт Станіславського воєводського управління про діяльність
державної адміністрації на території воєводства, стан розвитку воєводства
(1928–1929).
Протоколи засідань повітового відділу, з’їзду представників органів
самоврядування Богородчанського, Калуського, Рогатинського, Станіслав
ського, Тлумацького повітів (1929).
Плани будівництва шкіл у повіті (1928–1931), розвитку вівчарства.
Річний баланс та бюджети повітового відділу самоврядування і гмінних управ Богородчанського повіту.
Положення про роботу гмінних і окружних лікарів, інструкторів із
сільського господарства.
Звіти про санітарний стан повіту (1928–1929), лісів, колонок; статистичні звіти про кількість безробітних, роботу сільськогосподарських курсів.
Відомості гмінних управ про нерухоме майно органів самоврядування (в
т. ч. списки майна), асигнування коштів з бюджетів гмінних управ на будівництво шкіл, оснащення пожежних команд; кількість осіб, які потребують
громадської опіки та ін.
Економічний опис Богородчанського повіту.
Листування з установами, закладами та організаціями з питань ведення сільського господарства, про оренду земельних ділянок із покладами
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нафти у селах Кричка, Старуня Богородчанського повіту; ремонт і будівництво вузькоколійної залізниці Брошнів – Осмолода, доріг Росільна – Майдан, Лисець Старий – Олесів, шкіл (с. Заріччя, Грабовець); роботу лікарів
та акушерок; реорганізацію пожежних команд, організацію курсів крою та
шиття.
Звіти про діяльність “Товариства з вивчення історії оборони м. Львова і Південно-Східних воєводств”, головного правління Товариства школи
людової у Львові та ін.
Списки гмінних управ повіту.
Заяви окремих осіб про прийом на роботу, надання в кредит будівельних матеріалів, звільнення від оплати за навчання в сільськогосподарській
школі.
Списки акушерок, членів санітарних комісій, безробітних (1928), слухачів курсів пожежників (1929) та ін.

Станіславський повітовий відділ, м. Станіслав
Станіславського повіту
Wydział powiatowy w Stanisławowie
Ф. 516, 10 од. зб., 1884–1913 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи засідань повітової ради.

Станіславський повітовий відділ, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Wydział powiatowy w Stanisławowie
Ф. 23, 763 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Циркуляри, директиви, інструкції міністерств внутрішніх справ, громадських робіт, соціального забезпечення, землеробства й аграрних реформ,
Головного бюро фонду праці, Станіславського воєводського управління про
роботу органів самоврядування, прийом на роботу службовців, порядок
ведення діловодства, фінансово-господарську діяльність, стягнення податків з населення, відрахування коштів із зарплати службовців у фонд праці
(у т. ч. відомості відрахування), забезпечення охорони мостів, поліпшення
санітарного стану сіл, боротьбу з інфекційними захворюваннями населення, шкідниками сільськогосподарських культур. Положення про пенсійне
забезпечення службовців органів самоврядування.
Копії протоколів нарад представників органів самоврядування
Станіславського воєводства (1927) та з’їзду бургомістрів і війтів з питань
забудови міст (1935). Звіти та статистичні дані інспектора Станіславського
воєводського управління про результати обстеження повітових відділів самоврядування.
Документи діяльності Станіславського повітового відділу: циркуляри про розмежування земельних ділянок, які належали гмінам; протоколи
засідань членів повітової ради та повітового відділу самоврядування, сіль66

ськогосподарської, ревізійної та дисциплінарних комісій; плани роботи,
розподілу обов’язків; бюджети, фінансові звіти, акти ревізії діяльності;
плани-проекти побудови приміщення; списки, особові справи службовців
повітового відділу.
Звіти, відомості, статистичні звіти, діаграми про зміни в адміністративно-територіальному поділі повіту (проекти утворення нових громад
та список гмін, включених до Станіславського повіту внаслідок ліквідації
Богородчанського повіту в 1932 р.); кількість, національний склад, захворюваність і смертність населення; санітарний стан повіту, шкіл; кількість
пожеж, водоколонок, збитки, завдані населенню в результаті стихійних лих;
ремонт і будівництво доріг і мостів; наявність родовищ торфу; кількість
землі, яка належала гмінам та типи господарств; кількість орної землі, лісів,
лук, пасовищ, поголів’я худоби; організацію дитячих таборів; наявність історичних пам’яток.
Листування з Міністерством праці й соціальної опіки, Станіславським
воєводським управлінням, Станіславським повітовим староством, Тимчасовим відділом самоврядування у Львові, Львівською фінансовою палатою,
Львівською дирекцією пошти і телеграфу, Кураторією Львівського шкільного округу, Станіславською дирекцією державних залізниць, Станіславським
воєводським бюро фонду праці, магістратами, гмінними управами про призначення і затвердження бургомістра м. Галича, членів Галицької міської
управи, війтів, солтисів, членів гмінних управ і громадських рад, штатного
розпису для гмінних управ; розгляд протестів мешканців м. Богородчани
на порушення під час виборів до міської ради та зловживання службовців
органів самоврядування; надання дозволів на оренду, продаж і парцеляцію
землі; затвердження проекту побудови костелу в с. Олесів (план-проект костелу) та надання дотацій на будівництво церкви в с. Семаківці, каплиці в
с. Павелче, народного дому в с. Угринів Долішній; організацію санітарних
округів у повіті; утримання амбулаторій; соціальне забезпечення населення;
ремонт доріг і мостів, ліній зв’язку, електростанції (м. Галич); асигнування
коштів на утримання поліції, ремонт, будівництво та фінансування шкіл;
про ліквідацію Богородчанського повітового відділу (у т. ч. протоколи засідань ліквідаційної комісії) та з інших питань.
Документи діяльності інших органів місцевого самоврядування повіту: протоколи засідань членів гмінних рад з питань виборів голів (1927),
затвердження бюджетів та фінансових звітів, оренди і продажу землі, протипожежної безпеки; плани роботи; бюджети; фінансові звіти; акти обстежень та ревізій фінансової діяльності гмінних управ та Богородчанського,
Галицького магістратів; копія акту обстеження стану лісового господарства
громад; відомості гмінних управ про результати виборів до гмінних управ
(1927–1928), розхід бюджетних коштів на соціальне забезпечення; інвентарний опис майна Станіславського магістрату (1921); плани-проекти побудови приміщення гмінної управи в с. Саджава, школи в с. Дорогів; скарги
жителів сіл Пасічна та Медуха на зловживання секретаря гмінної управи;
особові справи, облікові картки, послужні списки, копії особових документів та списки членів гмінних управ і громадських рад.
Окремі документи (статути, звіти про діяльність, баланси та ін.) про
діяльність Львівської земельної палати, Станіславської повітової ощадної
каси, Богородчанського відділу повітового шляхового управління, Головно67

го управління страхування, Станіславського відділу управління страхування, “Громадського комітету радіофікації країни”, Станіславської дирекції
залізниць, Станіславського відділення міжкомунального союзу польських
закладів, Станіславського воєводського управління протипожежної охорони,
“Малопольського сільськогосподарського товариства”, Станіславської воєводської сільськогосподарської комісії, Станіславського повітового бюро з
фінансування сільського господарства, “Союзу повітів Польщі”, об’єднання
повітових відділів самоврядування, “Товариства школи людової”, україн
ських (“Сільський господар”, “Просвіта”, “Товариства прихильників освіти”
у Львові), єврейських, польських товариств, Станіславського воєводського
комітету Ліги протиповітряної і протихімічної оборони та інших фінансово-господарських, державних і громадських закладів і організацій, курсів
для інспекторів органів самоврядування з протиповітряної оборони, сільськогосподарських курсів, кулінарних, вечірніх курсів для дорослих та ін.
План-проект побудови в Станіславі польського будинку сиріт та ін. Брошура Ю. Холодецького “П’ятдесятиріччя першого Малопольського товариства
глухонімих “Надія” у Львові” (Львів, 1927).
Карти Станіславського повіту з позначенням місцезнаходження шкіл,
храмів, українських товариств “Сільський господар”, “Просвіта”, “Каменярі” та польських організацій “Сокіл”, “Союз стрільців” (1936).
Заяви ветеринарних лікарів про прийом їх на роботу; учнів сіль
ськогосподарської школи в с. Руда про видачу їм стипендій, окремих осіб з
питань ремонту будівель, надання позик, дотацій.
Списки сіл Станіславського повіту і кількість населення в них, поміщиків повіту (1937); членів повітової сільськогосподарської комісії, повітових інструкторів з сільського господарства і голів сільськогосподарських
гуртків у повіті. Особові справи і послужні списки шляхових наглядачів,
осіб, які потребують матеріальної допомоги.

2.3. Органи самоврядування міських громад
Міська управа м-ка Войнилів Войнилівського повіту
Стрийського округу
Urząd miejski w Wojniłowie
Ф. 539, 5 од. зб., 1773–1795 рр. Опис. Лат., пол. мови.
Заснована в 1552 р.8 Міські управи або магістрати складалися з лави – судового
органу на чолі з війтом та ради – законодавчого й адміністративного органу на
чолі з бургомістром. Здійснювали керівництво життям міста, розглядали майнові
суперечки між громадянами.
На зберігання в ДАІФО фонд надійшов у 1954 р. з Дрогобицького обласного
державного архіву.

Протоколи розгляду майнових суперечок між громадянами Войнилова (1786–1789).
Книга прибутків і видатків Войнилівського помістя.
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Списки маєтків і сіл, які належали землевласнику Тимофію Подо
ському (1773) та майна церкви в м-ку Войнилів (1786–1789).

Міська управа м. Княгинин Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Urząd gminny w Knihinin-mieście
Urząd miejski w Knihinin-mieście
Ф. 521, 8 од. зб., 1920–1924 рр. Опис. Пол. мова.
За адміністративним поділом Польщі 1923 р. Княгинин належав до міст Стані
славського повіту, але за законом 1896 р. не мав статусу міста. 17 листопада
1924 р. включений до міста Станіслава9.

Циркулярні розпорядження Станіславського повітового староства.
Протоколи засідань гмінної управи.
Звіт комісії про перевірку фінансової діяльності гміни.
Листування з повітовим староством про приєднання Княгинина
до Станіслава; з жителями міста про надання їм дозволу на будівництво
житла.

Магістрат м. Станіслав Станіславського повіту
Magistrat król. wolnego miasta Stanisławowa
Ф. 7, 327 од. зб., 1841–1919 рр. Описи 1–2; огляд. Пол., нім. мови.
Створений в 1662 р., відразу із заснуванням міста, як орган міського самоврядування, що складався з двох колегій: Лави – органу судової влади на чолі з війтом
і Ради – органу адміністративної влади на чолі з бургомістром. З часу створення
і впродовж століть структура магістрату зазнавала численних реорганізацій. У
середині ХІХ ст. він був тільки виконавчим органом міської Ради і підпорядковувався їй. Складався з бургомістра та його заступників, міських депутатів,
радників магістрату, секретаря, помічників, службовців. Рада і магістрат підпорядковувались Крайовому комітету в Львові. До компетенції магістрату входило:
управління міським рухомим і нерухомим майном, складання і виконання бю
джету міста, збір податків з населення, будівництво і утримання шкіл, лікарень,
благодійних установ, проведення будівельних робіт, нагляд за громадськими
роботами, санітарним станом міста та його благоустрій. Як орган міського
управління був збережений і в роки Другої Речіпосполитої (1919–1939)*. У 1934 р.
перейменований на міську управу, яка припинила свою діяльність 17.09.1939.
У фонді відсутні документи за 1662–1840 рр.: частина документів за 1761–
1822 рр. зберігається в ЦДІА України, м. Львів10, частина – втрачена під час Другої світової війни.

Документи про соціально-економічний, суспільний, культосвітній
розвиток, забудову і благоустрій Станіслава.
Копія11 “Карти пам’яті грядучим” (автор – Адольф Прессен) від 6 липня 1870 р., в якій є відомості про заснування міста Станіслава, опис гер*Див. описову статтю ф. 27 (с. 71–74).
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ба міста (родинного гербу Потоцьких), описання архітектури перших двох
ратуш, відомості про відбудову ратуші після пожежі 1868 р., опис монет,
закладених у фундамент ратуші.
Проект статуту міста Станіслава 1868 р., в якому є інформація про те,
хто мав право бути членом громади міста, їх права і обов’язки, про орган
самоврядування громади міста – міську Раду та її виконавчий орган – магістрат.
Документи про діяльність і організаційну структуру Ради та магістрату міста: інформація про засідання міської Ради в 1902–1912 рр.; протоколи
засідань магістрату за 1867–1917 рр., в текстах яких є штатний розпис магістрату і текст службової присяги за 1867 р.; акт ревізії фінансової, господарської та адміністративної діяльності магістрату в 1915 р.; договори про
продаж земельних ділянок (1873–1878); списки членів міської ради (1877,
1901); іменні списки кандидатів на посаду секретаря магістрату; особові
справи службовців магістрату та поліцейських. Циркулярне розпорядження
Крайового комітету у Львові про збереження архівних документів у гмінних
управах (1903).
Журнали перепису населення міста за 1857, 1880, 1900 рр. Списки
власників будинків міста (фізичних та юридичних осіб) за 1870, 1880 рр.
Заяви громадян про прийом на роботу, підвищення заробітної плати,
участь у конкурсах на отримання благодійних стипендій та інші відомості
про мешканців міста. Документи міської Ради про присвоєння звання “почесного громадянина міста Станіслава”. У 1878 р. його отримав посол Оттон Гауснер, у 1882 р. – художник Ян Матейка, в 1889 р. – колишній бургомістр Джозеф Ланікевич.
Документи з питань діяльності суду, збройних сил, поліції, установ протипожежної охорони, побудови й ремонту службових приміщень,
проведення призовів (у т. ч. іменні списки призовників 1856–1858, 1860,
1873 років народження), виселення окремих громадян, прийом на службу в
поліцію та ін.
Документи про господарський розвиток і благоустрій міста: інвентарні відомості нерухомого майна і капіталу за 1889, 1894 рр., в яких є дані
про те, що належало громаді міста (нерухомість, права, привілеї, реквізити
та ін.), інформація про прибутки та видатки магістрату; бюджет міста за
1890 р.; звіти про збитки, які потерпіло місто та його мешканці від пожеж,
граду та інших стихійних лих у 1884–1889, 1898, 1900, 1915 рр.; листування з питань видачі дозволів на будівництво житлових будинків, установ,
продаж земельних ділянок та ін. Проект реконструкції міст Польщі (1915).
Документи Станіславського повітового староства з питань вербування та
оформлення документів на виїзд за кордон (1902, 1910), встановлення цін
на цукор (1917).
Статистичні звіти про захворюваність населення міста (1876–1879,
1893–1905), епідемії (1888–1889, 1905); документи про діяльність міської
лікарні.
Документи з питань діяльності навчальних закладів міста.
Статут єврейської громади Болехова (1898). Матеріали про будівни
цтво у Станіславі поступової синагоги (1872–1894).
Документи діяльності товариств, організацій, бібліотек та театру
ім. А. Фредра в місті.
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Станіславська міська управа, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Magistrat miasta Stanisławowa
Zarząd miejski w Stanisławowie
Ф. 27, 1602 од. зб., 1918–1939 рр. Описи 1–2, огляд. Пол., укр. мови.
Заснований у 1662 р., діючий у період Австро-Угорської монархії* та збережений за часів Польщі (1919–1939), магістрат як виконавчий орган міської Ради в
1934 р. був перейменований на міську управу. До її компетенції входило: управління міським рухомим і нерухомим майном, складання і виконання бюджету,
збір податків з населення, будівництво і утримання шкіл, керівництво і нагляд за
міськими опікунськими установами, нагляд за санітарним станом і благоустроєм
міста. У 1925 р. при магістраті було створено комітет із забудови міста**. Міська
управа мала наступну структуру: загальний відділ (підвідділи – організаційний,
господарський, громадської опіки, санітарний, юридичний); адміністративний
відділ (підвідділи – адміністративний та обліку руху населення); фінансовий
відділ (підвідділи – бюджетно-податковий і рахунково-касовий); технічний відділ (підвідділи – техніко-будівельний, комунікаційний, контрольно-будівельний,
санітарний). Припинила діяльність 17.09.1939.

Протоколи засідань міської управи м. Станіслава за 1917–1922 рр., в
т. ч. в період ЗУНР.
Закон про внесення змін у структуру місцевого самоврядування Польщі (1929), проекти законів, інструкції, доповіді про діяльність, діловодство,
реорганізацію органів самоврядування, права і обов’язки їх службовців.
Циркулярні розпорядження, директиви, вказівки президента, міністерств
фінансів, внутрішніх справ Польщі, громадських робіт, праці й соціальної
опіки про порядок видачі посвідчень особи, правила житлового будівни
цтва міст Польщі, використання на будівельних роботах безробітних, з питань роботи комунальних підприємств, затвердження їх бюджетів, штатів,
оплати праці, відрахування коштів у фонд праці; Тимчасового відділу самоврядування у Львові – про асигнування коштів на утримання лікарень;
Станіславського воєводського управління – про проведення протипожежних заходів, встановлення податків, організацію курсів підвищення кваліфікації службовців; Станіславського повітового староства – про проведення
переписів населення, порядок надання позик на відбудову зруйнованих під
час війни будинків, утримання доріг, проведення призовів в армію, надання
відстрочок, облік військовозобов’язаних, іноземців, інвалідів Першої світової війни.
Протоколи з’їздів представників органів самоврядування та комітетів
із забудови міст Станіславського воєводства (Станіслав, 1928, 1930, 1935),
засідань виборчої комісії на виборах Станіславського магістрату (1927,
1933), проведення аукціонів з продажу вилученого за несплату податків
майна.
Документи діяльності магістрату (з 1934 р. – міської управи): директивні вказівки та положення про основну діяльність, розподіл обов’язків між
*Див. описову статтю ф. 7 (с. 69–70).
**Документи комітету із забудови міста виділені в опис 2 цього ж фонду.
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відділами і службовцями; постанова про утворення експозитур магістрату в
Княгинин-Селі та Княгинин-Колонії (1924); структура, штатний розпис, номенклатура справ; протоколи засідань; плани діяльності, проведення шляхових робіт; бюджети міста, магістрату (1924) та підвідомчих комунальних
закладів; звіти про результати перевірки фінансової діяльності відділів, проведення будівельних робіт; фінансові звіти; місячні звіти про стан ринкових
цін; інвентарний опис нерухомого майна магістрату (у т. ч. описи і перелік
земельних ділянок); постанови про оподаткування, будівництво, парцеляцію земельних ділянок, дотримання санітарно-гігієнічних правил; доповідна записка про стан комунального господарства; акти ревізії фінансової і
господарської діяльності магістрату та підвідомчих комунальних підприємств; акт перевірки роботи міського відділу охорони здоров’я; відомості
магістрату про виконання бюджетів, використання бюджетних коштів на
комунальне будівництво; договори на проведення дорожніх робіт, купівлю
земельних ділянок; реферат про значення і порядок проведення переписів
населення міста; положення, інструкції, правила про порядок стягнення податків, роботу торговельних закладів, міських лікарів та комісії соціального
забезпечення, санітарне очищення вулиць і площ, ведення індивідуального будівництва, обладнання каналізацій; статистичні дані про відрахування
коштів у фонд праці, захворюваність населення міста та ін. Особові справи
службовців міської управи; списки службовців і працівників магістрату (у т.
ч. й пенсіонерів) та підвідомчих комунальних закладів.
Листування магістрату з міністерствами внутрішніх справ, фінансів,
громадських робіт, Головним статистичним управлінням, Станіславським
та Львівським відділеннями Банку господарства крайового, кредитними
закладами у Кракові, Союзом міст Східної Польщі, Станіславським воєводським управлінням, повітовим староством, повітовим відділом самоврядування, Дирекцією державних залізниць у Станіславі, Крайовою шкільною
радою (пізніше Кураторією Львівського шкільного округу), Станіславською
повітовою та місцевою шкільною радою, дирекціями шкіл та іншими закладами, установами, товариствами і організаціями та приватними особами
про врегулювання територіальних меж м. Станіслава, облік руху населення,
проведення переписів населення, виборів до сейму й сенату Польщі (1935) і
магістрату (у т. ч. списки членів управи в 1912, 1919–1933 рр.); оголошення
про результати виборів у листопаді 1912 р. до міської ради в Станіславі;
листування з виборчими дільницями і політичними партіями про висунення
кандидатів у депутати до магістрату), надання кредитів для капітального
будівництва і погашення заборгованостей магістрату, відбудову зруйнованих приміщень, ремонт доріг, відкриття автобусного руху, освітлення, асфальтування і перейменування вулиць, електрифікацію і благоустрій міста,
санітарний стан закладів, оплату за користування водопроводом і каналізацією, видачу дозволів на встановлення кіосків та розміщення реклами на вулицях міста, парцеляцію, продаж, оренду земельних ділянок, експлуатацію,
оренду, добудову, ремонт і будівництво господарських (у т. ч. шкірзаводу,
майстерень, казарм, магазинів) і житлових будинків, надання довготермінових позик окремим установам, організаціям, товариствам та приватним
особам на ведення будівництва (зокрема, костелу св. Йосифа в КнягининКолонії, парафіяльних будинків (Княгинин-Колонія, Станіслав), будинку
сиріт, гуртожитку для ремісників-євреїв, курорту в с. Олесів, приміщень
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польського спортивного товариства “Сокіл” (Станіслав, Станіслав-Колонія), Товариства школи людової (Крихівці), “Польського союзу залізничників”, єврейського товариства “Гасолейл” (Станіслав) та ін.); встановлення, сплату або звільнення від податків установ та окремих осіб; діяльність та
відкриття нових освітянських закладів, асигнування коштів, надання позик
на будівництво, ремонт і утримання шкіл, соціальне забезпечення мешканців, матеріальну допомогу громадським організаціям та окремим особам,
страхування майна міста, міської бібліотеки, музею, видачу відшкодувань за
нещасні випадки, організацію курсів протиповітряної і протихімічної оборони, облаштування єврейського цвинтаря та ін.
Окремі документи про роботу в Станіславі газового заводу, діяльність
відділення “Союзу протипожежної охорони”, початкових шкіл, страхового
управління, музею, в’язниці, театру ім. С. Монюшка; профспілки службовців органів влади і Станіславської міської управи, комунальної ощадкаси та ін.
Копії окремих актів реєстрації цивільного стану.
Книги обліку та іменні списки призовників м. Станіслава 1911–1913,
1915, 1919 років народження.
Анкети на видачу посвідчень особи мешканцям міста.
Списки мешканців м. Станіслава станом на серпень 1939 р. (складені по вулицях міста), виборців V міського округу, мешканців міста, внесених у додаткові списки, членів виборчих комісій, округів, кандидатів на
виборах до міської управи (1933); присяжних засідателів міста Станіслава і
Станіславського окружного суду, вчителів початкових, неповних середніх та
семикласних шкіл та ін., офіцерів і підофіцерів Станіславського гарнізону,
власників коней, безробітних міста.
Заяви батьківських комітетів про розширення шкіл, окремих осіб
– про встановлення їх гмінної приналежності, купівлю міських земельних
ділянок, надання допомоги, дозволів на продаж ділянок, проведення каналізації.
План міста Станіслава.
Коротка монографія м. Станіслава (1924).
Фото герба м. Станіслава (1939).
Плани-проекти, технічні описи будівництва або добудови окремих
закладів (ватно-ватинної фабрики, спирто-дріжджового заводу, млинів,
шкірзаводу, електростанції, маслобійні, складів, пошти, казарм, приміщень
Станіславського окружного земельного управління, майстерень, цехів, хімчистки, пральні, бензоколонок, єврейської релігійної школи та ін.) і житлових будинків, залізничних і земельних ділянок. Плани розширення міського
парку, облаштування базарної площі, проведення каналізаційних робіт.
Коротка економічна монографія Львівського, Станіславського і Терно
пільського воєводств (1930). Бюджет м. Краків, м. Сосновець. Структура магістратів Перемишля, Бельська, Львова. Штатний розпис магістрату
м. Кельце. Листування з магістратом м. Люблін.
Статистичні дані про рух населення, охорону здоров’я і благоустрій
Кракова, Львова, Любліна. Звіт про екскурсії в інші міста Польщі (Ченстохів,
Петрків, Люблін, Радом) з метою ознайомлення з ходом капітального будівництва. Інформації про виставки у Варшаві, Познані та ін.
Матеріали про облаштування в м. Станіславі єврейського цвинтаря
(1909–1919).
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Звіт про діяльність повітового відділу самоврядування в м. Мєхов
(1925).
Окремі документи про діяльність Союзу міст Польщі, комітету боротьби з торгівлею жінками й дітьми у Варшаві, Львівської фінансової палати,
“Товариства школи людової”, “Товариства сприяння розбудові початкових
шкіл”, “Польського об’єднання професійних союзів”, “Союзу молодіжних
товариств Східної Прусії”, “Соколу”, організації “Стрілець. Раз, два, три”,
“Ліги морської і колоніальної”, Польсько-американського комітету допомоги дітям, “Червоного Хреста”, “Товариства охорони здоров’я єврейського
населення” (фінансовий звіт), товариства “Макабі” та ін.

Снятинська міська управа, м. Снятин Снятинського повіту
Станіславського воєводства
Zarząd miejski w Śniatynie
Ф. 518, 8 од. зб., 1916–1935 рр. Описи 1, 1 д. Пол. мова.
Виконавчий орган міської ради: до 1934 р. – магістрат міста Снятина, в 1934 р.
перейменований на міську управу. До її компетенції входило управління майном,
укладання і виконання бюджетів, збір податків з населення, будівництво і утримання шкіл, нагляд за опікунськими установами, санітарним станом і благоустроєм міста.

Протоколи засідань міської управи (1916, 1927, 1933).
Проекти бюджетів на 1929–1930, 1934–1935 рр.
Місячний баланс ощадної каси Снятина (березень 1934 р.).
Особова справа секретаря міської управи.

2.4. Органи самоврядування сільських громад
11 фондів, 365 од. зб., 1865–1939 рр. Описи. Пол., укр., нім., євр.
мови.
Органи гмінного самоврядування були засновані відповідно до Положення про
громадське самоврядування в Галичині 1866 р., складалися з громадських рад
та їх виконавчих органів – гмінних управ. До основних функцій гмінних управ
входило: управління майном, складання і виконання бюджетів гмін, збір місцевих податків та ін.12 Згідно із законом 1933 р. до гміни могло входити декілька
населених пунктів (громад). Громада села Тур’я Мала входила до гміни Вигода;
громада Ковалівка – до гміни Яблунів; громада Видинів – до гміни Микулинці;
громади сіл Келихів, Любківці, Олешків, Орелець, Тулова, Тулуків – до гміни
Вовчківці. Лдзяни та Джурів були окремими гмінами. Передмістя КнягининКолонія було включене до міста Станіслава 17 листопада 1924 р.13
Документи ф. 535 надійшли на зберігання до архіву в 1954 р., ф. 629 – в 1963 р.,
ф. 630 – в 1970 р.
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Громадa с. Тур’я Мала Долинського повіту
Станіславського воєводства
Gromada Turza mała
Ф. 629, 1 од. зб., 1938–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи засідань громадської Ради.

Гмінна управа с. Лдзяни Калуського повіту
Станіславського воєводства
Urząd Gminny Łdziany
Ф. 535, 2 од. зб., 1927–1928 рр. Опис. Пол. мова.
Списки виборців на вибори в сейм.

Гмінна управа с. Ковалівка Коломийського повіту
Станіславського воєводства
Urząd Gminny Kowalówka
Ф. 630, 16 од. зб., 1865–1935 рр. Опис. Пол., укр. мови.
Дозвіл Галицького намісництва селянам на право випасу худоби в дер
жавному лісі.
Вказівки і директиви Коломийського повітового відділу самоврядування.
Протоколи засідань гмінної управи.
Історична довідка та геологічна карта с. Ковалівка.
Звіт про виконання бюджету за 1928–1929 роки.
Книга обліку платників податків (1907, 1913) та відомості про кількість
голів худоби у селян з додатками списків власників худоби та колодязів.
Списки виборців на вибори до сейму (1922) і сенату (1935) Польщі,
власників житлових будинків у селі (1911).
Брошура “Куди йдеш хліборобе?”, видана Покутським кредитно-господарським союзом у Коломиї (1928).

Гмінна управа с. Видинів Снятинського повіту
Станіславського воєводства
Gmina Widynów
Ф. 34, 2 од. зб., 1933 р. Опис. Пол. мова.
Книга обліку худоби.
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Гмінна управа с. Джурів Снятинського повіту
Станіславського воєводства
Urząd Gminny Dżurów
Ф. 29, 1 од. зб., 1935–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Касова книга.

Громада с. Любківці Снятинського повіту
Станіславського воєводства
Gromada Lubkowce
Ф. 36, 3 од. зб., 1925–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Книги обліку платників земельної ренти.

Громада с. Орелець Снятинського повіту
Станіславського воєводства
Gromada Orelec
Ф. 31, 1 од. зб., 1938 р. Опис. Пол. мова.
Книга обліку платників податків громади.

Громада с. Тулова Снятинського повіту
Станіславського воєводства
Gromada Tuława
Ф. 32, 1 од. зб., 1935–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи продажу та оренди громадських земель.
Книги прибутків і видатків та обліку платників податків громади.
Списки боржників.

Громада с. Тулуків Снятинського повіту
Станіславського воєводства
Gromada Tułuków
Ф. 33, 2 од. зб., 1935–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи засідань громадської ради з питань укладання бюджетів,
виборів членів комісій, оренди земель громади, надання матеріальної допомоги та ін.
Касова книга.

76

Гмінна управа с. Княгинин-Колонія Станіславського повіту
Urząd Gminny Knihinin-Kolonia
Ф. 28, 278 од. зб., 1888–1921 рр. Опис. Пол., нім., євр. мови.
Оголошення Міністерства оборони уряду Австрії про набір юнаків
до кадетської школи та Крайового комітету у Львові про умови доставки
продовольства для армії.
Циркуляри, розпорядження Станіславського повітового староства та
окружної шкільної ради про введення в дію закону про охорону і насадження дерев та нових правил ведення діловодства в гмінних управах та ін.
Інструкція про порядок стягнення податку від продажу алкогольних
напоїв.
Статут єврейського товариства “Ахават Хесед” (1911).
Протоколи засідань гмінної ради Княгинин-Колонії з питань громадського життя гміни (ухвалення бюджету гміни, вибори членів господарчої
ради, освітлення вулиць тощо).
Акти перевіряння фінансово-господарської діяльності сільської управи.
Заяви мешканців міста про видачу їм дозволів на будівництво житла
та рішення гмінної ради з питань їх розгляду з додатками планів спорудження або добудови приватних та адміністративних будівель. Прохання жителів
вулиці Середньої про приєднання цієї вулиці до Княгинин-Колонії.
Листування з повітовим староством про приєднання Княгинин-Колонії до Станіслава.
Листування з Станіславського окружного шкільною радою з питань
видачі дозволів на оренду приміщення для школи; з комітетом будівництва
костелу в Княгинин-Колонії про затвердження плану на спорудження костелу, план костелу; з єврейською громадою “Бет Ісраель” про видачу їй дозволу на спорудження дому молитви; з євангелістською громадою про видачу
їй дозволу на спорудження дитячого будинку в Княгинин-Колонії. Листування з жителями гміни про видачу їм дозволів на спорудження житлових
будинків, господарських приміщень та на парцеляцію земельних ділянок.

Гмінна управа с. Княгинин-Колонія Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Urząd Gminny w Knihininie-kolonii
Ф. 527, 58 од. зб., 1920–1925 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження Міністерства військових справ про призов військово
зобов’язаних лікарів на шеститижневе навчання.
Циркуляри та розпорядження Станіславського воєводського управління, Станіславського повітового староства про порядок ведення діловод
ства в установах, реєстрацію чоловіків 1883–1889 років народження, заборону продажу алкогольних напоїв, здачу приватними особами вогнепальної
зброї, заборону носити відзнаки зарубіжних держав, виселення незаконно
прибулих осіб, правила вуличного руху, режим роботи торговельних закладів, санітарний стан вулиць тощо.
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Бюджет гміни (1925).
Звіт про стан промисловості та фінансової діяльності гмінної управи.
Акт ревізії каси гмінної управи.
Листування з повітовим староством про проведення виборів до гмінної управи та підготовку виборів до польського сейму та сенату (1922);
з фінансовими органами про порядок стягнення податків; з Кураторією
Львівського шкільного округу про будівництво школи з додатком її плану;
з євангелістським товариством про видачу дозволів на будівництво слюсарної майстерні та іншими організаціями, закладами про оренду землі та з
фінансово-господарських питань.
Дозволи, видані жителям гміни на спорудження житлових та господарських приміщень (у т. ч. їх плани).
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Р о з д і л 3.

УСТАНОВИ СУДУ ТА ПРОКУРАТУРИ.
АДВОКАТУРА. НОТАРІАТ

3.1. СУДИ14
3.1.1. Шляхетські суди
Шляхетський суд у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського округу*
Sąd szlachecki w Stanisławowie
Ф. 19, 36 од. зб., 1792–1858 рр. Опис. Лат., нім., пол. мови.
Створений на основі імператорського наказу від 13 вересня 1787 р.15 Загалом,
суди першої інстанції для шляхти та інших привілейованих верств почали діяти
в Австрії з 1784 р.16 під назвою земські суди (Landrecht), але на практиці за ними
закріпилася назва шляхетські суди (Forum Nobilium)17. З 1784 до 1787 р. у Львові
був один шляхетський суд, який поширював свою діяльність на всю Галичину й
Буковину. Табулярні та фіскальні справи Галичини й Буковини і після утворення
інших шляхетських судів залишилися в компетенції розгляду шляхетського суду
у Львові. Діяльність шляхетського суду у Станіславі поширювалася на Заліщицький, Станіславський, Стрийський, Тернопільський округи, а також, до створення у 1804 р. в Чернівцях окремого шляхетського суду, і на Буковинський округ.
Шляхетські суди розглядали спадкові справи, фінансово-майнові спори та ін.
Фондоутворювач припинив діяльність у 1855 р. в зв’язку з організацією Вищого
крайового та окружного судів18.
На зберігання до архіву документи фонду надійшли в 1948 р.

Справи про успадкування майна, визнання права власності на землю,
повернення боргів, майна, відшкодування завданих збитків.
Заяви про записи в іпотечні книги прав власності на придбані земельні ділянки.
Фінансово-майнові документи землевласників Бронєвського, Добжанського, Стасьовольського та Осташеського.

*Документи фондоутворювача зберігаються також у ЦДІА України, м. Львів
у фонді “Шляхетський суд м. Станіслав” (Див.: Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник. – Львів–К., 2001. – С. 65–66).
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3.1.2. Магістратські суди
2 фонди, 1296 од. зб., 1790–1867 рр. Описи. Лат., нім., пол. мови.
Засновані в 1784 р.19 Діяли в містах, які мали магдебурзьке право, і були судовими органами першої інстанції для міського населення. Суд Ради міста (judicium
consulare) розглядав цивільні справи, війтівсько-лавничий (judicium advocatialescabinale) або магдебурзький суд – кримінальні справи, справи про спадщину та
майнові (в т. ч. й земельні ) спори20. У 1855 р. в результаті реорганізації судочин
ства магістратські суди були ліквідовані21.
На зберігання до ДАІФО документи ф. 20 надійшли у 1948 р., ф. 569 – у 1954 р.
з Львівського обласного державного архіву.

Магістратський суд у м. Галич Галицького повіту
Станіславського округу
Sąd magistratualny krόlewskigo wolnego miasta Halicza
Ф. 20, 1198 од. зб., 1790–1855 рр. Опис. Лат., нім., пол. мови.
Справи про встановлення територіальних меж між окремими населеними пунктами та м. Галич, проведення записів в іпотечних книгах обліку
прав власності на земельні ділянки гміни та церкви в м. Галичі.
Справи за позовом сільських управ сіл Крилос та Залуква про визнання права власності на виноробне підприємство.
Справи про заборону окремим особам побудови в Галичі виноробного підприємства, водяного млина.
Справи про внесення в іпотечні книги обліку прав власності записів
про придбані будинки та земельні ділянки.
Справи про встановлення спадщини на майно, опіки над неповнолітніми дітьми, надання дозволів на одруження.
Справи за позовами окремих осіб про визнання прав власності на
майно (домоволодіння, земельні ділянки та ін.), встановлення меж земельних ділянок, надання дозволів на продаж майна, повернення й примусове
стягнення боргів та з інших фінансово-майнових питань.
Акти про смерть мешканців міста (1848–1855).

Магістратський суд у м. Кути Косівського повіту
Коломийського округу
Sąd magistratualny w Kutach
Ф. 569, 98 од. зб., 1800–1867 рр. Опис 1, 1д. Лат., нім., пол. мови.
Справи про встановлення спадщини, опіки над малолітніми дітьми,
видачу дозволів на одруження (у справах містяться заповіти, заяви та ін.).
Справи про внесення змін в іпотечні книги, за позовами окремих осіб
про сплату заборгованості та з інших фінансово-майнових питань (у т. ч.
протоколи засідань та рішення суду, угоди та договори про продаж нерухомого майна, заяви, листування з іншими установами з питань розгляду
даних справ).
Свідоцтва про смерть мешканців міста (1833–1855).
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3.1.3. Домінікальні суди
9 фондів, 75 од. зб., 1830–1855 рр. Описи. Лат., нім., пол. мови.
Засновані в 1784 р.22 Були судовими органами першої інстанції для селян24. Ліквідовані в 1855 р.23

На зберігання до архіву фонди надійшли в 1948 р.

Домінікальний суд у м-ку Єзупіль Галицького повіту
Станіславського округу
Dominium Jezupol
Ф. 21, 6 од. зб., 1846–1855 рр. Опис. Нім., пол. мови.
Справи за позовами окремих осіб про встановлення та визнання прав
власності на земельні ділянки, майно, спадщину, примусове стягнення боргів.

Домінікальний суд у с. Козина Галицького повіту
Станіславського округу
Dominium Kozin
Ф. 24, 1 од. зб., 1850–1855 рр. Опис. Нім., пол. мови.
Справа про успадкування майна.

Домінікальний суд у м-ку Маріампіль* Галицького повіту
Станіславського округу
Dominium Marjampol
Ф. 35, 36 од. зб., 1841–1855 рр. Опис. Лат., нім., пол. мови.
Кримінальні справи про звинувачення осіб у вбивстві, крадіжках,
привласненні чужого майна.
Справи про успадкування майна, встановлення і визнання прав власності на земельні ділянки.
Справи за позовами окремих осіб про погашення заборгованостей за
виконану роботу, судові витрати, куплені товари та про повернення грошей,
взятих у борг.

Домінікальний суд у с. Милування Галицького повіту
Станіславського округу
Dominium Miłowanie
Ф. 30, 7 од. зб., 1830–1848 рр. Опис. Лат., нім., пол. мови.
*Нині – с. Маринопіль.
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щину.

Справи про успадкування майна.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.
Справи про обвинувачення кріпаків села за відмову виходити на пан-

Домінікальний суд у с. Побережжя Галицького повіту
Станіславського округу
Dominium Pobereże
Ф. 37, 1 од. зб., 1852–1854 рр. Опис. Нім., пол. мови.
Справа за позовом про відшкодування завданих збитків.

Домінікальний суд у с. Святий Станіслав Галицького повіту
Станіславського округу
Dominium Święty Stanisław
Ф. 48, 2 од. зб., 1851–1853 рр. Опис. Лат., нім., пол. мови.
Справи за позовами окремих осіб про визнання права власності на
земельну ділянку, погашення заборгованості.

Домінікальний суд у с. Тустань Галицького повіту
Станіславського округу
Dominium Tustań
Ф. 50, 8 од. зб., 1842–1855 рр. Опис. Лат., нім., пол. мови.
Справи за позовами окремих осіб про успадкування майна, порушення прав власності, погашення заборгованостей.

Домінікальний суд у с. Угринів Долішній Станіславського
повіту Станіславського округу
Dominium Uhrynów Dolny
Ф. 74, 13 од. зб., 1843–1855 рр. Опис. Лат., нім., пол. мови.
Справи за позовами окремих осіб про встановлення і визнання прав
власності на земельні ділянки, погашення заборгованостей за відбуту службу, куплений товар, повернення позик.

Домінікальний суд у с. Узинь Галицького повіту
Станіславського округу
Dominium Uzin
Ф. 83, 1 од. зб., 1850–1855 рр. Опис. Нім., пол. мови.
Справа за позовом про погашення заборгованості.
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3.1.4. Окружні суди
4 фонди, 6457 од. зб., 1807–1810, 1868–1939 рр. Описи, огляд. Нім.,
пол., укр. мови.
Крайові суди створені в Галичині і на Буковині на основі австрійського Положення про судоустрій від 14 червня 1849 р.25: у Станіславі – в 1850 р.26, у Коломиї
– в 1876 р. (на підставі розпорядження міністра юстиції від 23 червня 1875 р.27).
За положенням 1853 р. крайові суди стали колегіальними судами першої інстанції і були перейменовані на окружні. Згідно з декретом польського уряду від
8 лютого 1919 р.28 колишні австрійські крайові суди (sądy krajowe, obwodowe)
повинні були вживати єдину назву “sądy okręgowy”, але структура і характер їх
діяльності в польський період практично не відрізнялися від попередніх австрій
ських інституцій. На території Станіславщини діяли три окружні суди: Станіслав
ський, Коломийський, Стрийський. До Станіславського судового округу входили
Станіславський, Калуський, Надвірнянський і Тлумацький повіти; до Коломийського судового округу – Городенківський, Коломийський, Косівський і Снятинський повіти; до Стрийського судового округу – Долинський, Жидачівський,
Сколівський і Стрийський повіти, а Рогатинський повіт належав до Бережанського судового округу. Окружні суди підпорядковувалися Вищому крайовому суду у
Львові (з 1919 р. – Апеляційний суд у Львові)29. У свою чергу окружні суди були
апеляційними інстанціями для повітових (з 1928 р. – гродських) судів. Окружні
суди складалися з президіального, кримінального, слідчого та цивільного відділів. Припинили діяльність у вересні 1939 р.
Документи ф. 501 надійшли на зберігання до архіву у 1949 р. 123 од. зб. з фондів
окружних судів перебували на таємному зберіганні, розсекречені в 1993 р.

Коломийський окружний суд, м. Коломия
Коломийського повіту
С. к. Sąd obwodowy w Kołomyji
Ф. 501, 818 од. зб., 1807–1810, 1868–1939 рр. Опис. Нім., пол., укр.
мови.
Справи про обвинувачення осіб у спротиві представникам органів
влади й поліції, за участь у демонстраціях, порушення виборчого законодавства, ухиляння від військової повинності та ін.
Справи про конфіскацію органу українського вчительства Галичини – часопису “Прапор” (за розміщення статей, в яких засуджувались дії
шкільних інспекторів); рішення суду з даного питання; примірник конфіскованого видання (№35 за 1909 р.).
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.
Справи про реєстрацію промислових і торговельних підприємств.
Рішення табулярного відділу та заяви селян про внесення записів та
змін у книги обліку земельних ділянок та домоволодінь (кад. гм. Брустури,
Коломия). Справи про врегулювання іпотечних записів.
Справи про визнання батьківства, присудження аліментів, розірвання
шлюбів, успадкування майна, визнання права власності.
Справи за позовами фізичних і юридичних осіб з фінансово-майнових питань.
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Справи про примусове виконання рішень суду про стягнення заборгованостей.
Збірники документів (zbiór dokumentów)*: судових рішень, нотаріальних актів та ін. за 1807–1810, 1878, 1882, 1885, 1887, 1889–1895, 1897–1902,
1904–1917, 1922 рр.
Автограф та особиста печатка адвоката д-ра Івана Семанюка (Марка
Черемшини) в Снятині.

Коломийський окружний суд, м. Коломия Коломийського
повіту Станіславського воєводства
Sąd okręgowy w Kołomyji
Ф. 90, 2847 од. зб., 1918–1939 рр. Описи 1–3. Пол., укр. мови.
Справи про обвинувачення осіб за антидержавну діяльність, пропаганду та агітацію; організацію та участь в антиурядових демонстраціях,
страйках; засудження дій органів влади, поліції; наругу над державними
символами; спротив представникам поліції; висловлення невдоволення
діями органів влади, судів; антивиборчу діяльність, пропаганду (в т. ч. за
заклики до бойкоту переписів населення, виборів до сейму і сенату Польщі, заперечення підданства Польщі, виступи проти дій членів виборчих комісій); ухиляння від військової служби та ведення агітації проти вступу до
лав польської армії; антирелігійні та антисемітські виступи; приналежність
до організацій, діяльність яких була заборонена в Польщі, поширення забороненої цензурою літератури та ін. Серед даної групи т. зв. “політичних
справ” є численні матеріали з історії українського національно-визвольного
руху, справи про обвинувачення окремих осіб (в т. ч. видатних українських
діячів):
– справа про обвинувачення групи осіб у розповсюдженні листівок
уряду ЗУНР в еміграції;
– обвинувальний висновок прокуратури Коломийського окружного
суду у справі про обвинувачення групи осіб у створенні в 1921 р. на Гуцульщині таємного військового загону;
– вирок Чортківського окружного суду (1933) та матеріали розгляду
справ про обвинувачення осіб за приналежність до УВО, ОУН, за участь
у церковних процесіях вшанування пам’яті померлих, встановлення
пам’ятних хрестів; фотографії обвинувачених; рукописи листів;
– справи про обвинувачення осіб (у т. ч. вчителів, священиків) за
виступи проти введення в школах польської мови викладання;
– рішення Коломийського окружного суду про вилучення з продажу
збірника українських різдвяних колядок “Прийди, месіє наш!” (упорядник
В. Федів, Коломия, 1931), газети “Голос Покуття” (за 22 грудня 1935 р.);
*У збірниках документів містяться судові рішення, вироки; скарги, апеляції
та документи їх розгляду; свідоцтва про народження, шлюб, смерть; посвідчення
особи; декларації про успадкування, право власності; заповіти; дарчі грамоти; нотаріальні акти – договори, у т. ч. про купівлю-продаж, дарування майна та ін.;
контракти (шлюбні, дарчі, купівлі-продажу, обміну нерухомого майна) з додатками
планів розташування окремих об’єктів нерухомості; боргові зобов’язання й розписки; засвідчення та ін.
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– справи про обвинувачення осіб у нелегальному переході в 1938–
1939 рр. польсько-чехословацького кордону з метою вступу в легіон “Карпатська Січ” для захисту Карпатської України; фотографії затриманих, листи рідних;
– справи про обвинувачення Остапа Луцького, Дмитра Палієва, Кирила Трильовського (псевдонім Клим Обух), Дарії Полотнюк (псевдонім –
Ірина Вільде), Олени Кисілевської (псевдонім – О. Галичанка) та ін.; листи
К. Трильовського, О. Луцького;
– листівка “З рук до рук! З хати до хати!” (Відень, 1921 р.); орган УВО
“Сурма” (грудень 1928 р., липень 1931 р.); бюлетень (листопад 1931 р.) та
листівки Крайової Екзекутиви ОУН (вересень, 1933 р.); “Голос Покуття”
(22 грудня 1935 р.); “Світ молоді” (січень – лютий 1939 р.); “Новий час”
(3 лютого 1939 р.); збірник українських різдвяних колядок “Прийди, месіє
наш!” (упорядник В. Федів, Коломия, 1931 р.); драма Бориса Грінченка “За
батька (степовий гість)”; часопис “Дзвіночок” та інші конфісковані поліцією
матеріали;
– автографи Кирила Трильовського, Марії Омельченко, Олени Кисілевської
(О. Галичанки), Дарії Полотнюк (Ірини Вільде), Остапа Луцького та ін.
Справа про обвинувачення Максима Шуляка, колишнього члена військового формування Нестора Махна; список осіб, які в квітні 1922 р. разом
із Нестором Махном перейшли польсько-румунський кордон.
Рішення Коломийського окружного суду про вилучення з продажу
брошури пастора Української євангельської реформованої церкви Петра
Яременка “Ульріх Цвінглі – реформатор Швейцарії”(1934), єврейських газет
“Der Seibstschutz” (26 лютого 1932 р.) та “Der Kilimar” (17 серпня 1934 р.),
які виходили в Коломиї; справи про обвинувачення редакторів єврейських
видань “Самооборона”, “Unser Leben”; примірники конфіскованих видань;
документи розгляду справ.
Справи про обвинувачення осіб за революційну, комуністичну діяльність, пропаганду та агітацію, приналежність до КПЗУ, КСМЗУ, “Сельробу”
та ін.
Справи про обвинувачення осіб у нелегальному переході кордону.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні інших злочинів.
Протоколи допиту свідків.
Книги вироків суду з кримінально-фінансових злочинів (1938).
Журнал реєстрації осіб, арештованих у Коломийському судовому
окрузі.
Справи про реєстрацію та ліквідацію підприємств.
Справи за позовами фізичних і юридичних осіб з фінансово-майнових питань.
Збірники документів (zbiór dokumentów)*: судових рішень, нотаріальних актів (1918, 1921–1938).
Справи про визнання батьківства, розірвання шлюбів, успадкування
майна, встановлення факту смерті, визнання прав власності, врегулювання
іпотечних записів.
Директивні вказівки Апеляційного суду у Львові, листування зі
Станіславським воєводським управлінням, гродськими судами з питань
ведення іпотечних книг (1939), врегулювання іпотечних записів (кад. гм.
Городенка).
*Див. виноску до ф. 501 (с. 84).
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Книги обліку земельних ділянок та домоволодінь (кад. гм. Вільховець, Воскресінці, Коломия, Надвірна, Раковець, Рожнів, Сопів, Семаківці,
Турка, Тишківці, Чернелиця).
Плани розташування земельних ділянок (Вербіж Нижній, Дебеславці,
Кам’янка Велика, Кам’янка Мала, Королівка, Матіївці, Михалків, Перерів,
Семаківці, Слобідка Лісна, Сопів, Товмачик, Раківчик, Хлібичин Лісний,
Ценява та ін).
Протоколи ревізії кримінальних відділів суду.
Звіти ревізійної комісії про перевірку роботи гродських судів та судових виконавців.
Послужні листи суддів окружного суду (1933–1938).
Анкетні листки службовців окружного суду, гродських судів Коломийського судового округу (1931).
Списки прокурорів Львівського апеляційного суду, службовців судів
Коломийського судового округу, судових виконавців м. Коломиї.
Особові справи працівників окружного суду, повітових, гродських
судів.

Станіславський окружний суд, м. Станіслав
Станіславського повіту
С. к. Sąd obwodowy w Stanisławowie
Ф. 229, 496 од. зб., 1880, 1892, 1898–1921, 1928 рр. Опис. Нім., пол.,
укр. мови.
Справи про вилучення з продажу окремих номерів періодичних видань: “Nowiny” – за критику дій влади, поліції, судів, з вимогами проведення
демократичних виборів; “Gazeta Lwowska” – за розміщення першотравневих лозунгів; “Двірська служба” (польською та українською мовами; Бучач,
1905 р.), в якій описувалось тяжке становище селян; рішення суду, примірники конфіскованих видань (газета “Nowiny” за 11 липня, 7 листопада та 15
серпня 1903 р., 3 грудня 1904 р.; “Gazeta Lwowska”за 2 травня 1903 р.).
Справи про обвинувачення осіб у спротиві представникам органів
влади, за зберігання військового майна, зв’язок з російськими військами та
у скоєнні інших злочинів.
Справи про реєстрацію промислових і торговельних підприємств.
Рішення табулярного відділу та заяви селян про внесення записів
та змін у книги обліку земельних ділянок та домоволодінь (кад. гм. Ста
ніслав).
Справи про визнання батьківства, присудження аліментів, розірвання шлюбів, встановлення фактів смерті окремих осіб, успадкування майна, встановлення опіки над майном неповнолітніх, визнання і встановлення
прав власності, врегулювання іпотечних записів.
Справи за позовами фізичних і юридичних осіб з фінансово-майнових
питань (у т. ч. про повернення заборгованостей, погашення векселів та ін.).
Справи про примусове виконання рішень суду про стягнення заборгованостей.
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Станіславський окружний суд, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Sąd okręgowy w Stanisławowie
Ф. 230, 2296 од. зб., 1919–1939 рр. Описи 1–3, огляд. Нім., пол., укр.
мови.
Справи про обвинувачення осіб за антидержавні виступи та агітацію,
наругу над державними символами; порушення виборчого законодавства;
розвідувальну діяльність, шпигунство та ін. Серед даної групи т. зв. політичних справ є численні матеріали з історії українського національно-визвольного руху, документи відомих діячів та ін.:
– справа про обвинувачення групи осіб у підготовці збройного пов
стання та створенні українських воєнізованих формувань (1920–1921);
– справа про обвинувачення Степана Бандери, його батька Андрія та
ін. за організацію в дні святкування 10-ї річниці ЗУНР мітингів, молебнів,
присвячених пам’яті загиблих українських вояків та за розповсюдження відозв, листівок УВО;
– справа про обвинувачення Г. Б. Салевича, О. Дяківа, М. М. Масника
та ін. за приналежність до УВО;
– справа про обвинувачення П. М. Басюка, К. М. Бачинського,
М. І. Бойчука, Д. О. Валько, Р. М. Дзундзи, М. Ю. Дутки, І. Ю. Грицюка,
Д. В. Камінського, В. О. Кіндрата, С. Д. Климишина, З. Коссака, О. Кривого, Г. М. Лейбича, С. Мельничука, П. П. Миговича, М. С. Микульського, В. Д. Мочернюка, Т. І. Найдича, М. Никифорчина, Д. М. Остаповича,
Б. Е. Підлисецького, І. Д. Протас, Д. К. Скочдополь, О. І. Тяжкого, І. І. Федорняка, К. В. Чорнія, І. Т. Шавеля, І. В. Шляхтича та ін. за приналежність
до ОУН;
– матеріали розслідування резонансної акції ОУН – нападу групи її
членів на пошту в Городку;
– справа про обвинувачення Миколи Ясінського у вбивстві поліцейського;
– справи розгляду протестів депутата сейму Лева Бачинського та адвоката Юлія Олесницького проти фальсифікації виборів до сейму та сенату
в 53-му виборчому окрузі м. Станіслав;
– справи про обвинувачення Івана Голуба, М. О. Гудзоватого,
О. П. Швайцер (Олени Наддністрянки), вчителів, священиків та інших
осіб за ведення української націоналістичної пропаганди, навчання дітей
українською мовою, виконання й поширення текстів українських пісень,
віршів, розповсюдження української націоналістичної літератури, фотографій українських націоналістів та ін.;
– справа про обвинувачення членів товариства “Сокіл” за носіння забороненої форми та відзнак;
– справи про обвинувачення осіб у нелегальному переході кордону з
Польщі в Чехословаччину в 1938–1939 рр. з метою вступу в легіон “Карпатська Січ” для захисту Карпатської України;
– рішення окружного суду про конфіскацію листівки “Голос з Підкарпаття” (січень 1935 р.);
– протоколи допитів Степана Бандери (заарештованого 20 грудня
1928 р.), О. Бойчука, М. Гаврилюка, П. Гоголя, Г. Гуменюка, М. Жураков
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ського, І. Петрини, М. Ясінського та інших; протоколи свідчень Андрія
Мельника, І. О. Поповича та ін.
– інформації Міністерства внутрішніх справ Польщі про діяльність,
особовий склад, структуру ОУН у 1932–1934 рр.;
– комунікат Крайової Команди УВО (від 25 червня 1928 р.), орган
УВО “Сурма” (липень 1933 р.), відозви УВО; бюлетень Крайової Екзекутиви ОУН (липень – серпень 1933 р.), часопис ОУН “Розбудова нації” (липень – серпень 1933 р.), листівки ОУН про боротьбу за українську школу, на
відзначення річниць створення ЗУНР, великодня листівка “Христос воскрес
– воскресне Україна!” (худ. Святослав Гординський) та ін., брошура “До боротьби за душу української дитини” (друк. прим.); часописи “Український
голос” (11 вересня 1932 р.), “Народне слово” (2 червня, 9, 18, 21, 23 липня,
4 серпня 1932 р.); “Катехизм українця” (Київ, 1917 р.), “Календарик січового базару”; уривки з книги “Похід української армії на Київ”; машинописні
тексти рефератів та матеріалів (про голодомор 1932–1933 рр. та ін); рукописні тексти “Історії січових стрільців”, віршів, збірника народних обрядів
о. М. Марисюка “Містерія ночі”; рукописи Олени Наддністрянки; листи
О. Бойчука, М. Ганушевського, К. Добрянського, М. Дяченка (псевдонім
– Марко Боєслав), І. Кривого, М. Николайчука, М. Никифорчина, І. Поповича, А. Рубель, М. Ценка, О. Чорненка, І. Шавеля та ін.; фотографії Юрія
Березинського, Василя Біласа, І. Ю. Грицюка, Г. Гуменюка, Дмитра Данилишина, Володимира Старика, підрозділу “Карпатської Січі”, членів “Соколу”
та ін.;
– автографи Лева Бачинського, І. Волянського, Ю. Олесницького,
О. Бойчука, І. Брика, М. Ганушевського, М. Дяченка (Марка Боєслава),
Б. Кравціва, Є. Курила, М. Кушніра, Андрія Мельника, С. Парфанович-Волчук, Н. Ріпецького, А. Рубель, В. Старосольського, М. Ценка та ін.
Інформації Міністерства внутрішніх справ про комуністичний рух у
Польщі (1930–1932).
Справи про обвинувачення осіб за комуністичну і революційну діяльність, пропаганду та агітацію, службу в Червоній Армії, роботу в ревкомах, організацію страйків, святкування Першого травня, приналежність
до КПЗУ, КСМЗУ, Сельробу, Бунду; матеріали про діяльність організацій;
листівки; преса та ін.
Справи про обвинувачення осіб за антирелігійну, антисемітську діяльність та за скоєння інших злочинів.
Вироки Станіславського окружного суду в кримінальних справах за
1933–1934, 1936–1937 рр.
Протоколи допитів заарештованих, які намагались втекти з Стані
славської (1939) та Делятинської (1936–1937) в’язниць.
Справи про розгляд судовою колегією оскарження вироків повітових
судів.
Справи про реєстрацію підприємств.
Відомості та акти ревізії фінансової діяльності та фінансові звіти
нафтового акціонерного товариства “SEGIL” у м. Надвірна.
Акти ревізії фінансової діяльності нафтопереробних заводів у містах
Станіслав та Надвірна.
Справи за позовами фізичних і юридичних осіб з фінансово-майнових питань (у т. ч. про розірвання угод, банкрутство, повернення заборгованостей, погашення векселів та ін.).
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Справи про визнання батьківства, присудження аліментів, визнання незаконнонародженим, розірвання шлюбів, встановлення фактів смерті
окремих осіб, успадкування майна, встановлення опіки над майном неповнолітніх, визнання і встановлення прав власності, врегулювання іпотечних
записів.
Книги обліку земельних ділянок і домоволодінь (кад. гм. Боднарів,
Височанка, Ганусівці, Забережжя, Загвіздя, Княгинин, Колодіїв, Крихівці, Майдан, Микитинці, Микуличин, Опришівці, Павлівка, Пасічна, Пациків, Радча, Станіслав, Стрільче, Тисмениця, Томашівці, Угринів Горішній,
Узинь, Хриплин, Ценжів, Черніїв, Ямниця та ін.).
Рішення цивільного відділу про проведення записів і змін у книгах
обліку земельних ділянок і домоволодінь (кад. гм. Станіслав, Княгинин).
Листування з судовими органами з питань відновлення й уточнення
записів у книгах обліку земельних ділянок, домоволодінь, нафтових родовищ (кад. гм. Битків, Колінці, Озеряни та ін.).
Листування з питань адміністративно-територіальних змін у Львів
ському, Станіславському та Тернопільському воєводствах, утворення збірних громад.
Збірники документів (zbiór dokumentów)*: судових рішень, нотаріальних актів (1881–1883, 1887–1888, 1890–1916, 1918–1938).
Місячні звіти нотаріусів про кількість опротестованих векселів (1932).
Директивні вказівки, циркулярні розпорядження, інструкції, листування Міністерства юстиції, Апеляційного суду у Львові, Станіславського
окружного суду з питань діяльності, реорганізації, особового складу органів
судочинства в окрузі Львівського апеляційного суду.
Директивні вказівки Апеляційного суду у Львові про заборону використання української мови у листуванні з судовими органами.
Інструкція Апеляційного суду у Львові з питань зберігання та знищення документів суду (1938).
Місячні звіти кримінального відділу суду про кількість розглянутих
у 1923 р. справ.
Відомості про кількість і причини невиконання вироків суду (1934).
Акти прийому-передачі Станіславського окружного суду під час зміни керівництва.
Протоколи ревізій Станіславського окружного суду.
Акти обстеження Тисменицького (1931–1933) та Отинійського (1930–
1933) гродських судів, перевірки роботи судових виконавців та експертів
Станіславського судового округу.
Звіти, відомості про судові витрати (виплату коштів свідкам, гонорарів експертам, транспортування арештованих, утримання в’язнів, оплату
телефонних розмов, ремонтно-будівельні роботи та інші господарсько-виробничі потреби); прибутково-видаткові рахунки; квитанції.
Рішення дисциплінарної комісії Апеляційного суду у Львові (1935).
Справи про розслідування порушень трудової дисципліни окремими
службовцями судових органів.
Відомості про кількість працівників Станіславського судового округу.
Атестаційні листки працівників окружного суду (1929).
* Див. виноску до ф. 501 (с. 84).
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Особові справи службовців гродських судів та інших судових органів.
Списки службовців судових органів (1937), присяжних Станіслав
ського окружного суду (1938) та окружних судів у Бережанах, Золочеві, Коломиї, Сяноку, Стрию, Тернополі, Чорткові (1925).

3.1.5. Повітові суди*
18 фондів, 10 644 од. зб., 1871–1939** рр. Описи, огляд.
Створені на основі Положення від 14 червня 1849 р. та закону від 18 червня
1850 р.30 Згідно з новим порядком судоустрою в Австрії Галичина теж була поділена на судові повіти (причому в адміністративному повіті було декілька судових
повітів). На території Станіславського окружного суду діяло 18 повітових судів.
Складалися з цивільного та кримінального відділів. До компетенції цивільного
відділу належали справи за позовами осіб про встановлення батьківства, присудження аліментів, купівлю-продаж, оренду майна, фінансово-майнові спори,
пов’язані з розподілом майна, забезпеченням утримання дітей, розлученнями,
виплатою зарплати, дотриманням договорів між працівниками і роботодавцями
та з інших питань, підсудність яких належала раніше до компетенції земських
судів. Підвідділ спадкових справ розглядав справи про успадкування майна та
встановлення опіки над майном неповнолітніх. Табулярний підвідділ займався
обліком нерухомості (прийняттям рішень про внесення записів і змін у книги
обліку земельних ділянок і домоволодінь). Екзекуційний підвідділ цивільного
відділу виконував вироки про примусове виконання рішень суду, здійснював
продаж майна боржників з аукціону та ін. Кримінальний відділ розглядав справи
про обвинувачення осіб у спротиві представникам влади, екзекуторам під час
збирання податків, скоєнні інших злочинів проти держави і особи31. Повітові
суди, які існували за часів Австро-Угорщини, без суттєвих змін продовжували
діяти до 1928 р., а в результаті судової реформи 1928 р. в Польщі були реорганізовані в гродські***.
Документи фондів судів на зберігання до ДАІФО надійшли в 1940, 1948, 1951,
1954 рр. з ліквідованих установ, Дрогобицького (ф. 384, 391–392) й Львівського
(ф. 94, 381) – з обласних держархівів.

Болехівський повітовий суд, м. Болехів Долинського повіту
C. k. Sąd powiatowy w Bolechowie
Ф. 392, 7 од. зб., 1907, 1912–1916 рр.**** Опис. Пол. мова.
Справи за позовами осіб про визнання недійсним права на продаж
майна з аукціону, виконання рішень суду про примусове стягнення боргів та
погашення векселів.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні крадіжок.
*У фондах гродських судів також зберігаються документи повітових судів за
1918–1928 рр.
**Документи за 1928–1939 рр. у фондах повітових судів – це документи
гродських судів, які завершували розгляд справ, розпочатих у повітових судах до
1928 р.
***Див. підрозділ “Гродські суди” (с. 96–104).
****Документи за 1924–1928 рр. зберігаються також у ф. 374 (с. 96–97).
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Бурштинський повітовий суд, м. Бурштин
Рогатинського повіту
C. k. Sąd powiatowy w Bursztynie
Ф. 384, 2 од. зб., 1910–1913 рр. Опис. Пол. мова.
Справи за позовами осіб про визнання прав власності на земельні ділянки.

Войнилівський повітовий суд, м-ко Войнилів
Калуського повіту
C. k. Sąd powiatowy w Wojniłowie
Ф. 255, 51 од. зб., 1877, 1891–1919 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи засідань судової комісії з питань складання книг обліку
земельних ділянок та домоволодінь (кад. гм. Негівці); листки власності окремих осіб.
Справи про встановлення опіки над дітьми, успадкування майна.
Справи за позовами осіб про визнання прав власності.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні крадіжок.
Збірники документів (zbiór dokumentów)*: судових рішень, нотаріальних актів за 1891–1895, 1897–1898, 1901–1905, 1907–1913 рр.

Войнилівський повітовий суд, м-ко Войнилів
Калуського повіту Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Wojniłowie
Ф. 256, 8 од. зб., 1920–1923 рр. Опис. Пол., нім., укр. мови.
Справи за позовами осіб про порушення прав власності на земельну
ділянку, повернення привласненої земельної ділянки.
Збірники документів (zbiór dokumentów)**: судових рішень, нотаріальних актів та ін.

Галицький повітовий суд, м. Галич Станіславського повіту
C. k. Sąd powiatowy w Haliczu
Ф. 249, 3 од. зб., 1908–1913 рр.*** Опис. Пол. мова.
Справи за позовами осіб про несплату коштів.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.
*Див. виноску до ф. 501 (с. 84).
** Там само.
***Документи за 1919–1928 рр. зберігаються у ф. 252 (с. 97).
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Городенківський повітовий суд, м. Городенка
Городенківського повіту
C. k. Sąd powiatowy w Horodence
Ф. 515, 7 од. зб., 1902, 1908–1914 рр. Опис. Пол. мова.
Збірники документів (zbiór dokumentów)*: судових рішень, нотаріальних актів та ін. за 1902, 1908, 1911–1913 рр.

Делятинський повітовий суд, м. Делятин
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
C. k. Sąd powiatowy w Delatynie
Sąd powiatowy w Delatynie
Ф. 246, 7 од. зб., 1898–1900, 1911–1933** рр. Опис. Пол. мова.
Справи за позовами осіб про встановлення спадщини, опіки над неповнолітніми.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів, зловживанні
службовим становищем.

Долинський повітовий суд, м. Долина Долинського повіту
C. k. Sąd powiatowy w Dolinie
Ф. 381, 14 од. зб., 1895–1903, 1907–1924*** рр. Опис. Пол. мова.
Справи про обвинувачення осіб у спротиві представникам органів
влади, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, поданні неправдивих свідчень, підробці документів, зловживанні службовим становищем, крадіжках,
спекуляціях, за образу особи та ін.

Калуський повітовий суд, м. Калуш Калуського повіту
C. k. Sąd powiatowy w Kałuszu
Ф. 94, 234 од. зб., 1883–1918**** рр. Опис. Пол., рос. мови.
Циркулярні розпорядження Тернопільського губернатора та листування з начальником Калуського повіту з питань судочинства на території Галичини, зайнятій російськими військами (жовтень 1914 р. – травень 1915 р.).
Протоколи засідань судових комісій з питання встановлення прав
власності на земельні ділянки у селах повіту (1878, 1886).
*Див. виноску до ф. 501 (с. 84).
**Документи за 1923–1928 рр. зберігаються у ф. 247 (с. 98).
***Документи за 1919–1928 рр. зберігаються у ф. 376 (с. 98).
****Документи за 1919–1928 рр. зберігаються у ф. 114 (с. 99).
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Справи про успадкування майна.
Справи за позовами окремих осіб про порушення прав власності,
сплату аліментів, погашення заборгованостей, розірвання угод про купівлю-продаж майна.
Справи про виконання рішень суду про примусове стягнення боргів
та продаж майна боржників.
Справа про обвинувачення осіб у крадіжках майна евакуйованих залізничників під час відступу в 1914 р. австро-угорських військ.
Добровільні угоди, укладені між окремими особами за спірними
цивільними справами за 1912–1916 рр.
Листи обліку земельних ділянок і домоволодінь (кад. гм. Пійло).
Збірники документів (zbiór dokumentów)*: судових рішень, нотаріальних актів та ін. за 1883–1914 рр.

Косівський повітовий суд, м. Косів Косівського повіту
C. k. Sąd powiatowy w Kosowie
Ф. 323, 1074 од. зб., 1897–1918** рр. Опис. Пол. мова.
Справи про успадкування майна.
Справи за позовами окремих осіб про підтвердження прав власності,
визнання недійсними прав володіння земельними ділянками та угод їх купівлі-продажу, повернення привласненого майна, відшкодування матеріальних
збитків, погашення заборгованостей.

Надвірнянський повітовий суд, м. Надвірна
Надвірнянського повіту
C. k. Sąd powiatowy w Nadwόrnej
Ф. 237, 1 од. зб., 1900–1910*** рр. Опис. Пол. мова.
Справа про встановлення опіки над неповнолітніми дітьми.

Отинійський повітовий суд, м-ко Отинія Тлумацького повіту
C. k. Sąd powiatowy w Otyniji
Ф. 145, 53 од. зб., 1887–1914**** рр. Опис. Пол. мова.
Справа про обвинувачення особи у скоєнні крадіжки (1914).
Збірники документів (zbiór dokumentów)*****: судових рішень, нотаріальних актів та ін. за 1887–1893, 1896–1897, 1899–1906, 1908–1914 рр.
*Див. виноску до ф. 501 (с. 84).
**Документи за 1919–1928 рр. зберігаються у ф. 493 (с. 99–100).
***Документи за 1919–1928 рр. зберігаються у ф. 238 (с. 100).
****Документи за 1920–1928 рр. зберігаються у ф. 160 (с. 101).
*****Див. виноску до ф. 501 (с. 84).
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Рожнятівський повітовий суд, м. Рожнятів Долинського повіту
C. k. Sąd powiatowy w Rożniatowie
Ф. 391, 6 од. зб., 1907–1913* рр. Опис. Пол. мова.
Справи про обвинувачення осіб у крадіжках, знищенні майна та
скоєнні інших злочинів.
Справи за позовами осіб про повернення коштів, стягнення боргів та ін.

Снятинський повітовий суд, м. Снятин Снятинського повіту
C. k. Sąd powiatowy w Śniatynie
Ф. 185, 1249 од. зб., 1876–1925** рр. Опис. Пол. мова.
Справи про успадкування майна.
Справи за позовами окремих осіб про присудження аліментів, ви
знання та порушення прав власності на земельні ділянки, визнання недійсними договорів про дарування майна та угод купівлі-продажу, повернення
самовільно привласнених земельних ділянок, порушення їх меж, виплату та
повернення заборгованостей.
Справи про внесення нових записів і змін у книги обліку домоволодінь і земельних ділянок (кад. гм. Белелуя, Будилів, Видинів, Вовчківці, Ганьківці, Драгасимів, Завалля, Задубрівці, Залуччя, Карлів (нині –
с. Прутівка), Княже, Красноставці, Кийданці, Кулачин, Любківці, Підвисоке, Потічок, Русів, Снятин): рішення відділу цивільних справ; заяви власників нерухомості та ін. (1879–1914).
Справи про виконання рішень суду про примусове стягнення боргів.
Справи про обвинувачення осіб у нанесенні тілесних ушкоджень,
вбивстві, хуліганстві, шахрайстві, дачі неправдивих свідчень, поширенні
неправдивої інформації, скоєнні крадіжок та ін.
Збірники документів (zbiór dokumentów)***: судових рішень, нотаріальних актів та ін. за 1876–1914 рр.

Солотвинський повітовий суд, м. Солотвина****
Богородчанського повіту Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Sołotwinie
Ф. 139, 2 од. зб., 1920–1921, 1925 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.

*Документи за 1919–1928 рр. зберігаються у ф. 372 (с. 102).
**Документи за 1918–1928 рр. зберігаються у ф. 118 (с. 102).
***Див. виноску до ф. 501 (с. 84).
****Нині – смт. Солотвин Богородчанського району.
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Станіславський повітовий суд, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
C. k. Sąd powiatowy w Stanisławowie
Ф. 231, 7919 од. зб., 1871–1939* рр. Опис, огляд. Укр., нім., пол. мови.
Справи про внесення записів та змін в іпотечні книги обліку домоволодінь та земельних ділянок (кад. гм. Боднарів, Братківці, Бринь, Височанка, Вовчинець, Ганусівці, Драгомирчани, Загвіздя, Забережжя, Княгинин,
Крихівці, Майдан, Микитинці, Опришівці, Пациків, Павлівка, Побережжя,
Пасічна, Підлужжя, Рибне, Узинь, Угринів Горішній, Угорники, Хом’яків,
Хриплин, Ценжів, Черніїв, Чукалівка, Ямниця); рішення табулярного відділу суду; заяви власників нерухомості.
Справи про успадкування майна, встановлення опіки над майном неповнолітніх.
Справи за позовами фізичних та юридичних осіб з фінансово-майнових питань.
Справи про виконання рішень суду про примусове стягнення боргів.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.

Тисменицький повітовий суд, м. Тисмениця
Тлумацького повіту
C. k. Sąd powiatowy w Tyśmienice
Ф. 234, 5 од. зб., 1909–1913 рр., 1918** р. Опис. Пол. мова.
Справи за позовами осіб про визнання прав власності на земельні ділянки.
Справи про виконання рішень суду про примусове стягнення боргів.
Справи про обвинувачення осіб у крадіжці грошей.

Тлумацький повітовий суд, м. Тлумач Тлумацького повіту
C. k. Sąd powiatowy w Tłumaczu
Ф. 240, 2 од. зб., 1912–1913*** рр. Опис. Пол. мова.
Справа про обвинувачення особи у крадіжці грошей.
Книга обліку власників земельних ділянок (кад. гм. Тарновиця Пільна) за 1912 р.

*Документи за 1919–1928 рр. зберігаються також у ф. 232 (с. 103).
**Документи за 1920–1928 рр. зберігаються також у ф. 235 (с. 103).
***Документи за 1921–1928 рр. зберігаються також у ф. 241 (с. 104).
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3.1.6. Гродські суди*
25 фондів, 14644 од. зб., 1906–1943 рр. Описи.
Гродські** суди Другої Речіпосполитої – це реорганізовані в процесі судової реформи 1928 р. повітові суди32. Гродські суди були введені на основі розпорядження уряду Польщі від 6 лютого 1928 р. і являлись судами першої інстанції. Розглядали справи, які раніше належали до компетенції повітових судів. Складалися
з цивільного та кримінального відділів. Цивільні відділи та їх підвідділи (екзекуційний, спадкових справ, опіки) розглядали справи про встановлення батьків
ства, опіки, успадкування майна, за позовами осіб з фінансово-майнових питань
(у т. ч. про купівлю-продаж рухомого і нерухомого майна та ін.). Кримінальні
відділи розглядали справи про обвинувачення осіб у спротиві представникам органів влади, скоєнні крадіжок та інших злочинів. Апеляційними інстанціями для
гродських судів у Більшівцях, Бурштині, Рогатині був Бережанський окружний
суд; для гродських судів у Гвіздці, Городенці, Заболотові, Жаб’є, Коломиї, Косові, Кутах, Обертині, Печеніжині, Снятині, Яблунові – Коломийський окружний
суд; для гродських судів у Богородчанах, Бучачі, Галичі, Делятині, Золотому Потоці, Калуші, Монастирську, Надвірній, Отинії, Солотвині, Станіславі, Тисмениці, Тлумачі – Станіславський окружний суд; для гродських судів у Болехові,
Долині, Жидачеві, Журавно, Миколаєві, Рожнятові, Сколе, Стрию та інших населених пунктах Тернопільського, Теребовлянського, Скалатського, Збаражського
повітів – Стрийський окружний суд33. Гродські суди припинили діяльність у вересні 1939 р.
Документи фондів надійшли на зберігання до ДАІФО в 1940, 1948–1949, 1951,
1954 рр. із Львівського (ф. 182, 374, 376, 493, 563–564, 557, 559–561) та Дрогобицького обласних держархівів (ф. 372).

Богородчанський гродський суд, м. Богородчани
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Sąd grodzki w Bohorodczanach
Ф. 253, 7 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про розірвання угод з купівлі-продажу земельних ділянок.
Справи про обвинувачення осіб у шахрайстві, крадіжках, скуповуванні і переховуванні крадених речей.

Болехівський гродський суд, м. Болехів Долинського повіту
Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Bolechowie
Sąd grodzki w Bolechowie
Ф. 374, 19 од. зб., 1924–1939 рр. Опис. Пол. мова.
*Частково документи гродських судів містяться у фондах повітових судів
(див. підрозділ “Повітові суди” – с. 90–95).
**У Речі Посполитій слово “грод” історично означало судово-адміністративний центр (Див.: Юридична енциклопедія: В 6-ти т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко
(відп. ред.) та ін. – К., 1998. – Т. 5. – С. 622.
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Справи про успадкування майна.
Справи за позовами осіб з фінансово-майнових питань.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.
Відомості про розхід коштів на утримання приміщення суду (1924).

Бурштинський гродський суд, м. Бурштин
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Sąd grodzki w Bursztynie
Ф. 559, 6 од. зб., 1929, 1931–1933, 1937–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи за позовами про встановлення прав власності, виплату боргів.
Справи про обвинувачення в необережній їзді, яка призвела до смерті.
Відомість судових витрат за 1929 р.

Галицький гродський суд, м. Галич
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Haliczu
Sąd grodzki w Haliczu
Ф. 252, 6 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Справи про успадкування майна, визнання прав власності на земельні
ділянки.
Справи за позовами фізичних і юридичних осіб з фінансово-майнових питань (у т. ч. за позовом греко-католицької церкви Різдва Христового у
Галичі про внесення змін в іпотечну книгу).
Справи про обвинувачення осіб у неправдивих свідченнях.

Гвіздецький гродський суд, м-ко Гвіздець
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Sąd grodzki w Gwoźdźu
Ф. 563, 22 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про успадкування майна, визнання прав власності на землю.

Городенківський гродський суд, м. Городенка
Городенківського повіту Станіславського воєводства
Sąd grodzki w Horodence
Ф. 245, 465 од. зб., 1929–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про успадкування майна, визнання недійсними заповітів.
Справи за позовами фізичних і юридичних осіб з фінансово-майнових питань.
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Справи про примусове виконання рішень суду.
Справи про обвинувачення осіб у спротиві й образі представників органів влади, скоєнні інших злочинів.

Делятинський гродський суд, м. Делятин
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Dielatinie
Sąd grodzki w Dielatinie
Ф. 247, 11 од. зб., 1923–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про усиновлення, успадкування майна.
Справи за позовами фізичних і юридичних осіб з фінансово-майнових питань.

Долинський гродський суд, м. Долина
Долинського повіту Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Dolinie
Sąd grodzki w Dolinie
Ф. 376, 18 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про успадкування майна, визнання прав власності.
Справи за позовами фізичних і юридичних осіб з фінансово-майнових питань.
Справи про обвинувачення осіб в антидержавній діяльності та скоєнні злочинів.

Жаб’ївський гродський суд, с. Жаб’є
Косівського повіту Станіславського воєводства
Sąd grodzki w Żabie
Ф. 561, 3 од. зб., 1926, 1936 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про успадкування майна.

Заболотівський гродський суд, м. Заболотів
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Sąd grodzki w Zabłotowie
Ф. 557, 3 од. зб., 1933–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про успадкування майна та визнання прав власності.
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Калуський гродський суд, м. Калуш
Калуського повіту Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Kałuszu
Sąd grodzki w Kałuszu
Ф. 114, 335 од. зб., 1918–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про успадкування майна, встановлення опіки над майном
неповнолітніх, повернення незаконно вилученого або привласненого майна, визнання прав власності на нерухомість, визнання недійсними прав володіння та експлуатації земельних ресурсів.
Справи за позовами фізичних і юридичних осіб з фінансово-майнових питань.
Справи про примусове виконання рішень суду.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.
Добровільні угоди на право експлуатації нафтових родовищ та інші
фінансово-господарські документи.
Книги обліку земельних ділянок та домоволодінь (кад. гм. Калуш,
Дубівці).
Збірники документів (zbiór dokumentów)*: судових рішень, нотаріальних актів за 1918–1927, 1931–1933, 1935–1936 рр.
Особові справи працівників суду.

Коломийський гродський суд, м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Kołomyji
Sąd grodzki w Kołomyji
Ф. 502, 589 од. зб., 1917–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Справи про визнання батьківства, присудження аліментів, успадкування майна, визнання права власності на земельні ділянки.
Справи за позовами фізичних і юридичних осіб з фінансово-майнових питань.
Справи про обвинувачення осіб у і представникам органів влади, ухилянні від військової повинності, незаконному переході в кінці 1930-х років
кордонів Польщі з Чехословаччиною, Румунією, Німеччиною та ін.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.
Особові справи працівників суду.
Список службовців суду (1937–1939).

Косівський гродський суд, м. Косів
Косівського повіту Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Kosowie
Sąd grodzki w Kosowie
Ф. 493, 2522 од. зб., 1918–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
*Див. виноску до ф. 501 (с. 84).
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Справи про визнання батьківства, присудження аліментів, встановлення опіки над майном неповнолітніх, визнання прав власності.
Справи за позовами фізичних і юридичних осіб з фінансово-майнових питань.
Справи про примусове виконання рішень суду.
Справа про обвинувачення Михайла Горбового за приналежність до
УВО (у справі містяться також документи діяльності пластунського куреня
ім. М. Павлика в Косові; програма табору в с. Перехресне; обіжник головного секретаріату УСРП від 7 квітня 1930 р.
Справи про обвинувачення осіб за проведення без дозволу влади
зібрань, у т. ч. членів товариства “Просвіта” та ін., вживання української
мови в державних установах, спротив представникам органів влади й поліції
та висловлювання невдоволення їх діями, зневагу до польських державних
символів, незаконний перехід кордону, антисемітські висловлювання й дії,
організацію і проведення страйків робітників, поширення комуністичної літератури.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.
Книги обліку земельних ділянок і домоволодінь (кад. гм. Вербовець,
Косів, Пістинь, Соколівка, Старий Косів, Яворів).

Кутський гродський суд, м. Кути
Косівського повіту Станіславського воєводства
Sąd grodzki w Kutach
Ф. 490, 20 од. зб., 1931–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про успадкування майна.
Справи за позовами осіб з фінансово-майнових питань.
Справи про виконання рішень суду про примусове стягнення боргів.
Особова справа судового виконавця А. Пйонтека.

Надвірнянський гродський суд, м. Надвірна
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Nadwόrnej
Sąd grodzki w Nadwόrnej
Ф. 238, 16 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про визнання прав володіння, присудження аліментів.
Справи за позовами осіб з фінансово-майнових питань.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.

Обертинський гродський суд, м-ко Обертин
Городенківського повіту Станіславського воєводства
Sąd grodzki w Obiertynie
Ф. 182, 56 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова.
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Справи про встановлення спадщини.
Справи за позовами осіб з фінансово-майнових питань.
Справи про виконання рішень суду про примусове стягнення боргів.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.
Збірники документів (zbiór dokumentów)*: судових рішень, нотаріальних актів за 1925, 1929, 1932–1934, 1937 рр.

Отинійський гродський суд, м. Отинія
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Otyniji
Sąd grodzki w Otyniji
Ф. 160, 42 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про успадкування майна, встановлення опіки над майном неповнолітніх.
Справи за позовами осіб з фінансово-майнових питань.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.
Збірники документів (zbiór dokumentów)**: судових рішень, нотаріальних актів за 1920–1934, 1936–1937 рр.
Книги обліку земельних ділянок (кад. гм. Отинія, Тарновиця Пільна).

Печеніжинський гродський суд, м. Печеніжин
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Sąd grodzki w Pieczenieżynie
Ф. 564, 2 од. зб., 1929 р. Опис. Пол. мова.
Звіт про виконання бюджету в ІІІ кварталі 1929 р.

Рогатинський гродський суд, м. Рогатин
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Sąd grodzki w Rohatynie
Ф. 560, 8 од. зб., 1933–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про виконання рішень суду про примусове вилучення та продаж з аукціонів рухомого та нерухомого майна боржників.
Справи про обвинувачення осіб у нанесенні іншим тілесних ушко
джень.
Звіт ревізійної комісії про перевірку роботи судових виконавців
(1936).

*Див. виноску до ф. 501 (с. 84).
** Там само.
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Рожнятівський гродський суд, м. Рожнятів
Долинського повіту Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Rożniatowie
Sąd grodzki w Rożniatowie
Ф. 372, 53 од. зб., 1917–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про успадкування майна, визнання батьківства, присудження
аліментів.
Справи за позовами осіб з фінансово-майнових питань (порушення
права власності, меж земельних ділянок, погашення векселів, виконання
боргових зобов’язань).
Справи про внесення змін у книги обліку земельних ділянок і домоволодінь (кад. гм. Сваричів).
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.
Листування з гмінними управами з питань виборів управляючих з
контролю над дрібними і середніми господарствами.

Снятинський гродський суд, м. Снятин
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Śniatynie
Sąd grodzki w Śniatynie
Ф. 118, 637 од. зб., 1918–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про визнання батьківства, сплату аліментів, розірвання шлюбів,
успадкування майна, визнання прав власності на земельні ділянки.
Справи за позовами осіб з фінансово-майнових питань (порушення
прав власності, меж земельних ділянок, повернення боргів та ін.).
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.
Збірники документів (zbiór dokumentów)*: судових рішень, нотаріальних актів за 1920–1923, 1926, 1929–1930, 1932–1933, 1935, 1938 рр.
Книги обліку земельних ділянок і домоволодінь; справи та листування з питань врегулювання іпотечних записів у книгах обліку земельних ділянок і домоволодінь (кад. гм. Снятин).
Щоденні рапорти наглядача в’язниці суду (1921–1922, 1927–1928).
Листування з Коломийським окружним судом з питань особового
складу, зловживання судовим виконавцем службовим становищем.
Особові справи службовців суду.
Іменні списки засуджених (1933–1936).
Іменні списки депутатів сейму і сенату Польщі (1923).

*Див. виноску до ф. 501 (с. 84).
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Станіславський гродський суд, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Stanisławowie
Sąd grodzki w Stanisławowie
Ф. 232, 8770 од. зб., 1906–1943* рр. Описи 1–4. Пол. мова.
Директивні вказівки Станіславського окружного та гродського судів
за 1936 р.
Справи про визнання батьківства, присудження аліментів, усиновлення, розірвання шлюбу, успадкування майна, встановлення опіки над майном
неповнолітніх, визнання прав власності на земельні ділянки.
Справи за позовами осіб з фінансово-майнових питань (визнання та
порушення прав власності, повернення боргів та ін.).
Справи про виконання рішень суду про примусове стягнення заборгованостей.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.
Акт обстеження суду (1935).
Книжки безробітних на отримання субсидій.
Листування зі Станіславським окружним судом, нотаріусами, судовими виконавцями, лікарнями, комітетами допомоги безробітним.
Особова справа швейцара суду.
Службові характеристики працівників суду.

Тисменицький гродський суд, м. Тисмениця
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Stanisławowie
Sąd grodzki w Tyśmienicy
Ф. 235, 994 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про визнання батьківства, сплату аліментів, розірвання шлюбів,
успадкування майна, визнання прав власності на земельні ділянки.
Справи за позовами фізичних та юридичних осіб з фінансово-майнових питань (порушення прав власності, меж земельних ділянок, повернення
боргів, погашення боргових документів та ін.).
Справи про виконання рішень суду про примусове стягнення боргів.
Справи про врегулювання іпотечних записів.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.
Книга наказів суду (1932–1934).
Збірники документів (zbiór dokumentów)**: судових рішень, нотаріальних актів за 1920, 1923–1926, 1929–1931, 1933–1934 рр.
Листування зі Станіславським воєводським управлінням з питань
врегулювання іпотечних записів у зв’язку з проведеною парцеляцією (кад.
гм. Милування).
*Документи за 1928–1939 рр. зберігаються також у ф. 231 (с. 95).
**Див. виноску до ф. 501 (с. 84).
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Тлумацький гродський суд, м. Тлумач
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Sąd powiatowy w Tłumaczu
Sąd grodzki w Tłumaczu
Ф. 241, 13 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи за позовами фізичних та юридичних осіб з фінансово-майнових питань.
Справи про обвинувачення у скоєнні злочинів.

Яблунівський гродський суд, м-ко Яблунів
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Sąd grodzki w Jabłonowie
Ф. 496, 27 од. зб., 1914, 1929–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про успадкування майна.
Справи за позовами осіб з фінансово-майнових питань.
Справи про обвинувачення осіб у скоєнні злочинів.
Особові документи службовців суду (В.-П. Михалєвського, В. Вазі
мірського).

3.1.7. Судові виконавці
5 фондів, 1066 од. зб., 1926–1939 рр. Описи.
Посади судових виконавців при гродських судах Львівського апеляційного
округу були введені з 1 січня 1933 р. на основі розпорядження міністра юстиції
від 1 грудня 1932 р.34 До їх функцій входило доведення рішень гродських судів у
цивільних справах до виконання.

Судовий виконавець І району Станіславського гродського
суду, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Komornik Sądu Grodzkiego w Stanisławowie. Rewiru I
Ф. 188, 129 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про виконання рішень суду про примусове стягнення заборгованостей, аліментів, судових витрат, штрафів та виселення з квартир.

Судовий виконавець ІІ району Станіславського гродського
суду, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Komornik Sądu Grodzkiego w Stanisławowie. Rewiru IІ
Ф. 190, 259 од. зб., 1926–1939 рр. Опис. Пол. мова.
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Справи про виконання рішень суду про примусове стягнення боргів,
судових витрат, квартплати, аліментів, погашення векселів.

Судовий виконавець ІІІ району Станіславського гродського
суду, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Komornik Sądu Grodzkiego w Stanisławowie. Rewiru IІІ
Ф. 233, 168 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про виконання рішень суду про примусове стягнення боргів,
судових витрат, аліментів, погашення векселів, виселення з квартир.

Судовий виконавець ІV району Станіславського гродського
суду, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Komornik Sądu Grodzkiego w Stanisławowie. Rewiru IV
Ф. 236, 123 од. зб., 1928–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про виконання рішень суду про примусове стягнення боргів,
судових витрат, квартплати, аліментів, погашення векселів, виселення з
квартир, звільнення торгових приміщень.

Судовий виконавець Снятинського гродського суду, м. Снятин
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Komornik Sądu Grodzkiego w Śniatynie
Ф. 397, 387 од. зб., 1928–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про виконання рішення суду про примусове стягнення боргів,
аліментів, погашення векселів.

3.1.8. Районний військовий суд
Районний військовий суд у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Wojskowy Sąd Rejonowy w Stanisławowie
Ф. 254, 10 од. зб., 1919–1926 рр., Опис. Пол. мова.
Крім судів загальної юрисдикції, у міжвоєнній Польщі діяли спеціальні суди.
Зокрема, в армії функціонували військові суди – Верховний військовий суд,
окружні й районні військові суди35, які займалися розглядом справ про обвинувачення військовослужбовців у скоєнні злочинів. При кожному з цих судів діяла
також військова прокуратура.
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Справи про обвинувачення осіб у дезертирстві з армії, незаконному
зберіганню військового майна, крадіжках, зловживаннях службовим становищем, хабарництві, вбивствах, завдаванні тілесних ушкоджень.

3.2. ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ
Станіславська державна прокуратура, м. Станіслав
Станіславського повіту
C. к. Prokuratorya Państwa w Stanisławowie
Ф. 225, 163 од. зб., 1863–1933 рр. Опис. Укр., євр., нім., пол. мови.
Створена в 1850 р. на основі Положення від 14 червня 1849 р.36, згідно з яким
була проведена реорганізація судочинства в Австрійській монархії. При кожному
крайовому суді була введена посада державного прокурора; підпорядковувалась
Вищій державній прокуратурі при Вищому крайовому суді у Львові37. Територія,
на яку поширювалась компетенція Станіславської державної прокуратури співпадала з межами дії Станіславського крайового (з 1853 р. – окружного) суду.
Прокуратура від імені держави вносила і підтримувала обвинувачення в тих випадках, коли це стосувалось інтересів держави, і тоді, коли потерпіла сторона з
яких-небудь причин не підтримувала обвинувачення; порушувала кримінальні
справи; здійснювала нагляд за попереднім слідством, в’язницями, дотриманням
службової дисципліни працівниками судових органів та ін.38 Припинила діяльність у 1918 р., її функції продовжувала виконувати прокуратура Станіславського
окружного суду*.

Обвинувальні висновки та матеріали порушених прокуратурою справ
про обвинувачення осіб за образливі висловлювання на адресу імператора, засудження дій органів влади; організацію та участь у страйках, несанкціонованих зібраннях; спротив представникам органів влади, поліції,
екзекуторам; ухиляння від служби в армії, антирелігійні та антисемітські
виступи, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, поширення соціал-демократичних агітаційних матеріалів, порушення виборчого законодавства,
у т. ч. справа про обвинувачення священика о. Антона Сірецького за агітацію голосувати на виборах 1912 р. до австрійського парламенту за Євгена
Левицького, листівка “Браття Селяни і Міщани” із закликами про підтримку на виборах до віденського парламенту редактора часопису “Свобода”
В’ячеслава Будзиновського та ін.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури
Австрії, Галицького намісництва та листування з питань нагляду за пресою,
конфіскації окремих видань, у т. ч. “Свобода” (1905), заборони публікувати
в пресі відомості воєнного характеру (1899–1918).
Справи про обвинувачення редакторів літературно-політичного часопису “Голосъ народный”, тижневика “Rewera” за розміщення статей, в яких
критикувалися дії влади (“Голосъ народный” за 15 серпня 1867 р.), “Nowiny
Stanisławowskie” за вихід видання без дозволу органів влади.
*Див. описову статтю ф. 226 (с. 108–111).
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Повідомлення редакторів та листування з питань зміни назви, видачі
дозволів на відкриття нових редакцій газет і журналів; формуляри реєстрації видань; примірники педагогічного додатку до “Українського Учителя” –
“Рідна школа” від 10 липня 1911 р., літературного журналу “Młoda sztuka”
за червень 1911 р.; місячника “Przyszłość Ludu” за листопад 1911 р., органу
єврейської молодіжної організації Поалей-Ціон – “Nasze Hasła” за вересень –
грудень 1909 р., квартальника “Der Kleine Gelfer” №1 за 1907 р.; тижневиків “Станіславівські вісти” від 4 січня 1912 р., “Stanislauer Glocke” від 18
червня 1913 р., “Przegląd Stanisławowski” від 18 квітня 1912 р., “Stanislauer
Nachrichten” від 26 листопада 1909 р., “Monitor Stanisławowski” від 1 серпня
1911 р.; газет “Свобода” від 19 січня 1906 р., “Gazeta Stanisławowska” від 14
січня 1911 р.
Справи про обвинувачення осіб за вбивства, крадіжки, підпали, нанесення важких тілесних ушкоджень, шахрайство, підробку документів, зло
вживання службовим становищем, хуліганство та скоєння інших злочинів.
Листування з повітовими судами з питань надання відомостей про
кількість справ, порушених стосовно осіб, які підозрювались у шпигунстві
(1908–1910).
Копії рішень Верховного суду Австро-Угорської імперії з питань розгляду апеляцій осіб, засуджених за скоєння злочинів (1915–1916).
Інформація з питань основної діяльності, особового складу, розподілу
функцій між службовцями Вищого крайового суду у Львові (1916) та ін.

Прокуратури окружних судів
3 фонди, 4761 од. зб., 1919–1939 рр. Описи. Пол., укр., євр. мови.
Органи прокуратури, створені на основі австрійського Положення від 14 червня
1849 р.*, продовжували діяльність і в польський період. Державні прокуратури, які діяли при окружних судах, були перейменовані на прокуратури окружних судів. Згідно закону від 6 лютого 1928 р. основним завданням прокуратури
був нагляд за дотриманням законодавства Польщі; головним прокурором був
міністр юстиції; при Верховному суді діяли перший прокурор і прокурори; при
апеляційних судах – апеляційні прокурори і віце-прокурори; при окружних –
окружні прокурори, віце-прокурори і підпрокурори; при окремих гродських судах міністром юстиції також встановлювалась посада окружного підпрокурора.
Прокуратури Станіславського та Коломийського окружних судів підпорядковувались прокуратурі Апеляційного суду у Львові. Сяноцький повіт входив до компетенції окружного суду в Ясло, який у свою чергу належав до сфери Краківського апеляційного суду39.
Частина документів ф. 226, 227 та всі матеріали ф. 228 перебували на таємному
зберіганні; розсекречені в 1993 р.

Прокуратура Коломийського окружного суду, м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Prokuratura Sądu Okręgowego w Kołomyi
Ф. 227, 1906 од. зб., 1929–1939 рр. Описи 1–2. Укр., пол. мови.
*Див. описову статтю ф. 225 (с. 106–107).
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Обвинувальні висновки, акти, копії вироків та документи порушених
прокуратурою справ про обвинувачення осіб за антидержавну діяльність,
спротив поліції та екзекуторам, висловлення невдоволення діями представників органів влади й поліції, незаконне зберігання зброї, ухиляння від
служби в армії, приналежність до заборонених організацій, розповсюдження забороненої цензурою літератури, антирелігійні висловлювання та ін.
Серед групи т. зв. політичних справ містяться документи з історії
українського національно-визвольного, антиокупаційного руху: справи про
обвинувачення осіб за приналежність до ОУН; рішення прокуратури Коломийського окружного суду про вилучення з продажу часопису “Світ молоді”
(редактор Ірина Вільде) №1–2 за 1939 р.
Донесення та повідомлення Городенківського, Коломийського, Косів
ського повітових управлінь державної поліції, постерунків поліції про політичну і криміногенну ситуацію в повітах (відправлення панахиди у зв’язку
зі стратою членів ОУН Василя Біласа і Д. Данилишина, розповсюдження
українських відозв, комуністичних, антисемітських листівок, скоєння кри
мінальних злочинів, нещасні випадки та ін.).
Справи про обвинувачення осіб за приналежність до КПЗУ, комуні
стичну діяльність, пропаганду й агітацію, збір коштів на користь МОДРу.
Справи про обвинувачення осіб за порушення виборчого законодав
ства, зловживання службовим становищем, підробку документів та скоєння
інших злочинів.
Матеріали справ про розслідування нещасних випадків та причин
смерті окремих осіб.
Циркуляри Міністерства юстиції, Апеляційного суду у Львові та ли
стування з Коломийським окружним судом, Косівським і Снятинським
гродськими судами та іншими органами суду й прокуратури, установами,
організаціями з питань основної діяльності, ведення судочинства, виконання і відстрочки вироків, дострокового звільнення ув’язнених та ін.
Звіти про діяльність Міністерства юстиції (1928) та кількість розглянутих прокуратурою Коломийського окружного суду справ.
Особові справи секретаря та працівника канцелярії прокуратури Коломийського окружного суду.

Прокуратура Станіславського окружного суду, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Prokuratura Sądu Okręgowego w Stanisławowie
Ф. 226, 2726 од. зб., 1919–1939 рр. Описи 1–2, іменний покажчик
(оп. 1). Пол., укр. мови.
Обвинувальні висновки, акти, копії вироків, апеляції та документи
порушених прокуратурою справ про обвинувачення осіб за антидержавну діяльність та пропаганду, здійснення замахів на представників органів
влади, участь у страйках і демонстраціях, висловлення невдоволення діями
органів влади, спротив представникам органів влади, поліції, екзекуторам,
пошкодження телефонного зв’язку, незаконне зберігання та використання зброї
й вибухівки, порушення виборчого законодавства, використання праці робітни108

ків понад 8-годинний робочий час, антивиборчу, антирелігійну, антисемітську діяльність та агітацію, шпигунство, нелегальний перехід державного
кордону, ухиляння від військової служби та ін.
Звіти, інформації Станіславського воєводського управління (1926–
1930, 1933–1935), Станіславського воєводського управління поліції (1926,
1935, 1937–1938) про політичну та криміногенну ситуацію, страйковий
рух, діяльність партій та організацій. Донесення повітових управлінь та
постерунків поліції про діяльність окремих товариств та підозрюваних у
приналежності до організацій, діяльність яких була заборонена в Польщі,
нелегальному переході кордону та ін. Щоденні рапорти Станіславського
(1933–1939), Калуського (1934–1938), Тлумацького (1936–1937), Надвірнянського (1938–1939) повітових управлінь поліції про політичну і криміногенну ситуацію.
Серед групи т. зв. політичних справ є документи з історії українського
антиокупаційного, національно-визвольного руху:
– матеріали (обвинувальні висновки, акти, копії вироків, апеляції
та ін.) порушених прокуратурою Станіславського та Рівненського окружних судів справ про обвинувачення О. Бойчука, Я. Балицького, Ю. Олесни
цького, М. Ясінського та інших осіб за приналежність до ОУН, УВО, ФНЄ,
УСРП; організацію осередків “Пласту”, профспілки культосвітніх працівників та ін.
– постанови Станіславського окружного суду про арешт осіб, підо
зрюваних у приналежності до УВО;
– копія резолюції ІІ конгресу ОУН (04.09.1938, США); інформація
Міністерства внутрішніх справ Польщі про діяльність ОУН (1931–1932);
матеріали розслідування діяльності ОУН в Надвірнянському повіті (1933);
списки засуджених у Станіславському судовому окрузі за приналежність до
ОУН (1937–1938);
– донесення повітових управлінь та постерунків поліції про діяльність “Пласту”, “Січі”, осіб, підозрюваних у приналежності до організацій,
діяльність яких була заборонена у Польщі, зберіганні української літератури, нелегальному переході кордону та ін.;
– конфісковані матеріали (“Український голос” (1 травня 1932 р.),
“Оповидання про Богдана Хмельницького” М. Комара (Санкт-Петербург,
1901), Романенчук Б. “Бій під Крутами” (Львів, 1932), фотографії, відкритка
1916 р. (худ. Олена Кульчицька), рукописи віршів та ін.);
– списки греко-католицьких священиків, притягнутих до відповідальності (1937).
Інформація Міністерства внутрішніх справ Польщі про діяльність
польських партій і організацій. Справи про обвинувачення осіб за приналежність до Обозу народово-радикального.
Інформація Міністерства внутрішніх справ Польщі про діяльність
єврейських партій і організацій (1926–1927) та характеристика єврей
ських партій і організацій, які діяли в Польщі. Справи про обвинувачення осіб за приналежність до Загальноєврейської партії праці та інформації
Станіславського повітового управління поліції про ліквідацію її комітетів
(1934). Донесення органів поліції про діяльність Бунду.
Справи про обвинувачення осіб за приналежність до Сельробу, КПЗУ,
КСМЗУ, збір коштів на користь МОДРу, ведення комуністичної агітації та
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пропаганди. Проект програми КПП (1933). Рішення VІІІ конференції КПЗУ
(Гданськ, 1928). Списки засуджених у Станіславському судовому окрузі за
приналежність до КПЗУ (1937 –1938).
Справи про обвинувачення осіб за скоєння злочинів (вбивства, завдавання тяжких тілесних ушкоджень, бандитизм, розбій, пограбування, підпали, ухиляння від сплати аліментів, порушення прав власності, крадіжки,
шахрайство, контрабанду, порушення правил торгівлі й санітарії, підробку
та розповсюдження фальшивих грошей та документів, зловживання службовим становищем, порушення державних монополій на продаж солі, спирту, тютюну та ін. Звіт “Бюро пропаганди споживання цукру” про боротьбу
з нелегальним продажем сахарину на території Польщі (1932–1933). Касаційна скарга Станіславської фінансової палати на вирок Станіславського
окружного суду у справі про обвинувачення у неправильному викупі патенту (1937).
Матеріали розгляду апеляцій та розслідування причин смерті окремих осіб, нещасних випадків на залізницях, електростанціях та ін.
Директиви, циркуляри, інструкції та листування Ради міністрів, міністерств юстиції, фінансів, внутрішніх та військових справ, Львівської
фінансової палати, Апеляційного суду у Львові, прокуратури Львівського
апеляційного суду, Станіславського окружного суду, повітового староства в
Станіславі, гродських судів, постерунків поліції та інших установ і організацій з питань судочинства (введення нового кримінального кодексу, видачі
санкцій на проведення обшуків, притягнення до відповідальності осіб (у
т. ч. за продаж монопольних товарів), ведення записів в іпотечних книгах
та ін.); виселення за межі Польщі окремих іноземців; розгляду протестів
та апеляцій; нагляду за роботою в’язниць; організації роботи органів суду
й прокуратури (діловодства й службової кореспонденції; особового складу,
матеріально-технічного забезпечення та ін.).
Постанови та рішення Верховного суду Польщі (1930).
Постанова польського парламенту про проведення амністії.
Постанови Станіславського окружного суду про обшуки.
Постанови Станіславського та Чортківського окружних судів з питань
розгляду апеляцій та ін.
Протести прокурорів, державних обвинувачів на вироки гродських
судів.
Протоколи з’їзду делегатів судових стажерів Польщі (12 травня
1930 р.), конференції прокурорів округу Апеляційного суду у Львові (16–
17.12.1935, 18–19.12.1936, 21–22.01.1938) та Станіславського судового округу (01.01.1938).
Протоколи перевірки Станіславською прокуратурою роботи районних прокурорів.
Звіти та відомості прокуратури, гродських судів Станіславського судового округу про кількість службовців, розглянутих справ, заарештованих, засуджених, ув’язнених, яких утримували у в’язницях Станіславського
судового округу та притягнутих до відповідальності за скоєння адміністративних правопорушень.
Списки прокурорів та голів гродських судів Львівського судового
округу (1930), службовців прокуратури Станіславського окружного суду
(1930), присяжних окружного суду в Станіславі (1934–1935, 1937), судових
експертів Станіславського гродського суду (1936).
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Перелік обов’язків службовців Апеляційного суду у Львові.
Відомості Станіславського повітового управління поліції про дислокацію постерунків поліції на території Станіславського судового округу
(1938).
Штатний розпис прокуратури Станіславського окружного суду (1935).
Особові справи, атестаційні листи, службові характеристики співробітників прокуратури Станіславського окружного суду.

Сяноцьке відділення прокуратури Яслівського окружного
суду, м. Сянок Сяноцького повіту Львівського воєводства
Prokuratura Sądu Okręgowego w Jasle
Oddział Zamiejscowy w Sanoku
Ф. 228, 129 од. зб., 1927–1939 рр. Опис. Пол., укр., євр. мови.
Документи з історії українського національно-визвольного руху містяться у групі т. зв. політичних справ про обвинувачення осіб:
– за приналежність до ОУН та створення її осередків у селах Ліського
повіту;
– за ведення української пропаганди й агітації (серед них справа про
обвинувачення М. Ільницького, в якій містяться численні матеріали про
діяльність УНДО, УПП, резолюції віч, реферати, відозви, текст виступу депутата Михайла Черкавського в сенаті 2 березня 1927 р. (друк. прим.); автографи В. Целевича, Д. Левицького та ін.); за нелегальний перехід кордону
в Карпатську Україну з метою вступу до українського військового легіону
“Карпатська Січ”. Донесення повітових управлінь та постерунків державної
поліції про осіб, які підозрювались у приналежності до ОУН. Списки мешканців Ліського повіту Львівського воєводства, які нелегально перейшли
кордон з метою вступу до “Карпатської Січі”.
Звіти Львівського воєводського управління (1937–1938), Бжозов
ського повітового староства про діяльність політичних партій, професійних
спілок, страйковий рух. Листування прокурати Апеляційного суду у Львові
з питань розслідування повстання селян у Ліському повіті (1932).
Документи про діяльність польської Народної партії (Стронніцтво
людове): справа про обвинувачення депутата сейму Я. Павловського за заклик до опору поліції; справа про обвинувачення осіб за розповсюдження
агітаційних матеріалів партії; інформація Бжозовського повітового управління поліції про діяльність партії та списки її членів у повіті.
Матеріали порушених прокуратурою справ (вироки Яслівського та
Сяноцького окружних судів, протоколи обшуків та інші документи) про
звинувачення осіб за приналежність до КПП, КПЗУ, “Сельроб-Єдність”,
створення Сяноцького окружного комітету КПЗУ, ведення комуністичної
діяльності, агітації та пропаганди (у т. ч. у Загальноєврейській партії праці),
розповсюдження листівок Перемишльського окружного комітету МОДРу,
“Союзу незалежних поляків”. Донесення органів поліції про страйковий
рух й комуністичну діяльність.
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3.3. Адвокати
32 фонди, 296 од. зб., 1907–1939 рр. Описи. Пол., укр. мови.
Адвокатура на західноукраїнських землях, як і загалом в Австро-Угорщині, в період, за який зберігаються документи адвокатів у фондах ДАІФО, базувалася на
наступних законах: постійному положенні про адвокатуру від 6 липня 1868 р.40,
яке вперше закріпило самоврядність і автономію адвокатури; адвокатському дисциплінарному статуті 1 квітня 1872 р.41. З 1919 р. адвокатура у Польщі, і відповідно на землях Східної Галичини, функціонувала також на підставі попередньо
діючого австрійського законодавства. І лише в 1932 р. було прийнято Закон про
устрій адвокатури для всієї держави42, а 4 травня 1938 р. був ухвалений новий
закон про устрій адвокатури43.

Адвокат Блюменфельд Максиміліан у м. Станіслав
Adwokat Dr. Maksymilian Blumenfeld w Stanisławowie
Ф. 332, 13 од. зб., 1915–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про визнання прав власності на земельні ділянки, виплату боргів, відшкодування завданих збитків.

Адвокат Бухвальтер Давид у м. Станіслав
Adwokat Mr. Dawid Buchwalter w Stanisławowie
Ф. 351, 10 од. зб., 1935–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про розірвання шлюбу, призначення
аліментів, виплату заробітної плати, боргів, погашення векселів.

Адвокат Вільдер Оскар у м. Станіслав
Adwokat Dr. Oskar Wilder w Stanisławowie
Ф. 341, 1 од. зб., 1931–1932 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту особи за позовом про погашення векселів.

Адвокат Волянський Ян у м. Станіслав
Adwokat Dr. Jan E. Wolański w Stanisławowie
Ф. 347, 3 од. зб., 1934–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про відшкодування збитків, повернення позик, врегулювання іпотечних записів.

Адвокат Гальперн Фрідерік у м. Станіслав
Adwokat Dr. Fryderyk Halpern w Stanisławowie
Ф. 326, 35 од. зб., 1912–1938 рр. Опис. Пол. мова.
112

Справи захисту осіб за позовами про розірвання шлюбу; визнання
прав власності на земельні ділянки; відшкодування завданих збитків; повернення боргів; виплату коштів за придбану нерухомість, кредитів, грошей за
оренду приміщень, судових витрат; погашення векселів та ін.
Справи про визнання прав на експлуатацію нафтових родовищ, виплату коштів за оренду нафтових родовищ, ліквідації нафтосвердловин.
Листування з адвокатом Гольдом у Калуші з питань захисту окремих
осіб.

Адвокат Гессель П. у м. Станіслав
Adwokat Dr. P. Hessel w Stanisławowie
Ф. 354, 3 од. зб., 1928–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про виплату судових витрат, погашення векселів, відшкодування збитків.

Адвокат Гольденберг Олександр у м. Станіслав
Adwokat Dr. Aleksander Goldenberg w Stanisławowie
Ф. 346, 5 од. зб., 1922–1931 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про виплату заробітної плати, заборгованості, присудження аліментів, погашення векселів.

Адвокат Гольдер І. у м. Станіслав
Adwokat Dr. I. Holder w Stanisławowie
Ф. 343, 1 од. зб., 1936–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Справа захисту особи за позовом про погашення заборгованості.

Адвокат Доллер С. у м. Станіслав
Adwokat Dr. S. Doller w Stanisławowie
Ф. 350, 1 од. зб., 1926–1927 рр. Опис. Пол. мова.
Справа захисту особи за позовом про виплату судових витрат.

Адвокат Епштейн Генріх у м. Станіслав
Adwokat Henryk Epstein w Stanisławowie
Ф. 338, 1 од. зб., 1932–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Справа про реєстрацію в м. Галичі кооперативу “Зерно”.
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Адвокат Заславський Еліаш у м. Станіслав
Adwokat Dr. Elіasz Zasławski w Stanisławowie
Ф. 353, 2 од. зб., 1929–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про визнання прав власності на земельні ділянки та виплату коштів.

Адвокат Зайнфельд Макс у м. Станіслав
Adwokat Dr. Max Seinfeld w Stanisławowie
Ф. 348, 2 од. зб., 1907–1909 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про визнання права на спільне володіння земельною ділянкою, погашення боргів.

Адвокат Йонас С. у м. Станіслав
Adwokat S. Jonas w Stanisławowie
Ф. 337, 5 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту інтересів установ, організацій та окремих фізичних
осіб за позовами про розірвання шлюбу, повернення боргів, погашення векселів, визнання недійсною угоди про дарування земельної ділянки та ін.

Адвокат Кальмус Макс у м. Станіслав
Adwokat Dr. Maks Kalmus w Stanisławowie
Ф. 339, 1 од. зб., 1937–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Справа захисту особи за позовом про визнання недійсною угоди про
дарування майна.

Адвокат Курись Станіслав у м. Станіслав
Adwokat Dr. Stanisław Kuryś w Stanisławowie
Ф. 355, 2 од. зб., 1932–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про виплату грошей за експлуатацію
земельної ділянки, визнання недійсним права на продаж майна з аукціону.

Адвокат Ляуфер Якуб у м. Станіслав
Adwokat Dr. Jakób Laufer w Stanisławowie
Ф. 328, 9 од. зб., 1923–1937 рр. Опис. Пол. мова.
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Справи захисту осіб за позовами про погашення векселів, виплату
заборгованості, виплату страхової позики Краківським страховим товари
ством “Флоріана”, визнання права власності на земельну ділянку, визнання
недійсним права на володіння земельною ділянкою.
Листування з адвокатом Горовіцем в Тернополі з питань захисту окремих осіб в судових процесах.

Адвокат Магнет Абрагам у м. Станіслав
Adwokat Dr. Abraham Magnet w Stanisławowie
Ф. 333, 2 од. зб., 1919–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про визнання недійсним права на
володіння земельною ділянкою, примусове стягнення аліментів.

Адвокат Маргуліс Л. у м. Станіслав
Adwokat Dr. L. Marguliss w Stanisławowie
Ф. 330, 5 од. зб., 1925–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про розірвання шлюбів, визнання
недійсним права на володіння земельною ділянкою, погашення векселів,
позики, примусове стягнення боргів.

Адвокат Наглер С. у м. Станіслав
Adwokat Dr. S. Nagler w Stanisławowie
Ф. 336, 10 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про розірвання шлюбів, визнання
прав власності на земельну ділянку, розірвання угод про купівлю-продаж,
оренду майна, погашення боргів.

Адвокат Орський Болеслав у м. Станіслав
Adwokat Dr. Bolesław Orski w Stanisławowie
Ф. 357, 15 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про укладання угод купівлі-продажу
землі, призначення пенсій, виплату гонорарів.
Листування з Міністерствами оборони та фінансів, польським консульством у Страсбурзі, Дирекцією залізниць, Краківською фінансовою палатою з питань призначення пенсій окремим особам.
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Адвокат д-р Партицький Йосиф у м. Станіслав
Адвокат д-р Партицкий в Станіславові
Ф. 342, 79 од. зб., 1919–1938 рр. Опис. Пол., укр. мови.
Справа захисту адвокатом д-ром Я. Крижанівським о. Івана Лятишевського, пароха в Ланчині, обвинуваченого за внесення в метричні книги
прізвищ в існуючій українській мовній транскрипції та вимові, у підробці
метричних книг.
Справи захисту осіб за позовами про розірвання шлюбу; визнання
спадкових прав, прав власності на земельні ділянки; виплату аліментів, боргів, квартплати, вартості пошкодженого майна; погашення векселів; визнання недійсності заповітів, угод купівлі-продажу, оренди.
Справи захисту осіб, обвинувачених у вбивствах, завдаванні тілесних
ушкоджень, шахрайстві.

Адвокат Ридет Фердинанд у м. Станіслав
Adwokat Dr. Ferdinand Rydet w Stanisławowie
Ф. 349, 28 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про визнання та порушення прав
власності; розірвання шлюбу, угод купівлі-продажу нерухомого майна; відшкодування збитків; стягнення боргів; погашення векселів; визнання недійсними прав успадкування майна, володіння земельними ділянками, дарчих
актів на земельні ділянки, рішень про примусовий викуп земельних ділянок.

Адвокат Рітерман Олександр у м. Станіслав
Adwokat Dr. Aleksander Riterman w Stanisławowie
Ф. 327, 5 од. зб., 1912–1932 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про виплату аліментів, виконання
умов укладеної торгової угоди, виплату грошей за оренду приміщення,
визнання недійсним права володіння земельними ділянками, відновлення
членства в акціонерному товаристві “Mühlstein, Spindel und Weissmann”.

Адвокат Розенштрайх Адольф у м. Станіслав
Adwokat Dr. Adolf Rosenstreich w Stanisławowie
Ф. 331, 5 од. зб., 1926–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про розподіл успадкованого майна,
виплату грошей за оренду квартири, примусове стягнення боргів.
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Адвокат Сойхер Генріх у м. Станіслав
Adwokat Dr. Henryk Soicher w Stanisławowie
Ф. 344, 6 од. зб., 1935–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про визнання прав власності на земельні ділянки, відшкодування збитків, присудження аліментів.

Адвокат Срібний Микола у м. Станіслав
Adwokat Dr. Mikołaj Sribny w Stanisławowie
Ф. 345, 1 од. зб., 1934 р. Опис. Пол. мова.
Справа захисту особи за позовом про виплату заробітної плати.

Адвокат Фальк Ізидор у м. Станіслав
Adwokat Dr. Izydor Falk w Stanisławowie
Ф. 334, 4 од. зб., 1913–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про розірвання шлюбу, визнання недійсними заповіту та права на володіння земельною ділянкою.

Адвокат Фішлер Герман у м. Станіслав
Adwokat Dr. Fischler Herman w Stanisławowie
Ф. 340, 12 од. зб., 1926–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про розірвання шлюбу, погашення
позик, боргів, векселів.

Адвокат Целлер Й. у м. Станіслав
Adwokat Celler J. w Stanisławowie
Ф. 352, 1 од. зб., 1938 р. Опис. Пол. мова.
Справа захисту особи, обвинуваченої у привласненні чужого майна.

Адвокат Шайнман Рудольф у м. Станіслав
Adwokat Dr. Rudolf Scheinmann w Stanisławowie
Ф. 329, 22 од. зб., 1931–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про визнання прав власності на земельні ділянки; розірвання шлюбу, торгових та орендних угод; виплату за117

робітної плати, аліментів; примусове стягнення боргів; погашення векселів,
відшкодування завданих збитків; визнання недійсним права на продаж майна з аукціону.

Адвокат Шляймер М. у м. Станіслав
Adwokat Dr. M. Schleimer w Stanisławowie
Ф. 335, 5 од. зб., 1934–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про відшкодування завданих збитків, погашення векселів, примусове стягнення боргів.

Адвокати Мослер І. і Цукерман М. у м. Чортків
Adwokaci Dr. I.Mosler, Dr. M. Zuckerman, Czortków
Ф. 356, 2 од. зб., 1929–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Справи захисту осіб за позовами про погашення боргів.

3.4. Нотаріуси*
18 фондів, 1116 од. зб., 1873–1939 рр. Описи. Пол., нім., укр. мови.
Інститут приватних нотаріусів на території західноукраїнських земель був запроваджений 31 листопада 1871 р.44 на основі Австрійського нотаріального положення від 25 липня 1871 р.45, продовжував діяти і після загарбання території
в 1919 р. Польщею аж до 1 липня 1934 р., коли розпорядженням президента
Польщі було введено в дію нове положення про нотаріат від 27 жовтня 1933 р.
Нотаріус уповноважувався державою на підставі та відповідно до закону укладати і посвідчувати факти чи документи, що мають юридичне значення, видавати
копії таких документів сторонам, а оригінали посвідчених ними угод належно
зберігати, приймати на збереження цінні папери, гроші та ін. Новопризначений
нотаріус складав присягу перед судом першої інстанції й не міг діяти поза межами округу даного суду під страхом недійсності вчинених дій. У дисциплінарному
відношенні нотаріуси підпорядковувалися і нотаріальній палаті, і судовим органам першої та другої інстанції; вищий же нагляд за діяльністю нотаріату належав міністру юстиції, який призначав і звільняв нотаріусів. Під час відсутності
нотаріуса його функції виконував помічник, заступник (субститут). У кожному
судовому окрузі створювали нотаріальний архів, де зберігалися справи, книги,
печатки померлих, звільнених чи відставних нотаріусів46. У фондах нотаріусів
зберігаються документи нотаріальної практики їх попередників, які працювали
в тих же населених пунктах.
Фонди нотаріусів надійшли на зберігання до ДАІФО у 1940, 1948–1949, 1951,
1954, 1960 рр., з них ф. 558, 562 – з Львівського обласного держархіву.

*Нотаріальні документи зберігаються також у фондах судів (див. описові
статті розділу “Суди” – с. 79–106).
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Нотаріус Фрухтман Леон у м. Болехів Долинського повіту
Dr. Fruchtmann Leon, c. k. notaryusz w Bolechowie
Ф. 625, 66 од. зб., 1877–1878 рр. Опис. Пол. мова.
Угоди про продаж нерухомого майна державній скарбниці.

Нотаріус Чехович Ян у м. Болехів Долинського повіту
Czechowicz Jan, c. k. notaryusz w Bolechowie
Ф. 562, 34 од. зб., 1909, 1911–1912 рр. Опис. Пол. мова.
Угоди про продаж нерухомого майна державній скарбниці.

Нотаріус Адлерштейн Юзеф у м-ку Гвіздець
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Dr. Jόzef Adlerstein, notarjusz w Gwoźdźcu
Ф. 624, 498 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Нотаріальні договори про продаж нерухомого майна товариствам
“Сільський господар” та читальні “Просвіти” в с. Турка, заснування в
с. Росохач борошномельного підприємства.
Нотаріальні договори про розподіл, обмін, здачу в оренду, припинення спільного володіння та купівлю-продаж рухомого й нерухомого майна
фізичних осіб.
Дарчі акти на нерухоме майно.
Боргові розписки про отримання позик.
Відомості про перерахунок нотаріусом Ю. Адлерштейном податків
повітовій комунальній спілці.
Книги обліку клієнтів нотаріальної контори, реєстрації опротестованих векселів.
Алфавітні покажчики до книг реєстрації нотаріальних актів та вхідної
документації.

Нотаріус Горовіц Йона у м-ку Гвіздець Коломийського повіту
Jonasz Horowitz, notarjusz w Gwoźdźcu
Ф. 510, 21 од. зб., 1887–1920 рр. Опис. Пол., нім., укр. мови.
Збірники нотаріальних актів* за 1887–1891, 1895, 1898–1902, 1905–
1906, 1908, 1915 рр.
*В описах під назвою “Збірники нотаріальних угод” у справах зберігаються
нотаріальні акти (akt notaryalny): перші примірники договорів (в т. ч. про купівлю-продаж, дарування майна, заснування окремих організацій та ін.), контрактів
(шлюбних, дарчих, купівлі-продажу нерухомого майна (з додатками окремих планів
його розташування), заповітів, дарчих грамот, боргових розписок, засвідчень.
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Нотаріус Босаковський Адам у м. Городенка
Городенківського повіту Станіславського воєводства
Dr. Adam Bosakowski, notarjusz w Horodence
Ф. 250, 31 од. зб., 1885–1929 рр. Опис. Пол., укр. мови.
Збірники нотаріальних актів* за 1885–1888, 1900, 1892–1893, 1896,
1900–1901, 1903–1907, 1909–1914, 1918–1920, 1922–1929 рр.

Нотаріус Ума Казимир у с. Жаб’є Косівського повіту
Станіславського воєводства
Uhma Kazimierz, notarjusz w Źabiem
Ф. 509, 7 од. зб., 1900–1902, 1907, 1923 рр. Опис. Пол. мова.
Збірники нотаріальних актів*.

Нотаріус Бушинський Владислав у м. Заболотів
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Władysław Buszyński, notarjusz w Zabłotowie
Ф. 507, 6 од. зб., 1918–1925 рр. Опис. Пол. мова.
Збірники нотаріальних актів*.

Нотаріус Полянський Еміль у м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Polański Emil, notarіusz w Kołomyi
Ф. 239, 105 од. зб., 1873–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Збірники нотаріальних актів* за 1873–1878, 1881–1883, 1887–1938 рр.

Нотаріус Лушпинський Володимир у м. Косів
Косівського повіту
Łuszpinski Włodzimierz, с. к. notaryusz w Kosowie
Ф. 508, 19 од. зб., 1876–1903 рр. Опис. Пол. мова.
Збірники нотаріальних актів*.

*Див. виноску до ф. 510 (с. 119).
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Нотаріус Заремба Мечислав у м. Кути Косівського повіту
Zaremba Mieczysław, notarjusz w Kutach
Ф. 305, 12 од. зб., 1883–1921 рр. Опис. Пол. мова.
Збірники нотаріальних актів* за 1883–1888, 1890–1993, 1895–1906,
1913–1914, 1918–1921 рр.

Нотаріус Рудницький Володимир у м-ку Обертин
Городенківського повіту Станіславського воєводства
Rudnicki Włodzimierz, notarjusz w Obertynie
Ф. 242, 24 од. зб., 1886–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Збірники нотаріальних актів* за 1886–1899, 1901–1906, 1909–1916,
1918–1933, 1936, 1938 рр.

Нотаріус Строцький Ізидор у м. Отинія Тлумацького повіту
Станіславського воєводства
Strocki Izydor, notarjusz w Otynіi
Ф. 430, 40 од. зб., 1899–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Збірники нотаріальних актів* за 1899–1914, 1918–1933, 1935–1939 рр.

Нотаріус Худзицький Збігнев у м. Печеніжин
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Chudzicki Zbigniew, notarjusz w Peczeniżynie
Ф. 491, 14 од. зб., 1895–1932 рр. Опис. Пол. мова.
Збірники нотаріальних актів* за 1895–1897, 1902–1905, 1912–1916,
1918–1932 рр.

Нотаріус Єзьоровський Юліан у м. Снятин
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Jeziorowski Juljan, notarjusz w Śniatynie
Ф. 396, 75 од. зб., 1875–1938 рр. Опис. Пол., укр. мови.
Збірники нотаріальних актів за 1875–1881, 1884–1892, 1894, 1900–
1901, 1903, 1905–1914, 1917–1918, 1920, 1922–1923, 1927, 1934–1938 рр.

*Див. виноску до ф. 510 (с. 119).
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Нотаріус Шимонович Станіслав у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Dr. Stanisław Szymonowicz, notarjusz w Stanisławowie
Ф. 394, 7 од. зб., 1933–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Збірники нотаріальних актів*.

Нотаріус Міліанович Юзеф у м. Тисмениця
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Mr. Milianowicz Jόzef, notarjusz w Tyśmienicy
Ф. 248, 3 од. зб., 1937–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Збірники нотаріальних актів*.

Нотаріус Доляіс Владислав у м. Тлумач Тлумацького повіту
Władysław Dolais, c. k. notaryusz w Tłumaczu
Ф. 558, 136 од. зб., 1910–1920 рр. Опис. Пол. мова.
Нотаріальні договори про купівлю-продаж та передачу нерухомого
майна.
Боргові розписки про отримання позик.
Дарчі акти на нерухоме майно.
Легалізаційні протоколи про підтвердження достовірності документів.

Нотаріус Ганас Ян у м-ку Яблунів Печеніжинського повіту
Станіславського воєводства
Jan Hanas, notarjusz w Jabłonowie
Ф. 506, 18 од. зб., 1908–1926 рр. Опис. Пол. мова.
Збірники нотаріальних актів* за 1908–1909, 1911–1914, 1916, 1918,
1923–1926 рр.

*Див. виноску до ф. 510 (с. 119).

Р о з д і л 4.

ОРГАНИ ПОЛІЦІЇ. В’ЯЗНИЦЯ

4.1. Органи поліції періоду Першої світової війни
Коломийська міська військова міліція, м. Коломия
Коломийського повіту Чернівецької губернії
Поліцыймейстеръ г. Коломыи
Коломыйская городская военная милиція г. Коломыя
Ф. 603, 178 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова.
Поліцмейстер міста Коломиї розпочав діяльність 1 листопада 1916 р. Крім поліц
мейстера до складу даного поліцейського органу входили пристав, три наглядачі
і тридцять городових. До функцій фондоутворювача входило: виконання наказів
і розпоряджень військового генерал-губернатора областей Австро-Угорщини, захоплених на правах війни, Чернівецького губернатора, нагляд за криміногенною
ситуацією, проведення оперативно-розшукових заходів та ін. У березні – квітні 1917 р. реорганізований у Коломийську міську військову міліцію. Діяльність
фондоутворювача була припинена 13 липня 1917 р. в зв’язку з евакуацією.
На зберігання до ДАІФО документи надійшли в 1959 р.

Циркуляри, обов’язкові постанови, накази Тимчасового уряду (копії),
військового генерал-губернатора областей Австро-Угорщини, захоплених
на правах війни, Чернівецького губернатора, начальника контррозвідувального відділу VІІ армії, поліцмейстера м. Коломиї, начальників гарнізону,
жандармського управління.
Листування з комендантом міста Коломиї, військовими частинами,
установами і закладами з питань криміногенної ситуації; розшуку осіб,
яких підозрювали у розвідувальній діяльності, скоєнні злочинів; діяльності
органів влади, установ (в т. ч. про збереження документів у громадських і
навчальних закладах), військових частин і поліції, закладів торгівлі і громадського харчування; надання приміщень і земельних ділянок для установ, населення та військових; розподіл, правила оцінювання і продажу реквізиційних товарів, залишених власниками; формування з військовозобов’язаних
робітничих загонів; протиепідемічні заходи, санітарний стан та благоустрій
м. Коломиї та ін.
Постанови, протоколи, акти про накладання дисциплінарних стягнень за розкрадання залишеного майна закладів, власники яких виїхали в
Австрію; описи залишеного і реквізиційного майна; акти продажу реквізиційних товарів та звіти про кількість вилучених коштів.
Звіти, відомості про роботу (1917), розташування в Коломиї військових частин, криміногенну ситуацію, захворюваність населення, кількість і
приналежність підприємств, оплату праці, рівень цін та ін.
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Матеріали розслідування окремих злочинів (протоколи, рапорти, журнали реєстрації затриманих осіб, речових доказів та ін.).
Фінансові документи Коломийської військової міліції.
Прохання про видачу дозволів на відкриття закладів та листування з
питань надання окремим особам дозволів на проживання в Коломиї.
Списки установ, організацій, торговельних закладів, підприємств,
військових частин.
Списки службовців органів поліції, військовозобов’язаних м. Коломиї
(1917).

Станіславське міське поліцейське управління, м. Станіслав
Станіславського повіту Тернопільської губернії
Станиславское Городское Поліцейское Управление
Ф. 528, 59 од. зб., 1915–1917 рр. Опис. Рос. мова.
Діяло у 1915–1917 рр. під час окупації міста Станіслава російськими військами. До його функцій входило, в першу чергу, виконання постанов військового
генерал-губернатора областей Австро-Угорщини, захоплених на правах війни,
Тернопільського губернатора, нагляд за криміногенною ситуацією, проведення
оперативно-розшукових заходів та ін. Реорганізоване в березні 1917 р. у міську
військову міліцію*.
Фонд надійшов на зберігання в ДАІФО з ЦДІА УРСР в 1954 р.

Обов’язкові постанови військового генерал-губернатора областей
Австро-Угорщини, захоплених на правах війни, та циркуляри Тернопіль
ського губернатора.
Протоколи, постанови, рапорти, відомості, оголошення про розшук,
затримання і притягнення до відповідальності окремих осіб за порушення
постанов органів влади, підозрюваних в шпигунстві та ін.
Фінансові звіти, рапорти Станіславського міського поліцейського
управління.
Акти обстеження санітарного стану міста.
Відомості про діяльність фабрик, заводів, майстерень, рівень цін, епідеміологічні захворювання серед населення, нещасні випадки та ін.
Описи рухомого й нерухомого майна осіб, які виїхали за межі Галичини.
Листування з військовим генерал-губернатором, магістратом, вій
ськовими частинами про діяльність установ та організацій, матеріальне
забезпечення військових частин, надання квартир офіцерам; криміногенну
ситуацію і проведення оперативно-розшукових заходів, санітарний стан і
благоустрій міста, видачу дозволів окремим особам на виїзд за межі міста,
надання відомостей про окремих осіб та ін.
Заяви-прохання окремих осіб про видачу дозволів на відкриття приватних підприємств, отримання посвідчень, перепусток та ін.
Документи з особового складу Станіславського міського поліцей
ського управління.
*Див. описову статтю ф. 541 (с. 125).
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Списки службовців поліцейського управління, колишніх австрійських
службовців, приватних осіб, у яких конфіскували майно, затриманих та ін.

Станіславська міська військова міліція, м. Станіслав
Станіславського повіту Тернопільської губернії
Городская военная милиція г. Станіслав
Ф. 541, 9 од. зб., 1916* –1917 рр. Опис. Рос. мова.
Розпочала діяльність після реорганізації у березні 1917 р. органів поліцейської
стражі у військову міліцію зі збереженням попередніх функцій47.
На зберігання до ДАІФО документи надійшли в 1954 р. з ЦДІА УРСР.

Донесення, рапорти, оголошення, приписи з питань криміногенної
ситуації, проведення оперативно-розшукових заходів (в т. ч. про розшук дезертирів, військовополонених та ін.).
Окремі відомості про діяльність релігійних закладів та інших установ і організацій, власників фабрик, заводів, аптек, лікувальних закладів,
їдалень, про залишене приватними особами й конфісковане майно, рівень
цін та ін.
Описи майна гімназій, бібліотек.
Прохання окремих осіб про видачу перепусток.

Урядники поліції (військової міліції)
4 фонди, 14 од. зб., 1916–1917 рр. Описи. Рос. мова.
Посади урядників поліції згідно наказів Чернівецького губернатора від 12 березня 1917 р. і начальника Коломийського повіту від 27 березня 1917 р. в процесі реорганізації поліцейської стражі у військову міліцію були перейменовані
на урядників військової міліції. Коломийський повіт був поділений на десять
міліцейських дільниць (включаючи дільниці Печеніжинського повіту, який з
11.02.1917 вввійшов до складу Коломийського): 1-а Гвіздецька, 2-га Виноград
ська, 3-я Підгайчиківська, 4-та Коршівська, 5-та Раківчицька, 6-та Печеніжин
ська, 7-а Текученська, 8-а Яблунівська, 9-а Мишинська, 10-а Перерівська48.
На зберігання до ДАІФО фонди надійшли 7 грудня 1959 р. з Київського обласного державного архіву.

Урядник поліції 3-ї дільниці Коломийського повіту, с. Вербіж
Нижній Коломийського повіту Чернівецької губернії
Урядник 3-го участка Коломыйскаго уѣзда
Ф. 612, 2 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова.
*Документи за 1916 р. – це матеріали Станіславського міського поліцей
ського управління, організації-попередника фондоутворювача. (див. описову статтю
ф. 528 – с. 124–125).
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Циркулярні розпорядження, накази військового генерал-губернатора областей Австро-Угорщини, захоплених на правах війни, та начальника
контррозвідки.
Листування з органами влади й поліції з питань виділення робочої
сили для проведення ремонтних робіт.

Урядник військової міліції 4-ої Коршівської дільниці,
с. Коршів Коломийського повіту Чернівецької губернії
Урядник 2-го участка Коломыйскаго уѣзда
Урядник военной милиціи 4-го Коршевскаго участка
Коломыйскаго уѣзда
Ф. 616, 1 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова.
Копії наказів та розпоряджень військового генерал-губернатора областей Австро-Угорщини, захоплених на правах війни, Чернівецького губернатора та начальника повіту.
		

Урядник військової міліції 6-ї Печеніжинської дільниці,
м. Печеніжин Коломийського повіту Чернівецької губернії
Урядник 1-го участка Печенѣжинскаго уѣзда
Урядник военной милиціи 6-го Печенѣжинскаго участка
Коломыйскаго уѣзда
Ф. 617, 1 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова.
Листування з начальником Печеніжинського повіту про розшук осіб,
які підозрювались у скоєнні злочинів, втікачів з в’язниці.

Урядник військової міліції 8-ї Яблунівської дільниці,
м-ко Яблунів Коломийського повіту Чернівецької губернії
Урядник 4-го участка Печенѣжинскаго уѣзда
Урядник военной милиціи 8-го Яблоновскаго участка
Коломыйскаго уѣзда
Ф. 609, 10 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова.
Циркулярні розпорядження, копії наказів, обов’язкові постанови головнокомандуючого Південно-західного фронту, Чернівецького губернатора.
Накази начальника Коломийського повіту з питань реорганізації і особового складу органів поліції.
Відомості війтів про інфекційні захворювання в гмінах.
Листування з начальниками Коломийського та Печеніжинського
повітів, війтами гмін з питань надання відомостей про кількість землі, худоби, виділення робітників для проведення дорожніх і будівельних робіт,
розшуку втікачів-військовополонених та осіб, які підозрювались у скоєнні
злочинів.
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Списки робітників, мешканців Яблунівської дільниці, які перебували
під наглядом поліції та втікачів-військовополонених.

4.2. ОРГАНИ ПОЛІЦІЇ ПОЛЬСЬКОГО ПЕРІОДУ
4.2.1. Окружні (воєводські) управління поліції
Станіславське воєводське управління державної поліції,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Komenda wojewόdzka policji państwowej w Stanisławowie
Ф. 68, 2885 од. зб., 1921–1939 рр. Описи 1–2, огляди. Пол., укр., євр.,
нім., франц. мови.
Станіславське управління державної поліції Х округу створене 14 березня 1921 р.
на основі закону про державну поліцію від 24 липня 1919 р.49 і постанови Ради
міністрів Польщі від 3 грудня 1920 р.; перейменоване на Станіславське воєводське управління державної поліції 1 травня 1925 р. На чолі воєводського управління поліції стояв комендант, кандидатуру якого затверджувала Рада міністрів
Польщі за пропозицією міністра внутрішніх справ. У справах підтримання
правопорядку, боротьби з революційним та національно-визвольним рухами
воєводське управління поліції підпорядковувалось воєводі, з питань організації
діяльності та особового складу – Головному управлінню державної поліції, яке, в
свою чергу, підпорядковувалось Міністерству внутрішніх справ. Воєводське управління поліції керувало роботою повітових управлінь державної поліції. З 1921
до 1930 р. фондоутворювач мав два відділи: слідчий та відділ суспільної безпеки;
з 1930 р. вже існувало три відділи: політичної безпеки, суспільного порядку та
слідчий відділ50. Припинило діяльність у вересні 1939 р.
Основна група документів фонду перебувала на таємному зберіганні; 2353 од. зб.
розсекречені в 1989–1994 рр.

Документи про діяльність органів державної влади й поліції Польщі:
циркулярні розпорядження, директивні вказівки, накази, інструкції Ради
міністрів, міністерств внутрішніх і військових справ, фінансів, Львівської
фінансової палати, Головного управління державної поліції Польщі та голов
ного коменданта, управлінь поліції VІІІ Львівського округу, Варшавського, Сілезького воєводств, комендантів Білостоцького, Варшавського, Вілен
ського, Волинського, Келецького, Краківського, Лодзького, Люблінського,
Львівського, Новогрудського, Познанського, Поліського, Поморського, Сі
лезького і Тернопільського воєводських управлінь поліції та листування
з повітовими управліннями про діяльність державних закладів та органів
поліції (у т. ч. у надзвичайних ситуаціях, у період виборів, проведення дер
жавних свят, приїзду державних керівників), боротьбу зі злочинністю, реорганізацію органів контррозвідки, організацію слідчих відділів, бойових
груп для боротьби зі страйковим та українським національно-визвольним
рухом, охорону кордонів, адміністративних закладів, залізниць, мостів,
поштово-телеграфного зв’язку, археологічних пам’яток, культових споруд
та ін., фінансово-матеріальне забезпечення і особовий склад органів поліції.
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Звіти Малопольського окружного інспекторату прикордонної охорони про
стан безпеки, політичну і криміногенну ситуацію на польсько-румунському та польсько-чехословацькому порубіжжі. Рапорти, інформації слідчих
відділів Волинського, Лодзького, Львівського, Сілезького, Тернопільського воєводських управлінь поліції про політичну і криміногенну ситуацію
у воєводствах. Протоколи нарад слідчих відділів Польщі (Варшава, 1921,
1937 рр.), повітових управлінь поліції Білостоцького, Віленського, Волин
ського, Краківського, Люблінського, Познанського, Поліського, Поморського і Тернопільського воєводств. Бюджети Головного управління поліції.
Організаційна структура Краківського воєводського управління поліції.
Місячні інформаційні бюлетені Міністерства внутрішніх справ про політичну ситуацію в Польщі (1931). Статут клубу офіцерів та каси взаємодопомоги рядового складу поліції. Алфавітний список районів дислокації органів поліції Польщі. Іменні списки вільнонайманих у складі органів поліції
Польщі. Списки осіб, яким було заборонено працювати в державних закладах Польщі.
Документи про діяльність органів поліції Станіславського воєвод
ства: накази, відомості, штатні розписи, бюджети, інструкції, листування
управління поліції Х Станіславського округу (з 1925 р. – Станіславського
воєводського управління поліції), коменданта воєводського управління,
повітових управлінь та постерунків поліції з питань організаційної структури, дислокації, території дій та особового складу; звіти слідчого відділу
та повітових управлінь про роботу і особовий склад; матеріали справ про
розслідування порушень службової дисципліни, безчинств поліції, незаконного використання зброї, скарг окремих осіб на дії службовців; акти,
протоколи інспекторських перевірок повітових управлінь та слідчих відділів; протоколи нарад повітових управлінь поліції воєводства та комендантів постерунків поліції Рогатинського повіту; інформації про організацію
слідчих відділів при окружних управліннях поліції (1921); телефонограми
комендантів поліції про демонстративні марші поліцейських підрозділів селами воєводства напередодні Другої світової війни; книга обліку прийому
на роботу, переведення, звільнення, особові справи, анкети, іменні списки,
заяви і фотографії службовців.
Місячні звіти, рапорти слідчого відділу Станіславського воєводського управління та повітових управлінь поліції про політичну і криміногенну
ситуацію, діяльність партій, організацій, профспілок, страйковий рух на території повітів Станіславського воєводства. Донесення, інформації слідчих
органів, листування з повітовими управліннями поліції про діяльність партій та окремих осіб напередодні і в період виборів до органів влади Польщі (в т. ч. списки осіб, заарештованих за антивиборчу агітацію), проведення призовів до лав польської армії та ін. Книги реєстрації найважливіших
подій, що мали місце у воєводстві (1936–1939). Список легальних товариств
у Станіславському воєводстві, які підлягали закриттю, та службовців, яких
необхідно було перевести на іншу роботу в зв’язку з їх політичною діяльністю. Списки членів окремих партій.
Документи з історії ЗУНР (1921–1923): закон про амністію (1921),
матеріали діяльності уряду Є. Петрушевича за кордоном, в т. ч. інформації агентів польської розвідки з Відня; програма святкування четвертої річниці ЗУНР, доповідь секретаря Західноукраїнського товариства Ліги Націй
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О. Марітчака “Конференція Головної Ради Міжнародної Унії Товариства
Ліги Націй в Будапешті” (1922); листівки про бойкот перепису населення;
списки українців, які постраждали від польської влади під час проведення перепису населення 1921 р.; матеріали про становище Буковини під румунською окупацією; директивні вказівки міністерства внутрішніх справ
Польщі та листування з органами поліції про встановлення біографічних
даних членів і співробітників еміграційного уряду ЗУНР (в т. ч. фото працівниці Міністерства закордонних справ Ольги Князь), тимчасову непідсудність реемігрантів, колишніх військовослужбовців УГА з метою розформування армійських підрозділів у Чехословаччині та розслідування їх
діяльності; листування з Міністерством внутрішніх справ, органами розвідки й поліції з питань підготовки українцями в Чехословаччині збройного
повстання, зв’язків з династією Габсбургів, агітації уряду ЗУНР в екзилі
за вступ у ряди її армії, розслідування діяльності генерал-хорунжого Армії УНР Ю. Тютюнника, підполковника УГА В. Федоровича-Яцковського
та ін. Часопис “Український прапор” – орган уряду ЗУНР (11 і 18.11.1922,
Відень); тижневик “Приятель України (19.09.1922, Оттава); листи М. Борисюка, Р. Димінського. Іменні списки українців – колишніх військовослужбовців УГА та інших військових формувань.
Документи з історії українського національно-визвольного руху: донесення повітових управлінь поліції про відзначення річниць ЗУНР, вшанування пам’яті померлих, хід “пацифікації” населення і спротив українців (в
т. ч. список місцевостей Станіславського і Львівського воєводств, охоплених
“пацифікацією”), арешт депутата сейму Степана Кузика; інформації, повідомлення Міністерства внутрішніх справ, управління поліції ІХ Тернопільського округу, Львівського воєводського управління поліції про діяльність
УВО, ОУН на території Західної України; звіти, донесення, інструкції, інформації слідчого відділу Станіславського воєводського управління, повітових управлінь, таємних інформаторів поліції та листування з Міністерством
внутрішніх справ та іншими правоохоронними органами з питань діяльності, організаційної структури і персонального складу УВО, ОУН (у т. ч.
фотокопії та переклади польською мовою комунікатів, розпоряджень керівництва, список керівного складу, карти розташування відділень ОУН на території Станіславського воєводства та інші матеріали про діяльність ОУН) у
повітах Станіславського воєводства, обліку їх членів, розшуку, спостереження та розслідування діяльності підозрюваних у антидержавній політичній
діяльності (списки підозрюваних у Косівському повіті), участі в українському національно-визвольному русі, приналежності до УВО, ОУН, колишніх
військовослужбовців УГА, УСС (м. Коломия та ін.); підготовки збройного
повстання; розслідування акцій УВО і ОУН в Польщі (вбивства депутата
Тадеуша Голувки, нападів на поштові відділення в Городку та ін., поширення відозв з вимогами введення в школах викладання українською мовою та
ін.); справи спостереження за діяльністю окремих членів ОУН; історична
довідка про діяльність, листівки, списки членів ОУН (м. Львів, Станіславське воєводство), підозрюваних у приналежності до ОУН (м. Станіслав) та
засуджених за членство в ній у 1935–1938 рр.; інформації повітових управлінь поліції, таємних інформаторів та листування зі слідчими органами з
питань діяльності в Станіславському воєводстві українських партій і організацій (УНТП, УСРП, ФНЄ, УНДО, “Сельроб”, “Каменярі”, “Відрод129

ження”, “Просвіта”, “Луг”, “Сокіл”, “Рідна школа” та ін.), чернечого чину
редемптористів, студентів Львівського університету та учнів Станіславської
гімназії, ліквідації осередків “Пласту” (1930); інформації про діяльність на
території Львівського і Станіславського воєводств, організаційну структуру
ФНЄ та його персональний склад (список членів), роботу з’їзду “Рідної
школи”; історичні довідки про УНО, УНДО, ФНЄ; переклад польською мовою брошури ОУН “Наше становище” (1931); агентурні дані Косівського і
Надвірнянського повітових управлінь поліції про осіб, які перейшли кордон
Польщі з Закарпатською Україною, серед них – списки тих, які перейшли
кордон з метою вступу до легіону “Карпатська Січ”.
Донесення, інформації, агентурні дані, матеріали розслідування, реферати Станіславського воєводського та повітових управлінь поліції про
діяльність польських (Стронніцтво народове, Стронніцтво людове, КПП,
ППС, Обуз з’єдноченя народовего, Обуз народово-радикальний, Звьонзек
“Млодей всі”, Союз шляхти загродової; в т. ч. статут Стронніцтва народового, програма Обозу народово-радикального, списки “Польського союзу
захисту вітчизни”), єврейських (Бунд, Поалей-Ціон, Гітахдут, “Самооборона” та ін.; в т. ч. справи про спостереження за діяльністю окремих членів
Загальноєврейської партії праці), німецьких партій і організацій та ін.
Рапорти, донесення, інформації повітових управлінь поліції, таємних інформаторів, матеріали розслідування організації страйків робітників
на промислових підприємствах, виступів селян і безробітних, інформації
про стан безробіття, діяльність профспілок та страйковий рух на території
воєводства. Списки профспілок Станіславського воєводства. Звіти слідчого відділу Станіславського воєводського управління поліції та повітових
управлінь, донесення, матеріали розслідування, листування з питань боротьби з комуністичним рухом, діяльності КПЗУ, КПП, КСМЗУ, МОДРу в
Станіславському воєводстві, розшуку, обліку, нагляду, арешту та розслідування діяльності членів КПЗУ та осіб, підозрюваних у комуністичній діяльності. Окремі документи КПЗУ (в т. ч. списки членів), Комінтерну, КПЗБ.
Циркулярні розпорядження, постанови Станіславського воєводського управління та листування з повітовими управліннями поліції з питань
конфіскації видань, заборонених цензурою Польщі. Списки заборонених в
Польщі та конфіскованих в Станіславському воєводстві видань, газет і журналів, у т. ч. й тих, що виходили з друку в Станіславському воєводстві.
Документи про криміногенну ситуацію у Станіславському воєводстві
та боротьбу зі злочинністю: звіти слідчого відділу, окружного інспекторату
прикордонної охорони, донесення повітових управлінь, матеріали розслідування, інформації, статистичні дані про злочинність, листування з питань
розслідування злочинів і адміністративних правопорушень (у т. ч. продажу
наркотичних засобів, контрабанди, проституції, виникнення пожеж (діаграми підпалів у 1938–1939 рр.), спротиву поліції, антисемітських виступів,
випадків нелегального переходу польського кордону та ін.), розшуку злочинців, втікачів з в’язниць, підозрюваних, дезертирів польської і румун
ської армії; реєстрації і спостереження за іноземними громадянами (в т. ч.
іменні списки іноземних громадян, які проживали на території Станіслав
ського воєводства), підозрюваними у шпигунстві, допризовниками, звільненими з в’язниць та ін.; діаграми злочинів; листи обліку, списки злочинців
(у Станіславському воєводстві й Польщі); особові картки ув’язнених.
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Політичні й економічні монографії повітів Станіславського воєвод
ства. Відомості про кількість промислових підприємств та їх працівників.
Характеристики повітових управлінь поліції на окремих осіб, що проживали на території воєводства, а також на бажаючих виїхати за кордон. Інформації про результати проведення шкільних плебісцитів. Списки початкових
шкіл і гімназій.

Перемишльське окружне управління державної поліції,
м. Перемишль Перемишльського повіту Львівського воєводства
Okręgowa Komenda Policji Państwowej w Przemyślu
Ф. 84, 24 од. зб., 1919–1924 рр. Опис. Пол. мова.
Створене на основі закону про державну поліцію від 24 липня 1919 р.
Підпорядковувалось Головному коменданту державної поліції.
Згідно з розпорядженням Міністерства внутрішніх справ від 14 листопада
1919 р. здійснювало керівництво Бжозовським, Добромильським, Дрогобицьким, Кроснівським, Ланьцутським, Ліськівським, Мостиським, Нісківським,
Перемишльським, Пшеворським, Самбірським, Старосамбірським, Сяноцьким,
Турківським, Цєшанівським, Яворівським та Ярославським повітовими управліннями поліції, а також управліннями поліції в містах Дрогобич, Перемишль,
Самбір, Сянок, Ярослав, які діяли на правах повітових51.
Документи перебували на таємному зберіганні, розсекречені в 1993 р.

Накази комендантів Головного та Перемишльського окружного упра
вління державної поліції.
Інформації слідчого відділу Перемишльського окружного управління
та статистичні відомості повітових управлінь державної поліції про стан
злочинності.
Листування з органами суду й поліції, військовими частинами про
діяльність та розшук дезертирів польської армії та осіб, підозрюваних у антидержавній, комуністичній діяльності, скоєнні кримінальних злочинів та ін.
Відомості на виплату заробітної плати особовому складу органів
поліції Ланцутського та Ліського повітів Перемишльського округу.
Особові картки, списки службовців органів поліції Перемишльського
округу.
Списки осіб, які ухилялися від виконання військової повинності.

4.2.2. Повітові управління поліції
13 фондів, 1534 од. зб., 1919–1939 рр. Описи. Пол., євр. мови.
Створені в 1919 р. на базі крайової та військової поліції на основі закону від
24 липня 1919 р. та згідно з розпорядженням міністрів внутрішніх та військових справ від 12 листопада 1919 р. та 4 грудня 1919 р.52 У справі підтримання
правопорядку і безпеки повітові управління поліції підпорядковувались староствам, в організаційних питаннях, питаннях комплектування і навчання поліцейських кадрів та інших питаннях внутрішньої організації поліцейської служби
– Станіславському воєводському управлінню поліції та вищим керівним органам
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поліції. На чолі повітового управління поліції стояв комендант, призначений Головним управлінням поліції Польщі. Повітові управління поліції здійснювали
керівництво постерунками поліції, які діяли на території повітів. З 1932 р. структура повітового управління була такою: загальний, персональний, дисциплінарний, навчальний, господарський та слідчий відділи. Слідчий відділ складався з
кримінальної, політичної, загальної частин та кримінального розшуку. Припинили діяльність 17 вересня 1939 р.
Ф. 437 надійшов до ДАІФО у 1949 р. з Тернопільського обласного державного
архіву. Документи фондів перебували на таємному зберіганні; в 1991–1994 рр.
1077 од. зб. були розсекречені.

Богородчанське повітове управління державної поліції,
м. Богородчани Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Bohorodczanach
Ф. 75, 28 од. зб., 1919–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації розшукуваних поліцейськими і судовими органами осіб, вхідної і вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної), реєстрації та
алфавітні покажчики до них.
Книга обліку заохочень особового складу поліції.
Списки поліцейських Богородчанського повіту (1921).

Городенківське повітове управління державної поліції,
м. Городенка Городенківського повіту
Станіславського воєводства
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Horodence
Ф. 77, 25 од. зб., 1920–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Книга наказів за 1924–1926 рр.
Рапорти про найважливіші політичні події і кримінальні випадки в
повіті.
Інформації Станіславського воєводського управління державної по
ліції про політичну й криміногенну ситуацію на території воєводства.
Копії телефонограм. Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні покажчики до них.

Долинське повітове управління державної поліції,
м. Долина Долинського повіту Станіславського воєводства
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Dolinie
Ф. 80, 4 од. зб., 1934, 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Звіти, рапорти Долинського повітового управління та постерунків
поліції про політичну і криміногенну ситуацію в повіті, боротьбу з україн
ським національно-визвольним рухом.
Списки справ, які підлягали знищенню.
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Калуське повітове управління державної поліції, м. Калуш
Калуського повіту Станіславського воєводства
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kałuszu
Ф. 70, 10 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали обліку поліцейських підрозділів повіту та реєстрації надзвичайних подій, що мали місце в Калуші.
Документи з особового складу: матеріали розгляду дисциплінарних
правопорушень; службові характеристики коменданта поліцейської дільниці в Калуші; заяви окремих осіб про прийняття їх на роботу в органи поліції;
журнали обліку службовців поліцейських підрозділів; списки поліцейських
– членів громадських організацій, які об’єднували службовців поліції.

Коломийське повітове управління державної поліції,
м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kołomyji
Ф. 437, 3 од. зб., 1939 р. Опис. Пол. мова.
Списки справ категорій “А”, “Б” (в т. ч. таємних), які підлягали передачі державному архіву у Львові або знищенню.

Косівське повітове управління державної поліції, м. Косів
Косівського повіту Станіславського воєводства
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kosowie
Ф. 76, 71 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Циркулярні розпорядження Станіславського воєводського управління
поліції з питань боротьби зі злочинністю.
Накази і розпорядження повітового управління поліції.
Протоколи виробничих нарад співробітників повітового управління
та комендантів постерунків поліції, перевірки роботи поліцейських органів
повіту, допитів.
Рапорти, інформації Станіславського воєводського управління поліції
про політичну ситуацію і кримінальні злочини на території воєводства, про
діяльність ОУН в Польщі та за кордоном.
Звіт про діяльність товариств і організацій в повіті. Донесення повітового управління поліції про діяльність ОУН і КПЗУ, страйковий рух. Відомості про керівний склад КПЗУ, КСМЗУ, МОДРу в повіті. Листування з
Станіславським воєводським управлінням та постерунками поліції, Коломийським окружним судом з питань політичної ситуації, українського національно-визвольного руху, нагляду і розшуку підозрюваних у антидержавній
діяльності, скоєнні кримінальних злочинів, розгляду скарг на зловживання
поліцейськими службовим становищем та ін.
Рапорти, донесення, статистичні відомості постерунків поліції про
криміногенну ситуацію, пожежі та ін. Матеріали розслідування кримінальних злочинів (в т. ч. протоколи допитів), здійснених на території повіту та
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фактів використання поліцейськими зброї, порушення службової дисципліни. Журнали реєстрації надзвичайних випадків і подій.
Переклади польською бюлетенів Крайової Екзекутиви ОУН та бюлетенів для молоді “Юнак” (1931).
Збірник вхідних і вихідних телефонограм.
Списки засуджених.

Надвірнянське повітове управління державної поліції,
м. Надвірна Надвірнянського повіту
Станіславського воєводства
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Nadwόrnej
Ф. 73, 36 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Накази повітового управління поліції.
Звіти, рапорти, донесення дільничних команд поліції про стан безпеки, злочинність (у т. ч. антисемітські виступи) на території повіту.
Відомості про діяльність у повіті польських партій і організацій. Доповідна записка про організаційний стан ППС-Лівиці.
Листування зі слідчим відділом, постерунками поліції про діяльність
ОУН та осіб, підозрюваних в антидержавній діяльності, з питань особового
складу органів поліції.
Журнали обліку надзвичайних подій. Копії вхідних і вихідних телефонограм.
Списки українців – колишніх військовослужбовців УГА та інших військових формувань, які проживали в населених пунктах повіту станом на
1920 р.

Рогатинське повітове управління державної поліції,
м. Рогатин Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Rohatynie
Ф. 71, 18 од. зб., 1929–1938 рр. Опис. Пол. мова.

чинів.

Накази Рогатинського повітового управління поліції за 1932 р.
Протоколи допиту осіб, підозрюваних у здійсненні кримінальних зло-

Акти перевірки діяльності поліцейських підрозділів у Рогатині.
Книги обліку надзвичайних ситуацій, що мали місце в Рогатині (1934,
1938).
Скарги окремих осіб на дії поліцейських.
Документи з особового складу органів поліції Рогатинського повіту:
звіти про зміни в кадровому складі; матеріали розслідування службових порушень; списки службовців.
Переклади польською мовою наказів, розпоряджень, інструкцій та інших матеріалів УВО.
Списки родин, які проживали в селах і містах Рогатинського повіту
(1937).
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Снятинське повітове управління державної поліції,
м. Снятин Снятинського повіту Станіславського воєводства
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Śniatynie
Ф. 78, 171 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Документи з питань діяльності і особового складу органів поліції
Снятинського повіту: директивні циркуляри Станіславського воєводського
управління поліції, накази та розпорядження Снятинського повітового управління поліції та листування з питань роботи органів поліції, боротьби зі
злочинністю, примусового виселення осіб, які нелегально перейшли кордон,
затримання дезертирів румунської армії та ін.; протоколи допитів і матеріали розслідування кримінальних злочинів, скоєних на території постерунків
поліції; відомості про наявність і особовий склад поліцейських підрозділів;
заяви громадян про зловживання поліцейськими службовим становищем та
матеріали розслідування службових порушень; телефонограми Снятинського повітового староства та управління поліції, постерунків.
Списки підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів, засуджених,
звільнених з в’язниць.
Звіти, рапорти, інформації, донесення та листування воєводського та
Коломийського і Снятинського повітових управлінь поліції, постерунків про
стан безпеки та надзвичайні події, політичну і криміногенну ситуацію (в т. ч.
про розповсюдження антисемітських листівок), профспілковий та страйковий рух, діяльність партій і організацій (ОУН, УВО, УСО, УНДО, Пласту,
“Просвіти”, “Лугу”, “Маслосоюзу”, молодіжної організації “Червона калина” та інших українських культпросвітніх товариств та кооперативів, партії
Сельроб, польської партії Стронніцтво людове, Загальноєврейської партії
праці та єврейських сіоністських організацій, польських, німецьких спілок
і товариств, комуністичний рух та ін.), нагляд за їх окремими членами, розшук і спостереження за особами, підозрюваними у приналежності до УВО,
ОУН та антидержавній діяльності. Рішення ЦК КП(б)У (1928). Резолюція
конгресу Сельробу (1934).
Списки мешканців с. Вовчківці, підозрюваних у приналежності до
ОУН, членів Заболотівської і Снятинської організацій КПЗУ, Сельробу, Загальноєврейської партії праці.
Політична і економічна монографія Снятинського повіту.
Донесення про результати розслідування фактів зловживань, що мали
місце під час виборів до місцевих рад та відомості про результати виборів
членів громадських рад (1934), наявність промислових підприємств.
Журнал обліку надзвичайних подій у м. Снятині (1936).
Листування з питань розгляду вимог населення про відшкодування
збитків, нанесених повенями.
Іменні списки реемігрантів з Франції, які проживали на території повіту.

Станіславське повітове управління державної поліції,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Stanisławowie
Ф. 69, 1076 од. зб., 1921–1939 рр. Опис, огляд. Пол., євр. мови.
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Документи про суспільно-політичний рух та криміногенну ситуацію
в Станіславському воєводстві в 1921–1939 рр.: циркуляри та розпорядження
Станіславського воєводського та повітових управлінь поліції; річний звіт
слідчого відділу Станіславського воєводського управління поліції (1935),
місячні звіти, рапорти Городенківського, Долинського, Калуського, Косів
ського, Надвірнянського, Рогатинського, Станіславського, Тлумацького
повітових управлінь й Станіславського міського комісаріату поліції*, донесення постерунків поліції Станіславського повіту про політичну ситуацію,
стан безпеки, громадсько-політичний рух, діяльність партій і організацій,
політичні події та кримінальні злочини в повітах воєводства.
Короткі огляди, характеристики, “листки обліку”, списки, донесення
таємних інформаторів та листування з питань українського національновизвольного руху (виступів українського населення проти колонізаційної
політики польського уряду, участі у відзначенні роковин Тараса Шевченка
(копії протоколів допитів), організації курсів з вивчення історії та географії
України та ін.), діяльності партій та організацій (в т. ч. УВО, ОУН, “Сокола”, Союзу українських студентських організацій Польщі та інших студентських організацій, Українського спортивного союзу, “Союзу українок”,
Карпатського лещатарського клубу, Союзу українських купців і промисловців, Українського товариства допомоги інвалідам, КПЗУ, Союзу шляхти
загродової, Молодонімецької партії та ін.), колишніх військовослужбовців
УГА, членів редакції “Станиславівські вісті” та криміногенної ситуації на
території Станіславського повіту.
“Листки обліку” профспілок, українських (“Сокіл”, “Рідна школа”,
“Луг”, “Каменярі”, “Відродження”, “Союз українок”, “Скала”, “Січ”, читалень “Просвіти”, гуртків “Сільського господаря”, кооперативів), польських,
німецьких, єврейських партій, організацій, товариств (в т. ч. молодіжних,
спортивних, музично-драматичних, кредитно-кооперативних, добровільної
протипожежної охорони та ін.).
Характеристики та облікові картки нагляду за діяльністю окремих членів
партій та організацій (УВО, ОУН, УСРП, УНДО, “Сокіл”, “Луг”, “Просвіта”,
Сельроб, КПЗУ та ін.), осіб, які здійснили спробу нелегального переходу кордону з метою вступу до легіону “Карпатська Січ” та кримінальних злочинців.
Переклад польською мовою програмних та організаційних документів ОУН,
праці “Ідеологія українського націоналізму”. Карта організаційної структури
ОУН на території Станіславського воєводства станом на 1938 р.
Документи про діяльність і особовий склад органів поліції Станіслав
ського повіту.
Характеристики на окремих державних службовців Станіславського
повіту.
Окремі матеріали ОУН (копія резолюції конгресу ОУН в США (1938),
донесення про ліквідацію організації у Львові та ін.); Українського наукового інституту в Берліні (інформація про виникнення, структуру і завдання);
“Лугу”; редакції газети “Нове село”; Стронніцтва народового (проект статуту1936 р.), Незалежної соціалістичної партії праці та конгресу профспілок Польщі (Варшава, 15–17.01.1939).
*Звіти повітових управлінь поліції та Станіславського міського комісаріату про політичну і криміногенну ситуацію в повітах належать до групи особливо
цінних документів ДАІФО, оскільки фонди відповідних установ характеризуються
неповнотою складу документів.
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Іменні списки відомих українських діячів м. Самбір, студентів, які
навчались за кордоном, та осіб, які виїхали за кордон і були позбавлені польського громадянства, громадян, які нелегально зберігали зброю, та ін.

Сяноцьке повітове управління державної поліції, м. Сянок
Сяноцького повіту Львівського воєводства
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Sanoku
Ф. 82, 5 од. зб., 1919, 1931, 1935, 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Накази коменданта Головного управління державної поліції.
Відомості на виплату зарплати службовцям.
Список поліцейських запасу в повіті.

Тлумацьке повітове управління державної поліції, м. Тлумач
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Tłumaczu
Ф. 72, 56 од. зб., 1926–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Накази Головного та Тлумацького повітового управління державної
поліції.
Циркулярні розпорядження Станіславського воєводського управління
про конфіскацію заборонених цензурою видань.
Звіти, рапорти, донесення, телефонограми Тлумацького повітового
управління поліції й староства, постерунків про стан безпеки (зокрема за
період 31.08. – 14.09.1939), політичної і криміногенної ситуації, кількість
кримінальних і антидержавних злочинів та осіб, притягнутих до відповідальності за їх скоєння, діяльність партій і організацій (в т. ч. КПЗУ, ОУН
та ін.), страйк лікарів в Отинії та ін. Статистичні звіти про чисельний склад
підрозділів поліції в повіті.
Інформації Станіславського слідчого відділу воєводського управління
поліції про діяльність ФНЄ, християнського товариства “Майбутнє”.
Інформації, повідомлення постерунків про діяльність ОУН.
Матеріали розслідування службових правопорушень. Інструкція про
правила ведення нагляду і розшуку осіб, які скоїли або підозрюються в антидержавній діяльності й скоєнні кримінальних злочинів.
Листування з постерунками поліції з питань боротьби з українським
національно-визвольним рухом, нагляду і розслідування діяльності осіб,
підозрюваних у приналежності до ОУН, КПЗУ, антидержавній діяльності,
розшуку кримінальних злочинців, зниклих безвісті осіб, змін в дислокації
підрозділів поліції та ін.
Облікова картка члена ОУН. Іменні списки українців, які нелегально
перейшли польсько-чехословацький кордон з метою вступу в легіон “Карпатська Січ”.
Польський переклад брошури ОУН “Ідеологія українського націоналізму”.
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Яслівське повітове управління державної поліції, м. Ясло
Яслівського повіту Краківського воєводства
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Jaslo
Ф. 81, 31 од. зб., 1922–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Накази, директиви Головного управління поліції, Краківського окруж
ного (пізніше воєводського) управління поліції, повітового управління
поліції в Ясло.
Статистичні відомості про зміни в чисельному складі органів поліції
повіту.
Навчальні плани з підвищення кваліфікації поліцейських.
Відомості на виплату зарплати особовому складу підрозділів повіту.
Списки осіб, розшукуваних поліцейськими органами.

4.2.3. Міський комісаріат поліції
Станіславський міський комісаріат державної поліції,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Komisariat I. Policji Państwowej w Stanisławowie
Ф. 88, 279 од. зб., 1923–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Створений на основі закону про державну поліцію від 24 липня 1919 р.53 В 1932 р.
мав наступну структуру: загальна, персональна, дисциплінарна, навчальна, го
сподарська і слідчі частини.
Вперше на зберігання в ДАІФО документи надійшли в 1940 р. В 1949 р. з Тернопільського обласного державного архіву надійшло ще дві справи фондоутворювача.

Директиви, інструкції, розпорядження, накази, циркуляри, телефоно
грами воєводського та повітового управлінь державної поліції в Станіславі
про організацію роботи комісаріату поліції: здійснення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, виселення окремих осіб – порушників паспортного режиму, посилення заходів з громадської безпеки у зв’язку з початком
війни з Німеччиною (вересень 1939 р.), нагляду за пресою (в т. ч. списки
конфіскованих друкованих видань), з питань фінансово-матеріального забезпечення, особового складу та ін.
Протоколи інспекційних перевірок роботи комісаріату, нарад керівництва комісаріату, комендантів міських та приміських дільниць поліції.
Рапорти, донесення, інформації, повідомлення, телефонограми Ста
ніславського міського комісаріату, постерунків поліції та листування зі
Станіславським повітовим староством, органами суду й поліції, закладами
й установами про стан безпеки, порядку, політичної і криміногенної ситуації, важливі події в м. Станіславі, діяльність і реєстрацію політичних партій та організацій (у т. ч. окремі документи КПЗУ), нагляд за особами, підо
зрюваними в антидержавній діяльності та іноземцями, встановлення місця
проживання осіб, які прибули в місто, заходи боротьби зі злочинністю,
безпритульністю, контроль за виконанням рішень суду, встановлення місця
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проживання втікачів, підозрюваних, розшук, притягнення до відповідальності осіб за антидержавну діяльність, скоєння злочинів і адміністративних
правопорушень, ухиляння від виконання військової повинності, санітарний
стан вулиць, будинків, підприємств, порушення правил санітарії, ветеринарії, вуличного руху, видачу дозволів на право носіння зброї, обстеження
матеріального становища осіб, які потребували зниження податків, фінансово-господарські питання діяльності органів поліції та ін.
Листування із Станіславським повітовим староством, органами суду
й поліції, закладами і організаціями про встановлення біографічних даних
на осіб, які перебували під слідством, злочинців; надання характеристик на
державних службовців та осіб, які подали прохання про виїзд за кордон,
отримання довідок, свідоцтв, копій загублених особових документів, дозволів на придбання зброї та ін.
Книги обліку затриманих осіб.
Запити судових органів про видачу характеристик, довідок на окремих осіб.
Довідки комісаріату на запити закладів про лояльність окремих громадян до польської держави, відомості про службовців, іноземців та ін.
Характеристики, анкетні дані на осіб, яких підозрювали у скоєнні злочинів і антидержавній діяльності, бажаючих вступити на державну службу,
виїхати за кордон, отримати дозвіл на носіння зброї.
Списки працівників, а також осіб, підозрюваних в антидержавній
діяльності, й тих, які підлягали інтернуванню на випадок мобілізації.
План патрулювання дільниць м. Станіслава.
Списки установ та вулиць міста Станіслава.

4.2.4. Постерунки державної поліції
Posterunek Policji Państwowej*
125 фондів, 2680 од. зб., 1919–1939 рр. Описи.
Організовані в 1919 р.54 Були низовою ланкою в структурі органів державної
поліції Польщі, компетенція яких поширювалась на територію одного або декількох сіл. Припинили діяльність у вересні 1939 р.
Частина документів перебувала на таємному зберіганні; в 1991–1994 рр. 939 од. зб.
зі 114 фондів були розсекречені.

Постерунок державної поліції у м. Богородчани
Богородчанського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Bohorodczanach
Ф. 187, 14 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Пол. мова.
*Posterunek Policji Państwowej – відділення державної поліції (пол.). У фондах постерунків поліції містяться як документи, які розкривають політичну й криміногенну ситуацію на територіях, що входили в район постерунку, так і документи
повітових управлінь поліції, які містять дані про ситуацію в повітах.
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Записки розслідування та листування з судовими та адміністративними органами про притягнення до відповідальності осіб за скоєння кримінальних злочинів.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції та алфавітні
покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Жураки
Богородчанського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Żurakach
Ф. 189, 15 од. зб., 1919–1930 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації осіб, які розшукувались поліцейськими та судовими
органами, вхідної й вихідної документації та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Посіч
Богородчанського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Posieczu
Ф. 191, 8 од. зб., 1922–1928 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Вікно
Городенківського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Oknie
Ф. 206, 6 од. зб., 1919–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи інспекторських перевірок постерунку. Журнал реєстрації
осіб, розшукуваних поліцейськими та судовими органами, вхідної й вихідної кореспонденції та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у м. Городенка
Городенківського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Horodence
Ф. 204, 17 од. зб., 1921–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації випадків, які стались в районі постерунку, вхідної
та вихідної кореспонденції. Алфавітний покажчик до журналу реєстрації
осіб, розшукуваних поліцейськими та судовими органами.
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Постерунок державної поліції у с. Ісаків
Городенківського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Isakowie
Ф. 210, 14 од. зб., 1929–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження Городенківського повітового управління поліції про
посилення заходів охорони в період виборів до органів самоврядування та
інформації про діяльність членів КПЗУ, ОУН, розшук підозрюваних у антидержавній діяльності.
Звіти про стан криміногенної ситуації в районі постерунку та листування з питань боротьби зі злочинністю, розшуку обвинувачених у скоєнні
кримінальних злочинів.
Донесення про порушення жителями с. Жидачів правил торгівлі, санітарії, вуличного руху та ін.
Листування з повітовим управлінням поліції з питань навчання поліцейського складу. Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції та
алфавітні покажчики до них.
Листування з питань прийняття окремими особами польського громадянства.

Постерунок державної поліції у с. Незвисько
Городенківського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Niezwyskach
Ф. 209, 13 од. зб., 1922–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції. Алфавітні покажчики до книг обліку випадків, які сталися в районі постерунку, та осіб,
розшукуваних поліцейськими та судовими органами.

Постерунок державної поліції у м-ку Обертин
Городенківського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Obertynie
Ф. 208, 1 од. зб., 1937 рр. Опис. Пол. мова.
Журнал реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Семаківці
Городенківського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Siemakowcach
Ф. 205, 21 од. зб., 1923–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Циркулярні розпорядження та директивні вказівки Городенківського
повітового управління поліції, звіти, рапорти, протоколи допитів, матеріали
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розслідування, інформації та листування постерунку поліції з питань діяльності УВО, ОУН, КПЗУ, партії “Сельроб-Єдність”, антидержавної діяльності окремих осіб, криміногенної ситуації в районі постерунку, притягнення до відповідальності осіб за скоєння злочинів, розшуку зниклих безвісті.
Плани проведення занять з особовим складом органів поліції Городенківського повіту. Книги обліку подій в районі постерунку. Списки особового
складу постерунку, кримінальних злочинців. Журнали реєстрації вхідної та
вихідної кореспонденції. Алфавітний покажчик до книги обліку осіб, які
розшукувались поліцейськими органами.

Постерунок державної поліції у с. Серафинці
Городенківського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Serafincach
Ф. 211, 12 од. зб., 1920–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Місячні звіти про скоєні на території постерунку кримінальні злочини та книги їх реєстрації. Списки осіб, які перебували під наглядом поліції.
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної).
Географічні монографії Жидачівського, Рогатинського, Надвірнян
ського, Снятинського та Станіславського повітів.
Списки власників земельних ділянок в районі прикордонної смуги
(с. Серафинці).

Постерунок державної поліції у с. Тишківці
Городенківського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Tyszkowcach
Ф. 207, 12 од. зб., 1921–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Інформації Городенківського повітового управління поліції про діяльність КПЗУ, ОУН.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Чернятин
Городенківського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Czerniatynie
Ф. 212, 15 од. зб., 1919–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.
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Постерунок державної поліції у с. Верхня
Калуського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Wierchnie
Ф. 432, 8 од. зб., 1923–1932 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у м-ку Войнилів
Калуського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Wojniłowie
Ф. 130, 3 од. зб., 1923–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Журнал реєстрації подій в районі постерунку, вхідної та вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Голинь
Калуського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Holyńie
Ф. 123, 8 од. зб., 1921–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Довпотів
Калуського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Dołpotowie
Ф. 128, 8 од. зб., 1924–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Циркулярні розпорядження, інформації Калуського повітового управління поліції про діяльність ОУН та інших українських організацій, заборону проведення першотравневих демонстрацій.
Списки поліцейських та осіб, завербованих поліцією в якості провокаторів.
Списки поляків, які належали до шляхетського стану.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Завій
Калуського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Zawoju
Ф. 127, 6 од. зб., 1919–1932 рр. Опис. Пол. мова.
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Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у м. Калуш
Калуського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Kałuszu
Ф. 129, 1 од. зб., 1928 р. Опис. Пол. мова.
Журнал реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Лдзяни
Калуського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Łdzianach
Ф. 126, 3 од. зб., 1928–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації подій, що мали місце під час служби, вхідної й
вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Новиця
Калуського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Nowice
Ф. 124, 16 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Інформації Калуського повітового управління поліції про розшук та
нагляд за особами, яких підозрювали в антидержавній політичній діяльності та скоєнні кримінальних злочинів.
Журнали реєстрації підозрюваних поліцейськими і судовими органами у скоєнні кримінальних злочинів, вхідної й вихідної кореспонденції та
алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Рівня
Калуського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Rόwnie
Ф. 125, 5 од. зб., 1922–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної). Копії телефонограм.

Постерунок державної поліції у м-ку Гвіздець
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Gwoźdzcu
Ф. 184, 16 од. зб., 1935–1937 рр. Опис. Пол. мова.
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Протоколи допитів, записки розслідувань, листування з судовими
органами про притягнення до відповідальності осіб за скоєння кримінальних злочинів. Інформації Коломийського повітового управління поліції про
розшук осіб, підозрюваних у скоєнні політичних та кримінальних злочинів.
Листування з фінансовим управлінням у Коломиї про притягнення до відповідальності осіб, які скоїли кримінально-фінансові злочини.
Директивні вказівки повітового управління поліції з питань організації роботи постерунків поліції та листування з постерунком поліції з господарських питань. Плани навчання особового складу органів поліції повіту.
Журнали реєстрації кримінальних злочинів, службових порушень. Копії
вхідних та вихідних телефонограм.

Постерунок державної поліції у с. Святий Станіслав
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Sw. Stanisławie
Ф. 183, 42 од. зб., 1933–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Директивні вказівки та інструкції Станіславського воєводського і Коломийського повітового управлінь поліції про заборону першотравневих
демонстрацій, мобілізацію на випадок війни; інформації, звіти, матеріали
розслідування за обвинуваченням у антидержавній діяльності та листування постерунку з адміністративними органами про стан безпеки на території
повіту, діяльність українських та інших політичних партій (у т. ч. в період
виборів до сейму і сенату), окремих членів ОУН та КПЗУ.
Анкетні листки українських товариств, які діяли на території повіту.
Протоколи допитів осіб, звіти про криміногенну ситуацію, матеріали
розслідування справ про обвинувачення у скоєнні кримінальних злочинів
та листування з питань розшуку і притягнення обвинувачених до відповідальності.
Директивні розпорядження про організацію роботи постерунку, порядок зберігання і знищення документальних матеріалів, з адміністративних
та фінансово-господарських питань. Журнали реєстрації кримінальних злочинів, службових правопорушень, вхідної і вихідної кореспонденції (в т. ч.
таємної). Копії телефонограм.

Постерунок державної поліції у с. Слобідка Лісна
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Słoboda Leśnej
Ф. 186, 5 од. зб., 1923–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Накази Коломийського повітового управління поліції з питань діяльності органів поліції та інформації про діяльність ОУН.
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Постерунок державної поліції у с. Жаб’є
Косівського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Żabiem
Ф. 194, 14 од. зб., 1933–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Інформації Косівського повітового управління поліції про діяльність
КПЗУ і ОУН.
Розпорядження вищестоящих органів поліції з питань боротьби зі
злочинністю. Протоколи допитів та листування з судовими органами про
притягнення до відповідальності осіб за скоєння кримінальних злочинів.
Розпорядження воєводського та повітового управлінь поліції в Ста
ніславі про фізичну підготовку поліцейських, місячні плани проведення занять з особовим складом поліції. Журнал реєстрації службових порушень.
Копії вхідних та вихідних телефонограм.

Постерунок державної поліції у с. Зелене
Косівського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Zełenem
Ф. 195, 26 од. зб., 1932–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Рапорти про стан безпеки на території постерунку. Інформації про
діяльність ОУН, інших політичних партій та організацій, розшук судовими
та поліцейськими органами підозрюваних у антидержавній діяльності та
скоєнні кримінальних злочинів.
Статистичні звіти про стан криміногенної ситуації на території постерунку. Записки розслідування та листування з судовими та адміністративними органами про притягнення до відповідальності осіб, які скоїли кримінальні злочини.
Директивні вказівки та розпорядження повітового управління поліції
в Косові про організацію роботи постерунків поліції, з адміністративно-господарських, військово-мобілізаційних питань та фізичної підготовки особового складу. Листування з повітовим управлінням поліції з персональних
питань. Журнали реєстрації службових порушень, занять з особовим складом, вхідної й вихідної таємної кореспонденції постерунку. Копії телефонограм.

Постерунок державної поліції у м. Косів
Косівського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Kosowie
Ф. 192, 16 од. зб., 1923–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Інформації, повідомлення Косівського повітового управління поліції
про діяльність ОУН, УСО, КПЗУ та інших політичних партій, осіб, підо
зрюваних у антидержавній діяльності та скоєнні кримінальних злочинів.
Анкетні листи окремих членів КПЗУ, які проживали на території постерунку.
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Протоколи дізнань, записки розслідувань кримінальних злочинів; статистичні звіти про стан злочинності на території постерунку. Списки осіб,
які скоїли політичні, кримінальні та фінансові злочини.
Інформації постерунку про порушення мешканцями Косова адміні
стративних законів, правил торгівлі й санітарії та ін.
Листування з питань розшуку осіб, які ухилялись від військової служби.
Директивні вказівки Косівського повітового управління поліції про
організацію роботи постерунків та листування з адміністративних, фінансово-господарських, персональних питань. Алфавітні покажчики до журналів
реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Кривопілля
Косівського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Krzywopolu
Ф. 199, 22 од. зб., 1932–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Інформації про діяльність КПЗУ, ОУН та інших політичних партій,
організацій.
Директивні розпорядження керівних органів поліції про заходи боротьби зі злочинністю, розшук підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів. Рапорти, відомості, звіт про стан злочинності та матеріали розслідування кримінальних злочинів, скоєних на території постерунку.
Донесення на порушників правил торгівлі й санітарії.
Директивні вказівки та циркулярні розпорядження повітового упра
вління поліції у Косові та листування з постерунком з організаційних та
адміністративно-господарських питань, особового складу (в т. ч. навчання,
участі у спортивних змаганнях). Журнали реєстрації подій, що мали місце
під час служби, занять з особовим складом, службових порушень. Копії телеграм.

Постерунок державної поліції у с. Криворівня
Косівського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Krzyworόwnie
Ф. 203, 33 од. зб., 1930–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Інформації Косівського повітового управління поліції про діяльність
КПЗУ, ОУН, інших політичних партій та організацій, розшук поліцейськими
та судовими органами підозрюваних у антидержавній діяльності та скоєнні
кримінальних злочинів.
Періодичні звіти про кримінально-фінансові злочини, скоєні на території постерунку. Записки розслідування, листування з поліцейськими, судовими, адміністративними органами про притягнення до відповідальності
осіб за порушення законів, скоєння кримінальних злочинів та здійснення
адміністративних правопорушень.
Директивні вказівки, розпорядження повітового управління поліції в
Косові та листування з адміністративних, фінансово-господарських питань,
147

про організацію роботи та особовий склад постерунків. Журнали реєстрації
вхідної та вихідної кореспонденції. Копії телефонограм.

Постерунок державної поліції у м. Кути
Косівського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Kutach
Ф. 193, 10 од. зб., 1931–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Місячні статистичні звіти про кримінальні злочини, скоєні в районі
постерунку. Книги обліку подій, які сталися в районі постерунку. Списки осіб,
затриманих поліцейськими органами за скоєння кримінальних злочинів.
Копії вхідних та вихідних телефонограм.

Постерунок державної поліції у м-ку Пістинь
Косівського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Pistyniu
Ф. 196, 31 од. зб., 1932–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Інформації про діяльність КПЗУ, інших політичних партій та організацій, окремих членів ОУН, які проживали на території постерунку, розшук
підозрюваних у антидержавній діяльності.
Протоколи дізнань, записки розслідувань, інформації та листування
з поліцейськими, адміністративними, судовими органами про стан злочинності, розшук і притягнення до відповідальності за порушення законів,
скоєння кримінальних та фінансових злочинів.
Директивні вказівки, розпорядження, інструкції повітового управління поліції в Косові та листування з постерунком з фінансових, адміністративно-господарських, військово-мобілізаційних питань, про організацію
роботи та особовий склад постерунків. Книга обліку службових порушень.

Постерунок державної поліції у с. Розтоки
Косівського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Rostokach
Ф. 200, 12 од. зб., 1927–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Циркулярні розпорядження та інструкції воєводського управління
поліції в Станіславі та повітового управління поліції в Косові про розшук підозрюваних у антидержавній діяльності та скоєнні кримінальних злочинів.
Статистичні звіти про криміногенну ситуацію в районі постерунку. Протоколи допиту, записки розслідування, листування з судовими та адміністративними органами про притягнення до відповідальності осіб за здійснення
кримінальних злочинів та адміністративних правопорушень.
Розпорядження вищестоящих органів поліції, листування з повітовим
управлінням поліції у Косові про організацію роботи та навчання в посте148

рунках, з господарських, адміністративних та персональних питань. Журнал
обліку подій в районі постерунку. Копії вхідних та вихідних телефонограм.

Постерунок державної поліції у с. Соколівка
Косівського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Sokołόwce
Ф. 201, 2 од. зб., 1933–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Циркулярні розпорядження повітового управління поліції в Косові
про організацію роботи постерунків. Журнал реєстрації вхідної та вихідної
кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Устеріки
Косівського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Uścierykach
Ф. 202, 1 од. зб., 1932–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Книга обліку подій в районі постерунку.

Постерунок державної поліції у с. Яблуниця
Косівського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Jabłonicy
Ф. 197, 22 од. зб., 1931–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Місячні звіти про стан безпеки, діяльність політичних партій, страйковий рух. Інформації про діяльність КПЗУ, ОУН, інших політичних партій
та організацій, розшук підозрюваних у антидержавній діяльності.
Директивні вказівки та розпорядження повітового управління поліції
в Косові про боротьбу зі злочинністю. Звіти про криміногенний стан на території постерунку. Протоколи допитів, матеріали розслідування, листування з судовими та адміністративними органами про розшук і притягнення
до відповідальності осіб, які скоїли кримінальні злочини. Журнали обліку
кримінальних злочинів та списки обвинувачених.
Донесення про порушення жителями правил торгівлі, вуличного руху,
санітарних правил, незаконне носіння зброї та інші адміністративні правопорушення.
Директивні вказівки, розпорядження, листування повітового управління поліції в Косові з питань організації роботи і особового складу постерунків та адміністративно-господарських питань.
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Постерунок державної поліції у с. Ясенів Горішній*
Косівського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Jasienowie Gόrnym
Ф. 198, 8 од. зб., 1918–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Акти інспекторських перевірок роботи постерунку. Книга обліку осіб,
розшукуваних поліцейськими та судовими органами. Журнали реєстрації
вхідної та вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Ослави Білі
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Osławach Białych
Ф. 167, 37 од. зб., 1919–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації осіб, розшукуваних поліцейськими та судовими
органами, вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні
покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Битків
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Bitkόwie
Ф. 162, 25 од. зб., 1915–1932 рр. Опис. Пол. мова.
Список кримінальних злочинців, які розшукувалися поліцейськими органами. Алфавітні покажчики до книг обліку осіб, які перебували в розшуку.
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Волосів
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Wołosowie
Ф. 171, 21 од. зб., 1920–1931 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації осіб, розшукуваних поліцейськими та судовими
органами, вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні
покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Вороненка
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Woronenkie
Ф. 179, 4 од. зб., 1928–1934 рр. Опис. Пол. мова.
*Нині – с. Верхній Ясенів.
150

Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Ворохта
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Worochtie
Ф. 163, 21 од. зб., 1919–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. Алфавітний
покажчик до книг обліку осіб, які розшукуються поліцейськими та судовими органами.

Постерунок державної поліції у с. Гаврилівка
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Hawryłowce
Ф. 170, 37 од. зб., 1920–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації осіб, які розшукуються поліцейськими та судовими органами, вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні
покажчики до них.

Постерунок державної поліції у м. Делятин
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Delatynie
Ф. 164, 31 од. зб., 1919–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Статистичний звіт про скоєні на території постерунку злочини. Журнали обліку осіб, які розшукуються поліцейськими та судовими органами,
вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні покажчики
до них.

Постерунок державної поліції у с. Дзвиняч
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Dźwiniaczu
Ф. 178, 22 од. зб., 1919–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації осіб, які розшукувались поліцейськими та судовими органами; вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні покажчики до них.
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Постерунок державної поліції у с. Ланчин
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Łanczynie
Ф. 168, 45 од. зб., 1919–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Донесення на осіб, які здійснили кримінальні злочини.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної).
Алфавітний покажчик до книг обліку осіб, розшукуваних поліцей
ськими та судовими органами.
Список мешканців с. Добротів, Красна, Ланчин, Саджавка – колишніх вояків УГА та інших військових формувань, які повернулись з полону з
Італії, Чехословаччини, Польщі (Вадовіце).

Постерунок державної поліції у с. Майдан Середній
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Majdanie Sredniem
Ф. 169, 24 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної).
Алфавітний покажчик до книг обліку осіб, розшукуваних поліцейськими та
судовими органами.

Постерунок державної поліції у с. Манява
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Maniawie
Ф. 180, 3 од. зб., 1933–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Книга обліку подій, які відбулися в районі постерунку.
Журнал реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Микуличин
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Mikuliczynie
Ф. 166, 22 од. зб., 1920–1926 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації осіб, розшукуваних поліцейськими та судовими
органами, вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні
покажчики до них.
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Постерунок державної поліції у м. Надвірна
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Nadwόrnej
Ф. 484, 24 од. зб., 1920–1932 рр. Опис. Пол. мова.
Звіти про політичні події та журнали обліку страйків робітників промислових підприємств в районі постерунку.
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної). Алфавітні покажчики до журналів реєстрації осіб, розшукуваних поліцейськими та судовими органами.
Списки іноземців, які проживали в районі постерунку.

Постерунок державної поліції у с. Пасічна
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Pasiecznej
Ф. 172, 18 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Список іноземців, які проживають на території постерунку, та осіб,
які перебували в розшуку.
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Пороги
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Porohach
Ф. 181, 39 од. зб., 1919–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Рафайлова
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Rafajłowej
Ф. 173, 32 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Список іноземців, які проживали на території постерунку, осіб, розшукуваних поліцейськими та судовими органами.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до журналів.
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Постерунок державної поліції у с. Росільна
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Rosulnej
Ф. 422, 21 од. зб., 1919–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Список осіб, які розшукувалися поліцейськими та судовими органами. Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Святий Юзеф
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Śwętym Jόzefe
Ф. 175, 2 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної).

Постерунок державної поліції у м-ку Солотвина*
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Sołotwinie
Ф. 177, 57 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол. мова.
рові.

Матеріали розслідування кримінального злочину, скоєного в с. Джу-

Інформації повітового управління поліції в Надвірній про діяльність
КПЗУ.
Акти інспекторських перевірок роботи постерунку. Місячні плани
проведення занять з поліцейським складом повіту. Копії вхідних та вихідних
телефонограм. Журнали реєстрації осіб, які перебували в розшуку, під наглядом, засуджених судовими органами за скоєння кримінальних злочинів;
службових порушень, вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та
алфавітні покажчики до них.
Перелік заборонених цензурою видань.

Постерунок державної поліції у с. Старуня
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Starunie
Ф. 176, 26 од. зб., 1931–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Інформації Надвірнянського повітового управління поліції про діяльність українських партій, КПЗУ, осіб, які перебували в розшуку за обвинувачення в антидержавній діяльності та скоєнні кримінальних злочинів.
Директивні вказівки, інформації Надвірнянського повітового управління поліції про боротьбу зі злочинністю. Рапорти про стан безпеки на
*Нині – смт. Солотвин Богородчанського району.
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території постерунку та листування з повітовим управлінням поліції про
притягнення до відповідальності осіб, які скоїли кримінальні злочини.
Повідомлення про скоєні жителями району постерунку адміністративні правопорушення.
Протоколи інспекторських перевірок роботи постерунку. Розпоря
дження повітового управління поліції з питань навчання поліцейських. Річний план проведення занять з особовим складом. Книга обліку службових
порушень. Листування з повітовим управлінням поліції з питань особового
складу. Відомості про знищення матеріалів, які не підлягають зберіганню.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та
алфавітні покажчики до них.
Коротка економічна монографія населених пунктів, які знаходились
на території постерунку.

Постерунок державної поліції у с. Татарів
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Tatarόwie
Ф. 165, 29 од. зб., 1920–1931 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації осіб, розшукуваних поліцейськими та судовими
органами, вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні
покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Яблуниця
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Jabłonice
Ф. 174, 10 од. зб., 1920–1923 рр. Опис. Пол. мова.
Список жителів села, які повернулися з полону (1920–1921). Журнали
реєстрації осіб, які переходили польсько-чехословацький кордон (1920–1923).
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітний покажчик до них.

Постерунок державної поліції у с. Яремче
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Jaremcze
Ф. 161, 64 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Циркулярні розпорядження, інформації Надвірнянського повітового
управління поліції; звіти, рапорти постерунку та листування з повітовим
управлінням поліції та гродським судом у Надвірній про стан безпеки, політичну та криміногенну ситуацію; діяльність ОУН, товариств “Просвіта”,
“Сокіл”, КПЗУ; розшук підозрюваних в антидержавній діяльності та скоєнні кримінальних злочинів і притягнення їх до відповідальності.
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Акти інспекторських перевірок постерунку. Копії вхідних та вихідних
телефонограм. Журнали реєстрації осіб, які розшукуються поліцейськими
та судовими органами, службових порушень, вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні покажчики до них.
Короткі політичні монографії курортних місцевостей, розташованих
на території постерунку.
Список іноземців, які проживали на території постерунку.
Перелік заборонених цензурою видань. Польський переклад брошури
ОУН “Огляд наших основних позицій”.

Постерунок державної поліції у м-ку Букачівці
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Bukaczowcach
Ф. 135, 27 од. зб., 1919–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації подій, що мали місце на службі, вхідної і вихідної
кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у м. Бурштин
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Bursztynie
Ф. 144, 17 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Жовчів
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Żołczowie
Ф. 134, 29 од. зб., 1920–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Журів
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Żurowie
Ф. 140, 23 од. зб., 1921–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.
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Постерунок державної поліції у м-ку Княгиничі
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Knihyniczach
Ф. 132, 24 од. зб., 1919–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Інструкція про правила ведення обліку осіб, яких підозрювали в приналежності до ОУН і КПЗУ. Інформація повітового управління поліції в
Рогатині про діяльність ОУН та інших українських організацій, польської
партії Стронніцтво людове, КПЗУ. Журнали реєстрації вхідної й вихідної
кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у м-ку Кукільники
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Konkolnikach
Ф. 138, 22 од. зб., 1921–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Книга обліку подій, які мали місце в районі постерунку.
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Конюшки
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Koniuszkach
Ф. 143, 17 од. зб., 1921–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Липиця Долішня*
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Lipice Dolnej
Ф. 137, 18 од. зб., 1919–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Статистичні звіти про криміногенний стан в районі постерунку.
Акти інспекторських перевірок роботи постерунку. Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні покажчики
до них. Копії телефонограм.

* Нині – с. Нижня Липиця.
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Постерунок державної поліції у м-ку Підкамінь
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Podkamieniu
Ф. 133, 18 од. зб., 1922–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Пуків
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Pukowie
Ф. 136, 2 од. зб., 1923–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у м. Рогатин
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Rohatynie
Ф. 131, 11 од. зб., 1920–1930 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Руда
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Rudie
Ф. 141, 7 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у м-ку Стратин
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Stratinie
Ф. 142, 19 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.
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Постерунок державної поліції у с. Видинів
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Widynowie
Ф. 222, 5 од. зб., 1933–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Плани проведення занять з особовим складом органів поліції Снятинського повіту. Копії телефонограм. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Вовчківці
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Wołczkowcach
Ф. 224, 4 од. зб., 1930–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження та інструкції з питань організації роботи та особового
складу постерунків поліції. Акти інспекторських перевірок роботи постерунку. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Джурів
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Dżurowie
Ф. 221, 4 од. зб., 1925–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації подій в районі постерунку, вхідної та вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у м. Заболотів
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Zabłotowie
Ф. 216, 17 од. зб., 1921–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації подій в районі постерунку, вхідної та вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Задубрівці
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Zadubrowcach
Ф. 217, 8 од. зб., 1921–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Списки осіб, затриманих поліцейськими органами за скоєння кримінальних злочинів. Книги обліку подій, які сталися в районі постерунку.
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної).
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Постерунок державної поліції у с. Залуччя
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Załuczu
Ф. 214, 17 од. зб., 1921–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Книги обліку подій в районі постерунку. Журнали реєстрації вхідної
та вихідної кореспонденції та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Іллінці
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Ilińcach
Ф. 223, 2 од. зб., 1928–1930 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної).

Постерунок державної поліції у с. Кулачин
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Kułaczynie
Ф. 219, 7 од. зб., 1921–1929 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Рожнів
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Rozńiowie
Ф. 218, 4 од. зб., 1920–1924 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Рудники
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Rudnikach
Ф. 215, 8 од. зб., 1921–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Книга обліку подій, які сталися в районі постерунку. Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції та алфавітні покажчики до них.
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Постерунок державної поліції у м. Снятин
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Śniatynie
Ф. 213, 17 од. зб., 1919–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Статистичні звіти про скоєні в районі постерунку кримінальні злочини. Книги обліку подій, що мали місце під час служби. Справа про обвинувачення у підробці документів.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції та алфавітні
покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Стецева
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Stecowej
Ф. 220, 7 од. зб., 1921–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Боднарів
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Bednarowie
Ф. 120, 30 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Циркуляри вищестоящих органів поліції; донесення, матеріали слід
ства та листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами, органами поліції й суду з питань: діяльності ОУН та інших партій,
організацій; розшуку підозрюваних в антидержавній діяльності; спостереження за іноземцями; розслідування злочинів, скоєних на території постерунку; розшуку кримінальних злочинців; притягнення до відповідальності
за здійснення адміністративних правопорушень.
Плани організації служби. Табель патрулювання об’єктів. Журнали
реєстрації подій, що мали місце під час несення служби, контролю часу патрулювання, вхідної і вихідної кореспонденції та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Блюдники
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Bludnikach
Ф. 112, 83 од. зб., 1923–1939 рр. Опис 1–2. Пол. мова.
Циркулярні розпорядження, директиви, накази, інструкції Станіслав
ського повітового управління поліції; звіти, рапорти, донесення, протоколи
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допитів, акти, матеріали слідства, відомості, плани та листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами, органами поліції
й суду з питань: політичної ситуації та стану безпеки на території постерунку; проведення державних свят; діяльності ОУН (протоколи допитів,
листування), товариств “Просвіта”, “Рідна школа”, “Сокіл” (с. Блюдники,
Залуква); розшуку, спостереження, слідства стосовно осіб, підозрюваних в
антидержавній, національно-визвольній, комуністичній діяльності; розслідування кримінальних злочинів, розшуку підозрюваних; притягнення до
відповідальності обвинувачених у скоєнні злочинів та порушників громадського спокою, правил санітарії й торгівлі (у т. ч. за торгівлю товарами дер
жавної монополії), за нелегальне носіння зброї та придбання підроблених
документів; розшуку зниклих безвісті осіб.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Іменний список поліцей
ських постерунку. Журнали реєстрації кримінальних злочинів, майна по
стерунку, вхідної і вихідної кореспонденції та алфавітний покажчик до них.
Копії телеграм. Доповідь про протихімічну оборону.
Циркулярне розпорядження Станіславського повітового староства
про призов в армію осіб 1914 року народження (1935); звіт про результати
виборів до сейму (1935) та дані про результати виборів до сільських управ
(1934).
Списки реемігрантів з Франції, які проживали в с. Блюдники.

Постерунок державної поліції у с. Вікторів
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Wiktorowie
Ф. 98, 29 од. зб., 1933–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості та
листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами,
органами поліції й суду з питань: безпеки населення; проведення державних свят; боротьби з національно-визвольним, профспілковим та комуні
стичним рухом (у т. ч. окремі документи КПЗУ); реєстрації підозрюваних
в антидержавній діяльності; спостереження за іноземцями, шпигунами та
диверсантами; спостереження, реєстрації, встановлення місця проживання злочинців та підозрюваних, розшуку втікачів, відбуття покарання засу
джених за здійснення кримінальних злочинів; притягнення до відповідальності порушників громадського спокою, правил вуличного руху, санітарії й
торгівлі (у т. ч. за торгівлю товарами державної монополії), за нелегальне
носіння зброї та придбання підроблених документів.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Протоколи перевірок несення служби та навчання особового складу. Копії телеграм. Журнал реєстрації
подій, що мали місце під час служби та ін.
Циркулярні директиви Станіславського повітового староства та план
роботи призовної комісії в Станіславі (1935).
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Постерунок державної поліції у с. Вовчинець
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Wołczyncu
Ф. 103, 36 од. зб., 1927–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції, телефонограми вищестоящих
органів поліції; рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства,
відомості та листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами, органами поліції й суду з питань: безпеки населення; організації і проведення державних свят; боротьби з національно-визвольним,
профспілковим, комуністичним рухом; антидержавної, політичної, громадської діяльності на території постерунку партій, організацій та окремих осіб;
розшуку втікачів та реєстрації підозрюваних в антидержавній діяльності;
спостереження за іноземцями, шпигунами та диверсантами; спостереження, реєстрації, встановлення місця проживання злочинців та підозрюваних,
розшуку втікачів, відбуття покарання засуджених за здійснення кримінальних злочинів; притягнення до відповідальності порушників громадського
спокою, санітарії й торгівлі (у т. ч. за торгівлю товарами державної монополії), за нелегальне носіння зброї та придбання підроблених документів.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Журнали реєстрації вхідної
і вихідної кореспонденції та алфавітний покажчик до них.

Постерунок державної поліції у м. Галич
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Haliczu
Ф. 104, 40 од. зб., 1926–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості та
листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами, органами поліції й суду з питань: безпеки та настроїв населення; організації і проведення державних свят; антидержавної, політичної, громадської
діяльності на території постерунку партій, організацій та окремих осіб;
розшуку втікачів та реєстрації підозрюваних в антидержавній діяльності;
спостереження за іноземцями, шпигунами та диверсантами; спостереження, реєстрації, встановлення місця проживання злочинців та підозрюваних,
розшуку втікачів, відбування покарання засуджених за здійснення кримінальних злочинів; притягнення до відповідальності порушників громадського спокою, правил санітарії й торгівлі (у т. ч. за торгівлю товарами державної
монополії), за нелегальне носіння зброї та придбання підроблених документів.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Журнали реєстрації подій,
що мали місце під час несення служби в районі постерунку, об’єктів патрулювання, телеграм вхідної і вихідної кореспонденції та алфавітний покажчик до них. Табель проведеного на службі часу.
Монографія району постерунку поліції в Галичі.
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Постерунок державної поліції у с. Горохолина
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Horocholinie
Ф. 119, 27 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості та
листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами,
органами поліції й суду з питань: безпеки населення, організації і проведення державних свят; боротьби з національно-визвольним, профспілковим, комуністичним рухом; антидержавної, політичної, громадської діяльності на
території постерунку партій, організацій та окремих осіб; розшуку втікачів
та реєстрації підозрюваних в антидержавній діяльності; спостереження за
іноземцями, шпигунами та диверсантами; реєстрації та розшуку підозрюваних, втікачів, відбуття покарання засуджених за здійснення кримінальних
злочинів; притягнення до відповідальності порушників громадського спокою,
правил санітарії й торгівлі (у т. ч. за торгівлю товарами державної монополії),
за нелегальне носіння зброї та придбання підроблених документів.
Документи з питань службової діяльності та особового складу постерунку. Журнали інспекторських перевірок діяльності постерунку. Алфавітні
покажчики до журналів реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції. Копії
вхідних і вихідних телефонограм.

Постерунок державної поліції у с. Деліїв
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Delijowie
Ф. 113, 52 од. зб., 1921–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості, плани та листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами, органами поліції й суду з питань безпеки та настроїв населення,
організації і проведення державних свят; боротьби з національно-визвольним, профспілковим, комуністичним, рухом; антидержавної, політичної,
громадської діяльності на території постерунку партій, організацій та окремих осіб; розшуку втікачів та реєстрації підозрюваних в антидержавній
діяльності; спостереження за іноземцями, шпигунами та диверсантами;
спостереження, реєстрації, встановлення місця проживання злочинців та
підозрюваних, розшуку втікачів, відбуття покарання засуджених за здій
снення кримінальних злочинів; притягнення до відповідальності порушників громадського спокою, правил санітарії й торгівлі (у т. ч. за торгівлю
товарами державної монополії), за нелегальне носіння зброї та придбання
підроблених документів.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Журнали реєстрації об’єктів
патрулювання, подій, що мали місце під час чергувань, вхідної і вихідної
кореспонденції та алфавітний покажчик до них.
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Постерунок державної поліції у с. Дубівці
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Dubowcach
Ф. 111, 16 од. зб., 1919–1927 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у м-ку Єзупіль
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Jezupolu
Ф. 100, 57 од. зб., 1920–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості та
листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами, органами поліції й суду з питань: безпеки та настроїв населення, проведення державних свят; антидержавної діяльності партій і громадських
організацій; реєстрації підозрюваних в антидержавній діяльності; боротьби
з національно-визвольним, профспілковим, комуністичним рухом, спостереження за іноземцями, шпигунами та диверсантами; спостереження, встановлення місця проживання злочинців та підозрюваних, розшуку злочинців,
втікачів, відбуття покарання засуджених за здійснення кримінальних злочинів; притягнення до відповідальності порушників громадського спокою,
правил вуличного руху, санітарії й торгівлі (у т. ч. за торгівлю товарами дер
жавної монополії), за нелегальне носіння зброї та придбання підроблених
документів.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової
діяльності та особового складу постерунку. Журнали реєстрації подій, що
мали місце на службі, вхідної і вихідної кореспонденції та алфавітний покаж
чик до них.

Постерунок державної поліції у Княгинин-місті*,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Kniahinin-miaste
Ф. 95, 16 од. зб., 1920–1925 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції та алфавітні покажчики до них.

*17 листопада 1924 р. Княгинин включений до м. Станіслав.
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Постерунок державної поліції у с. Колодіїв
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Kołodziejowie
Ф. 116, 51 од. зб., 1920–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості та
листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами, органами поліції й суду з питань: безпеки та настроїв населення, організації і проведення державних свят; діяльності ОУН, УВО; боротьби з національно-визвольним, комуністичним рухом; антидержавної, політичної,
громадської діяльності на території постерунку партій, організацій та окремих осіб; розшуку підозрюваних в антидержавній діяльності; спостереження за іноземцями, шпигунами та диверсантами; спостереження, розшуку
підозрюваних, відбуття покарання засуджених за здійснення кримінальних
злочинів; притягнення до відповідальності порушників громадського спокою, санітарії й торгівлі (у т. ч. за торгівлю товарами державної монополії),
за нелегальне носіння зброї.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Протоколи інспекторських
перевірок дільниць. Журнали реєстрації заарештованих; подій, що відбулися під час служби, вхідної і вихідної кореспонденції та алфавітний покажчик до них.

Постерунок державної поліції у с. Крихівці
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Krechowcach
Ф. 109, 43 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості та
листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами,
органами поліції й суду з питань: безпеки та настроїв населення, організації
і проведення державних свят; боротьби з національно-визвольним, проф
спілковим, комуністичним рухом; антидержавної, політичної, громадської
діяльності на території постерунку партій, організацій та окремих осіб;
розшуку втікачів та реєстрації підозрюваних в антидержавній діяльності;
спостереження за іноземцями, шпигунами та диверсантами; спостереження, реєстрації, встановлення місця проживання злочинців та підозрюваних,
розшуку втікачів, відбуття покарання засуджених за здійснення кримінальних
злочинів; притягнення до відповідальності порушників громадського спокою,
правил санітарії й торгівлі (у т. ч. за торгівлю товарами державної монополії),
за нелегальне носіння зброї та придбання підроблених документів.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Журнали реєстрації рішень
суду у справах, оформлених постерунком поліції, вхідної і вихідної кореспонденції та алфавітні покажчики до них.
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Постерунок державної поліції у с. Майдан
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Majdanie
Ф. 117, 44 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості та
листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами, органами поліції й суду з питань: настроїв серед населення; боротьби
з національно-визвольним, комуністичним рухом; антидержавної, політичної, громадської діяльності на території постерунку партій, організацій та
окремих осіб; слідства і розшуку підозрюваних в антидержавній діяльності;
спостереження за іноземцями, шпигунами та диверсантами; розшуку підо
зрюваних, відбуття покарання засуджених за здійснення кримінальних злочинів; притягнення до відповідальності порушників громадського спокою,
правил санітарії й торгівлі (в т. ч. за торгівлю товарами державної монополії), за нелегальне носіння зброї та придбання підроблених документів.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Інвентарний опис майна і
боєприпасів. Журнали реєстрації осіб, які перебували під наглядом поліції,
подій, що мали місце під час служби, вхідної і вихідної кореспонденції та
алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у м-ку Маріампіль*
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Marjampolu
Ф. 99, 58 од. зб., 1920–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Директиви вищестоящих органів поліції; рапорти, донесення, протоколи, матеріали слідства, відомості та листування постерунку поліції з дер
жавними адміністративними закладами, органами поліції й суду з питань:
безпеки та настроїв населення, проведення державних свят; антидержавної діяльності політичних партій та громадських організацій; боротьби з
національно-визвольним, профспілковим, комуністичним рухом; розшуку
та реєстрації підозрюваних в антидержавній діяльності; спостереження за
іноземцями, шпигунами та диверсантами; спостереження, розшуку злочинців, втікачів, притягнення до відповідальності та відбуття покарання за здій
снення кримінальних злочинів; притягнення до відповідальності порушників громадського спокою, правил санітарії й торгівлі (у т. ч. за торгівлю
товарами державної монополії), за нелегальне носіння зброї.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Журнали реєстрації кримінальних злочинців, підозрюваних; подій, що мали місце під час служби;
вхідної і вихідної кореспонденції та ін.
*Нині – с. Маринопіль.
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Постерунок державної поліції у с. Медуха
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Meduchie
Ф. 101, 46 од. зб., 1920–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості та
листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами,
органами поліції й суду з питань: безпеки населення, проведення державних свят; боротьби з національно-визвольним, профспілковим, комуністичним, рухом; ведення слідства, розшуку втікачів та реєстрації підозрюваних
в антидержавній діяльності; спостереження за іноземцями, шпигунами та
диверсантами; встановлення місця проживання злочинців та підозрюваних,
розшуку втікачів, відбуття покарання засуджених за здійснення кримінальних злочинів; притягнення до відповідальності порушників громадського
спокою, правил санітарії й торгівлі (у т. ч. за торгівлю товарами державної
монополії), за нелегальне носіння зброї та придбання підроблених документів.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Журнали реєстрації вхідної
і вихідної кореспонденції та алфавітний покажчик до них.

Постерунок державної поліції у с. Нивочин
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Niewoczynie
Ф. 115, 31 од. зб., 1932–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості та
листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами,
органами поліції й суду з питань: безпеки населення, організації і проведення державних свят; боротьби з національно-визвольним, профспілковим, комуністичним рухом; антидержавної, політичної, громадської діяльності на
території постерунку партій, організацій та окремих осіб; розшуку втікачів
та реєстрації підозрюваних в антидержавній діяльності; спостереження за
іноземцями, шпигунами та диверсантами; спостереження, реєстрації, встановлення місця проживання злочинців та підозрюваних, розшуку втікачів,
відбуття покарання засуджених за здійснення кримінальних злочинів; притягнення до відповідальності порушників громадського спокою, санітарії й
торгівлі (у т. ч. за торгівлю товарами державної монополії), за нелегальне
носіння зброї та придбання підроблених документів.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Журнали реєстрації вхідної
і вихідної кореспонденції та алфавітний покажчик до них.
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Постерунок державної поліції у с. Олесів
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Olesiowie
Ф. 121, 32 од. зб., 1929–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості та
листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами,
органами поліції й суду з питань: безпеки та настроїв населення, організації
і проведення державних свят; боротьби з українським національно-визвольним, профспілковим рухом; антидержавної діяльності партій, організацій;
спостереження, реєстрації, розшуку та ходу слідства за обвинуваченням
у антидержавній діяльності; спостереження за іноземцями, шпигунами та
диверсантами; спостереження, слідства, розшуку кримінальних злочинців;
притягнення до відповідальності за порушення громадського спокою, правил санітарії й торгівлі (в т. ч. за торгівлю товарами державної монополії),
нелегальне носіння зброї, придбання підроблених документів та скоєння інших адміністративних правопорушень.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Табель патрулювання
об’єктів. Список інвентарю, зброї та боєприпасів постерунку. Статистичні
дані про зареєстровані на території постерунку злочини. Журнали реєстрації затриманих і підозрюваних у скоєнні злочинів, телефонних переговорів,
вхідної і вихідної кореспонденції. Листування з громадськими організаціями поліцейських.

Постерунок державної поліції у с. Пасічна
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Pasiecznej
Ф. 107, 52 од. зб., 1919–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості та
листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами, органами поліції й суду з питань: безпеки та настроїв населення; організації і проведення державних свят; боротьби з національно-визвольним,
профспілковим, комуністичним рухом; антидержавної, політичної, громадської діяльності на території постерунку партій, організацій та окремих
осіб; розшуку втікачів та реєстрації підозрюваних в антидержавній діяльності; спостереження за іноземцями, шпигунами та диверсантами; спостереження, розшуку втікачів, підозрюваних, відбуття покарання засуджених
за здійснення кримінальних злочинів; притягнення до відповідальності порушників громадського спокою, правил вуличного руху, санітарії й торгівлі
(в т. ч. за торгівлю товарами державної монополії), за нелегальне носіння
зброї та придбання підроблених документів.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Журнали реєстрації подій,
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що мали місце під час проходження служби, вхідної і вихідної кореспонденції та алфавітний покажчик до них. Копії телефонограм.
Монографія району постерунку поліції.

Постерунок державної поліції у с. Радча
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Radcze
Ф. 108, 13 од. зб., 1920–1929 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної та вихідної (у т. ч. таємної) кореспонденції та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції залізничної станції Станіслав,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej stacji kolejowej Stanisławόw
Ф. 122, 43 од. зб., 1920–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості та
листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами,
органами поліції й суду з питань: безпеки та настроїв населення; організації
і проведення державних свят; боротьби з українським національно-визвольним, профспілковим, комуністичним рухом; антидержавної діяльності партій, організацій; розшуку втікачів та реєстрації підозрюваних в антидержавній діяльності; спостереження за іноземцями, шпигунами та диверсантами;
скоєння кримінальних злочинів, розшуку підозрюваних; притягнення до
відповідальності порушників громадського спокою, правил санітарії й торгівлі (у т. ч. за торгівлю товарами державної монополії), за здійснення інших адміністративних правопорушень.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Протоколи службових інспекторських перевірок. Табель службового часу. Журнали реєстрації подій,
що мали місце під час служби, осіб, які знаходились в розшуку, рішень суду
у справах, оформлених постерунками, речових доказів, вхідної і вихідної
кореспонденції та алфавітні покажчики до них. Копії телеграм.

Постерунок державної поліції у Станіславі-Бельведері,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Stanislawowie-Belwederie
Ф. 96, 58 од. зб., 1920–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості та
листування постерунку поліції з державними адміністративними заклада170

ми, органами поліції й суду з питань: безпеки та настроїв населення, проведення державних свят; антидержавної, політичної, громадської діяльності
на території постерунку партій, організацій та окремих осіб; реєстрації
підозрюваних в антидержавній діяльності, спостереження за іноземцями,
шпигунами та диверсантами; спостереження, реєстрації, встановлення місця проживання злочинців та підозрюваних, розшуку втікачів, відбуття покарання засуджених за здійснення кримінальних злочинів; притягнення до
відповідальності порушників громадського спокою, правил вуличного руху,
санітарії й торгівлі (у т. ч. за торгівлю товарами державної монополії), за
нелегальне носіння зброї та придбання підроблених документів.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Журнали реєстрації вхідної
і вихідної кореспонденції та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у Станіславі-Колонії,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Stanislawowie-Kolonja
Ф. 97, 71 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості та
листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами,
органами поліції й суду з питань: безпеки населення, проведення державних
свят; боротьби з національно-визвольним, профспілковим, комуністичним
рухом; реєстрації засуджених та розшуку підозрюваних в антидержавній
діяльності; спостереження за іноземцями, шпигунами та диверсантами;
реєстрації рішень суду у справах обвинувачених постерунками за здійснення злочинів, встановлення місця проживання злочинців та підозрюваних,
розшуку втікачів, відбуття покарання засуджених за здійснення кримінальних злочинів; притягнення до відповідальності порушників громадського
спокою, правил санітарії й торгівлі (у т. ч. за торгівлю товарами державної
монополії), за нелегальне носіння зброї та придбання підроблених документів; реєстрації власників автомобілів.
Документи з питань службової діяльності та особового складу постерунку. Список об’єктів патрулювання. Табель часу патрулювання. Журнали
реєстрації подій, що мали місце під час несення служби в районі постерунку, вхідної і вихідної кореспонденції та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Узинь
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Uzinie
Ф. 102, 15 од. зб., 1920–1927 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (у т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.
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Постерунок державної поліції у с. Хриплин
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Chryplinie
Ф. 110, 7 од. зб., 1920–1925 рр. Опис. Пол. мова.
Статистичні звіти про кількість кримінальних злочинів. Журнали
реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (у т. ч. таємної) та алфавітні
покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Черніїв
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Czerniеjowe
Ф. 106, 57 од. зб., 1925–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Циркулярні розпорядження, інформації, інструкції повітового управління поліції в Станіславі, звіти, донесення постерунку та листування з органами влади, поліції й суду з питань: безпеки та злочинності; діяльності
політичних партій у період виборів до органів місцевого самоврядування,
товариств “Просвіта”, “Сокіл”, “Рідна школа”, КПЗУ, ОУН (в т. ч. списки
організацій і товариств, які діяли в районі постерунку); розшуку осіб, підозрюваних у приналежності до КПЗУ та ОУН; боротьби з фінансовими
та кримінальними злочинами, розшуку і притягнення до відповідальності
осіб, підозрюваних у їх скоєнні.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Протокол виробничої
наради комендантів постерунків поліції Станіславського повіту. Акти ін
спекторських перевірок роботи постерунку в Чернієві. Журнали реєстрації подій, що мали місце під час служби, кримінальних злочинів, скоєних в
районі постерунку, вхідної і вихідної кореспонденції та алфавітні покажчики до них. Копії телефонограм.
Короткі політичні монографії сіл, які входили в район постерунку.

Постерунок державної поліції у с. Ямниця
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Jamnice
Ф. 105, 68 од. зб., 1920–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, директиви, інструкції вищестоящих органів поліції;
рапорти, донесення, протоколи допитів, матеріали слідства, відомості та
листування постерунку поліції з державними адміністративними закладами,
органами поліції й суду з питань: безпеки та настроїв населення, організації
і проведення державних свят; боротьби з національно-визвольним, проф
спілковим, комуністичним рухом; антидержавної, політичної, громадської
діяльності на території постерунку партій, організацій та окремих осіб;
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розшуку втікачів та реєстрації підозрюваних в антидержавній діяльності;
спостереження за іноземцями, шпигунами та диверсантами; спостереження, реєстрації, встановлення місця проживання злочинців та підозрюваних,
розшуку втікачів, відбуття покарання засуджених за здійснення кримінальних злочинів; притягнення до відповідальності порушників громадського
спокою, правил санітарії й торгівлі (у т. ч. за торгівлю товарами державної
монополії), за нелегальне носіння зброї та придбання підроблених документів.
Документи з питань фінансово-матеріального забезпечення, службової діяльності та особового складу постерунку. Журнали реєстрації подій,
що мали місце під час служби, вхідної і вихідної кореспонденції та алфавітний покажчик до них. Інвентарна книга постерунку. Табель проведеного на
службі часу. Графік патрулювання об’єктів.
Списки організацій і товариств, які діяли в районі постерунку.

Постерунок державної поліції у с. Вікняни
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Oknianach
Ф. 155, 33 од. зб., 1920–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Циркулярні розпорядження повітового управління поліції в Тлумачі
про розшук осіб, обвинувачених у скоєнні кримінальних злочинів. Записки
розслідування, протоколи дізнання осіб, які скоїли злочини.
Довідки на підозрюваних в антидержавній діяльності осіб.
Донесення про порушення правил вуличного руху, хуліганство та ін.
Місячні плани проведення занять з особовим складом. Листування з
повітовим управлінням поліції з господарських питань. Журнали реєстрації
вхідної і вихідної кореспонденції (у т. ч. таємної) та алфавітні покажчики
до них.

Постерунок державної поліції у с. Гостів
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Hostiowie
Ф. 151, 4 од. зб., 1921–1929 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Ляцьке Шляхетське
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Ladzkiem Szlacheckiem
Ф. 148, 21 од. зб., 1919–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Інформації про діяльність ОУН, КПЗУ та інших партій.
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Матеріали розслідування скоєних на території постерунку кримінальних злочинів: протоколи допитів затриманих осіб, донесення на осіб, які
перебували в розшуку, листування з судовими органами про притягнення
обвинувачених до відповідальності; характеристики на осіб, які перебували
в розшуку; списки засуджених за скоєння кримінальних злочинів.
Донесення коменданта постерунку на жителів села за порушення правил вуличного руху, незаконне носіння зброї та ін.
Розпорядження та листування Тлумацького повітового управління
поліції з адміністративно-фінансових й господарських питань діяльності
постерунків поліції. Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції
(у т. ч. таємної) та алфавітні покажчики до них. Копії телефонограм.

Постерунок державної поліції у с. Марківці
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Markowcach
Ф. 159, 12 од. зб., 1929–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи дізнання, записки розслідування, листування з судовими
та адміністративними органами про притягнення до відповідальності осіб
за скоєння кримінальних злочинів.
Донесення коменданта постерунку про порушення мешканцями району правил торгівлі, вуличного руху, санітарного стану та ін.
Розпорядження повітового управління поліції в Тлумачі з питань
навчання та місячні плани проведення занять з особовим складом органів
поліції повіту. Книги реєстрації службових порушень. Журнали реєстрації
вхідної та вихідної кореспонденції (у т. ч. таємної) та алфавітні покажчики
до них. Копії телефонограм.

Постерунок державної поліції у м-ку Нижнів
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Niżniowie
Ф. 149, 7 од. зб., 1921–1928 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції та алфавітні
покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Олеша
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Oleszy
Ф. 154, 12 од. зб., 1919–1932 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної) та алфавітні покажчики до них.
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Постерунок державної поліції у с. Олешів
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Oleszόwie
Ф. 157, 10 од. зб., 1920–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації подій, що мали місце на службі, вхідної та вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Остриня
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Ostrynie
Ф. 152, 15 од. зб., 1921–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Інформації Тлумацького повітового управління поліції про ОУН,
КПЗУ та діяльність інших партій.
Протоколи дізнань, записки розслідування, інформації, листування
постерунку з органами поліції й суду з питань розшуку і притягнення до
відповідальності осіб, які скоїли політичні та кримінальні злочини.
Директивні вказівки Тлумацького повітового управління поліції з адміністративно-господарських питань. Протоколи перевірки роботи постерунку. Місячні плани навчань поліцейських. Журнали реєстрації вхідної й
вихідної кореспонденції та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у м. Отинія
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Otyniji
Ф. 147, 16 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Циркулярні розпорядження, накази повітового управління поліції в
Тлумачі.
Інформація постерунку поліції про підготовку членами ОУН актів саботажу (1933) та діяльність КПЗУ на території повіту.
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції (у т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у с. Рошнів
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Roszniowie
Ф. 156, 4 од. зб., 1921–1932 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (в т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.
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Постерунок державної поліції у с. Стриганці
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Stryhańcach
Ф. 153, 7 од. зб., 1931–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Записки розслідування, листування з судовими органами, повітовим
управлінням поліції в Тлумачі про притягнення до відповідальності осіб за
антидержавну діяльність та кримінальні злочини.
Директивні вказівки повітового управління поліції в Тлумачі про організацію роботи постерунків поліції. Місячні плани проведення занять з
поліцейським складом. Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції постерунку.

Постерунок державної поліції у с. Тарновиця Пільна*
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Tarnowicy
Ф. 434, 5 од. зб., 1925–1932 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (у т. ч. та
ємної).

Постерунок державної поліції у м. Тисмениця
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Tyśmenicy
Ф. 158, 11 од. зб., 1919–1932 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (у т. ч. таємної)
та алфавітні покажчики до них.

Постерунок державної поліції у м. Тлумач
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Tłumaczu
Ф. 146, 24 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Розпорядження, інформації повітового управління поліції в Тлумачі,
протоколи дізнань, записки розслідування, листування постерунку з судовими органами з питань: розшуку підозрюваних і притягнення до відповідальності осіб за антидержавну діяльність (у т. ч. анкетні дані про осіб,
підозрюваних в комуністичній діяльності, розповсюдженні комуністичних
листівок); скоєння кримінальних злочинів та адміністративних правопору*Нині – с. Терновиця.
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шень (в т. ч. за порушення закону про державну монополію); навчання поліцейських та ін.
Журнали обліку кримінальних злочинів, скоєних в районі постерунку,
затриманих осіб, реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції та алфавітні
покажчики до них.

Постерунок державної поліції у м-ку Хотимир
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Posterunek Policji Państwowej w Chocimierzu
Ф. 150, 10 од. зб., 1924–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Інформація Тлумацького повітового управління поліції про діяльність
КПЗУ, ОУН та інших організацій.
Протоколи дізнання, записки розслідування, листування з гродським
судом в Тлумачі, фінансовими органами про притягнення до відповідальності осіб, які скоїли фінансові та кримінальні злочини.
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (у т. ч. таємної).

4.2.5. В’язниця
Станіславська в’язниця, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Więzienie w Stanisławowie
Ф. 67, 1775 од. зб., 1917–1939 рр. Опис, огляд. Пол., укр. мови.
Документи фонду частково перебували на таємному зберіганні. В 1988, 1993 рр.
розсекречені 962 од. зб.

Циркуляри, директиви, накази міністерств юстиції та фінансів, Апеляційного суду у Львові.
Документи про арештованих в Станіславській в’язниці: звіти управління і начальника, рапорти інспектора в’язниці про наявність, рух, харчування в’язнів, головного лікаря – про санітарний стан в’язниці, смертність
і захворюваність в’язнів; договори з приватними підприємствами про використання праці ув’язнених; листування з питань акцій голодування в’язнів
та інших подій, що мали місце у в’язниці, переміщення в’язнів, які відбували тривалі терміни покарання; цензури кореспонденції ув’язнених; відомості на виплату зарплати, особові рахунки в’язнів; книги, журнали обліку,
списки ув’язнених.
Особові справи в’язнів, які перебували під слідством, відбували покарання за антидержавну діяльність (серед них – визначні діячі українського
національно-визвольного руху – Степан Бандера, Катерина Зарицька, Микола Ясінський та ін.), участь у саботажних акціях, заборонених зібраннях,
нелегальний перехід кордону, антирелігійні виступи, комуністичну, розвідувальну діяльність, приналежність до УВО, ОУН, КПЗУ, КСМЗУ, збір кош177

тів на користь МОДРу, поширення заборонених видань та скоєння інших
кримінальних злочинів.
Копія вироку Варшавського окружного суду у справі про розслідування вбивства 15 червня 1934 р. міністра внутрішніх справ Польщі Б. Пєрацького.
Документи про організацію діяльності та особовий склад Станіслав
ської в’язниці: паспорт (1923); протоколи і звіти про стан інвентарного майна; договори з приватними підприємствами про постачання продовольства
для в’язниці, листування з міністерствами юстиції та фінансів, Апеляційним
судом у Львові та іншими установами з питань фінансово-матеріального
забезпечення в’язниці, встановлення розміру утримання для священика; роботу і організацію майстерень; програми навчання та журнали обліку занять
в’язнів у школі в’язниці; особові справи і списки співробітників в’язниці.
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Р о з д і л 5.

ВІЙСЬКОВІ УСТАНОВИ Й ОРГАНІЗАЦІЇ*.
ПРИКОРДОННА ОХОРОНА

Начальна Команда Української Галицької Армії55
Начальна Команда Галицької Армії
Ф. 606, 15 од. зб., 1919 –1920 рр. Опис. Укр. мова.
Найвищий командний орган Галицької армії (з 17 листопада 1919 р. – Україн
ська Галицька Армія (УГА). Створена в листопаді 1918 р. і складалася з двох
основних відділів: оперативного, що керував бойовими діями, та організаційноматеріального, в обов’язок якого входила організація роботи допоміжних служб
з матеріально-технічного забезпечення армії. Після реорганізації в червні 1919 р.
включала Оперативний штаб, Головний відділ фронту і Етапну команду. З січня
– лютого 1919 р. і до кінця існування УГА мала наступну структуру: бойові групи
зведено в 3 корпуси по 4 бригади, що складалися переважно з 3–6 куренів піхоти,
1 кінної та саперної сотні, 1 польового гарматного полку з 4-6 батарей, частин
зв’язку та допоміжних відділів і служб (при корпусах працювали 2–5 польових
лікарень, санітарні потяги; польова жандармерія (поділена на курені й сотні); булавні сотні при штабах корпусів і бригад; харчові сотні при відділах постачання
корпусів і бригад та ін.)56.
Документи надійшли до ДАІФО в 1959–1960 рр. з держархівів Волинської та
Херсонської областей.

Фінансово-господарські документи (накази; звіти; дані про грошові
виплати, видачу обмундирування, забезпечення продовольством та витрати
коштів на його закупівлю; продовольчі листки, довідки, службові листки
та інші матеріали, окремі з яких містять списки та біографічні дані про вій
ськовослужбовців підрозділів УГА): Начальної Команди Галицької армії,
ІІ-го Галицького корпусу (1-го Станіславського куреня ІІІ сотні Ліквідатури
ІІІ бригади та ін.), Команди 4 бригади, сотень, куренів, булавної сотні та команди відділу польової жандармерії при 1-му Галицькому корпусі, Команди
Етапу армії (збірної старшин, підстаршин і стрільців К.Е.Г.А., Ліквідатури
при К.Е.Г.А., скарбниці та ін.), 5 Етапної стаційної Команди ГА, Інтендатури ГА (відділу викупу та позик та ін.), військових та польових лічниць,
запасної сотні залізничного куреня, армійської артилерійської майстерні,
операційних кас, скарбниць, складів та ін.

*Фонди установ військової міліції див. у розділі “Органи поліції”, військових судів – “Суди”, воєнізованих організацій – “Громадські об’єднання”.
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Управління коменданта Армії УНР, м. Станіслав –
Бучач – Кам’янець-Подільський*
Управління Коменданта Дієвої Армії У.Н.Р.
Ф. 600, 3 од. зб., 1919–1920 рр. Опис. Укр., нім. мови.
Комендатура, як підрозділ створеної в добу визвольних змагань 1917–1921 рр.
Армії УНР, згідно з її наказом Ч.121 1920 р. мала такий штат: комендант; начальник канцелярії; старшина для доручень; ад’ютант; комендант сотні та його помічник; судовий, інспекторсько-муштровий, господарський, квартирно-реєстраційний відділи; при управлінні коменданта також діяв Військовий Надзвичайний
суд57. У період, за який зберігаються документи у фонді, армії Польщі та УНР
згідно з Військовою конвенцією від 24 квітня 1920 р. проводили спільні воєнні
дії проти більшовиків під загальним польським командуванням, але після важких
боїв українське військо відійшло на захід і перейшло р. Збруч. Після підписання
18 березня 1921 р. між Польщею і трьома радянськими республіками – Росією,
Україною та Білорусією – Ризького мирного договору, польський уряд змушений
був інтернувати вояків союзної Армії УНР. Припинила існування в 1924 р.58
На зберігання до ДАІФО документи надійшли в 1956 р. Фонд перебував на таємному зберіганні, розсекречений у 1994 р.

Накази Управління коменданта Станіслава за вересень 1920 р. з судових, фінансово-господарських питань та особового складу.
Накази Управління коменданта Бучача (26.09.1920) та Кам’янецьПодільського (02.10.–16.11.1920) з питань фінансово-матеріального забезпечення.
Вирок Військового Надзвичайного суду від 12 вересня 1920 р. про
засудження сотника Л. Нещадіменка, обвинуваченого у замаху на вбивство
начальника Запорізької дивізії підполковника Мельника та полковника Яшниченка.
Маршрутні листи, видані Збірною Станицею Української Народної
Армії у Відні, для супроводження груп військовополонених з Італії та Сербії, які поверталися маршрутом Відень – Будапешт – Лавочне – Станіслав на
батьківщину (19.02.–11.04.1919).

Управління завідувача передислокацією військ
Галицького округу**, м. Чернівці Чернівецького повіту
Чернівецької губернії
Управленіе Завѣдывающаго передвиженіемъ войскъ
Галиційскаго раіона, г. Черновцы
Ф. 17, 9 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова.
Діяло на території Західної України під час її окупації російськими військами в
період Першої світової війни. Центр знаходився у Чернівцях. До т.зв. Галицького

*Місця дислокації.
**Частково документи фондоутворювача зберігаються також у ЦДІА України, м. Львів у фонді “Завідувач пересуванням російських військ Галицького округу” (Див.: Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник.
– Львів–К., 2001. – С. 94).
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військового округу (за документами фонду – Галицького району) входили Бучацька, Волочиська, Кіцманська, Коломийська, Тернопільська та Чернівецька
дільниці59.
На зберігання до архіву документи надійшли у 1948 р.

Рапорти, телеграми про передислокацію військ, перевезення зброї,
боєприпасів, військового спорядження, вантажу, продуктів харчування та
фуражу для армії.
Акти, рапорти, протоколи, телеграми про випадки, які стались на залізниці.
Листування завідувача передислокацією військ Галицького округу з
Управліннями південно-західних залізниць та залізниць Галичини і Буковини, завідувачами передислокацією військ Київського, Румунського округів,
комендантами залізничних дільниць, станцій та іншими установами й службами з питань матеріально-технічного забезпечення армії, надання військовослужбовцям безкоштовних проїзних квитків та ін.

Командування 11-тої Дивізії піхоти у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Dowódca 11 Dywizji Piechoty, Stanisławów
Ф. 517, 3 од. зб., 1924–1925 рр. Опис. Пол. мова.
11-та дивізія піхоти з місцем дислокації у Станіславі входила до військового
округу VI корпусу, який охоплював райони Львова, Тернополя і Станіслава, і
підпорядковувалась окружному командуванню VI корпусу60.

Щоденні донесення штабу та загального відділу командування округу VI корпусу.

Повітова команда військового поповнення, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Powiatowa Komenda Uzupełnień, Stanisławów
Ф. 626, 1 од. зб., 1929–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Створена на підставі закону від 27 жовтня 1918 р. До сфери діяльності входили Станіславський, Богородчанський і Надвірнянський повіти. Підпорядковувалась окружній команді. Основні функції: ведення обліку новобранців, цивільних
військовозобов’язаних спеціалістів, резервістів; виклик їх на військово-медичний огляд; звільнення від військової служби або зарахування до резерву61.
На зберігання до архіву документи надійшли у 1960 р.

Реєстр ревізійних справ колишніх військовослужбовців австрійської
армії, мешканців Станіславського, Богородчанського і Надвірнянського
повітів (вказано також рік і місце їх народження).
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Станіславський воєводський комітет фізичного виховання і
військової підготовки, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Wojewódzki Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego w Stanisławowie
Ф. 257, 119 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Розпочав діяльність 4 червня 1925 р. згідно з розпорядженням Ради міністрів
Польщі від 25 квітня 1925 р.62 До січня 1927 р. комітет підпорядковувався Раді
з фізичного виховання і військової підготовки при Міністерстві віросповідань
і освіти, а з січня 1927 р. – Державному управлінню з фізичного виховання та
військової підготовки при Міністерстві військових справ63. Основні напрямки
діяльності: керівництво та контроль за діяльністю повітових комітетів у справі
військової підготовки та фізичного виховання, організація стрілецьких змагань
та інших спортивних заходів. Припинив діяльність у 1939 р.

Циркуляри, розпорядження, вказівки, накази, інструкції Ради міні
стрів, Міністерства військових справ, Державного управління з фізичного
виховання та військової підготовки, Командування VI військового округу
і Станіславського воєводського комітету фізичного виховання і військової
підготовки.
Звіт про роботу з’їзду повітових комітетів фізичного виховання і військової підготовки 4 грудня 1927 р. в Перемишлі.
Плани роботи, бюджети, звіти про діяльність, протоколи засідань
Станіславського воєводського комітету та ревізійних комісій, бюджети, фінансові звіти, акти ревізій фінансової діяльності, дані про особовий склад,
кількість спортивних товариств та їх членів, стадіонів, спортивних майданчиків, стрільбищ та іншого рухомого й нерухомого майна Станіславського
воєводського та повітових комітетів.
Списки особового складу Станіславського воєводського та повітових
комітетів.
Списки випускників курсів протиповітряної оборони за 1935 р.
Листування з питань утворення та призначення голів повітових комітетів, організації їх роботи та ін.

Станіславський повітовий комітет фізичного виховання
і військової підготовки, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego w Stanisławowie
Ф. 258, 9 од. зб., 1926–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Розпочав діяльність у липні 1926 р. на підставі розпорядження Ради міністрів
Польщі від 25 квітня 1925 р.64 Підпорядковувався Станіславському воєводському комітету фізичного виховання і військової підготовки. Займався питаннями
військової підготовки та фізичного виховання, організовував стрілецькі змагання
та інші спортивні заходи. Припинив діяльність у 1939 р.
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Статут Станіславського воєводського комітету фізичного виховання і
військової підготовки (1926).
Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Державного управління та Станіславського воєводського комітету фізичного виховання і військової підготовки.
Звіт про роботу Станіславського повітового комітету фізичного виховання і військової підготовки за період з 01.04.1931 до 31.03.1932.
Відомості про діяльність комітету.
Рекламна продукція зброї, військових і спортивних нагород та ін.
Листування з питань основної діяльності фондоутворювача.

Станіславський воєводський комітет Ліги протиповітряної
і протихімічної оборони Польщі, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Wojewόdzki Komitet Ligi Obrony Powietrznej Państwa
w Stanisławowie
Wojewόdzki Komitet Ligi Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej w Stanisławowie
Wojewόdzki Оkrąg Ligi Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej w Stanisławowie
Ф. 447, 65 од. зб., 1924–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Станіславський воєводський комітет спочатку входив до складу Львівського
округу “Ліги протиповітряної оборони держави”, зареєстрованої на підставі по
станови Міністерства внутрішніх справ Польщі від 26.05.1924 (згодом – “Ліги
протиповітряної і протигазової оборони”, статут затверджений Комісаром уряду
23 січня 1928 р.65). Завданням Ліги та її структурних підрозділів було сприяння розвитку авіації Польщі, підготовка цивільного населення до протиповітряної та протихімічної оборони. Згодом, згідно з положеннями статуту Ліги, було
утворено Станіславський округ66. Після організаційної розбудови Ліги на терені
воєводства в 1926–1927 рр. Станіславському воєводському комітету підпорядковувались 19 повітових (у т. ч. 16 таких, що охоплювали території повітів, та
3 комітети з правами повітових, до яких входили працівники поліції, залізниць і
фінансових установ) та 13 місцевих комітетів67.

Статути “Ліги протиповітряної оборони держави” (1924) та “Ліги
протиповітряної та протихімічної оборони” Польщі (1928).
Циркулярні розпорядження, вказівки, інструкції та листування міністерств внутрішніх та військових справ, Головного правління Ліги, Командування округу VI корпусу та інших структур з питань організації роботи
з протиповітряної та протихімічної оборони (збору добровільних внесків
на оборону, організації курсів з протиповітряної та протихімічної оборони промислових об’єктів та міст, проведення заходів з фізичного виховання
та військової підготовки, співпраці комітетів з військовою владою та адміністративними управліннями в галузі оборони та ін.).
Проекти бюджетів на 1926, 1933 рр. та звіт про діяльність Головного
правління Ліги в 1936 р.
Документи інших воєводських окружних (Варшавського, Віленського, Келецького, Лодзького, Люблінського, Львівського, Сілезького, Торун
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ського) та залізничних комітетів Ліги: звіти, бюджетні плани, відомості
та ін.
Дані про роботу таборів з протиповітряної та протихімічної оборони.
Документи діяльності Станіславського воєводського комітету Ліги
протиповітряної і протигазової оборони: звіти про роботу за 1926–1927,
1929, 1937, 1938 рр. та організацію повітових комітетів; бюджетні плани на
1936–1937 рр.; циркулярні розпорядження, вказівки, листування з питань
організації роботи комітетів, підбору кадрів, забезпечення літературою, інвентарем; протокол перевірки роботи Снятинського повітового комітету.
Документи повітових комітетів Станіславського округу Ліги: звіти
про організацію роботи з підготовки кадрів; відомості та статистичні дані
про роботу, особовий склад, забезпечення інвентарем та ін.
Документи з питань будівництва аеродрому в м. Станіславі.
Свідоцтва про закінчення в червні 1939 р. курсів підготовки комендантів житлових будинків та їх заступників з протиповітряної та протихімічної
оборони.

Городенківський Комісаріат прикордонної охорони, м. Городенка Городенківського повіту Станіславського воєводства
Komisariat Straży Celnej w Horodence
Komisariat Straży Granicznej w Horodence
Ф. 86, 610 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Городенківський комісаріат митної охорони організований у 1922 р. на основі
наказу Снятинського інспекторату митної охорони. Згідно з розпорядженням
президента Польщі від 22 березня 1928 р. був перейменований на Комісаріат
прикордонної охорони68.
Частково документи фонду перебували на таємному зберіганні, 153 од. зб. розсекречені в 1991 р.

Директиви, циркуляри, інструкції, накази, плани, повідомлення Ради
оборони Польщі, Міністерства фінансів та його Головного інспекторату
митної охорони, Малопольського окружного інспекторату прикордонної
охорони, Львівської фінансової палати та митної дирекції, Коломийського
та Снятинського інспекторатів прикордонної охорони та Городенківського
комісаріату митної (з 1928 р. – прикордонної) охорони про охорону державних кордонів, ведення розвідувальної діяльності, закриття руху на кордоні
на випадок тривоги, організацію, компетенцію, реорганізацію та діяльність
органів митної охорони на польсько-румунсько-чехословацькому кордоні,
взаємодію з органами влади й поліції під час придушення заворушень серед українського населення на польсько-чехословацькому порубіжжі, конфіскацію видань, заборонених цензурою Польщі, боротьбу з контрабандою
товарів (у т. ч. про облік осіб і фірм, які скоїли злочини у фінансовій сфері),
затримання осіб, які ухилялися від військової служби, та обвинувачених у
спробі нелегального переходу кордону.
Статут дисциплінарної служби митної охорони (1928).
Звіти, рапорти Малопольського окружного інспекторату і Городенківського комісаріату про діяльність, стан безпеки й охорону кордонів, полі184

тичну і криміногенну ситуацію на польсько-румунському і польсько-чехо
словацькому порубіжжі.
Протоколи нарад комендантів Городенківського комісаріату і Снятинського інспекторату прикордонної охорони, засідань польсько-румун
ської комісії з перевірки стану прикордонних знаків.
Матеріали справ про обвинувачення осіб у скоєнні кримінально-фінансових злочинів (у т. ч. протоколи допитів та обшуків, донесення постів
прикордонної варти на осіб, затриманих за продаж товарів без відповідних документів, контрабандистів, дезертирів румунської армії. Відомості,
статистичні звіти Городенківського комісаріату прикордонної охорони про
кількість затриманих за контрабанду осіб та конфіскованих товарів.
Облікові картки на осіб, затриманих за нелегальний перехід кордону,
контрабандистів (у т. ч. журнал їх обліку, іменні списки).
Листування з інспекторатом прикордонної охорони в Коломиї, повітовим староством у Городенці, постами митної варти про боротьбу з контрабандою, видачу перепусток на перехід кордону особам, які мали земельні
ділянки на території Румунії (в т. ч. списки).
План-карта прикордонної ділянки, описи, плани доріг і постів у службовому районі комісаріату.
Документи з особового складу Городенківського комісаріату прикордонної охорони: особові справи, заяви. Іменні списки членів товариства
взаємодопомоги службовців прикордонної охорони.
Інформаційні бюлетені Малопольського окружного інспекторату прикордонної охорони про виявлені шляхи і методи контрабандного перевезення товарів.
Список тютюнових фабрик, що діяли на території Польщі (1934).
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Розділ 6.

ЕКОНОМІЧНІ УСТАНОВИ

6.1. ПРОМИСЛОВІСТЬ
6.1.1. Підприємства гірничорудної промисловості
Станіславське окружне гірниче управління, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Okręgowy urząd górniczy w Stanisławowie
Ф. 47, 2070 од. зб., 1872–1939 рр. Описи 1–2. Пол., нім. мови.
Створене в 1886 р. на базі Окружного гірничого управління у Львові69. Підпорядковувалось Вищому гірничому староству у Кракові. До компетенції Стані
славського окружного гірничого управління входило: нагляд за діяльністю
підприємств гірничої промисловості; надання дозволів на проведення геологорозвідувальних робіт, розробку родовищ корисних копалин; контроль за технічним станом устаткування шахт, дотриманням правил техніки безпеки для
запобігання нещасних випадків на виробництві; укладання звітів і оглядів про
стан розвитку гірничої промисловості та видобуток корисних копалин в окрузі.
Фондоутворювач припинив діяльність в 1939 р.

Проекти законів про розвиток нафтової та гірничої промисловості
(1926, 1932, 1937, 1938).
Статути “Спілки польських нафтових геологів” (1932), “Палати роботодавців нафтової промисловості гірничого округу” в Надвірній.
Циркуляри, директиви та інструкції міністерств промисловості і торгівлі, землеробства, праці, фінансів, громадських робіт, Вищого гірничого
староства у Кракові про створення гірничого управління у Львові, роботу
Станіславського окружного гірничого управління, контроль за діяльністю
гірничих управлінь, організацію, структуру і роботу підприємств гірничої
промисловості, впровадження нових технологій, охорону і оплату праці,
техніку безпеки, тривалість робочого дня та ін.
Рішення Верховних адміністративних трибуналів Австро-Угорщини і
Польщі, Верховного суду Польщі у справах розгляду спорів між власниками
підприємств гірничої промисловості.
Протоколи засідань геологічної комісії з обстеження родовищ міді в
с. Івано-Золоте і м. Устечко Заліщицького повіту Тернопільського воєводства,
с. Городниця Городенківського повіту Станіславського воєводства (1938) та
огляду свердловин нафти в селах Майдан та Пнів Надвірнянського повіту;
технічних нарад з питань будівництва та оснащення нафтопромислів, стану
техніки безпеки і охорони праці на шахтах.
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Плани роботи, креслення і технічні описи соляних копалень, вугільної шахти в с. Новоселиця Снятинського повіту, Голинського і Калуського родовищ калійних солей, нафтоперегінних заводів у Биткові, Болехові,
Станіславі, с. Вербіж Нижній, нафтопроводу в с. Небилів Калуського повіту
(1939), нафтових полів та свердловин в районі сіл Дзвиняч та Кривець Богородчанського повіту та ін.
Звіти про роботу, статистичні звіти, інформації, донесення, огляди
Палати власників підприємств нафтової промисловості, Державного геологічного інституту, Станіславського окружного гірничого управління,
акціонерних товариств про стан гірничої промисловості в окрузі, хід геологорозвідувальних робіт, буріння нових свердловин, видобуток, рух і ек
спорт продукції гірничої промисловості, дослідження родовищ графіту, руд
в Косівському повіті (1932–1934) та обстеження ґрунту в с. Олешів Тлума
цького повіту (1936–1939).
Акти обстежень вугільних і озокеритних шахт, соляних копалень і нафтових свердловин.
Донесення Станіславського окружного гірничого управління про
страйки робітників, скарги на незаконне звільнення з роботи, вимоги підвищення зарплат, скорочення робочого дня, покращення умов праці, надання
оплачуваних відпусток.
Листування з Краківським вищим гірничим староством, Дирекцією
підприємств гірничої промисловості, акціонерними товариствами, нафтовими компаніями, підприємцями з питань технічного стану шахт; ремонту,
роботи, реконструкції або зупинки окремих свердловин; дотримання правил техніки безпеки; нещасних випадків на виробництві; видачі дозволів на
ведення геологорозвідувальних робіт на території Станіславського округу.
Книга обліку нещасних випадків на підприємствах Станіславського
гірничого округу.
Геологічна карта Східних Карпат (1939).
Геологічний атлас Борислава (1930).
Список родовищ бурого вугілля і руди Станіславського гірничого округу (1913–1926).
Список підприємств гірничої промисловості (1920 р.), фірм і нафтових акціонерних товариств, які діяли на території Станіславського інспекторату праці 45-го округу (1933–1935).
Особові справи та списки працівників Станіславського окружного
гірничого управління.
Статистичні місячники про розвиток польської нафтової промисловості (1936–1939). Брошури К. Толвінського “Geologja polskich Karpat
Wschodnich od Borysława do Prutu” (1927), “Mapa obszarόw naftowych i
gazowych polski w Karpatach i na Przedgόrzu” (1928).

Акціонерне товариство з експлуатації калійних солей
“TЕСП”, м. Львів Львівського воєводства
Spółka akcyjna eksploatacji soli potasowych “TESP”
Ф. 61, 964 од. зб., 1912*, 1923–1939 рр. Описи 1, 1д., огляд. Пол. мова.
*Документи фонду за 1912 р. – це інформація про видобуток калійних солей
в 1898–1911 рр. і наявність їх покладів у районі Калуша.
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Організоване 25 травня 1914 р.70 Проводило геологорозвідувальні роботи і видобуток калійної солі на родовищах в районі Калуша, Голині Калуського повіту
і Стебника Дрогобицького повіту Львівського воєводства. 95% акцій товариства
належало державі, а 5% – приватним власникам. Націоналізоване в кінці 1939 р.
Документи фонду надійшли на зберігання в ДАІФО у 1948, 1950–1951 рр. з Калуського районного архіву.

Накази, розпорядження та інструкції правління товариства “ТЕСП”.
Положення про роботу правління і призначення пенсій службовцям
товариства.
Статути ТЕСПу, його спортивного клубу; “Малопольської спілки промислових, торговельних акціонерних товариств” у Львові; “Каси взаємодопомоги службовцям товариства”, “Центрального товариства сприяння
крайовому виробництву” у Варшаві; “Каси братської” робітників Калуської
і Стебниківської копалень калійних солей; копія статуту благодійної організації “Польської християнської каси безпроцентного кредиту” в Калуші.
Протоколи засідань контрольної ради і правління товариства “ТЕСП”,
геологорозвідувальної комісії з розробки родовищ калійних солей на території Польщі, Малопольської спілки промислових торговельних акціонерних
товариств, нарад керівників підприємств з виробництва штучних добрив,
службових нарад начальників відділів і директорів підприємств-рудників.
Промислово-фінансові плани, кон’юнктурні огляди, звіти, відомості
про діяльність “ТЕСП”: видобуток, збут і собівартість продукції, хід розвідувальних робіт, розробку фосфоритних родовищ у селі Незвисько Городенківського повіту, кількість і національний склад робітників і службовців
товариства. Декадні зведення калійних синдикатів у Франції і Німеччині
про збут продукції.
Проект переміщення правління товариства зі Львова в Калуш.
Історична довідка та інформація про діяльність товариства за 1936 р.
Паспорт товариства (1938).
Кошториси капіталовкладень, баланси і фінансові звіти товариства.
Відомості про видобуток калійних солей і наявність покладів калійних солей у районі Калуша. Технічний опис проекту газопроводу на території Калуського рудника. Плани приміщень і споруд Калуського калійного
комбінату (1925–1936). Економічні характеристики, організаційні схеми,
правила внутрішнього розпорядку Стебницької та Голинської копалень.
Геологічні описи окремих бурових свердловин та копалень.
Донесення директорів Голинського, Калуського і Стебницького рудників про страйки робітників Калуського і Стебницького рудників в зв’язку
із звільненням, нещасні випадки на виробництві.
Скарга депутата польського сейму на звільнення робітників-українців
і листування з Міністерством промисловості і торгівлі з питань розгляду
скарги.
Колективні договори, укладені між товариством і робітниками.
Листування з Центральним правлінням профспілки гірників Польщі,
Львівським і Станіславським інспекторатами праці про страйк робітників
Калуського рудника, незаконне звільнення робітників, укладення колективних договорів, дотримання тривалості восьмигодинного робочого дня,
збільшення кількості робітників, регулювання заробітної плати. Листування з “Банком господарства крайового” про використання іноземного капі188

талу для розвитку калійної промисловості Польщі; з калійним синдикатом
у Німеччині про укладення договору про збут продукції на європейському
ринку; редакціями газет про публікацію матеріалів про діяльність товари
ства та про розвиток калійної промисловості.
Стаття С. Шольца “Баланс 20-річчя калійної промисловості в Польщі”.
Документи з особового складу товариства: відомості нарахування зар
плати; особові рахунки та списки робітників і службовців; заяви окремих
осіб про прийом на роботу; угоди про прийом на роботу службовців; книги
обліку робітників і службовців та алфавітний покажчик до них.

Джурівські вугільні копальні, с. Джурів
Снятинського повіту Чернівецької губернії
Джуровскія Угольныя Копи
Ф. 611, 7 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Пол., рос. мови.
В період Першої світової війни підпорядковувались Управлінню з фінансових
справ при військовому генерал-губернаторі71.
На зберігання до ДАІФО документи надійшли в 1959 р. з ЦДАЖР УРСР і Київ
ського обласного держвного архіву.

Статистичні відомості, місячні звіти про видобуток, оборот і розхід
кам’яного вугілля.
Добові звіти про роботу копалень.
Місячні фінансові звіти.
Акти прийому-передачі та описи рухомого і нерухомого майна копалень.
Листування з начальниками Снятинського повіту, підприємствами,
організаціями і військовими частинами з питань постачання кам’яного
вугілля.
Списки військовополонених, які працювали на копальнях.
Список робітників і службовців. Відомості на виплату зарплати.

6.1.2. Промислові інспекторати. заводи
Станіславський промисловий інспекторат,
м. Станіслав Станіславського повіту
C. k. Inspektorat przemysłowy w Stanisławowie
Ф. 538, 3 од. зб., 1886–1914 рр. Опис. Пол., нім. мови.
На зберігання до ДАІФО документи надійшли в 1954 р. з Дрогобицького обласного державного архіву.

Акти обстеження фабрики з виговлення сірників у с. Довжка та фабрики целулоїдних виробів в Болехові.
Листування зі староствами з питань роботи фабрик.
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Нафтоперегінний завод Габера у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Rafinerja Nafty i Fabryka olejów maszynowych Bracia Haber.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stanisławowie
Ф. 313, 99 од. зб., 1914, 1920–1939 рр. Описи 1, 1д. Пол., нім. мови.
Заснований в 1901 р.72 До 1914 р. завод належав братам Олександру і Бернарду
Габерам, з 21 липня 1914 р. – акціонерному товариству “Брати Габери”. Націоналізований в 1939 р.

Статут фірми “Брати Габери” (1923).
Циркуляри, фінансові звіти, інформації Палати власників підприємств
нафтової промисловості в Бориславі про видобуток, переробку та експорт
нафти і нафтопродуктів.
Протоколи зборів акціонерів і засідань правління акціонерного товариства “Брати Габери”, звіти з основної діяльності.
Плани, технічний опис, оціночний акт заводу.
Статистичні звіти об’єднання “Польський нафтовий експорт” про рух
нафтопродуктів. Фінансові звіти акціонерного товариства з пошуку та видобування бітумних мінералів “Піонер”.
Листування з акціонерними товариствами, банками, адвокатами з питань реорганізації заводу, сплати прибуткового та майнового податку, заключення угод на продаж нафти та ін.
Документи з особового складу фондоутворювача: відомості нарахування зарплати робітникам і службовцям, заяви про прийом на роботу.

Печеніжинський нафтоперегінний завод, м. Печеніжин
Коломийського повіту Чернівецької губернії
Печенѣжинскій Нефтеперегонный Заводъ
Ф. 608, 4 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова.
На зберігання до ДАІФО документи надійшли в 1959 р. з ЦДАЖР УРСР.

Відомості про продаж бензину і гасу.
Листування з військовими частинами, підприємствами, установами
повіту про постачання гасу для їх потреб.

Фабрика нафти і парафіну в м. Надвірна
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Fabrika nafty i parafiny w Nadwórnie
Ф. 599, 16 од. зб., 1927–1933 рр. Опис. Пол. мова.
На зберігання до ДАІФО документи надійшли в 1956 р. з ЦДІА, м. Львів.

Книга обліку переробки і продажу нафтопродуктів.
Листування з відділенням Акціонерного іпотечного банку в м. Ста
ніславі про купівлю-продаж і транспортування нафтопродуктів; з торговельно-кредитними організаціями з питань фінансових розрахунків.
Списки робітників фабрики із зазначенням їх професії та кваліфікації.
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Станіславський міський газовий завод, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Gazownia miejska w Stanisławowie
Ф. 316, 7 од. зб., 1923–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Націоналізований в 1939 р.

Бюджет, фінансові звіти Станіславського газового заводу.
Листування з Міністерством праці й соціальної опіки, інспекторатом
праці 45-го округу, повітовою касою соцзабезпечення з питань тривалості
робочих змін, підвищення кваліфікації робітників, розміру денного заробітку працівників; з шахтами про постачання для заводу вугілля.
Відомості на виплату зарплати робітникам і службовцям.

Вигодський хімічний завод з переробки деревини, с. Вигода
Долинського повіту Станіславського воєводства
Ф. 621, 1 од. зб., 1924–1936 рр., Опис. Пол. мова.
На зберігання до ДАІФО документи надійшли в 1960 р.

Журнал обліку відпусток робітників і службовців заводу.

Болехівський соляний завод, м. Болехів
Долинського повіту Львівської губернії
Болеховскій казенный соляной заводъ
Ф. 614, 2 од. зб., 1914–1915 рр. Опис. Рос. мова.
На зберігання до ДАІФО документи надійшли в 1959 р.

Відомості про кількість виробленої солі та коштів, що надійшли від
її продажу.

Косівський державний соляний завод, м. Косів
Косівського повіту Чернівецької губернії
Коссовскій казенный соляной заводъ
Ф. 615, 7 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос., пол. мови.
На зберігання до ДАІФО документи надійшли в 1959 р. з Київського обласного
історичного архіву.

Розпорядження уповноваженого Міністерства фінансів з питань
діяльності заводу.
Відомості про кількість виробленої і використаної солі, надходження
і витрати коштів, одержаних від виробництва солі.
Листування з начальниками Косівського і Печеніжинського повітів,
військовими частинами з питань постачання солі для потреб населення.
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Списки, відомості на виплату зарплати робітникам і службовцям
заводу.

Шкіряний завод Якуба Маргошеса в м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Jakób Margoshes fabriс skór Stanisławów
Ф. 312, 6 од. зб., 1923–1936 рр. Опис. Пол., нім. мови.
Займався вичинкою, фарбуванням шкіри, доставкою шкіри на взуттєві фабрики.
Власником заводу був Якуб Маргошес. Націоналізований в 1939 р.

Циркуляри “Спілки власників шкіряних заводів Польщі” за 1934,
1936 рр.
Креслення і технічний опис устаткування для очищення використаної
у виробництві води.
Листування з фірмами та підприємствами з питань постачання хімікатів і барвників для вичинки шкіри, доставки шкіри на взуттєві фабрики.

Екстрактний завод Гайдингера у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Fabryka ekstraktów garbarskich K. Haidinger i Spółka
w Stanisławowie
Ф. 315, 4 од. зб., 1935–1938 рр. Опис. Нім., пол. мови.
Займався виготовленням екстрактів для обробки шкіри з деревини різних порід
та доставкою їх для шкірзаводів.

Місячні відомості про збут продукції.
Листування з підприємствами лісової промисловості про постачання
сировини для виготовлення екстрактів, зі шкірзаводами про постачання їм
екстрактів для обробки шкіри.

Спирто-дріжджовий завод Лібермана у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Filip i Babeta Liebermann fabryka spiritusu i drożdźy
prasowanych w Stanisławowie. Spółka akcyjna
Ф. 314, 35 од. зб. 1912–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Займався випуском і збутом пресованих дріжджів, виробництвом і очищенням
спирту. Входив до складу об’єднання дріжджових заводів Польщі. Націоналізований в 1939 р.

Статут Торгово-промислової палати у Львові та її бюджет на 1929 р.
Циркуляри “Дирекції спиртових монополій ” (1925).
Протоколи засідань і звіти правління акціонерного товариства “Ліберман Філіп і Ко”, “Фонду пожертв” фірми Лібермана; засідань правління
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“Спілки власників дріжджових заводів Польщі”, комісій з перевірки технології виробництва дріжджів і спирту.
Копії нотаріальних договорів про продаж земельних ділянок Лібермана, купівлю-продаж нафтових полів в с. Дзвиняч Богородчанського повіту.
Справа про будівництво залізничної гілки до заводу Лібермана в
Станіславі.
Десятирічний план розвитку лісового господарства Лібермана в с. Загвіздя Станіславського повіту (1933–1943).
Плани заводських будівель, креслення і технічні описи машинного
устаткування заводу.
Акти комісій з перевірки технічного стану вимірювальних приладів,
устаткування заводу, якості продукції.
Статистичні таблиці збуту дріжджів.
Договір про об’єднання в картель дріжджових підприємств Польщі.
Листування з картелем виробників дріжджів та іншими установами
про збут дріжджів, постачання сировини для виробництва спирту, з питань
фінансово-господарської діяльності заводу.
Відомості на виплату зарплати робітникам і службовцям заводу.

6.1.3. Електростанції
Станіславська міська електростанція, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Elektrownia miejska w Stanisławowie
Ф. 45, 34 од. зб., 1925*–1941 рр. Опис. Пол., нім. мови.
Збудована в 1929 р., а запущена в дію в 1930 р. Знаходилась у комунальній власності міста. Націоналізована в 1939 р.

План роботи електростанції на 1937–1941 рр. План підземної електричної мережі міста.
Бюджети на 1931–1932, 1936–1938 рр. Кошториси витрат на будівництво електростанції й прокладання водопроводів.
Технічний опис пускового двигуна.
Місячні статистичні звіти про виробництво і споживання електро
енергії. Фінансові звіти про виконання бюджету.
Листування міської управи м. Станіслава з питань розробки проектів,
кошторисів на будівництво електростанції, придбання обладнання, устаткування, електричного кабелю, вимірювальних приладів, апаратури та з інших фінансово-господарських питань.

*Документи фонду за 1925–1929 рр. – це листування магістрату міста
Станіслава із Львівською політехнікою з питань розробки проекту, будівництва й
оснащення Станіславської міської електростанції.
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6.1.4. Друкарні
Друкарня Хованця у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Drukarnia i litografja Stanisława Chowańca w Stanisławowie
Ф. 317, 23 од. зб., 1908–1938 рр. Опис. Нім., пол. мови.
Виконувала замовлення установ і організацій на друк типографської продукції.

Фінансові звіти.
Листування із Дирекцією залізниць у Станіславі, польськими та німецькими фірмами про доставку друкарських машин, устаткування, електромоторів, виконання замовлень на друк продукції.
Відомості про відрахування прибуткового податку з фонду зарплати
робітників і службовців друкарні та внесків до фондів праці і безробітних.
План приміщення готелю “Ревера” в м. Станіслав.
Кошториси на встановлення парового опалення та внутрішньої електропроводки в приміщенні поштового відділення та готелю “Ревера”.

6.2. БУДІВНИЦТВО
6.2.1 Управління з регуляції рік
6 фондів, 153 од. зб., 1885–1943 рр. Описи.
Створені на основі законів Австро-Угорщини про регуляцію рік у Галичині: від
1 липня 1886 р. – про регуляцію річки Гнила Липа; 1 травня 1893 р. – ріки Дністер (на ділянці Розвадів – Журавно); 18 травня 1896 р. – гірських потоків, приток
Дністра; 29 квітня 1899 р. – річки Лімниця. Займалися розробкою креслень гідроспоруд для регуляції рік та перевірянням ходу робіт з їх будівництва, складанням планів, звітів, кошторисів витрат.

Управління з регуляції річок Бистриця Надвірнянська та
Бистриця Солотвинська, м. Станіслав Станіславського повіту
C. K. Kierownictwo budowy regulacyi “Bystrzyc” w Stanisła
wowie
Ф. 441, 45 од. зб., 1888–1921 рр. Опис. Пол. мова.
Циркуляри Галицького намісництва про надання одноразової допомоги службовцям у зв’язку з війною.
Протоколи засідань комісії регуляції рік у Львові з перевірки ходу
робіт.
Плани робіт, креслення, проект бюджету на проведення робіт з регуляції рік Бистриця Надвірнянська і Бистриця Солотвинська.
Технічні, статистичні, текстові звіти про хід будівельних робіт, виконання бюджетів, кількість робітників.
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Листування з Галицьким намісництвом, Крайовим гідрографічним і
топографічним відділами у Львові, фінансовою палатою та повітовим староством у Станіславі з питань проведення будівельних робіт.
Угоди купівлі-продажу земельних ділянок для ведення робіт з регуляції рік.
Списки робітників, зайнятих на будівельних роботах з регуляції рік
(1910).

Управління з регуляції річки Ворона*, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
C. K. Kierownictwo budowy regulacyi rzeki Worony Regulacya
rzeki Worony. Кierownictwo budowy
Ф. 488, 6 од. зб., 1911–1937, 1942–1943 рр. Опис. Пол., нім. мови.
Технічний проект, креслення, розрізи та кошторис витрат на регуляцію р. Ворона.
Технічний звіт до проекту регуляції річки.

Управління з регуляції річки Гнила Липа, м. Станіслав
Станіславського повіту
C. K. Kierownictwo budowy regulacyi Gniłey Lipy
w Stanisławowie
Ф. 51, 7 од. зб., 1885–1913 рр. Опис. Пол. мова.
Креслення, плани-проекти та кошториси витрат на будівництво регуляційних споруд.
Технічні звіти та журнали обліку ходу будівельних робіт.

Управління з регуляції ріки Дністер, м. Станіслав
Станіславського повіту
C. K. Kierownictwo budowy regulacyi Dniestru w Stanisławowie
Ф. 49, 84 од. зб., 1889–1920 рр. Опис. Пол., нім. мови.
робіт.

Циркуляри Галицького намісництва з питань ведення будівельних

Протоколи засідань комісії з регуляції р. Дністер про викуп та оренду
земельних ділянок під будівництво.
Звіти, рапорти та журнали обліку будівельних робіт.
Плани-проекти, креслення, технічні описи регуляційних споруд.
Листування з Галицьким намісництвом, фінансовою палатою з питань виділення, купівлі та оренди земельних ділянок, доставки будівельних
*Документи з питань діяльності управління зберігаються також у фонді
Станіславського повітового староства (Див.: ДАІФО, ф. 6, оп. 2, спр. 579, арк. 1–38).
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матеріалів і ведення будівельних робіт, побудови валу з метою укріплення
берегів р. Дністер.
Анкети службовців управління, списки робітників, зайнятих на будівельних роботах.

Управління з регуляції річки Лімниця, м. Калуш
Калуського повіту
C. K. Kierownictwo regulacyi Łomnicy w Kałuszu
Ф. 486, 9 од. зб., 1900–1911 рр. Опис. Пол. мова.
Протокол засідання Калуської комісії з регуляції рік Лімниця і Чечва
від 12 серпня 1904 р.
Звіти та рапорти про хід будівельних робіт.
Листування з Галицьким намісництвом, фінансовою палатою та іншими установами з питань регуляції річки.
Креслення, кошториси витрат на будівництво регуляційних споруд.
Журнали обліку робіт.

Управління з регуляції річки Сівка, м. Калуш
Калуського повіту
Regulacya rzeki Siwki. Kierownictwo budowy w Kałuszu
Ф. 487, 2 од. зб., 1908–1914 рр. Опис. Пол. мова.
Звіти про хід будівельних робіт за 1910–1912 рр.
Креслення і розрізи водних споруд з регуляції річки Сівка та її приток.

6.2.2. Установи із встановлення збитків,
заподіяних війною 1914–1918 рр.
Повітові комісії із встановлення збитків,
заподіяних приватним особам війною 1914–1918 рр.
2 фонди, 11950 од. зб., 1920–1922 рр. Описи. Пол. мова.
Організовані в 1919 р. на підставі постанови Ради Міністрів Польщі від 10 травня 1919 р.73 Підпорядковувались Головній оціночній комісії у Львові. До їх функцій входило визначення розміру збитків, заподіяних приватним особам під час
Першої світової війни. При визначенні розміру збитків враховувалось втрачене
в результаті пограбування, знищення, пошкодження, конфіскації або примусового продажу рухоме й нерухоме майно, вивезені або вилучені цінні папери, банківські вклади, готівка, примусове позбавлення права користування нерухомим
чи рухомим майном. Оціночні акти передавались до Головної оціночної комісії,
яка затверджувала обсяги збитків. Ліквідовані у 1923 р.
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Богородчанська повітова комісія із встановлення збитків,
заподіяних приватним особам війною 1914–1918 рр.,
м. Богородчани Богородчанського повіту
Станіславського воєводства
Miejscowa komisja szacunkowa w Bogorodczanach
Ф. 54, 3903 од. зб., 1920–1922 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про встановлення і визначення розмірів збитків, заподіяних
приватним особам війною 1914–1918 рр.

Станіславська повітова комісія із встановлення збитків,
заподіяних приватним особам війною 1914–1918 рр.,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Miejscowa komisja szacunkowa w Stanisławowie
Ф. 53, 8047 од. зб., 1917–1924 рр. Опис. Пол. мова.
Справи про встановлення і визначення розмірів збитків, заподіяних
приватним особам війною 1914–1918 рр.

6.2.3. Повітові бюро з відбудови господарства.
Будівельні експозитури
Повітові бюро з відбудови господарства
2 фонди, 47 од. зб., 1920–1932 рр. Описи. Пол. мова.
Організовані в березні 1920 р. відповідно до постанови Ради міністрів Польщі від
2 березня 1920 р.74 Підпорядковувались Станіславській окружній Дирекції з відбудови міст і сіл. До їх компетенції входило: співпраця з оціночними комісіями з
метою вивчення розмірів руйнувань та надання державної фінансової допомоги;
технічний нагляд за будівельними роботами; надання технічної допомоги у відновленні будинків; оцінка проектів відбудови; розподіл будівельних матеріалів
та організована доставка їх до місця призначення. Ліквідовані в червні 1924 р.75

Богородчанське повітове бюро з відбудови господарства,
м. Богородчани Богородчанського повіту
Станіславського воєводства
Powiatowe biuro odbudowy w Bogorodczanach
Ф. 55, 20 од. зб., 1920–1923 рр. Опис. Пол. мова.
Циркуляри, інструкції, директиви міністерств внутрішніх справ, громадських робіт, Львівської окружної дирекції з відбудови господарства про
організацію та фінансування комітетів допомоги з відбудови зруйнованого
війною господарства.
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Протоколи засідань Богородчанського повітового комітету з відбудови про хід відбудови початкових шкіл повіту.
Звіти, відомості про кількість зруйнованих під час війни будинків, хід
відбудови шкіл, церков, житлових будинків, господарських споруд.
Листування з Львівським окружним управлінням, Станіславською окружною дирекцією з відбудови господарства про хід відбудови шкіл.
Списки сіл та приватних осіб повіту, яким були завдані війною збитки.

Станіславське повітове бюро з відбудови господарства,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Powiatowe biuro odbudowy w Stanisławowie
Ф. 52, 27 од. зб., 1921–1932 рр. Опис. Пол. мова.
Циркуляри, директиви Міністерства громадських робіт, Станіслав
ської окружної дирекції про хід відбудови господарства.
Протоколи засідань повітових комісій з відбудови господарства про хід
відбудови початкових шкіл, діяльність кредитно-позичкових спілок, надання
грошових позик на відбудову та спорудження будинків в м. Надвірній.
Звіти, відомості про хід відбудови шкіл, церков, житлових будинків,
надходження і витрачання будівельних матеріалів, кількість зруйнованих
війною будівель.
Листування з Львівською окружною дирекцією з відбудови господарства, повітовими комісіями, повітовою шкільною радою з питань надання кредитів на відбудову шкіл і церков, про хід відбудовчих робіт, ремонт
римо-католицького костелу в м. Станіславі.
Проекти, технічні описи і кошториси на відбудову греко-католицької
церкви в м. Станіславі.
Заяви окремих осіб про надання їм позик на відбудовчі роботи.
Списки працівників бюро.

Богородчанська будівельна експозитура секції відбудови
поселень, м. Богородчани Богородчанського повіту
Станіславського воєводства
Ekspozytura budowlana Кrajowego Urzędu Odbudowy
w Bohorodczanach
Ekspozytura budowlana Sekcyi Odbudowy Osiedli
w Bohorodczanach
Ф. 56, 15 од. зб., 1919–1922 рр. Опис. Пол. мова.
Займалась питаннями обліку зруйнованих будівель, церков, шкіл, помешкань і
надання будівельних матеріалів для їх відбудови.

Циркулярні розпорядження Львівського крайового Управління з відбудови господарства про порядок надання будівельних матеріалів.
Статут “Спілки працівників Крайового центрального правління з відбудови господарства в Галичині”.
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Протоколи засідань повітової комісії з розподілу будівельних матеріалів для відбудови сіл у повіті.
Статистичні відомості про кількість, зруйнованих і відбудованих
шкіл, церков, житлових будинків у повіті.
Список шкіл повіту, зруйнованих під час Першої світової війни.

Станіславська будівельна експозитура Управління
з відбудови Галичини, м. Станіслав Станіславського повіту
Centrala Krajowa dla gospodarczej odbudowy Galicyi.
Ekspozytura budowlana c. k. Namiestnictwa C.O.G.
w Stanisławowie
Ф. 18, 41 од. зб., 1917–1921 рр. Опис. Пол. мова.
Вирішувала питання надання фінансової та матеріальної допомоги для відбудови Галичини, розглядала заяви окремих осіб про виділення коштів на відбудову
зруйнованих під час воєнних дій будинків, господарських споруд.

Циркуляри і розпорядження Центрального управління з відбудови
Галичини про порядок надання фінансової та матеріальної допомоги для
проведення відбудовчих робіт.
Листування з Центральним управлінням з відбудови Галичини про
будівництво криниць.
Плани, креслення та кошториси витрат на відбудову зруйнованих
приміщень.
Заяви окремих осіб про надання коштів для відбудови зруйнованих
під час воєнних дій будинків, господарських споруд.

6.3. Транспорт
Станіславське відділення Львівської окружної Дирекції
державних залізниць*, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Dyrekcja kolei państwowych w Stanisławowie
Dyrekcja okręgowa kolei państwowych w Stanisławowie
Dyrekcja okręgowa kolei państwowych we Lwówie.
Oddział w Stanisławowie
Ф. 44, 249 од. зб., 1906–1939 рр. Опис. Пол., нім. мови.
Дирекція залізниць у Станіславі була створена в 1892 р.; розпочала свою роботу
1 липня 1894 р.76 Її адміністрації підлягало 956 км прикарпатських і буковинських ліній, а в 1898 р. – вже 1490 км. Новому управлінню підпорядковувалось
керівництво руху в Чернівцях. Згідно з п. 318 Сен-Жерменської мирної угоди

*Документи Львівської окружної дирекції залізниць зберігаються в ЦДІА
України, м. Львів (Див.: Центральний державний історичний архів України,
м. Львів. Путівник. – Львів–К., 2001. – С. 158).
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від 10.09.1919, всі лінії, весь рухомий і нерухомий склад залізниць Галичини
переходив у власність польської держави. Польські державні залізниці (Polskie
Kolei Państwowe) були розділені на кілька дирекцій. Галицькі увійшли до складу Краківської, Львівської та Станіславської77. В 1918 р. Дирекція залізниць у
Станіславі була реорганізована в Окружну дирекцію державних залізниць у
м. Станіславі78. Ліквідована 15 листопада 1934 р. на основі розпорядження міністра
комунікацій від 23 жовтня 1934 р.79 Її функції передані Станіславському відділенню Львівської окружної дирекції державних залізниць. Націоналізоване в 1939 р.

Циркулярні розпорядження, інструкції міністерств шляхів сполучення, комунікацій Польщі, Окружної дирекції залізниць у Львові, директора
і начальників служб Станіславської окружної дирекції залізниць з питань
роботи залізничного транспорту.
Протоколи конференцій, з’їздів директорів і начальників відділів окружних дирекцій залізниць Польщі.
Звіти про виконання бюджету, охорону залізничних дільниць, чисельність працівників на станціях Львівської окружної залізниці, діяльність
Львівської залізничної ощадно-кредитної спілки.
Справи про розслідування нещасних випадків на виробництві.
Відомості про кількість проданих квитків.
Списки членів Станіславської залізничної ради, курсантів фінансовобухгалтерських та курсів експлуатації залізниць при Окружній дирекції державних залізниць у Львові.
Особові справи залізничників.

6.4. ФІНАНСОВІ ОРГАНИ
Станіславська фінансова палата, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Izba skarbowa w Stanisławowie
Ф. 58, 1016 од. зб., 1913–1939 рр. Опис, огляд. Пол. мова.
В 1930 р. у Львові були організовані дві фінансові палати: І – для Львівського,
ІІ – для Станіславського і Тернопільського воєводств80. З 1 квітня 1935 р. ІІ палата була переміщена в м. Станіслав і перейменована на Станіславську фінансову палату, діяльність якої поширювалась тільки на територію Станіславського
воєводства. Територія Тернопільського воєводства відійшла до компетенції І фінансової палати у м. Львів81. Палата безпосередньо підпорядковувалась Міністер
ству фінансів Польщі. На чолі її стояв голова, призначений міністром фінансів. У
її підпорядкуванні були фінансове управління, управління акцизів і державних
монополій та фінансові каси. До сфери діяльності палати входили: виконання
вказівок та розпоряджень Міністерства фінансів, пов’язаних з виконанням державного бюджету; нагляд за діяльністю фінансових управлінь, торговельних і
промислових підприємств, фінансових кас, управлінь акцизів і державних монополій та правильністю нарахування і стягнення податків із населення. Припинила діяльність у 1939 р.

Циркуляри Міністерства фінансів, Станіславської фінансової палати
про оподаткування підприємств, ведення діловодства, фінансових операцій,
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прийняття, звільнення з роботи та оплати праці службовців фінансових управлінь Станіславського воєводства.
Протоколи нарад начальників фінансових управлінь, засідань торговельно-промислової секції при фінансовій палаті з питань розгляду скарг
платників податків.
Бюджети повітових відділів самоврядування (1938–1939).
Звіти, огляди, відомості Міністерства фінансів, фінансової палати,
фінансових управлінь про стан лісової й гірничої промисловості, торгівлі,
сільського господарства, оподаткування підприємств, надходження і збір
податків, роботу фінансових управлінь з примусового стягнення податків.
Звіт про діяльність президії і бюро Львівської торгово-промислової
палати за 1935–1936 рр.
Статистичні звіти фінансових управлінь, Станіславської фінансової
палати про надходження податків і зборів.
Акти перевірки роботи фінансових управлінь.
Листування з Міністерством фінансів, Генеральною прокуратурою
у Львові, фінансовими управліннями з питань розгляду заяв осіб, які по
страждали від посухи, про звільнення від сплати земельної ренти; передачі
до скарбниці майна осіб, які не залишили спадкоємців; нарахування і стягнення податків із власників промислових і торговельних підприємств, домовласників, парафій воєводства.
Прейскуранти цін на продовольчі й промислові товари за 1936, 1937 рр.
Списки промислових і торговельних підприємств Станіславського
воєводства, що підлягали оподаткуванню фінансовими палатами інших воєводств.
Списки великих промислових і торговельних підприємств Станіслав
ського воєводства.
Списки землевласників воєводства та власників гірських пасовищ
(полонин) Надвірнянського повіту.
Списки службовців фінансової палати і фінансових управлінь
Станіславського воєводства.
Особові справи, послужні списки та анкетні листи працівників фінансових управлінь.
Відомості на виплату зарплати працівникам фінансових органів
Станіславського воєводства.

Станіславське фінансове управління державними акцизами
та монополіями, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Urząd scarbowy akcyz i monopolów państwowych
w Stanisławowie
Ф. 57, 302 од. зб., 1926–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Організоване 1 вересня 1925 р.82 До його компетенції входило: нагляд за виробництвом, якістю продукції і торгівлею товарами, на які встановлена державна
монополія, надходженням податків за продаж цих товарів; надання окремим особам дозволів на право торгівлі товарами, на які встановлена державна монополія.
Припинило діяльність у 1939 р.
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Циркуляри, директиви, розпорядження Міністерства фінансів,
Львівської й Станіславської фінансових палат про зміни до закону про
виплату держмита, відповідальність за фінансові злочини, закриття соляних озер.
Протоколи нарад керівників адміністративних органів Станіславського повіту.
Протоколи перевірки стану роботи і якості продукції горілчаних, пивоварних, тютюнових і нафтопереробних заводів.
Місячні звіти Станіславського фінансового управління державними
акцизами і монополіями про економічний стан Станіславського фінансовоакцизного округу.
Місячні та річні звіти про роботу районних відділень фінансового
контролю.
Квартальні звіти про кількість виданих патентів на право торгівлі виробами, на які встановлена державна монополія.
Відомості про наявність, кількість спиртових і пивоварних заводів,
надходження податків від цих заводів; інструкція з виробництва спирту.
Справи про притягнення окремих осіб до відповідальності за порушення правил торгівлі товарами, на які встановлена державна монополія.
Рішення про видачу дозволу товариству “Просвіта” на проведення
розіграшу лотереї в селах Станіславського повіту.
Коментарі та пояснення до кримінально-фінансового Кодексу законів
Польщі.
Листування з Львівською і Станіславською фінансовими палатами,
Коломийським фінансовим управлінням державними акцизами і монополіями, Рогатинським магістратом, дирекціями фабрик, заводів, власниками
підприємств про видачу дозволу на торгівлю товарами, на які встановлена
державна монополія; експлуатацію соляної копальні в с. Молодків Надвірнянського повіту та з інших питань.
Списки працівників районних відділень фінансового контролю, власників пивних магазинів і тютюнових кіосків, бджолярів Станіславського фінансово-акцизного округу.

ФІНАНСОВІ УПРАВЛІННЯ
2 фонди, 51 од. зб., 1935–1939 рр. Описи.
Організовані 20 квітня 1929 р.83 До їх компетенції входило: нарахування і стягнення податків з промислових, торговельних підприємств, кредитно-споживчих
кооперативів, сільського і міського населення; надання пільг при оподаткуванні.
Припинили свою діяльність в 1939 р.

Перше Станіславське фінансове управління, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
І Urząd skarbowy w Stanisławowie
Ф. 59, 40 од. зб., 1936–1939 рр. Опис. Пол. мова.
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Циркуляри Станіславської фінансової палати про порядок стягнення
податків і зборів.
Місячні статистичні звіти про надходження податків і зборів.
Справи про нарахування прибуткового податку з українських, польських споживчих кооперативів, сільськогосподарських гуртків, позичкових
кас в селах Станіславського повіту.
Списки платників податків сіл Іваниківка, Крихівці, Медуха, Пациків,
Посіч, Старий Лисець, Тумир Станіславського повіту та міст Станіслав, Галич, Богородчани.

Друге Станіславське фінансове управління, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
ІІ Urząd skarbowy w Stanisławowie
Ф. 60, 11 од. зб., 1935–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Циркуляри Станіславської фінансової палати з питань відрахування
коштів із зарплати робітників і службовців у фонд праці.
Інструкція про облік і класифікацію земельних ділянок.
Місячні інформації про надходження податків і зборів у Станіслав
ському воєводстві.
Листування із Станіславською фінансовою палатою з питань оподаткування успадкованого майна, надання пільг з оподаткування дрібних торговельних установ.

Станіславське відділення державного “Банку польського”,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Bank Polski. Oddział w Stanisławowie
Ф. 306, 321 од. зб., 1918* –1939 рр. Опис. Пол. мова.
Організоване в 1924 р.84 Займалось кредитуванням підприємств, фірм, торговельних установ; проводило операції з іноземною валютою, цінними паперами;
скуповувало акції промислових і торговельних підприємств, дорогоцінні метали, закордонну валюту; приймало грошові вклади; відкривало поточні рахунки
акціонерним і кооперативним банкам, повітовим ощадкасам, власникам заводів
Станіславського воєводства. Припинило діяльність в 1939 р.

Циркуляри, директиви, інструкції дирекцій “Польської крайової позичкової каси” та “Банку польського” з питань купівлі, продажу, обміну іноземної валюти.
Службові інструкції працівників “Банку польського” про порядок ведення банківських операцій і бухгалтерського обліку.
Звіт про діяльність “Банку польського”.
*Документи за 1918–1924 рр. – це матеріали Станіславського відділення
“Польської крайової позичкової каси”.
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Фінансові звіти, баланси кредитно-кооперативних, повітових ощадних кас.
Відомості про рух векселів і іноземної валюти.
Інформації про платоспроможність різних фірм, установ, приватних осіб.
Акти ревізій діяльності відділення “Банку польського” в Станіславі.
Рішення кредитної комісії Станіславського відділення “Польської
крайової позичкової каси” про надання довгострокових позик.
Правила внутрішнього розпорядку дня службовців банку.
Листування з дирекціями головного відділення “Польської крайової
позичкової каси” та “Банку польського”, акціонерними і кооперативними
банками, повітовими ощадкасами, власниками заводів і промислових підприємств з питань використання кредитів, проведення операцій з іноземною валютою, відкриття повітових відділень держбанку, руху облігацій
державних позик та цінних паперів, надання довгострокових позик, плато
спроможності фірм і приватних осіб, відкриття поточних рахунків, проведення дисконтних операцій.
Касові книги, книги обліку руху іноземної валюти.
Документи з особового складу фондоутворювача: списки, анкети,
особові картки, відомості на видачу зарплати працівникам Станіславського
відділення.

Філія акціонерного іпотечного банку в м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
C. k. uprz. galic. akcyjny Bank hipoteczny we Lwowie
Filia akcyjnego banku hipotecznego w Stanisławowie
Ф. 307, 16 од. зб., 1900–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Центральне правління галицького акційного Банку гіпотечного знаходилось у
Львові.

Головні та касові книги.
Книги обліку руху валюти, рахунків клієнтів банку.

Станіславська повітова комунальна ощадна каса,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Komunalna kasa oszczędności powiatu Stanisławowskiego
w Stanisławowie
Ф. 66, 24 од. зб., 1927–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Каса займалась залученням грошових вкладів від населення; видачею кредитів
та пільг певним категоріям населення.

Заяви окремих мешканців сіл Станіславського повіту про надання їм
грошових позик.
Листування з організаціями, власниками промислових підприємств,
окремими особами з питань надання грошових позик, випуску облігацій народної позики.
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Калуська повітова кооперативна каса, м. Калуш
Калуського повіту Станіславського воєводства
Bank Ludowy w Kałuszu. Spółdz. zarejstr. z nieogr. odpowiedz.
Spółdzielcza Kasa Powiatowa. Spółdzielna z ogr. оdpow.
w Kałuszu
Ф. 311, 1 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Створена 14 грудня 1937 р. на базі ліквідованого 27.09.1934 Банку народного у
Калуші. Входила до Центральної каси сільськогосподарських товариств85.

Протоколи засідань наглядової ради Банку народного (з 1934 р. – Банку народного в ліквідації) в Калуші та членів наглядової ради кооперативної
повітової каси, у т. ч. кредитний статут (1932), протокол установчих зборів
про створення повітової кооперативної каси від 14.11.1937.

6.5. ТОРГІВЛЯ
Станіславська контрольно-торгoвельна комісія,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Komisia targowiskowa nadzorcza w Stanisławowie
Ф. 412, 11 од. зб., 1927–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Створена 26 лютого 1936 р.86 Підпорядковувалась Львівській окружній контрольно-торговельній комісії. Її завданням було здійснення контролю за торгівлею продукцією тваринництва, організацією і роботою ринків. Ліквідована в
1939 р.87

Накази і розпорядження президента Польщі, міністерств землероб
ства й аграрних реформ, промисловості й торгівлі з питань розвитку тваринництва, боротьби з інфекційними захворюваннями та ін.
Циркуляри, інструкції Львівської окружної контрольно-торговельної
комісії з питань основної діяльності.
Протокол з’їзду голів контрольно-торговельних комісій (18 листопада
1937 р., м. Львів).
Бюджети комісії.
Звіти про основну та фінансову діяльність, результати перевірки роботи комісії.
Статистичні звіти про кількість забитої худоби на бойнях Станіслав
ського воєводства.
Листування із Львівською окружною контрольно-торговельною комісією про поліпшення роботи комісії.
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Магазин електротехнічних приладів “Електро-Гольдер”
у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
“Elektro-Holder”. Zakład Radio-Elektrotechniczne w Stanisła
wowie
Ф. 324, 8 од. зб., 1929–1938 рр. Опис. Пол., нім. мови.
Фінансові звіти.
Угоди про купівлю та продаж в кредит радіоприймачів та іншого електроустаткування.
Листування з підприємствами, фірмами з питань постачання електротехнічних виробів та матеріалів.

6.6. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Львівське окружне земельне управління*, м. Львів
Львівського воєводства
Okręgowy urząd ziemski we Lwowie
Ф. 601, 166 од. зб., 1919–1928 рр. Опис. Пол. мова.
Створене в 1920 р. на базі Крайової аграрної комісії як керівний орган для повітових земельних управлінь. Його основним завданням було проведення в життя
аграрних реформ 1920 та 1925 рр. Займалось оформленням актів купівлі-продажу нерухомості, роздробленням (парцеляцією) земельних ділянок, проведенням меліорації, розглядала справи про закріплення прав власності на нерухоме
майно. На чолі окружного земельного управління стояв голова, який одночасно
був головою окружної земельної комісії. Їй підпорядковувались повітові земельні управління**. При окружних земельних управліннях діяли окружні земельні
комісії, які виносили рішення в справах про продаж й обмін земельних ділянок,
займалися регулюванням питань землекористування, давали заключення на ціни
на земельні ділянки. Апеляційною інстанцією на рішення комісії була Головна
земельна комісія. З 1928 р. функції регулювання земельних відносин на території
Станіславського воєводства були передані новоствореному Станіславському
окружному земельному управлінню***.

Циркуляри Головного земельного управління за 1923–1924 рр.
Рішення Львівського окружного земельного управління про надання
позик селянам.

*Документи фондоутворювача зберігаються також в ЦДІА України, м. Львів
(Див.: Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник. –
Львів–К., 2001. – С. 152).
**Див. описові статті ф. 38, 40 (с. 208–209).
***Див. описову статтю ф. 43 (с. 207–208).
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План дислокації окружних і повітових земельних управлінь Польщі
(1923–1924).
Місячні звіти про роботу інженера управління (1927).
Листування з Львівською крайовою, Головною земельними комісіями,
Станіславським воєводським управлінням, повітовими земельними управліннями, окружними судами про надання дозволів і затвердження договорів
купівлі-продажу землі, парцеляцію земельних ділянок або звільнення від
неї, внесення в іпотечні книги записів про право власності на землю.
Заяви окремих осіб про надання дозволів на купівлю-продаж землі.

Станіславське окружне земельне управління, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Okręgowy urząd ziemski w Stanisławowie
Ф. 43, 665 од. зб., 1894* –1939 рр. Опис, огляд. Пол. мова.
Розпочало діяльність 1 квітня 1928 р. згідно з розпорядженням Ради міністрів
Польщі від 6 грудня 1927 р.88 Підпорядковувалось Міністерству землеробства
й аграрних реформ. Розповсюджувало свою діяльність на територію Станіслав
ського воєводства. До його компетенції входило: виконання рішень сейму з аграрних питань у галузі перебудови землеустрою на території воєводства; проведення парцеляції державних земель; експертиза та розробка проектів меліорації
землі; надання дозволів на будівництво та експлуатацію водяних млинів; видача
позик селянам та осадникам на купівлю земельних ділянок, зведення житлових
та господарських будівель. Окружному земельному управлінню підпорядковувались повітові земельні управління**. Ліквідоване 31 грудня 1933 р.89

Циркуляри, директивні вказівки, інструкції міністерств фінансів, землеробства й аграрних реформ з основної діяльності, фінансових питань.
Протоколи засідань воєводської ради із земельного устрою, засідань і
рішення окружної земельної комісії.
Проекти-плани, технічні описи, кошториси на проведення меліоративних робіт.
Бюджети і фінансові звіти окружного і повітових земельних управлінь.
Звіти, відомості Міністерства землеробства й аграрних реформ,
Станіславського окружного і повітових земельних управлінь про роботу земельних органів, хід проведення земельної реформи на території Польщі і
воєводства, стан меліоративних робіт у воєводстві, діяльність Державного
земельного банку, кількість позик, наданих селянам та осадникам, парцеляцію державної землі у воєводстві, проведену роботу з об’єднання селян
ських земельних ділянок, хід будівництва житлових та господарських будівель.
*Документи фонду за 1894–1928 рр. – це матеріали Львівської окружної земельної управи, яка займалась вирішенням земельних питань у Станіславському
воєводстві до створення в 1928 р. Станіславського окружного земельного управління.
**Див. описові статті ф. 38, 40 (с. 208–209).
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Справи про розгляд скарг селян на порушення при об’єднанні земельних ділянок.
Листування з Міністерством землеробства й аграрних реформ, повітовими земельними управліннями з питань надання кредитів на проведення
земельної реформи та позик селянам та осадникам; видачі дозволів на будівництво та експлуатацію водяних млинів; об’єднання земельних ділянок селян; парцеляції державних, господарських і церковних земель; звільнення
землевласників від парцеляції їх земель; організацію зразкових сільських
господарств; внесення в іпотечні книги записів про права власності на куплені земельні ділянки.
Акти обстеження роботи повітових земельних управлінь.
Акти оцінки майна К. Любомирського – землевласника в селах Стрийського, Дрогобицького, Жидачівського повітів.
Заяви селян та осадників про надання їм позик.
Список земельних ділянок в селах Калуського повіту.
Список власників зразкових сільських господарств у селах воєвод
ства, земельних ділянок Калуського повіту, інженерів та працівників управління, мешканців повітів, які отримали позики.
Особові справи інженерів та технічних працівників окружного та
повітових земельних управлінь.
Відомості на виплату зарплати робітникам, зайнятим на меліоративних роботах.
Особові картки працівників управління.

ПОВІТОВІ ЗЕМЕЛЬНІ УПРАВЛІННЯ
2 фонди, 601 од. зб., 1918–1933 рр. Описи.
Створені на основі розпорядження Головного земельного управління від 23
серпня 1920 р.90 До 1928 р. підпорядковувались Львівському*, а з 1928 р. –
Станіславському окружному земельному управлінню**. До їх компетенції входило впровадження земельних законодавчих актів 1920, 1925 рр., надання пропозицій і заключень про розподіл державних земельних ділянок, парцеляцію та ін.
Діяльність окремих управлінь розповсюджувалася на один або декілька повітів.
Ліквідовані 31 грудня 1933 р.

Коломийське повітове земельне управління, м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Powiatowy urząd ziemski w Kołomyji
Ф. 40, 236 од. зб., 1920–1927 рр. Описи. Пол. мова.
землі.

Протоколи засідань гмінних земельних комісій з питань парцеляції

*Див. описову статтю ф. 601 (с. 206–207).
**Див. описову статтю ф. 43 (с. 207–208).
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Заяви селян сіл Городенківського, Коломийського, Косівського, На
двірнянського, Печеніжинського, Рогатинського, Снятинського, Станіслав
ського повітів про затвердження договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Станіславське повітове земельне управління, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Powiatowy urząd ziemski w Stanisławowie
Ф. 38, 365 од. зб., 1918–1933 рр. Опис, огляд. Пол. мова.
Циркулярні розпорядження Міністерства землеробства й аграрних реформ, Головного і Львівського окружних земельних управлінь з адміністративних і фінансово-господарських питань, про боротьбу зі спекуляцією земельними ділянками.
Інструкція про правила ведення діловодства в установах повітових
земельних управлінь.
Листування із Львівським і Станіславським окружними земельними
управліннями, гмінними управами з питань видачі дозволів на проведення парцеляції земельних ділянок, організації гмінних земельних комісій та
повітових експертних комісій із земельних питань.
Заяви селян про видачу дозволів на продаж та затвердження договорів
купівлі-продажу землі.

Cтаніславський воєводський сільськогосподарський
інспекторат Львівської земельної палати, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Lwowska izba rolnicza Inspektorat rolny na Województwo
Stanisławowskie
Ф. 41, 239 од. зб., 1933–1939 рр. Опис. Огляд. Пол. мова.
В липні 1934 р. переведений зі Львова в Станіслав91. До його компетенції входило: здійснення керівництва у галузі розвитку сільського господарства Станіслав
ського воєводства, нагляд за діяльністю сільськогосподарських організацій і товариств, взаємодія з органами самоуправління з питань сільського господарства.
Припинив діяльність в 1939 р.

Циркуляри, інформації, директивні вказівки та звіт Львівської земельної палати, Станіславського воєводського управління про розвиток сіль
ського господарства, тваринництва, птахівництва, лісівництва, контроль за
використанням гірських пасовищ, роботу сільськогосподарських гуртків.
Протоколи засідань правлінь Станіславського окружного сільськогосподарського товариства, повітових земельних комісій з питань розвитку
садівництва, лісівництва та гірських пасовищ.
Плани роботи повітових відділів землеробства з розвитку сільського господарства, тваринництва, розширення гірських пасовищ, діяльності
комітетів у справах сільської молоді.
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Звіти про роботу рефератів землеробства повітових відділів само
врядування, повітових агрономів та інструкторів із сільського господарства,
діяльність Станіславського окружного сільськогосподарського товариства,
сільськогосподарських гуртків Станіславського повіту.
Статистичні відомості про кількість населення, площу орної землі,
лісів, лук, пасовищ, поголів’я худоби, наявність сільськогосподарських організацій і товариств, організацію сільськогосподарських курсів.
Листування із Львівською земельною палатою, повітовими відділами
самоврядування з питань розвитку сільського господарства, роботи повітових комітетів у справах сільської молоді, організації з’їздів повітових агрономів, проведення посівних кампаній, застосування штучних добрив.
Особові справи службовців інспекторату.

Станіславська земельна палата, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Stanisławowska izba rolnicza w Stanisławowie
Ф. 523, 11 од. зб., 1939 р. Описи 1, 1д. Пол. мова.
Створена 21 липня 1939 р.92 Підпорядковувалась Львівській земельній палаті.
Займалась питаннями розвитку сільського господарства, тваринництва, організацією сільськогосподарських курсів. Припинила діяльність у вересні 1939 р.

Доповідна записка комісара від 21 серпня 1939 р. про утворення
Станіславської земельної палати.
Проект бюджету.
Місячні плани і звіти про розвиток сільського господарства.
Листування з Львівською земельною палатою, повітовими відділами
самоврядування з організаційно-адміністративних питань, про розведення
племінної худоби та організацію сільськогосподарських курсів та ін.
Списки працівників сільськогосподарських установ Станіславського
воєводства.

Станіславське воєводське бюро з фінансово-земельних
питань, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Wojewódzkie biuro do spraw finansowo-rolnych w Stanisławowie
Ф. 92, 730 од. зб., 1932–1939 рр. Опис, огляд. Пол. мова.
Створене на підставі розпоряджень Міністерства землеробства від 7 березня
1932 р. Розпочало свою діяльність 1 квітня 1932 р.93 як виконавчий орган воєводського комітету з фінансово-земельних питань. Начальника бюро призначав
міністр землеробства й аграрних реформ. До функцій фондоутворювача належали такі питання: співпраця з адміністративними, судовими та іншими органами в
справі виконання вказівок Центрального комітету з фінансово-земельних питань;
призначення експертів для врегулювання земельних спорів; укладання висновків
про парцеляцію землі; надання пільг із розстрочки боргів; зниження та списання
податків; примусове стягнення боргів та продаж майна боржників; вивчення пла-
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тоспроможності землевласників. Ліквідоване 1 квітня 1939 р.94, функції передані
Львівському бюро з фінансування сільського господарства.
Фонд надійшов у 1948 р. з Львівського обласного державного архіву.

Декрет та розпорядження президента Польщі про порядок конверсії
боргів у сільському господарстві.
Директиви, циркуляри, розпорядження, інструкції Міністерства землеробства й аграрних реформ, Центрального, Станіславського і Львівського
бюро з фінансово-земельних питань, Станіславського воєводського управління про організацію та роботу повітових управлінь з врегулювання земельних спорів, порядок погашення землевласниками позик, зниження цін
на земельні ділянки після парцеляції державних земель та з інших фінансово-земельних питань.
Протоколи нарад керівників воєводських бюро і повітових управлінь з фінансування сільського господарства, врегулювання земельних
спорів; засідань Станіславського воєводського комітету; нарад Львівського,
Станіславського і Тернопільського воєводських бюро.
Бюджети повітових управлінь з фінансування сільського господарства.
Звіти про діяльність Станіславського воєводського бюро з фінансовоземельних питань та повітових управлінь з фінансування сільського господарства.
Статистичні звіти Центрального бюро з фінансування сільського господарства про роботу воєводських і повітових бюро з фінансово-земельних
питань.
Звіти про кількість господарств на території Станіславського воєвод
ства з наявністю від 50 до 100 та від 100 й більше гектарів землі.
Акти обстеження роботи повітових управлінь з врегулювання земельних спорів та листування з питань усунення недоліків, виявлених у роботі.
Відомості про проведену в Станіславському воєводстві парцеляцію
землі, з метою погашення заборгованостей землевласників, та фінансову заборгованість окремих сільських господарствах (у розрізі повітів).
Відомості гмінних управ про розміри збитків, заподіяних селянським
господарствам стихійним лихом весною 1934 р.
Річні баланси повітових комунально-ощадних та позичково-кооперативних кас Станіславського воєводства за 1933 рік.
Описи, акти оцінки майна окремих землевласників та відомості про
фінансовий стан їх маєтків.
Листування з Міністерством землеробства й аграрних реформ з організаційних питань; з Центральним бюро з фінансово-земельних питань,
про ліквідацію Станіславського бюро з фінансово-земельних питань; з
Станіславським воєводським управлінням, повітовими управліннями з фінансово-земельних питань, адміністративними та судовими установами про
врегулювання земельних спорів, відстрочку або примусову виплату боргів,
зниження та списання податків із землевласників, проведення парцеляції
землі та примусовий продаж маєтків землевласників.
Списки землевласників, споживчих кооперативів та позичкових кас
Станіславського воєводства.
Список уповноважених для ведення контролю за виконанням судових
рішень з виплати боргів сільськими господарствами.
Особові справи службовців Станіславського воєводського бюро.
211

Станіславське повітове бюро з фінансово-земельних питань,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства
Powiatowe biuro do spraw finansowo-rolnych w Stanisławowie
Ф. 261, 844 од. зб., 1932–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Організоване в квітні 1932 р.* Було виконавчим органом повітового комітету з
фінансово-земельних питань. Підпорядковувалось Станіславському воєводському бюро з фінансово-земельних питань. Припинило діяльність в 1939 р.

Циркулярні розпорядження конверсійного комітету з врегулювання
позовних грошових спорів між боржниками і кредиторами (1935–1936).
Місячні звіти про діяльність Станіславського повітового арбітражного управління в майнових справах землевласників.
Місячні фінансові звіти бюро.
Статистичні відомості гмінних управ про кількість та розмір сіль
ських господарств в селах Станіславського повіту.
Листування з гмінними управами, гродськими судами і банками, фінансово-кредитними органами про врегулювання та конверсію боргів селян, наявність майна і заборгованостей у селян.
Описи майна селян, великих землевласників.

Станіславське воєводське арбітражне управління
в майнових справах землевласників, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majetkowych
Posiadaczy gospodarstw wiejskich w Stanisławowie
Ф. 93, 368 од. зб., 1932–1939 рр. Описи 1–2. Пол. мова.
Організоване в березні 1933 р.95 Очолював управління голова, якого призначав
міністр юстиції за погодженням з міністрами фінансів, землеробства й аграрних
реформ. Воєводському арбітражному управлінню підпорядковувались повітові
арбітражні управління**. Управління розглядало позовні грошові та земельні спори між землевласниками та кредиторами, питання відстрочки виплати
та примусового стягнення боргів. Ліквідоване в січні 1939 р., функції передані
Львівському арбітражному управлінню96.
Вперше документи фонду надійшли до ДАІФО у 1948 р.; у 1954 р. з держархіву
Львівської області надійшло ще 15 справ.

Протоколи засідань, рішень воєводського арбітражного управління
та листування з судовими органами з питань врегулювання позовних грошових, земельних спорів між землевласниками та кредиторами; відстрочки
примусового стягнення боргів.
Економічні характеристики фільварків акціонерного товариства
“Пшеворськ” у м. Городенка, селах Поточище, Рашків і Семаківці Городенківського повіту та інших населених пунктах Львівського воєводства.
*Див. описову статтю ф. 92 (с. 210–211).
**Див. описові статті ф. 268, 489 (с. 213–214).
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рами.

Справи за позовами осіб про виплату боргів, зниження орендної плати.
Заяви землевласників про розстрочку виплати боргів перед кредито-

ПОВІТОВІ АРБІТРАЖНІ УПРАВЛІННЯ
В МАЙНОВИХ СПРАВАХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ
2 фонди, 1327 од. зб., 1927–1939 рр. Описи.
Організовані в березні 1933 р. відповідно до постанови Ради міністрів Польщі
від 28 березня 1933 р.97 Голів повітових арбітражних управлінь призначав голова
арбітражного суду. Підпорядковувались воєводському бюро з фінансово-земельних питань*, займались розглядом і врегулюванням позовно-грошових спорів
між землевласниками і кредиторами, відстрочкою виплати боргів, зниженням
орендної плати. Припинили діяльність в 1939 р.
На зберігання до архіву фонди надійшли у 1948 р.

Коломийське повітове управління з врегулювання
земельних спорів, м. Коломия Коломийського повіту
Станіславського воєводства
Powiatowy urząd rozjemczy do spraw majątkowych posiadaczy
mniejszych gospodarstw wiejskich w Kołomyi
Ф. 489, 303 од. зб., 1928–1939 р. Опис. Пол. мова.
Протоколи засідань, рішення і постанови повітового арбітражного
управління та листування з судовими органами, повітовим бюро з фінансово-земельних питань про врегулювання позовно-грошових спорів між
землевласниками і кредиторами, відстрочку виплати боргів, припинення
примусового стягнення боргів.
Заяви селян про розстрочку виплати боргів.

Станіславське повітове управління з врегулювання
земельних спорів, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Powiatowy urząd rozjemczy do spraw majątkowych posiadaczy
mniejszych gospodarstw wiejskich w Stanisławowie
Ф. 268, 1024 од. зб., 1927–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Циркуляри Міністерства юстиції, землеробства й аграрних реформ,
Центрального та воєводського бюро з фінансово-земельних питань про врегулювання грошових і земельних спорів.
*Див. описову статтю ф. 415 (с. 301–302).
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Протоколи засідань, постанови, рішення повітового арбітражного управління.
Звіти про основну та фінансову діяльність управління.
Акти інспекторських перевірок управління.
Листування з судовими органами, повітовим бюро про врегулювання
позовно-грошових спорів між землевласниками і кредиторами, відстрочку
виплати боргів, припинення примусового стягнення боргів та з інших фінансово-земельних питань.

6.7. КООПЕРАЦІЯ
5 фондів, 18 од. зб. 1925–1944 рр. Описи. Укр. мова.
На зберігання до архіву документи надійшли в 1940, 1948, 1959–1960 рр.

Кооператив “Селянська праця” у с. Стецева Снятинського
повіту Станіславського воєводства
“Селянський труд”. Кооператива з обмеженою порукою
в Стецеві
Ф. 525, 2 од. зб., 1935–1942 рр. Опис. Укр. мова.
Протоколи засідань правління кооперативу.

Кооператив “Нове життя” у с. Акрешори*
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Кооператива “Нове Життя в Акрешорах”
Ф. 602, 1 од. зб., 1928–1938 рр. Опис. Укр. мова.
Протоколи засідань правління і наглядової ради кооперативу.

Споживчий кооператив “Селянська спілка” у с. Ляхівці
Станіславського повіту Станіславського воєводства
“Селянська спілка”. Загально-хліборобська кооператива по
закупу та збуту з відповідальністю уділами в Ляхівцях
Ф. 619, 3 од. зб., 1936–1944 рр. Опис. Укр. мова.
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів кооперативу.
Список пайовиків кооперативу.

* Нині – с. Бабинопілля.
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Споживчий кооператив “Любов” у с. Уїзд Рогатинського
повіту Станіславського воєводства
“Любов”. Кооператива з обмеженою порукою в Уїзді
Ф. 620, 11 од. зб., 1925–1944 рр. Опис. Укр. мова.
тиву.

Постанова Бережанського окружного суду про реєстрацію коопераСтатут кооперативу.
Річні та квартальні звіти, акти перевірки роботи кооперативу.
Головні книги.
Заяви мешканців села про прийом їх в члени кооперативу.
Списки членів та пайовиків кооперативу.

Господарсько-споживчий кооператив “Злука” у с. Довге
Калуське Калуського повіту Станіславського воєводства
Господарсько-споживча Спілка “Злука”. Кооператива
з обмеженою порукою в Довгім Калускім
Ф. 623, 1 од. зб., 1925–1939 рр. Опис. Укр. мова.
Протоколи засідань правління і заяви про вступ в члени кооперативу.

Станіславське окружне об’єднання споживчих товариств
залізничників, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Dyrekcja Związku Okręgowego Stowarzyszeń Spożywczych
Pracownikow Kolejowych Dyr. Stanisławówskej
Ф. 433, 7 од. зб., 1919 –1936 рр. Опис. Пол. мова.
Підпорядковувалось центральному правлінню у Варшаві. Об’єднувало споживчі
товариства працівників залізниць. До його складу входив і споживчий магазин
залізничників, зареєстрований як кооператив з обмеженою відповідальністю97.

Протоколи засідань правління та книги обліку господарських витрат
Окружного об’єднання споживчих товариств залізничників у Станіславі.
Касові та товарні книги споживчого магазину залізничників у
Станіславі.
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Р о з д і л 7.
УСТАНОВИ ПРАЦІ Й СОЦІАЛЬНОЇ ОПІКИ

Станіславський окружний наглядовий інспекторат праці
ІХ округу, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Inspektorat pracy IX okręgu w Stanisławowie
Ф. 5, 41 од. зб., 1919–1928 рр. Опис. Пол. мова.
Інспекторати праці на території Західної України створені згідно з указом уряду
Польщі від 2 березня 1920 р.99 на базі промислових інспекторатів, які діяли в період Австро-Угорщини. Вся територія Польщі (незалежно від адміністративнотериторіального поділу країни) відповідно до розпорядження Міністерства праці
й соціальної опіки від 18 травня 1921 р.100 була поділена на 53 округи, в кожному
з яких був створений інспекторат праці. Контроль за їх діяльністю здійснювали наглядові інспекторати. Наглядовому інспекторатові праці ІХ округу, який
розпочав діяльність 1 липня 1921 р., підпорядковувались два інспекторати праці
– Станіславський інспекторат праці 52-го (з 1928 р. – 45-го) округу* та Стрийський інспекторат праці 53-го округу. Фондоутворювач підпорядковувався Головному інспекторату праці у Варшаві. Наглядовий інспекторат праці здійснював
контроль за виконанням підприємствами і установами закону про охорону праці
та правил внутрішнього розпорядку, тривалістю робочого дня, оплатою праці,
наданням трудових відпусток та ін. Припинив діяльність у 1928 р. в зв’язку з
реорганізацією округів інспекторатів праці відповідно до розпорядження Міністерства праці й соціальної опіки від 20 лютого 1928 р.101

Розпорядження президента Польщі, циркуляри, директиви, інструкції
Головного інспектора праці при Міністерстві праці й соціальної опіки з питань основної діяльності.
Протоколи з’їздів окружних інспекторів праці.
Декларація Економічного комітету про покращення виробництва
сільськогосподарської продукції.
Проекти бюджетів інспекторату праці на 1924–1930 рр.
Квартальні звіти про діяльність інспекторату праці, місячні фінансові
звіти.
Донесення власників фабрик і підприємств воєводства про страйки
робітників та їх вимоги.
Відомості про кількість безробітних в Станіславському воєводстві.
Листування з Головним інспекторатом праці з питань діяльності
Станіславського окружного інспекторату праці, з Станіславським воєводським управлінням про надання приміщення для інспекторату праці в
м. Станіславі, з повітовими відділами самоврядування з питань затвердження розпорядку робочого дня для закладів торгівлі повіту.
*Див. описову статтю ф. 262 (с. 217–218).
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Станіславський інспекторат праці 45-го округу, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Inspektorat pracy 45 obwodu w Stanisławowie
Ф. 262, 1202 од. зб., 1921–1939 рр. Опис, огляд. Пол. мова.
Станіславський інспекторат праці 52-го округу розпочав діяльність з 1 липня
1921 р. відповідно до розпоряджень уряду Польщі від 2 березня 1920 і 18 травня
1921 р.102 Підпорядковувався Станіславському інспекторатові праці ІХ наглядового округу*. До складу Станіславського інспекторату праці входило 9 повітових
інспекторатів: Станіславський, Косівський, Печеніжинський, Тлумацький, Коломийський, Богородчанський, Городенківський, Надвірнянський і Снятинський103.
В 1928 р. відбулася реорганізація округів інспекторатів праці. Станіславський
інспекторат праці 52-го округу 1928 р. був перейменований на інспекторат праці
45-го округу104. Підпорядковувався Головному інспекторатові праці у Варшаві.
До його основних функцій входило: здійснення контролю за виконанням підприємствами та установами закону про охорону праці, колективних договорів,
правил внутрішнього розпорядку дня, нагляд за дотриманням законодавства про
тривалість робочого дня, надання відпусток, використання праці неповнолітніх
і жінок, діяльністю професійних організацій і забезпеченням їх прав; складання
статистичних звітів про кількість робітників на підприємствах, нещасні випадки,
стан техніки безпеки і санітарії. Припинив діяльність в 1939 р.

Циркуляри і директиви Міністерства праці й соціальної опіки, Голов
ного і Львівського окружного інспекторатів праці.
Статути професійних спілок працівників металургійної, деревообробної, лісової, хімічної, керамічної, легкої промисловості, будівельників,
працівників торгівлі й транспорту.
Звіти про діяльність інспекторату праці 45 округу, Палати власників
нафтопромислів про стан нафтової промисловості Польщі.
Інформаційні бюлетені Палати власників нафтопромислів у Бориславі.
Звіти, інформації, відомості, донесення і листування інспекторату
праці 45-го округу, власників промислових підприємств, нафтопромислів
з Львівським окружним інспекторатом праці, повітовими староствами,
органами суду, профспілками з питань страйків робітників, порушення
закону про 8-годинний робочий день, стану техніки безпеки і санітарії на
промислових підприємствах, закриття підприємств і звільнення робітників, укладання колективних договорів між робітниками і підприємцями,
наявності та реєстрації профспілок, нещасних випадків на виробництві,
кількості безробітних в окрузі, затвердження планів будівництва і видачі
дозволів на відкриття промислових підприємств, розгляду скарг робітників
на порушення 8-годинного робочого дня, незаконне звільнення з роботи,
невиплату заробітку.
Акти обстеження промислових підприємств.
Характеристика стану промисловості округу.
Протоколи засідань арбітражних комісій з питань розгляду конфліктів
між землевласниками і сільськогосподарськими робітниками, домовласниками і двірниками міста Станіслава.
Колективні договори і листування з галузевими профспілками з питань їх заключення.
*Див. описову статтю ф. 5 (с. 216).
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Плани і технічні описи промислових підприємств.
Списки неповнолітніх, зайнятих на підприємствах воєводства.
Список великих землевласників Городенківського, Косівського, Надвірнянського, Снятинського та Станіславського повітів Станіславського
воєводства (1939).

Державне управління з працевлаштування й опіки
над емігрантами у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства*
Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy i Opieki nad
Wychodźcami w Stanisławowie
Ф. 513, 103 од. зб., 1922–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Організоване в 1919 р. на підставі декрету президента Польщі від 27 січня
1919 р.105 Підпорядковувалось Міністерству праці й соціальної опіки. До функцій фондоутворювача входило: набір та укладання контрактів з робітниками,
що бажали виїхати за кордон; надання інформації про умови праці за кордоном;
посередництво в отриманні кредитів на подорож та обмін грошей; нагляд за організацією для емігрантів транспорту і видача пільгових квитків; надання допомоги в отриманні еміграційних паспортів; опіка над емігрантами; збір даних
та укладання статистичних звітів про міграції населення. Ліквідоване в березні
1934 р. відповідно до розпорядження Міністра праці й соціальної опіки від 15
березня 1934 р.106 Функції передані Станіславському окружному управлінню
фонду безробітних**.
На зберігання до архіву документи надійшли у 1949 р.

Циркуляри й інструкції Міністерств праці й соціальної опіки, внутрішніх справ та еміграційного управління про порядок відправки осіб за
кордон, вербування безробітних на сезонні роботи, порядок оформлення
документів і видачі емігрантам паспортів.
Інформації еміграційного управління про умови еміграції в Америку,
Африку, Аргентину та інші країни.
Місячні та квартальні звіти про роботу приватних бірж праці.
Акти ревізії фінансової діяльності Станіславської біржі праці, приватних бірж праці в м. Станіславі.
Відомості повітових староств про кількість робітників, які виїхали на
сезонні роботи в Німеччину, емігрували в Канаду, наявність приватних бірж
праці у воєводстві.
Договори між Станіславською еміграційною біржою праці та іноземними біржами про відправку робітників на сезонні роботи в Німеччину і
Туреччину.
Листування з еміграційними управліннями з питань відправки емігрантів у Канаду, вербування безробітних на лісозаготівельні роботи в Туреччину, Чехословаччину, трудової міграції в Німеччину, Францію та ін.
* Загальновживана назва фонду – Станіславська еміграційна біржа праці.
** Див. описову статтю ф. 264 (с. 219).
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Реєстраційні картки безробітних; жителів Долинського, Жидачівського, Калуського, Станіславського, Тлумацького повітів, завербованих на сезонні роботи до Німеччини в 1929 р.
Заяви окремих осіб про видачу їм дозволу на еміграцію до різних
країн (1928–1930).
Списки завербованих на виїзд осіб та емігрантів.

Станіславське окружне управління фонду безробітних,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobocia w Stanisławowie
Ф. 264, 167 од. зб., 1925–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Організоване в кінці 1924 р. на підставі розпорядження Міністра праці й соціальної опіки від 26 вересня 1924 р.107 Підпорядковувалось Головному управлінню
фонду безробітних при Міністерстві праці й соціальної опіки. Управління через
свій виконавчий орган – Дирекцію фонду безробітних – здійснювало загальне
керівництво діяльністю фонду безробітних, контроль за правильністю відрахувань підприємцями коштів у фонд безробітних, вело облік безробітних і надавало
їм допомогу. В 1934 р. управлінню було передано і функції з працевлаштування
безробітних ліквідованого управління посередництва праці і опіки над емігрантами. Припинило діяльність 1 квітня 1935 р.108

Циркуляри, інструкції, розпорядження Міністерства праці й соціальної опіки, Головного управління і Дирекції фонду безробітних.
Протоколи службових нарад керівників окружних управлінь фонду
безробітних Польщі і службовців Станіславського окружного управління,
членів кас взаємодопомоги, засідань окружної комісії з розгляду скарг безробітних про невиплату їм допомоги.
Квартальні звіти про роботу окружної конфліктної комісії фонду безробітних.
Звіти про перевірку діяльності відділень Станіславського окружного
управління фонду безробітних, кас взаємодопомоги.
Акти перевіряння правильності відрахувань із зарплати робітників і
службовців коштів у фонд безробітних.
Листування з повітовими судами про примусове стягнення з окремих
власників підприємств відрахувань у фонд безробітних.
Скарги безробітних на відмову окружного управління фонду безробітних надати їм допомогу.
Завірені копії відомостей на виплату зарплати працівникам окружного управління, робітникам окремих підприємств і заводів.
Особові справи працівників окружного управління.

Станіславське воєводське бюро фонду праці, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy w Stanisławowie
Ф. 263, 1947 од. зб., 1925–1939 рр. Опис, огляд, картотека, комбінований покажчик до опису. Пол. мова.
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Створене 1 квітня 1935 р. відповідно до розпорядження президента Польщі від
24 жовтня 1934 р. на базі ліквідованих установ фонду безробітних і бірж праці109.
Підпорядковувалось Головному Управлінню фонду праці Міністерства праці й соціальної опіки Польщі. Фондоутворювач поділявся на три реферати: адміністративний і допомоги, фінансовий, праці. До його компетенції входило: здійснення
збору відрахувань із зарплати робітників і службовців у фонд праці та контроль за
правильністю відрахувань коштів; облік, працевлаштування безробітних та надання їм матеріальної допомоги; фінансування будівельних і дорожніх робіт, на яких
працювали безробітні. Припинило діяльність 17 вересня 1939 р.

Циркуляри, директиви, інструкції Міністерства праці й соціальної
опіки, Головного і воєводського бюро фонду праці про роботу фінансових
рефератів воєводського бюро фонду праці, організацію повітових комітетів
фонду праці, облік безробітних, надання їм допомоги та використання їх
праці на будівельних роботах.
Протоколи засідань воєводської ради фонду праці.
Плани проведення будівельних робіт на території воєводства.
Звіти, інформації, відомості про діяльність воєводського бюро фонду
праці, роботу і результати перевірок повітових комітетів фонду праці, кількість безробітних у воєводстві; фінансування різними установами і організаціями будівельних робіт у воєводстві.
Відомості власників промислових підприємств про відрахування коштів із зарплати робітників і службовців у фонд праці.
Акти обстеження роботи воєводського бюро і повітових комітетів
фонду праці, перевірки правильності відрахування коштів із зарплати робітників і службовців у фонд праці та фінансової діяльності бюро фонду праці.
Листування з Головним управлінням та повітовими комітетами фонду
праці, відділами самоврядування про розгляд скарг безробітних на відмову
у наданні допомоги, відпуск коштів на ведення будівельних робіт та регулювання річок, надання роботи інвалідам.
Листування з відділеннями польських організацій “Товариство школи
людової”, “Союз стрільців” та ін. про надання дотацій на їх утримання.
Заяви інвалідів війни з проханням надати їм роботу.
Відомості на виплату зарплати, особові справи службовців фонду праці.

Станіславське відділення еміграційного синдикату,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Syndykat emigracyjny oddział w Stanisławowie
Ф. 260, 3941 од. зб., 1930–1939 рр. Опис, огляд. Пол. мова.
Еміграційний синдикат створений у Варшаві в 1930 р. з метою регулювання і
координування еміграційного руху. Свою діяльність здійснював через центральний синдикат у Варшаві, відділення у воєводствах та агентів у повітах і містах.
Станіславське відділення розпочало свою діяльність в травні 1930 р.110 До сфери
його діяльності входило: вербування робітників для виїзду за кордон, організація
збірних пунктів з відправки емігрантів, надання інформації про умови еміграції,
допомога в оформленні документів на виїзд*. Відділення припинило свою діяльність в 1939 р.

*Див. описові статті ф. 6, 8, 26, 91, 513 ( с. 44–46, 51–55, 218–219).
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Циркуляри та інформації, організаційна структура Центрального
еміграційного синдикату про порядок вербування та відправки осіб і умови
еміграції в зарубіжні країни, компетенцію відділень та агентів з вербування.
Місячні та щотижневі інформації Центрального синдикату та Ста
ніславського відділення про умови та можливості еміграції в зарубіжні країни (Аргентину, Бельгію, Бразилію, Венесуелу, Гондурас, Колумбію, Кубу,
Палестину, Парагвай, Перу, США, Уругвай, Францію), порядок відправки
осіб.
Статути Каси взаємодопомоги еміграційного синдикату, товариства
“Колонія Польська в Перу”.
Статистичні звіти про кількість мешканців Станіславського воєвод
ства, які емігрували в зарубіжні країни.
Листування з Центральним еміграційним синдикатом, Львівським окружним відділенням з питань відправки емігрантів в зарубіжні країни, оформлення документів на виїзд, прийому на роботу службовців відділення.
Списки мешканців Станіславського воєводства, які емігрували в
1930–1939 рр.
Відомості на видачу зарплати службовцям Станіславського відділення.
Особові справи емігрантів.

Станіславська каса соціального забезпечення, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Ubezpieczalna społeczna w Stanisławowie
Ф. 64, 168 од. зб., 1926–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Організована згідно з положенням від 19 травня 1920 р. про страхування осіб найманої праці на випадок хвороби111. З 1 січня 1934 р. реорганізована в Станіслав
ську касу соціального забезпечення і обслуговувала Станіславський, Тлумацький і Надвірнянський повіти112. Займалась страхуванням і наданням медичної
допомоги робітникам і службовцям, які перебували на обліку в касі; виплачувала
допомогу хворим і потерпілим від нещасних випадків; здійснювала контроль за
надходженням внесків до каси соціального забезпечення та ін. Припинила діяльність в 1939 р.

Циркуляри центральної каси і спілки кас соціального забезпечення,
пенсійного управління Польщі та управління соціального забезпечення.
Інструкції Міністерства праці й соціальної опіки про роботу кас, призначення пенсій, надання медичної допомоги інвалідам війни та ін.
Відомості про надходження внесків і кількість осіб, які перебувають
на обліку в касі.
Кошториси витрат на будівництво та плани-проекти приміщень каси
соціального забезпечення в Долині, амбулаторій в селах Вигода та Брошнів
Долинського повіту, с. Космач Коломийського повіту.
Списки, облікові картки лікарів, службовців.
Особові справи лікарів і працівників каси.
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Станіславський воєводський громадський комітет допомоги
безробітним у зимовий період, м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства
Wojewόdzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy
Bezrobotnym w Stanisławowie
Ф. 505, 68 од. зб., 1937–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Організований в [1936] р. Підпорядковувався Загальнопольському громадському
комітетові допомоги безробітним у зимовий період. До компетенції фондоутворювача входило: організація і керівництво діяльністю повітових громадських комітетів зі збору коштів, продуктів харчування, палива та інших пожертвувань для
безробітних; розподіл матеріальної допомоги між повітовими комітетами, проведення перевірок фінансової діяльності повітових комітетів, складання звітів для
Загальнопольського комітету про роботу повітових та воєводського комітетів.
Припинив діяльність у 1939 р.

Інструкції та вказівки Загальнопольського громадського комітету допомоги безробітним у зимовий період.
Протоколи засідань воєводського, повітових комітетів та їх фінансових секторів з питань розподілу коштів між повітовими комітетами, ревізійної комісії з перевіряння фінансової діяльності воєводського комітету.
Бюджети і фінансові звіти воєводського і повітових комітетів.
Місячні статистичні звіти воєводського і повітових комітетів про надходження і витрачання коштів, продуктів харчування, одягу і палива.
Статистичні звіти про кількість безробітних в Станіславському воєводстві.
Акти ревізій фінансової діяльності повітових комітетів. Відомості про
площі орної землі та лісів на території Станіславського воєводства.
Листування з Загальнопольським і повітовими комітетами про збір
продуктів харчування, одягу, палива і коштів для допомоги безробітним.

Станіславський повітовий громадський комітет допомоги
безробітним у зимовий період, м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства
Powiatowy obywatelski komitet zimowey pomocy bezrobotnym
w Stanisławowie
Ф. 265, 23 од. зб., 1937–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Організований в кінці 1937 р.113 Підпорядковувався Станіславському воєводському громадському комітету допомоги безробітним у зимовий період*. Повітовий
комітет координував роботу гмінних управ з питань збору та розподілу коштів,
продуктів харчування, одягу та палива для безробітних; організовував благодійні акції; опікувався працевлаштуванням безробітних. Припинив діяльність
у 1939 р.

Розпорядження Станіславського воєводського і повітового комітетів
про порядок збору та складання звітів про збір грошей та продовольчих товарів для безробітних.
*Див. описову статтю ф. 505 (с 222).
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Звіт про діяльність повітового комітету, гмінних управ про кількість
зібраних та витрачених коштів.
Протоколи засідань ревізійної комісії про результати перевірок фінансової діяльності повітового комітету.
Листування з воєводським комітетом і гмінними управами з питань
збору та розподілу коштів, продуктів харчування для безробітних.
Іменні списки осіб, які надавали допомогу безробітним.

Станіславський повітовий комітет допомоги дітям
та молоді, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Powiatowy komitet pomocy dzieciom i młodieży w Stanisławowie
Ф. 266, 7 од. зб., 1937–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Займався наданням матеріальної та продуктової допомоги дітям дошкільного,
шкільного віку та молоді. Припинив діяльність в 1939 р.

Повідомлення Загальнопольського комітету допомоги дітям про роботу конгресу, копія постанови Загальнопольського дитячого конгресу
(1938).
Відомості повітового комітету, інформації дирекції шкіл про витрачання коштів на матеріальну допомогу і харчування дітей.
Листування з Станіславським воєводським управлінням про підготовку і організацію дитячих літніх майданчиків на території Станіславського
повіту.

Коломийська міська лікарня, м. Коломия Коломийського
повіту Станіславського воєводства
Szpital powszechny w Kołomyi
Ф. 555, 1 од. зб., 1930 р. Опис. Пол. мова.
Фонд надійшов на зберігання до ДАІФО у 1954 р. з Львівського обласного державного архіву.

Списки хворих із зазначенням дат перебування в медичному закладі
та сум витрат на лікування.
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Р о з д і л 8.
ОРГАНИ ОСВІТИ ТА НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ114

8.1. ОРГАНИ ОСВІТИ
8.1.1. Повітові шкільні ради*
4 фонди, 2148 од. зб., 1881–1937 рр. Описи, огляди. Пол., укр. мови.
Окружні шкільні ради створені для організації, керівництва та контролю за роботою всіх навчальних закладів державної та приватної форм власності на території свого округу. Станіславська окружна шкільна рада, до округу якої входили
Станіславський і Тлумацький повіти, створена в грудні 1870 р.; Рогатинська, яка
охоплювала Рогатинський і Перемишльський повіти, – в червні 1873 р. Згідно з
указом австрійського імператора від 6 грудня 1887 р. кожен повіт повинен був
становити самостійний шкільний округ з окремою окружною шкільною радою.
До цього часу Богородчанський повіт входив до округу Станіславської (з 1873 р.
– Надвірнянської), а Тлумацький – до Коломийської (з 1873 р. – Станіславської)
окружної ради115. Підпорядковувались Крайовій шкільній раді (з 1921 р. – Кураторія Львівського шкільного округу). В період ЗУНР Державним секретаріатом
освіти й віросповідань ще в лютому 1919 р. були організовані повітові шкільні
ради116, але урядом Польщі в 1921 р. було видане окреме розпорядження про перейменування окружних шкільних рад на повітові117. Оскільки в 1932 р. був ліквідований Богородчанський повіт, з 1 квітня 1932 р. припинила свою діяльність і
Богородчанська повітова шкільна рада (її функції були передані Станіславській
і Надвірнянській повітовим радам118). Решта повітових шкільних рад припинили
свою діяльність в 1933 р. у зв’язку з утворенням згідно з розпорядженням Міністерства віросповідань і освіти від 14 липня 1933 р.119 шкільних інспекторатів**.

Богородчанська повітова шкільна рада, м. Богородчани
Богородчанського повіту Станіславського воєводства
Rada Szkolna okręgowa w Bogorodczanach
Повітова Рада шкільна в Богородчанах
Rada Szkolna Powiatowa w Bogorodczanach
Ф. 273, 421 од. зб., 1909–1933 рр. Опис. Пол., укр. мови.
Документи Державного секретаріату освіти й віросповідань уряду
ЗУНР: обіжники (від 13.01, 23.01, 26.02.1919) про організацію роботи та
контроль за діяльністю навчальних закладів; розпорядження (від 21 січня
*Документи повітових шкільних рад за 1908–1933 рр. зберігаються також у
фондах шкільних інспекторатів.
**Див. описові статті ф. 269, 519 (с. 233–235).
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1919 р.) з питань змін у галузі шкільництва, державної мови, мови викладання, діяльності та особового складу шкіл, та ін.; “Вісник Державного секретаріату освіти й віросповідань” (Станіслав, 1 травня 1919 р.). Розпорядження повітової шкільної ради в Богородчанах від 30 січня 1919 р. щодо
виконання дирекціями шкіл повіту розпоряджень Державного секретаріату
освіти й віросповідань уряду ЗУНР. Автограф Агенора Артимовича.
Обіжник Державного секретаріату внутрішніх справ уряду ЗУНР та
інструкція про створення і діяльність повітових, сільських, містечкових та
міських харчових управ від 18.01.1919.
Циркуляри, директивні вказівки, інструкції, повідомлення міністерств
віросповідань і освіти, фінансів уряду Польщі, Крайової шкільної ради;
повідомлення від 26 лютого 1921 р. про реорганізацію Крайової шкільної
ради в Кураторію Львівського шкільного округу; інструкція про функції
повітових і місцевих шкільних рад (1922); листування з установами, освітянськими закладами з питань шкільництва, внесення змін у програми навчання (в т. ч. про введення в школах вивчення основ сільського господарства); затвердження бюджетів, будівництва, ремонту, відбудови, відновлення
роботи, фінансово-матеріального забезпечення шкіл (в т. ч. про підтримку
акції збору коштів на будівництво польських шкіл); організації шкільних
ощадкас, додаткового харчування та страхування учнів; особового складу
шкіл (прийому і звільнення з роботи, оплати праці, звільнення вчителів від
виконання військової повинності вчителів, нагородження, надання відпусток, порушень трудової дисципліни (в т. ч. про функції, роботу та ліквідацію
дисциплінарних комісій при повітових шкільних радах), здачі екзаменів та
реорганізації роботи кваліфікаційних комісій з прийому екзаменів у вчителів; організації періодичних нарад працівників освіти, з’їзду вчителів малювання (1923), конференції для інспекторів Львівського шкільного округу
(1930), курсів для інструкторів та інших працівників органів освіти (в т. ч.
програма курсів) та курсів з підвищення кваліфікації вчителів (в т. ч. список
курсів, які діяли в Польщі в 1925 р.), курсів для керівників драматичних
та хорових гуртків; сільськогосподарських курсів для вчителів; організації
літніх таборів з їх військової підготовки, курсів протиповітряної оборони
для вчителів та курсів для керівників скаутських загонів (1930); роботи бібліотек, організації шкільних виставок та участі у роботі виставок у Львові,
Познані та ін.; фізичного виховання шкільної молоді та організації у школах
гуртків “Ліги протиповітряної оборони держави”, літніх таборів; організації й роботи курсів з ліквідації неграмотності для дорослих.
Протоколи нарад керівників державних закладів, органів освіти; конференцій та нарад працівників освітянських закладів, засідань вчительських
гуртків з обміну досвідом та педагогічних гуртків Богородчанського повіту.
Протоколи засідань, план роботи (1928), фінансові звіти, інструкція
з діловодства, іменні списки членів Богородчанської повітової шкільної
ради. Справа про ліквідацію повітової шкільної ради в Богородчанах (1932).
Листування Богородчанської повітової шкільної ради з дирекціями початкових шкіл, Богородчанським повітовим староством, місцевими шкільними
радами, гмінними управами* та іншими установами з питань розвитку освіти в повіті.
*В справах є протоколи засідань гмінних управ (Биткова, Дзвиняча, Похівки,
Старуні та ін.) з питань відкриття і побудови шкіл.
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Заяви українського населення з вимогами введення в школах україн
ської мови викладання.
Документи про діяльність початкових шкіл Богородчанського повіту:
протоколи засідань місцевих шкільних та педагогічних рад, нарад вчителів,
окремих батьківських зборів (с. Ляхівці); плани роботи; проекти бюджетів;
фінансові звіти; звіти, відомості та листування повітової шкільної ради, дирекцій початкових шкіл, місцевих шкільних рад про стан, роботу, кількість
шкіл та розхід коштів на їх утримання, будівництво (с. Дзвиняч, Молодків,
Похівка, Старуня, Хмелівка та ін.; в т. ч. плани приміщень та кошториси на
будівництво шкіл в селах Маркова, Росільна, Хмелівка), ремонт шкільних
приміщень, кількісний та національний склад вчителів; кількість, національний склад, успішність, відвідування, санітарно-гігієнічний стан учнів,
у т. ч. про стан інфекційних захворювань в школах; матеріали та листування з питань відкриття початкових шкіл (с. Битків, Жураки, Заріччя) і фахової школи для молоді (м. Богородчани), реорганізації шкіл (с. Глибівка,
Іваниківка, Лисець, Ляхівці, Нивочин, Саджава, Старі Богородчани, Старий
Лисець) та закриття школи (с. Горохолина); інформації про виховні заходи,
організацію і роботу гуртків, стан шкільних бібліотек, організацію і роботу шкільних ощадкас; інвентарні книги обліку майна шкіл (1925); книги
обліку шкіл повіту, окремі навчальні плани, розклади занять, матеріали до
виховних заходів, реферати, рецензії на підручники, журнали реєстрації
занять, класний журнал початкової школи села Глибоке за 1932–1933 навчальні роки; список початкових шкіл повіту станом на 31 січня 1918 р.; книга обліку вчителів початкових шкіл повіту (станом на 1 січня 1922 р. та за
1929–1930 рр.); іменні списки членів місцевих шкільних рад (1925–1929);
документи з особового складу шкіл (особові справи, анкетні та атестаційні
листки, заяви, облікові картки, послужні та іменні списки вчителів (1919,
1921–1923, 1929–1930; в т. ч. список вчителів німецьких шкіл повіту (1926)
та список вчителів, яких без спеціального дозволу Міністерства віросповідань і освіти заборонено було приймати на роботу (1922–1928); листування
з питань порушень службової дисципліни та ін.); листування з окремими
особами з питань видачі свідоцтв про закінчення школи.
Відомості про дитячі будинки, дошкільні заклади Богородчанського
повіту (в Богородчанах, Лисці, Монастирчанах): звіти повітового шкільного
інспектора про результати перевірки роботи дитячого будинку в Богородчанах; статистичні дані про кількість дітей та ін.
Інформації дирекцій початкових шкіл про відвідування, успішність і
національний склад слухачів курсів ліквідації неграмотності для дорослих.
Листування з питань видачі дозволу на відкриття курсів єврейської
мови в Богородчанах і Лисці з додатком списку учнів (Богородчани, 1922).
Окремі матеріали Крайового управління відбудови (лист з питань
укладання переліку втрачених культурних цінностей для повернення їх
Польщі згідно з Ризьким договором), Центрального бюро курсів для дорослих у Варшаві, “Польського краєзнавчого товариства”, “Союзу вчителів
загальних шкіл”, “Товариства школи людової”, “Громадського комітету підготовки жінок до захисту країни”, “Червоного Хреста”, “Малопольського
сільськогосподарського товариства”, організацій “Приятель дерев” та “Золотий Хрест”, “Єврейського товариства початкової і середньої школи”
(статут 1922 р.), культосвітніх товариств в селах Богородчанського повіту;
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інформація про туристичні будинки для молоді, які діяли в 1929 р. у Сілезькому воєводстві, документи про розвиток сільського господарства в Богородчанському повіті та ін.

Рогатинська повітова шкільна рада, м. Рогатин
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Rada Szkolna okręgowa w Rogatynie
Rada Szkolna Powiatowa w Rogatynie
Ф. 271, 541 од. зб., 1908–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Циркулярний лист про реорганізацію Львівської Крайової шкільної ради в Кураторію Львівського шкільного округу (1921). Організаційна
структура Кураторії Львівського шкільного округу.
Протоколи та плани роботи вчительських конференцій; інформації
про організацію для вчителів курсів з географії, садівництва, сільського господарства, рукоділля; плани курсів з співів і фізичного виховання.
Положення про організаційну структуру та функції Рогатинської
повітової шкільної ради (грудень 1921 р.). Проекти бюджетів та звіти про їх
виконання, касова книга (1926–1929). Списки членів дисциплінарної комісії
Рогатинської повітової шкільної ради. Циркулярне розпорядження Кураторії Львівського шкільного округу про ліквідацію повітових шкільних рад
і організацію шкільних інспекторатів (1933).
Протоколи засідань комісії Рогатинської повітової шкільної ради з
розгляду питання складання вчителями присяги на вірність ЗУНР (списки
вчителів, які склали присягу; 1919). Листування з питань притягнення до відповідальності окремих вчителів за приналежність до УСДП (1924–1926).
Вимоги та заяви українського населення про відкриття початкових
шкіл з українською мовою викладання. Листування з Кураторією Львів
ського шкільного округу з питань введення у початкових школах польської
й української мови викладання. Списки дітей, батьки яких внесли заяви
щодо мови викладання в школах Рогатина та Рогатинського повіту.
Циркуляри, директивні вказівки Міністерства віросповідань і освіти, Крайової шкільної Ради (з 1921 р. – Кураторії Львівського шкільного
округу) та листування Рогатинської повітової шкільної ради з вищестоящими організаціями, Рогатинським повітовим староством, дирекціями початкових шкіл та іншими установами з питань діяльності початкових шкіл
Рогатинського повіту: організації, фінансово-матеріального забезпечення
та контролю за роботою шкіл; відбудови зруйнованих під час Першої світової війни шкіл, ремонту, будівництва і організації початкових шкіл (в селах Библо, Григорів, Загір’я Кукільницьке, Куропатники, Підбір’я, Посвірж,
Руда, Стратин, Фирліїв, Чагрів, Явче) та реорганізації шкіл; навчального
процесу (в т. ч. введення в школах вивчення основ сільського господарства);
мови викладання (зокрема, про введення в початкових школах польської і
української мови викладання); проведення виховних заходів; особового
складу (прийом на роботу, призначення вчителів, укомплектування штатів,
заміщення вакантних посад, виходу на пенсію, оплати праці, порушень трудової дисципліни, страхування та підвищення кваліфікації вчителів (в т. ч.
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про організацію курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових шкіл).
Протоколи засідань місцевих шкільних та педагогічних рад початкових шкіл
Рогатинського повіту; протоколи засідань, звіти та дані про роботу гуртків з
підвищення кваліфікації, самоосвіти та обміну досвідом вчителів початкових шкіл; протоколи батьківських зборів (с. Бабухів, 1928 р.). Плани роботи,
бюджети, кошториси витрат, фінансові звіти та звіти про роботу, річні баланси початкових шкіл та місцевих шкільних рад. Відомості дирекцій початкових шкіл про роботу і стан шкіл, хід будівництва, виховні заходи, методику
навчання, фізичне виховання, сільськогосподарські роботи на присадибних
шкільних ділянках; статистичні відомості про національний склад населення в селах повіту, кількість дітей шкільного віку, кількість шкіл (в т. ч.
новозбудованих), вчителів й учнів та їх національний склад, стан гігієни серед учнів, відвідування, успішність. Акти інспекторських перевірок роботи
шкіл. Плани і кошториси витрат на будівництво і ремонт шкіл (с. Свистільники, Городків); плани розташування шкільних городніх ділянок. Класні
журнали (с. Різдв’яни). Реферати вчителів з методики викладання окремих
предметів, виховної та педагогічної діяльності. Списки шкіл повіту. Топо
графічна карта Рогатинського повіту з нанесенням сітки шкіл. Документи з
особового складу шкіл (відомості на виплату зарплати, дані та листування з
питань порушень трудової дисципліни, наявність вакантних посад, послужні списки, атестаційні листи, заяви, особові справи, іменні списки вчителів
та ін.). Іменні списки дітей 1913–1925 років народження (с. Бовшів, Загір’я
Княгиницьке, Журавеньки, Стратин, Різдв’яни, Руда, Явче).
Річні звіти про діяльність в школах гуртків польської “Ліги протиповітряної оборони держави”; дані про шкільні ощадкаси; звіти про роботу
шкільних бібліотек, читалень.
Документи про організацію вечірньої школи у м-ку Більшівці (у т. ч.
її статут) та фахової школи в Рогатині.
Дані про організацію курсів ліквідації неграмотності, кількість учнів
на вечірніх загальноосвітніх курсах та матеріали про добудову приміщення
для вечірніх курсів (м. Бурштин). Класні журнали загальноосвітніх курсів
в селах повіту.
Листування з питань організації приватних дитячих дошкільних закладів у Рогатинському повіті.
Протоколи засідань керівників фінансових і адміністративних органів
Рогатинського повіту.

Станіславська повітова шкільна рада, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Rada Szkolna okręgowa w Stanisławowie
Повітова Рада шкільна в Станиславові
Rada Szkolna Powiatowa w Stanisławowie
Ф. 270, 755 од. зб., 1881–1937 рр. Опис, огляд. Пол., укр. мови.
Обіжник Державного секретаріату ЗУНР (14.01.1919). Іменний список
вчителів, які дали присягу ЗУНР та список вчителів, звільнених від виконання
військової повинності (січень – лютий 1919 р.). Автограф Агенора Артимовича.
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Циркулярні розпорядження Міністерства віросповідань і освіти про
реорганізацію Крайової шкільної ради в Кураторію Львівського шкільного
округу (1921), компетенцію і діяльність персонального відділу Кураторії.
Документи діяльності Станіславської повітової шкільної ради: статут
(1929); циркулярні розпорядження Міністерства віросповідань і освіти про
організацію при раді дисциплінарної комісії, Кураторії Львівського шкільного округу про ліквідацію з 1 квітня 1932 р. Богородчанської повітової
шкільної ради; протоколи засідань; квартальні звіти про діяльність (в т. ч.
інформація про роботу бібліотеки повітової шкільної ради); відомості на
виплату зарплати та іменний список працівників (1930); листування з питань роботи.
Циркулярні розпорядження з питань делегування представників на
загальнопольські з’їзди вчителів. Протоколи вчительських конференцій, нарад директорів та вчителів початкових шкіл. Документи про організацію і
діяльність інструкторських курсів для працівників культосвітніх закладів,
інструкторів з протиповітряної оборони і військової підготовки, курсів
підвищення кваліфікації вчителів початкових шкіл (в т. ч. курсів з сільського господарства, рукоділля, санітарії й гігієни), літніх таборів з військової
підготовки та фізичного виховання вчителів і учнів.
Документи з питань розвитку шкільництва та діяльності початкових шкіл Станіславського повіту. Циркулярні розпорядження Міністерства віросповідань і освіти, Крайової шкільної ради, Кураторії Львівського
шкільного округу, Станіславської повітової шкільної ради та листування з
Станіславським повітовим відділом самоврядування, гмінними управами,
дирекціями початкових шкіл з питань роботи шкіл, організації навчальновиховного процесу (в т. ч. з військової підготовки, фізичного виховання),
введення польської і української мови викладання в початкових школах (в
т. ч. заяви населення сіл Саджава, Драгомирчани, Темирівці про введення української та польської мови викладання (м. Галич)); введення нових
навчальних програм (в т. ч. рукоділля, сільського господарства), придбання
підручників (в т. ч. список підручників для початкових шкіл) та наочного
приладдя, організації фізико-хімічних кабінетів; ведення діловодства (в т. ч.
про правила видачі копій свідоцтв про освіту); надання учням пільг на проїзд, страхування і організації додаткового харчування учнів, збору коштів
для дітей-сиріт та дітей поляків-емігрантів з СРСР; адміністративно-організаційних та питань фінансово-матеріального забезпечення шкіл (в т. ч.
про порядок укладання та затвердження бюджетів, асигнування коштів на
будівництво, відбудову зруйнованих під час Першої світової війни та утримання шкіл), збору коштів для “Товариства школи людової”; організації
шкільних бібліотек; виділення земельних ділянок та будівництва (Блюдники, Боднарів, Бринь, Вікторів, Деліїв, Добровляни, Єзупіль, Залуква, Зигмунтівка, Кінчаки, Княгинин-Гірка, Козина, Колодіївка, Комарів, Крилос,
Курипів, Маріампіль, Медуха, Межигірці, Микитинці, Нові Кінчаки, Опришівці, Павлівка, Пасічна, Пациків, Радча, Семаківці, Станіслав, Тисменичани, Угорники, Угринів Горішній, Угринів Шляхетський, Узинь, Хом’яків,
Хоростків, Хриплин), організації (Блюдники, Боднарів, Бринь, Вовчинець,
Дорогів, Галич, Княгинин-Місто, Комарів, Кремидів, Перлівці, Побережжя,
Радча, Станіслав, Угорники, Чукалівка), реорганізації (Княгинин-Колонія,
Галич, Станіслав, Угринів, Острів, Перлівці, Дубівці, Водники, Ганусівці, Кінчаки, Святий Станіслав, Мошківці, Суботів, Ямниця) та закриття
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окремих шкіл (приватних українських і єврейських шкіл у грудні 1919 р.
у Станіславі; у Боднарові, Ланах, Делієві, Маріамполі, Підлісках в зв’язку
з епідеміями); особового складу (про організацію кваліфікаційної комісії
з атестації вчителів початкових шкіл Станіславського воєводства (1927);
укомплектування штатів шкіл, вибори місцевих шкільних рад, прийом на
роботу і оформлення документів, заміщення вакантних посад, стаж роботи,
матеріальне забезпечення і оплату праці вчителів, надання відпусток, звільнень від військової служби, порушення трудової дисципліни, участь у виборчих кампаніях, притягнення до відповідальності вчителів за співробітництво з російською армією під час військових дій періоду Першої світової
війни; спостереження за окремими вчителями-українцями та ін.). Протоколи
засідань місцевих шкільних та педагогічних рад, нарад вчителів, педагогічних гуртків, гуртків підвищення кваліфікації та обміну досвідом вчителів;
протокол зборів польського населення с. Хриплин з питань збору коштів
на утримання польської школи. Плани роботи. Навчальні плани і програми. Бюджети. Кошториси витрат на будівництво (Крилос, Ямниця, Клепки).
Річні баланси, звіти дирекцій початкових шкіл про роботу. Звіти, відомості,
інформації дирекцій шкіл про організацію навчально-виховного процесу,
роботу і стан шкіл, шкільних бібліотек (в т. ч. звіти про кількість книг),
медпунктів, ощадкас, присадибних ділянок; статистичні звіти про кількість
шкіл (в т. ч. приватних і державних), вчителів, дітей шкільного віку, учнів,
національний склад, успішність, відвідування і санітарний склад учнів (у
т. ч. про низьке відвідування в зв’язку з епідеміями тифу в 1920 р.). Акти
інспекторських перевірок. Розклади уроків, виписки з класних журналів.
Реферати вчителів з питань виховної роботи. Карти шкільних районів повіту (1933). Списки шкіл. Список шкільних районів міста Станіслава (1932).
Плани приміщень (Клепки, Крилос, Вікторів, Ямниця та ін.). Документи з
особового складу шкіл: книги обліку, послужні списки, атестаційні листки,
анкетні дані, іменні списки директорів та вчителів; документи службового
розслідування з питань ведення вчителем с. Залуква класного журналу на
українській мові; заяви вчителів про прийом на роботу та ін. Іменні списки
учнів окремих шкіл (Драгомирчани, Єзупіль, Побережжя, Павлівка, Радча,
Станіслав, Тустань та ін.), дітей-сиріт. Заяви окремих осіб про видачу їм
копій свідоцтв про закінчення школи, допуск до здачі екзаменів екстерном,
звільнення від навчання та ін. Листування з Кураторію Львівського шкільного округу з питань встановлення контролю за позашкільною поведінкою
учнів. Окремі документи про діяльність в школах “Пласту” (дані дирекцій
шкіл про приналежність учнів до українського “Пласту”), “Союзу польських
скаутів” та ін.; циркулярні розпорядження з питань організації, протоколи
засідань шкільних гуртків протиповітряної оборони та листування з питань
їх діяльності; звіти про роботу гуртів Червоного Хреста та ін.
Документи про стан і організацію системи позашкільної освіти, зокрема, вечірніх загальноосвітніх курсів, курсів ліквідації неграмотності серед
дорослих: циркулярні розпорядження, інформації, статистичні звіти, листування Міністерства віросповідань і освіти, Кураторії Львівського шкільного
округу, дирекцій початкових шкіл з питань їх організації і роботи; класні
журнали; протоколи засідання екзаменаційної комісії Станіславського гарнізону.
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Анкетні дані про дитячі будинки та дошкільні заклади Станіслав
ського повіту (1921–1924). Статистичні дані про кількість дитячих садків
в повіті (1929); листування з питань організації в м. Станіславі дитячого
садка (1931).
Дані про розташування сіл, економічне становище і національний
склад населення Станіславського повіту (1930). Розпорядження Станіслав
ського воєводського управління з питань санітарно-гігієнічного стану міст
і сіл воєводства (1928); Станіславського повітового староства про заходи
боротьби з поширенням епідемії тифу (1919). Офіційні вісники повітового
староства та окружної шкільної ради (1908, 1911).

Тлумацька повітова шкільна рада, м. Тлумач
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Rada Szkolna okręgowa w Tłumaczu
Rada Szkolna Powiatowa w Tłumaczu
Ф. 272, 431 од. зб., 1914–1933 рр. Опис, огляд. Пол., укр. мови.
Структура Кураторії Львівського шкільного округу (1921). Циркулярні розпорядження Кураторії Львівського шкільного округу про ліквідацію
повітових шкільних рад і організацію окружних шкільних інспекторатів
(1933).
Документи про діяльність Тлумацької повітової шкільної ради: листування з питань ведення діловодства, особового складу (у т. ч. про вибори
членів дисциплінарної комісії з додатком списку її членів; відомості на
виплату зарплати); місячні фінансові звіти.
Циркулярні розпорядження, повідомлення з питань організації з’їздів
інспекторів, представників повітових шкільних рад. Звіти про роботу повітових вчительських конференцій (1930–1932); циркулярні розпорядження з питань організації конференції інструкторів позашкільного навчання
(1933).
Циркулярні розпорядження, листування Кураторії Львівського шкільного округу з питань організації і роботи курсів з підвищення кваліфікації
вчителів, інструкторських курсів для працівників культосвітніх закладів та
керівників скаутських загонів, курсів з фізичного виховання вчителів, протиповітряної оборони, боротьби з алкоголізмом, гігієни й санітарії, кооперативних, сільськогосподарських, курсів крою і шиття, кулінарії, рукоділля,
організації радіопередач та драматичних гуртків для вчителів; листи обліку слухачів курсів з підвищення кваліфікації вчителів; класний журнал та
іменний список слухачів вчительських курсів співів і фізичного виховання.
Протоколи засідань та звіти про роботу вчительських гуртків з обміну досвідом та гуртків з підвищення кваліфікації вчителів.
Циркуляри, директиви, звіти та відомості Міністерства віросповідань і освіти, Кураторії Львівського шкільного округу, Тлумацької повітової
шкільної ради та листування з Тлумацьким повітовим староством, гмінними управами, місцевими шкільними радами, дирекціями шкіл з питань роботи початкових шкіл Тлумацького повіту: введення української і польської
мови викладання (в т. ч. копії інтерпеляцій депутатів сейму й сенату Польщі
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Михайла Черкавського та Сергія Козицького з питань переслідування директором школи в Нижневі Тлумацького повіту учнів, батьки яких вимагали
введення української мови викладання в школі, та матеріали їх розгляду; заяви українського населення с. Пужники, Хотимир, Пилявщина про введення української мови викладання в школах); діловодства (в т. ч. про заборону
використання бланків шкільних свідоцтв на українській мові, заборону використання української мови в службовому листуванні); організації окремих 4-класних та 7-класних шкіл (1925); навчального процесу (в т. ч. про
введення в школах нових навчальних програм, забезпечення навчальними
посібниками, впровадження в школах вивчення основ сільського господар
ства); накладення штрафів на батьків за пропуски учнями занять; виховної
роботи (в т. ч. про фізичне виховання та організацію літніх таборів для
школярів, проведення виховних заходів, організацію шкільних та участі у
роботі інших виставок та ін.), асигнування коштів на будівництво і утримання шкіл, ремонту, фінансово-матеріального забезпечення, будівництва шкіл
(с. Буківна, Грабич, Грушка, Гринівці, Делева, Колінці, Ляцьке Шляхетське,
Молодилів, Остриня, Отинія, Старі Кривотули, Струпків, Трояни (в т. ч.
протоколи засідання комітету з побудови школи в с. Хоросна), відкриття
(с. Золота Липа, Юрківка), організації (с. Костянтинівка, Могилки, Тлумач,
Трояни, Закрівці, Антонівка, Яцівка), реорганізації (с. Пужники, Хотимир)
та закриття шкіл (с. Красилівка, Баб’янка); їх особового складу (видачі по
свідчень вчителям, укомплектування штатів шкіл, виборів членів місцевих
шкільних рад, призначення і роботи директорів; порядку прийому на роботу вчителів, оформлення особових документів, оплати праці, стажу роботи,
виходу на пенсію, порушень службової дисципліни та стягнень, нагородження, страхування та медичного обслуговування вчителів, проходження
педагогічної практики; організації шкільних ощадкас; оплати навчання в
приватних школах; організації додаткового харчування для учнів, надання
пільг для проїзду в залізничному транспорті; реєстрації батьківських комітетів; видання довідника про початкові школи в Польщі в 1925–1926 рр. та
ін. Протоколи нарад вчителів та засідань педагогічних та місцевих шкільних рад початкових шкіл повіту. Протоколи батьківських зборів (с. Хотимир). Плани роботи. Проекти бюджетів. Відомості, звіти повітової шкільної ради та дирекцій початкових шкіл про роботу і стан шкіл (в т. ч. про
кількість шкіл з українською і польською мовою викладання), шкільних
бібліотек, присадибних ділянок (плани); асигнування гмінними управами
коштів на утримання шкіл; виконання бюджету; успішність, відвідування,
санітарно-гігієнічний стан, чисельність та національний склад учнів, вчительський склад. Розклади уроків. Реферати вчителів з методики педагогіки.
Інвентарні описи майна початкових шкіл Тлумацького повіту (1926, 1928),
книг шкільних бібліотек (1926). Кошториси витрат на будівництво шкіл
(с. Грушка, Отинія, Остриня). Списки початкових шкіл. Плани приміщень
шкіл (с. Делева, Отинія). Документи з особового складу (місячні відомості
на виплату вчителям зарплати; особові справи, заяви, атестаційні листки,
послужні списки, облікові картки, іменні списки вчителів, списки вчителівпрактикантів). Іменні списки дітей 1913–1925 років народження.
Листування з питань організації ремісничої школи в Тисмениці.
Документи про дитячі будинки Тлумацького повіту: анкетні дані,
листування з питань асигнування коштів на відкриття дитячого будинку в
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Отинії, утримання дитбудинку в Тисмениці, організації школи при дитячому будинку в Тлумачі; списки дитбудинків повіту.
Циркулярні розпорядження, звіти, відомості та листування Кураторії
Львівського шкільного округу, директорів початкових шкіл про стан позашкільного навчання, організацію і роботу вечірніх загальноосвітніх курсів,
курсів ліквідації неграмотності; теми занять, програми та список рекомендованої літератури для самостійного вивчення; статистичні відомості про
кількість та національний склад слухачів курсів. План заходів з ліквідації
неграмотності населення Тлумацького повіту.
Відомості про розташування сіл, економічний стан та національний
склад населення сіл Тлумацького повіту, про кількість, організацію й роботу
хат-читалень (у т. ч. проекти їх бюджетів), культосвітніх товариств. Циркулярні розпорядження Кураторії Львівського шкільного округу про надання
відомостей про організацію і роботу скаутських загонів та ліквідацію в школах осередків “Пласту”; листування з питань роботи гуртків протиповітряної оборони в школах повіту (статут польської “Ліги протиповітряної оборони держави”; список місцевих гуртків Ліги). Річні й квартальні звіти про
роботу в школах Тлумача й Отинії гуртків Червоного Хреста. Короткий історичний нарис про м. Гданськ.

8.1.2. Шкільні інспекторати
2 фонди, 3117 од. зб., 1905*–1942 рр. Описи, огляди. Пол., укр. мови.
Організовані згідно з розпорядженням міністра віросповідань і освіти від 14 липня 1933 р.120 Їм були передані функції повітових шкільних рад. В Станіславському воєводстві, яке входило до Львівського шкільного округу, було організовано
п’ять шкільних інспекторатів: Долинський, Надвірнянський, Коломийський,
Станіславський, Стрийський. До сфери Долинського інспекторату належали Долинський та Калуський повіти; до Коломийського – Городенківський, Коломийський, Косівський та Снятинський повіти; до Надвірнянського – Надвірнянський
повіт; до Станіславського – Рогатинський, Станіславський та Тлумацький повіти; до Стрийського – Стрийський та Жидачівський повіти. Шкільні інспекторати
Станіславського воєводства підпорядковувались Кураторії Львівського шкільного округу121. Припинили діяльність в 1939 р.
Документи ф. 519 на обліку в архіві знаходяться з 1949 р.

Коломийський шкільний інспекторат, м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Inspektorat Szkolny w Kołomyi
Ф. 519, 120 од. зб., 1908–1939 рр. Описи 1, 1д; огляд. Пол. мова.
Циркуляри, інструкції Кураторії Львівського шкільного округу з питань організації навчально-виховного процесу, комісії з прийому екзаменів
у вчителів, введення нових навчальних програм та ін.
*Документи за 1905–1933 рр., які зберігаються у фондах інспекторатів – це
матеріали повітових шкільних рад.
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Бюджети, фінансові, статистичні звіти про роботу, протоколи нарад
вчителів, акти інспекторських перевірок, особові справи, атестаційні листи,
заяви, іменні та послужні списки вчителів початкових шкіл Коломийського
шкільного округу.
Класні журнали вечірніх загальноосвітніх курсів для дорослих в селах округу.

Станіславський шкільний інспекторат, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Inspektorat Szkolny w Stanisławowie
Ф. 269, 2997 од. зб., 1905–1942 рр.* Опис, огляд. Укр., пол. мови.
Циркулярні розпорядження, директиви Міністерства віросповідань і
освіти, Кураторії Львівського шкільного округу, Станіславського шкільного
інспекторату та листування з дирекціями шкіл, установами і організаціями з
питань ліквідації повітових шкільних рад, організації навчально-виховного
процесу, введення нових навчальних програм, мови викладання в школах,
діловодства, будівництва, ремонту, фінансово-матеріального забезпечення,
відкриття, надання права публічності і затвердження статутів, бюджетів,
реорганізації або закриття шкіл, організації роботи початкових і фахових
шкіл, особового складу навчальних закладів округу інспекторату, встановлення стипендій та ін.
Розпорядження Станіславського шкільного інспекторату; плани інструкторів з позашкільного навчання; річні звіти про результати перевірки
роботи шкіл, стан позашкільної освіти, культосвітню роботу в окрузі.
Протоколи вчительських конференцій. Інформації про роботу курсів
підвищення кваліфікації вчителів.
Документи діяльності початкових шкіл Станіславського шкільного
округу: звіти, інформації, статистичні дані, листування дирекцій шкіл про
роботу, матеріальне забезпечення, санітарний стан приміщень, виховні заходи, діяльність шкільних бібліотек, гуртків (“Польський Червоний Хрест”,
“Ліги протиповітряної оборони держави”, скаутських, культосвітніх, музичних, хорових, драматичних та ін.), фізичне виховання школярів, роботу
батьківських комітетів, кількість дітей шкільного віку, учнів, успішність,
відвідування і санітарний стан учнів; протоколи засідань місцевих шкільних
та педагогічних рад, батьківських комітетів; плани роботи; проекти бюджетів; кошториси витрат на будівництво; плани і описи шкільних земельних
ділянок; анкетні дані, книги обліку та списки шкіл; документи з особового
складу (відомості на виплату зарплати; особові справи, заяви, книги обліку, іменні списки вчителів); заяви українського населення про введення в
школах української мови викладання з додатками списків заявників; заяви
окремих осіб про видачу копій свідоцтв про закінчення школи, дозволів на
здачу екзаменів, звільнення від обов’язкового відвідування школи, перехід
у інші навчальні заклади та ін.
*У фонді зберігаються документи повітових шкільних рад за 1909–1933 рр.,
а також окремі особові документи вчителів за 1939–1942 рр.
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Звіти, статистичні дані, інформації про організацію і роботу в селах
округу вечірніх загальноосвітніх курсів для дорослих; списки курсів; класні
журнали. Дані гмінних управ про кількість неграмотних в селах округу.
Листування з Кураторією Львівського шкільного округу з питань відкриття, організації, затвердження статутів і роботи дитячих садків на території Станіславського шкільного округу.
Реферати про мету і діяльність, листи обліку, списки, фотографії,
плани-проекти приміщень культосвітніх товариств; листи обліку господарських організацій; списки груп художньої самодіяльності; анкетні дані
про пам’ятки, історичні місця в селах Станіславського шкільного округу.
Монографії Станіславського і Рогатинського повітів.

8.1.3. Державна екзаменаційна комісія
Державна екзаменаційна комісія з атестації вчителів
початкових шкіл у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Państwowa komisija egzaminacyjna dla nauczycieli pyblicznych
szkół powszechnych w Stanisławowie
Ф. 278, 65 од. зб., 1888–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Організована в 1887 р. на підставі розпорядження міністра віросповідань і освіти
від 7 квітня 1887 р.122 До 1921 р. комісія обиралась Крайовою шкільною радою,
а з 1921 р. – Кураторією Львівського шкільного округу. Комісія видавала дозвіл
на викладання в початкових школах, атестувала вчителів початкових шкіл, які
закінчили вчительські семінарії і пропрацювали 2–3 роки. Припинила діяльність
у 1939 р.

Протоколи екзаменів із атестації вчителів початкових шкіл міст Коломия, Станіслав, Чортків, Заліщики.

8.2. НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ123
8.2.1. Вчительські семінарії
9 фондів, 367 од. зб., 1873–1938 рр. Описи. Укр., пол. мови.
Учительські семінарії для чоловіків і жінок для підготовки вчителів початкових шкіл були створені на підставі державного шкільного закону від 14 травня 1869 р.124 та згідно з розпорядженням Крайової шкільної ради від 25 лютого
1871 р. В системі шкільництва належали до нижчих професійних шкіл. Термін
навчання в семінаріях спочатку тривав три роки, з 1874 р. жіночі, а з 1891–
1893 рр. і чоловічі семінарії стали чотирьохрічними. В польський період згідно з
декретом 1919 р. термін навчання в семінаріях був продовжений до п’яти років125.
Станіславська державна чоловіча вчительська семінарія організована 1 вересня
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1871 р. на підставі розпорядження Крайової шкільної ради від 25 лютого 1871 р.126;
Станіславська приватна жіноча вчительська семінарія сестер Василіянок – 
30 жовтня 1909 р.127; Коломийська приватна жіноча вчительська семінарія “Україн
ського педагогічного товариства” – в 1910 р.128; Коломийська приватна жіноча
вчительська семінарія ім. св. Броніслави – в 1907 р.129 Так як уряди не підтримували поширення українських державних освітянських закладів, їх організацією,
в т. ч. і вчительських семінарій, займалося Українське педагогічне товариство (з
1926 р. – УПТ “Рідна школа”), ЧСВВ та ін. Згідно з положенням про організацію
шкіл від 11 березня 1932 р. і розпорядженням міністра віросповідань і освіти
від 1 квітня 1933 р. був припинений прийом в учительські семінарії, оскільки
головними закладами з підготовки вчителів були визначені педагогічні ліцеї130.
До 1938 р. учительські семінарії були закриті.
Документи ф. 542, 545–548 надійшли на зберігання до ДАІФО з Львівського обласного державного архіву в 1954 р.

Коломийська державна жіноча вчительська семінарія*,
м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства
Panstwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Kołomyi
Ф. 542, 23 од. зб., 1920–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи засідань педагогічної ради, прийомних та екзаменаційних
комісій.
Журнали успішності учнів.
Атестаційні листи вчителів.

Коломийська приватна жіноча вчительська семінарія
Українського педагогічного товариства “Рідна школа”,
м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства
Prywatne Seminarjum Nauczycielskie Żeńskie “Ridna Szkoła”
Ukraińskiego Pedagogicznego Towarzystwa w Kołomyi
Ф. 547, 42 од. зб., 1912–1932 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Протоколи засідань прийомних та екзаменаційних комісій.
Журнали успішності учнів.
Атестати та копії атестатів зрілості.

Коломийська приватна жіноча вчительська семінарія
ім. св. Броніслави, м. Коломия Коломийського повіту
Станіславського воєводства
Prywatne Seminarjum Żeńskie im. św. Bronisławy w Kołomyi
Ф. 546, 6 од. зб., 1909–1932 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи вступних екзаменів та екзаменів на атестат зрілості.
Журнали успішності учнів.
*Див. описову статтю до ф. 551 (с. 251).
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Станіславська державна жіноча вчительська семінарія
ім. Ф. Скарбовського*, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Państwowe Seminarjum Nauczycielskie Żeńskie
im. ks. F. Skarbowskiego w Stanisławowie
Ф. 300, 144 од. зб., 1911–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи нарад вчителів, засідань екзаменаційних комісій з прийому екзаменів на атестат зрілості та випускних екзаменів.
Класні журнали.
Атестати зрілості, дипломи про закінчення семінарії.
Свідоцтва успішності.

Станіславська державна чоловіча вчительська семінарія,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
C. k. Seminaryum nauczycielskie męskie w Stanisławowie
Państwowe Seminarjum Nauczycielskie Męskie w Stanisławowie
Ф. 302, 46 од. зб., 1873–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Циркуляри Кураторії Львівського шкільного округу про проведення екзаменів на атестат зрілості, організацію курсів для вчителів, з питань
оформлення особових справ вчителів, створення в школах скаутських організацій та оголошення про конкурси на отримання стипендій.
Протоколи прийому випускних екзаменів та екзаменів на атестат зрілості.
Статистичні звіти про кількість учнів семінарії.
Свідоцтва успішності, дипломи та копії дипломів про закінчення
семінарії.
Особові справи, послужні списки вчителів.

Станіславська приватна жіноча вчительська семінарія
сестер Василіянок, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Приватна Учительська Жіноча Семінарія СС. Василіянок
в Станіславові
Prywatne Seminarjum Nauczycielskie Żeńskie S.S. Bazyljanek
w Stanisławowie
Ф. 548, 57 од. зб., 1908–1936 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Протоколи засідань педагогічних рад, прийому випускних екзаменів
та екзаменів на атестат зрілості.
Журнали успішності.
*

Див. описову статтю до ф. 299 (с. 260).
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Дипломи, атестати зрілості та копії атестатів.
Свідоцтва успішності.

Станіславська приватна жіноча вчительська семінарія
ім. М. Конопницької, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Polskie Prywatne Seminarjum Nauczycielskie Żeńskie
im. M. Konopnickiej w Stanisławowie
Ф. 301, 18 од. зб., 1922–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи засідань екзаменаційних комісій.
Класні журнали.
Дипломи про закінчення семінарії та свідоцтва успішності.

Станіславська приватна чоловіча вчительська семінарія
Українського педагогічного товариства, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Приватна учительська мужеська семинарія кружка У.П.Т.
в Станиславові
Ф. 303, 6 од. зб., 1920–1925 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Протоколи випускних екзаменів.
Свідоцтва про успішність.
Журнали успішності.
Особові документи вчителів, учнів.
Список вчителів.

Тлумацька приватна жіноча вчительська семінарія,
м. Тлумач Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Tłumaczu
Ф. 545, 25 од. зб., 1924–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи вступних екзаменів.
Журнали успішності.

8.2.2. Гімназії
26 фондів, 1056 од. зб., 1785–1939, 1942 рр. Описи. Укр., пол., нім.,
лат. мови.
Гімназії в системі шкільництва належали до середніх навчально-виховних закладів. В Галичині в період Речі Посполитої існували духовні 5-ти і 6-класні
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середні школи з латинською мовою навчання, серед них: 1-а Станіславська
гімназія ім. Романовського, організована в 1728 р.131 З 1774 р. уряд Австрії почав перетворювати духовні гімназії на державні та відкривати нові: 1 вересня
1907 р. була організована 2-а Станіславська державна гімназія ім. Пілсудського;
1 вересня 1874 р. – 3-я Станіславська державна гімназія ім. Сташиця; 1861 р.
– Коломийська державна вища реальна гімназія; 1906 р. – Станіславська приватна жіноча гімназія ім. Е. Ожешкової; 1908 р. – Станіславська приватна жіноча гімназія сестер Урсулянок; 10 лютого 1919 р. – Станіславська приватна німецька гімназія. Українські державні гімназії, для відкриття яких необхідна була
згода сейму, були відкриті в Коломиї (1892–1893), Станіславі (1905). Більшість
українських освітянських закладів середньої ланки були приватними, державними були тільки гімназії, успадковані від Австрії. Організацією приватних
українських середніх шкіл займалося Українське педагогічне товариство (з
1926 р. – УПТ “Рідна школа”), яке відкрило гімназії в Городенці, Рогатині (1909),
Долині (1911), Станіславі (1921), а також українські релігійні інституції, зокрема, ЧСВВ. З моменту створення гімназії були 5-, з 1818 р.– 6-, а з 1849 р.
– 8-класні класичні та реальні. В класичних гімназіях основу навчання складали гуманітарні предмети, серед яких провідне місце відводилось латинській та
грецькій мовам; в реальних з класичних мов вивчали тільки латинську, а з третього класу – французьку або англійську. Гімназії поділялися на загальноосвітні
й фахові. Підпорядковувались “учительським колегіям”, згодом – “студійним
комісіям”, а з 1848 р. – Міністерству віросповідань і освіти у Відні, з 1855 р.
– консисторіям, а з 1868 р. – Крайовій шкільній раді. В період ЗУНР в Галичині
було відкрито 20 гімназій, частину польських українізовано (зокрема, в містах з
однією гімназією), а українські приватні удержавлено. Польща визнала державними лише ті українські гімназії, які існували до 1 листопада 1918 р.; польською
владою були закриті гімназії УПТ в Долині і Рогатині та ін. За законом 1924 р. в
українських гімназіях було запроваджено діловодство та вивчення окремих
предметів польською мовою, зокрема, географії, історії, військової підготовки,
які викладали вчителі-поляки. Згідно зі шкільною реформою 1932 р. восьмирічні
гімназії були реорганізовані в 4-річні загальноосвітні гімназії (що відповідали
3–6 класам колишніх гімназій) та 2-річні математично-фізичні, природничі, гуманістичні, класичні ліцеї (колишні 7–8 класи), які були створені практично при
кожній гімназії. В радянський період після 1939 р. гімназії й ліцеї були реорганізовані в середні школи132.
Документи ф. 537, 543, 549–550, 552–553, 556, 570–573, 578, 587 надійшли на
зберігання в ДАІФО у 1954 р. з Львівського та Дрогобицького обласних державних архівів; ф. 633 знаходиться на обліку в ДАІФО з 1994 р.

Приватна гімназія ім. М. Шашкевича з українською мовою
викладання у м. Долина Долинського повіту
Станіславського воєводства
Українська приватна гімназия ім. М. Шашкевича з правом
прилюдності в Долині
Ф. 633, 8 од. зб., 1913–1923 рр. Опис. Укр. мова.
Протоколи вступних екзаменів.
Журнал успішності учнів.
Свідоцтва про закінчення гімназії.
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Державна гімназія з українською мовою викладання
у м. Коломия Коломийського повіту
Станіславського воєводства
Державна гімназія з руською викладовою мовою в Коломиї
Państwowe gimnazjum z językiem wykladowym ruskiem
w Kołomyi
Ф. 537, 5 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Укр., пол. мова.
Протоколи екзаменів на атестат зрілості.
Звіт про роботу гімназії за 1920/1921 навчальний рік.
Атестат зрілості.
Списки вчителів (1928).

Державна вища гімназія з польською мовою викладання
у м. Коломия Коломийського повіту
C. k. wyższe gimnazjum w Kołomyi
C. k. gimnazyum z językiem wykładowym polskim w Kołomyi
Ф. 570, 3 од. зб., 1897, 1906, 1916 рр. Опис. Пол. мова.
Звіти про роботу гімназії за 1896/1897, 1905/1906 навчальні роки.
Свідоцтво успішності.

Державна гімназія ім. Казимира Ягеллончика у м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Państwowe Gimnazjum im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
w Kołomyi
Ф. 571, 4 од. зб., 1922, 1927–1928 рр. Опис. Пол. мова.
Звіти про роботу гімназії за 1921/1922, 1926/1927, 1927/1928 навчальні роки.
Списки вчителів.

Державна реальна вища гімназія у м. Коломия Коломийського повіту
C. k. realne i wyższe gimnazjum w Kołomyi
Ф. 553, 1 од. зб., 1878 р. Опис. Пол. мова.
Звіт про роботу гімназії за 1877/1878 навчальний рік.
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Державна жіноча гімназія у м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Państwowe Gimnazjum żeńskie w Kołomyi
Ф. 550, 13 од. зб., 1928–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Атестаційні листи вчителів.
Свідоцтва успішності.

Приватна жіноча гімназія Українського педагогічного
товариства “Рідна школа” у м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Prywatne Gimnazjum Żeńskie Koła “Ridna Szkoła” U.P.T.
w Kołomyi
Ф. 552, 2 од. зб., 1928, 1938 рр. Опис. Пол., укр. мови.
Протоколи випускних екзаменів.
Атестати зрілості.

Приватна реальна гімназія сестер Урсулянок у м. Коломия
Коломийського повіту
Prywatne Gimnazjum realne S.S. Urszulanek w Kołomyi
Ф. 587, 1 од. зб., 1920 р. Опис. Пол. мова.
Свідоцтво успішності.

Приватна міська гімназія ім. Казимира Великого у м. Кути
Косівського повіту
Prywatne Gimnazjum miejskie im. Kazimierza Wielkiego
w Kutach
Ф. 578, 2 од. зб., 1914 р. Опис. Пол. мова.
Річні свідоцтва успішності.

Державна гімназія ім. Петра Скарги у м. Рогатин
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Państwowe Gimnazjum im. Piotra Skargi w Rohatynie
Ф. 573, 3 од. зб., 1928, 1933 рр. Опис. Пол. мова.
Звіт про роботу гімназії за 1927/1928 навчальні роки.
Список вчителів (1928).
Атестат зрілості.
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Приватна коедукаційна гімназія Українського педагогічного
товариства ім. князя Володимира Великого
з українською мовою викладання у м. Рогатин
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Приватна гімназія з українською викладовою мовою
в Рогатині
Prywatne gimnazjum Ukraińskiego Pedagogicznego
Towarzystwa koedukącyjńe im. Księcia Włodzimierza Wielkiego
z ukraińskim językiem nauczania w Rohatynie
Ф. 543, 7 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Протоколи випускних екзаменів.
Атестати зрілості.
Свідоцтва успішності.

Державна гімназія ім. Ф. Карпінського у м. Снятин
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Państwowe Gimnazjum im. F. Karpińskiego w Śniatynie
Ф. 556, 2 од. зб., 1929, 1936 рр. Опис. Пол. мова.
Атестат зрілості.
Список вчителів.

Державна гімназія з українською мовою викладання
у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Державна гімназія з українською мовою викладання
у Станиславові
Państwowe gimnazjum z ruskim językiem nauczania
w Stanisławowie
Ф. 304, 36 од. зб., 1905–1939, 1942 рр. Опис. Пол., укр. мови.
Протоколи вступних та випускних екзаменів.
Журнали успішності.
Атестати зрілості та їх копії. Свідоцтва успішності. Довідки про здачу
учнями екзаменів на атестат зрілості.
Списки вчителів.

І-а державна гімназія ім. М. Романовського у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
C. K. gimnazjum z językiem wykładowym polskim
w Stanisławowie
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Państwowe gimnazjum I. im. M. Romanowskiego
w Stanisławowie
Ф. 292, 280 од. зб., 1785–1938 рр. Опис. Укр., пол., нім., лат. мови.
Документи з історії шкільництва періоду ЗУНР: розпорядження,
листування Української Національної повітової Ради та Команди м. Стані
слава з питань шкільництва, проведення в школах з 18 листопада 1918 р.
навчального процесу, прийняття вчителями гімназій 31 грудня 1918 р. присяги ЗУНР та ін. Автограф Лева Бачинського.
Структура Кураторії Львівського шкільного округу.
Оголошення Крайової шкільної ради про конкурси на отримання стипендій.
Циркуляри, директиви, розпорядження, накази та листування Міністерства віросповідань і освіти, Крайової шкільної ради (з 1921 р. – Кураторії Львівського шкільного округу) з питань роботи гімназій: викладання латинської, німецької та української мов, релігії, навчальних програм
та організації навчального процесу, рекомендованих підручників, порядку
проведення екзаменів на атестат зрілості, укладання бюджетів, надання
статистичної звітності, організації курсів для вчителів та оплати їх праці,
нагляду за поведінкою учнівської молоді, розшуку підозрюваних у розповсюдженні антиурядових листівок та участі в антиурядових демонстраціях,
правил прийому виключених з інших гімназій дітей, заборони прийому до
гімназій дітей “русофілів” та участі учнів у діяльності окремих організацій
(соціалістичних, спортивних, підпільних та ін.; в т. ч. матеріали розслідування здійснення учнями правопорушень, участі в діяльності політичних
організацій), ліквідації шкільних осередків “Пласту” (1930).
Книги наказів і розпоряджень дирекції І-ї Станіславської державної
гімназії. Протоколи засідань екзаменаційних комісій з прийому вступних
іспитів, нарад вчителів. Звіти про роботу гімназії за 1853–1854, 1928–1929
навчальні роки. Статистичні звіти дирекції гімназії про кількість вчителів,
учнів та їх успішність. Акти інспекторських перевірок. Табелі та журнали
успішності учнів. Атестати зрілості. Положення про читальні гімназії. Книги оголошень. Колекція щотижневої учнівської газети “Swit” (1910). Звернення батьківського комітету. Списки вчителів.

ІІ-а державна чоловіча гімназія ім. Ю. Пілсудського
у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
II Państwowe Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Stanisławowie
Ф. 293, 126 од. зб., 1909–1939 рр. Опис. Нім., пол. мови.
Циркуляри Кураторії Львівського шкільного округу про прийом учнів
в гімназію, затвердження програм навчання, організацію навчального процесу, викладання в гімназії латинської мови, плату за навчання, прийняття і
проведення випускних екзаменів, організацію курсів для вчителів та ін.
Протоколи нарад вчителів, прийняття вступних та випускних екзаменів.
Бюджет гімназії на 1934–1935 рр.
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Звіт про роботу гімназії за 1933/1934 навчальний рік. Статистичні звіти про проведення випускних екзаменів, кількість та успішність учнів.
Журнали успішності.
Атестати зрілості. Свідоцтва про закінчення чотирьох класів гімназії
та успішності учнів.
Списки та облікові картки вчителів. Листування з гімназіями, Кураторією Львівського шкільного округу з питань переведення вчителів в інші
навчальні заклади
Список членів Станіславського міського комітету фізичного виховання і військової підготовки (1934).

ІІІ-я державна гімназія ім. С. Сташиця у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
C. k. wyższa szkoła realna w Stanisławowie
III Państwowe Gimnazjum im. St. Staszica w Stanisławowie
Ф. 294, 136 од. зб., 1879–1939 рр. Опис. Пол., нім. мови.
ном.

Протоколи екзаменів на атестат зрілості та прийому екзаменів екстерЗвіти про роботу гімназії.
Класні журнали.
Атестати зрілості. Свідоцтва успішності.
Список, особові справи та копії особових документів вчителів.

ІV-а державна гімназія ім. Ф. Скарбовського у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
IV Państwowe Liceum i Gimnazjum im. ks. Franciszka
Skarbowskiego w Stanisławowie
Ф. 296, 87 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Пол. мова.

лості.

Протоколи екзаменів на атестат зрілості.
Класні журнали.
Свідоцтва про закінчення гімназії та успішності учнів. Атестати зрі-

Державна коедукаційна* торговельна гімназія
у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Państwowa szkoła handlowa w Stanisławowie
Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie
w Stanisławowie
Ф. 297, 46 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Пол. мова.
* Коедукація (лат.) – спільне виховання хлопців і дівчат.
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Класні журнали.
Свідоцтва про закінчення гімназії та успішності учнів.
Особові справи, картки та копії особових документів вчителів.

Приватна жіноча українська гімназія Українського
педагогічного товариства “Рідна школа” у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Приватна дівоча українська гімназія У.П.Т. в Станиславові
Prywatne gimnazjum żeńskie U.T.P. “Ridna Szkoła”
w Stanisławowie
Ф. 288, 76 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Розпорядження Кураторії Львівського шкільного округу про запровадження у державних та приватних гімназіях діловодства польською мовою (1924) та листування з питань організації діяльності гімназії та надання
їй “права публічності”.
Протоколи випускних екзаменів.
Звіт дирекції гімназії про успішність і поведінку учнів за 1924/1925
навчальні роки.
Класні журнали.
Атестати зрілості, свідоцтва успішності.
Історична довідка гімназії.
Скарги батьків на рішення Кураторії Львівського шкільного округу
про введення в гімназіях польської мови викладання та матеріали їх розгляду (в т. ч. рішення Верховного адміністративного трибуналу з даного питання).
Заяви учнів про допуск їх до вступних екзаменів (1934).

Приватна жіноча гімназія сестер Василіянок з українською
мовою навчання у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Приватна гімназія С.С. Василіянок в Станиславові
Prywatne gimnazjum żeńskie S.S. Bazylianek z ukraińskiem
językiem nauczania w Stanisławowie
Ф. 291, 16 од. зб., 1933–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Протоколи засідань вчителів та випускних екзаменів.
Класні журнали.
Свідоцтва про закінчення 4-х класів гімназії та успішності учнів.
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Приватна торговельна коедукаційна гімназія Українського
педагогічного товариства “Рідна школа” у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie Kola U.T.P.
im. M. Szaszkiewicza “Ridna szkoła” w Stanisławowie
Ф. 298, 2 од. зб., 1938–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Класний журнал.
Листування з Кураторією Львівського шкільного округу про видачу
дозволу на відкриття гімназії.
Списки вчителів.

Приватна жіноча гімназія сестер Урсулянок у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Prywatne gimnazjum żeńskie S.S. Urszulanek w Stanisławowie
Ф. 290, 78 од. зб., 1909–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи випускних екзаменів.
Класні журнали.
Свідоцтва успішності. Атестати зрілості.

Приватна польська жіноча гімназія ім. Е. Ожешкової
у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Prywatne Polskie gimnazjum żeńskie im. Elizy Orzeszkowej
w Stanisławowie
Ф. 295, 65 од. зб., 1906–1939 рр. Опис. Пол., нім. мови.
Статут гімназії (1906).
Протоколи вчительських нарад, випускних екзаменів.
Класні журнали.
Свідоцтва успішності та атестати зрілості.
Книга оголошень.
План приміщення гімназії.

Приватна коедукаційна гімназія євангелістської громади
з німецькою мовою викладання у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Prywatne Gimnazjum koedukacyjne z niemieckim językiem
nauczania Gminy wyznaniowej ewangelickiej w Stanisławowie
Ф. 289, 37 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол., нім. мови.
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Протоколи випускних екзаменів.
Класні журнали.
Свідоцтва про закінчення гімназії.
Облікові картки вчителів.

Приватна гімназія “Єврейського товариства початкової
та середньої школи” у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Prywatne Gimnazjum “Żydowskiego Towarzystwa Szkoły
Ludowej i Średniej” w Stanisławowie
Ф. 549, 16 од. зб., 1938–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи випускних екзаменів.
Свідоцтва про закінчення гімназії.

Державна гімназія у м. Тлумач Тлумацького повіту
Станіславського воєводства
Państwowe Gimnazjum w Tłumaczu
Ф. 572, 4 од. зб., 1914, 1921, 1923, 1927 рр. Опис. Пол. мова.
Звіт про роботу гімназії за 1920/1921 навчальні роки.
Свідоцтво успішності та копія атестату зрілості.
Список вчителів (1927).

8.2.3. Ліцеї
2 фонди, 2 од. зб., 1913, 1939 рр. Описи. Пол. мова.
Ліцеї належали до середньої ланки шкільництва з шестирічним терміном навчання. Організаційна структура і організація навчального процесу ліцеїв базувалися на рескрипті Міністерства віросповідань і освіти від 11 грудня 1900 р.
Замість класичних мов у ліцеях вивчалася французька. Реформа освіти 1912 р.
передбачала двоступеневість навчання в ліцеях: нижчий (включав 1–4 класи і
прирівнювався до чотирьох гімназійних класів або реальних шкіл) та вищий,
який охоплював 5–6 класи, що призвело до їх реорганізації згодом у 8-класні
середні навчальні заклади133.
На зберігання до ДАІФО документи фондів надійшли у 1954 р. з Львівського
обласного державного архіву.

Жіночий ліцей сестер Урcулянок у м. Коломия
Коломийського повіту
Liceum Żeńskie S.S. Urszulanek w Kołomyi
Ф. 579, 1 од. зб., 1913 р. Опис. Пол. мова.
Табель успішності.
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Приватний загальноосвітній жіночий ліцей “Єврейського
товариства початкової та середньої школи” у м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Prywatne liceum ogólnokształcący żeńskie “Żydowskiego
Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej” w Kołomyi
Ф. 554, 1 од. зб., 1939 р. Опис. Пол. мова.
Протоколи екзаменів на атестат зрілості.

8.2.4. Народні початкові школи*
Publicznі Szkoły Powszechni**
53 фонди, 1726 од. зб., 1861–1941 рр. Описи. Укр., пол. мови.
Згідно з Конкордатом, укладеним 18 серпня 1855 р. між папою Пієм ІХ і цісарем Францом-Йосифом І, нагляд за школами здійснювали консисторії. Закон від
25 травня 1868 р. унезалежнив школу від церкви і віддав нагляд над нею крайовим, окружним, згодом повітовим і місцевим шкільним радам. Організація народних шкіл здійснювалась на основі розпоряджень Крайової шкільної ради від
2 травня та 25 червня 1867 р. На підставі закону 1893 р. школи ділилися на два
типи, між якими були деякі відмінності у програмах навчання: нижчі, які існували в селах і містечках – 1-, 2-, 3-, 4- класні; вищі, які діяли в містах – 5-, 6-класні й
виділові 7- і 8-класні (припинили існування після впровадження в Польщі шкільної реформи 1932 р. і організації семикласних народних шкіл). Початкові школи,
які згідно закону від 14 травня 1869 р. діяли при кожній учительській семінарії,
отримали назву “школи вправ”, тому що саме в них майбутні вчителі проходили
педагогічну практику.
В період ЗУНР на основі закону від 19 лютого 1919 р. приватні українські школи було удержавлено, а вчителі стали державними урядниками. Згідно з розпорядженням від 22.02.1919 приватні школи могли продовжувати діяльність, якщо
керівники і вчителі були громадянами УНР і дали письмове підтвердження про
виконання її державних законів і розпоряджень; в неукраїнських школах українська мова була обов’язковим предметом.
Закон про освіту в Польщі 1924 р. (закон Ґрабського) запровадив “утраквізм”
(подвійність), за яким українські і польські школи однієї місцевості повинні були

* В класних журналах (Katałog główny), які зберігаються у фондах шкіл, є
дані про учнів (прізвище, ім’я, дата і місце народження, віросповідання, дані про
час вступу до школи, поведінку, успішність, відвідування, а також в окремих випадках прізвища, місце проживання і професії батьків); шкільні свідоцтва (Świadectwo
szkolne) також містять дані про дату, місце народження, віросповідання і успішність учнів.
** Szkoła powszechna, з польської мови – початкова школа; рublicznа – публічна, суспільна (в значенні – загальнодоступна, прилюдна (Новий тлумачний
словник української мови. У чотирьох томах. – Т. 3. – К., 2001. – С. 843; за Далем
– всенародна, вселюдна, улаштована для суспільства (Даль В. Толковый словарь
живого великорусского языка: Т. 3. – М., 1982. – С. 535).
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об’єднатися. Таким чином, замість національної, створювались т.зв. утраквістичні (двомовні) школи, в яких вчителями працювали переважно поляки, навчання
здебільшого відбувалося польською мовою, українською викладалась тільки незначна кількість предметів – мова, малювання, співи, фізичне виховання. Уряд
надавав підтримку утраквістичним школам, а утримання національних шкіл
поклав на громади. Керівником українських приватних шкіл на підставі ухвал
українських організацій було з 1920 р. Українське педагогічне товариство (з
1926 р. – УПТ “Рідна школа”), яке утримувало школи, курси; частину шкіл
утримували сестри Василіянки. Згідно з законом 1932 р. початкові народні школи були трьох ступенів, в залежності від тривалості навчання: І ступеня – чотирикласні; ІІ – шестикласні, ІІІ – семикласні. З вересня 1939 р. почалось введення радянської системи освіти: школи І ступеня були реорганізовані в початкові;
школи ІІ і ІІІ ступенів – в неповні середні, а гімназії й ліцеї – в середні школи134.
На зберігання до ДАІФО документи шкіл надходили в 1940, 1948–1949, 1953–
1955, 1960, 1962 рр. з ліквідованих установ, Львівського та Дрогобицького обласних державних архівів, Лисецького райархіву та ін. Ф. 634, сформований з
виявлених під час переміщення справ, знаходиться на обліку в архіві з 1994 р.

Народна шестикласна жіноча школа у м. Болехів
Долинського повіту
Szkoła ludowa 6-klasowa żeńska w Bolechowie
Ф. 259, 1 од. зб., 1910–1911 рр. Опис. Пол. мова.
Свідоцтва про закінчення школи.

Публічна початкова чоловіча школа ІІІ ступеня у м. Болехів
Долинського повіту Станіславського воєводства
Siedmio-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna męska
w Bolechowie
Ф. 267, 1 од. зб., 1934–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Шкільні свідоцтва про успішність за 1934–1936 навчальні роки.

Публічна початкова жіноча школа ІІІ ступеня ім. Королеви
Ядвіги у м. Болехів Долинського повіту
Станіславського воєводства
Szkoła powszechna 7-klasowa żeńska im. Królowej Jadwigi
w Bolechowie
Ф. 310, 1 од. зб., 1929–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Шкільні свідоцтва про успішність.
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Публічна початкова школа ІІІ ступеня у м. Рожнятів
Долинського повіту Станіславського воєводства
Siedmio-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Rożniatowie
Ф. 359, 1 од. зб., 1937–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Шкільні свідоцтва про успішність учнів.

Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Сваричів
Долинського повіту Станіславського воєводства
Народна школа 2-клясова в Сваричеві
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia II z polsko-ruskiem
językiem nauczania w Swaryczowie
Ф. 364, 56 од. зб., 1915–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Класні журнали та журнали обліку успішності учнів.
Щоденники занять.
Списки дітей с. Сваричів (1924–1937 років народження) та с. Ясеновець (1919–1921 років народження).

Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Ценява
Долинського повіту Станіславського воєводства
Publiczna szkoła Powszechna stopnia II z polsko-ruskiem
językiem nauczania w Ceniawie
Ф. 529, 37 од. зб., 1919–1936 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Журнали обліку успішності учнів.

Публічна початкова школа І ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Довжка
Калуського повіту Станіславського воєводства
Всенародна 1- класова школа мішана в Довжці
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia I z utrakwistycznym
językiem nauczania w Dołżce
Ф. 598, 12 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Журнали успішності учнів.
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Публічна початкова школа ІІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Підмихайля
Калуського повіту Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III z polsko-ruskiem
językiem nauczania w Podmihalu
Ф. 413, 12 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Класні журнали.

Публічна початкова п’ятикласна школа у с. Ключів
Великий Коломийського повіту Станіславського воєводства
Публична Вселюдна 5-кл. Школа в Ключеві-Великім
Publiczna 5-klasowa Szkoła Powszechna w Kluczowie-Wielkim
Ф. 634, 3 од. зб., 1875–1937 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Протоколи засідань шкільної ради.
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції.

Виділова п’ятикласна жіноча школа ім. Королеви Ядвіги
у м. Коломия Коломийського повіту
Szkoła Wydziałowa żeńska 5-klasowa im. król. Jadwigi w Kołomyi
Ф. 582, 1 од. зб., 1911 р. Опис. Пол. мова.
Табель успішності.

Публічна початкова школа у м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna w Kołomyi
Ф. 583, 2 од. зб., 1934–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали успішності учнів.

Початкова школа державної жіночої вчительської семінарії
у м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства*
Szkoła ćwiczeń** państwowego Seminarjum Nauczycielskie
Żeńskie w Kołomyi
Ф. 551, 9 од. зб., 1922–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Класні журнали.
* Див. описову статтю ф. 542 (с. 236).
** Szkoła ćwiczeń (з польської мови – “школа вправ”) – початкові школи, які діяли при вчительських семінаріях для проходження вчителями педагогічної практики.
251

Початкова школа у с. Слобідка Коломийського повіту
Станіславського воєводства
Ф. 628, 14 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Шкільні журнали.

Публічна початкова школа І ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Шепарівці
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna I stopnia z polsko-ruskiem
językiem nauczania w Szeparowcach
Ф. 544, 34 од. зб., 1915–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали успішності учнів.

Публічна початкова школа І ступеня ім. св. Андрія
з польсько-українською мовою викладання у с. Брустури
Косівського повіту Станіславського воєводства
Державна 1-класна загальноосвітня мішана школа
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia I im. św. Andrzeja
z polsko-ruskiem językiem nauczania w Brusturach
Ф. 308, 33 од. зб., 1923–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Класні журнали.
Журнали обліку відвідування школи.

Початкова державна жіноча семикласна школа у м. Кути
Косівського повіту Станіславського воєводства
Państwowa Szkoła Powszechna 7-klasowa żeńska w Kutach
Ф. 577, 1 од. зб., 1929 р. Опис. Пол. мова.
Свідоцтво про закінчення школи.

Початкова державна школа І ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Смодна
Косівського повіту Станіславського воєводства
Państwowa Szkoła Powszechna z polsko-ruskiem językiem
nauczania w Smodnej
Ф. 65, 6 од. зб., 1913–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Класні журнали.
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Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Яворів
Косівського повіту Станіславського воєводства
Szkoła ludowa 1-klasowa mieszana w Jaworowie
Publichna Szkoła Powszechna stopnia II z polsko-ruskiem
językiem nauczania w Jaworowie
Ф. 309, 83 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Класні журнали.
Журнали обліку відвідування школи.

Початкова школа у с. Гаврилівка Надвірнянського повіту
Станіславського воєводства
Szkoła Powszechna w Hawryłowce
Ф. 622, 6 од. зб., 1921–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи засідань вчительської ради.
Шкільні журнали.
Опис майна та інвентарю школи (1921).
Хроніка школи.
Cвідоцтва про закінчення школи. Характеристики окремих учнів
(1934).

Публічна початкова семикласна жіноча школа у м. Надвірна
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Siedmio-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna żeńska
w Nadwornej
Ф. 585, 1 од. зб., 1929 р. Опис. Пол. мова.
Свідоцтво про закінчення школи.

Публічна початкова школа ІІІ ступеня ім. С. Жеромського
з польсько-українською мовою викладання у м-ку Букачівці
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III im. Stefana
Żeromskiego z polsko-ruskiem językiem nauczania
w Bukaczowcach
Ф. 589, 11 од. зб., 1925–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали успішності учнів.

253

Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Григорів
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna 3-klasowa w Hrehorowie
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia II z dwujęzycznym
językiem nauczania w Hrehorowie
Ф. 576, 67 од. зб., 1915–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали успішності учнів, реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції.
План приміщення школи.

Публічна початкова шестикласна школа з польськоукраїнською мовою викладання у с. Козарі
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
6-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna stopnia II
z polsko-ruskiem językiem nauczania w Kozarach
Ф. 590, 15 од. зб., 1892–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Протоколи засідань педагогічної ради.
Інформації дирекції про роботу школи.
Журнали успішності учнів.

Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Колоколин
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna II stopnia z polsko-ruskiem
językiem nauczania w Kołokolinie
Ф. 536, 171 од. зб., 1861–1939 рр. Опис. Нім., укр., пол. мови.
Циркуляри Рогатинської окружної шкільної ради.
Протоколи засідань вчительської шкільної ради.
Інформації дирекцій про роботу школи за 1894/1895 – 1928/1929 навчальні роки.
Бюджети, фінансові звіти місцевої шкільної ради.
Список дітей 1913–1925 років народження.
Журнали успішності, обліку відвідування, проведених занять, вхідної
та вихідної кореспонденції.

Публічна початкова школа з польсько-українською мовою
викладання у с. Підмихайлівці Рогатинського повіту
Станіславського воєводства
2-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna z polsko-ruskiem
językiem nauczania w Podmichałowcach
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Ф. 591, 2 од. зб., 1936–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали успішності учнів.

Народна шестикласна жіноча школа у м. Рогатин
Рогатинського повіту
Szkoła ludowa 6-klasowa żeńska w Rohatynie
Ф. 584, 1 од. зб., 1910 р. Опис. Пол. мова.
Табель успішності.

Публічна початкова школа з польсько-українською
мовою викладання у с. Тенетники Рогатинського повіту
Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna 2-klasowa dwujęzyczna
w Tenetnikach
Ф. 575, 17 од. зб., 1902–1929 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали успішності учнів.

Публічна початкова школа з польсько-українською мовою
викладання у с. Чернів Рогатинського повіту
Станіславського воєводства
Szkoła ludowa w Czerniowie
Publiczna Szkoła Powszechna z polsko-ukraińskim językiem
w Czerniowie
Ф. 574, 33 од. зб., 1873–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали успішності учнів.

Публічна початкова школа І ступеня з українською мовою
викладання у с. Будилів Снятинського повіту
Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia I z ruskiem językiem
nauczania w Budyłowie
Ф. 318, 98 од. зб. 1874–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Класні журнали.
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Публічна початкова школа І ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Крихівці
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Szkoła 2-klasowa powszechna miszana w Krechowcach
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia I z polsko-ruskiem
językiem nauczania w Krechowcach
Ф. 497, 20 од. зб., 1908–1938 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Протоколи засідань шкільної ради.
Класні журнали.
Списки дітей 1908–1931 років народження.

Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Опришівці
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Szkoła 3-klasowa miszana w Opryszowcach
Publiczna Szkoła Powszechna II Stopnia z ruski-polskim
językiem nauczania w Opryszowcach
Ф. 498, 28 од. зб., 1882–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Класні журнали.
Списки дітей 1882–1931 років народження.

Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Павелче*
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna 5-klasowa dwyjęzyczna
w Pawelczu
Ф. 360, 1 од. зб., 1930–1931 рр. Опис. Пол. мова.
Класний журнал.

Публічна початкова школа ІІ ступеня у с. Радча
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Szkoła ludowa 4-klasowa powszechna w Radczy
Publiczna Szkoła Powszechna drugiego stopnia w Radczy
Ф. 500, 17 од. зб., 1921–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Класні журнали.
* Нині – с. Павлівка.
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Публічна початкова чотирикласна мішана школа у с. Сілець
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna 3-klasowa mieszana w Sielcu
Publiczna Szkoła Powszechna 4-klasowa mieszana w Sielcu
Ф. 530, 4 од. зб., 1927–1930 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали обліку успішності учнів.

Виділова п’ятикласна жіноча школа ім. Королеви Ядвіги
у м. Станіслав Станіславського повіту
Szkoła Wydziałowa żeńska 5-klasowa im. Królowej Jadwigi
w Stanisławowie
Ф. 580, 3 од. зб., 1893, 1902, 1909 рр. Опис. Пол. мова.
Табелі успішності учнів.

Початкова cемикласна жіноча школа ім. Королеви Софії
у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Szkoła wydziałowa 3-klasowa im. kr. Zofii w Stanisławowie
Szkoła ludowa 5-klasowa im. kr. Zofii w Stanisławowie
Szkoła żeńska Powszechna 7-klasowa im. kr. Zofii
w Stanisławowie
Ф. 581, 10 од. зб., 1895–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи засідань педагогічної ради, прийому екзаменів екстерном.
Журнали успішності учнів, реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції.
Табелі успішності.

Публічна початкова школа ІІІ ступеня ім. короля Казимира
Великого з польською мовою викладання у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Szkoła Powszechna siedmio-klasowa męska im. Kr. Kazimierza
Wielkiego w Stanisławowie
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III im. Kr. Kazimierza
Wielkiego z polskim językiem nauczania w Stanisławowie
Ф. 281, 12 од. зб., 1925–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Класні журнали.
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Публічна початкова жіноча школа ІІІ ступеня
ім. З. Красінського у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
7-klasowa Szkoła Powszechna żeńska im. Z. Krasińskiego
w Stanisławowie
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III im. Z. Krasińskiego
w Stanisławowie
Ф. 526, 2 од. зб., 1915–1923 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи вчительських конференцій.

Публічна початкова школа ІІІ ступеня ім. А. Міцкевича
з польською мовою викладання у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III imienia Adama
Mickiewicza z polskim językiem nauczania w Stanisławowie
Ф. 275, 55 од. зб., 1899–1941 рр. Опис. Пол. мова.
Циркуляри, розпорядження Станіславської повітової шкільної ради
про навчання з протиповітряної та хімічної оборони.
Протоколи засідань учительських, педагогічних рад, прийому вступних екзаменів та екзаменів екстерном.
Класні журнали. Щоденники занять.
Списки вчителів.
Книга оголошень.

Публічна початкова школа ІІІ ступеня ім. Ж. Пірамовича
з польською мовою викладання у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Szkoła powszechna 4-klasowa męska im. G. Piramowicza
w Stanisławowie
Publiczna Szkoła Powszechna trzeciego stopnia
im. G. Piramowicza w Stanisławowie
Ф. 277, 31 од. зб., 1922–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Протоколи засідань педагогічної ради, прийому екзаменів екстерном.
Шкільні свідоцтва.
Класні журнали.
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Публічна початкова школа ІІІ ступеня ім. Е. Плятер
у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia Nr. 12 im. E. Plater
w Stanisławowie
Ф. 276, 16 од. зб., 1924–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Класні журнали.

Публічна початкова школа ІІІ ступеня ім. Т. Чацького
з польською мовою викладання у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Szkoła Etatowa męskia 5-klasowa im. Czackiego
w Stanisławowie
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia trzeciego imienia Tadeusza
Czackiego z polskim językiem nauczania w Stanisławowie
Ф. 274, 136 од. зб., 1876–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Циркуляри Галицького намісництва, Станіславського шкільного інспекторату.
Протоколи засідань шкільної ради, прийому екзаменів екстерном,
вчительських нарад.
Листування зі Станіславською окружною шкільною радою, магістратом з питань умов прийому учнів у навчальні заклади, надання статистичних відомостей про кількість вчителів, учнів, відвідування, захворюваність
школярів, розподіл стипендій, надання матеріальної допомоги учням та ін.
Класні журнали. Щоденники занять.
Шкільні свідоцтва.
Картки медичного огляду дітей.

Публічна початкова школа ІІІ ступеня з польською мовою
викладання ім. св. Юзефа у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia (7-klasowa)
im. Św. Józefa w Stanisławowie
Ф. 445, 15 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Журнали успішності учнів.
Шкільні свідоцтва.
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Початкова школа державної вчительської жіночої семінарії
ім. Ф. Скарбовського у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства*
Skoła ćwiczeń** Państwowego Seminarjum Nauczycielskie
Żeńskie im. ks. Franciszka Skarbowskiego w Stanisławowie
Ф. 299, 85 од. зб., 1912–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Класні журнали.

Приватна школа ІІІ ступеня ім. М. Шашкевича УПТ
“Рідна школа” у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Приватна вселюдна мішана 7-клясова школа ім. Маркіяна
Шашкевича кружка УПТ “Рідна школа” в Станиславові
Ф. 279, 20 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Протоколи засідань керівництва гуртка “Рідна школа” в Станіславі та
батьківського комітету школи.
Декларації батьків учнів про введення української мови викладання.
Заяви гуртка УПТ “Рідна школа” про надання початковій семикласній
школі й фаховим курсам “права прилюдності”.
Класні журнали.

Приватна жіноча семикласна вселюдна школа сестер
Василіянок з українською мовою навчання у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Всенародня школа 4-клясова С.С. Василіянок
в Станиславові
Приватна жіноча 7-клясова Вселюдна Школа з українською
мовою навчання С.С. Василіянок в Станиславові
Ф. 286, 17 од. зб., 1909–1938 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Класні журнали.

Приватна початкова євангелістська школа ІІІ ступеня
з німецькою мовою викладання у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Prywatna ewangelickia szkoła powszechna z niemieckim
językiem wykładowym w Stanisławowie
Ф. 287, 170 од. зб., 1905–1939 рр. Опис. Пол., нім. мови.
Класні журнали.
*Див. описову статтю ф. 300 (с. 237).
** Див. виноску “**” до ф. 551 (с. 251).
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Публічна початкова школа І ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Хмелівка
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Szkoła ludowa I-klasowa mieszana w Chmielówce
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia I z polsko-ruskiem
językiem nauczania w Chmielówce
Ф. 319, 48 од. зб., 1907–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Класні журнали.

Публічна початкова школа ІІІ ступеня ім. Т. Шевченка
з польсько-українською мовою викладання у с. Черніїв
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Управа школи народної 4 кл. ім. Тараса Шевченка
в с. Черніїв
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III imienia Tarasa
Szewczenka z polsko-ruskiem językiem nauczania w
Czerniejowie
Ф. 407, 103 од. зб., 1876–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Протоколи засідань вчительської ради.
Класні журнали.

Публічна початкова школа І ступеня з українською мовою
викладання у с. Чукалівка Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia I z ruskiem językiem
nauczania w Czukałowce
Ф. 499, 27 од. зб., 1907–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Класні журнали.

Публічна початкова школа І ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Виноград
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia I z polsko-ruskiem
językiem nauczania w Winogradie
Ф. 514, 45 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Класні журнали.
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Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Ляцьке Шляхетське
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Szkoła Powszechna 4-klasowa z dwujęzycznym wykładem
w Lackiem Szlacheckiem
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia II z polsko-ruskiem
językiem nauczania w Lackiem Szlacheckiem
Ф. 531, 129 од. зб., 1913–1939 рр. Опис. Пол., укр. мови.
Журнали успішності учнів.
Списки дітей 1920–1931 років народження.

Початкова школа ІІІ ступеня ім. Нотр Дам* у м. Тлумач
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Szkoła Powszechna 7-klasowa im. Notre Dame w Tłumaczu
Ф. 375, 3 од. зб., 1930–1933 рр. Опис. Пол. мова.
Класні журнали.

8.2.5. Професійні школи
7 фондів, 36 од. зб., 1922–1939 рр. Описи. Пол. мова.
До професійних навчально-виховних закладів у системі шкільництва Галичини
відповідно до інструкції про порядок реформування фахового шкільництва від
21.11.1933 входили промислові (37 видів), торговельні, рільничі, домашнього
господарства та інші фахові школи.
Документи ф. 586, 588 надійшли на зберігання в ДАІФО у 1954 р. з Львівського
обласного держархіву.

Середня торговельна школа “Товариства торговельної
школи” у м. Коломия Коломийського повіту
Станіславського воєводства
Średnia Szkoła Handlowa Towarzystwa Szkoły Handlowej
w Kołomyi
Ф. 586, 1 од. зб., 1933 р. Опис. Пол. мова.
Свідоцтво про закінчення школи.

* Нотр Дам (Notre Dame, з франц. – “Наша Пані”) – Богородиця у Франції.
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Торговельна школа у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Szkoła handlowa w Stanisławowie
Ф. 284, 1 од. зб., 1922–1923 рр. Опис. Пол. мова.
Класний журнал.

Публічна перепідготовча фахова (торговельна) школа
у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa (Handlowa)
w Stanisławowie
Ф. 588, 1 од. зб., 1935–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Статистичні відомості про роботу школи.
Списки вчителів.

Публічна фахова перепідготовча школа ім. А. Міцкевича
у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa im. Adama
Mickiewicza w Stanisławowie
Ф. 280, 11 од. зб., 1925–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Циркуляри Міністерства віросповідань і освіти, Кураторії Львівського шкільного округу.
Протоколи екзаменів екстерном.
Копії свідоцтв про закінчення школи.
Класні журнали.

Приватна трирічна кравецька жіноча школа у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Średnia Szkoła Przemysłowa Żeńska w Stanisławowie
Prywatna 3-letnia Szkoła Krawiecko-bieliżniarska
w Stanisławowie
Ф. 283, 11 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Класні журнали.
Шкільні свідоцтва.
Особові документи учнів.
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Середня фахова жіноча школа “Союзу поширення
професійної освіти серед євреїв” у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства*
Średnia szkoła zawodowa żeńska towarzystwa “Związek dla
szerzenia wykształcenia zawodowego wśród żydów”
w Stanisławowie
Ф. 285, 9 од. зб., 1929–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Класні журнали.

Приватна школа підготовки з домашнього господарства
І ступеня у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Prywatna Szkoła Przysposobliena w Gospodarstwie Rodzinnym
I stopnia w Stanisławowie
Ф. 282, 2 од. зб., 1938 р. Опис. Пол. мова.
Класні журнали.

* Документи про діяльність школи в 1937–1939 рр. містяться і в інших фондах архіву (Див. ДАІФО, ф. 263, оп. 1, спр. 1250; ДАІФО, ф. 27, оп. 1, спр. 185).
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Р о з д і л 9.

РЕЛІГІЙНІ УСТАНОВИ*

Коломийський римо-католицький деканат, м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Kołomyensis Dekanatus
Ф. 594, 115 од. зб., 1769 –1938 рр. Опис. Лат., пол., нім. мови.
Діяльність структур римо-католицької церкви в Коломиї розпочалася в ХIV–
ХV ст.135 Деканат входив до складу Львівської архідієцезії136 і підпорядковувався
римо-католицькій митрополичій консисторії у Львові137. Митрополія охоплювала сім єпископств, у т. ч. – Львівське. Коломийський деканат об’єднував парафії
Коломиї, Косова, Пістиня, Снятина, Заболотова, Кут та інших населених пунктів
Коломийського округу138. До компетенції деканату належали нагляд за дотриманням церковного права, піклування про церковне майно, перевірка діяльності
костелів, нагляд за школами тощо139. У фонді зберігаються також документи Коломийської римо-католицької парафії.
Документи фондоутворювача надійшли до архіву в 1955 р. з народного музею
ім. Й. Кобринського в Коломиї.

Розпорядження римо-католицької митрополичої консисторії та
Львівського архієпископа за 1780–1925 рр. (копії розпоряджень та друковані примірники вісників консисторії). Пастирські листи архієпископів.
Копія тексту булли папи римського Лева ХІІ від 25.12.1825 р.
Акти обстежень костелів (1802–1815); результати канонічних візитацій парафій в 1769–1774 рр.; інвентарні описи майна парафій у Пістині
(1785), Товмачику (1785–1834), Білих Ославах (1804), Жукові (1810), Хотимирі (1818–1824), Кутах (1818–1824), Чернелиці (1820–1824), Воскресінцях
(1828), Печеніжині (1857) та німецькій колонії Маріягільф (1884).
Статистичні відомості про кількість населення в парафіях Коломийського деканату (1846, 1848–1850) та учнів у парафіяльних школах Коломийського округу (1833, 1837–1839, 1846–1850); акти обстежень парафіяльних шкіл округу в 1852 р.; відомості про успішність учнів у парафіяльних
школах Косова, Городенки, Кут, Яблунова, Снятина та ін. (1817–1861).
Документи Коломийської римо-католицької парафії: журнали обліку
хворих парафіян (1845–1880) та реєстрації вхідної й вихідної кореспонденції (1909–1926); касові книги (1851–1872, 1891–1906) та книги надходжень
Коломийського костелу (1855–1893).
* Метричні книги установ релігійних культів зберігаються в колекції метричних книг церков, костелів, синагог Станіславського воєводства (див. описову
статтю ф. 631 – с. 306).
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Матеріали про діяльність “Братства Шкаплірного” (“Bractwa
Szkaplerznego”): список членів (1861) та касова книга (1861–1872); “Брат
ства Пресвятої Трійці” (“Bractwa Trojcy Przenajswiet”) парафіяльного костелу в Коломиї (список членів та засновників (1845–1871)); статут товариства
взаємодопомоги мешканців Коломиї “Ютженка” (“Jutrzenka”) за 1875 рік.

Станіславська греко-католицька єпископська консисторія,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Епископська Консисторія Станиславôвска
Ф. 504, 1199 од. зб., 1788–1944 рр. Опис, огляд. Лат., нім., пол., укр.
мови
Cтворена для адміністративно-організаційного управління Станіславською
єпархією, виділеною з Львівської митрополичої архієпархії140 в березні 1885 р.
(на основі декрету імператора Австро-Угорщини Франца-Йосифа І від 24 січня 1884 р. і булли Папи Римського Лева ХІІІ “De unіverso dominico grege” від
26.03.1885). Статут консисторії затверджений Папою Левом ХІІІ в січні 1894 р. У
липні 1886 р. єпископ Юліан Пелеш призначив перших 5 радників і референтів,
а у вересні перших крилошан – членів Єпископської Консисторії141. Консисторія
була єпархіальним адміністративним і дорадчим органом при єпископі-ординарії, здійснювала управління і духовне судочинство в єпархії, займалася призначенням, переміщенням, матеріальним забезпеченням та контролем за діяльністю
священиків, управлінням майном, контролем за викладанням релігії в школах
та ін. Станіславська єпархія входила до складу Галицької церковної провінції і
підпорядковувалась Галицькому митрополитові. Консисторію очолювали Юліан
Пелеш (1885–1891), Юліан Сас-Куїловський (1891–1899), Андрей Шептицький (1899–1900), Григорій Хомишин (1904–1946). За адміністративним поділом
20 деканатів новоствореної Станіславської єпархії належали до Станіслав
ського, Чортківського, Коломийського округів та Буковинського дукату; в
1920–1946 рр. до єпархії входило 19 деканатів, парафії яких були розташовані в
9 повітах Станіславського та 7 повітах Тернопільського воєводств (у 1939–1941,
1944–1946 рр. – відповідно в 23 районах Станіславської та Тернопільської областей)142. Після ліквідації УГКЦ у березні 1946 р. консисторія припинила свою
діяльність.
Документи надійшли в ДАІФО в 1951, 1970 рр. від Уповноваженого Ради у справах Російської православної церкви в Івано-Франківській області.

Протоколи засідань єпископської консисторії (1886–1888, 1897–1901,
1909–1912, 1924–1929), єпархіального суду (1928–1939), церковних товариств (св. Апостола Петра, 1908–1918; Товариства взаємодопомоги дяків,
1890–1903), перевірок діяльності церков єпархії, конкурсних іспитів на посади священиків.
Акти перевірок роботи парафій.
Річні звіти парафій про кількість дітей шкільного віку греко-католицького віросповідання.
Відомості про діяльність священиків (метричні дані; грамоти про
успішну здачу іспитів з богословських наук, призначення священиками;
документи про призначення, звільнення, перевід; привітання), парафій (утворення нових, вибори парафіяльних рад), церковних братств (утворення,
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затвердження статутів, діяльність), шкіл Станіславської єпархії (викладання
в них релігії, кількість учнів), церковних бібліотек, церковне рухоме й нерухоме майно (культові споруди (описи їх зовнішнього і внутрішнього вигляду, стану; дані про будівництво, ремонт, освячення), дзвіниці, парафіяльні
й господарські будинки, земельні володіння (оренда, продаж-купівля землі,
сервітути143), цвинтарі.
Документи про пожертвування на користь церкви (у т. ч. – фундаційні
акти, грамоти, та ін.).
Інвентарні описи рухомого і нерухомого майна парафій.
Заяви, скарги, прохання віруючих про призначення нових пресвітерів,
утворення нових самостійних парафій; священиків з особових питань (призначення на посаду, надання матеріальної допомоги, допуск до конкурсних
екзаменів); студентів про прийом у Станіславську духовну семінарію.
Листування деканатів, церковних комітетів з Львівською митрополичою та Станіславською єпископською консисторіями, президією Галицького намісництва у Львові, Міністерством віросповідань і освіти, окремими
парафіями, священиками з питань заміщення вакантних посад; діяльності
та призначення парохів, виконання обрядів; виділення, приєднання і створення нових парафій; збору і передачі пожертвувань віруючих на користь
церкви, благодійні цілі; побудови й ремонту церков, парафіяльних будинків,
інших церковних і господарських приміщень; оренди, купівлі, продажу і
виділення церковних земельних ділянок; сплати податків.
Особові справи священиків та студентів духовної семінарії.
Книга обліку священиків єпархії (1873–1944) та метрики кліру (1887–
1941) – це особливо ціні документи фонду, оскільки в них указано біографічні дані священиків, подано інформацію про їх службову діяльність (у
т. ч. дата рукоположення; місце і термін служби та ін.).
Списки випускників Львівської семінарії (1886).

Єврейська релігійна громада у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Izraelicka Gmina wyznaniowa w Stanisławowiе
Ф. 325, 22 од. зб., 1919–1938 рр. Опис. Пол., євр., нім. мови.
Євреям Станіслава власники міста Потоцькі надали 17 вересня 1662 р. окремі
привілеї, а в 1664 р. загалом звільнили торгівців і ремісників від податків на
20 років, що й послужило стимулом для переселення в Станіслав євреїв – і вже
в 1672 р. вони мали свою синагогу144. Згідно з законом Австро-Угорщини від
21 березня 1890 р. “Про впорядкування зовнішніх правових відносин єврейської
громадськості іудейського віросповідання”145 та відповідним розпорядженням
Міністерства віросповідань і освіти від 2 квітня 1891 р.146 до округу Станіслав
ської громади входили, крім міста Станіслава, ще 32 населені пункти (села, які
нині входять до Тисменицького району – Братківці, Драгомирчани, Загвіздя,
Колодіївка, Майдан, Пациків (нині – с. Підлісся), Павлівка, Підлужжя, Радча,
Рибне, Угринів Долішній, Угринів Горішній та Угринів Шляхетський (нині –
с. Угринів), Хом’яків (нині – с. Хом’яківка), Ценжів, Черніїв, Чукалівка, Ямниця;
Боднарів і Добровляни (нині – Калуського району); Бринь (нині – Галицького
р-ну); Забережжя (нині – Богородчанського р-ну); Тисменичани (нині – Надвір-
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нянського р-ну); населені пункти, які включені до Івано-Франківська (Вовчинець,
Княгинин-Село, Княгинин-Колонія, Крихівці, Микитинці, Опришівці, Пасічна,
Хриплин, Угорники). Єврейство міст і містечок традиційно об’єднувалося в громади, до функцій яких належали: збір общинних податків, утримання синагог,
будинків молитви, лікарень, лазень, опікунських установ, цвинтарів та ін. Після трагічного періоду Голокосту в 1946 р. громада спробувала відновити, але з
1949 р. її легальна діяльність була припинена.

Статут “Союзу єврейських релігійних громад Малопольщі” (1926).
Матеріали організаційної комісії з’їзду “Союзу єврейських релігійних
громад Малопольщі” з питань розробки проекту статуту “Союзу”.
Протокол наради представників єврейських релігійних громад Західної України у Львові (1926).
Документи Станіславської єврейської релігійної громади:
– бюджети на 1920, 1925, 1927–1928, 1930 рр.;
– протокол засідання Ради громади від 17.03.1925;
– програма вивчення іудаїзму в неповних середніх школах;
– план, проект і кошторис на ремонт лазні в м. Станіславі;
– заяви окремих осіб про прийняття на роботу, збільшення зарплати,
надання відпусток;
– кваліфікаційна таблиця кандидатів на посаду службовця канцелярії
в правлінні громади;
– місячні відомості на видачу зарплати працівникам громади та списки співробітників громади за 1933 р.;
– листування з єврейськими організаціями про надання їм дотацій з
бюджету громади;
– листування з питань будівництва нового єврейського цвинтаря, продажу земельних ділянок під могили (в т. ч. плани, кошториси, проекти надмогильних пам’ятників).
Фінансові звіти, бюджети за 1928–1930 рр. єврейського ремісничого
училища для чоловіків та ремісничого училища для єврейських дівчат-сиріт
(інформація про створення, мету, завдання і розбудову сирітського притулку-училища).
Інструкція для директора єврейської лікарні в м. Кракові.

Єврейська релігійна громада у м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Gmina wyznaniowa żydowskia w Kołomyi
Ф. 320, 16 од. зб., 1931–1939 рр. Опис. Пол. мова
Євреї, вихідці зі Львова, отримавши королівський привілей 1569 р., почали
оселятися на окраїнах Коломиї, в 1616 р. їм було виділено місце під синагогу і
цвинтар147. Згідно з законом Австро-Угорщини від 21 березня1890 р.148 “Про впорядкування зовнішніх правових відносин єврейської громадськості іудейського
віросповідання” та відповідним розпорядженням Міністерства віросповідань
і освіти від 02.04.1891149 до складу Коломийської громади входили, крім міста
Коломиї, ще понад 30 населених пунктів (села, які нині входять до Коломий
ського району (Велика Кам’янка, Вербіж Вижній (Верхній), Воскресінці, Годи
і Добровідка (нині – Годи-Добровідка), Дебеславці, Дятьківці (нині включені до
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м. Коломиї), Жукотин, Замулинці, Залуччя, Іванівці (нині – с. Іванівка), Кийданці,
Корнич, Королівка, Коршів, Кропивище, Ліски, Лісна Слобідка, Мала Кам’янка,
Матіївці, Михалків, Вербіж Нижній, Перерів, Пилипи, Підгайчики, П’ядики,
Раківчик, Семаківці, Сопів, Товмачик, Тростянка і присілок Волова, Хлібичин
Лісний (нині – с. Хлібичин), Ценява, Черемхів, Шепарівці), а також села, які
нині входять до складу Косівського району – Трач, Цуцулин). В 1930-х роках
громада утримувала головну синагогу, цвинтар, лікарню, ритуальну лазню, будинок для людей похилого віку та інвалідів, приватну сільськогосподарську школу
фундації барона Гірша в с. Слобідці Лісній. Після Голокосту легальна діяльність
громади припиняється150.

Проекти бюджетів громади на 1932–1938 рр.
Іменні списки-відомості платників податків громади за 1932–1939 рр.
із зазначенням професії та місця проживання.
Листування Станіславського воєводського управління з Коломий
ським повітовим староством, правлінням громади з питань фінансової, го
сподарської діяльності, затвердження проектів бюджетів громади.
Історична довідка про сільськогосподарську школу фундації барона
Гірша в с. Слобідка Лісна, яка містить інформацію про мету, завдання, наукову програму школи, проект і креслення її приміщення.

Єврейська релігійна громада у м. Заболотів
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Gmina wyznaniowa żydowskia w Zabłotowie
Ф. 321, 8 од. зб., 1931–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Точної дати початку діяльності Заболотівської єврейської громади не виявлено,
але Заболотів ще з першої половини ХVІІ ст. був відомий розвиненою торгівлею,
ремеслами151. Згідно з законом Австро-Угорщини від 21 березня 1890 р.152 “Про
впорядкування зовнішніх правових відносин єврейської громадськості іудей
ського віросповідання” та відповідним розпорядженням Міністерства віросповідань і освіти від 02.04.1891153 до складу Заболотівської громади входив, крім Заболотова, ще 21 населений пункт: села, які нині входять до Снятинського району
– Альбінівка (нині – с. Шевченкове), Вовчківці, Борщів, Ганьківці, Джурів, Задубрівці, Зібранівка, Іллінці, Келихів, Любківці, Новоселиця, Олешків, Попельники, Рудники, Тучапи, Троїця, Тростянець, Тулуків, Хлібичин Пільний (нині
– с. Хлібичин), а також село Демиче Снятинського повіту та Рожнів (нині –
Косівського району). У 1930-х рр. громада утримувала синагогу, дім молитви,
цвинтар, лазню. Після Голокосту діяльність громади припиняється154.

Бюджети громади на 1932–1939 рр.
Копії протоколів ревізій фінансової діяльності правління громади в
1938–1939 рр.
Іменні списки-відомості платників податків за 1933–1939 рр. із зазначенням професії та місця проживання членів громади.
Листування правління громади зі Станіславським воєводським управлінням, Снятинським повітовим староством з питань розробки та затвер
дження бюджетів, фінансово-господарської діяльності громади.
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Єврейська релігійна громада у м-ку Княгиничі
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
Gmina wyznaniowa żydowskia w Knihyniczach
Ф. 322, 7 од. зб., 1931–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Точної дати початку діяльності фондоутворювача не виявлено. Ймовірно, євреї в
Княгиничах з’являються із наданням йому в ХVІ ст. статусу міста. Згідно з законом Австро-Угорщини від 21 березня 1890 р. “Про впорядкування зовнішніх правових відносин єврейської громадськості іудейського віросповідання”155 та відповідним розпорядженням Міністерства віросповідань і освіти від 02.04.1891156
до округу Княгиницької громади входили, крім містечка Княгиничі, й інші населені пункти Рогатинського повіту (села Васючин, Воскресінці, Городків, Дегова,
Долиняни, Загір’я, Помонята, Псари (нині – с. Приозерне), Явче. У 1930-х роках
громада утримувала синагогу і дім молитви, цвинтар, лазню, бойню, будинок
громади. Діяльність фондоутворювача припиняється після трагічного періоду
Голокосту157.

Бюджети громади на 1932–1938 рр.
Іменні списки-відомості платників податків громади за 1932, 1936,
1938 рр. із зазначенням їх професій.
Листування правління громади зі Станіславським воєводським управлінням з питань затвердження бюджетів.

Єврейська релігійна громада у м-ку Отинія
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Izraelicka gmina wyznaniowa w Otynji
Ф. 524, 2 од. зб., 1925–1928 рр. Опис. Пол. мова.
Євреї почали активно заселяти Отинію з 1643 р., коли містечко перейшло у власність Потоцьких158. Згідно з законом Австро-Угорщини від 21 березня 1890 р.
“Про впорядкування зовнішніх правових відносин єврейської громадськості
іудейського віросповідання”159 та відповідним розпорядженням Міністерства
віросповідань і освіти від 2 квітня 1891 р.160 до округу Отинійської громади входили, крім Отинії, ще 13 сіл (Баб’янка, Богородичин, Виноград, Ворона, Грабич,
Закрівці, Торговиця, Угорники – нині Коломийського р-ну; Гостів, Красилівка,
Нові Кривотули, Старі Кривотули – Тисменицького району) та ін.161 В 1930-х роках громада утримувала синагоги, цвинтар, лазню. Діяльність фондоутворювача
припиняється після трагічного періоду Голокосту162.

Протоколи засідань ради Отинійської єврейської громади в 1925–
1928 рр., які містять інформацію про склад і вибори керівних органів, зміни
в статуті.
Бюджети громади на 1926–1928 рр.

270

Єврейська релігійна громада у м. Тлумач
Тлумацького повіту Станіславського воєводства
Gmina wyznaniowa żydowskia w Tłumaczu
Ф. 503, 6 од. зб., 1931–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Точної дати початку діяльності Тлумацької єврейської громади не виявлено, але
Тлумач у кінці ХVІ – середині ХVІІ ст. вже значиться серед 79 міст Галичини,
в яких проживали євреї163. Згідно з законом Австро-Угорщини від 21 березня
1890 р.164 “Про впорядкування зовнішніх правових відносин єврейської громадськості іудейського віросповідання” та відповідним розпорядженням Міністерства віросповідань і освіти від 02.04.1891165 до округу Тлумацької громади, крім
Тлумача, входили ще 20 сіл (Бортники, Будзин, Вікняни, Гринівці, Грушка, Делева, Долина, Колінці, Королівка, Локітка, Надорожна, Озеряни, Олеша, Палагичі, Прибилів, Пужники, Слобідка, Тарновиця Пільна (нині – Терновиця), Яцівка
(нині – Тарасівка)). В 1930-х роках громада утримувала синагогу, будинки молитви, бойню, цвинтар, лазню. Діяльність фондоутворювача припиняється після
трагічного періоду Голокосту166.

Проекти бюджетів громади на 1932–1936 рр.
Іменні списки-відомості платників податків громади за 1932, 1936 рр.
із зазначенням професій членів громади та місця проживання іногородніх.
Листування правління громади зі Станіславським воєводським
управлінням, Тлумацьким повітовим староством з питань фінансово-господарської діяльності громади та затвердження проектів бюджетів на 1932–
1936 рр.
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Р о з д і л 10.
ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ

10.1. УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
“ПРОСВІТА”
8 фондів, 89 од. зб., 1909–1939 рр. Описи, огляд. Укр. мова.
Українське громадське культосвітнє товариство засноване 8 грудня 1868 р. у
Львові групою народовців. Основним завданням товариства було сприяння
просвіті українського народу в культурному, національно-політичному та економічному напрямках. Структуру – Головний відділ у Львові167, філії, читальні
– товариство зберегло від початку до кінця свого існування. Філії керували просвітницьким рухом у повітах, засновували читальні та допомагали в їх роботі.
Діяльність філій координував Головний відділ у Львові168. На початку 1890-х рр.
товариство “Просвіта” на основі статуту 1891 р. почало відкривати в населених
пунктах свої читальні*. Вони стали головними осередками українського національного громадського руху, забезпечували населення інформаційною, методичною літературою, зокрема й з народного господарства, з метою піднесення
агротехнічної культури населення; при читальнях діяли крамниці, кооперативи,
молочарні, ощадно-позичкові каси, при окремих із них були дитячі садки, гуртки
“Сільського господаря”169. Товариство припинило діяльність у вересні 1939 р.,
відновило у вересні 1990 р. під назвою Товариство української мови ім. Т. Шевченка “Просвіта”.
75 од. зб. з восьми фондів розсекречені у 1990 р.

Філія товариства “Просвіта” у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Філія Товариства “Просвіта” в Станіславові
Ф. 378, 66 од. зб., 1909–1939 рр. Опис, огляд. Укр. мова.
Циркуляри Головного відділу товариства у Львові та листування з
питань діяльності, фінансування філій, збору коштів на пожертвування, використання членських внесків, підготовки до свят, розповсюдження літератури та інших організаційних заходів.
Звіт секретаря філії про з’їзд делегатів філій “Просвіти”. Розпорядження, директиви, вказівки, інструкції Станіславської філії з питань діяльності філії, читалень, проведення конкурсів драмгуртків (в т. ч. анкети учасників) та інших заходів.
*Див. описові статті ф. 379–380, 382–383, 385–387 (с. 273–274).
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Звіти про проведення режисерських курсів для керівників сільських
аматорських гуртків. Відомості про збір пожертвувань на просвітницькі цілі
(в т. ч. посвідчення уповноважених).
Документи з питань діяльності читалень товариства в Станіславському повіті: протоколи засідань, загальних зборів їх членів; звіти про діяльність; акти перевірки роботи; матеріали проведення виховних заходів; каталоги бібліотек.

Читальня товариства “Просвіта” у с. Видинів
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Читальня “Просвіти” в Видинові
Ф. 383, 3 од. зб., 1937–1939 рр. Опис. Укр. мова.
Протоколи загальних зборів та засідань членів читальні “Просвіта”.
Список книг бібліотеки читальні.

Читальня товариства “Просвіта” у с. Микулинці
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Читальня “Просвіти” в Микулинцях
Ф. 380, 3 од. зб., 1933–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Циркуляри Снятинської філії товариства “Просвіта” про призначення
та проведення нарад членів читальні.
Протоколи загальних зборів та засідань читальні.
Щоденник роботи читальні.

Читальня товариства “Просвіта” у с. Троїця
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Читальня “Просвіти” в Трійці
Ф. 386, 2 од. зб., 1938–1939 рр. Опис. Укр. мова.
Відомості про сплату членських внесків.

Читальня товариства “Просвіта” у с. Тулуків
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Читальня “Просвіти” в Тулукові
Ф. 387, 2 од. зб., 1930–1938 рр. Опис. Укр. мова.
Касова книга читальні.
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Читальня товариства “Просвіта” у с. Бринь
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Читальня “Просвіти” в Брині
Ф. 379, 1 од. зб., 1932–1938 рр. Опис. Укр. мова.
Протоколи загальних зборів та засідань членів читальні товариства
“Просвіта”.

Читальня товариства “Просвіта” у с. Хриплин
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Читальня “Просвіти” в Хриплині
Ф. 382, 7 од. зб., 1929–1938 рр. Опис. Укр. мова.
Циркуляри Станіславської філії товариства “Просвіта” про проведення повітової конференції, з’їзду голів та членів читалень, конкурсів аматорських гуртків.
Протоколи загальних зборів та засідань читальні.
Тексти п’єс.
Списки членів читальні, книг бібліотеки.

Читальня товариства “Просвіта” у с. Черніїв
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Читальня “Просвіти” в Чернієві
Ф. 385, 5 од. зб., 1933–1938 рр. Опис. Укр. мова.
Циркуляри Станіславської філії товариства “Просвіта” про проведення конкурсів аматорських драмгуртків.
Листування читальні зі Станіславською філією “Просвіта” з питань
проведення лекцій.
Довідки батьків про дозвіл дітям користуватися читальнею.
Списки членів читальні.
Інвентарний список книг бібліотеки.

“РІДНА ШКОЛА”
2 фонди, 16 од. зб., 1912–1939 рр. Описи. Укр. мова.
Засноване у 1881 р. під назвою “Руське товариство педагогічне”, з 1912 р. “Українське педагогічне товариство” (УПТ), а з 1926 р. – Українське педагогічне
товариство “Рідна школа” – громадська культосвітня організація, яка займалася
заснуванням українських загальноосвітніх та професійних шкіл, дитячих садків,
виданням педагогічних журналів, шкільних підручників, посібників, освітньовиховною діяльністю. УПТ було ідейним і організаційним центром всього українського приватного шкільництва та очолило боротьбу за українську школу.
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Структура УПТ була побудована на автономно-федеративних засадах: товари
ство очолювала Головна управа у Львові170; філіями товариства на місцях були
його кружки, об’єднані на певній території в союзи кружків171. Припинило свою
діяльність у вересні 1939 р.
На зберігання до ДАІФО документи ф. 592 надійшли в 1955 р. 8 од. зб. з двох
фондів розсекречені у 1990 р.

Коломийський повітовий союз гуртків Українського
педагогічного товариства “Рідна школа”, м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
Повітовий Союз Кружків Рідної Школи в Коломиї
Ф. 592, 11 од. зб., 1912–1938 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Копії статутів окремих освітянських закладів товариства “Рідна школа”: приватної школи з українською мовою навчання в Космачі, дитячого
садка в Коломиї.
Циркуляри Головної управи УПТ і листування з гуртками з питань
організації роботи та проведення виховних заходів.
Скарги правлінь гуртків на рішення Коломийського повітового староства про заборону діяльності окремих дошкільних закладів (с. Воскресінці,
Іспас).
Заяви спілки українців про запровадження викладання української
мови в школах і рішення Коломийської повітової шкільної ради з питань
розгляду заяв. Список українців, які подали заяви.
Відомості правлінь гуртків про кількість дітей шкільного віку, населення (с. Балинці, Лісна Слобідка).
Список шкіл Городенківського, Коломийського, Косівського, Надвірнянського, Печеніжинського та Снятинського повітів (1912).
Список вихователів дитячих садків Коломийського повіту.

Гурток Українського педагогічного товариства “Рідна
школа” ім. Івана Мазепи у с. Тулуків Снятинського повіту
Станіславського воєводства
Кружок УПТ “Рідна школа” ім. Івана Мазепи у Тулукові
Ф. 377, 5 од. зб., 1936–1939 рр. Опис. Укр. мова.
Протоколи загальних зборів та засідань гуртка.
Відомості про сплату членських внесків.
Список членів гуртка.
Касова книга.
Журнал реєстрації вхідних і вихідних документів.
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“СОЮЗ УКРАЇНОК”
Філія “Союзу українок” у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Філія Союзу Українок у Станиславові
Ф. 373, 2 од. зб., 1934–1938 рр. Опис. Укр. мова.
Найбільша жіноча організація в Галичині, створена в 1917 р. (внаслідок реорганізації “Жіночої громади”) з метою активізації жіноцтва, піднесення їхнього
освітнього та фахового рівня. Організаційна структура “Союзу українок” була
триступеневою: центральна управа у Львові172, філії у містах і містечках, осередки в селах. До 50-річчя заснування товариства 23–27.06.1934 в Станіславі
пройшов Український жіночий конгрес (понад 10 тисяч учасників), на якому
було прийнято рішення про створення Світового союзу українок. Польська влада
двічі (в 1929 і 1938 рр.) забороняла діяльність організації, однак через протести
української громадськості скасовувала рішення. У 1938 р. замість “Союзу українок” було утворено нову організацію “Дружина княгині Ольги”, яка проіснувала
до встановлення радянського режиму в Західній Україні173. “Союз українок” відновив діяльність в Україні в 1990 р.
Фонд розсекречений у 1990 р.

Циркуляри філії “Союзу українок” у Станіславі про скликання загальних зборів делегатів гуртків Станіславського округу, організацію їх роботи,
проведення свят, відзначення річниць життєдіяльності літературних та громадських діячів, збір членських внесків.
Листування філії з гуртком “Союзу українок” у Княгинин-місті, товариствами “Просвіта”, “Рідна школа” з питань співпраці. Відомості про
сплату членських внесків.
Документи діяльності гуртка “Союзу українок” у Княгинин-місті:
циркуляр про скликання установчих зборів 23 вересня 1934 р.; листування з
читальнею “Просвіти” з організаційних питань.
Автограф Ю. Олесницького.

МАРІЙСЬКІ ТОВАРИСТВА
Марійська конгрегація жінок і дівчат парафії СтаніславГірка*, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Марійська Конґреґація Женщин і Дівчат
в Станиславові-Гірка
Ф. 627, 1 од. зб., 1935–1939, 1948–1949 рр. Опис. Укр. мова.
Марійські товариства – складова частина марійського руху, який на західноукраїнських землях бере початок із XVII ст., – були релігійно-громадськими організаціями, затверджувались церквою та перебували під її управою. Метою їх

* Парафія Станиславів-Гірка входила до складу деканату Станиславів-місто
(Шематизм всего клира греко-католицької Єпархії Станиславівської. – Станиславів,
1935. – С. 139).
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діяльності було виховання християн і суспільно-активних громадян. У Станіславі
в 1920 і 1924 рр. були створені жіноча та дівоча дружини174.
На зберігання до ДАІФО документи фонду надійшли у 1961 р.

Протоколи загальних зборів членів товариства.
Членська грамота Марійської конгрегації.
Фотографії членів конгрегації (Станіслав-Гірка, 1936–1937), дітей, які
йшли до першого причастя (Станіслав, 06.06.1948).

“КАМЕНЯРІ”
Місцеве відділення Союзу української поступової молоді
ім. М. Драгоманова “Каменярі” у с. Видинів
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Місцевий Союз Української Поступової Молоді
ім. М. Драгоманова “Каменярі” у Видинові
Ф. 388, 2 од. зб., 1935–1939 рр. Опис. Укр. мова.
Союз української поступової молоді ім. М. Драгоманова “Каменярі” заснований у 1929 р. як виховна організація молоді в Галичині; перебував під впливом
УСРП. Організаційна структура була триступеневою: центр знаходився у Львові,
а на місцях існували повітові та місцеві союзи, при яких діяли самоосвітні, спортивні та театральні гуртки, хори175. Припинив діяльність у 1939 р.
Фонд розсекречений у 1990 р.

Протоколи загальних зборів та засідань ради місцевого Союзу поступової української молоді в Станіславі.

ПЛАСТУНСЬКІ КУРЕНІ
3 фонди, 29 од. зб., 1921–1934 рр. Описи.
Український “Пласт” – частина міжнародного скаутського руху, громадська інституція, покликана виховувати молодь на морально-християнських та патріотичних засадах, використовуючи методи міжнародного скаутинґу, поєднаних з
українськими національними традиціями. Перша українська скаутська організація під назвою “Пласт” виникла у Львові в 1911 р. Керівні інституції: Верховна
пластова рада та Верховна пластова команда (виконавчий орган). Пластові гуртки були організовані у більші з’єднання – полки. У травні 1924 р. Верховна
пластова команда прийняла рішення, відповідно до якого пластові полки перетворювались на менші за чисельністю курені, що ставали головним організаційним осередком. Згідно з правильником 1926 р. курінь повинен був нараховувати
не менше 50 членів віком від 14 до 18 років та складатися з 3–7 гуртків. На чолі
куреня стояв обраний його членами патрон. Кожен курінь реєструвався у Верховній пластовій команді й отримував від неї порядкове число. Спочатку пластові організації виникали тільки в містах у гімназіях, згодом у школах. Як окрема
організаційна одиниця влітку 1923 р. у Павлівці виник перший курінь “СелоПласту”. В 1930 р. польський уряд офіційно заборонив діяльність “Пласту”, але
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його осередки продовжували діяти в підпіллі або ж під різними легальними формами; з 1939 р. “Пласт” діяв за кордоном, а в 1990-х його діяльність була знову
відновлена в Україні176.
Фонди розсекречені в 1991, 1994 рр.

XLV пластунський курінь ім. Святослава Завойовника
у с. Павелче* Станіславського повіту
Станіславського воєводства
XLV Пластовий Курінь ім. Святослава Завойовника в Павелчі
Ф. 403, 9 од. зб., 1921–1929 рр. Опис. Укр. мова.
Циркуляри, накази Верховної пластової команди з питань організації
з’їзду пластунів.
Протоколи зборів гуртків “Лис”, “Пугач”.
Звіти про діяльність куреня та гуртків.
Матеріали для проведення іспиту з картографії.
Листування з Верховною пластовою командою з питань діяльності
куреня, проведення змагань.

XI пластунський курінь ім. гетьмана Івана Мазепи
у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
XI Пластовий Курінь ім. гетьмана Івана Мазепи
в Станиславові
Ф. 404, 6 од. зб., 1922–1929 рр. Опис. Укр. мова.
Директиви Верховного пластового отамана з питань організації з’їзду
пластунів. Журнал “Зозуля” (Станіслав, ч. 4-5, 1922 р.).
Листування з куренями Станіславського повіту з питань проведення заходів; вітальні листи пластових організацій у зв’язку з 15-річчям
Українського “Пласту”.
Заяви членів куреня про сплату членських внесків.

XVI пластунський курінь ім. Короля Данила у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
XVI Пластовий Курінь ім. Кор. Данила в Станиславові
Ф. 402, 14 од. зб., 1921–1934 рр. Опис. Укр. мова.
Циркуляри, відомості Верховної пластової команди з питань організації шкільних пластових відділів.
Протоколи загальних зборів та засідань Курінної ради.
Звіти, інструкції про діяльність куреня.
Інвентарний опис книг бібліотеки куреня.
Ескізи пластової символіки.
* Нині – с. Павлівка.
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Анкети на вступ у члени “Пласту”, довідки.
Бюлетень ОУН (листопад – грудень 1933 р., січень – березень 1934 р.),
журнали “Юнацтво” (1933), “Юнак” (1934), “Молоде життя” (1921–1923).
С. Тисовський “Записки українського пластуна. Ч. 3. Пластові Закони
(пояснення і доповнення). Виклади з інструкторського курсу для Львівського Пластового Коша” (Львів, 1922 р.).

“СІЧ”
2 фонди, 3 од. зб., 1908–1937 рр. Описи. Укр. мова.
Українське протипожежно-фізкультурне товариство “Січ”, створене з метою патріотичного й фізичного виховання та військової підготовки молоді. Перша “Січ”
заснована К. Трильовським 5 травня 1900 р. в с. Завалля Снятинського повіту.
Організаційною надбудовою “Січей” були повітові організації; з 1908 р. на чолі
товариства став Головний січовий комітет, заснований у Станіславі (у 1912 р. перейменований на Український січовий союз з центром у Львові). Польська влада
в 1924 р. заборонила діяльність “Січі”177.

Товариство протипожежної охорони “Січ” у с. Хриплин
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Тов. пожарно охотничої сторожі “Січ” в Хриплині
Ф. 439, 2 од. зб., 1925–1937 рр. Опис. Укр. мова.
Протоколи зборів та засідань членів товариства.
Списки членів.

Спортивно-протипожежне товариство “Січ” у с. Стецева
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Товариство гімнастичне і сторожі огневої “Січ” у Стецевій
Ф. 440, 1 од. зб., 1908–1922 рр. Опис. Укр. мова.
Списки членів товариства.

“СОКІЛ”
3 фонди, 12 од. зб., 1930–1939 рр. Описи. Укр. мова.
Українське спортивно-протипожежне товариство “Сокіл” створене 11 лютого
1894 р. у Львові з метою національно-патріотичного виховання молоді, проведення культосвітніх заходів, розвитку спорту, протипожежної безпеки, а з 1912 р.
– і військової підготовки. Організація мала триступеневу структуру: “Сокіл-Батько” (з 1909 р. так називалось центральне товариство у Львові), повітові осередки
і місцеві гнізда. Фактично осередки “Сокола” припинили діяльність після Другої
світової війни178. Фонди розсекречені у 1991 р.

279

Гурток українського спортивного товариства “Сокіл”
у с. Залуква Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Ф. 427, 5 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Укр. мова.
Списки членів гуртка.
Відомості про сплату членських внесків.
Касова книга.

Гурток українського спортивного товариства “Сокіл”
у с. Тулуків Снятинського повіту
Станіславського воєводства
Руханково-спортове Т-во “Сокіл” в Тулукові
Ф. 428, 5 од. зб., 1934–1939 рр. Опис. Укр. мова.
Циркуляри товариства “Сокіл-Батько” у Львові.
Протоколи засідань та загальних зборів.
Плани роботи гнізд “Соколу”.
Відомості про сплату членських внесків.
Список членів гуртка.

Гурток українського спортивного товариства “Сокіл”
у с. Хриплин Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Ф. 429, 2 од. зб., 1933–1939 рр. Опис. Укр. мова.
Циркуляри товариства “Сокіл-Батько” у Львові, філії “Сокола-Батька”
в Станіславі про збори гнізд Станіславської округи 5 вересня 1937 р.
Плани роботи гнізд “Соколу”.

УФОТО
Станіславська філія Українського фотографічного
товариства, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Українське Фотографічне Товариство. Філія в Станиславові
Ф. 435, 5 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Укр. мова.
Українське фотографічне товариство (УФОТО) створене в 1930 р. у Львові.
У Станіславі й Тернополі діяли його філії. Установчі збори філії товариства в
Станіславі відбулися 13 березня 1932 р.179 Товариство організовувало щомісячні внутрішні та щорічні репрезентативні виставки180. Його метою було сприяти
розвитку аматорської фотографії, поширювати серед населення зацікавленість
мистецтвом фотографування.
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Статути Українського фотографічного товариства у Львові та філії в
Станіславі.
Протоколи засідань членів філії товариства.
Повідомлення, запрошення та порядок денний зборів.
Листування з УФОТО у Львові з питання обрання керівництва.
Книга реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.
Фотографія учасників загальних зборів товариства (Станіслав,
01.03.1936).

“СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР”
3 фонди, 23 од. зб., 1921–1944 рр. Описи. Укр. мова.
Українська господарська організація в Галичині (повна назва – Крайове господарське товариство “Сільський господар”) заснована в 1899 р. у м-ку Олеську
Золочівського повіту з метою захисту інтересів та поліпшення добробуту селян
шляхом підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь. З 1903 р. його
керівні органи знаходились у Львові. З 1909 р. організація мала триступеневу
структуру: централя (з 1929 р. – Головна рада з підконтрольним їй органом Дирекцією, яка вела всю практичну роботу), філії в повітах і містах та гуртки в
селах. Основними напрямками діяльності були: представництво і захист інтересів селян у державних і місцевих органах влади; організація освітніх курсів та
шкіл для поширення сільськогосподарських знань, теоретичного і практичного
вишколу селян; заснування дослідних полів, садів, пасік, тваринницьких ферм
тощо; поширення передових технологій і зразків техніки; забезпечення спільним
користуванням сільськогосподарською технікою та ін. У 1919–1920 рр. влада
Польщі заборонила діяльність товариства. Фактичне відновлення діяльності відбулося в 1927 р. Ліквідоване знову, але вже з приходом у 1939 р. радянської влади, товариство продовжило діяти в роки Другої світової війни і мало в цей період
згідно з адміністративно територіальним поділом чотириступеневу структуру:
централя, окружні товариства, повітові філії, гуртки. З поверненням радянської
влади у Галичині у 1944 р. діяльність “Сільського господаря” була остаточно
припинена181.
На зберігання до ДАІФО документи ф. 593 надійшли у 1955 р. У 1990 р. 15 од. зб.
з трьох фондів, які перебували на таємному зберіганні, були розсекречені.

Філія Крайового господарського товариства “Сільський
господар” у м. Коломия Коломийського повіту
Станіславського воєводства
Філія Товариства “Сільський господар” в Коломиї
Ф. 593, 19 од. зб., 1921–1927, 1933, 1941–1944 рр. Опис. Укр. мова.
Циркуляри, звіти про діяльність та листування Крайового товариства
“Сільський господар” у Львові.
Документи діяльності Коломийського окружного товариства “Сільський господар”: циркуляри; протоколи засідань правління та загальних
зборів; звіти з основної та фінансової діяльності; інструкції; листування
з питань діяльності гуртків, ведення сільського господарства, організації
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сільськогосподарських курсів; журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції.
Списки учасників сільськогосподарських курсів та передплатників
журналів “Сільський господар”, “Український пасічник”.
Документи про діяльність гуртків “Сільського господаря” в окремих
населених пунктах Коломийського округу: звіти з основної діяльності; фінансові документи (в Городенківському, Снятинському та інших повітах).
Акти обстеження Городенківського, Заболотівського та Косівського відділень товариства; заяви голови гуртка с. П’ядики про скасування проекту
прирізки землі.

Гурток Крайового господарського товариства
“Сільський господар” у м-ку Солотвина*
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
Кружок Крайового Господарського Товариства
“Сільський Господар” в Солотвині
Ф. 390, 2 од. зб., 1936–1938 рр. Опис. Укр. мова.
Списки членів гуртка.

Гурток Крайового господарського товариства “Сільський
господар” у с. Троїця Снятинського повіту
Станіславського воєводства
Кружок Крайового Господарського Товариства
“Сільський Господар” в Трійци
Ф. 389, 2 од. зб., 1939 р. Опис. Укр. мова.
Протоколи засідань ради гуртка.

10.2. ПОЛЬСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Станіславський воєводський регіональний комітет,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Regionalny Кomitet Wojewόdztwа Stanisławowskiego
Ф. 520, 9 од. зб., 1926–1929 рр. Опис. Пол. мова.
Створений на підставі розпорядження Міністерства внутрішніх справ Польщі від
30 листопада 1927 р. Фактичну діяльність розпочав на початку 1928 р. Особовий
склад комітету був сформований після нарад з представниками громадськості й
начальниками відділів Станіславського воєводського управління. Станіславському воєводському регіональному комітету підпорядковувались регіональні повітові комітети182.

* Нині – смт. Солотвин Богородчанського району.
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Доповідна записка від 2 травня 1928 р. про створення комітету.
Протоколи засідань секцій: промислової, лісівництва, розвитку тваринництва, сільськогосподарської, самоврядування.
Звіти про діяльність Станіславської ремісничої палати (1927) та Покутського сільськогосподарського дослідного гуртка (1926–1927).

Станіславський воєводський “Секретаріат
порозуміння польських суспільних організацій”,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Wojewόdzki Sekretariat Porozumiewawczy Polskich
Organizacji Społecznycn w Stanisławowie
Ф. 358, 21 од. зб., 1937–1939 рр. Опис. Пол. мова.
“Секретаріат порозуміння польських суспільних організацій” (СППОС) створений у Польщі 1935 р. У Станіславі почав діяти 22 квітня 1937 р.183, підпорядковувався “Секретаріату порозуміння польських суспільних організацій Східної
Малопольщі”. Фондоутворювач об’єднував більше двадцяти організацій, йому
підпорядковувались повітові секретаріати184.

Тимчасовий статут Станіславського воєводського “Секретаріату порозуміння польських суспільних організацій”.
Протоколи засідань Станіславського та Тернопільського воєводських
секретаріатів.
Плани роботи СППОС Східної Малопольщі, виконавчого комітету
СППОС у Львові, Станіславського воєводського та Коломийського повітових секретаріатів.
Звіти про діяльність СППОС Східної Малопольщі, Станіславського й
Тернопільського воєводського, Долинського й Надвірнянського повітового
секретаріатів та підвідомчих організацій.
Організаційна інструкція виконавчого комітету СППОС у Львові.
Листування з керівними органами та організаціями з питань будівництва польських народних домів, костелів, полонізації українського населення (1938–1939).
Списки підвідомчих організацій та їх особового складу.
Політична монографія східних областей Польщі.
Реферати з релігійної тематики, про полонізацію населення та політичного і господарського життя Західної України.

Союз державних службовців загальної адміністрації,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Wojewódzki Związek Urzędników Kancelaryjnych
administracyjnych władz politycznych w Stanisławowie
“Рrzystań urzędnicza” – Związek Urzędnikόw Państwowych
Administracji Ogόlnej w Stanisławowie
Ф. 400, 18 од. зб., 1928–1937 рр. Опис. Пол. мова.
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До внесення змін у статут діяло під назвою “Воєводський союз службовців адміністративних органів влади”. Згідно з затвердженими 22.08.1929 змінами до
статуту перейменований на “Союз державних службовцівзагальної адміністрації” (скорочено – “Рrzystań urzędnicza” Z.U.A.O. w Stanisławowie). Виконавчий
орган обирався раз на два роки і діяв у Станіславі. Союз поширював свою діяльність і на Станіславське воєводство185.

Статут, проект бюджету, протоколи зборів членів, звіти та інформації про діяльність, фінансові та інші документи станіславського “Союзу державних чиновників загальної адміністрації”.
Заяви членів союзу про надання матеріальної допомоги та дозволу на
проведення відпустки у будинку відпочинку в Ямниці.
Матеріали справи про побудову будинку відпочинку в Ямні.
Листування з питань основної діяльності, внесення змін до статуту,
побудови будинку відпочинку в Яремчі.

Станіславський гурток Союзу службовців-юристів
адміністративно-політичних органів, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Stanisławowskie Koło Związku Urzędnikόw-prawnikόw
Administracii politycznej
Ф. 401, 6 од. зб., 1923–1929 рр. Опис. Пол. мова.
Підпорядковувався головному правлінню товариства у Львові186.

Протоколи зборів та звіт про діяльність правління cоюзу у Львові.
Протоколи зборів, касова книга та списки членів Станіславського гуртка.
Звернення до Станіславського воєводи про підвищення зарплати
службовцям адміністративних органів.
Листування з громадськими організаціями з адміністративних питань.

Станіславський гурток Товариства державних службовців
Польщі, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Stowarzyszenie Urzędnikόw Państwowych Rzeczypospolitej
Polskiej. Koło w Stanisławowie
Ф. 399, 16 од. зб., 1927–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Створене з метою захисту інтересів державних чиновників та організації їх взаємодопомоги. Підпорядковувалось головному правлінню у Варшаві187.

Статут та проект внесення змін до нього.
Розпорядження головного правління товариства.
Протоколи з’їздів делегатів гуртків товариства в Польщі (Варшава,
29–30.03.1931; Торунь, 09–10.04.1933).
Документи діяльності Станіславського гуртка товариства: протоколи
зборів та засідань членів; звіти про роботу та фінансову діяльність; заяви
про прийом у члени гуртка, видачу грошових позик та ін.
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Станіславське воєводське правління товариства
“Урядницька сім’я”, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Stowarzyszenie “Rodzina Urzędnicza”.
Zarząd Ziemi Stanisławowskiej
Ф. 398, 46 од. зб., 1933–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Структура загально польського об’єднання: головне правління у Варшаві, воєводські (ziemstwa), повітові, міські організації. Станіславське об’єднання “Урядницька сім’я” створене в грудні 1932 р. з метою підтримки службовців та членів
їх родин188. Припинило діяльність у 1939 р.

Статути об’єднання “Урядницька сім’я”, його гуртків та каси взаємодопомоги.
Розпорядження, протоколи засідань, плани роботи, звіти про діяльність, повідомлення головного правління.
Протоколи зібрань делегатів гуртків (Варшава, 1936 р.).
Реферати про історію, організацію, структуру та діяльність об’єднання
в Польщі.
Документи діяльності фондоутворювача: бюджети, звіти про діяльність, фінансові документи (в т. ч. звіт про фінансову діяльність будинку
відпочинку об’єднання в Микуличині), інструкції про організацію дитячих
таборів; заяви про прийом у члени об’єднання, надання матеріальної допомоги; листування з гмінними управами, повітовими гуртками та іншими
організаціями й товариствами.
Протоколи зборів членів тлумацького та коломийського гуртків; звіти
про діяльність, статистичні звіти про особовий склад членів, списки та книги обліку членів повітових гуртків та секцій.

Станіславське окружне правління товариства
“Поліцейська сім’я”, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia “Rodzina Policyjna”
w Stanisławowie
Ф. 395, 65 од. зб., 1929–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Створене з метою надання допомоги працюючим службовцям органів поліції,
пенсіонерам, створення умов дозвілля для родин поліцейських189. Перше організаційне засідання товариства відбулося у Варшаві 22–23 квітня 1931 р.
Станіславське окружне правління підпорядковувалось головному правлінню у
Варшаві. Припинило діяльність у 1939 р.
У 1993 р. 49 од. зб., які перебували на таємному зберіганні, були розсекречені.

Статут товариства “Поліцейська сім’я”.
Протоколи з’їздів та засідань членів товариства у Варшаві.
Документи діяльності фондоутворювача: протоколи засідань правління, ревізійної комісії; звіти з основної та фінансової діяльності; листування
з відділеннями поліції з питань надання матеріальної допомоги, соціаль285

ного забезпечення членів родин їх службовців, з магістратом м. Станіслава
про добудову приміщення товариства; журнал реєстрації вхідної кореспонденції; відомості про сплату членських внесків; касова книга.
Протоколи зборів делегатів повітових відділень товариства, засідань
їх правлінь; інформації про участь у виборчих кампаніях, організацію дитячих таборів; звіти про проведену роботу, фінансову діяльність; листування
з питань організації повітових відділень; статистичні дані про чисельний
склад; списки членів повітових товариств.

Каса взаємодопомоги рядового складу державної поліції
Станіславського воєводства, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Kasa samopomocy szeregowych Рolicji Рaństwowej
Wojewόdztwа Stanisławowskiego w Stanisławowie
Ф. 431, 102 од. зб., 1925–1939 рр. Опис. Пол. мова.
У 1993 р. 99 од. зб., які перебували на таємному зберіганні, були розсекречені.

Протоколи засідань правління Станіславської каси взаємодопомоги,
зборів делегатів повітових відділів кас Станіславського воєводства.
Звіти правління каси з основної та фінансової діяльності.
Відомості повітових управлінь поліції про проведення відрахувань із
зарплати поліцейських, сплату членських внесків.
Заяви поліцейських про надання грошової допомоги, позик, прийом у
члени каси взаємодопомоги.
Касові книги. Книги обліку надходження внесків. Журнал обліку виданих позик.
Списки працівників поліції, застрахованих у товаристві “Майбутнє”.
Листування з повітовими відділеннями кас про видачу грошової допомоги та позик.

Станіславське відділення товариства “Поліцейський
будинок здоров’я”, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Stowarzyszeniе “Policyjny Dom Zdrowia” w Stanisławowie
Ф. 436, 49 од. зб., 1924–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Товариство “Поліцейський будинок здоров’я” засноване 22 лютого 1924 р.
У 1993 р. 28 од. зб., які перебували на таємному зберіганні, були розсекречені.

Статути.
Циркулярні розпорядження правління товариства у Варшаві про направлення поліцейських у будинки відпочинку та санаторії.
Протоколи засідань правління товариства у Варшаві, зборів воєвод
ських делегатів товариства, перевірки діяльності.
Звіти з основної та фінансової діяльності правління товариства у Варшаві.
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Статистичні відомості управляючих будинками відпочинку, санаторіями про кількість відпочиваючих.
Відомості повітових управлінь поліції про кількість членів товариств,
сплату членських внесків.
Листування з правлінням товариства у Варшаві з питань побудови будинку відпочинку для поліцейських у Татарові.
Списки службовців органів поліції Станіславського воєводства –
членів товариства.
Заяви поліцейських про прийом у члени товариства.

Станіславський окружний комітет Союзу пеовяків,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Zarząd okręgowy Związku Peowiakόw w Stanisławowie
Ф. 410, 17 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Ветеранська організація, створена 25–26 червня 1922 р. як “Polska organizacja
wolności”; складалася з колишніх членів Польської військової організації (ПОВ).
17 березня 1929 р. організація змінила назву на Союз пеовяків190.
Фонд розсекречений у 1993 р.

Протоколи зборів членів коломийського, надвірнянського, станіслав
ського та стрийського гуртків союзу.
Звіти про з’їзд членів союзу Поморського округу та діяльність
Станіславського окружного комітету.
Інформаційні бюлетені головного правління союзу (1936).
Облікові картки, довідки членів окружного комітету союзу та заяви
окремих членів союзу.
Списки колишніх легіонерів, членів правлінь коломийського, надвірнянського, станіславського та стрийського гуртків.
Листування зі Станіславським воєводським управлінням з питань
особового складу.

Городенківський гурток “Загального союзу унтер-офіцерів
запасу Польщі”, м. Городенка Городенківського повіту
Станіславського воєводства
Ogόlny Związek Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej. Zarząd Кoła w Horodence
Ф. 411, 12 од. зб., 1934–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Підпорядковувався окружному правлінню союзу у Львові та головному правлінню у Варшаві. Згідно з затвердженим 16.02.1929 статутом “Загального союзу унтер-офіцерів запасу Польщі” організація поділялась на округи, до яких належали
низові ланки – гуртки191.

Статут “Загального союзу унтер-офіцерів запасу Польщі”.
Циркулярні розпорядження та накази головного правління союзу про
співпрацю з армією, адміністративними органами, правила видачі член
ських квитків та ін.
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Плани роботи гуртків. Програми з підготовки унтер-офіцерів.
Статистичні звіти та списки членів городенківського гуртка.
Листування з Городенківським повітовим староством про затвер
дження членів правління гуртка, підготовку до проведення державних свят.

Станіславське підокружне правління польського
“Стрілецького союзу”, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Związek Strzelecki. Zarząd podokręgu Stanisławów
Ф. 409, 16 од. зб., 1929–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Створений у 1919 р. з метою військового й фізичного виховання молоді. Структура організації була наступною: головне, окружні, підокружні й повітові правління192.
Документи надійшли на зберігання до держархіву області у 1948 р.

Статут “Стрілецького союзу” та спортивних клубів. Положення про
головну раду союзу, прапор, стрілецький марш, девіз, відзнаки та печатку.
Вісник розпоряджень і бюлетені головного правління “Стрілецького
союзу”. Накази і розпорядження командування VІ округу “Стрілецького союзу” та його повітових правлінь.
Постанови з’їзду, присвяченого 25-річчю створення польських
стрілецьких дружин і скаутського руху.
Книга обліку сплати членських внесків Станіславського підокружного правління.
Документи діяльності відділень союзу в Жидачеві й Надвірній: протоколи засідань, бюджети, звіти про діяльність та ін. Хроніка діяльності жіночого відділу союзу в Снятині (фотографії).

Станіславський окружний комітет товариства
“Ліга морська і колоніальна”, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Liga Morska i Kolonjalna. Okręg Stanisławowski
Ф. 414, 12 од. зб., 1935–1939 рр. Опис. Пол мова.
Розпочало діяльність у 1918 р. як Товариство працівників на полі розвитку судноплавства “Bandera Polska”, у 1919–1924 рр. – як Товариство “Ліга польського
судноплавства”, у 1924–1930 рр. – “Ліга морська і річкова”. У 1930 р. зі зміною
статуту було перейменовано у “Лігу морську і колоніальну”193. Мета – зміцнення морського флоту, укріплення портів та будівництво військових кораблів у
м. Гдині. Співпрацювало з польськими громадами за кордоном – у США, Канаді,
Австралії, Франції та ін.

Статут “Ліги морської і колоніальної” (1935).
Циркулярні розпорядження головного правління з питань основної
діяльності та бюлетень за 23 червня 1939 р.
Протокол засідання правління товариства в Галичі.
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Звіти про кількість зібраних коштів у фонд морської оборони.
Інструкції, історичний нарис з історії флоту.

Станіславська окружна лижна секція “Залізничного
товариства військової підготовки”, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Okregowa Sekcja Narciarska Kolejowego Przysposobiеnia
Wojskowego w Stanisławowie
Ф. 408, 15 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Заснована 14 грудня 1930 р. з метою фізичної підготовки членів “Залізничного
товариства військової підготовки”. Припинила діяльність у 1939 р.
Документи надійшли на зберігання до держархіву області у 1948 р.

Статут спортивного клубу “Залізничного товариства військової підготовки”.
Накази Львівської окружної лижної секції.
Документи Станіславської окружної лижної секції “Залізничного товариства військової підготовки”: статути, звіти, інформації про діяльність,
збори членів, результати спортивних змагань; списки, анкетні листи ін
структорів.
Іменні списки лижників, які брали участь у змаганнях.
Програми спортивних змагань, запрошення. Листування з головним
правлінням та секціями союзу лижників, товариствами у Кракові й Львові з
питань організації екскурсій у Карпати та ін.

Станіславський окружний “Союз протипожежної охорони
Польщі”, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Okręgowy Związek Straży Pożarnych w Stanisławowie
Ф. 438, 138 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Окружний союз заснований 28.08.1932194 з метою надання допомоги при гасінні
пожеж. Припинив діяльність у 1939 р.
У фонді зберігаються документи Станіславського окружного і повітового товариств “Союзу протипожежної охорони” Польщі.

Статут “Товариства добровільної протипожежної охорони”.
Циркулярні розпорядження Тимчасового відділу самоврядування про
організацію Станіславського окружного союзу та головного правління “Союзу протипожежної охорони”.
Статут, директивні вказівки, плани, проекти бюджетів, протоколи (засідань правління, нарад інструкторів, технічної комісії, прийому-передачі
документів), звіти, інструкції Станіславського окружного відділення союзу та листування з гмінними управами, добровільними протипожежними
товариствами з питань роботи повітових відділень, реєстрації і діяльності
добровільних протипожежних товариств, територіального поділу округів,
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збитків, нанесених під час пожеж, проведення протипожежних заходів, побудови водяних басейнів, організації з’їздів, практичних занять, навчання,
фізичного виховання і підвищення кваліфікації пожежників, організації
курсів з протиповітряної оборони, медсестер, нарад інструкторів та фінансово-матеріального забезпечення пожежних команд, страхування їх членів,
особового складу повітових відділень.
Протоколи засідань екзаменаційних комісій курсів пожежників; програмові вимоги та екзаменаційні листки слухачів.
Документи діяльності Станіславського повітового відділення окружного “Союзу протипожежної охорони”: розпорядження з адміністративних
питань і особового складу, про організацію курсів підвищення кваліфікації;
плани роботи, проекти бюджетів, звіти про роботу і стан команд протипожежної охорони, протоколи засідання правління; списки пожежних команд
повіту.
Протоколи засідань та листування гмінних управ з питань побудови
колонок, повідомлення про випадки пожеж у селах Станіславського повіту.
Статут, номенклатура справ, бюджети, плани роботи, фінансові звіти,
протоколи засідань членів правлінь, списки особового складу добровільних
протипожежних товариств.
Звіт про діяльність у Станіславі страхових закладів.

Станіславське відділення Польського політехнічного
товариства, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Polskie Towarzystwo Pоlitechniczne. Oddział w Stanisławowie
Ф. 371, 4 од. зб., 1931–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Створене з метою захисту інтересів його членів, підвищення рівня професійних
знань, підтримки між ними товариських і професійних зв’язків. Підпорядковувалось Головному відділу товариства у Львові.

		
Протоколи засідань та зборів членів відділення.
Звіти з основної і фінансової діяльності.
Листування з політехнічними товариствами у Львові й Варшаві, іншими об’єднаннями з організаційних питань (в т. ч. про проведення громадських заходів, екскурсій та ін.).

Товариство приятелів наук у м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства
Towarzystwо Przyjaciół Nauk w Stanisławowie
Ф. 366, 4 од. зб., 1938–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Створене з метою здійснення і популяризації наукових досліджень, прищеплення любові до науки, нагромадження наукових досягнень, розвитку духовної та
матеріальної культури Східних Карпат і Прикарпаття195. Припинило діяльність
у 1939 р.
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Статут.
Протокол засідання ревізійної комісії.
Листування із Станіславським воєводським управлінням з питань
реєстрації товариства.
Заяви про прийом у члени товариства.

Станіславське відділення “Товариства з вивчення
історії оборони Львова та Південно-східних воєводств”,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства
Towarzystwo Badania Historji Obrony Lwowa i Wojewόdztw
Południowo-Wschodnich. Oddział Stanisławowski
Ф. 367, 8 од. зб., 1927–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Створене у вересні 1931 р.196 Припинило діяльність у 1939 р.

Статут місцевих відділень товариства.
Циркулярні розпорядження правління “Товариства з вивчення історії
оборони м. Львова та Південно-східних воєводств” про завдання місцевих
організацій.
Протоколи засідань Станіславського відділення.
Звіти про діяльність “Товариства з вивчення історії оборони м. Львова
та Південно-східних воєводств”.
Звернення з закликами про збір історичних матеріалів.
Листування з головним правлінням з питань діяльності відділень.
Спогади і список учасників бойових дій в районі м-ка Нижнів Тлумацького повіту.
Брошура В. Липинського “Źródła do historji najnowszej wojskowości
polskiej”.

Станіславський воєводський союз “Млодей всі”,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Wojewόdzki Związek Młodej Wsi w Stanisławowie
Ф. 365, 5 од. зб., 1938–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Створене з метою опіки над молоддю, надання їй допомоги в отриманні освіти,
у т. ч. професійної. З цією метою займалося організацією для молоді фахових
курсів.

Статут “Товариства сільських народних університетів”.
Статут, протокол засідань кураторії Народного університету ім. Ю. Чем
полоньського в Тисменичанах.
Програми, правила внутрішнього розпорядку роботи курсів союзу
“Млодей всі” у Станіславі.
Заяви окремих осіб про навчання в торговельно-економічних закладах і на курсах.
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Станіславський воєводський комітет допомоги
польським студентам, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Wojewόdzki komitet pomocy polskiej młodzieży akademickiej
w Stanisławowie
Ф. 444, 32 од. зб., 1927–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Заснований з метою організації наукової діяльності студентів, активізації їх суспільного життя, надання матеріальної допомоги.

Статути.
Протоколи зборів, звіти з основної та фінансової діяльності головної
ради, правління воєводського комітету. План роботи головної ради допомоги польським студентам; інформації, вказівки, реферати про роботу воєводських комітетів, надання допомоги студентам.
Листування з комітетом допомоги польським студентам і товариством
допомоги студентам політехнічного інституту у Львові, повітовими відділами самоврядування, староствами та магістратами про надання допомоги
польським студентам, виділення субсидій, організацію повітових гуртків.
Списки особового складу головного правління, студентів вищих учбових закладів Станіславського воєводства. Заяви окремих осіб про прийом
їх у члени товариства, студентів – про надання матеріальної допомоги.

Станіславська команда загону “Союзу польських скаутів”,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca Harcerzy
w Stanisławowie
Ф. 405, 3 од. зб., 1929–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Здійснювала керівництво загонами скаутів Станіслава, які належали до
Станіславського підокругу Львівського округу “Союзу польських скаутів”. Згідно з статутом Союз складався з окремих осередків: громад сміливців, скаутських
дружин, об’єднань старших скаутів та гуртків приятелів скаутів (так називали
скаутські гуртки з часів війни за незалежність Польщі)197.

Статути “Союзу польських скаутів” та скаутських гуртків.
Циркулярні розпорядження правління львівського відділу Союзу та
повідомлення командування скаутських загонів у Станіславі.
Книга реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

Станіславський окружний союз футбольних товариств,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Stanisławowski okręgowy “Polski Związek Piłki Nożnej”
Ф. 421, 31 од. зб., 1929–1939 рр. Опис. Пол. мова.
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Створений з метою керівництва та контролю за діяльністю футбольних товариств.

Статут “Польського футбольного союзу”.
Протоколи засідань членів правління Станіславського і Покутського
окружних союзів футбольних товариств.
Звіт правління Станіславського союзу та відділу ігор і дисципліни
Познанського окружного союзу про роботу.
Відомості окружної суддівської колегії про підсумки футбольних
розіграшів.
Періодичні повідомлення про роботу і рішення “Польського футбольного союзу”, правління фондоутворювача та його відділень (ігор і дисциплінарного).
Касова книга Станіславського окружного союзу.

Станіславський спортивний клуб “Стрілець, раз-два-три”,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Klub Sportowy “Strzelec Raz-Dwa-Trzy” w Stanisławowie
Ф. 423, 7 од. зб., 1937–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Входив до складу Стрілецького союзу. Підпорядковувався правлінню Станіслав
ського підокругу198. У своїй діяльності керувався інструкціями Державного управління з фізичного виховання і військової підготовки Міністерства військових
справ.

Директивні вказівки, програми, інструкції з питань роботи спортивних союзів, проведення змагань, діяльності спортивних товариств.
Рішення засідань правління, зборів членів клубу Станіславського окружного футбольного союзу, суддівського відділу.
Вісник розпоряджень “Стрілецького союзу” в Станіславі (1939).

Станіславський спортивний клуб “Ревера”, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Stanisławowski klub sportowy “REWERA”
Ф. 424, 39 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Створений у 1908 р. з метою організації та проведення змагань. Припинив діяльність у 1939 р.

Статути “Польського товариства велосипедистів” та його окружних
товариств, Станіславської окружної дисциплінарної суддівської комісії.
Протоколи засідань правління, зборів членів, звіти про роботу та фінансову діяльність клубу “Ревера” та окремих секцій.
Звіт про роботу Львівського окружного союзу боксерів.
Періодичні повідомлення “Польського товариства велосипедистів”,
Станіславського окружного футбольного та боксерського союзів, правління
“Ревери”.
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Відомості про результати змагань велосипедистів.
Листування з Львівським окружним футбольним союзом, спортивними товариствами про проведення змагань з футболу, велоспорту, боксу; з
магістратом м. Станіслава про визнання прав власності на футбольне поле.
Списки членів футбольної секції “Ревери”.

Станіславське окружне відділення Союзу спортивних
товариств Польщі “Сокіл”, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Związek Towarzystw Gimnastycznych “Sokόł” w Polsce.
Dzielnica Małopolska. Okręg Stanisławowski.
Ф. 425, 25 од. зб., 1912–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Входило до Союзу спортивних товариств Польщі “Сокіл”. Згідно з структурнотериторіальною організацією Союзу належало до VIII сокольського округу Малопольської дільниці з центром у Львові. В населених пунктах діяли гнізда “Соколу” та організовані ним спортивні клуби199. Припинило діяльність у 1939 р.

Статут польського спортивного клубу “Сокіл” у Станіславі.
Циркулярні розпорядження правління Союзу спортивних товариств
“Cокіл” у Львові про зміну територіальних функцій, перевибори членів
правління, фінансові питання.
Протоколи засідань правління станіславського товариства “Сокіл” та
зборів членів товариства в Галичі, Надвірній, Солотвині.
Плани роботи туристичних та лижних секцій.
Звіти про роботу станіславського товариства та фінансову діяльність
“Сокола” в Надвірній і Станіславі.
Списки членів товариств у Солотвині та Станіславі.
Листування з відділеннями “Сокола”, спортивними товариствами про
організацію курсів, свят, спортивних змагань, походів, витрати коштів на
будівництво стрільбищ, надання відомостей про діяльність товариств, довідок про членство з господарських питань.
Касова книга футбольного товариства “Сокіл”.

Тлумацьке відділення Союзу спортивних товариств Польщі
“Сокіл”, м. Тлумач Тлумацького повіту
Станіславського воєводства
Towarzystwo Gimnastyczne “Sokόł” w Tłumaczu.
Okręg Stanisławόw, Dzіelnica Małоpolska
Ф. 426, 13 од. зб., 1924–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Входило до складу VІІ округу польського Союзу спортивних товариств “Сокіл”.
Підпорядковувалось окружному товариству в Станіславі200. Припинило діяльність у 1939 р.

Циркулярні розпорядження союзу товариств “Сокіл” у Польщі та відділення в Станіславі.
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Накази та вказівки союзу про умови прийому на курси фізпідготовки
та організацію спортивних змагань.
Протокол засідання окружної ради товариства в Станіславі.
Періодичні повідомлення Перемишльського та Львівського товариств.
Листування зі Станіславським окружним, повітовими відділеннями
“Сокола” та іншими спортивними товариствами з організаційних питань.

Станіславське воєводське об’єднання Cоюзу
громадської праці жінок, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Zrzeszenie wojewódzkie Zwiazku pracy obywatelskiej kobiet
w Stanisławowie
Ф. 361, 19 од. зб., 1933–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Створене з метою захисту прав працюючих жінок, поліпшення їх економічного становища і підвищення культурного рівня. Займалося культпросвітницькою
діяльністю, видавало посібники, збирало добровільні внески на допомогу сиротам та бідним. Припинило діяльність у 1939 р.

Циркулярні розпорядження, повідомлення головного правління союзу у Варшаві.
Протоколи зборів членів об’єднання в Кутах.
Проекти бюджетів повітових відділень союзу.
План роботи конференції інструкторів воєводського об’єднання.
Звіти про діяльність воєводського та повітових відділень союзу в Городенці, Косові, Кутах.
Інформація про діяльність повітових відділень, кількість акушерського персоналу, організацію таборів та додаткового харчування для дітей.
Програми курсів гігієни.
Тези окремих доповідей, виголошених на з’їзді членів союзу у Варшаві 29.10–02.11.1933.
Листування з повітовими відділеннями про надання допомоги бідним
дітям.

Станіславський гурток “Слов’янського об’єднання жінок”,
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Słowiańskie Zjednoczenie Kobiet. Koło w Stanisławowie
Ф. 362, 9 од. зб., 1931–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Заснований 15 квітня 1931 р. з метою пізнання, суспільно-культурного взаємо
зближення слов’янських народів і, водночас, збереження самобутності їх культур. Підпорядковувалось головному правлінню об’єднання у Варшаві201. Припинив діяльність в 1939 р.

Проект і статут (1933).
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Протоколи засідань гуртка, загальнопольських з’їздів Слов’янського
об’єднання жінок (1931, 1933–1934). Звіти про діяльність головного правління та Станіславського гуртка. Листування з головним правлінням
об’єднання, Станіславським повітовим староством з питань організації конгресів, з’їздів, виборів членів правління, проведення громадських заходів.

Снятинське повітове відділення Союзу інвалідів війни
Польщі, м. Снятин Снятинського повіту
Станіславського воєводства
Powiatowe Koło Związku inwalidόw wojennych
Rzeczypospolitej Polskiej w Śniаtynіe
Ф. 522, 10 од. зб., 1927–1938 рр. Описи 1, 1д. Пол. мова.
Підпорядковувалось воєводському правлінню союзу.

Циркулярні розпорядження головного, воєводського та окружного
правлінь союзу.
Протоколи засідань правління в Станіславі, зборів членів Снятин
ського відділення.
Інформаційні бюлетені Варшавського воєводського відділення союзу
(1927–1928).
Облікові картки інвалідів війни.
Списки членів Снятинського відділення та пенсіонерів.

Станіславський окружний комітет Товариства допомоги
польським емігрантам, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Towarzystwo Pomocy Polonii Zagranicznej. Zarząd okręgu
w Stanisławowie
Ф. 443, 16 од. зб., 1935–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Підпорядковувався Головному правлінню товариства у Варшаві.

Статут.
Циркулярні розпорядження головного правління товариства.
Меморандум союзу поляків у Німеччині про кількість зібраних коштів на освіту, поліпшення умов проживання поляків за кордоном.
Проекти бюджетів.
Звіти про діяльність товариства (1935–1937), збір коштів у фонд освіти поляків за кордоном, святкування “Дня поляка за кордоном”.
Інструкції з питань організації й фінансової діяльності товариств.
Листування з головним правлінням, повітовими староствами з питань
організації повітових комітетів товариства, розповсюдження пропагандистської літератури, збору коштів, проведення заходів.
Реферат про становище поляків у Чехословаччині.
Бюлетені світового союзу поляків за кордоном (від 24.09.1938).
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Товариство опіки над ув’язненими та їх сім’ями
у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Towarzystwo opieki nad wieźniami i ich rodzinami
w Stanisławowie
Ф. 442, 3 од. зб., 1932–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Створене з метою надання допомоги засудженим і членам їх сімей.

Заяви колишніх ув’язнених та їх сімей про надання матеріальної допомоги.
Списки членів товариства.
Книга обліку вхідної та вихідної кореспонденції.

Станіславське окружне товариство “Польського Білого
Хреста”, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Polski Biały Krzyż. Оkręg w Stanisławowie
Ф. 406, 31 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Структура товариства була наступною: головне правління у Варшаві, окружні
товариства, гуртки, секції і підсекції202.

Статут молодіжних і шкільних гуртків “Польського Білого Хреста”.
Розпорядження, циркуляри, періодичні повідомлення головного і окружного правління товариства.
Проект бюджету.
Протоколи загальних зборів делегатів відділень, зібрань членів стрийського і коломийського товариств, засідань секцій.
Звіти про діяльність товариств у Львові, Станіславі й Стрию.
Програми курсів інструкторів, інструкції.
Списки членів станіславського і стрийського товариств.
Каталог книг бібліотеки фондоутворювача.
Листування з головним правлінням товариства з основної діяльності
та адміністративних питань, з Тлумацьким повітовим староством з питань
організації секції в Тлумачі, правлінням коломийської секції з питань видачі
субсидій та ін.

Станіславське окружне Товариство сприяння розбудові
початкових шкіл, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół
Powszechnych. Zarząd Komitetu Obwodowego w Stanisławowie
Ф. 511, 29 од. зб., 1933–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Створене з метою організації, надання фінансової допомоги у розбудові поль
ських початкових шкіл. Припинило діяльність у 1939 р.
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Циркулярні розпорядження Станіславського шкільного інспекторату
з організаційних, адміністративних питань, організації навчального процесу, виховної роботи.
Протоколи засідань членів окружного товариства та його відділень в
селах.
Звіти про діяльність Станіславського окружного товариства, кількість
витрачених коштів з фонду праці для безробітних, зайнятих на будівництві
шкіл.
Відомості, інформації про організаційну роботу гуртків товариства,
кількість і стан початкових шкіл на території Львівського шкільного округу.
Листування з гуртками товариства в селах Рогатинського, Станіслав
ського та Тлумацького повітів, гмінними управами про збір та асигнування
коштів на будівництво.

Станіславське відділення “Польського татранського
товариства”, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Oddział Stanisławowski
Ф. 368, 44 од. зб., 1912–1937 рр. Опис. Пол. мова.
Створене в 1876 р. з метою розвитку туризму в Східних Карпатах, підготовки
наукових досліджень гірських місцевостей та ін.203 Підпорядковувалось головному правлінню товариства в Кракові. У Долині, Надвірній, Яремчі й Микуличині
відділення мало свої гуртки. Припинило діяльність у 1939 р.

Статути “Польського татранського товариства”, його Станіславського
відділення та яремчанського гуртка, “Союзу туристичної пропаганди”.
Протоколи з’їзду асоціації слов’янських туристичних товариств
(1931), Станіславської воєводської туристичної секції (1925–1926,1929),
нарад представників адміністративних органів та громадських організацій
м. Львова з питань організації Львівського відділення “Союзу туристичної
пропаганди”, засідань головного правління (1931–1933) та зборів членів
Станіславського та інших повітових відділень “Польського татранського
товариства”.
Звіти про діяльність головного правління, Станіславського та Коломийського відділення, яремчанського гуртка та фінансові звіти делятин
ського гуртка; бюлетні головного правління “Польського татранського
товариства”; обхідні листи, декларації, підписки, заяви і списки членів повітових відділень “Польського татранського товариства”.
Листування з державним комітетом охорони природи, Львівською
дирекцією державних лісів, головним правлінням та відділеннями “Поль
ського татранського товариства”, редакціями видань, адміністративними
органами, туристично-спортивними та іншими громадськими організаціями і приватними особами про будівництво туристичних баз, проведення
заходів, змагань, створення Карпатського національного парку, пропаганду
туризму в Карпатах, організацію туристичних екскурсій, встановлення для
туристів пільгових залізничних тарифів, організацію фотовиставок, видачу туристичних посвідчень на перехід польсько-чехословацького кордону.
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Листування з кіностудією “Falanga” у Варшаві про зйомки фільму про Карпати і Прикарпаття (1928–1929).
Доповідь про стан туризму в Станіславському воєводстві. Туристичні
путівники, вказівники пам’яток для туристів у Карпатах. Інформація про
Покуття.
Фінансові звіти, кошториси та листування з питань побудови спортивно-туристичного готелю в Заросляку під Говерлою.

Станіславський міжкомунальний союз курортно-туристичних
справ “Карпати Східні”, м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства
“Karpaty Wschodnie”. Wojewόdzki Związek Międzykomunalny
gmin mieskich i wiejskich oraz powiatów letniskowych wojew.
Stanisławowskiego dla popierania spraw letniskowych i
turystycznych
Ф. 369, 56 од. зб., 1936–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Заснований 10 травня 1937 р. з метою сприяння розвитку курортів та туризму.
Припинив діяльність у 1939 р.

Бюджети, плани та звіти про роботу Станіславського міжкомунального союзу курортно-туристичних справ “Карпати Східні”.
Листування з Міністерством транспорту, гмінними управами, редакціями газет та журналів, туристичними товариствами Польщі, приватними
особами про оренду земельних ділянок під будівництво пансіонатів, організацію свят, підготовку до прийому відпочиваючих, матеріальне забезпечення спортсменів, пропаганду курортів і місць відпочинку в Карпатах та публікацію статей про них, зниження цін для туристів на проїзд залізничним
транспортом.
Заяви окремих осіб про прийом їх на тримісячні курси працівників
туристичної сфери. Атестати про закінчення курсів.
Інформації, лекції, статистичні дані, списки пам’ятних і курортних
місцевостей, пансіонів та їх категорій, територій, придатних до розміщення
літніх таборів, районів рибальства Станіславського воєводства. Відомості
про рух поїздів, автотранспорту, прейскуранти цін на послуги в курортних
місцевостях.
Анкетні листи відпочиваючих на курортах Станіславського воєводства.
Статут “Товариства приятелів наук”.
Протоколи з’їздів членів Ліги пропаганди туризму та туристичних
референтів Люблінського воєводства, ІІІ конференції курортних союзів у
Варшаві та конференції в Заліщиках (з питань господарського використання
басейну р. Дністер), нарад Краківської воєводської туристичної комісії.
Звіти та відомості про діяльність “Союзу гірських земель”, курортного союзу Краківського воєводства, Станіславської воєводської ліги “Охорони природи”.
Інформація про курортні місцевості Краківського воєводства.
Статистичні дані про структуру землеволодіння у Львівському воєводстві (1938).
Твір О. Скульської “Юрочок з високої полонини” (машинопис).
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Експозитура головного правління
“Товариства приятелів Гуцульщини” у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny. Ekspozytura Zarządu
Głόwnego w Stanisławowie
Ф. 370, 47 од. зб., 1933–1937 рр. Опис. Пол. мова.
“Товариство приятелів Гуцульщини” (ТПГ) створене в 1933 р. з метою піднесення культурного, економічного і господарського становища Гуцульщини. Головне
правління товариства знаходилось у Варшаві, у Станіславі діяла експозитура головного правління, відділи товариства були організовані у Львові, Кракові, Коломиї, Косові, Надвірній та ін. При Станіславській експозитурі ТПГ діяли комісії:
господарська, туристично-курортна, етнографічна, культосвітня та гігієни. Припинило діяльність у вересні 1939 р.204

Статути “Товариства приятелів Гуцульщини” та організації “Гуцульська єдність”.
Протоколи засідань комісії з підготовки гірського з’їзду в Сяноку
(1936), правління ТПГ у Львові, експозитури у Станіславі, зібрань членів
правлінь відділів і гуртків у Коломиї, Надвірній, Косові, Жаб’є.
Звіти про діяльність головного правління, експозитури, секцій, ін
структорів відділень.
Списки членів головного правління, експозитури, Коломийського,
Косівського, Надвірнянського відділень, секцій.
Відомості на виплату заробітної плати працівникам експозитури.
Інструкції, листування з Міністерством комунікацій, головним правлінням та відділеннями товариства та іншими організаціями з питань роботи відділень, призначення членів правлінь, розвитку туризму, надання
кредитів, фінансової допомоги на розвиток ремесел і туристичної галузі
на Гуцульщині, побудови музею у с. Жаб’є, розвитку ремесел, проведення
свят.
Доповіді про стан народного господарства, побуту, освіти, охорони
здоров’я на Гуцульщині.

Товариство народного промислу Станіславського
воєводства, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Towarzystwo Przemysłu Ludowego Wojewόdztwa
Stanisławowskiego w Stanisławowie
Ф. 393, 10 од. зб., 1931–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Створене з метою підтримки розвитку народного промислу. Для організації
збуту виробів товариством було засновано кооператив “Ринок народного проми
слу”205.

Звіти про основну і фінансову діяльність товариства, розхід виділених міністерствами промисловості й торгівлі коштів.
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Звернення товариства до директора державного сільськогосподарського банку.
Листування з Львівським та Тернопільським товариствами про надання експонатів на виставку, повітовою ощадною касою про виділення
субсидій.
Книга обліку сплати членських внесків.
Статут ринку народного промислу – кооперативу з обмеженою відповідальністю – у Станіславі.
Відомості, статистичні дані гмінних управ про розвиток кустарної
промисловості на території Станіславського воєводства.

Станіславське окружне правління “Об’єднання залізничних
техніків”, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Zarząd Okręgowy Zrzeszenia Technikόw Kolejowych
Rzeczypospolitej Polskiej w Stanisławowie
Ф. 363, 6 од. зб., 1933–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Підпорядковувалось головному правлінню у Варшаві. Об’єднання було аполітичною, фаховою організацією, створеною з метою захисту професійних прав та
поліпшення умов праці робітників залізниць206. Припинило діяльність у 1939 р.

Статути “Об’єднання залізничних техніків Польщі”, його головного
та окружних правлінь, гуртків, товариських судів та ощадно-кредитного кооперативу “Залізничний технік”.
Протоколи з’їзду делегатів об’єднання (Вільнюс, 14–15.06.1936).
Протоколи перевірки фінансової діяльності та списки членів Ста
ніславського правління.
Звернення президії головного правління об’єднання про підвищення
технічної кваліфікації та покращення роботи залізничних техніків.

Станіславське окружне сільськогосподарське товариство, 
м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Okręgowe Тowarzystwо Rolnicze w Stanisławowie
Ф. 415, 108 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Підпорядковувалось Малопольському сільськогосподарському товариству у
Львові. Створене з метою впровадження передових технологій, розвитку господарств членів товариства. Здійснювало керівництво роботою сільськогосподарських гуртків.

Статути Малопольського сільськогосподарського товариства та його
кооперативів (зі збуту овочів та фруктів), гуртків, Станіславського повітового комітету у справах сільської молоді.
Циркулярні розпорядження, директивні вказівки, інформаційні бюлетені, повідомлення, інструкції Малопольського сільськогосподарського
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товариства, Львівської земельної палати та листування з повітовими комітетами, адміністративними органами, гмінними управами, акціонерними
товариствами та іншими організаціями з питань розвитку сільського господарства, тваринництва, шовківництва, бджільництва, вівчарства, меліорації, організації дослідних господарств, збору лікарських рослин, експорту
сільгосппродукції, боротьби із захворюванням домашньої худоби та шкідниками, застосування штучних добрив, організації сільськогосподарських
гуртків, кооперативів, курсів, виставок, нарад та ін.
Протоколи V сільськогосподарської конференції (Станіслав, 1930 р.),
засідань міжвідомчого сільськогосподарського комітету у Львові, засідань
правління, загальних зборів членів Станіславського окружного сільськогосподарського товариства, сільськогосподарських гуртків Станіславського
повіту, секцій.
Річний баланс, проект бюджету, плани роботи Станіславського окружного сільськогосподарського товариства та його інструкторів, гуртків,
інших сільськогосподарських установ, проведення торгів.
Звіти Малопольського сільськогосподарського товариства та інших
господарських організацій про стан сільського господарства на території
Західної України.
Звіти, інформації, періодичні повідомлення, статистичні дані
Станіславського окружного сільськогосподарського товариства та його відділень про стан сільського господарства, захворюваність домашніх тварин,
кількість орної землі, пасовищ, лісних ділянок, діяльність Станіславського і Богородчанського окружних сільськогосподарських товариств, організацію, реорганізацію та діяльність сільськогосподарських гуртків, гуртків
кулінарії, крою та шиття (у т. ч. програми курсів шиття і гігієни). Протоколи зборів членів сільськогосподарських гуртків Станіславського повіту з
питань затвердження статутів і складів правлінь. Інвентарні описи зразкових сільських господарств та відомості гмінних управ про кількість пасік у
Станіславському повіті.
Списки сільськогосподарських гуртків Станіславського повіту, учасників курсів передовиків сільського господарства. Заяви про прийом у члени сільськогосподарських товариств.
Проспект чоловічого кооперативного ліцею і школи кооперації у
Львові.
Дані гмінних управ Станіславського повіту про кількість громадських
та культосвітніх товариств.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ГУРТКИ
5 фондів, 5 од. зб., 1921–1939 рр. Описи.
Створені для надання допомоги їх членам у веденні сільського господарства. Для
реалізації сільськогосподарської продукції при гуртках діяли магазини.
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Сільськогосподарський гурток у с. Троїця
Снятинського повіту Станіславського воєводства
Kółko Rolnicze w Trojcy
Ф. 420, 1 од. зб., 1936–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Списки членів гуртка.

Сільськогосподарський гурток у с. Зигмунтівка
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Kółko Rolnicze w Zygmuntowсe
Ф. 419, 1 од. зб., 1924–1932 рр. Опис. Пол. мова.
Касова книга продуктового магазину сільськогосподарського гуртка.

Сільськогосподарський гурток у с. Кінчаки
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Kółko Rolnicze w Kunczakah
Ф. 417, 1 од. зб., 1927–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Касова книга.

Сільськогосподарський гурток у с. Пасічна
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Kółko Rolnicze w Pasiecznej
Ф. 416, 1 од. зб., 1921 р. Опис. Пол. мова.
Книга оприбуткування товарів магазину сільськогосподарського гуртка.

Сільськогосподарський гурток у с. Тисменичани
Станіславського повіту Станіславського воєводства
Kółko Rolnicze w Tysmieniczanach
Ф. 418, 1 од. зб., 1924–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Книга прибутків та видатків магазину сільськогосподарського гуртка.
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10.3. ЄВРЕЙСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Станіславське єврейське гуманітарне товариство
“Ахдут Бнай Бріт”, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства
Stowarzyszenie humanitarne “Achdut” / :Jedność: / B’nai B’rith
w Stanisławowie
Ф. 89, 35 од. зб., 1927–1938 рр. Опис. Нім., пол. мови.
Станіславська ложа “Бнай Бріт” заснована 14 лютого 1928 р. і отримала №1094.
Входила до складу “Союзу гуманітарних товариств Бнай Бріт Польщі”, у своїй
діяльності керувалася статутом ордену Бнай Бріт. Найвищою інстанцією ордену
була Верховна ложа. Основними завданнями товариства було об’єднання єдиновірців, благодійна, гуманітарна, просвітницька діяльність та ін207.
Фонд розсекречений у 1993 р.

Статут ордену Бнай Бріт.
Інформація головного правління в Кракові про діяльність лож на території Польщі (1928).
Загальні звіти про діяльність єврейських товариств у Варшаві, Перемишлі, Кракові (1935) та звіти про діяльність окремих лож: “Леополітас
Бнай Бріт” у Львові, “Гуманітас Бнай Бріт” у Перемишлі, “Конкордія” в Катовіце, товариств “Солідарність” у Кракові, “Братерство Бнай Бріт” у Варшаві. Доповідь секретаря “Леополіс Бнай Бріт” про завдання і мету даного
товариства.
Документи діяльності єврейського гуманітарного товариства “Ахдут
Бнай Бріт” у Станіславі: протоколи зборів; звіти про роботу; листування
з іншими єврейськими закладами з питань утворення товариства, виборів
членів правління, організації діяльності, сплати членських внесків; надання матеріальної допомоги єврейському населенню у зв’язку з економічною
кризою, фінансової допомоги єврейським студентам, організаціям і товариствам та ін.; заяви окремих членів про прийом їх до складу товариства;
іменні списки членів.
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Р о з д і л 11.
ОСОБОВІ ФОНДИ

Паславський Стефан-Віктор (Pasławski Stefan-Wiktor)
(1885–1956), станіславський воєвода

Ф. 635, 12 од. зб., 1885–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Народився 18 жовтня 1885 р. у Варшаві. Закінчив початкову школу в Кракові,
гімназію та юридичний факультет університету в Львові, школу офіцерів резерву. У 1910–1934 рр. перебував на військовій службі, вийшов у відставку в званні
генерала; в 1934–1936 рр. – воєвода білостоцький, а в 1936–1939 рр. – воєвода
станіславський. У 1939 р. виїхав до Польщі, а після закінчення Другої світової
війни перебував у еміграції. Помер у 1956 р.208
На обліку в ДАІФО фонд знаходиться з 1994 р., сформований з виявлених під час
переміщення справ.

Документи службової, громадської діяльності: інструкції, циркуляри, донесення, інформації про суспільний рух та політичну ситуацію у
1929–1939 рр. в м. Торуні та Білостоцькому воєводстві Польщі; статути окремих громадських організацій Станіславського та Білостоцького воєводств
(1913–1939); журнал “Новини видавництв з літератури, науки” (Варшава,
№1, 1938 р.); рукописний гумористичний журнал 79-го Білостоцького полку стрільців (1921); добірка матеріалів з історії Риму; текст п’єси “Ляльковий Станіславський театр в 1937 р.” та ін.
Біографічні документи: витяги з книг громадянського стану римокатолицької парафії Всіх Святих у Варшаві про народження С.-В. Паслав
ського; свідоцтво про шлюб 08.08.1925 Стефана-Віктора Паславського і
Олександри Юдицької; автобіографія (незакінчений рукопис); почесні грамоти, відзнаки, дипломи про нагородження орденами, медалями, хрестами;
дипломи-свідоцтва про членство в різноманітних організаціях і товариствах;
вітальні адреси, подяки та ін.
Листи, адресовані Стефану-Віктору Паславському (від матері, Дрин
ської, податкової адміністрації м. Львова).
Документи інших осіб: витяги з метричних книг про народження Олександри Юдицької – дружини С.-В. Паславського, сина Кароля та
доньки Магдалени; майново-господарські документи родини Паславських;
листування Олександри Паславської з громадськими організаціями і товариствами; документи про визнання спадкоємцями І. Дрекслера його дружину Софію (з родини Паславських) і доньку Марію та ін.; рукописний вірш
Е. Кох.
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Р о з д і л 12.
КОЛЕКЦІЇ

Колекція метричних книг церков, костелів, синагог
Станіславського воєводства
Ф. 631, 965 од. зб., 1752–1938 рр. Описи 1–3, географічний покажчик,
картотека. Лат., пол., укр. мови.
Створена ДАІФО в 1993 р. з метричних книг, які зберігалися в 41 фонді архіву.
Метричні книги надійшли до архіву від Уповноваженого у справах Російської
православної церкви в Івано-Франківській області, обласного та районних відділів ЗАГСу (РАГСу), три книги від Івано-Франківського обласного художнього
музею. В 2007 р. до колекції включено 9 од. зб. з ф. 594 та 148 метричних книг,
які надійшли з обласного РАЦСу.

Метричні книги церков, костелів, синагог Станіславського воєводства.

Колекція документів з історії освіти періоду ЗУНР
Ф. 632, 4 од. зб., 1919–1922 рр. Опис. Укр. мова.
Створена в ДАІФО в 1994 р. Включає документи з історії освіти періоду ЗУНР,
виявлені в архіві при переміщенні справ. У фонді зберігаються матеріали Державного секретаріату освіти й віросповідань уряду ЗУНР210 – Державного Секретаріату, створеного УНРадою 9 листопада 1918 р. у Львові (з 1 січня до 25
травня 1919 р. перебував у Станіславі). У першому складі уряду обов’язки секретаря освіти виконував секретар віросповідань Олександр Барвінський; після
реорганізації УНРади і обрання в січні 1919 р. нового складу уряду державним
секретарем освіти й віросповідань став Агенор Артимович. Державному секретаріату освіти й віросповідань підпорядковувались повітові шкільні комісаріати211. Державний Секретаріат ЗУНР припинив діяльність 9 червня 1919 р. після
проголошення Євгена Петрушевича диктатором, передав свої функції Раді уповноважених диктатора в Галичині.

Інструкція Міністерства народної освіти УНР від 01.04.1919 до закону про управління освітою в Українській Народній Республіці.
Листування Державного секретаріату освіти й віросповідань ЗО УНР
з повітовим шкільним комісаріатом у Самборі, вчителем М. Смиком з питань оплати праці. Автограф видатного мовознавця, державного секретаря
освіти й віросповідань ЗО УНР – Агенора Артимовича.
Лист міністра віросповідань уряду УНР в екзилі від 22 травня 1922 р.,
адресований греко-католицькому парафіяльному управлінню в Жидятичах,
подяка за матеріальну допомогу дітям українських емігрантів. Автограф
і особиста печатка міністра віросповідань УНР, професора Івана Огієнка
(митрополита Іларіона).
Відомості на виплату зарплати службовцям Лятичівської дівочої вищої початкової школи за січень – жовтень 1920 р.
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Колекція інформаційних матеріалів для населення
Ф. 636, 16 од. зб.*, 1875–1944 рр. Опис. Укр., пол., нім., рос., євр., рум.
мови.
Створена в ДАІФО в 2005 р. під час впорядкування фондів науково-довідкової
бібліотеки архіву.

Запрошення на бенефіс 11 та 18 травня 1875 р. в Станіславі Лева
Наторського та Марії Романович – акторів українського театру товариства
“Руської Бесіди” у Львові під керівництвом Теофілії Романович.
Оголошення від 26 жовтня 1906 р. про І з’їзд промисловців у
м. Станіславі.
Оголошення магістрату міста Станіслава про наближення до території
краю епідемії холери і проведення в зв’язку з цим необхідних запобіжних
заходів (1913).
Інформаційні матеріали періоду Першої світової війни –
тимчасових органів влади й військової адміністрації Російської імперії:
– звернення імператора Миколи ІІ до поляків;
– звернення крайового комісара тимчасового уряду Галичини і Буковини до населення окупованих територій;
– постанови, оголошення військового генерал-губернатора Галичини
про роботу судів, покарання за злочини за законами воєнного часу, контакти
з військовослужбовцями, військовополоненими, ведення діловодства російською мовою, з фінансових питань та ін.;
– копія циркуляру, постанови, оголошення Тернопільського губернатора про роботу прокуратури, повітових судів, контакти з військовослужбовцями, покарання за допомогу іншим збройним загонам, добровільну здачу
зброї та помилування дезертирів з австрійської армії, дотримання санітарних норм для запобігання поширення інфекцій, з питань торгівлі та ін.;
– оголошення, відозви військових установ російської армії до населення про виконання всіх обов’язкових постанов, дотримання обмежень
воєнного часу, добровільну здачу зброї та помилування дезертирів з австрійської армії, терміновий ремонт зруйнованих мостів;
– оголошення начальника Станіславського повіту про конфіскацію
мотоциклів та велосипедів, здачу зброї за винагороду, добровільне повернення військової амуніції, святкування та богослужіння на честь імператора
й імператриці та ін.;
– розпорядження, оголошення начальника гарнізону, коменданта,
поліцмейстера, начальника міської військової міліції, бургомістра Станіслава про дотримання правопорядку та покарання за порушення, введення комендантської години, отримання перепусток, допомогу бідним верствам
населення, родинам резервістів, охорону міських парків, садів, скверів,
квітників, очищення вулиць та дотримання санітарних правил, поділ міста
на санітарні дільниці і закріплення за ними санітарних комісій, роботу закладів торгівлі та ін.;
* 16 од. зб. включатють 495 нестандартних документів (плакати, оголошення, стінні газети, афіші, стінні газети та ін.).
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установ Австро-Угорщини:
– оголошення Ради двору про службу в австрійській армії;
– розпорядження та оголошення намісника Галичини з фінансовогосподарських питань;
– оголошення староства Станіславського повіту про мобілізацію до
лав австрійської армії, здачу зброї, покарання за співпрацю з російськими
військами, закупівлю в населення металу, продуктів харчування;
– витяг з вироку військово-польового суду 54 піхотної дивізії в
Станіславі від 27 лютого 1915 р. про засудження мешканця села Красноїлля
Косівського повіту Петра Сікірека за співпрацю з російськими військами,
пограбування селян і єврейського населення, шантаж, порушення громадського спокою;
магістрату міста Станіслава – оголошення (1914–1918) з питань:
– військових та безпеки в умовах воєнного часу (набір в армію
військовозобов’язаних, мобілізація відставних військових та чоловічого
населення, запис добровольців, матеріальна допомога армії, навчання військової справи; заборона допомагати й переховувати військовополонених,
покарання за розповсюдження неправдивої інформації та ін.);
– господарсько-фінансових (облік продуктів харчування, заборона вивозу з міста продуктів харчування, продаж спиртних напоїв; видача карток
на хліб і цукор та ін.);
– санітарних та протиепідемічних (заходи для запобігання розповсюдження холери; обов’язкове щеплення від віспи й холери; правила утримування собак та ін.);
– реєстрації населення, обмеження прав в період військових дій (видача перепусток, листків прописки, заборона пересування без відповідних
реєстраційних документів та ін.);
– заміни вивісок з назвами установ та торговельних закладів німе
цькою та єврейською мовами на відповідні російські й польські;
– збору пожертв дітям-сиротам;
– святкування дня визволення м. Станіслава від російської армії;
окремих громадських комітетів, які займалися опікою над сиротами,
військовими та ін.
Інформаційні матеріали установ ЗУНР (1918–1919):
– оголошення УНРади з господарських питань (1918);
– розпорядження Державного Секретаріату від 30 листопада 1918 р.
про запровадження військово-польових судів та звернення “Громадяни” про
збір одягу, взуття для солдатів (1919);
– звернення Начальної Команди Української Галицької Армії (1919);
– відозва повітової УНРади в Станіславі від 1 листопада 1918 р. про
встановлення української влади в повіті;
– оголошення про створення для запобігання анархії, голоду і неспокою при повітовій УНРаді в Станіславі тимчасової спільної адміністративної комісії з представників УНРади, Польського повітового комітету, єврейської та німецької національних Рад;
– відозва Калуської повітової УНРади “До нашого народу”;
– накази, оголошення Окружних Військових Команд Станіслава про
гідний захист своєї землі, дотримання правопорядку, організацію судочин
ства в окрузі, введення в місті особливого стану на час військових дій, про308

ведення медогляду та реєстрацію всіх військових та чоловічого населення
в місті та про загальну мобілізацію 22 травня 1919 р. всіх українців від 18
до 50 років;
– оголошення, звернення Окружної Військової Команди Коломиї;
– накази, розпорядження, оголошення Команди м. Станіслава про введення в обіг гривні, перепис населення та реєстрацію новоприбулих, зміну
вивісок на назви українською мовою, покарання за злочини, збір одягу для
військовослужбовців, з фінансово-господарських питань;
– розпорядження Команди м. Коломиї з питань забезпечення поранених і хворих, дотримання чистоти в місті та у приватних помешканнях;
– оголошення повітової харчової управи та Станіславського господарського уряду з питань цін на продукти харчування, про видачу карток,
продаж хліба, нафти та ін.;
– оголошення повітового шкільного інспекторату “Про реорганізацію
шкільництва”;
Оголошення та звернення окремих організацій періоду ЗУНР (ЄСДРП,
УСДП, “Молода громада”).
Агітаційний плакат-карикатура “Більшовицька свобода” (1920).
Інформаційні матеріали періоду Другої світової війни – україн
ських установ, організацій:
– листівка “Громадяни” Начального Команданта Української Національної Революційної Армії про підпорядкування всіх стихійно створених
бойових груп командуванню УНРА (1941, фотокопія);
– звернення “Українці” проводу ОУН, Національного уряду Болехівського району із закликом до розбудови Самостійної України ([1941],
фотокопія);
– листівка “ Українці” Українського Центрального Комітету із закликом принести різдвяні подарунки українським бійцям [1943–1944];
– листівка-звернення “До українського громадянства” військової управи дивізії “Галичина” з нагоди різдвяних свят;
– звернення “До добровольців Стрілецької Дивізії Галичина” ([1943],
фотокопія);
– агітаційні матеріали для промовців при набірних комісіях до
стрілецької дивізії “Галичина”;
– окремі фотокопії статей із рубрики українського підпільного самвидаву “Читайте і подавайте далі”;
– оголошення про похорон Осипа Сорохтея та Василя Негрича;
– відозви, листівки коменданта та голови м. Києва;
установ німецької адміністрації:
– розпорядження, звернення, заклики генерал-губернатора до українців-військовослужбовців, хліборобів та ін.;
– розпорядження, оголошення Станіславського окружного староства
з питань безпеки, функціонування місцевих адміністрацій, реєстрації населення, з фінансово-господарських питань та ін.
– оголошення Коломийського окружного староства від 11 квітня
1942 р. “Розпорядок про сконцентрування жидів в Коломийській окрузі” та
оголошення про введення нових продуктових карток для ненімецького населення;
– оголошення фюрера СС і поліції дистрикту Галичина про розстріл
10 осіб як відплату за вбивство фольксдойче М. Крілика;
309

– оголошення комісара м. Станіслава про реєстрацію мешканців, конфіскацію медичних інструментів та облік ліків у населення, нагляд за чистотою вулиць і площ та зміну назв міських вулиць, з фінансово-господарських
та інших питань;
– постанови, оголошення делегата головного відділу праці в уряді
генерал-губернаторства, обласного господарського уряду, харчового уряду, фінансової інспекції, каси соціального страхування, установ паливного,
сільського господарства та тваринництва, механічної школи, відділу пропаганди, шкільної ради, НСДРП та інших установ;
– колекція стінних газет для селян генерал-губернаторства “Нові
вісті” за 1941–1944 рр. з публікаціями уривків з промов Адольфа Гітлера,
про злочини більшовизму на Вінниччині, перемогу на фронтах німецької
армії, з пропагандою праці в Німеччині та вступу до дивізії “Галичина”;
– колекція агітаційних матеріалів (серія плакатів “Актуальні ілюстрації” (про могутність німецької армії)); плакат-карта “Das neue Europa im
Werden. Stand am 1. September 1941 nach 2 Jahren”; плакати з закликами здавати контингент*, працювати в сільському господарстві, виїжджати на роботу до Німеччини, пропагандою німецького способу життя, засудженням
більшовицького терору, антисемітського змісту та ін.).
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створеним при окружному суді в Станіславі сенатам.
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ДОДАТКИ

Довідка про зміни в адміністративно-територіальному поділі
території сучасної Івано-Франківської області
(1752–19391)
Територія сучасної Івано-Франківської області після загарбання її
поляками в 1387 р. остаточно опинилася у складі Польського королівства
(з 1569 р. – Речі Посполитої). За адміністративно-територіальним поділом
основна її частина входила до Галицької землі Руського воєводства. У свою
чергу, Галицька земля поділялася на повіти: Коломийський, Снятинський,
Галицький, а також Теребовлянський (нині – Тернопільська область). Сучасні Долинський і Калуський райони Івано-Франківської області належали до Львівської землі Руського воєводства. За даними подимного реєстру
1735 р. у Галицькій землі було 717 сіл і 43 міста.
У 1772 р. внаслідок першого поділу Польщі між Австрією, Прусією
і Росією Галичина була приєднана до Австрії. Австрійські війська ввійшли
у Станіслав 25 жовтня 1772 р. У межах Австрії історична Галичина (сучасні Івано-Франківська, Львівська і Тернопільська області) були штучно
об’єднані з частиною польських земель в одну адміністративну одиницю –
коронний край “Королівство Галичини і Лодомерії (Володимирії) з великим
князівством Краківським і князівствами Освенцімським та Заторським”.
Центром Галицького коронного краю було м. Львів, де знаходилось крайо
ве управління – Галицьке намісництво. Після запровадження австрійської
конституції 1867 р. Галичина, як і інші коронні краї імперії, отримала автономію з власним сеймом і урядом (виділом), діяльність яких регулювалась
Крайовим статутом для Галичини 1861 р.
За австрійським адміністративним поділом згідно з розпорядженням міністерств внутрішніх справ, юстиції й фінансів Австрії від 24 квітня 1854 р. Королівство Галичини і Володимирії з великим князівством
Краківським і князівствами Освенцімським та Заторським поділялося на
адміністративні округи (obwódy). Територія сучасної області входила до
Станіславського, Коломийського і частково Стрийського та Бережанського
округів, які у свою чергу поділялись на повіти:
– Гвіздецький, Городенківський, Заболотівський, Коломийський,
Косівський, Кутський, Обертинський, Печеніжинський і Снятинський повіти входили до Коломийського округу;
– Богородчанський, Галицький, Делятинський, Надвірнянській, Солотвинський, Станіславський, Тисменицький та Тлумацький повіти – до
Станіславського округу;
1
Оскільки у першому томі путівника описані документи за 1752–1939 рр.,
інформація про зміни в адміністративному територіальному поділі області подана
також для цього періоду.
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– Болехівський, Войнилівський, Долинський, Калуський і Рожнятів
ський повіти – до Стрийського округу;
– Бурштинський і Рогатинський повіти – до Бережанського округу1.
Згідно з розпорядженням Міністерства внутрішніх справ від 23 січня
1867 р. округи були ліквідовані, а повіти укрупнені. На території області
було створено Богородчанський, Городенківський, Долинський, Калуський,
Коломийський, Косівський, Надвірнянській, Рогатинський, Снятинський,
Станіславський, Тлумацький повіти2, а в червні 1898 р. – Печеніжинський
повіт3. Станом на 1910 р. уся Галичина поділялася на 82 політичні й 190
судових повітів, які об’єднувалися в 17 судових округів.
Під владою Австрійської (з 1867 р. – Австро-Угорської) імперії західноукраїнські землі були до її розпаду в листопаді 1918 р., тобто майже
півтора століття, за винятком періодів їх окупації російськими військами у
час Першої світової війни.
У результаті Галицької операції, яка тривала з 18 серпня по 21 вересня 1914 р., російські війська захопили Східну Галичину. На основі “Тимчасового положення про управління областями Австро-Угорщини, зайнятими по праву війни” від 19 серпня 1914 р. Верховний головнокомандувач
29 серпня 1914 р. видав наказ про створення Тимчасового військового генерал-губернаторства Галичини. В адміністративному відношенні його територія поділялась на Львівську і Тернопільську губернії. Згодом, після захоплення й значної частини Буковини, було створено Чернівецьку губернію.
Начальники повітів підпорядковувались губернаторам: Городенківського,
Коломийського, Косівського, Печеніжинського і Снятинського – Чернівецькому губернатору, Долинського повіту – Львівському, а Надвірнянського,
Станіславського і Тлумацького повітів – Тернопільському. Перша російська
окупація краю тривала з серпня 1914 до травня 1915 р.
Під час другої окупації краю російськими військами після Брусиловського прориву 4 червня – 20 вересня 1916 р. було створено генерал-губернаторство областей Австро-Угорщини, захоплених на правах війни, яке
поділялося на дві губернії: Тернопільську та Чернівецьку. Крім Буковини,
до Чернівецької губернії входили Городенківський, Коломийський, Снятинський і Косівський повіти, а Тернопільська губернія включала в себе і
всі окуповані галицькі повіти, крім Покуття.
З поваленням самодержавства у Росії на основі рішення вже Тимчасового уряду Генерал-губернаторство в березні 1917 р. було реорганізоване в
Обласний комісаріат Галичини й Буковини, а адміністративний поділ залишився фактично без змін. Контроль над територією Східної Галичини Росія
втратила влітку 1917 р.
Landes-Regierungsblatt für das Kronland Galizien und Lodomerien mit den
Herzogthümern Auschwitz und Zator und dem Großherzogthume Krakau (Dziennik
rządowy dla kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi z Księstwami Oświecimskiém i
Zatorskiém, tydzież z Wielkiém Księstwem Krakowskiém). – Lemberg 1856. – Т. 1. –
S. 285-369.
2
Przekłady ustaw, rozporządzeń i obwieszczeń z Dziennika praw państwa dla
królestwa Galicyi i Lodomeryi, tydzież Wielkiego Księstwa Krakowskiego. – Rocznik
1867. – Lwów, 1867. – S. 31-61.
3
Вісник законів державних для королївств і країв заступлених в радї державній. – Річник 1898. – Відень, 1898. – Випуск ХХVІІІ. – С. 137.
1
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19 жовтня 1918 р. Українською Національною Радою на зборах
Української Конституанти у Львові, спираючись на право націй на самовизначення, було проголошено, що вся українська етнографічна територія
колишньої Австро-Угорщини конституюється як незалежна Українська
Держава. У результаті перемоги на західноукраїнських землях Листопадової національно-демократичної революції 1 листопада 1918 р. у Львові,
Станіславі, а до 13 листопада у всіх повітових центрах краю була встановлена українська влада. Згідно з “Тимчасовим основним законом про державну
самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії”, ухваленим УНРадою 13 листопада 1918 р., новостворена держава отримала назву Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР). Її державними атрибутами були синьо-жовтий прапор та герб у вигляді золотого лева на синьому
тлі. Границі громад і повітів у Східній Галичині у період ЗУНР лишилися
ті самі, що за Австрії. У кінці грудня 1919 р., у зв’язку з подіями українсько-польської війни, уряд ЗУНР переїхав у Станіслав, який на період з 23
грудня до 25 травня 1919 р. став столицею ЗУНР.
3 січня 1919 р. була прийнята “Ухвала Української Національної Ради
про злуку Західно-Української Народної Републики з Українською Народною Республікою”. Урочисто Акт злуки ЗУНР і УНР в єдину соборну державу був проголошений 22 січня 1919 р. на Софіївському майдані у Києві.
Після проголошення злуки ЗУНР змінила свій державно-правовий статус і
стала складовою частиною УНР зі зміненою офіційною назвою – як Західна
Область Української Народної Республіки (ЗО УНР).
14 травня 1919 р. польські війська розпочали наступ проти Галицької Армії, а війська королівської Румунії окупували Покуття. Уряд ЗО УНР
25 травня змушений був покинути Станіслав, а 16–17 липня 1919 р. уряд і
Галицька Армія перейшли р. Збруч. Західні землі України, у т. ч. Галичина,
з липня 1919 р. знову опинилася під польською окупацією.
З літа 1920 р. на окремій території області – частині Галицького і Рогатинського повітів – перебували війська Червоної армії. У Галичині загалом
16 з 52 повітів були зайняті радянськими військами, а 15 липня Галревком
проголосив створення на її території Галицької Соціалістичної Радянської
Республіки. Наприкінці серпня 1920 р. польському війську вдалось завдати
поразки більшовицькій армії. У другій половині вересня ці території знову
були окуповані Польщею.
Незважаючи на польську окупацію, до 1923 р. Галичина мала окремий державно-правовий статус, зафіксований у численних міжнародних
документах: Сен-Жерменському договорі, рішенні Верховної Ради Паризької конференції від 25 червня 1919 р. та в затвердженому нею 1 листопада 1919 р. Статуті для Східної Галичини, актах, прийнятих у Севрі
(10.06.1920), Спа (10.07.1920), на засіданні Ліги Націй 23 лютого 1921 р. та
ін. Сувереном Східної Галичини за міжнародно-правовими нормами були
країни Антанти; вона була підмандатною територією Ліги Націй, а Польща,
будучи лише її тимчасовим військовим окупантом, отримувала мандат на
управління нею за умови запровадження автономії з окремим сеймом.
Уряд ЗУНР (з початку 1920 р. уряд ЗО УНР повернувся до попередньої назви), на чолі з диктатором Євгеном Петрушевичем, перебуваючи у
Відні, домагався скасування прав Польщі на тимчасове управління Галичиною і Волинню. Уряд ЗУНР в екзилі підготував і запропонував Лізі націй
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30 квітня 1921 р. проект “Основ державного устрою Галицької Республіки”, який передбачав утворення незалежної і суверенної держави з республіканською формою правління, але ця ідея не знайшла розуміння в лідерів
західних держав.
14 березня 1923 р. Рада Послів Великобританії, Франції, Італії, Англії
та Японії, розтоптавши право українського народу на самовизначення, визнала східні кордони Польщі й прийняла рішення про передачу їй Галичини,
за умови надання краю територіальної автономії.
Проте, закріплюючи “польський стан посідання” на українських землях, окупаційні власті проводили політику злиття Галичини з етнічною
Польщею. 30 січня 1920 р. уряд скасував Галицький крайовий сейм і Крайо
вий виділ. Таким чином, автономію Галичини, яку вона мала за Австрії,
було ліквідовано. Нова польська конституція, прийнята сеймом 17 березня
1921 р., ґрунтувалася на унітарності польської держави з єдиною законодавчою і виконавчою владою, без забезпечення національним меншинам будьяких автономних прав. У березні 1920 р. було заборонено вживати назви
“Галичина”, “Україна”. Замість них запроваджувалась назва “Малопольска
Всходня” (власті поширили на етнічну українську Галичину термін “Малопольща”, який був історичною назвою польської Західної Галичини).
Всупереч рішенню Верховної Ради Паризької конференції від 2 грудня 1919 р., згідно з яким полякам заборонено було творити адміністрацію на
схід від лінії Буг – Пінськ – Німан1, Галичина на основі закону від 03.12.1920
“Про тимчасову організацію органів адміністративної влади ІІ інстанції
(воєводств) на території колишнього Королівства Галичини і Володимирії з великим Князівством Краківським” була поділена на три воєводства:
Львівське, Станіславське і Тернопільське2. Остаточно поділ на воєводства
та початок діяльності з 1 вересня 1921 р. Станіславського воєводського управління, як його найвищого адміністративного органу, були усталені розпорядженням Ради міністрів від 17.05.19213.
Станіславське воєводство поділялось на 16 повітів: Богородчанський,
Городенківський, Долинський, Жидачівський, Калуський, Коломийський,
Косівський, Надвірнянській, Печеніжинський, Рогатинський, Сколівський,
Снятинський, Станіславський, Стрийський, Тлумацький і Турківський.
Печеніжинський повіт ліквідований 1 квітня 1929 р., а його територія
приєднана до Коломийського повіту4.
Територія Турківського повіту на основі закону від 20.03.1931 була
повністю включена до складу Львівського воєводства5.
Сколівський повіт з 1 квітня 1932 р. увійшов до складу Стрийського
повіту.
Т. зв. лінія Керзона, що встановлювала кордон етнічного розмежування між
поляками, українцями та білорусами.
2
Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa, 1920. – 23 grudnia. –
№ 117. – Treść 768. – S. 2064-2066.
3
Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa, 1921. – 23 czerwca. –
№ 46. – Treść 282. – S. 680-681.
4
Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Pierwsye półrocze 1929. – №20.
– 30 marca. – Poz. 190. – S. 384.
5
Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Pierwsye półrocze 1931. – №34.
– 17 kwietnia. – Poz. 238. – S. 466.
1
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Богородчанський повіт ліквідований на основі розпорядження від
7 січня 1932 р., введеного в дію 1 квітня 1932 р. Його населені пункти віднесені до Надвірнянського і Станіславського повітів1.
Повіти, у свою чергу, поділялися на сільські та міські гміни.
Міські гміни, згідно із законами Австро-Угорщини від 13 березня
1889 р. і 3 липня 1896 р., які зберегли свою чинність і в польський період,
поділялися на міста і містечка. Статус міст мали одинадцять населених
пунктів: Болехів, Галич, Долина, Жидачів, Коломия, Кути, Рогатин, Снятин,
Станіслав, Стрий, Тисмениця. Вони належали до категорії міст за статусом,
устроєм органів самоврядування, адміністративно-територіальним поділом.
Міські поселення Більшівці, Богородчани, Бурштин, Городенка,
Делятин, Журавно, Заболотів, Калуш, Косів, Надвірна, Рожнятів, Роздол,
Миколаїв, Отинія, Княгинин, Печеніжин, Сколе, Тлумач, Турка за Статусами 1889, 1896 рр. були тільки містечками, але згідно з адміністративними
поділами Польщі 1923, 1932 рр. і функціями, які виконували їх органи самоврядування, відповідно до розвою життя і стосунків, належали до міст.
Богородчани (в 1854–1932 рр.), Бурштин (до 1867 р.), Войнилів (до 1867 р.),
Гвіздець-Місто (до 1867 р.), Городенка, Делятин (до 1867 р.), Заболотів
(до 1867 р.), Калуш, Косів, Надвірна, Рожнятів (до 1867 р.), Обертин (до
1867 р.), Печеніжин (в 1854–1929 рр.), Солотвин (до 1867 р.), Тлумач були
повітовими центрами.
На території області існували населені пункти, які за адміністративним поділом Польщі належали до сільських громад, але в попередні історичні періоди мали статус містечок, зберегли традиційний містечковий устрій,
тому віднесення їх до категорії містечок і в польський період більш точно
відповідає фактичному характеру цих поселень. Це – Букачівці, Войнилів,
Гвіздець-Місто, Єзупіль, Княгиничі, Лисець, Маріампіль Місто, Кулачківці,
Кукільники, Підгороддя, Підкамінь, Пістинь, Обертин, Солотвин, Стратин,
Фирлеїв, Чернелиця, Хотимир, Яблунів2.
1
Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Pierwsye półrocze 1932. – №6.
– 28 stycznia. – Poz. 37. – S. 65.
2
Складено на основі джерел: Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych dla
Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. – 1889. –
Część VII. – № 24. – S. 81-119; Stanisławowski dziennik wojewódzki. – №7. – 1932. – 1
maja. – S. 99-110; Ibid. – №27. – 1934. – 10 listopada. – S. 362-375; Ibid. – №5. – 1938.
– 5 kwietnia. – S. 71-85; Gminy Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem przynależności
terytorialnej do władz i urzędów. Podział administracyjny z dnia 12 czerwca 1937 r.
– Кalisz, 1938. – 295 s.; Księga adresowa polski (wraz z m. Gdanskiem) dla handlu,
przemysłu, rzemiosł i rolnictwa. – Warszawa, 1928. – 2476 s.; Skorowidz gmin
Rzeczypospolitej Polskiej. Ludność i budynki na podstawie tymczasowych wyników
drugiego powszechnego spisu ludności z dn. 9. XII. 1931. oraz powierzchnia ogólna
i użytki rolne. – Część III. Województwa Południowe. – Warszawa, 1933. – S. VI,
55-65; Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. – T. XIV. Województwo
Stanisławowskie. – Warszawa, 1923. – S. І-VI, 3-31; Копчак С., Мойсеєнко В., Романюк М. Етнічна структура та міграції населення українського Прикарпаття (стати
стико-демографічне дослідження). – Львів, 1996. – С. 3, 37; Государственный архив Ивано-Франковской области. Путеводитель. – Издание второе, перераб. и доп.
– К., 1983. – С. 209-210; Івано-Франківська область. Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 1997 р. – Видання шосте. – Івано-Франківськ, 1997. – 148 с.;

326

У Станіславському воєводстві станом на 01.04.1932 було 28 міських і 827 сільських гмін1. У вересні 1934 р. у Польщі була проведена адміністративно-територіальна реформа, повіти поділені на гміни і громади.
У результаті реформи станом на 01.10.1934 у воєводстві було 28 міських та
119 сільських гмін та 909 громад2. До вересня 1939 р. змін у адміністративно-територіальному поділі воєводства більше не було.
Доля краю, ще до приходу радянських військ у вересні 1939 р., вже
була визначена таємним додатковим протоколом до договору СРСР з Німеччиною від 23 серпня 1939 р. “пакту Ріббентропа-Молотова”, за яким
край віднесено до сфери впливу СРСР. 17 вересня 1939 р. Червона армія
перейшла радянсько-польський кордон і впродовж короткого часу з 17 по
20 вересня зайняла західноукраїнські землі. Завершився дорадянський період в історії краю.

Йосифінська (1785–1788) і Францисканська (1819–1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів. – К., 1965. – 353 с.
Розбіжності у віднесенні до категорій міст чи містечок в австрійський період
виникли внаслідок того, що деякі міста, будучи в різний час навіть повітовими центрами, не мали законодавчого статусу міст. Натомість згідно з адміністративно-територіальним поділом Польщі 1923, 1932 рр. до категорії міст офіційно були включені
не тільки ті, які мали законодавчо закріплені привілеї міст, але й ті, які відповідали
цьому статусу за фактичним устроєм самоврядування та адміністративними критеріями. Натомість більшість містечок, які колись мали привілеї міст чи містечок, за
адміністративним поділом Польщі належали до сільських громад, але віднесення їх
до категорії містечок більш точно відповідає характеру населеного пункту (Skorowidz
miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. – T. XIV. Województwo Stanisławowskie.
– Warszawa, 1923. – S. VI, 30; Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej. Ludność i
budynki na podstawie tymczasowych wyników drugiego powszechnego spisu ludności
z dn. 9. XII. 1932. oraz powierzchnia ogólna i użytki rolne. – Część III. Województwa
Południowe. – Warszawa, 1933. – S. VI; Копчак С., Мойсеєнко В., Романюк М. Етнічна структура та міграції населення українського Прикарпаття (статистико-демографічне дослідження). – Львів, 1996. – С. 37).
1
Stanisławowski dziennik wojewódzki. – №7. – Poz. 44. – S. 101-110.
2
Stanisławowski dziennik wojewódzki. – №27. – Poz. 88. – S. 362-375.
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деревопереробні (с. Вигода) 191
екстрактний (м. Станіслав) 192
лісопильні 34
		
Богородчанського повіту 42
нафтоперегінні, нафтопереробні 187, 202
				
Богородчанський повіт 42
				
с. Битків 187
				
м. Болехів 187
				
с. Вербіж Нижній 187
				
м. Надвірна 88
				
м. Печеніжин 60, 190
				
м. Станіслав 37, 88, 187, 190
пивоварні 57, 202
соляні, солеварні
				
м. Болехів 191
				
м. Долина 56
				
м. Косів 59, 191–192
спиртові, спирто-дріжджові 34, 202
						
м. Станіслав 73, 192–193
тютюнові 202
цегельні 34
		
Богородчанський повіт 42
шкірзаводи
		
Лисець 42
		
Станіслав 72–73, 192
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Заклади 36, 45, 49, 52, 58–59, 65, 72, 123–124, 127–128, 138
адміністративні 28, 44, 53, 56, 58, 61, 127, 161–171
громадського харчування 123
державні 32, 40–41, 53, 68, 225
дошкільні, дитячі садки 235
				
повітів
					
Богородчанського 226
					
Коломийського 275
					
Рогатинського 228
					
Станіславського 231
комунальні 37, 72
кредитні 72
навчальні, освітянські 30, 45, 50–53, 58–59, 70, 73, 123, 224–225,
234–264, 292
опікунські 37–38, 40
релігійні 125
торговельні 36, 56, 58–59, 61, 72, 77, 123–124, 216, 291, 307
Залізниці. Залізничні станції 31
коменданти 111
		
Городенка 62
		
Коломия 62
		
Станіслав 62
Інспекторати
митної охорони 31
		
Головний 184
		
Коломийський 185
		
Снятинський 185
праці
		
Головний 216–217
		
окружні 216
			
Львівський 38, 188, 217
			
Станіславський окружний наглядовий ІХ округу 188, 216
			
Станіславський 45-го округу 38, 191, 217–218
			
Стрийський 46-го округу 38
прикордонної охорони
		
Головний 86
			
Малопольський окружний 128, 184–185
			
окружні 130
			
Коломийський 51, 184
			
Снятинський 184		
промисловий
			
Станіславський 189
сільськогосподарський
			
окружний 40
			
Станіславський воєводський 209–210
шкільні 227, 231, 233–235, 298, 309
			
Долинський 233
			
Коломийський 233–234
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Надвірнянській 233
			
Станіславський 233–235, 259
			
Стрийський 233
Інспекції
з охорони лісів 31
фінансова 310
Інститути
гігієни
			
Львівська філія 39
державний геологічний 187
Львівський політехнічний 30, 292
Український науковий (м. Берлін) 136
Картелі 34, 193
Каси 45
взаємодопомоги 128, 188, 219, 221, 286
кооперативні
			
Калуська повітова 205
кредитно-кооперативні, позичково-кооперативні 203–204, 211
			
“Каса братська” 188
			
“Польська крайова позичкова каса” 203–204
			
“Польська християнська каса безпроцентного
			
кредиту” (м. Калуш) 188
лікувальні
			
повітові 39
			
Союз лікувальних кас
				
Львівський окружний 39
ощадкаси 32, 36, 52
			
комунальні, повітові 36, 67, 73–74, 204, 211
			
шкільні 225–226, 228, 230, 232
соціального забезпечення 38, 191, 221
			
центральна 221
			
м. Долина 221
			
м. Станіслав 221
			
“Спілка кас соцзабезпечення” 221
соціального страхування 221, 310
Кіностудії
“Falanga” (м. Варшава) 299
Кінотеатри 29, 53
Команди [періоду ЗУНР]
Окружні Військові Команди
			
в Коломиї 309
			
в Станіславі 308–309
Комбінати
		
Калуський калійний 188
Коменданти міст 62
		
Київ 309
		
Коломия 62, 123
		
Станіслав 307			
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Комісари 310
Крайовий комісар Тимчасового уряду Галичини і Буковини 55, 307
Комісаріати
з охорони лісів
			
Станіславський окружний 35
			
повітові 35
митної (з 1928 р. – прикордонної) охорони 184
			
Городенківський 184–185		
по боротьбі з інфекційними захворюваннями
			
Головний (м. Львів) 38
повітові шкільні 306
поліції
			
міські
			
Варшавський 29, 32
				
Станіславський 136, 138–139		
Комісії
адміністративні
		
Тимчасова спільна адміністративна (м. Станіслав) 308
арбітражні 217
виборчі 3, 46, 53, 84
			
Центральна 29		
			
окружні 29, 51
				
Станіславська 29
			
повітові 29
			
дільничні 29, 42, 51
				
м. Станіслав 71, 73
				
с. Мостище 55
водна 36
військова медична 45
геологічна 186
геологорозвідувальна 188
Державна екзаменаційна з атестації вчителів початкових шкіл 235
дисциплінарні 67
			
при повітових шкільних радах 225, 227, 229, 231
			
окружна суддівська 293
з відбудови поселень, господарства 36, 198
з встановлення збитків, заподіяних приватним особам війною 1914–
1918 рр.
			
повітові 196–197
				
Станіславська 197
				
Богородчанська 197
земельні
			
Головна 207
			
Львівська крайова 207
			
Станіславська окружна 207
			
повітові 209
			
гмінні 208–209
з охорони рік від забруднень 36, 39
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з регуляції рік 194
			
Дністер 195
			
Лімниця 196
			
Чечва 196
з розгляду скарг безробітних 219
з соціального забезпечення, опіки 37, 72
			
воєводська 38
			
повітові 37, 38
кваліфікаційні з прийому екзаменів у вчителів 225, 230, 233
контрольно-торговельні
			
Львівська окружна 205
			
Станіславська 205
кредитна
			
окружна 34
оціночні 63
			
Коломийська повітова 63
по боротьбі з безробіттям 38
польсько-румунська з експлуатації та сплаву лісу на р. Черемош 36
польсько-чехословацька з питань прийняття туристичної конвенції 36
призовна (м. Станіслав) 53, 162
санітарні 38, 66
сільськогосподарські 35, 67
			
Станіславська воєводська 68
			
Станіславська повітова 68
туристичні
			
Краківська воєводська туристична 299		
Комітети
батьківські 52, 73, 232, 234, 260
благодійні
		
Коломийський повітовий 58
боротьби з торгівлею людьми, жінками, дітьми 38, 74
громадські 308
допомоги
		
безробітним у зимовий період 103, 222
			
Станіславський воєводський 222
				
повітові 222
		
голодуючим 41
		
дітям 37, 38
			
Польський комітет допомоги дітям 38, 223
			
Польсько-американський комітет допомоги дітям 74
		
населенню гірських районів, яке постраждало від стихійних
		
лих, повеней 37
		
польським студентам
			
Станіславський воєводський 292
		
репатріантам 33		
економічний 216
з відбудови зруйнованого війною господарства 197–198
з фізичного виховання і військової підготовки 31, 244
			
воєводський Станіславський 182–183
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повітові 182–183
із врегулювання позовних спорів між боржниками
і кредиторами 212
із забудови
		
Станіслава 71
		
міст Станіславського воєводства 71
Крайовий комітет (м. Львів) 64, 69–70, 77
міжвідомчий сільськогосподарський (м. Львів) 302
охорони здоров’я
		
Станіславський воєводський 39
		
повітові 39
охорони природи 298
парафіяльні 30, 48
підготовки жінок до захисту країни 226
польський повітовий 308
радіофікації країни 68
революційні 88
регіональні
		
Станіславський воєводський регіональний комітет 282
Український Центральний Комітет 309
у справах сільської молоді 210
		
Станіславський повітовий 209, 301
Конгрегації
Марійська конгрегація жінок і дівчат парафії Станіслав-Гірка 276
Консисторії
греко-католицькі
			
Львівська митрополича 267
			
Станіславська єпископська 266–267
римо-католицькі
			
митрополича у Львові 265
Консульства, місії, представництва
місії дипломатичні в Польщі 31
польські консульства, представництва 31, 41, 115
Кооперативи 36–37, 45, 52, 113, 135–136, 203, 211, 214–215, 302–311
Копальні 188–189
Джурівські вугільні 60–61, 189
с. Голинь 188
с. Молодків 202
с. Стебник 188
Корпорації 34
промислові 34
ремісничі 34
торгово-промислові 34
Костели 30, 41, 283
			
Коломийського деканату 265–266
			
Снятинського повіту 61
			
Станіславського повіту 68
			
Коломия 265–266
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Олесів 67
			
Станіслав (Княгинин-Колонія) 72, 77, 198
			
Хоростків 53		
Кураторії
Львівського шкільного округу 30, 67, 72, 78, 225, 227, 229–235,
237, 243–246, 263
Курорти 39, 299
Краківського воєводства 299
Станіславського воєводства 299
Олесів 72
Яремче 156
Курси 225, 231, 260, 273, 291, 295, 299, 302
вечірні загальноосвітні 68, 225, 228, 230, 233, 235
єврейської мови 226
з ліквідації неграмотності для дорослих 225–226, 230, 233
підвищення кваліфікації вчителів 225, 227–229, 231, 234, 237, 243
протиповітряної й протихімічної оборони 73, 182–184, 225, 229,
282, 290
сільськогосподарські 35, 65, 68, 210, 225, 231
Лазні 39, 42, 52, 268
Ліги
“Ліга морська й колоніальна” 45, 74, 288–289
			
Головне правління 288
			
Станіславський окружний комітет 288
			
правління в Галичі 288
Ліга Націй 128
охорони природи
			
Станіславська воєводська 299
пропаганди туризму 299
“Ліга протиповітряної оборони держави” 52, 183, 228, 233–234
“Ліга протиповітряної і протихімічної оборони Польщі” 183
				
Головне правління 183
				
комітети
					
воєводські окружні
						
Варшавський 183
						
Віленський 183
						
Келецький 183
						
Лодзький 183
						
Люблінський 183
						
Львівський 183
						
Сілезький 183
						
Станіславський 68, 183–184
						
Торунський 183–184
					
повітові 184
					
залізничні 184
				
гуртки в школах 225, 233
Лікарні. Лікувальні заклади 38–39, 48, 53, 56, 59, 70–71, 103, 125, 179,
223, 268
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Ліцеї 30, 247–248
жіночий сестер Урсулянок (м. Коломия) 247
кооперативний чоловічий (м. Львів) 302
приватний загальноосвітній жіночий “Єврейського товариства
початкової та середньої школи” (м. Коломия) 248
Магазини 42, 50, 52, 58, 60, 72, 202, 206, 303
Магістрати 29, 32, 67–68, 292
		
м. Бельськ 73
		
м. Богородчани 67
		
м. Войнилів 68
		
м. Галич 67
		
м. Кельце 73
		
м. Коломия 57–58, 63–64
		
м. Косів 58–59
		
м. Кути 58
		
м. Люблін 73
		
м. Львів 73
		
м. Перемишль 73
		
м. Рогатин 48, 202
		
м. Снятин 60
		
м. Станіслав 38–39, 67, 69–74, 124, 259, 286, 294, 307–308
				
Експозитура в Княгинин-Колонії 72
					
Княгинин-Селі 72
Майстерні 34, 42, 45, 52–53, 56, 72–73, 78, 124, 178–179
Маслобійні 34, 73
Міністерства
військових справ 28, 30–31, 40, 47, 53, 77, 110, 127, 182–183
віросповідань і освіти 30, 225–227, 229–231, 234, 263, 267
внутрішніх справ 27–34, 36–40, 44–49, 51, 53, 65–66, 71–72, 88, 106,
109–110, 127–129, 178, 183, 197, 218
громадських робіт 30, 36, 65–66, 71–72, 186, 197–198
закордонних справ 27, 33, 129
землеробства й аграрних реформ 30, 34–36, 49, 56–58, 60, 65, 186, 205,
207–209, 211, 213
комунікацій, шляхів сполучення 36–37, 200, 300
народної освіти 306
оборони 77, 115
охорони здоров’я 30, 38, 40
постачання 52
праці й соціальної опіки 30, 33, 37–40, 67, 71, 186, 191, 216–221
промисловості 30, 34, 36, 186, 205, 300
торгівлі 30, 34, 36, 186, 205, 300
транспорту 299
фінансів 30, 36, 71–72, 110, 115, 127, 177–178, 184, 186, 191, 200–
202, 207, 225
юстиції 89, 108, 110, 177–178, 213		
Млини 34–35, 37, 41–42, 50, 52–53, 57, 73, 80, 208
Молочарні 35, 42
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Монастирі
сестер Урсулянок (м. Коломия) 63
Музеї
в с. Жаб’є 300
в м. Станіслав 73
Намісництво
Галицьке (м. Львів) 28, 31, 40–44, 46–49, 54, 75, 106, 194–196, 259
		
Президія Галицького намісництва 36, 51–53, 267
Начальники (комісари) повітів 55
		
Городенківського 56–57
		
Долинського 56–57
		
Калуського 92
		
Коломийського 57–58, 126
		
Косівського 58–59, 191
		
Надвірнянського 59
		
Печеніжинського 59–60, 126, 191
		
Снятинського 60–61, 189
		
Станіславського 61, 307
		
Тлумацького 61			
Нафтопромисли 41, 186, 217
Нотаріальні палати. Нотаріат. Нотаріуси 103, 118–122
Об’єднання, організації, партії, союзи, клуби, товариства 27, 29–30, 34,
36–37, 40, 44–45, 47–52, 54, 70, 72–73, 84, 108–109, 111, 114, 124–125, 128–
129, 133, 135–138, 146–149, 154, 161, 163–173, 175, 204, 234, 272–304
акціонерні 187, 190, 302
		
“Брати Габери” 190
		
“Ліберман Філіп і К˚” 192
		
“Mühlstein, Spindel und Weissmann” 116
		
“Піонер” (з розвідки та видобутку бітумних матеріалів) 190
		
“Пшеворськ” 212
		
“SEGIL” 88
		
“ТЕСП” (з експлуатації калійних солей) 187–188
антимонархічні 46
благодійні 29, 45, 52
господарські, комунальні, кредитні, кооперативні 29, 34, 52, 68, 75,
119, 136, 190, 198, 200, 235
громадські 29, 45, 52, 298, 302, 305
добровільної протипожежної охорони 45, 289–290, 136
євангелістське 78
єврейські 29, 44–47, 49–51, 54, 68, 109, 130, 135–136, 268, 304
жіночі 29, 45, 52
комуністичні 45
краєзнавчі 37
культосвітні 29, 45, 52, 135, 226, 233–235, 302
молодіжні 29, 45, 52, 136
музично-драматичні 29, 45, 52, 136, 234
німецькі 29, 130, 135
опікунські 29
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політичні 29, 45, 52
польські 29, 44–45, 68, 109, 130, 134–136, 282–303
професійні 29, 45
релігійні 29, 45, 52–53, 266
		
Святого Апостола Петра 266
		
Товариство взаємодопомоги дяків 266
русофільські 46, 49
сільськогосподарські 35, 209–210, 302
		
Станіславське окружне 209–210
спортивні 29, 45, 52, 136, 182, 298
страхові 38
		
“Флоріана” (м. Краків”) 115
торговельні 36, 190
туристичні 37, 298–299
		
“Асоціація слов’янських туристичних товариств” 298
українські 27–29, 44, 46, 51–52, 129, 135–136, 143, 145, 157, 272–281
туристичні 37, 298
“Ахават Хесед” 77
ББВР 52
“Бет Ісраель” 77
“Бнай Бріт” 304
		
“Ахдут Бнай Бріт” (м. Станіслав) 304
		
“Братерство Бнай Бріт” (м. Варшава) 304
		
“Гуманітас Бнай Бріт” (м. Перемишль) 304
		
“Конкордія” (м. Катовіце) 304
		
“Леополітас Бнай Бріт” (м. Львів) 304
		
“Солідарність” (Краків) 304
		
“Союз гуманітарних товариств Бнай Бріт Польщі” 304
Бунд 52, 88, 109, 130
“Відродження” 28, 44, 52, 130, 136
“Вузет” див. “Союз поширення професійної освіти серед євреїв”
“Гаскала” 43
“Гасолейл” 73
Гітахдут, Гітахдут-Поалей-Ціон 52, 130
“Гуцульська єдність” 300
Єврейська соціал-демократична робітнича партія (ЄСДРП) 309
“Єврейське товариство початкової і середньої школи” 226, 247–248
“Жіноча громада” 44, 50
“Загальний союз унтерофіцерів запасу Польщі” 287–288
				
Головне правління 287
				
гурток (с. Городенка) 287
“Загальноєврейська партія праці” (ОЗПП) 52, 109, 111, 130, 135
“Залізничне товариство військової підготовки” 289
				
Головне правління 289
				
місцеві товариства (Краків, Львів) 289
				
лижні секції 289
						
окружні
							
Львівська 289
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Станіславська 289
				
спортивні клуби 289
“Золотий Хрест” 226
“Каменярі” (див. Союз української поступової молоді ім. М. Драгоманова “Каменярі”)
“Карпати” 28
“Карпати Східні” (див. Станіславський міжкомунальний союз
курортно-туристичних справ “Карпати Східні”)
Клуби 52
		
“Карпатський лещатарський клуб” 136
		
“Клуб старшин УГА” 52
		
офіцерів поліції 128
		
спортивні 188
			
польські 288–289
			
“Ревера” 293–294
			
“Сокіл” 73–74
			
“Стрілець раз-два-три” (м. Станіслав) 74, 293
Комінтерн 130
Комуністична партія (більшовиків) України (КП(б)У) 135
Комуністична партія Західної Білорусії (КПЗБ) 130
Комуністична партія Західної України (КПЗУ) 28–29, 50, 52, 54,
85, 88, 108–111, 130, 133, 135–138, 141–142, 145–149, 154–155,
157, 162, 172–173, 175, 177
Комуністична партія Польщі (КПП) 50, 52, 54, 110–111, 130
Комуністична спілка молоді Західної України (КСМЗУ) 52, 85, 88,
109, 130, 133, 177
“Луг” 28, 44, 52, 54, 130, 135–136
“Майбутнє” 137, 286
“Макабі” 74
“Малопольська спілка промислових, торговельних акціонерних
товариств” (м. Львів) 188
Малопольське сільськогосподарське товариство 35, 45, 68, 226, 301
			
окружні Львівське 35
					
Станіславське 35, 301–302
			
відділення Богородчанське 302
					
гуртки 301–302
Малопольське товариство глухонімих „Надія” (м. Львів) 68
Маслосоюз 135
Міжнародна організація допомоги революціонерам (МОДР) 108–
109, 111, 130, 133, 178
“Молода громада” 309
Молодонімецька партія 136
Незалежна соціалістична партія праці Польщі 50, 52, 136
Німецька соціал-демократична робітнича партія (НСДРП) 310
“Об’єднання залізничних техніків” 301
Об’єднання “Польський нафтовий експорт” 190
Об’єднання споживчих товариств залізничників
					
Станіславське окружне 215
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Обуз з’єдноченя народового (ОЗН) 130
Обуз народово-радикальний (ОНР) 109, 130		
Організація українських націоналістів (ОУН) 28, 44, 52, 54, 84–85,
87–88, 108–109, 111, 129–130, 133–137, 141–143, 145–149, 155–157,
161–162, 166, 172–173, 175, 177, 279, 309
			
Крайова Екзекутива ОУН 85
Пласт 44, 52, 109, 130, 135, 230, 233, 277
		
Верховна пластова команда 278
		
Верховний пластовий отаман 278
		
курені 100, 277
		
гуртки 278
Поалей-Ціон 52, 54, 107, 130
“Польське краєзнавче товариство” 226
Польське політехнічне товариство 290
			
товариства у Львові 290
				
Варшаві 290
				
Станіславське відділення 290
“Польське татранське товариство” 298–299
				
головне правління 298
				
відділення
					
Станіславське 298–299
					
Коломийське 298
				
гуртки (Яремча, Делятин) 298
“Польське товариство велосипедистів” 293
“Польський Білий Хрест” 297
					
правління Головне 297
						
окружне 297
					
товариства
						
Станіславське окружне 297
						
в Стрию, Коломиї, Львові 297
					
секції 297
Польський союз залізничників 73
Польський союз захисту вітчизни 130
“Польський футбольний союз” 292–293
					
окружні союзи
						
Львівський 294
						
Познанський 293
						
Покутський 293
						
Станіславський 292–293
Польська соціалістична партія (ППС) 50, 52, 130
Польська соціалістична партія-Лівиця (ППС-Лівиця) 45, 54, 134
“Приятель дерев” 226
“Просвіта” 28, 37, 43, 48, 50, 52, 54, 68, 100, 119, 130, 135–136, 155,
162, 172, 202, 276
			
Головний відділ товариства у Львові 272
			
Станіславська філія 272, 274
			
Снятинська філія 273
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читальні 44, 136, 272–274
“Рідна школа” (див. Українське педагогічне товариство “Рідна
школа)
“Самооборона” 130
“Самопоміч” 50
Секретаріат порозуміння польських суспільних організацій
(СППОС) 283
		
Східної Малопольщі 283
		
воєводський Станіславський 283
			
Тернопільський 283
		
повітові відділення 283
Сельроб (Українське селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання)
28, 50, 52, 54, 85, 88, 109, 129, 135–136,
Сельроб-Єдність 111, 142
“Сільський господар” (Крайове господарське товариство “Сільський господар”) 28, 44, 52, 54, 68, 119, 136, 281
		
окружні товариства
				
Коломийське 281
		
гуртки 281
“Січ” 28, 46, 109, 136, 279
“Скала” 28, 44, 52, 136
Скаутські гуртки, загони, організації 29, 45, 52, 231, 233–234, 237
		
“Союз польських скаутів” 230, 292
			
Станіславська команда загону 292
					
гуртки 292
					
загони 292
“Слов’янське об’єднання жінок” 295–296
		
Головне правління 296
			
Станіславський гурток 295–296
“Сокіл” (українське спортивно-протипожежне товариство) 28,
43–44, 52, 54, 68, 87–88, 130, 136, 155, 162, 172, 279–280
		
“Сокіл-Батько” (м. Львів) 280
			
філія “Сокола-Батька” в Станіславі 280
					
повітові осередки 280
					
місцеві гнізда 280
				
гуртки 280				
“Союз воєнних інвалідів” 45
“Союз гірських земель” 299
“Союз громадської праці жінок” 295
		
Головне правління 295
		
Станіславське воєводське об’єднання 295
		
повітові відділення в Городенці, Косові, Кутах 295
“Союз єврейських релігійних громад Малопольщі” 268
“Союз інвалідів війни Польщі” 296
		
Головне правління 296
		
відділення
			
воєводські 296
					
Варшавське 296
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Станіславське 296
				
повітові
					
Снятинське 296
Союз курортний
		
Краківського воєводства 299
“Союз міст Польщі” 74
“Союз міст Східної Польщі” 72
Союз “Млодей Всі” 130, 291
				
Станіславський воєводський 291
“Союз молодіжних товариств Східної Прусії” 74
“Союз незалежних поляків” 111
“Союз опікунських Рад Малопольщі” 38
“Союз пеовяків” 287
			
Головне правління 287
			
окружні комітети
						
Поморський 287
						
Станіславський 287
			
гуртки 287
“Союз повітів Польщі” 68
Союзи поляків 296
		
Світовий союз поляків за кордоном 296
		
Союз поляків у Німеччині 296
“Союз поширення професійної освіти серед євреїв” (“Вузет”) 264
“Союз протипожежної охорони Польщі” 73, 289
			
головне правління 289
			
відділення окружні
						
Станіславське 73
					
повітові
						
Станіславське 290
Союз спортивних товариств Польщі “Сокіл” 73–74, 294
		
Правління Союзу у Львові 294
		
відділення 294–295
			
Станіславське окружне 294
					
повітові 294
“Союз стрільців” 52, 68, 220
“Союз товариств Польщі по боротьби з туберкульозом” 39
“Союз туристичної пропаганди” 298
			
відділення Львівське 298
			
Станіславське 298
“Союз українок” 28, 44, 50, 52, 54, 136, 276
			
філія Станіславська 276
		
гуртки 276
“Союз українських купців і промисловців” 136
“Союз українських студентських організацій Польщі” 136
Союз української поступової молоді ім. М. Драгоманова “Каменярі”
28, 44, 52, 68, 130, 136, 277
“Союз унтерофіцерів запасу Польщі” 45				
Союз шляхти загродової 130, 136
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Союзи, спілки
		
боксерів
			
окружний Львівський 293
		
Станіславський 293
		
ветлікарів 35
		
вчителів
			
“Союз вчителів загальних шкіл” 226
		
геологів 186
		
лікарів 39
		
службовців
“Союз державних службовців загальної адміністрації” 283
“Союз службовців-юристів адміністративно-політичних
		
органів” 284
“Союз службовців повітових рад Малопольщі” 65
фармацевтів
		
Дисциплінарна рада 39
“Спілка власників дріжджових заводів Польщі” 193
“Спілка власників шкіряних заводів Польщі”192
Спілка промислових корпорацій 34
Станіславський міжкомунальний союз курортно-туристичних справ
“Карпати Східні” 299
“Стрілець” 45, 54, 74
“Стрілецький союз” 288, 293
			
головне правління 288
			
командування VІ округу 288
			
Станіславське підокружне правління 288
			
відділення в Жидачеві 288
				
Надвірній 288
				
Снятині 288
			
стрілецькі дружини 288
Стронніцтво людове 45, 52, 111, 130, 135, 157
Стронніцтво народове 52, 130, 136
Товариство державних службовців 284
			
Станіславський гурток 284
Товариство допомоги й охорони дітей і молоді
Східної Малопольщі 38
Товариство допомоги польським емігрантам 296
			
Головне правління 296
			
Станіславський окружний комітет 296
“Товариство з вивчення історії оборони Львова та Південно-східних
воєводств” 66, 291
			
Головне правління 291
			
відділення Станіславське 291
			
місцеві 291
Товариство народного промислу 300
					
Львівське 301
					
Станіславське 300–301
					
Тернопільське 301
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Товариство опіки над дитячими будинками для польських дітей
						
Снятинське відділення 38
Товариство охорони здоров’я єврейського населення 74
Товариство по боротьбі з туберкульозом 39
Товариство прихильників освіти 68
Товариство приятелів Гуцульщини 300
		
Головне правління у Варшаві 300
						
Експозитура в Станіславі 300
			
Відділи у Львові, Кракові, Коломиї, Косові,
			
Надвірній, Жаб’є 300
“Товариство приятелів наук” (м. Станіслав) 290–291, 299		
Товариство “Поліцейський будинок здоров’я” 286
				
Станіславське відділення 286
Товариство “Поліцейська сім’я” 285–286
			
відділення
				
окружне Станіславське 285–286
				
повітові 286
Товариство опіки над ув’язненими та їх сім’ями 297
Товариство сільських народних університетів 291
Товариство сприяння розбудові початкових шкіл 45, 74, 297–298
				
Станіславське окружне 297–298
				
відділення 298
				
гуртки 298
Товариство торговельної школи 262
Товариство “Урядницька сім’я” 285
				
Станіславське воєводське правління
				
товариства 285
				
гуртки 285
Товариство школи людової 66, 68, 73–74, 220, 226, 229
Українська військова організація (УВО) 28, 52, 54, 84–85, 87–88,
100, 109, 129, 134–136, 142, 166, 177
Українська народна обнова (УНО) 130
Українська народно-трудова партія (УНТП) 129
Українська партія праці (УПП) 111
Українська радикальна партія (УРП, з 1926 р. – Українська
соціалістично-радикальна партія (УСРП)) 28, 44, 50, 52, 54, 100, 109,
129, 136
Українська соціал-демократична партія (УСДП) 28, 50, 227, 309
Українська християнська організація (УХО) 28, 50
Українське крайове товариство охорони дітей і опіки над молоддю 47
Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО) 28, 44,
50, 52, 54, 111, 129–130, 135–136
Українське педагогічне товариство (з 1926 р. – УПТ “Рідна школа)
28, 44, 52, 130, 136, 162, 172, 236, 238, 241–242, 245–246, 260, 274–275
				
Головна управа у Львові 275
				
союзи гуртків
					
Коломийський повітовий 275
				
гуртки 260, 275
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УСО (Українське селянське об’єднання) 44, 52, 135, 146
Українське товариство допомоги інвалідам 136
Українське фотографічне товариство (УФОТО) 280
						
філія в Станіславі 280
Український католицький союз 28
Український спортивний союз 136
Український студентський союз 52
Фронт національної єдності (ФНЄ) 28, 109, 129–130, 137
“Центральне товариство сприяння крайовому виробництву”
(м. Варшава) 188
“Червона калина”135
“Червоний Хрест” 39, 74, 226, 230, 233–234				
“Яд Харузім” 43, 54
“Ютженка” 266
Органи
адміністративні 26, 30, 32, 47, 49, 55–56, 58–60, 140, 145, 148–149, 174,
202, 228, 284, 287, 298, 302
державної влади 26–65, 73, 83–84, 86, 92, 98–100, 106, 108, 123,
126–127, 172, 184
		
ЗУНР 52
		
радянської 52
		
тимчасові органи влади [періоду Першої світової війни]
		
55–63, 307
митні 36
місцевого самоврядування 29–30, 32–33, 37, 40, 51, 64–78, 141, 172
		
органи самоврядування міських громад 68–74
		
органи самоврядування сільських громад 32, 74–78
освіти 224–235
охорони здоров’я 38
поліції, правоохоронні 27–32, 41, 44–47, 49–51, 53–55, 58–62, 70,
83–84, 100, 106, 108, 123–177, 184, 285–287, 309
прокуратури 29, 106–111
розвідки, контррозвідки 31, 54, 126–127, 129		
фінансові 78, 177, 200–205, 212, 228
Палати
власників, роботодавців нафтових підприємств і промислів 186–187,
190, 217
земельні
		
Львівська 35, 67, 209–210, 302
		
Станіславська 210
ремісничі 34
		
Станіславська 34
		
“Союз ремісничих палат” 34
торгово-промислові
		
Львівська 34, 192, 201
фінансові 36, 195–196
		
Краківська 115
		
Львівська 67, 74, 110, 127, 184, 202		
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Станіславська 110, 200–203
Пансіонати 299
ремісничі (м. Станіслав, Стрий, Коломия) 30
Парафії 30, 43, 53, 59, 201
Станіславської греко-католицької єпархії 30, 266–267, 276
римо-католицькі 30, 265–266, 305
		
Коломийський деканат, Білі Ослави, Воскресінці, Жуків,
		
Коломия, Кути, Маріямгільф (німецька колонія), Печеніжин,
		
Пістинь, Товмачик, Хотимир, Чернелиця 265–266
Парламент
Австрії 106		
Польщі 110
Пекарні 52–53, 58
Перукарні 42, 58
Підприємства 34, 41, 50, 52–53, 56–58, 85, 88, 123–124, 130–131, 135, 139,
153, 177–178, 189–190, 192, 200–202, 204, 206, 216–220
борошномельні 119
виноробні 80
гірничорудної промисловості 186–188
дріжджові 193
комунальні 36, 71
лісової промисловості 192
нафтові 41
промислові 31, 33–34, 53, 83, 86, 201, 204
торговельні 36, 53, 59–60, 83, 86, 201
Поліклініки 39
Поліція (міліція) військова 307
міська Коломийська 123–124 			
		
Станіславська 125
поліцмейстери
		
м. Коломия 123
		
м. Станіслав 307
Постерунки поліції 109–111, 128, 139–177
повітів
		
Богородчанського 139–140
		
Городенківського 140–142
		
Долинського 132
		
Калуського 143–144
		
Коломийського 144–145
		
Косівського 133, 146–150
		
Надвірнянського 134, 150–155
		
Рогатинського 48, 128, 156–158
		
Снятинського 135, 159–161
		
Станіславського 51, 136, 161–173
		
Тлумацького 54, 137, 173–177
м. Станіслав 138
Прикордонна охорона 31
Див. інспекторати, комісаріати					
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Притулки 38
дитячі 37–38, 48, 53, 57, 60
сирітські (м. Коломия) 63, 268
Промисли
нафтові 57–59
соляні 57–58
Прокуратури 110, 307
Генеральна 31, 106, 201
Апеляційного суду (м. Львів) 110–111
окружних судів 107–111
				
Коломийського 107–108
				
Рівненського 109
				
Станіславського 106–111
				
Яслівського
						
відділення в Сяноку 111
Профспілки, професійні союзи, об’єднання 35, 37, 45, 52, 73–74, 109, 111,
128, 130, 136, 188, 217
Ради
Амбасадорів 47
воєводські
		
із земельного устрою 207
гмінні, громадські 74
		
повітів Снятинського 67, 135
			
Станіславського 67
		
с. Княгинин-Колонія 77
		
с. Тур’я Мала 75
		
с. Тулуків 76
“Єврейська рада сиріт і опіки над молоддю” 54
залізничні
		
Станіславська 200
Львівська економічна 33
місцеві
		
Снятинського повіту 135
міські 32, 80
		
м. Богородчани 67
		
м. Галич 64
		
м. Коломия 46
		
м. Снятин 64
		
м. Станіслав 69, 70, 71, 72
парафіяльні 266
педагогічні 226, 232
повітові 224
		
Станіславська 66
Рада міністрів Польщі 30–34, 36–37, 110, 127, 182
		
Президія Ради міністрів 30
Рада оборони Польщі 184
Українська Національна Рада (УНРада) 27, 308
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повітова УНРада в Калуші 308
							
в Станіславі 308
шкільні 310
		
Крайова шкільна рада (з 1921 р. – Кураторія Львівського
		
шкільного округу) 72, 225, 227, 229
окружні 77, 224, 259
повітові 224–234
		
Богородчанська 224–227, 229
		
Коломийська 275
		
Надвірнянська 224
		
Рогатинська 227–228, 231–233
		
Станіславська 72, 198, 224, 228–231, 258
		
Тлумацька 231–233
місцеві 72, 225–226, 228, 230–232, 234, 251
Редакції 29, 106–107, 136, 189, 298–299
Ринок народного промислу (м. Станіслав) 301
Санаторії 39, 287
Сейм 27–29, 42, 44, 46–47, 51, 54–55, 72, 75, 78, 84, 87, 102, 111, 129, 145,
162, 188, 231
Секретаріати
Державний секретаріат ЗУНР (ЗО УНР) 228, 308
		
Державний секретаріат внутрішніх справ 225
		
Державний секретаріат освіти і віросповідань 224–225, 306
Секції
з відбудови поселень
		
Будівельна експозитура в Богородчанах 198–199
Семінарії
духовна
		
Станіславська 30, 267
		
Львівська 267
вчительські 235–238
		
Коломийська державна жіноча 64, 236, 251
		
Коломийська приватна жіноча УПТ “Рідна школа” 236
		
Коломийська приватна жіноча ім. св. Броніслави 236
		
Станіславська державна жіноча ім. Ф. Скарбовського 237, 260
		
Станіславська державна чоловіча 237
		
Станіславська приватна чоловіча УПТ 238
		
Станіславська приватна жіноча сестер Василіянок 237–238
		
Станіславська приватна жіноча ім. М. Конопницької 238
		
Тлумацька приватна жіноча 238		
Сенат 27–29, 44, 46–47, 51, 72, 75, 78, 84, 87, 102, 111, 145, 231
Синагоги 30, 37
		
м. Станіслав 70, 77
Синдикати
Еміграційний 33, 37, 42, 220–221
		
Центральний (м. Варшава) 221
		
Львівське окружне відділення 221
		
Станіславське відділення 220–221
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калійні (Франція, Німеччина) 188–189
Староства
Вище гірниче (м. Краків) 186–187
окружні
		
Коломийське 309
		
Станіславське 309
повітові 27–29, 31–54, 217–218, 292, 296
		
Бжозовське 111
		
Богородчанське 40–42, 225
		
Бучацьке 51
		
Городенківське 185, 288
		
Долинське 42
		
Жидачівське 38, 39
		
Калуське 42–43
		
Коломийське 44–46, 269, 275
		
Печеніжинське 40, 46–47
		
Підгаєцьке 31
		
Рогатинське 47–49, 227
		
Снятинське 49–50, 135, 269
		
Станіславське 51–54, 67, 69–72, 77–78, 110, 138–139, 162,
195, 231, 296, 308
		
Стрийське 38–39
		
Тлумацьке 54–55, 137, 231, 271, 297
Суди 29–31, 35–36, 53–54, 57, 70, 79–106, 110, 131–132, 138–141, 145, 211,
307
Апеляційні
		
у Львові 83, 85–86, 89, 108, 110–111, 177–178
Верховний 107, 110, 186
		
військові
			
Військовий Надзвичайний суд при Управлінні
			
коменданта Армії УНР 180
			
районні 105–106
військово–польові 31, 40, 44, 51, 308
гродські 83, 85–86, 90, 96–104, 110, 212
			
Богородчанський 96
			
Болехівський 96–97
			
Бурштинський 97
			
Галицький 97
			
Гвіздецький 97
			
Городенківський 97–98
			
Делятинський 98
			
Долинський 98
			
Жаб’ївський 98
			
Заболотівський 98
			
Калуський 99
			
Коломийський 99
			
Косівський 99–100, 108
			
Кутський 100
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Надвірнянській 100, 155
			
Обертинський 100–101
			
Отинійський 89, 101
			
Печеніжинський 101
			
Рогатинський 101
			
Рожнятівський 102
			
Снятинський 102, 105, 108
			
Станіславський 103–105, 110
			
Тисменицький 89, 103
			
Тлумацький 104, 177
			
Яблунівський 104			
домінікальні 81–82
Єпархіальний 266
Крайові 83
			
Вищий Крайовий у Львові 79, 83, 107
магістратські 80
окружні 79, 83–90
			
Бережанський 83, 90, 96, 215
			
Варшавський 178
			
Золочівський 90
			
Коломийський 83–86, 90, 96, 102, 108, 133
			
Рівненський 109
			
Станіславський 53, 73, 83, 86–90, 96, 103, 106, 109–110
			
Стрийський 42, 83, 90, 96
			
Сяноцький 90, 111
			
Тернопільський 90
			
Чортківський 84, 90, 110
			
Яслівський 111
повітові 83, 86, 88, 90–96, 219, 307
			
Болехівський 90
			
Бурштинський 91
			
Войнилівський 91
			
Галицький 91
			
Городенківський 57, 92
			
Делятинський 92
			
Долинський 92
			
Калуський 92–93
			
Косівський 93
			
Надвірнянській 93
			
Отинійський 93
			
Рожнятівський 94
			
Снятинський 94
			
Солотвинський 94
			
Станіславський 95
			
Тисменицький 95
			
Тлумацький 95
шляхетські 79
Судові виконавці 104–105
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Судові органи 145–146, 148–155, 161–172, 174–176, 212–214, 217
Табори
військовополонених, інтернованих 27, 33, 43, 46, 48, 51, 54
дитячі 53, 67, 286, 295
з протиповітряної та протихімічної оборони 184
концентраційні 28
літні 37, 41, 225, 229, 299
Театри, театральні трупи 29, 45, 52–53
ім. Монюшка (м. Станіслав) 73
ім. А. Фредра (м. Станіслав) 70
Товариства “Руська бесіда” (м. Львів) 307
Трибунали
Верховні адміністративні 186, 245
Тубдиспансери 45
Університети
Львівський 130
Народний ім. Ю. Чемполоньського в Тисменичанах 291
Управи
гмінні 29, 32–33, 67, 70, 74, 77, 102, 211–212, 223, 225, 229, 231, 235,
289, 298–299, 301–302
повітів Богородчанського 41–42, 65–66
		
Долинського 42
		
Городенківського 55
		
Калуського 43
		
Коломийського 45
		
Косівського 58–59, 62
		
Печеніжинського 57
		
Рогатинського 48
		
Снятинського 50
		
Станіславського 51, 53, 67, 209, 302
		
Тлумацького 231–232
сіл Битків 225
		
Видинів 75
		
Джурів 76
		
Дзвиняч 225
		
Задубрівці 50
		
Залуква 80
		
Ключів 47
		
Княгинин-Колонія 77–78
		
Ковалівка 75
		
Крилос 80
		
Лдзяни 75
		
Похівка 225
		
Саджава 67
		
Старуня 225
міські 32
		
Богородчани 41
		
Войнилів 68
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Галич 51, 67
		
Княгинин-місто 64, 69
		
Коломия 64
		
Кути 64
		
Сколе 64
		
Снятин 50, 60, 74
		
Станіслав 71–74, 193		
сільські 162, 225
харчові (періоду ЗУНР) 225, 309
Управління
арбітражні
		
в майнових справах землевласників, з врегулювання
		
земельних спорів, з фінансово-земельних питань 211–212
		
воєводське Станіславське 212–213
		
повітові 35, 213–214
				
Коломийське 213
				
Станіславське 213–214
відбудови (Галичини, поселень, господарства)
			
Крайове (м. Львів) 198–199, 226
				
будівельна експозитура в Станіславі 199
водні
			
повітові 36
воєводські 31–32, 34–35, 38
			
Білостоцьке 28, 32, 38
			
Віленське 28, 38
			
Волинське 28, 38
			
Краківське 28, 38
			
Люблінське 28, 38
			
Львівське 27–28, 32, 38, 111
			
Новогрудське 32, 38
			
Поліське 28, 38
			
Поморське 30, 32
			
Станіславське 26–41, 44–45, 47–49, 51–54, 65–67,
			
71–72, 77, 85, 109, 130, 137, 207, 209, 211, 216, 223,
			
231, 269–271, 287, 291
			
Тернопільське 27–28, 32, 38
гірничі
			
окружні Станіславське 34, 186–197
				
Львівське 186
Державне з працевлаштування й опіки над емігрантами
(м. Станіслав) 218
Державне з фізичного виховання та військової підготовки 182
еміграційні 218
завідувача шляхами сполучення Галичини 57
залізниць Галичини і Буковини, південно-західних залізниць 181
земельні
		
Головне 206, 209
		
окружні 35
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Львівське 34, 206–207, 209
				
Станіславське 73, 207–209
повітові 35, 207–209
з регуляції рік, річок 194–196
			
Бистриця Надвірнянська 194–195
			
Бистриця Солотвинська 194–195
			
Ворона 195
			
Гнила Липа 195
			
Дністер 195–196
			
Лімниця 196
			
Сівка 196
охорони здоров’я
			
окружне 40
парафіяльні
		
греко-католицьке в Жидятичах 306
пенсійні
		
Пенсійне управління Польщі 221
		
службовців 38
податкові 48
поліції 27, 61, 127–131
державної поліції Польщі 28
		
Головне управління 30, 40, 127–128, 131, 137–138
			
воєводські (в т. ч. коменданти і слідчі відділи) 127–131
				
Білостоцьке 127
				
Варшавське 127
				
Віленське 127
				
Волинське 127–128
				
Келецьке 127
				
Краківське 127–128
				
Лодзьке 127–128
				
Люблінське 127
				
Львівське 127–129
				
Новогрудське 127
				
Познанське 127
				
Поліське 127
				
Поморське 127
				
Сілезьке 127–128
				
Станіславське 109, 127–133, 135–138,
				
145–146, 148
				
Тернопільське 127–128
			
округів 128
				
VІІІ Львівського 127
				
Перемишльського 131
				
Краківського 138
				
ІХ Тернопільського 129
				
Х Станіславського 127–128 			
			
повітові 109, 111, 128–138, 286
		
		
Бжозовське 111, 131
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Богородчанське 132
				
Городенківське 108, 132, 136, 141–142
				
Долинське 132, 136
				
Калуське 109, 133, 136, 143-144
				
Коломийське 44, 108, 133, 135, 144–145
				
Косівське 108, 130, 133, 136, 146–150
				
Надвірнянське 109, 130, 134, 136, 154–155
				
Рогатинське 134, 136
				
Снятинське 49, 135
				
Станіславське 51–52, 109, 111, 135–138, 146,
				
161, 172
				
Сяноцьке 137
				
Тлумацьке 54, 109, 136–137, 173, 175–177
				
Яслівське 138
		
Станіславське міське 124–125
протипожежної охорони
		
Станіславське воєводське 68
соціального забезпечення 221
статистичні
		
Головне 40, 72
страхові
		
Головне управління страхування 68			
		
Станіславського воєводства 37, 38, 68, 73
фінансові 34, 201–202
		
Станіславського воєводства 201		
		
Перше Станіславське 202–203
		
Друге Станіславське 203
		
Коломийське 145				
фінансові управління державними акцизами і монополіями
		
Станіславське 201–202
		
Коломийське 202
шляхові
		
повітові 36
Уряди
ЗУНР 51, 84, 128–129, 225
Польщі 27, 30, 136
УНР 306
Тимчасовий [російський] 55, 57, 60, 123
Урядники дільниць поліції (військової міліції) 56, 59, 61, 125–127
Установи 37, 39, 41–42, 45, 52, 58, 70–73, 80, 114, 123–127, 138–139, 178,
190, 204, 220, 234, 308
адміністративні 36, 40, 211
господарські 36
державні 28, 36, 41, 46
економічні 186–215
медичні 39
праці й соціальної опіки (соціального забезпечення) 38, 216–223
релігійні 28, 30, 262–271
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сільськогосподарські 66, 210, 302
торговельні 203, 308
Училища
єврейські ремісничі для чоловіків (м. Станіслав) 268
				
дівчат-сиріт (м. Станіслав) 268
Фабрики 37, 52–53, 57–58, 60, 124–125, 202, 216
ватно-ватинна 73
взуттєві 192
газованої води (м. Коломия) 45
гардинна (м. Коломия) 45
нафти і парафіну (м. Надвірна) 190
сірникова (с. Довжка) 189
тютюнові (Польща) 185
целулоїдних виробів (м. Болехів) 189
Фірми 187, 192, 194, 204, 206
“Брати Габери” 190
Фонди
безробітних 37–38, 194, 219
вдів і сиріт військових 38
морської оборони 289
освіти поляків за кордоном 296
пожертв 192
праці 38, 66–67, 71–72, 194, 203, 220		
Фундації
барона Гірша 269
Хлібопекарні 42
Чернечі чини
редемптористів 130
сестер Урсулянок 246–247
Чину Святого Василія Великого (ЧСВВ) 237–238, 245, 260
Читальні 52
Церкви 30, 36–37, 43, 60, 85, 109, 178, 266–267
УГКЦ
		
Станіславської єпархії 267
повітів Богородчанського 41, 198–199
				
Городенківського 56
				
Коломийського 57
				
Косівського 59
				
Снятинського 61
				
Станіславського 53, 68, 198
			
в Галичі 80, 97
			
Войнилові 69
			
Ганусівцях 53
			
Крихівцях 53
			
Порогах 41
			
Семаківцях 67
			
Станіславі 198
			
Яблунові 60
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Ямниці 53
Цехи 45, 52–53, 73
Шахти 41, 186–187, 191
Школи 27–28, 30, 39, 41, 43–44, 50, 53, 58–60, 64–65, 67–68, 72–73, 77–78,
84, 129, 131, 178, 198–199, 223, 225–227, 248–264
вечірні 34, 228
євангелістська 260
єврейські 45, 73, 230
кадетська 77
німецькі 226
парафіяльні 265
		
початкові 41, 226, 229, 232, 234, 248–262, 267, 298, 306
			
повітів
				
Богородчанського 41, 64–65, 198–199
				
Городенківського 275
				
Долинського 249–250
				
Калуського 43–44, 250–251
				
Коломийського 58, 251–252, 275
				
Косівського 59, 252–253, 275
				
Надвірнянського 253, 275
				
Печеніжинського 60, 275
				
Рогатинського 227–228, 253–255
				
Снятинського 50, 60, 255, 275
				
Станіславського 53, 67–68, 72–73, 77–78,
				
229–230, 256–261
				
Тлумацького 231–233, 261–262		
польські 230
приватні 30, 232, 275
релігійні 30
українські 47, 230
“школи вправ” 251, 260
професійні (фахові) 34, 226, 228, 234, 262–264
		
домашнього господарства 264
		
кооперації 302
		
кравецькі 263
		
механічні 310
		
перепідготовчі 263
		
ремісничі 30, 232
		
сільськогосподарські 41, 68, 269
		
торговельні 30, 262–263
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Географічний покажчик

Австралія 288
Австрія, Австрійська монархія 51,
56–58, 60, 77, 79, 90, 106, 123,
239
Австро-Угорщина, Австро-Угорська
імперія 40, 46, 55, 57, 60, 90, 107,
112, 123–124, 126, 186, 194, 216,
266–271, 308
Акрешори, с. 214
Альбінівка (нині – Шевченкове),
с. 269
Америка 49, 58, 218
Антонівка, с. 232
Аргентина 218, 221
Африка 218
Баб’янка, с. 232, 270
Бабухів, с. 228
Балинці, с. 275
Белелуя, с. 94
Бельгія 33, 221
Бельськ, м. 73
Берлін, м. 136
Библо, с. 227
Бистриця (Солотвинська, Надвірнянська), р. 41, 53, 194
Битків, с. 41, 89, 150, 187, 225, 226
Білостоцьке воєводство 32, 128, 305
Більшівці, с. 96, 228
Блюдники, с. 161–162, 229
Бовшів, с. 228
Богородичин, с. 270
Богородчани Старі, с. 226
Богородчани, м. 40–42, 65, 67, 96,
132, 139, 197–198, 203, 224–226
Богородчанський повіт 33, 40–42,
65–67, 94, 132, 139–140, 181, 187,
193, 197–198, 224–227
Богородчанський район 267, 282
Боднарів, с. 89, 95, 161, 229–230, 267
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Болгарія 27, 33
Болехів, м. 38, 70, 90, 96, 119, 187,
189, 191, 249
Борислав, м. 187, 190, 217
Бортники, с. 271
Борщів, с. 269
Бразилія 221
Братківці, с. 95, 267
Бринь, с. 95, 229, 267, 274
Брошнів, с. 66, 221
Брустури, с. 83, 252
Будапешт, м. 129, 180
Будзин, с. 271
Будилів, с. 94, 255
Букачівці, м-ко 156, 253
Буківна, с. 232
Буковина 55, 79, 83, 129, 181, 307
Буковинський дукат 266
Буковинський округ 79
Бурштин, м. 49, 91, 96–97, 156, 228
Бучач, м. 86, 96, 180
Вадовіце, м. 152
Варшава, м. 32–33, 46, 73–74, 128,
136, 188, 216–217, 220, 284–287,
290, 295–297, 299–301, 304–305
Варшавське воєводство 32, 127
Васючин, с. 270
Венесуела 221
Вербіж Вижній (Верхній), с. 63, 268
Вербіж Нижній, с. 63, 86, 125, 187,
269
Вербовець, с. 100
Верхній Ясенів (див. Ясенів Горішній)
Верхня, с. 143
Вигода, с. 74, 191, 221
Видинів, с. 74–75, 94, 159, 273, 277
Виноград, с. 261, 270
Височанка, с. 89, 95

Відень, м. 46, 50, 85, 128, 180, 239
Вікно, с. 140
Вікняни, с. 173, 271
Вікторів, с. 162, 229, 230
Віленське воєводство 128
Вільнюс, м. 301
Вільховець, с. 86
Вінниччина 310
Вовчинець, с. 53, 95, 163, 229, 268
Вовчківці, с. 74, 94, 135, 159, 269
Водники, с. 229
Войнилів, м., м-ко 68–69, 91, 143
Войнилівський повіт 68
Волинська область 179
Волинське воєводство 32, 34, 128
Волосів, с. 150
Ворона, р. 195
Ворона, с. 270
Вороненка, с. 150
Ворохта, с. 151
Воскресінці, с. 63, 86, 265, 268, 270,
275
Гаврилівка, с. 151, 253
Галицький [військовий] округ 180–181
Галицький повіт 80–82
Галицький район 267
Галич, м. 51, 64, 67, 80, 91, 96–97,
113, 163, 203, 229, 288, 294
Галичина, Східна Галичина 32, 46,
55–56, 74, 79, 83, 90, 92, 112, 124,
181, 194, 198–199, 238–239, 262,
271, 276–277, 281, 306–309
Ганусівці, с. 53, 89, 95, 229
Ганьківці, с. 94, 269
Гвіздець, м-ко 96–97, 119, 144
Гданськ, м. 110, 233
Гдиня, м. 288
Глибівка, с. 226
Глибоке, с. 226
Гнила Липа, р. 194–195
Говерла 299
Годи (нині Годи-Добровідка), с. 268
Годи-Добровідка (див. Годи, Добровідка)
Голинь, с. 143, 188
Гондурас 221
Городенка, м. 56, 62, 85, 92, 96–97,
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120, 132, 140, 184–185, 212, 239,
265, 287, 295
Городенківський повіт 39, 55, 56,
62, 83, 92, 97, 100, 120–121, 132,
140–142, 184, 186, 188, 209, 212,
218, 233, 275, 282, 287
Городків, с. 228, 270
Городниця, с. 186
Городок, с. 87, 129
Горохолина, с. 164, 226
Гостів, с. 173, 270
Грабич, с. 232, 270
Грабовець, с. 66
Григорів, с. 227, 254
Гринівці, с. 232, 271
Грушка, с. 232, 271
Гуцульщина 34, 84, 300
Дебеславці, с. 86, 268
Дегова, с. 270
Делева, с. 232, 271
Деліїв, с. 229, 230
Делятин, м. 64, 92, 96, 98, 151
Дем’янів, с. 49
Демиче, с. 269
Джурів, с. 74, 76, 154, 159, 189, 269
Дзвиняч, с. 41, 151, 187, 193, 225,
226
Дністер, р. 36–37, 43, 194–196, 299
Добровідка (нині Годи-Добровідка),
с. 63, 268
Добровляни, с. 229, 267
Добротів, с. 152
Довге-Калуське, с. 43, 215
Довжка, с. 189, 250
Довпотів, с. 143
Долина, м. 30, 42, 56, 92, 96, 98, 132,
221, 239, 271, 298
Долинський повіт 42, 55–56, 75, 83,
90, 92, 94, 96, 98, 102, 119, 132,
191, 219, 221, 233, 239, 249–250
Долиняни, с. 270
Дорогів, с. 67, 229
Драгасимів, с. 94
Драгомирчани, с. 95, 229–230, 267
Дрогобицький повіт 188, 208
Дубівці, с. 99, 165, 229
Дятьківці, с. 268

Єзупіль, м-ко 52, 81, 165, 229–230
Жаб’є, с. 39, 96, 98, 120, 146, 300
Жидачів, м. 96, 288
Жидачів, с. 141
Жидачівський повіт 83, 142, 208,
219, 233
Жидятичі, с. 306
Жовчів, с. 156
Жуків, с. 265
Жукотин, с. 269
Журавеньки, с. 228
Журавно, м. 96, 194
Жураки, с. 140, 226
Журів, с. 156
Забережжя, с. 89, 95, 267
Заболотів, м. 50, 96, 98, 120, 159,
265, 269
Завалля, с. 94, 279
Завій, с. 143
Загвіздя, с. 89, 95, 193, 267
Загір’я, с. 270
Загір’я Княгиницьке, с. 227
Загір’я Кукільницьке, с. 227
Задубрівці, с. 50, 94, 159, 269
Закарпатська Україна 130
Закрівці, с. 232, 270
Заліщики, м. 235, 299
Заліщицький округ 79
Заліщицький повіт 186
Залуква, с. 80, 162, 229–230, 280
Залуччя, с. 94, 160, 269
Замулинці, с. 269
Заріччя, с. 66, 226
Західна Україна 27–28, 30–31, 33,
38, 47, 51, 54, 129, 180, 216, 268,
276, 283, 302
Збруч, р. 180
Зелене, с. 146
Зигмунтівка, с. 229, 303
Зібранівка, с. 269
Золота Липа, с. 232
Золочівський повіт 281
ЗУНР, ЗО УНР 27–28, 51–52, 71, 84,
87–88, 128–129, 224–225, 227–
228, 239, 243, 248, 306, 308–309
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Іваниківка, с. 203, 226
Іванівка (див. Іванівці)
Іванівці (нині – Іванівка), с. 269
Івано-Золоте, с. 186
Івано-Франківськ (див. Станіслав)
Івано-Франківська область (див.
Cтаніславська)
Іллінці, с. 160, 269
Ісаків, с. 141
Іспас, с. 63, 275
Італія 152, 180
Калуський повіт 42–43, 55, 65, 75,
83, 91–92, 99, 133, 143–144, 187–
188, 196, 205, 208, 215, 219, 233,
250–251
Калуський район 267
Калуш, м. 32, 42–43, 92, 96, 99, 113,
133, 144, 188, 196, 205
Кам’янець-Подільський, м. 180
Кам’янка Велика, с. 86, 268
Кам’янка Мала, с. 86, 269
Канада 50, 218, 288
Карлів (нині – Прутівка), с. 94
Карпати 187, 289–290, 298–299
Карпатська Україна 85, 87, 111
Катовіце, м. 304
Келецьке воєводство 32
Келихів, с. 74, 269
Кельце, м. 73
Київ, м. 88, 309
Київський [військовий] округ 181
Кийданці, с. 94, 269
Кінчаки, с. 229, 303
Кінчаки Нові, с. 229
Клепки, с. 230
Ключів Великий, с. 47, 251
Княгинин-Гірка 229
Княгинин, Княгинин-Село 64, 69,
72, 89, 95, 165, 229, 268, 276
Княгинин-Колонія 72, 74, 77, 229,
268
Княгиничі, м-ко 157, 270
Княждвір, с. 47
Княже, с. 94
Ковалівка, с. 74, 75
Козарі, с. 254
Козина, с. 81, 229

Колінці, с. 89, 232, 271
Колодіїв, с. 89, 166
Колодіївка, с. 229, 267
Колоколин, с. 254
Коломийський округ 80, 265–266
Коломийський повіт 35, 39, 44–45,
47, 55, 57, 62–63, 75, 83–84, 97,
99, 101, 104, 107, 119–121, 123,
125–126, 133, 144–145, 190, 208–
209, 213–214, 221, 223, 233, 236,
240–241, 247–248, 251–252, 262,
265, 268, 275
Коломийський район 268, 270
Коломия, м. 30, 44–46, 57–58, 62–64,
75, 83–86, 96, 99, 107, 120, 123–
124, 129, 133, 145, 185, 208, 213,
223, 233, 235–236, 239–241, 247–
248, 251, 262, 265–266, 268–269,
275, 281, 300, 309
Колумбія 221
Комарів, с. 229
Конюшки, с. 157
Корнич, с. 269
Королівка, с. 86, 269, 271
Коршів, с. 126, 269
Косів Старий, с. 100
Косів, м. 58–59, 93, 96, 99–100, 120,
133, 146–149, 191, 265, 295, 300
Косівський повіт 32–33, 39, 47, 55, 58,
80, 83, 93, 98–100, 120–121, 129,
133, 146–150, 187, 191, 209, 218,
233, 241, 252–253, 275, 281, 308
Косівський район 269
Космач, с. 60, 221, 275
Костянтинівка, с. 232
Краків, м. 72–73, 186, 268, 289, 298,
300, 304–305
Краківське воєводство 32, 39, 128,
138, 299
Красилівка, с. 232, 270
Красна, с. 152
Красноїлля, с. 308
Красноставці, с. 94
Кремидів, с. 229
Кривець, с. 41, 187
Кривопілля, с. 147
Криворівня, с. 147
Кривотули Нові, с. 270
Кривотули Старі, с. 232, 270
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Крилос, с. 80, 229–230
Крихівці, с. 53, 73, 89, 95, 166, 203,
256, 268
Кричка, с. 66
Кропивище, с. 269
Куба 221
Кукільники, м-ко 157
Кулачин, с. 94, 160
Курипів, с. 229
Куропатники, с. 227
Кути, м. 58–59, 64, 80, 96, 100, 121,
148, 241, 252, 265, 295
Лавочне, с. 43, 180
Лани, с. 230
Ланцутський повіт 131
Ланчин, с. 116, 152
Лдзяни, с. 74–75, 144
Лецівка, с. 42
Липиця Долішня (нині – с. Нижня
Липиця), с. 157
Лисець Старий, с. 66, 203, 226
Лисець, м-ко 42, 226
Лімниця, р. 194, 196
Ліски, с. 269
Ліський повіт 111, 131
Лодзьке воєводство 32
Локітка, с. 271
Lubelskie (див. Люблінське)
Любківці, с. 74, 76, 94, 269
Люблін, м. 73
Люблінське воєводство 32, 128, 299
Ляхівці, с. 214, 226
Ляцьке Шляхетське, с. 173, 232, 262
Львів, м. 35–36, 38, 41, 43, 47, 54, 64–
71, 73, 77, 79, 83, 85, 89, 106–107,
109–111, 129, 133, 136, 177–178,
181, 186–188, 192, 194–196, 200,
204–206, 209, 225, 265, 267–268,
272, 275–277, 279–281, 283–284,
287, 289–292, 294, 297–298, 301–
302, 304–307
Львівська губернія 56, 191
Львівське воєводство 29, 32, 33–35,
39, 64, 73, 89, 111, 129–131, 137,
187, 188, 200, 206, 299

Майдан, с. 66, 89, 95, 167, 186, 267
Майдан Середній, с. 152
Малопольща 38, 65, 268, 283
Манява, с. 41, 152
Маріампіль, м-ко 81, 167, 229–230
Маріягільф, с. 63, 265
Марківці, с. 174
Маркова, с. 226
Матіївці, с. 86, 269
Медуха, с. 67, 168, 203, 229
Межигірці, с. 229
Мєхов, м. 74
Микитинці, с. 89, 95, 229, 268
Микулинці, с. 74, 273
Микуличин, с. 39, 89, 152, 285, 298
Милування, с. 81, 103
Михалків, с. 86, 269
Могилки, с. 232
Молодилів, с. 232
Молодків, с. 202, 226
Молодятин, с. 46, 63
Монастирсько, с. 96
Монастирчани, с. 42, 226
Мостище, с. 55
Мошківці, с. 43, 229
Надвірна, м. 59, 88, 93, 96, 100, 134,
153–155, 186, 190, 198, 253, 288,
294, 298, 300
Надвірнянський повіт 47, 55, 59, 83,
92–93, 98, 100, 109, 134, 142, 150–
155, 181, 186, 190, 201–202, 209,
218, 221, 233, 253, 275, 282
Надвірнянський район 267–268
Надорожна, с. 271
Небилів, с. 187
Негівці, с. 91
Незвисько, с. 141, 188
Нивочин, с. 168, 226
Нижнів, м-ко 174, 232, 291
Нижня Липиця (див. Липиця Долішня)
Німеччина 33, 41, 99, 138, 188–189,
218–219, 296, 310
Новиця, с. 144
Новогрудське воєводство 32
Новоселиця, с. 187, 269
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Обертин, м-ко 96, 100, 121, 141
Озеряни, с. 89, 271
Олесів, с. 66–67, 72, 169
Олесько, м-ко 281
Олеша, с. 174, 271
Олешів, с. 175, 187
Олешків, с. 74, 269
Опришівці, с. 89, 95, 229, 256, 268
Орелець, р. 50
Орелець, с. 74, 76
Ослави Білі, с. 150, 265
Остриня, с. 17, 232
Острів, с. 229
Отинія, м–ко, м. 93, 96, 101, 121,
137, 175, 232–233, 270
Оттава, м. 129
П’ядики, с. 63, 269, 282
Павелче, с. 67, 256, 278
Павлівка, с. 89, 95, 229–230, 256,
267, 277
Палагичі, с. 271
Палестина 221
Парагвай 221
Пасічна, с. Надвірнянського повіту
153
Пасічна, с. Станіславського повіту
67, 89, 95, 169, 229, 268, 303
Пациків (нині – Підлісся), с. 53, 89,
95, 203, 229, 267
Перемишльський повіт 131, 224
Перемишль, м. 73, 131, 182, 304
Перерів, с. 86, 269
Перехресне, с. 100
Перлівці, с. 229
Перу 221
Петрків, м. 73
Печеніжин, м. 46–47, 59, 96, 101,
121, 126, 190, 265
Печеніжинський повіт 33, 46, 55, 57,
59, 125–126, 191, 209
Пилипи, с. 269
Пилявщина, с. 232
Підбір’я, с. 227
Підвисоке, с. 94
Підгайчики, с. 63, 269
Підкамінь, м-ко 158
Підліски, с. 230

Підлісся (див. Пациків)
Підлужжя, с. 95, 267
Підмихайлівці, с. 254
Підмихайля, с. 251
Пійло, с. 43, 93
Пістинь, м-ко 100, 148, 265
Пнів, с. 186
Побережжя, с. 82, 95, 229–230
Познанське воєводство 38, 128
Познань, м. 73, 225
Покуття 84, 85, 299
Поліське воєводство 32, 128
Польща, Друга Річ Посполита,
26–31, 33–36, 38–42, 44–45, 47,
50–55, 64–65, 68–75, 84, 87–88,
90, 96, 99, 102, 105, 107, 109–110,
112, 118, 127–130, 132–133, 136–
137, 139, 152, 178, 180, 182–186,
188–189, 192–193, 196–197, 200,
202, 205, 207, 211, 213, 216–221,
224–226, 231–232, 238–239, 248,
281–285, 287, 289, 292, 294, 296,
299, 301, 304–305; південно-східні воєводства 66, 291; східні воєводства 32, 33
Помонята, с. 270
Поморське воєводство 32, 128
Попельники, с. 269
Пороги, с. 41, 153
Посвірж, с. 227
Посіч, с. 140, 203
Потічок, с. 94
Поточище, с. 212
Похівка, с. 225–226
Прага, м. 50
Прибилів, с. 271
Прикарпаття 290, 299
Приозерне (див. Псари)
Прутівка (див. Карлів)
Псари (нині – Приозерне), с. 270
Пужники, с. 232, 271
Пуків, с. 158
Радом, м. 73
Радча, с. 89, 170, 229–230, 256–267
Раківчик, с. 86, 269
Раковець, с. 86
Рафайлова, с. 153
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Рашків, с. 212
Рибне, с. 95, 267
Рівня, с. 144
Різдв’яни, с. 228
Рогатин, м. 47–48, 64, 96, 101, 134, 157–
158, 227–228, 239, 241–242, 255
Рогатинський повіт 47–48, 65, 83, 91,
97, 101, 128, 134, 142, 156–158,
209, 215, 224, 227–228, 233, 235,
241–242, 253–255, 270, 298
Рожнів, с. 86, 160, 269
Рожнятів, м. 94, 96, 102, 250
Розвадів, с. 194
Розтоки, с. 148
Росільна, с. 66, 154, 226
Росія, Російська імперія 41, 54–55,
180, 307
Росохач, с. 119
Рошнів, с. 175
Руда, с. 68, 158, 227–228
Рудники, с. 160, 269
Румунія 27, 33, 54, 99, 185
Румунський [військовий] округ 181
Русів, с. 94
Саджава, с. 67, 226, 229
Саджавка, с. 152
Самбір, м. 137, 306
Санкт-Петербург, м. 109
Сваричів, с. 42, 102, 250
Свистільники, с. 228
Святий Станіслав, с. 82, 145, 229
Святий Юзеф, с. 154
Семаківці, с. 67, 86, 141, 212, 229, 269
Серафинці, с. 142
Сербія 180
Сівка, р. 196
Сівка, с. 43
Сілезьке (Śląskie) воєводство 32,
127, 227
Сілець, с. 257
Сколе, м. 37, 39, 64, 96
Сколівський повіт 83
Śląskie województwо (див. Сілезьке)
Слобідка, с. 252, 271
Слобідка Лісна, с. 63, 86, 145, 269, 275
Смодна, с. 252
Снятин, м. 37–38, 49–50, 60–61, 64,

74, 84, 94, 96, 102, 105, 121, 135,
161, 214, 242, 265, 288, 296
Снятинський повіт 33, 35, 39, 49–50,
55, 60, 74–76, 83, 94, 98, 102, 105,
120–121, 135, 142, 159–161, 187,
189, 209, 214, 218, 233, 242, 255,
269, 273, 275, 277, 279–280, 282,
296, 303
Снятинський район 269
Соколівка, с. 100, 149
Солотвина (нині – Солотвин), м-ко
42, 94, 154, 282, 294
Сопів, с. 63, 86, 269
Сосновець, м. 73
Спас, с. 42
СРСР 33, 229
Станіслав (нині – Івано-Франківськ),
м. 26, 30, 32–33, 35–38, 51–53,
61–62, 66, 68–74, 77, 79, 83,
86–89, 95–96, 103–106, 108, 110,
112–118, 122, 124–125, 127, 129,
135, 138–139, 146, 148, 162, 170–
172, 177, 180–184, 186–187, 189–
195, 197–207, 209–210, 212–213,
215–223, 225, 228–231, 234–235,
237–239, 242–247, 257–260, 263–
264, 266–268, 272, 276–302, 304,
306–310
Станіслав-Бельведер 170
Станіслав-Гірка 276–277
Станіслав-Колонія 73, 171
Станіславська (нині – Івано-Франківська) область 266, 306
Станіславське воєводство 26, 29–30,
32–35, 37–40, 42–44, 48–49, 51,
54–55, 65–66, 69, 71, 73–77, 84, 87,
89, 91–92, 94–105, 107–108, 119–
122, 127–136, 138–177, 181–184,
186, 190–195, 197, 199–224, 227–
228, 230–231, 233–301, 303–306
Станіславський округ 79–82, 266
Станіславський повіт 26, 51–55,
61–62, 65–69, 71, 77, 79, 82–83,
86–87, 91, 95–97, 103–106, 108,
122, 124–125, 127, 132, 135–136,
138, 142, 161–172, 177, 181–183,
186, 189–195, 197–207, 209–210,
212–224, 228–229, 231, 233–235,
237–238, 242–247, 256–261, 263–
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264, 266–267, 272–274, 276, 278–
280, 282–304, 307–308
Старуня, с. 66, 154, 225–226
Стебник, с. 188
Стецева, с. 161, 279
Страсбург, м. 115
Стратин, м-ко 158, 227–228
Стриганці, с. 54, 176
Стрий, м. 30, 33, 38, 54–55, 96, 297
Стрийський округ 68, 79
Стрийський повіт 33, 39, 83, 208, 233
Стрільче, с. 89
Струпків, с. 232
Суботів, с. 229
США 136, 221, 288
Сянок, м. 111, 137, 300
Сяноцький повіт 107, 111, 137
Тарасівка (див. Яцівка)
Тарновиця Пільна (нині – Терновиця), с. 95, 101, 176, 271
Татарів, с. 155, 287
Темирівці, с. 229
Тенетники, с. 255
Терновиця (див. Тарновиця Пільна)
Тернопіль, м. 36, 115, 181, 280
Тернопільська губернія 59, 61–62,
124–125
Тернопільська область 266
Тернопільське воєводство 29, 32–35,
38–39, 73, 89, 128, 186, 200, 266
Тернопільський округ 79
Тисмениця, м. 89, 95–96, 103, 122,
176, 232–233
Тисменицький район 267, 270
Тисменичани, с. 229, 267, 291, 303
Тишківці, с. 86, 142
Тлумацький повіт 54–55, 61, 65, 83,
93, 95, 101, 103–104, 121–122,
137, 173–177, 187, 219, 221, 224,
231–233, 238, 247, 261–262, 270–
271, 291, 294, 298
Тлумач, м. 173–177, 231–233, 238,
247, 262, 271, 294, 297
Товмачик, с. 86, 265, 269
Томашівці, с. 89
Торговиця, с. 270
Торунь, м. 284, 305

Трач, с. 269
Троїця, с. 269, 273, 282, 303
Тростянець, с. 269
Тростянка, с. 269
Трояни, с. 232
Тулова, с. 74, 76
Тулуків, с. 74, 76, 269, 273, 275, 280
Тумир, с. 203
Тур’я Мала, с. 74–75
Туреччина 33, 218
Турка, с. 86, 119
Тустань, с. 82, 230
Тучапи, с. 269
Угорники, с. 95, 229, 268, 270
Угринів, с. 229, 267
Угринів Горішній, с. 89, 95, 229, 267
Угринів Долішній, с. 67, 82, 267
Угринів Шляхетський, с. 229, 267
Узинь, с. 82, 89, 95, 171, 229
Уїзд, с. 215
Україна 88, 129, 136, 180, 276, 278
УНР 28, 49–51, 180, 248, 306
Уругвай 221
Устеріки, с. 149
Устечко, м. 186
Фирліїв, с. 227
Франція 27, 33, 53, 135, 162, 188,
218, 221, 262, 288
Херсонська область 179
Хлібичин Лісний, с. 86, 269
Хлібичин Пільний, с. 269
Хмелівка, с. 226, 261
Хом’яків, с. 95, 229, 267
Хоросна, с. 232
Хоростків, с. 53, 229
Хотимир, м-ко 177, 232, 265
Хриплин, с. 89, 95, 172, 229–230,
268, 274, 279–280
Ценжів 89, 95, 267
Ценява, с. 86, 250, 269
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Цуцулин, с. 269
Чагрів, с. 227
Ченстохів, м. 73
Черемош, р. 36
Черемхів, с. 269
Чернелиця, м-ко 86, 265
Чернів, с. 255
Чернівецька губернія 56–60, 62–63,
123, 125–126, 180, 189–191
Чернівецький повіт 180
Чернівці, м. 79, 180, 199
Черніїв, с. 89, 172, 261, 267, 274
Чернява, р. 50
Чернятин, с. 142
Черче, с. 39
Чехословаччина 27, 45, 47, 51, 54,
87, 99, 129, 152, 296
Чортків, м. 61, 118, 235
Чортківський округ 266
Чукалівка, с. 95, 229, 261, 267
Швейцарія 85
Шевченкове (див. Альбінівка)
Шепарівці, с. 252, 269
Юрківка, с. 232
Яблуниця, с. 149, 155
Яблунів, м-ко 60, 63, 74, 96, 104, 122,
126, 265
Яворів, с. 100, 253
Явче, с. 227–228, 270
Ямна, с. 284
Ямниця, с. 52–53, 89, 95, 172, 229,
230, 267, 284
Яремче, с. 155, 284, 298
Ясенів Горішній (нині – Верхній
Ясенів), с. 150
Ясеновець, с. 250
Яслівський повіт 138
Ясло, м. 107, 138
Яцівка (нині – Тарасівка), с. 232, 271

Іменний покажчик

Адлерштейн Юзеф 119
Андрієвський Дмитро 28
Артимович Агенор 225, 228, 306
Балицький Я. 109
Бандера Андрій 87
Бандера Степан 28, 87, 177
Барановський Ярослав 28
Барвінський Олександр 306
Басараб Ольга 28
Басюк П. М. 87
Бачинський Лев 28, 51, 87-88, 243
Бачинський К. М. 87
Березинський Юрій 88
Білас Василь 88, 108
Блюменфельд Максиміліан 112
Боєслав Марко (Дяченко М.) 88
Бойчук М. І. 87
Бойчук О. 88, 109
Борисюк М. 129
Босаковський Адам 120
Брик І. 88
Бриль 45
Бронєвський 79
Будзиновський В’ячеслав 106
Бухвальтер Давид 112
Бушинський Владислав 120
Вазімірський В. 104
Валько Д. О. 87
Вільде Ірина (Полотнюк Дарія) 85,
108
Вільдер Оскар 112
Володимир Великий 242
Волянський І. 88
Волянський Ян 112
Габер 37, 190
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Габер Бернард 190
Габер Олександр 190
Габсбурги 129
Гаврилюк М. 87
Гайдингер 192
Галечко Софія 28
Галичанка Олена (Кисілевська Олена) 85
Гальперн Фрідерік 112
Ганас Ян 122
Ганушевський М. 88
Гауснер Оттон 70
Гессель П. 113
Гірш 269
Гітлер Адольф 310
Гоголь П. 87
Голуб Іван 87
Голувко Тадеуш 129
Гольд 113
Гольденберг Олександр 113
Гольдер І. 113
Горбовий Михайло 100
Гординський Святослав 88
Горовіц Йона 119
Горовіц 115
Грицюк І. Ю. 87–88
Грінченко Борис 85
Гудзоватий М. О. 87
Гуменюк Г. 87, 88
Ґрабський 248
Данилишин Дмитро 88, 108
Демчук 28
Дзундза Р. М. 87
Димінський Р. 129
Добжанський 79
Добрянський К. 88
Доллер С. 113

Доляіс Владислав 122
Драгоманов Михайло 277
Дрекслер І. 305
Дрекслер Марія 305
Дрекслер Софія 305
Дренькайло В. 28
Дринська 305
Дутка М. Ю. 87
Дяків О. 87
Дяченко М. (Марко Боєслав) 88
Епштейн Генріх 113
Єзьоровський Юліан 121
Жеромський С. 253
Жураковський М. 87-88

Коновалець Євген 28
Конопницька Марія 238
Коссак Григорій 28
Коссак Зенон 87
Костарів Л. 28
Кох Е. 305
Кравс Антін 47
Кравців Б. 88
Красінський З. 30, 258
Кривий І. 88
Кривий О. 87
Крижанівський Я. 116
Крілик М. 309
Кузик Степан 129
Кульчицька Олена 109
Курило Є. 88
Курись Станіслав 114
Кушнір М. 88

Йонас С. 114

Ланікевич Джозеф 70
Лев ХІІ 265
Лев ХІІІ 266
Левицький Дмитро 111
Левицький Євген 106
Лейбич Г. М. 87
Ліберман Філіп 192-193
Липинський В. 291
Луцький Остап 85
Лушпинський Володимир 120
Любомирський К. 208
Лятишевський Іван 116
Ляуфер Якуб 114

Казимир Великий 241, 257
Казимир Ягеллончик 240
Кальмус Макс 114
Камінський Д. В. 87
Карпінський Ф. 242
Кисілевська Олена (Галичанка Олена) 85
Кіндрат В. О. 87
Климишин С. Д. 87
Князь Ольга 129
Кобринський Йосафат 265
Кожевніков П. 28
Козицький Сергій 232
Комар М. 109

Магнет Абрагам 115
Мазепа Іван 275, 278
Макух Іван 29, 54
Маргошес Якуб 192
Маргуліс Л. 115
Марисюк М. 88
Марітчак О. 129
Масник М. М. 87
Матейка Ян 70
Махно Нестор 28, 85
Мельник 180
Мельник Андрій 88
Мельничук С. 87
Мигович П. П. 87

Зайнфельд Макс 114
Заремба Мечислав 121
Зарицька Катерина 177
Заславський Еліаш 114
Іларіон (Огієнко Іван) 306
Ільницький М. 111
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Микола ІІ 58, 307
Микульський М. С. 87
Михалєвський В. П. 104
Міліанович Юзеф 122
Міцкевич Адам 258, 263
Мослер І. 118
Мочернюк В. Д. 87
Наглер С. 115
Наддністрянка Олена (Швайцер П. О.)
87–88
Назарук С. 47
Найдич Т. І. 87
Наторський Лев 307
Негрич Василь 309
Нещадіменко Л. 180
Никифорчин М. 87–88
Николайчук М. 88
Обух Клим (Трильовський Кирило)
85
Огієнко Іван (Іларіон) 306
Ожешкова Е. 239, 246
Олесницький Юлій 87–88, 109, 276
Омельченко Марія 85
Оренштейн Я. С. 45
Орський Болеслав 115
Остапович Д. М. 87
Осташеський 79
Павленко Віктор 47
Павловський Я. 111
Паліїв Дмитро 28, 85
Партицький Йосиф 116
Парфанович-Волчук С. 88
Паславська (Юдицька) Олександра
305
Паславський Кароль 305
Паславська Магдалена 305
Паславський Стефан-Віктор 305
Пелеш Юліан 266
Петрина І. 88
Петрушевич Євген 27, 128, 306
Пєрацький Броніслав 178
Підлисецький Б. Е. 87
Пій ІХ 248
371

Пілсудський Юзеф 239, 243
Пірамович Ж. 258
Пйонтек А. 100
Плятер Е. 259
Подоський Т. 69
Полотнюк Дарія (Ірина Вільде) 85
Полянський Еміль 120
Попович І. О. 88
Потоцькі 41, 70, 267, 270
Прессен Адольф 69
Протас І. Д. 87
Ридет Фердинанд 116
Ріпецький Н. 88
Рітерман Олександр 116
Розенштрайх Адольф 116
Романенчук Б. 109
Романович Марія 307
Романович Теофілія 307
Романовський М. 239, 242
Рубель А. 88
Рудницький Володимир 121
Салевич Г. Б. 87
Сас-Куїловський Ю. 266
Святослав Завойовник 278
Семанюк Іван (Марко Черемшина)
84
Сікірек Петро 308
Сірецький Антон 106
Скарбовський Ф. 237, 244, 260
Скарга Петро 241
Скочдополь Д. К. 87
Скульська О. 299
Смик М. 306
Сойхер Генріх 117
Сорохтей Осип 309
Срібний Микола 117
Старик Володимир 88
Старосольский В. 88
Стасьовольський 79
Стахів Матвій 28
Сташиць С. 239, 244
Стефаник Юрій 28
Строцький Ізидор 121
Сціборський Микола 28

Тисовський С. 279
Толвінський К. 187
Трильовський Кирило (Обух Клим)
28, 85, 279
Тютюнник Юрій 129
Тяжкий О. І. 87
Ума Казимир 120
Фальк Ізидор 117
Федів В. 84-85
Федорняк І. І. 87
Федорович-Яцковський В. 129
Фішлер Герман 117
Франц-Йосиф І 248, 266
Фрухтман Леон 119
Хмельницький Богдан 109
Хованець 194
Холодецький Ю. 68
Хомишин Григорій 266
Худзинський Збігнев 121
Цвінглі Ульріх 85
Целевич В. 111
Целлер Й. 117
Ценко М. 88
Цукерман М. 118
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Чацький Тадеуш 259
Чемполоньський Ю. 291
Черемшина Марко (Семанюк Іван)
84
Черкавський Михайло 111, 232
Чехович Ян 119
Чорненко О. 88
Чорній К. В. 87
Шавель І. Т. 87–88
Шайнман Рудольф 117
Шашкевич Маркіян 239, 260
Швайцер П. О. (Наддністрянка Олена) 87
Шевченко Тарас 37, 136, 261, 272
Шептицький Андрей 30, 266
Шимонович Станіслав 122
Шляймер М. 118
Шляхтич І. В. 87
Шольц С. 189
Шуляк Максим 85
Юдицька Олександра (Паславська
Олександра) 305
Яременко Петро 85
Ясінський Микола 87–88, 109, 177
Яшниченко 180

ПЕРЕЛІК ФОНДІВ

Ф. 1

Галицьке намісництво, м. Львів

Ф. 2

Станіславське воєводське управління, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Urząd Wojewόdski w Stanisławowie), 15 812 од. зб.,
1915–1939 рр. Описи 1–17, огляди. Пол., нім., укр.,
євр. мови ....................................................................... 26–39
Крайове управління, м. Львів.

Ф. 3

Ф. 4

Тимчасовий відділ самоврядування, м. Львів Львівського воєводства (Tymczasowy Wydział Samorządowy we Lwowie), 24 од. зб., 1920–1927 рр. Опис. Пол.
мова ...............................................................................
Ф. 5 Станіславський окружний наглядовий інспекторат
праці ІХ округу, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Inspektorat pracy IX
okręgu w Stanisławowie), 41 од. зб., 1919–1928 рр.
Опис. Пол. мова ............................................................
Ф. 6 Станіславське повітове староство, м. Станіслав Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства
(Starostwo Рowiatowe Stanisławowskie), 12 039 од. зб.,
1918–1939 рр. Описи 1–4, огляд. Пол., євр. мови .......
Ф. 7 Магістрат м. Станіслав Станіславського повіту (Ma
gistrat król. wolnego miasta Stanisławowa), 327 од. зб.,
1841–1919 рр. Описи 1–2; огляд. Пол., нім. мови ......
Ф. 8 Коломийське повітове староство, м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства
(Starostwo Рowiatowe w Kołomyi), 1207 од. зб., 1918–
1939 рр. Описи 1–2, огляд. Пол. мова .........................
Ф. 9 Снятинське повітове староство, м. Снятин Снятин
ського повіту Станіславського воєводства (Starostwo
Рowiatowe w Śniatynie), 145 од. зб., 1920–1939 рр.
Опис, огляд. Пол. мова .................................................
Ф. 10 Печеніжинське повітове староство, м. Печеніжин Печеніжинського повіту (С. к. Starostwo w
Peczeniżynie), 54 од. зб., 1898–1921 рр. Описи 1, 1д;
огляд. Нім. , пол. мови ..................................................
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У 1956 р.
переданий до
Філіалу ЦДІА
УРСР у Львові

У 1956 р.
переданий до
Філіалу ЦДІА
УРСР у Львові

64

216

51–54

69–70

44–46

49–50

46

Ф. 11 Печеніжинське повітове староство, м. Печеніжин
Печеніжинського повіту Станіславського воєвод
ства (Starostwo Рowiatowe w Peczeniżynie), 69 од. зб.,
1918–1929 рр. Опис, огляд. Пол., нім. мови .................
Ф. 12 Комісар Косівського повіту, м. Косів Косівського
повіту Чернівецької губернії (Комиссаръ Косовскаго уѣзда Черновецкой губерніи), 183 од. зб., 1916–
1917 рр. Опис, огляд. Рос. мова ....................................
Ф. 13 Жидачівське повітове староство, м.  Жидачів Жидачівського повіту Станіславського воєводства

46–47

58–59

У 1951 р.
переданий до
до Держархіву
Дрогобицької
області

Ф. 14 Турківське повітове староство, м. Турка Турківсько- У 1951 р.
переданий до
го повіту Львівського воєводства

Держархіву
Дрогобицької
області

Ф. 15 Комісар Городенківського повіту, м. Городенка Городенківського повіту Чернівецької губернії (Комиссаръ Городенскаго уѣзда Черновецкой губерніи),
146 од. зб., 1916–1917 рр. Опис, огляд. Рос. мова ......
Ф. 16 Снятинське повітове староство, м. Снятин Снятин
ського повіту (C. к. Starostwo w Sniatynie), 8 од. зб.,
1893–1917 рр. Опис. Пол., нім. мови ............................
Ф. 17 Управління завідувача передислокацією військ Галицького округу, м. Чернівці Чернівецького повіту
Чернівецької губернії (Управленіе Завѣдывающаго
передвиженіемъ войскъ Галиційскаго раіона, г. Черновцы), 9 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова .......
Ф. 18 Станіславська будівельна експозитура Управління з
відбудови Галичини, м. Станіслав Станіславського
повіту (Centrala Krajowa dla gospodarczej odbudowy
Galicyi. Ekspozytura budowlana c. k. Namiestnictwa
C.O.G. w Stanisławowie), 41 од. зб., 1917–1921 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 19 Шляхетський суд у м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського округу (Sąd szlachecki w
Stanisławowie), 36 од. зб., 1792–1858 рр. Опис. Лат.,
нім., пол. мови ................................................................
Ф. 20 Магістратський суд у м. Галич Галицького повіту Станіславського округу (Sąd magistratualny
krόlewskigo wolnego miasta Halicza), 1198 од. зб.,
1790–1855 рр. Опис. Лат., нім., пол. мови ..................
Ф. 21 Домінікальний суд у м-ку Єзупіль Галицького повіту
Станіславського округу (Dominium Jezupol), 6 од. зб.,
1846–1855 рр. Опис. Нім., пол. мови ............................
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56

49

180–181

199

79

80

81

Ф. 22 Львівське повітове староство, м. Львів Львівського У 1951 р.
переданий до
воєводства
Держархіву
Львівської
Ф. 23 Станіславський повітовий відділ, м. Станіслав Ста області

Ф. 24
Ф. 25

Ф. 26

Ф. 27

Ф. 28
Ф. 29
Ф. 30
Ф. 31
Ф. 32
Ф. 33
Ф. 34
Ф. 35
Ф. 36

ніславського повіту Станіславського воєводства
(Wydział powiatowy w Stanisławowie), 763 од. зб.,
1919–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Домінікальний суд у с. Козина Галицького повіту
Станіславського округу (Dominium Kozin), 1 од. зб.,
1850–1855 рр. Опис. Нім., пол. мови ............................
Богородчанський повітовий відділ, м. Богородчани
Богородчанського повіту Станіславського воєводства
(Wydział powiatowy w Bohorodczanach), 63 од. зб.,
1922–1932 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Богородчанське повітове староство, м. Богородчани
Богородчанського повіту Станіславського воєводства
(Starostwo Рowiatowe w Bohorodczanach), 1260 од. зб.,
1918–1932 рр. Описи 1–2, огляд. Пол., нім. мови ........
Станіславська міська управа, м. Станіслав Стані
славського повіту Станіславського воєводства (Zarząd
miejski w Stanisławowie), 1602 од. зб., 1918–1939 рр.
Описи 1–2, огляд. Пол., укр. мови .................................
Гмінна управа с. Княгинин-Колонія Станіславського
повіту (Urząd Gminny Knihinin-Kolonia), 278 од. зб.,
1888–1921 рр. Опис. Пол., нім., євр. мови ...................
Гмінна управа с. Джурів Снятинського повіту Ста
ніславського воєводства (Urząd Gminny Dżurów),
1 од. зб., 1935–1939 р. Опис. Пол. мова .......................
Домінікальний суд у с. Милування Галицького повіту Станіславського округу (Dominium Miłowanie),
7 од. зб., 1830–1848 рр. Опис. Лат., нім., пол. мови ..
Громада с. Орелець Снятинського повіту Станіслав
ського воєводства (Gromada Orelec), 1 од. зб., 1938 р.
Опис. Пол. мова .............................................................
Громада с. Тулова Снятинського повіту Станіслав
ського воєводства (Gromada Tuława), 1 од. зб., 1935–
1939 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Громада с. Тулуків Снятинського повіту Станіслав
ського воєводства (Gromada Tułuków), 2 од. зб., 1935–
1939 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Гмінна управа с. Видинів Снятинського повіту Ста
ніславського воєводства (Gmina Widynów), 2 од. зб.,
1933 р. Опис. Пол. мова ................................................
Домінікальний суд у м-ку Маріампіль Галицького
повіту Станіславського округу (Dominium Marjampol),
36 од. зб., 1841–1855 рр. Опис. Лат., нім., пол. мови ..
Громада с. Любківці Снятинського повіту Станіслав
ського воєводства (Gromada Lubkowce), 3 од. зб.,
1925–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................................
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66–68
81

65

40–42

71–74
77
76
81–82
76
76
76
75
81
76

Ф. 37 Домінікальний суд у с. Побережжя Галицького повіту Станіславського округу (Dominium Pobereże),
1 од. зб., 1852–1854 рр. Опис. Нім., пол. мови ............
Ф. 38 Станіславське повітове земельне управління, м. Ста
ніслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Powiatowy urząd ziemski w Stanisławowie),
365 од. зб., 1918–1933 рр. Опис, огляд. Пол. мова ......
Ф. 39 Стрийське повітове земельне управління, м. Стрий
Стрийського повіту Станіславського воєводства

Ф. 40 Коломийське повітове земельне управління, м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєвод
ства (Powiatowy urząd ziemski w Kołomyji), 236 од. зб.,
1920–1927 рр. Описи. Пол. мова ..................................
Ф. 41 Cтаніславський воєводський сільськогосподарський
інспекторат Львівської земельної палати, м. Ста
ніслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Lwowska izba rolnicza. Inspektorat rolny na
Województwo Stanisławowskie), 239 од. зб., 1933–
1939 рр. Опис. Огляд. Пол. мова ..................................
Ф. 42 Тернопільське окружне земельне управління, м. Тернопіль Тернопільського воєводства

Ф. 43 Станіславське окружне земельне управління, м. Ста
ніслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Okręgowy urząd ziemski w Stanisławowie),
665 од. зб., 1894–1939 рр. Опис, огляд. Пол. мова .....
Ф. 44 Станіславське відділення Львівської окружної Дирекції державних залізниць, м. Станіслав Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Dyrekcja
okręgowa kolei państwowych we Lwówie. Oddział w
Stanisławowie), 249 од. зб., 1906–1939 рр. Опис. Пол.,
нім. мови .........................................................................
Ф. 45 Станіславська міська електростанція, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Elektrownia miejska w Stanisławowie), 34 од. зб.,
1925–1941 рр. Опис. Пол., нім. мови ............................
Ф. 46 Управління електростанцій та залізничного вузла,
м. Варшава
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Ф. 47 Станіславське окружне гірниче управління, м. Стані
слав Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Okręgowy urząd górniczy w Stanisławowie), 2070 од. зб.,
1872–1939 рр. Описи 1–2. Пол., нім. мови ........................ 186–187
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Ф. 48 Домінікальний суд у с. Святий Станіслав Галицького повіту Станіславського округу (Dominium Święty
Stanisław), 2 од. зб., 1851–1853 рр. Опис. Лат., нім.,
пол. мови .........................................................................
Ф. 49 Управління з регуляції ріки Дністер, м. Станіслав
Станіславського повіту (C. K. Kierownictwo budowy
regulacyi Dniestru w Stanisławowie), 84 од. зб., 1889–
1920 рр. Опис. Пол., нім. мови ......................................
Ф. 50 Домінікальний суд у с. Тустань Галицького повіту
Станіславського округу (Dominium Tustań), 8 од. зб.,
1842–1855 рр. Опис. Лат., нім., пол. мови ..................
Ф. 51 Управління з регуляції річки Гнила Липа, м. Станіслав
Станіславського повіту (C.K. Kierownictwo budowy
regulacyi Gniłey Lipy w Stanisławowie), 7 од. зб., 1885–
1913 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 52 Станіславське повітове бюро з відбудови господар
ства, м. Станіслав Станіславського повіту Станіслав
ського воєводства (Powiatowe biuro odbudowy w
Stanisławowie), 27 од. зб., 1921–1932 рр. Опис. Пол.
мова ................................................................................
Ф. 53 Станіславська повітова комісія із встановлення збитків, заподіяних приватним особам війною
1914–1918 рр., м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Miejscowa komisja
szacunkowa w Stanisławowie), 8047 од. зб., 1917–
1924 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 54 Богородчанська повітова комісія із встановлення
збитків, заподіяних приватним особам війною 1914–
1918 рр., м. Богородчани Богородчанського повіту Станіславського воєводства (Miejscowa komisja
szacunkowa w Bogorodczanach), 3903 од. зб., 1920–
1922 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 55 Богородчанське повітове бюро з відбудови господарства, м. Богородчани Богородчанського повіту Станіславського воєводства (Powiatowe biuro
odbudowy w Bogorodczanach), 20 од. зб., 1920–
1923 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 56 Богородчанська будівельна експозитура секції відбудови поселень, м. Богородчани Богородчанського повіту
Станіславського воєводства (Ekspozytura budowlana
Sekcyi Odbudowy Osiedli w Bohorodczanach), 15 од. зб.,
1919–1922 рр. Опис. Пол. мова .......................................
Ф. 57 Станіславське фінансове управління державними акцизами та монополіями, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Urząd scarbowy
akcyz i monopolów państwowych w Stanisławowie),
302 од. зб., 1926–1939 рр. Опис. Пол. мова .................
Ф. 58 Станіславська фінансова палата, м. Станіслав Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (Izba
377
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skarbowa w Stanisławowie), 1016 од. зб., 1913–1939 рр.
Опис, огляд. Пол. мова ..................................................
Перше Станіславське фінансове управління, м. Ста
ніслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (І Urząd skarbowy w Stanisławowie), 40 од. зб.,
1936–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Друге Станіславське фінансове управління, м. Ста
ніслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (ІІ Urząd skarbowy w Stanisławowie), 11 од. зб.,
1935–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Акціонерне товариство з експлуатації калійних солей
“TЕСП”, м. Львів Львівського воєводства (Spółka akcyjna
eksploatacji soli potasowych “TESP”), 964 од. зб., 1912,
1923–1939 рр. Опис 1, 1д.; огляд. Пол. мова .....................
Комісар Снятинського повіту, м. Снятин Снятин
ського повіту Чернівецької губернії (Комиссаръ Снятинскаго уѣзда Черновицкой губерніи), 195 од. зб.,
1916–1917 рр. Опис. Рос. мова .....................................
Копичинське повітове староство, м. Копичинці Копичинського повіту Тернопільського воєводства

Ф. 64 Станіславська каса соціального забезпечення, м. Ста
ніслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Ubezpieczalna społeczna w Stanisławowie),
168 од. зб., 1926–1939 рр. Опис. Пол. мова .................
Ф. 65 Початкова державна школа І ступеня з польсько-українською мовою викладання у с. Смодна Косівського
повіту Станіславського воєводства (Państwowa Szkoła
Powszechna z polsko-ruskiem językiem nauczania w
Smodnej), 6 од. зб., 1913–1936 рр. Опис. Пол. мова ..
Ф. 66 Станіславська повітова комунальна ощадна каса,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Komunalna kasa oszczędności powiatu
Stanisławowskiego w Stanisławowie), 24 од. зб., 1927–
1935 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 67 Станіславська в’язниця, м. Станіслав Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Więzienie
w Stanisławowie), 1775 од. зб., 1917–1939 рр. Опис,
огляд. Пол., укр. мови ....................................................
Ф. 68 Станіславське воєводське управління державної
поліції, м. Станіслав Станіславського повіту Ста
ніславського воєводства (Komenda wojewόdzka
policji państwowej w Stanisławowie), 2885 од. зб.,
1921–1939 рр. Описи 1–2, огляди. Пол., укр., євр.,
нім., франц. мови ...........................................................
Ф. 69 Станіславське повітове управління державної поліції,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
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воєводства (Komenda Powiatowa Policji Państwowej
w Stanisławowie), 1076 од. зб., 1921–1939 рр. Опис,
огляд. Пол., євр. мови ....................................................
Калуське повітове управління державної поліції,
м. Калуш Калуського повіту Станіславського воєводства (Komenda Powiatowa Policji Państwowej w
Kałuszu), 10 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол. мова ...
Рогатинське повітове управління державної поліції,
м. Рогатин Рогатинського повіту Станіславського во
єводства (Komenda Powiatowa Policji Państwowej w
Rohatynie), 18 од. зб., 1929–1938 рр. Опис. Пол. мова
Тлумацьке повітове управління державної поліції,
м. Тлумач Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Komenda Powiatowa Policji Państwowej w
Tłumaczu), 56 од. зб., 1926–1939 рр. Опис. Пол. мова
Надвірнянське повітове управління державної поліції,
м. Надвірна Надвірнянського повіту Станіславського
воєводства (Komenda Powiatowa Policji Państwowej w
Nadwόrnej) 36 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол. мова
Домінікальний суд у с. Угринів Долішній Станіслав
ського повіту Станіславського округу (Dominium
Uhrynów Dolny), 13 од. зб., 1843–1855 рр. Опис. Лат.,
нім., пол. мови ................................................................
Богородчанське повітове управління державної по
ліції, м. Богородчани Станіславського повіту Стані
славського воєводства (Komenda Powiatowa Policji
Państwowej w Bohorodczanach), 28 од. зб., 1919–
1934 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Косівське повітове управління державної поліції,
м. Косів Косівського повіту Станіславського воєводства (Komenda Powiatowa Policji Państwowej w
Kosowie), 71 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Пол. мова ...
Городенківське повітове управління державної полі
ції, м. Городенка Городенківського повіту Стані
славського воєводства (Komenda Powiatowa Policji
Państwowej w Horodence), 25 од. зб., 1920–1938 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Снятинське повітове управління державної поліції,
м. Снятин Снятинського повіту Станіславського
воєводства (Komenda Powiatowa Policji Państwowej
w Śniatynie), 171 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол.
мова .............................................................................
Жидачівська повітова команда державної поліції,
м. Жидачів Жидачівського повіту Станіславського
воєводства
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Ф. 80 Долинське повітове управління державної поліції,
м. Долина Долинського повіту Станіславського воєводства (Komenda Powiatowa Policji Państwowej w
Dolinie), 4 од. зб., 1934, 1939 рр. Опис. Пол. мова ......
Ф. 81 Яслівське повітове управління державної поліції,
м. Ясло Яслівського повіту Краківського воєводства
(Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Jaslo),
31 од. зб., 1922–1938 рр. Опис. Пол. мова ...................
Ф. 82 Сяноцьке повітове управління державної поліції,
м. Сянок Сяноцького повіту Львівського воєводства
(Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Sanoku),
5 од. зб., 1919, 1931, 1935, 1939 рр. Опис. Пол. мова
Ф. 83 Домінікальний суд у с. Узинь Галицького повіту
Станіславського округу (Dominium Uzin), 1 од. зб.,
1850–1855 рр. Опис. Нім., пол. мови ............................
Ф. 84 Перемишльське окружне управління державної по
ліції, м. Перемишль Перемишльського повіту Львів
ського воєводства (Okręgowa Komenda Policji Pań
stwowej w Przemyślu), 24 од. зб., 1919–1924 рр. Опис.
Пол. мова ........................................................................
Ф. 85 Львівська державна варта безпеки, м. Львів
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Ф. 86 Городенківський Комісаріат прикордонної охорони, м. Городенка Городенківського повіту Станіслав
ського воєводства (Komisariat Straży Granicznej w
Horodence), 610 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол.
мова ................................................................................. 184–185
У 1948 р.
Ф. 87 IV-й Комісаріат державної поліції, м. Львів

переданий до
Держархіву
Львівської
Ф. 88 Станіславський міський комісаріат державної поліції, області

м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства (Komisariat I. Policji Państwowej w Sta
nisławowie), 279 од. зб., 1923–1939 рр. Опис. Пол.
мова ................................................................................. 138–139
Ф. 89 Станіславське єврейське гуманітарне товариство
“Ахдут Бнай Бріт”, м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства (Stowarzyszenie
humanitarne “Achdut” /:Jedność:/ B’nai B’rith w Sta
nisławowie), 35 од. зб., 1927–1938 рр. Опис. Нім., пол.
мови ................................................................................. 304
Ф. 90 Коломийський окружний суд, м. Коломия Коломий
ського повіту Станіславського воєводства (Sąd
okręgowy w Kołomyji), 2847 од. зб., 1918–1939 рр.
Описи 1–3. Пол., укр. мови ............................................ 84–86
380

Ф. 91 Тлумацьке повітове староство, м. Тлумач Тлума
цького повіту Станіславського воєводства (Starostwo
Рowiatowe w Tłumaczu), 184 од. зб., 1920–1939 рр.
Описи 1, 1д; огляд. Пол. мова .......................................
Ф. 92 Станіславське воєводське бюро з фінансово-земельних питань, м. Станіслав Станіславського повіту Ста
ніславського воєводства (Wojewódzkie biuro do spraw
finansowo-rolnych w Stanisławowie), 730 од. зб., 1932–
1939 рр. Опис, огляд. Пол. мова ...................................
Ф. 93 Станіславське воєводське арбітражне управління
в майнових справах землевласників, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majetkowych
Posiadaczy gospodarstw wiejskich w Stanisławowie),
368 од. зб., 1932–1939 рр. Описи 1–2. Пол. мова ........
Ф. 94 Калуський повітовий суд, м. Калуш Калуського повіту (C. k. Sąd powiatowy w Kałuszu), 234 од. зб., 1883–
1918 рр. Опис. Пол., рос. мови ......................................
Ф. 95 Постерунок державної поліції у Княгинин-місті,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства (Posterunek Policji Państwowej w Kniahininmiaste), 16 од. зб., 1920–1925 рр. Опис. Пол. мова .....
Ф. 96 Постерунок державної поліції у Станіславі-Бельведері, м. Станіслав Станіславського повіту Станіслав
ського воєводства (Posterunek Policji Państwowej w
Stanislawowie-Belwederie), 58 од. зб., 1920–1936 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 97 Постерунок державної поліції у Станіславі-Колонії,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіслав
ського воєводства (Posterunek Policji Państwowej w
Stanislawowie-Kolonja), 71 од. зб., 1920–1939 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 98 Постерунок державної поліції у с. Вікторів Стані
славського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Wiktorowie), 29 од. зб.,
1933–1935 рр. Опис. Пол. мова .....................................
Ф. 99 Постерунок державної поліції у м-ку Маріампіль Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (Po
sterunek Policji Państwowej w Marjampolu), 58 од. зб.,
1920–1935 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 100 Постерунок державної поліції у м-ку Єзупіль Стані
славського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Jezupolu), 57 од. зб., 1920–
1935 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф.101 Постерунок державної поліції у с. Медуха Стані
славського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Meduchie), 46 од. зб.,
1920–1934 рр. Опис. Пол. мова ....................................
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Ф. 102 Постерунок державної поліції у с. Узинь Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Uzinie), 15 од. зб., 1920–1927 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 103 Постерунок державної поліції у с. Вовчинець Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (Po
sterunek Policji Państwowej w Wołczyncu), 36 од. зб.,
1927–1935 рр. Опис. Пол. мова .....................................
Ф. 104 Постерунок державної поліції у м. Галич Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Haliczu), 40 од. зб., 1926–1938 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 105 Постерунок державної поліції у с. Ямниця Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Jamnice), 68 од. зб., 1920–1935 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 106 Постерунок державної поліції у с. Черніїв Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Czerniеjowe), 57 од. зб., 1925–
1939 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 107 Постерунок державної поліції у с. Пасічна Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Pasiecznej), 52 од. зб., 1919–
1937 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 108 Постерунок державної поліції у с. Радча Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Radcze), 13 од. зб., 1920–1929 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 109 Постерунок державної поліції у с. Крихівці Станісла
вського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Krechowcach), 43 од. зб., 1920–
1939 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 110 Постерунок державної поліції у с. Хриплин Стані
славського повіту Станіславського воєводства (Po
sterunek Policji Państwowej w Chryplinie), 7 од. зб.,
1920–1925 рр. Опис. Пол. мова .....................................
Ф. 111 Постерунок державної поліції у с. Дубівці Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Dubowcach), 16 од. зб., 1919–
1927 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 112 Постерунок державної поліції у с. Блюдники Стані
славського повіту Станіславського воєводства (Po
sterunek Policji Państwowej w Bludnikach), 83 од. зб.,
1923–1939 рр. Опис 1–2. Пол. мова ..............................
Ф. 113 Постерунок державної поліції у с. Деліїв Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Delijowie), 52 од. зб., 1921–
1936 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
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Ф. 114 Калуський гродський суд, м. Калуш Калуського
повіту Станіславського воєводства (Sąd powiatowy
w Kałuszu Sąd grodzki w Kałuszu), 335 од. зб., 1918–
1939 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 115 Постерунок державної поліції у с. Нивочин Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (Po
sterunek Policji Państwowej w Niewoczynie), 31 од. зб.,
1932–1935 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 116 Постерунок державної поліції у с. Колодіїв Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Kołodziejowie),
51 од. зб., 1920–1935 рр. Опис. Пол. мова ...................
Ф. 117 Постерунок державної поліції у с. Майдан Стані
славського повіту Станіславського воєводства (Po
sterunek Policji Państwowej w Majdanie), 44 од. зб.,
1921–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 118 Снятинський гродський суд, м. Снятин Снятинського
повіту Станіславського воєводства (Sąd grodzki w Śni
atynie), 637 од. зб., 1918–1939 рр. Опис. Пол. мова ....
Ф. 119 Постерунок державної поліції у с. Горохолина Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Horocholinie), 27 од. зб.,
1932–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 120 Постерунок державної поліції у с. Боднарів Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Bednarowie),
30 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова ...................
Ф. 121 Постерунок державної поліції у с. Олесів Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Olesiowie), 32 од. зб., 1929–
1938 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 122 Постерунок державної поліції залізничної станції Станіслав, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji
Państwowej stacji kolejowej Stanisławόw), 43 од. зб.,
1920–1937 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 123 Постерунок державної поліції у с. Голинь Калуського
повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji
Państwowej w Holyńie), 8 од. зб., 1921–1934 рр. Опис.
Пол. мова ........................................................................
Ф. 124 Постерунок державної поліції у с. Новиця Калуського
повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji
Państwowej w Nowice), 16 од. зб., 1920–1933 рр. Опис.
Пол. мова ........................................................................
Ф. 125 Постерунок державної поліції у с. Рівня Калуського
повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji
Państwowej w Rόwnie), 5 од. зб., 1922–1935 рр. Опис.
Пол. мова ........................................................................
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Ф. 126 Постерунок державної поліції у с. Лдзяни Калуського
повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji
Państwowej w Łdzianach), 3 од. зб., 1928–1934 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 127 Постерунок державної поліції у с. Завій Калуського
повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji
Państwowej w Zawoju), 6 од. зб., 1919–1932 рр. Опис.
Пол. мова .........................................................................
Ф. 128 Постерунок державної поліції у с. Довпотів Калу
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Dołpotowie), 8 од. зб., 1924–
1934 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 129 Постерунок державної поліції у м. Калуш Калуського
повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji
Państwowej w Kałuszu), 1 од. зб., 1928 р. Опис. Пол.
мова .................................................................................
Ф. 130 Постерунок державної поліції у м-ку Войнилів Ка
луського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Wojniłowie), 3 од. зб.,
1923–1934 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 131 Постерунок державної поліції у м. Рогатин Рогатин
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Rohatynie), 11 од. зб., 1920–
1930 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 132 Постерунок державної поліції у м-ку Княгиничі Рогатинського повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji Państwowej w Knihyniczach),
24 од. зб., 1919–1933 рр. Опис. Пол. мова ....................
Ф. 133 Постерунок державної поліції у м-ку Підкамінь Рогатинського повіту Станіславського воєводства (Po
sterunek Policji Państwowej w Podkamieniu), 18 од. зб.,
1922–1935 рр. Опис. Пол. мова .....................................
Ф. 134 Постерунок державної поліції у с. Жовчів Рогатин
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Żołczowie), 29 од. зб., 1920–
1934 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 135 Постерунок державної поліції у м-ку Букачівці Рогатинського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Bukaczowcach),
27 од. зб., 1919–1934 рр. Опис. Пол. мова ....................
Ф. 136 Постерунок державної поліції у с. Пуків Рогатин
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Pukowie), 2 од. зб., 1923–1934 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 137 Постерунок державної поліції у с. Липиця Долішня Рогатинського повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji Państwowej w Lipice Dolnej),
18 од. зб., 1919–1934 рр. Опис. Пол. мова ....................
384

144

143–144

143

144

143

158

157

158

156

156

158

157

Ф. 138 Постерунок державної поліції у м-ку Кукільники
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Konkolnikach),
22 од. зб., 1921–1935 рр. Опис. Пол. мова ...................
Ф. 139 Солотвинський повітовий суд, м. Солотвина Богородчанського повіту Станіславського воєводства
(Sąd powiatowy w Sołotwinie), 2 од. зб., 1920–1921,
1925 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 140 Постерунок державної поліції у с. Журів Рогатин
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Żurowie), 23 од. зб., 1921–
1934 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 141 Постерунок державної поліції у с. Руда Рогатинського
повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji
Państwowej w Rudie), 7 од. зб., 1920–1933 рр. Опис.
Пол. мова ........................................................................
Ф. 142 Постерунок державної поліції у м-ку Стратин Рогатинського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Stratinie), 19 од. зб.,
1920–1933 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 143 Постерунок державної поліції у с. Конюшки Рогатинського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Koniuszkach), 17 од. зб.,
1921–1934 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 144 Постерунок державної поліції у м. Бурштин Рогатинського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Bursztynie), 17 од. зб.,
1920–1933 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 145 Отинійський повітовий суд, м-ко Отинія Тлумацького повіту (C. k. Sąd powiatowy w Otyniji), 53 од. зб.,
1887–1914 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 146 Постерунок державної поліції у м. Тлумач Тлума
цького повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Tłumaczu), 24 од. зб., 1921–
1939 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 147 Постерунок державної поліції у м. Отинія Тлума
цького повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Otyniji), 16 од. зб., 1920–1933 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 148 Постерунок державної поліції у с. Ляцьке Шляхетське Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji Państwowej w Ladzkiem
Szlacheckiem), 21 од. зб., 1919–1936 рр. Опис. Пол.
мова .................................................................................
Ф. 149 Постерунок державної поліції у м-ку Нижнів Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Niżniowie), 7 од. зб., 1921–
1928 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
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Ф. 150 Постерунок державної поліції у м-ку Хотимир Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Chocimierzu), 10 од. зб., 1924–
1936 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 151 Постерунок державної поліції у с. Гостів Тлумацького
повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji
Państwowej w Hostiowie), 4 од. зб., 1921–1929 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 152 Постерунок державної поліції у с. Остриня Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Ostrynie), 15 од. зб., 1921–1937 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 153 Постерунок державної поліції у с. Стриганці Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Stryhańcach), 7 од. зб., 1931–
1935 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 154 Постерунок державної поліції у с. Олеша Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Oleszy), 12 од. зб., 1919–1932 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 155 Постерунок державної поліції у с. Вікняни Тлума
цького повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Oknianach), 33 од. зб., 1920–
1934 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 156 Постерунок державної поліції у с. Рошнів Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Roszniowie), 4 од. зб., 1921–
1932 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 157 Постерунок державної поліції у с. Олешів Тлума
цького повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Oleszόwie), 10 од. зб., 1920–
1937 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 158 Постерунок державної поліції у м. Тисмениця Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Tyśmenicy), 11 од. зб., 1919–
1932 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 159 Постерунок державної поліції у с. Марківці Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Markowcach), 12 од. зб., 1929–
1937 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 160 Отинійський гродський суд, м. Отинія Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Sąd grodzki w
Otyniji), 42 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова ....
Ф. 161 Постерунок державної поліції у с. Яремче Надвірнянського повіту Станіславського воєводства (Po
sterunek Policji Państwowej w Jaremcze), 64 од. зб.,
1919–1939 рр. Опис. Пол. мова .....................................
Ф. 162 Постерунок державної поліції у с. Битків Надвірнян
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
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Ф. 171

Ф. 172

Ф. 173

Ф. 174

Policji Państwowej w Bitkόwie), 25 од. зб., 1915–
1932 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Постерунок державної поліції у с. Ворохта На
двірнянського повіту Станіславського воєводства (Po
sterunek Policji Państwowej w Worochtie), 21 од. зб.,
1919–1933 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Постерунок державної поліції у м. Делятин На
двірнянського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Delatynie), 31 од. зб.,
1919–1933 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Постерунок державної поліції у с. Татарів Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Tatarόwie), 29 од. зб.,
1920–1931 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Постерунок державної поліції у с. Микуличин Надвір
нянського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Mikuliczynie), 22 од. зб.,
1920–1926 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Постерунок державної поліції у с. Ослави Білі На
двірнянського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Osławach Białych),
37 од. зб., 1919–1933 рр. Опис. Пол. мова ...................
Постерунок державної поліції у с. Ланчин Надвірнянського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Łanczynie), 45 од. зб.,
1919–1934 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Постерунок державної поліції у с. Майдан Середній
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Majdanie Sredniem),
24 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Пол. мова ...................
Постерунок державної поліції у с. Гаврилівка Надвірнянського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Hawryłowce), 37 од. зб.,
1920–1934 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Постерунок державної поліції у с. Волосів Надвір
нянського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Wołosowie), 21 од. зб.,
1920–1931 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Постерунок державної поліції у с. Пасічна Надвір
нянського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Pasiecznej), 18 од. зб.,
1920–1933 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Постерунок державної поліції у с. Рафайлова На
двірнянського повіту Станіславського воєвод
ства (Posterunek Policji Państwowej w Rafajłowej),
32 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Пол. мова ...................
Постерунок державної поліції у с. Яблуниця На
двірнянського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Jabłonice), 10 од. зб.,
1920–1923 рр. Опис. Пол. мова ....................................
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Ф. 175 Постерунок державної поліції у с. Святий Юзеф
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Śwętym Jόzefe),
2 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Пол. мова .....................
Ф. 176 Постерунок державної поліції у с. Старуня Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Starunie), 26 од. зб.,
1931–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 177 Постерунок державної поліції у м-ку Солотвина
Надвірнянського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Sołotwinie), 57 од. зб.,
1919–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 178 Постерунок державної поліції у с. Дзвиняч На
двірнянського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Dźwiniaczu),
22 од. зб., 1919–1935 рр. Опис. Пол. мова ...................
Ф. 179 Постерунок державної поліції у с. Вороненка На
двірнянського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Woronenkie), 4 од. зб.,
1928–1934 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 180 Постерунок державної поліції у с. Манява Надві
рнянського повіту Станіславського воєводства (Po
sterunek Policji Państwowej w Maniawie), 3 од. зб.,
1933–1939 рр. Опис. Пол. мова .....................................
Ф. 181 Постерунок державної поліції у с. Пороги Надві
рнянського повіту Станіславського воєводства (Po
sterunek Policji Państwowej w Porohach), 39 од. зб.,
1919–1933 рр. Опис. Пол. мова .....................................
Ф. 182 Обертинський гродський суд, м-ко Обертин Го
роденківського повіту Станіславського воєводства
(Sąd grodzki w Obiertynie), 56 од. зб., 1921–1939 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 183 Постерунок державної поліції у с. Святий Станіслав
Коломийського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Sw. Stanisławie),
42 од. зб., 1933–1939 рр. Опис. Пол. мова ...................
Ф. 184 Постерунок державної поліції у м-ку Гвіздець Коломийського повіту Станіславського воєводства (Po
sterunek Policji Państwowej w Gwoźdzcu), 16 од. зб.,
1935–1937 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 185 Снятинський повітовий суд, м. Снятин Снятинського
повіту (C. k. Sąd powiatowy w Śniatynie), 1249 од. зб.,
1876–1925 рр. Опис. Пол. мова ...................................
Ф. 186 Постерунок державної поліції у с. Слобідка Лісна
Коломийського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Słoboda Leśnej),
5 од. зб., 1923–1935 рр. Опис. Пол. мова .....................
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Ф. 187 Постерунок державної поліції у м. Богородчани Богородчанського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Bohorodczanach),
14 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Пол. мова ...................
Ф. 188 Судовий виконавець І району Станіславського гродського суду, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства (Komornik Sądu Grod
zkiego w Stanisławowie. Rewiru I), 129 од. зб., 1930–
1939 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 189 Постерунок державної поліції у с. Жураки Богород
чанського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Żurakach), 15 од. зб., 1919–
1930 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 190 Судовий виконавець ІІ району Станіславського гродського суду, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства (Komornik Sądu Grod
zkiego w Stanisławowie. Rewiru IІ), 259 од. зб., 1926–
1939 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 191 Постерунок державної поліції у с. Посіч Богородчанського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Posieczu), 8 од. зб., 1922–
1928 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 192 Постерунок державної поліції у м. Косів Косівського
повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji
Państwowej w Kosowie), 16 од. зб., 1923–1936 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 193 Постерунок державної поліції у м. Кути Косівського
повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji
Państwowej w Kutach), 10 од. зб., 1931–1934 рр. Опис.
Пол. мова ........................................................................
Ф. 194 Постерунок державної поліції у с. Жаб’є Косівського
повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji
Państwowej w Żabiem), 14 од. зб., 1933–1935 рр. Опис.
Пол. мова ........................................................................
Ф. 195 Постерунок державної поліції у с. Зелене Косівського
повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji
Państwowej w Zełenem), 26 од. зб., 1932–1935 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 196 Постерунок державної поліції у м-ку Пістинь Косів
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Pistyniu), 31 од. зб., 1932–1935 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 197 Постерунок державної поліції у с. Яблуниця Косів
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Jabłonicy), 22 од. зб., 1931–
1937 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 198 Постерунок державної поліції у с. Ясенів Горішній Косівського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Jasienowie Gόrnym),
8 од. зб., 1918–1934 рр. Опис. Пол. мова .....................
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Ф. 199 Постерунок державної поліції у с. Кривопілля Косів
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Krzywopolu), 22 од. зб., 1932–
1935 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 200 Постерунок державної поліції у с. Розтоки Косівського
повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji
Państwowej w Rostokach), 12 од. зб., 1927–1935 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 201 Постерунок державної поліції у с. Соколівка Косів
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Sokołόwce), 2 од. зб., 1933–
1935 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 202 Постерунок державної поліції у с. Устеріки Косів
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Uścierykach), 1 од. зб., 1932–
1933 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 203 Постерунок державної поліції у с. Криворівня Косів
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Krzyworόwnie), 33 од. зб., 1930–
1935 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 204 Постерунок державної поліції у м. Городенка Городенківського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Horodence), 17 од. зб.,
1921–1936 рр. Опис. Пол. мова .....................................
Ф. 205 Постерунок державної поліції у с. Семаківці Городенківського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Siemakowcach),
21 од. зб., 1923–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................
Ф. 206 Постерунок державної поліції у с. Вікно Городенків
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Oknie), 6 од. зб., 1919–1934 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 207 Постерунок державної поліції у с. Тишківці Городенківського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Tyszkowcach),
12 од. зб., 1921–1934 рр. Опис. Пол. мова ....................
Ф. 208 Постерунок державної поліції у м-ку Обертин Городенківського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Obertynie), 1 од. зб.,
1937 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 209 Постерунок державної поліції у с. Незвисько Горо
денківського повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Niezwyskach),
13 од. зб., 1922–1934 рр. Опис. Пол. мова ...................
Ф. 210 Постерунок державної поліції у с. Ісаків Городенківського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Isakowie), 14 од. зб., 1929–
1934 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
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Ф. 211 Постерунок державної поліції у с. Серафинці Городенківського повіту Станіславського воєвод
ства (Posterunek Policji Państwowej w Serafincach),
12 од. зб., 1920–1934 рр. Опис. Пол. мова ...................
Ф. 212 Постерунок державної поліції у с. Чернятин Городенківського повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji Państwowej w Czerniatynie),
15 од. зб., 1919–1933 рр. Опис. Пол. мова ...................
Ф. 213 Постерунок державної поліції у м. Снятин Снятин
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Śniatynie), 17 од. зб., 1919–
1937 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 214 Постерунок державної поліції у с. Залуччя Снятин
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Załuczu), 17 од. зб., 1921–1937 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 215 Постерунок державної поліції у с. Рудники Снятин
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Rudnikach), 8 од. зб., 1921–
1935 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 216 Постерунок державної поліції у м. Заболотів Снятинського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Zabłotowie), 17 од. зб.,
1921–1937 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 217 Постерунок державної поліції у с. Задубрівці Снятинського повіту Станіславського воєводства (Poste
runek Policji Państwowej w Zadubrowcach), 8 од. зб.,
1921–1936 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 218 Постерунок державної поліції у с. Рожнів Снятин
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Rozńiowie), 4 од. зб., 1920–
1924 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 219 Постерунок державної поліції у с. Кулачин Снятин
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Kułaczynie), 7 од. зб., 1921–
1929 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 220 Постерунок державної поліції у с. Стецева Снятин
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Stecowej), 7 од. зб., 1921–
1935 рр. Опис. Пол. мова .............................................
Ф. 221 Постерунок державної поліції у с. Джурів Снятин
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Dżurowie), 4 од. зб., 1925–
1936 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 222 Постерунок державної поліції у с. Видинів Снятин
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Widynowie), 5 од. зб., 1933–
1936 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
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Ф. 223 Постерунок державної поліції у с. Іллінці Снятин
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Ilińcach), 2 од. зб., 1928–1930 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 224 Постерунок державної поліції у с. Вовчківці Снятин
ського повіту Станіславського воєводства (Posterunek
Policji Państwowej w Wołczkowcach), 4 од. зб., 1930–
1936 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 225 Станіславська державна прокуратура, м. Станіслав
Станіславського повіту (C. к. Prokuratorya Państwa w
Stanisławowie), 163 од. зб., 1863–1923 рр. Опис. Укр.,
євр., нім., пол. мови .........................................................
Ф. 226 Прокуратура Станіславського окружного суду, м. Ста
ніслав Станіславського повіту Станіславського воєво
дства (Prokuratura Sądu Okręgowego w Stanisławowie),
2726 од. зб., 1919–1939 рр. Описи 1–2, іменний покажчик (оп. 1). Пол., укр. мови .........................................
Ф. 227 Прокуратура Коломийського окружного суду, м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєвод
ства (Prokuratura Sądu Okręgowego w Kołomyi),
1906 од. зб., 1929–1939 рр. Описи 1–2. Укр., пол.
мови .....................................................................................
Ф. 228 Сяноцьке відділення прокуратури Яслівського окружного суду, м. Сянок Сяноцького повіту Львівського
воєводства (Prokuratura Sądu Okręgowego w Jasle
Oddział Zamiejscowy w Sanoku), 129 од. зб., 1927–
1939 рр. Опис. Пол., укр., євр. мови ..............................
Ф. 229 Станіславський окружний суд, м. Станіслав Ста
ніславського повіту (С. к. Sąd obwodowy w Sta
nisławowie), 496 од. зб., 1880, 1892, 1898–1921,
1928 рр. Опис. Нім., пол., укр. мови ..............................
Ф. 230 Станіславський окружний суд, м. Станіслав Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (Sąd
okręgowy w Stanisławowie), 2296 од. зб., 1919–1939 рр.
Описи 1–3, огляд. Нім., пол., укр. мови .........................
Ф. 231 Станіславський повітовий суд, м. Станіслав Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (C. k.
Sąd powiatowy w Stanisławowie), 7919 од. зб., 1871–
1939 рр. Опис, огляд. Укр., нім., пол. мови ...................
Ф. 232 Станіславський гродський суд, м. Станіслав Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (Sąd
grodzki w Stanisławowie), 8770 од. зб., 1906–1943 рр.
Описи 1–4. Пол. мова .....................................................
Ф. 233 Судовий виконавець ІІІ району Станіславського гродського суду, м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства (Komornik Sądu
Grodzkiego w Stanisławowie. Rewiru IІІ), 168 од. зб.,
1930–1939 рр. Опис. Пол. мова .....................................
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Ф. 234 Тисменицький повітовий суд, м. Тисмениця Тлумацького повіту (C. k. Sąd powiatowy w Tyśmienice),
5 од. зб., 1909–1913 рр., 1918 р. Опис. Пол. мова ...... 95
Ф. 235 Тисменицький гродський суд, м. Тисмениця Тлума
цького повіту Станіславського воєводства (Sąd
grodzki w Tyśmienicy), 994 од. зб., 1920–1939 рр.
Опис. Пол. мова ............................................................. 103
Ф. 236 Судовий виконавець ІV району Станіславського
гродського суду, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Komornik Sądu Grod
zkiego w Stanisławowie. Rewiru IV), 123 од. зб., 1928–
1937 рр. Опис. Пол. мова ............................................. 105
Ф. 237 Надвірнянський повітовий суд, м. Надвірна Надвірнянського повіту (C. k. Sąd powiatowy w Nadwόrnej)
1 од. зб., 1900–1910 рр. Опис. Пол. мова ..................... 93
Ф. 238 Надвірнянський гродський суд, м. Надвірна Надвірнянського повіту Станіславського воєводства (Sąd
grodzki w Nadwόrnej), 16 од. зб., 1919–1939 рр. Опис.
Пол. мова ........................................................................ 100
Ф. 239 Нотаріус Полянський Еміль у м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства (Polański
Emil, notarіusz w Kołomyi), 105 од. зб., 1873–1938 рр.
Опис. Пол. мова ............................................................. 120
Ф. 240 Тлумацький повітовий суд, м. Тлумач Тлумацького
повіту (C. k. Sąd powiatowy w Tłumaczu), 2 од. зб.,
1912–1913 рр. Опис. Пол. мова .................................... 95
Ф. 241 Тлумацький гродський суд, м. Тлумач Тлумацького
повіту Станіславського воєводства (Sąd grodzki w
Tłumaczu), 13 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова 104
Ф. 242 Нотаріус Рудницький Володимир у м-ку Обертин
Городенківського повіту Станіславського воєвод
ства (Rudnicki Włodzimierz, notarjusz w Obertynie),
24 од. зб., 1886–1938 рр. Опис. Пол. мова ................... 121
Ф. 243 Бучацький повітовий суд, м. Бучач Бучацького повіту У 1955 р.

переданий до
Держархіву
Тернопільської
області
Ф. 244 Бучацький гродський суд, м. Бучач Бучацького пові- У 1955 р.
ту Тернопільського воєводства
переданий до
Держархіву
Тернопільської
області

Ф. 245 Городенківський гродський суд, м. Городенка Горо
денківського повіту Станіславського воєводства (Sąd
grodzki w Horodence), 465 од. зб., 1929–1939 рр. Опис.
Пол. мова ........................................................................ 97–98
Ф. 246 Делятинський повітовий суд, м. Делятин Надвірнянського повіту Станіславського воєводства (Sąd
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Ф. 247

Ф. 248

Ф. 249
Ф. 250

Ф. 251

powiatowy w Delatyniе), 7 од. зб., 1898–1900, 1911–
1933 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Делятинський гродський суд, м. Делятин Надвірнянського повіту Станіславського воєводства (Sąd
grodzki w Dielatinie), 11 од. зб., 1923–1939 рр. Опис.
Пол. мова .........................................................................
Нотаріус Міліанович Юзеф у м. Тисмениця Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Mr. Milia
nowicz Jόzef, notarjusz w Tyśmienicy), 3 од. зб., 1937–
1939 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Галицький повітовий суд, м. Галич Станіславського повіту (C. k. Sąd powiatowy w Haliczu), 3 од. зб.,
1908–1913 рр. Опис. Пол. мова .....................................
Нотаріус Босаковський Адам у м. Городенка Городенківського повіту Станіславського воєводства (Dr.
Adam Bosakowski, notarjusz w Horodence), 31 од. зб.,
1885–1929 рр. Опис. Пол., укр. мови .............................
Монастириський гродський суд, м. Монастириська
Бучацького повіту Тернопільського воєводства

Ф. 252 Галицький гродський суд, м. Галич Станіславського повіту Станіславського воєводства (Sąd grodzki
w Haliczu), 6 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Укр., пол.
мови ..................................................................................
Ф. 253 Богородчанський гродський суд, м. Богородчани Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (Sąd
grodzki w Bohorodczanach), 7 од. зб., 1932–1939 р.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 254 Районний військовий суд у м. Станіслав Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Wojskowy
Sąd Rejonowy w Stanisławowie), 10 од. зб., 1919–
1926 рр., Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 255 Войнилівський повітовий суд, м-ко Войнилів Калу
ського повіту (C. k. Sąd powiatowy w Wojniłowie),
51 од. зб., 1877, 1891–1919 рр. Опис. Пол. мова ..........
Ф. 256 Войнилівський повітовий суд, м-ко Войнилів Калуського повіту Станіславського воєводства (Sąd
powiatowy w Wojniłowie), 8 од. зб., 1920–1923 рр.
Опис. Пол., нім., укр. мови .............................................
Ф. 257 Станіславський воєводський комітет фізичного виховання і військової підготовки, м. Станіслав Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства
(Wojewódzki Komitet Wychowania Fizycznego i Przys
posobienia Wojskowego w Stanisławowie), 119 од. зб.,
1921–1939 рр. Опис. Пол. мова ......................................
Ф. 258 Станіславський повітовий комітет фізичного виховання і військової підготовки, м. Станіслав Станіслав
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Ф. 259
Ф. 260

Ф. 261

Ф. 262

Ф. 263

Ф. 264

Ф. 265

Ф. 266

Ф. 267

ського повіту Станіславського воєводства (Powiatowy
Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego w Stanisławowie), 9 од. зб., 1926–1934 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Народна шестикласна жіноча школа у м. Болехів Долинського повіту (Szkoła ludowa 6-klasowa żeńska w
Bolechowie), 1 од. зб., 1910–1911 рр. Опис. Пол. мова
Станіславське відділення еміграційного синдикату, м. Станіслав Станіславського повіту Станіслав
ського воєводства (Syndykat emigracyjny oddział w
Stanisławowie), 3941 од. зб., 1930–1939 рр. Опис,
огляд. Пол. мова .............................................................
Станіславське повітове бюро з фінансово-земельних
питань, м. Станіслав Станіславського повіту Ста
ніславського воєводства (Powiatowe biuro do spraw
finansowo-rolnych w Stanisławowie), 844 од. зб., 1932–
1937 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Станіславський інспекторат праці 45-го округу,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства (Inspektorat pracy 45 obwodu w Sta
nisławowie), 1202 од. зб., 1921–1939 рр. Опис, огляд.
Пол. мова .........................................................................
Станіславське воєводське бюро фонду праці,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства (Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy w
Stanisławowie), 1947 од. зб., 1925–1939 рр. Опис,
огляд, картотека, комбінований покажчик до опису.
Пол. мова .........................................................................
Станіславське окружне управління фонду безробітних, м. Станіслав Станіславського повіту Станіслав
ського воєводства (Zarząd Obwodowy Funduszu Be
zrobocia w Stanisławowie), 167 од. зб., 1925–1935 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Станіславський повітовий громадський комітет допомоги безробітним у зимовий період, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Powiatowy obywatelski komitet zimowey pomocy
bezrobotnym w Stanisławowie), 23 од. зб., 1937–
1939 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Станіславський повітовий комітет допомоги дітям та молоді, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Powiatowy komitet
pomocy dzieciom i młodieży w Stanisławowie), 7 од. зб.,
1937–1939 рр. Опис. Пол. мова .....................................
Публічна початкова чоловіча школа ІІІ ступеня у
м. Болехів Долинського повіту Станіславського воєводства (Siedmio-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna
męska w Bolechowie), 1 од. зб., 1934–1936 рр. Опис.
Пол. мова .........................................................................
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Ф. 268 Станіславське повітове управління з врегулювання земельних спорів, м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства (Powiatowy urząd
rozjemczy do spraw majątkowych posiadaczy mniejszych
gospodarstw wiejskich w Stanisławowie), 1024 од. зб.,
1927–1939 рр. Опис. Пол. мова .....................................
Ф. 269 Станіславський шкільний інспекторат, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Inspektorat Szkolny w Stanisławowie), 2997 од. зб.,
1905–1942 рр. Опис, огляд. Укр., пол. мови ..................
Ф. 270 Станіславська повітова шкільна рада, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Rada Szkolna Powiatowa w Stanisławowie), 755 од. зб.,
1881–1937 рр. Опис, огляд. Пол., укр. мови ..................
Ф. 271 Рогатинська повітова шкільна рада, м. Рогатин Рогатинського повіту Станіславського воєводства (Rada
Szkolna Powiatowa w Rogatynie), 541 од. зб., 1908–
1933 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 272 Тлумацька повітова шкільна рада, м. Тлумач Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Rada Szkolna
Powiatowa w Tłumaczu), 431 од. зб., 1914–1933 рр.
Опис, огляд. Пол., укр. мови ...........................................
Ф. 273 Богородчанська повітова шкільна рада, м. Богородчани Богородчанського повіту Станіславського воєвод
ства (Rada Szkolna Powiatowa w Bogorodczanach),
421 од. зб., 1909–1933 рр. Опис. Пол., укр. мови .........
Ф. 274 Публічна початкова школа ІІІ ступеня ім. Т. Чацького з польською мовою викладання у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєвод
ства (Publiczna Szkoła Powszechna stopnia trzeciego
№ 3 imienia Tadeusza Czackiego z polskim językiem
nauczania w Stanisławowie), 136 од. зб., 1876–1939 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 275 Публічна початкова школа ІІІ ступеня ім. А. Міцкевича з польською мовою викладання у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III № 1 imienia
Adama Mickiewicza z polskim językiem nauczania w
Stanisławowie), 55 од. зб., 1899–1941 рр. Опис. Пол.
мова ..................................................................................
Ф. 276 Публічна початкова школа ІІІ ступеня ім. Е. Плятер у
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства (Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia
Nr. 12 im. E. Plater w Stanisławowie), 16 од. зб., 1924–
1939 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 277 Публічна початкова школа ІІІ ступеня ім. Ж. Пірамовича з польською мовою викладання у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводс396
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Ф. 282

Ф. 283
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тва (Publiczna Szkoła Powszechna trzeciego stopnia
im. G. Piramowicza w Stanisławowie), 31 од. зб., 1922–
1938 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Державна екзаменаційна комісія з атестації вчителів
початкових шкіл у м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Państwowa komisija
egzaminacyjna dla nauczycieli pyblicznych szkół po
wszechnych w Stanisławowie), 65 од. зб., 1888–1939 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Приватна школа ІІІ ступеня ім. М. Шашкевича УПТ
“Рідна школа” у м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства (Приватна вселюдна мішана 7-клясова школа ім. Маркіяна Шашкевича кружка УПТ “Рідна школа” в Станиславові), 20 од. зб.,
1920–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови ............................
Публічна фахова перепідготовча школа ім. А. Міцкевича у м. Станіслав Станіславського повіту Ста
ніславського воєводства (Publiczna Szkoła Dokszta
łcająca Zawodowa im. Adama Mickiewicza w Sta
nisławowie), 11 од. зб., 1925–1939 рр. Опис. Пол. мова
Публічна початкова школа ІІІ ступеня ім. короля Казимира Великого з польською мовою викладання у
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Publiczna Szkoła Powszechna stopnia
III im. Kr. Kazimierza Wielkiego z polskim językiem
nauczania w Stanisławowie), 12 од. зб., 1925–1938 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Приватна школа підготовки з домашнього господарства І ступеня у м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства (Prywatna Szkoła
Przysposobliena w Gospodarstwie Rodzinnym I stopnia
w Stanisławowie), 2 од. зб., 1938 р. Опис. Пол. мова ..
Приватна трирічна кравецька жіноча школа у
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Prywatna 3-letnia Szkoła Krawieckobieliżniarska w Stanisławowie), 11 од. зб., 1922–
1939 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Торговельна школа у м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства (Szkoła handlowa
w Stanisławowie), 1 од. зб., 1922–1923 рр. Опис. Пол.
мова .................................................................................
Середня фахова жіноча школа “Союзу поширення професійної освіти серед євреїв” у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Średnia szkoła zawodowa żeńska towarzystwa “Związek
dla szerzenia wykształcenia zawodowego wśród żydów”
w Stanisławowie), 9 од. зб., 1929–1938 рр. Опис. Пол.
мова .................................................................................
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Ф. 286 Приватна жіноча семикласна вселюдна школа се
стер Василіянок з українською мовою навчання у
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Приватна жіноча 7-клясова Вселюдна
Школа з українською мовою навчання С.С. Василіянок в Станиславові), 17 од. зб., 1909–1938 рр. Опис.
Укр., пол. мови .................................................................
Ф. 287 Приватна початкова євангелістська школа ІІІ ступеня з німецькою мовою викладання у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Prywatna ewangelickia szkoła powszechna z niemieckim
językiem wykładowym w Stanisławowie), 170 од. зб.,
1905–1939 рр. Опис. Пол., нім. мови .............................
Ф. 288 Приватна жіноча українська гімназія Українського педагогічного товариства “Рідна школа” у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Приватна дівоча українська гімназія У.П.Т. в Станиславові Prywatne gimnazjum żeńskie U.T.P. “Ridna
Szkoła” w Stanisławowie), 76 од. зб., 1921–1939 рр.
Опис. Укр., пол. мови ......................................................
Ф. 289 Приватна коедукаційна гімназія євангелістської громади з німецькою мовою викладання у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Prywatne Gimnazjum koedukacyjne z niemieckim
językiem nauczania Gminy wyznaniowej ewangelickiej
w Stanisławowie), 37 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол.,
нім. мови ..........................................................................
Ф. 290 Приватна жіноча гімназія сестер Урсулянок у
м. Станіслав Станіславського повіту Станіслав
ського воєводства (Prywatne gimnazjum żeńskie
S.S. Urszulanek w Stanisławowie), 78 од. зб., 1909–
1939 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 291 Приватна жіноча гімназія сестер Василіянок з українською мовою навчання у м. Станіслав Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Prywatne
gimnazjum żeńskie S.S. Bazylianek z ukraińskiem
językiem nauczania w Stanisławowie), 16 од. зб., 1933–
1939 рр. Опис. Укр., пол. мови .......................................
Ф. 292 І-а державна гімназія ім. М. Романовського у
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславсько
го воєводства (Państwowe gimnazjum I. im. M. Romanowskiego w Stanisławowie), 280 од. зб., 1785–
1938 рр. Опис. Укр., пол., нім., лат. мови ....................
Ф. 293 ІІ-а державна чоловіча гімназія ім. Ю. Пілсудського у
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства (II Państwowe Gimnazjum im. J. Piłsudskiego
w Stanisławowie), 126 од. зб., 1909–1939 р. Опис. Нім.,
пол. мови ..........................................................................
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Ф. 294 ІІІ-я державна гімназія ім. С. Сташиця у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства (III Państwowe Gimnazjum im. St. Staszica w Sta
nisławowie), 136 од. зб., 1879–1939 рр. Опис. Пол.,
нім. мови .........................................................................
Ф. 295 Приватна польська жіноча гімназія ім. Е. Ожешкової
у м. Станіслав Станіславського повіту Станіслав
ського воєводства (Prywatne Polskie gimnazjum
żeńskie im. Elizy Orzeszkowej w Stanisławowie),
65 од. зб., 1906–1939 рр. Опис. Пол., нім. мови ..........
Ф. 296 ІV-а державна гімназія ім. Ф. Скарбовського у м. Ста
ніслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства (IV Państwowe Liceum i Gimnazjum
im. ks. Franciszka Skarbowskiego w Stanisławowie),
87 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Пол. мова ...................
Ф. 297 Державна коедукаційна торговельна гімназія у
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum
Kupieckie w Stanisławowie), 46 од. зб., 1922–1939 рр.
Опис. Пол. мова ............................................................
Ф. 298 Приватна торговельна коедукаційна гімназія Україн
ського педагогічного товариства “Рідна школа” у
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства (Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum
Kupieckie Kola U.T.P. im. M. Szaszkiewicza “Ridna
szkoła” w Stanisławowie), 2 од. зб., 1938–1939 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 299 Початкова школа державної вчительської жіночої семінарії ім. Ф. Скарбовського у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєвод
ства (Skoła ćwiczeń Państwowego Seminarjum Nau
czycielskie Żeńskie im. ks. Franciszka Skarbowskiego w
Stanisławowie), 85 од. зб., 1912–1936 рр. Опис. Пол. мова
Ф. 300 Станіславська державна жіноча вчительська семінарія ім. Ф. Скарбовського, м. Станіслав Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Państwowe
Seminarjum Nauczycielskie Żeńskie im. ks. F. Skar
bowskiego w Stanisławowie), 144 од. зб., 1911–1936 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 301 Станіславська приватна жіноча вчительська семінарія ім. М. Конопницької, м. Станіслав Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Polskie
Prywatne
Seminarjum
Nauczycielskie
Żeńskie
im. M. Konopnickiej w Stanisławowie), 18 од. зб.,
1922–1934 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 302 Станіславська державна чоловіча вчительська семінарія, м. Станіслав Станіславського повіту Стані
славського воєводства (Państwowe Seminarjum
Nauczycielskie Męskie w Stanisławowie), 46 од. зб.,
1873–1938 рр. Опис. Пол. мова ....................................
399

244

246

244

244–245

246

260

237

238

237

Ф. 303 Станіславська приватна чоловіча вчительська семінарія Українського педагогічного товариства,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства (Приватна учительська мужеська семинарія кружка У.П.Т. в Станиславові), 6 од. зб., 1920–
1925 рр. Опис. Укр., пол. мови .......................................
Ф. 304 Державна гімназія з українською мовою викладання у
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства (Państwowe gimnazjum z ruskim językiem
nauczania w Stanisławowie), 36 од. зб., 1905–1939,
1942 рр. Опис. Пол., укр. мови .......................................
Ф. 305 Нотаріус Заремба Мечислав у м. Кути Косівського повіту (Zaremba Mieczysław, notarjusz w Kutach),
12 од. зб., 1883–1921 рр. Опис. Пол. мова ....................
Ф. 306 Станіславське відділення державного “Банку польського”, м. Станіслав Станіславського повіту Ста
ніславського воєводства (Bank Polski. Oddział w
Stanisławowie), 321 од. зб., 1918–1939 рр. Опис. Пол.
мова ..................................................................................
Ф. 307 Філія акціонерного іпотечного банку в м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Filia akcyjnego banku hipotecznego w Stanisławowie),
16 од. зб., 1900–1936 рр. Опис. Пол. мова ....................
Ф. 308 Публічна початкова школа І ступеня ім. св. Андрія
з польсько-українською мовою викладання у с. Бру
стури Косівського повіту Станіславського воєводства
(Publiczna Szkoła Powszechna stopnia I im. św. Andrzeja
z polsko-ruskiem językiem nauczania w Brusturach),
33 од. зб., 1923–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови ...........
Ф. 309 Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Яворів Косів
ського повіту Станіславського воєводства (Publichna
Szkoła Powszechna stopnia II z polsko-ruskiem językiem
nauczania w Jaworowie), 83 од. зб., 1919–1939 рр. Опис.
Пол. мова .........................................................................
Ф. 310 Публічна початкова жіноча школа ІІІ ступеня ім. Королеви Ядвіги у м. Болехів Долинського повіту
Станіславського воєводства (Szkoła powszechna
7- klasowa żeńska im. Królowej Jadwigi w Bolechowie),
1 од. зб., 1929–1939 рр. Опис. Пол. мова ......................
Ф. 311 Калуська повітова кооперативна каса, м. Калуш Калуського повіту Станіславського воєводства (Spółd
zielcza Kasa Powiatowa. Spółdzielna z ogr. оdpow. w
Kałuszu), 1 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Пол. мова ......
Ф. 312 Шкіряний завод Якуба Маргошеса в м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Jakób Margoshes fabriс skór Stanisławów), 6 од. зб.,
1923–1936 рр. Опис. Пол., нім. мови .............................
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Ф. 313 Нафтоперегінний завод Габера у м. Станіслав Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства
(Rafinerja Nafty i Fabryka olejów maszynowych Bracia
Haber. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Stanisławowie), 99 од. зб., 1914, 1920–1939 рр. Описи
1, 1д. Пол., нім. мови .....................................................
Ф. 314 Спирто-дріжджовий завод Лібермана у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Filip i Babeta Liebermann fabryka spiritusu i drożdźy
prasowanych w Stanisławowie. Spółka akcyjna),
35 од. зб. 1912–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................
Ф. 315 Екстрактний завод Гайдингера у м. Станіслав Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (Fab
ryka ekstraktów garbarskich K. Haidinger i Spółka w
Stanisławowiе), 4 од. зб., 1935–1938 рр. Опис. Нім.,
пол. мови .........................................................................
Ф. 316 Станіславський міський газовий завод, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Gazownia miejska w Stanisławowie), 7 од. зб., 1923–
1934 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 317 Друкарня Хованця у м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Drukarnia
i litografja Stanisława Chowańca w Stanisławowie),
23 од. зб., 1908–1938 рр. Опис. Нім., пол. мови ..........
Ф. 318 Публічна початкова школа І ступеня з українською
мовою викладання у с. Будилів Снятинського повіту Станіславського воєводства (Publiczna Szkoła Po
wszechna stopnia I z ruskiem językiem nauczania w
Budyłowie), 98 од. зб., 1874–1939 рр. Опис. Пол. мова
Ф. 319 Публічна початкова школа І ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Хмелівка Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (Pu
bliczna Szkoła Powszechna stopnia I z polsko-ruskiem
językiem nauczania w Chmielówce), 48 од. зб., 1907–
1939 рр. Опис. Укр., пол. мови ......................................
Ф. 320 Єврейська релігійна громада у м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства (Gmina
wyznaniowa żydowskia w Kołomyi), 16 од. зб., 1931–
1939 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 321 Єврейська релігійна громада у м. Заболотів Снятинського повіту Станіславського воєводства (Gmina
wyznaniowa żydowskia w Zabłotowie), 8 од. зб., 1931–
1939 рр. Опис. Пол. мова .............................................
Ф. 322 Єврейська релігійна громада у м-ку Княгиничі Рогатинського повіту Станіславського воєводства (Gmina
wyznaniowa żydowskia w Knihyniczach), 7 од. зб.,
1931–1938 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 323 Косівський повітовий суд, м. Косів Косівського повіту (C. k. Sąd powiatowy w Kosowie), 1074 од. зб.,
1897–1918 рр. Опис. Пол. мова ....................................
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Ф. 324 Магазин електротехнічних приладів “Електро-Гольдер” у м. Станіслав Станіславського повіту Стані
славського воєводства (“Elektro-Holder”. Zakład
Radio-Elektrotechniczne w Stanisławowie), 8 од. зб.,
1929–1938 рр. Опис. Пол., нім. мови .............................
Ф. 325 Єврейська релігійна громада у м. Станіслав Стані
славського повіту Станіславського воєводства (Izra
elicka Gmina wyznaniowa w Stanisławowiе), 22 од. зб.,
1919–1938 рр. Опис. Пол., євр., нім. мови ...................
Ф. 326 Адвокат Гальперн Фрідерік у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Fryderyk Halpern w Stanisławowie), 35 од. зб.,
1912–1938 рр. Опис. Пол. мова ......................................
Ф. 327 Адвокат Рітерман Олександр у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Aleksander Riterman w Stanisławowie), 5 од. зб.,
1912–1932 рр. Опис. Пол. мова .....................................
Ф. 328 Адвокат Ляуфер Якуб у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Jakób Laufer w Stanisławowie), 9 од. зб., 1923–
1937 рр. Опис. Пол. мова ................................................
Ф. 329 Адвокат Шайнман Рудольф у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Rudolf Scheinmann w Stanisławowie), 22 од. зб.,
1931–1939 рр. Опис. Пол. мова .....................................
Ф. 330 Адвокат Маргуліс Л. у м. Станіслав (Adwokat Dr.
L. Marguliss w Stanisławowie), 5 од. зб., 1925–1936 рр.
Опис. Пол. мова ...............................................................
Ф. 331 Адвокат Розенштрайх Адольф у м. Станіслав (Adwokat Dr. Adolf Rosenstreich w Stanisławowie),
5 од. зб., 1926–1934 рр. Опис. Пол. мова ......................
Ф. 332 Адвокат Блюменфельд Максиміліан у м. Станіслав
(Adwokat Dr. Maksymilian Blumenfeld w Stanisławowie),
13 од. зб., 1915–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................
Ф. 333 Адвокат Магнет Абрагам у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Abraham Magnet w Stanisławowie), 2 од. зб., 1919–
1938 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 334 Адвокат Фальк Ізидор у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Izydor Falk w Stanisławowie), 4 од. зб., 1913–
1934 р. Опис. Пол. мова ................................................
Ф. 335 Адвокат Шляймер М. у м. Станіслав (Adwokat
Dr. M. Schleimer w Stanisławowie), 5 од. зб., 1934–
1938 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 336 Адвокат Наглер С. у м. Станіслав (Adwokat Dr.
S. Nagler w Stanisławowie), 10 од. зб., 1930–1939 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 337 Адвокат Йонас С. у м. Станіслав (Adwokat S. Jonas
w Stanisławowie), 5 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол.
мова ..................................................................................
Ф. 338 Адвокат Епштейн Генріх у м. Станіслав (Adwokat
Henryk Epstein w Stanisławowie), 1 од. зб., 1932–
1933 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
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Ф. 339 Адвокат Кальмус Макс у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Maks Kalmus w Stanisławowie), 1 од. зб., 1937–
1938 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 340 Адвокат Фішлер Герман у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Fischler Herman w Stanisławowie), 12 од. зб., 1926–
1939 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 341 Адвокат Вільдер Оскар у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Oskar Wilder w Stanisławowie), 1 од. зб., 1931–
1932 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 342 Адвокат д-р Партицький Йосиф у м. Станіслав (Адвокат д-р Партицкий в Станіславові), 79 од. зб., 1919–
1938 рр. Опис. Пол., укр. мови. .....................................
Ф. 343 Адвокат Гольдер І. у м. Станіслав (Adwokat
Dr. I. Holder w Stanisławowie), 1 од. зб., 1936–1938 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 344 Адвокат Сойхер Генріх у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Henryk Soicher w Stanisławowie), 6 од. зб., 1935–
1939 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 345 Адвокат Срібний Микола у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Mikołaj Sribny w Stanisławowie), 1 од. зб., 1934 р.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 346 Адвокат Гольденберг Олександр у м. Станіслав
(Adwokat Dr. Aleksander Goldenberg w Stanisławowie),
5 од. зб., 1922–1931 рр. Опис. Пол. мова .....................
Ф. 347 Адвокат Волянський Ян у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Jan E. Wolański w Stanisławowie), 3 од. зб., 1934–
1938 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 348 Адвокат Зайнфельд Макс у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Max Seinfeld w Stanisławowie), 2 од. зб., 1907–
1909 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 349 Адвокат Ридет Фердинанд у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Ferdinand Rydet w Stanisławowie), 28 од. зб., 1922–
1939 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 350 Адвокат Доллер С. у м. Станіслав (Adwokat Dr.
S. Doller w Stanisławowie), 1 од. зб., 1926–1927 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 351 Адвокат Бухвальтер Давид у м. Станіслав (Adwokat
Mr. Dawid Buchwalter w Stanisławowie), 10 од. зб.,
1935–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 352 Адвокат Целлер Й. у м. Станіслав (Adwokat Celler
J. w Stanisławowie), 1 од. зб., 1938 р. Опис. Пол. мова
Ф. 353 Адвокат Заславський Еліаш у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Elіasz Zasławski w Stanisławowie), 2 од. зб., 1929–
1936 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 354 Адвокат Гессель П. у м. Станіслав (Adwokat Dr.
P. Hessel w Stanisławowie), 3 од. зб., 1928–1937 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 355 Адвокат Курись Станіслав у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Stanisław Kuryś w Stanisławowie), 2 од. зб., 1932–
1937 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
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Ф. 356 Адвокати Мослер І. і Цукерман М. у м. Чортків
(Adwokaci Dr. I. Mosler, Dr. M. Zuckerman, Czortków),
2 од. зб., 1929–1938 рр. Опис. Пол. мова ......................
Ф. 357 Адвокат Орський Болеслав у м. Станіслав (Adwokat
Dr. Bolesław Orski w Stanisławowie), 15 од. зб., 1922–
1939 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 358 Станіславський воєводський “Секретаріат порозуміння польських суспільних організацій”, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Wojewόdzki Sekretariat Porozumiewawczy Polskich
Organizacji Społecznycn w Stanisławowie), 21 од. зб.,
1937–1939 рр. Опис. Пол. мова ......................................
Ф. 359 Публічна початкова школа ІІІ ступеня у м. Рожнятів Долинського повіту Станіславського воєвод
ства (Siedmio-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna
w Rożniatowie), 1 од. зб., 1937–1938 рр. Опис. Пол.
мова ..................................................................................
Ф. 360 Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Павелче Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (Pub
liczna Szkoła Powszechna 5-klasowa dwyjęzyczna w
Pawelczu), 1 од. зб., 1930–1931 рр. Опис. Пол. мова ...
Ф. 361 Станіславське воєводське об’єднання Cоюзу громадської праці жінок, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства (Zrzeszenie wojewódzkie
Zwiazku pracy obywatelskiej kobiet w Stanisławowie),
19 од. зб., 1933–1938 рр. Опис. Пол. мова ....................
Ф. 362 Станіславський гурток “Слов’янського об’єднання
жінок”, м. Станіслав Станіславського повіту Стані
славського воєводства (Słowiańskie Zjednoczenie
Kobiet. Koło w Stanisławowie), 9 од. зб., 1931–1936 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 363 Станіславське окружне правління “Об’єднання залізничних техніків”, м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства (Zarząd Okręgowy
Zrzeszenia Technikόw Kolejowych Rzeczypospolitej
Polskiej w Stanisławowie), 6 од. зб., 1933–1936 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Ф. 364 Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Сваричів Долинського повіту Станіславського воєводства (Publiczna
Szkoła Powszechna stopnia II z polsko- ruskiem językiem
nauczania w Swaryczowie), 56 од. зб., 1915–1939 рр.
Опис. Укр., пол. мови ......................................................
Ф. 365 Станіславський воєводський союз “Млодей всі”,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства (Wojewόdzki Związek Młodej Wsi w Sta
nisławowie), 5 од. зб., 1938–1939 рр. Опис. Пол. мова ....
Ф. 366 Товариство приятелів наук у м. Станіслав Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Towarzystwо
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Ф. 367

Ф. 368

Ф. 369

Ф. 370

Ф. 371

Ф. 372

Ф. 373

Ф. 374

Ф. 375

Przyjaciół Nauk w Stanisławowie), 4 од. зб., 1938–
1939 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Станіславське відділення “Товариства з вивчення історії оборони Львова та Південно-східних воєводств”,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Towarzystwo Badania Historji Obrony
Lwowa i Wojewόdztw Południowo-Wschodnich. Oddział
Stanisławowski), 8 од. зб., 1927–1935 рр. Опис. Пол.
мова .................................................................................
Станіславське відділення “Польського татранського товариства”, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie. Oddział Stanisławowski), 44 од. зб., 1912–
1937 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Станіславський міжкомунальний союз курортнотуристичних справ “Карпати Східні”, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(“Karpaty Wschodnie”. Wojewόdzki Związek Między
komunalny gmin mieskich i wiejskich oraz powiatów
letniskowych wojew. Stanisławowskiego dla popierania
spraw letniskowych i turystycznych. 56 од. зб., 1936–
1939 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Експозитура головного правління “Товариства приятелів Гуцульщини” у м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Towarzystwo
Przyjaciół Huculszczyzny. Ekspozytura Zarządu Głόw
nego w Stanisławowie), 47 од. зб., 1933–1937 рр. Опис.
Пол. мова ........................................................................
Станіславське відділення Польського політехнічного товариства, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства (Polskie Towarzystwo
Pоlitechniczne. Oddział w Stanisławowie), 4 од. зб.,
1931–1934 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Рожнятівський гродський суд, м. Рожнятів Долин
ського повіту Станіславського воєводства (Sąd grodzki
w Rożniatowie), 53 од. зб., 1917–1939 рр. Опис. Пол.
мова .................................................................................
Філія “Союзу українок” у м. Станіслав Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Філія Союзу Українок у Станиславові), 2 од. зб., 1934–1938 рр.
Опис. Укр. мова ..............................................................
Болехівський гродський суд, м. Болехів Долинського повіту Станіславського воєводства (Sąd grodzki
w Bolechowie), 19 од. зб., 1924–1939 рр. Опис. Пол.
мова .................................................................................
Початкова школа ІІІ ступеня ім. Нотр Дам у м. Тлумач Тлумацького повіту Станіславського воєводства
(Szkoła Powszechna 7-klasowa im. Notre Dame w
Tłumaczu), 3 од. зб., 1930–1933 рр. Опис. Пол. мова ..
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Ф. 376 Долинський гродський суд, м. Долина Долинського повіту Станіславського воєводства (Sąd grodzki w
Dolinie), 18 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Пол. мова .....
Ф. 377 Гурток Українського педагогічного товариства “Рідна школа” ім. Івана Мазепи у с. Тулуків Снятинського повіту Станіславського воєводства (Кружок УПТ
“Рідна школа” ім. Івана Мазепи у Тулукові), 5 од. зб.,
1936–1939 рр. Опис. Укр. мова ......................................
Ф. 378 Філія товариства “Просвіта” у м. Станіслав Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (Фі
лія Товариства “Просвіта” в Станіславові), 66 од. зб.,
1909–1939 рр. Опис, огляд. Укр. мова ..........................
Ф. 379 Читальня товариства “Просвіта” у с. Бринь Стані
славського повіту Станіславського воєводства (Читальня “Просвіти” в Брині), 1 од. зб., 1932–1938 рр.
Опис. Укр. мова ...............................................................
Ф. 380 Читальня товариства “Просвіта” у с. Микулинці Снятинського повіту Станіславського воєводства (Читальня “Просвіти” в Микулинцях), 3 од. зб., 1933–1939 рр.
Опис. Укр., пол. мови ......................................................
Ф. 381 Долинський повітовий суд, м. Долина Долинського
повіту (C. k. Sąd powiatowy w Dolinie), 14 од. зб., 1895–
1903, 1907–1924 рр. Опис. Пол. мова ...........................
Ф. 382 Читальня товариства “Просвіта” у с. Хриплин Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства
(Читальня “Просвіти” в Хриплині), 7 од. зб., 1929–
1938 рр. Опис. Укр. мова ................................................
Ф. 383 Читальня товариства “Просвіта” у с. Видинів Снятинського повіту Станіславського воєводства (Читальня “Просвіти” в Видинові), 3 од. зб., 1937–1939 рр.
Опис. Укр. мова ...............................................................
Ф. 384 Бурштинський повітовий суд, м. Бурштин Рогатин
ського повіту (C. k. Sąd powiatowy w Bursztynie),
2 од. зб., 1910–1913 рр. Опис. Пол. мова ......................
Ф. 385 Читальня товариства “Просвіта” у с. Черніїв Стані
славського повіту Станіславського воєводства (Читальня “Просвіти” в Чернієві), 5 од. зб., 1933–1938 рр.
Опис. Укр. мова ...............................................................
Ф. 386 Читальня товариства “Просвіта” у с. Троїця Снятинського повіту Станіславського воєводства (Читальня “Просвіти” в Трійці), 2 од. зб., 1938–1939 рр.
Опис. Укр. мова ...............................................................
Ф. 387 Читальня товариства “Просвіта” у с. Тулуків Снятинського повіту Станіславського воєводства (Читальня “Просвіти” в Тулукові), 2 од. зб., 1930–1938 рр.
Опис. Укр. мова ...............................................................
Ф. 388 Місцеве відділення Союзу української поступової
молоді ім. М. Драгоманова “Каменярі” у с. Видинів
Снятинського повіту Станіславського воєводства
(Місцевий Союз Української Поступової Молоді
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ім. М. Драгоманова “Каменярі” у Видинові), 2 од. зб.,
1935–1939 рр. Опис. Укр. мова .....................................
Гурток Крайового господарського товариства “Сільський господар” у с. Троїця Снятинського повіту
Станіславського воєводства (Кружок Крайового Го
сподарського Товариства “Сільський Господар” в
Трійци), 2 од. зб., 1939 р. Опис. Укр. мова ..................
Гурток Крайового господарського товариства “Сільський господар” у м-ку Солотвина Надвірнянського
повіту Станіславського воєводства (Кружок Крайового Господарського Товариства “Сільський Господар” в Солотвині), 2 од. зб., 1936–1938 рр. Опис. Укр.
мова .................................................................................
Рожнятівський повітовий суд, м. Рожнятів Долин
ського повіту (C. k. Sąd powiatowy w Rożniatowie),
6 од. зб., 1907–1913 рр. Опис. Пол. мова .....................
Болехівський повітовий суд, м. Болехів Долинського
повіту (C. k. Sąd powiatowy w Bolechowie), 7 од. зб.,
1907, 1912–1916 рр. Опис. Пол. мова ..........................
Товариство народного промислу Станіславського воєводства, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства (Towarzystwo Przemysłu
Ludowego Wojewόdztwa Stanisławowskiego w Stani
sławowie), 10 од. зб., 1931–1938 рр. Опис. Пол. мова ..
Нотаріус Шимонович Станіслав у м. Станіслав Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (Dr.
Stanisław Szymonowicz, notarjusz w Stanisławowiе),
7 од. зб., 1933–1935 рр. Опис. Пол. мова .....................
Станіславське окружне правління товариства “Поліцейська сім’я”, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Zarząd Okręgowy
Stowarzyszenia “Rodzina Policyjna” w Stanisławowie),
65 од. зб., 1929–1939 рр. Опис. Пол. мова ...................
Нотаріус Єзьоровський Юліан у м. Снятин Снятин
ського повіту Станіславського воєводства (Jeziorowski
Juljan, notarjusz w Śniatynie), 75 од. зб., 1875–1938 рр.
Опис. Пол., укр. мови .....................................................
Судовий виконавець Снятинського гродського суду,
м. Снятин Снятинського повіту Станіславського
воєводства (Komornik Sądu Grodzkiego w Śniatynie),
387 од. зб., 1928–1939 рр. Опис. Пол. мова .................
Станіславське воєводське правління товариства “Уря
дницька сім’я”, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства (Stowarzyszenie “Rodzina
Urzędnicza”. Zarząd Ziemi Stanisławowskiej), 46 од. зб.,
1933–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Станіславський гурток Товариства державних службовців Польщі, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства (Stowarzyszenie Urzęd
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Ф. 400

Ф. 401
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Ф. 403

Ф. 404

Ф. 405

Ф. 406

Ф. 407

nikόw Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Koło w
Stanisławowie), 16 од. зб., 1927–1934 рр. Опис. Пол.
мова ..................................................................................
Союз державних службовців загальної адміністрації, м. Станіслав Станіславського повіту Станіслав
ського воєводства (Wojewódzki Związek Urzędników
Kancelaryjnych administracyjnych władz politycznych
w Stanisławowie. “Рrzystań urzędnicza” – Związek
Urzędnikόw Państwowych Administracji Ogόlnej w
Stanisławowie), 18 од. зб., 1928–1937 рр. Опис. Пол.
мова ..................................................................................
Станіславський гурток Союзу службовців-юристів
адміністративно-політичних органів, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Stanisławowskie Koło Związku Urzędnikόw-prawnikόw
Administracii politycznej), 6 од. зб., 1923–1929 рр.
Опис. Пол. мова ...............................................................
XVI пластунський курінь ім. Короля Данила у м. Ста
ніслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (XVI Пластовий Курінь ім. Кор. Данила в Станиславові), 14 од. зб., 1921–1934 рр. Опис. Укр. мова ..
XLV пластунський курінь ім. Святослава Завойовника
у с. Павелче Станіславського повіту Станіславського
воєводства (XLV Пластовий Курінь ім. Святослава Завойовника в Павелчі), 9 од. зб., 1921–1929 рр. Опис.
Укр. мова .........................................................................
XI пластунський курінь ім. гетьмана Івана Мазепи у
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства (XI Пластовий Курінь ім. гетьмана Івана Мазепи в Станиславові), 6 од. зб., 1922–1929 рр.
Опис. Укр. мова ...............................................................
Станіславська команда загону “Союзу польських
скаутів”, м. Станіслав Станіславського повіту Ста
ніславського воєводства (Związek Harcerstwa Pol
skiego. Komenda Hufca Harcerzy w Stanisławowie),
3 од. зб., 1929–1935 рр. Опис. Пол. мова ......................
Станіславське окружне товариство “Польського Білого Хреста”, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства (Polski Biały Krzyż. Оkręg
w Stanisławowie), 31 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Пол.
мова ..................................................................................
Публічна початкова школа ІІІ ступеня ім. Т. Шевченка
з польсько-українською мовою викладання у с. Черніїв Станіславського повіту Станіславського воєвод
ства (Управа школи народної 4 кл. ім. Тараса Шевченка в с. Черніїв Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III
imienia Tarasa Szewczenka z polsko-ruskiem językiem
nauczania w Czerniejowie), 103 од. зб., 1876–1939 рр.
Опис. Укр., пол. мови ......................................................
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Ф. 408 Станіславська окружна лижна секція “Залізничного товариства військової підготовки”, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєвод
ства (Okregowa Sekcja Narciarska Kolejowego Przy
sposobiеnia Wojskowego w Stanisławowie), 15 од. зб.,
1932–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 409 Станіславське підокружне правління польського
“Стрілецького союзу”, м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства (Związek Strze
lecki. Zarząd podokręgu Stanisławów), 16 од. зб., 1929–
1939 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Ф. 410 Станіславський окружний комітет Союзу пеовяків,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства (Zarząd okręgowy Związku Peowiakόw w
Stanisławowie), 17 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Пол.
мова .................................................................................
Ф. 411 Городенківський гурток “Загального союзу унтерофіцерів запасу Польщі”, м. Городенка Городенків
ського повіту Станіславського воєводства (Ogόlny
Związek Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Pol
skiej. Zarząd Кoła w Horodence), 12 од. зб., 1934–
1939 р. Опис. Пол. мова ................................................
Ф. 412 Станіславська контрольно-торгoвельна комісія, м. Ста
ніслав Станіславського повіту Станіславського воє-
водства (Komisia targowiskowa nadzorcza w Sta
nisławowie), 11 од. зб., 1927–1939 рр. Опис. Пол.
мова .................................................................................
Ф. 413 Публічна початкова школа ІІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Підмихайля
Калуського повіту Станіславського воєводства (Pu
bliczna Szkoła Powszechna stopnia III z polsko-ruskiem
językiem nauczania w Podmihalu), 12 од. зб., 1932–
1939 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 414 Станіславський окружний комітет товариства “Ліга
морська і колоніальна”, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Liga Morska i
Kolonjalna. Okręg Stanisławowski), 12 од. зб., 1935–
1939 рр. Опис. Пол мова ...............................................
Ф. 415 Станіславське окружне сільськогосподарське това
риство, м. Станіслав Станіславського повіту Ста
ніславського воєводства (Okręgowe Тowarzystwо
Rolnicze w Stanisławowie), 108 од. зб., 1922–1939 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 416 Сільськогосподарський гурток у с. Пасічна Стані
славського повіту Станіславського воєводства (Kółko
Rolnicze w Pasiecznej), 1 од. зб., 1921 р. Опис. Пол.
мова .................................................................................
Ф. 417 Сільськогосподарський гурток у с. Кінчаки Стані
славського повіту Станіславського воєводства (Kółko
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Ф. 424

Ф. 425
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Ф. 427

Rolnicze w Kunczakah), 1 од. зб., 1927–1936 рр. Опис.
Пол. мова .........................................................................
Сільськогосподарський гурток у с. Тисменичани
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Kółko Rolnicze w Tysmieniczanach), 1 од. зб., 1924–
1934 рр. Опис. Пол. мова ...............................................
Сільськогосподарський гурток у с. Зигмунтівка Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства
(Kółko Rolnicze w Zygmuntowсe), 1 од. зб., 1924–
1932 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Сільськогосподарський гурток у с. Троїця Снятинського повіту Станіславського воєводства (Kółko
Rolnicze w Trojcy), 1 од. зб., 1936–1939 рр. Опис. Пол.
мова ..................................................................................
Станіславський окружний союз футбольних товариств, м. Станіслав Станіславського повіту Стані
славського воєводства (Stanisławowski okręgowy
“Polski Związek Piłki Nożnej”), 31 од. зб., 1929–1939 рр.
Опис. Пол. мова ...............................................................
Постерунок державної поліції у с. Росільна Надвірнянського повіту Станіславського воєводства (Po
sterunek Policji Państwowej w Rosulnej), 21 од. зб.,
1919–1933 рр. Опис. Пол. мова .....................................
Станіславський спортивний клуб “Стрілець, раз-дватри”, м. Станіслав Станіславського повіту Станіслав
ського воєводства (Klub Sportowy “Strzelec Raz-DwaTrzy” w Stanisławowie), 7 од. зб., 1937–1939 рр. Опис.
Пол. мова .........................................................................
Станіславський спортивний клуб “Ревера”, м. Ста
ніслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Stanisławowski klub sportowy “REWERA”),
39 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова ...................
Станіславське окружне відділення Союзу спортивних товариств Польщі “Сокіл”, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства (Związek Towarzystw Gimnastycznych “Sokόł” w
Polsce. Dzielnica Małopolska. Okręg Stanisławowski),
25 од. зб., 1912,1921–1939 рр. Опис. Пол. мова ...........
Тлумацьке відділення Союзу спортивних товариств Польщі “Сокіл”, м. Тлумач Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Towarzystwo Gi
mnastyczne “Sokόł” w Tłumaczu. Okręg Stanisławόw,
Dzіelnica Małоpolska), 13 од. зб., 1924–1937 рр. Опис.
Пол. мова .........................................................................
Гурток українського спортивного товариства “Сокіл” у с. Залуква Станіславського повіту Станіслав
ського воєводства, 5 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Укр.
мова ..................................................................................
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Ф. 428 Гурток українського спортивного товариства “Сокіл”
у с. Тулуків Снятинського повіту Станіславського
воєводства (Руханково-спортове Т-во “Сокіл” в Тулукові), 5 од. зб., 1934–1939 рр. Опис. Укр. мова ...........
Ф. 429 Гурток українського спортивного товариства “Сокіл”
у с. Хриплин Станіславського повіту Станіславського
воєводства, 2 од. зб., 1933–1939 рр. Опис. Укр. мова
Ф. 430 Нотаріус Строцький Ізидор у м. Отинія Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Strocki Izydor,
notarjusz w Otynіi), 40 од. зб., 1899–1939 рр. Опис.
Пол. мова ........................................................................
Ф. 431 Каса взаємодопомоги рядового складу державної
поліції Станіславського воєводства, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Kasa samopomocy szeregowych Рolicji Рaństwowej
Wojewόdztwа Stanisławowskiego w Stanisławowie),
102 од. зб., 1925–1939 рр. Опис. Пол. мова .................
Ф. 432 Постерунок державної поліції у с. Верхня Калуського
повіту Станіславського воєводства (Posterunek Policji
Państwowej w Wierchnie), 8 од. зб., 1923–1932 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 433 Станіславське окружне об’єднання споживчих товариств залізничників, м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства (Dyrekcja Związku
Okręgowego Stowarzyszeń Spożywczych Pracownikow
Kolejowych Dyr. Stanisławówskej), 7 од. зб., 1919 –
1936 рр. Опис. Пол. мова ..............................................
Ф. 434 Постерунок державної поліції у с. Тарновиця Пільна Тлумацького повіту Станіславського воєводства
(Posterunek Policji Państwowej w Tarnowicy), 5 од. зб.,
1925–1932 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 435 Станіславська філія Українського фотографічного товариства, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства (Українське Фотографічне Товариство. Філія в Станиславові), 5 од. зб., 1932–
1939 рр. Опис. Укр. мова ...............................................
Ф. 436 Станіславське відділення товариства “Поліцейський
будинок здоров’я”, м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства (Stowarzyszeniе
“Policyjny Dom Zdrowia” w Stanisławowie), 49 од. зб.,
1924–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Ф. 437 Коломийське повітове управління державної поліції,
м. Коломия Коломийського повіту Станіславського
воєводства (Komenda Powiatowa Policji Państwowej w
Kołomyji), 3 од. зб., 1939 р. Опис. Пол. мова ..............
Ф. 438 Станіславський окружний “Союз протипожежної охорони Польщі”, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Okręgowy Związek
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215
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133

Ф. 439

Ф. 440

Ф. 441

Ф. 442

Ф. 443

Ф. 444

Ф. 445

Ф. 446

Straży Pożarnych w Stanisławowie), 138 од. зб., 1932–
1939 рр. Опис. Пол. мова ................................................
Товариство протипожежної охорони “Січ” у с. Хриплин Станіславського повіту Станіславського воєвод
ства (Тов. пожарно охотничої сторожі “Січ” в Хриплині), 2 од. зб., 1925–1937 рр. Опис. Укр. мова ...........
Спортивно-протипожежне товариство “Січ” у с. Стецева Снятинського повіту Станіславського воєводства (Товариство гімнастичне і сторожі огневої “Січ”
у Стецевій), 1 од. зб., 1908–1922 рр. Опис. Укр. мова
Управління з регуляції річок Бистриця Надвірнянська
та Бистриця Солотвинська, м. Станіслав Станіслав
ського повіту (C. K. Kierownictwo budowy regulacyi
“Bystrzyc” w Stanisławowie), 45 од. зб., 1888–1921 рр.
Опис. Пол. мова ...............................................................
Товариство опіки над ув’язненими та їх сім’ями у
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Towarzystwo opieki nad wieźniami i ich
rodzinami w Stanisławowie), 3 од. зб., 1932–1938 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Станіславський окружний комітет Товариства допомоги польським емігрантам, м. Станіслав Стані
славського повіту Станіславського воєводства (To
warzystwo Pomocy Polonii Zagranicznej. Zarząd okręgu
w Stanisławowie), 16 од. зб., 1935–1939 рр. Опис. Пол.
мова ..................................................................................
Станіславський воєводський комітет допомоги по
льським студентам, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Wojewόdzki
komitet pomocy polskiej młodzieży akademickiej w
Stanisławowie), 32 од. зб., 1927–1938 рр. Опис. Пол.
мова ..................................................................................
Публічна початкова школа ІІІ ступеня з польською
мовою викладання ім. св. Юзефа у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia (7-klasowa) im.
Św. Józefa w Stanisławowie), 15 од. зб., 1919–1939 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Експозитура з регуляції ріки Дністер, м. Заліщики Заліщицького повіту Тернопільського воєводства

289–290

279

279

194–195

297

296

292

259

У 1955 р.
переданий до
Держархіву
Тернопіль
ської області

Ф. 447 Станіславський воєводський комітет Ліги проти
повітряної і протихімічної оборони Польщі, м. Ста
ніслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Wojewόdzki Оkrąg Ligi Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej w Stanisławowie), 65 од. зб., 1924–
1939 рр. Опис. Пол. мова ............................................... 183–184
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Ф. 448 Церква с. Волоска Долинського повіту
Ф. 449 Церква с. Путятинці Рогатинського повіту
Ф. 450 Церква с. Чесники Рогатинського повіту
Ф. 451 Церква м. Болехів Долинського повіту
Ф. 452 Церква с. Любківці Снятинського повіту
Ф. 453 Церква м. Снятин Снятинського повіту
Ф. 454 Церква с. Демиче Снятинського повіту
Ф. 455 Церква с. Тулуків Снятинського повіту
Ф. 456 Церква с. Підпечари Станіславського повіту
Ф. 457 Церква с. Угорники Станіславського повіту
Ф. 458 Церква с. Загвіздя Станіславського повіту
Ф. 459 Церква с. Черніїв Станіславського повіту
Ф. 460 Церква с. Олешків Станіславського повіту
Ф. 461 Церква с. Тисменичани Станіславського повіту
Ф. 462 Церква м. Тисмениця Тлумацького повіту
Ф. 463 Церква с. Марківці Тлумацького повіту
Ф. 464 Церква с. Хом’яківка Тлумацького повіту
Ф. 465 Церква с. Добротів Надвірнянського повіту
Ф. 466 Церква с. Красне Надвірнянського повіту
Ф. 467 Церква с. Майдан Надвірнянського повіту
Ф. 468 Церква с. Глинки Надвірнянського повіту
Ф. 469 Церква с. Колянки Городенківського повіту
Ф. 470 Церква с. Далешево Городенківського повіту
Ф. 471 Церква с. Русів Снятинського повіту
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Ф. 472 Церква с. Ланчин Надвірнянського повіту
Ф. 473 Церква с. Коростовичі Рогатинського повіту
Ф. 474 Церква м. Бурштин Рогатинського повіту
Ф. 475 Церква с. Пістинь Косівського повіту
Ф. 476 Церква с. Старий Косів Косівського повіту
Ф. 477 Церква с. Шешори Косівського повіту
Ф. 478 Церква с. Келихів Снятинського повіту
Ф. 479 Церква с. Вербовець Косівського повіту
Ф. 480 Церква с. Заболотів Снятинського повіту
Ф. 481 Церква с. Залуччя Снятинського повіту
Ф. 482 Церква с. Попільники Снятинського повіту
Ф. 483 Церква с. Беньківці Снятинського повіту
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Ф. 484 Постерунок державної поліції у м. Надвірна Надвірнянського повіту Станіславського воєводства (Po
sterunek Policji Państwowej w Nadwόrnej), 24 од. зб.,
1920–1932 рр. Опис. Пол. мова ..................................... 153
Ф. 485 Управління з регуляції ріки Дністер, м. Жидачів Жи- У 1955 р.
передано до
дачівського повіту
Ф. 486 Управління з регуляції річки Лімниця, м. Калуш Калуського повіту (C. K. Kierownictwo regulacyi Łomnicy
w Kałuszu), 9 од. зб., 1900–1911 рр. Опис. Пол. мова ..
Ф. 487 Управління з регуляції річки Сівка, м. Калуш Калуського повіту (Regulacya rzeki Siwki. Kierownictwo
budowy w Kałuszu), 2 од. зб., 1908–1914 рр. Опис. Пол.
мова ..................................................................................
Ф. 488 Управління з регуляції річки Ворона, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Regulacya rzeki Worony. Кierownictwo budowy), 6 од. зб.,
1911–1937, 1942–1943 рр. Опис. Пол., нім. мови ...............
Ф. 489 Коломийське повітове управління з врегулювання
земельних спорів, м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства (Powiatowy urząd ro
zjemczy do spraw majątkowych posiadaczy mniejszych
gospodarstw wiejskich w Kołomyi), 303 од. зб., 1928–
1939 р. Опис. Пол. мова .................................................
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Держархіву
Дрогобицької
області

196

196

195

213

Ф. 490 Кутський гродський суд, м. Кути Косівського повіту
Станіславського воєводства (Sąd grodzki w Kutach),
20 од. зб., 1931–1939 рр. Опис. Пол. мова ................... 100
Ф. 491 Нотаріус Худзицький Збігнев у м. Печеніжин Коло
мийського повіту Станіславського воєводства (Chu
dzicki Zbigniew, notarjusz w Peczeniżynie), 14 од. зб.,
1895–1932 рр. Опис. Пол. мова .................................... 121
Ф. 492 Церква с. Химчин Косівського повіту
Приєднаний
до ф. 631

Ф. 493 Косівський гродський суд, м. Косів Косівського повіту
Станіславського воєводства (Sąd grodzki w Kosowie),
2522 од. зб., 1918–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови ...... 99–100
Ф. 494 Церква с. Михальче Городенківського повіту
Приєднаний
Ф. 495 Церква м. Богородчани Богородчанського повіту
Ф. 496 Яблунівський гродський суд, м-ко Яблунів Коломийського повіту Станіславського воєводства (Sąd
grodzki w Jabłonowie), 27 од. зб., 1914, 1929–1939 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Ф. 497 Публічна початкова школа І ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Крихівці Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (Pu
bliczna Szkoła Powszechna stopnia I z polsko-ruskiem
językiem nauczania w Krechowcach), 20 од. зб., 1908–
1938 рр. Опис. Укр., пол. мови. .....................................
Ф. 498 Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Опришівці Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (Pu
bliczna Szkoła Powszechna II Stopnia z ruski-polskim
językiem nauczania w Opryszowcach), 28 од. зб., 1882–
1939 рр. Опис. Укр., пол. мови ......................................
Ф. 499 Публічна початкова школа І ступеня з українською
мовою викладання у с. Чукалівка Станіславського
повіту Станіславського воєводства (Publiczna Szkoła
Powszechna stopnia I z ruskiem językiem nauczania w
Czukałowce), 27 од. зб., 1907–1939 рр. Опис. Укр.,
пол. мови .........................................................................
Ф. 500 Публічна початкова школа ІІ ступеня у с. Радча
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Publiczna Szkoła Powszechna drugiego stopnia w Ra
dczy), 17 од. зб., 1921–1938 рр. Опис. Пол. мова ........
Ф. 501 Коломийський окружний суд, м. Коломия Коломий
ського повіту (С. к. Sąd obwodowy w Kołomyji),
818 од. зб., 1807–1810, 1868–1939 рр. Опис. Нім., пол.,
укр. мови .........................................................................
Ф. 502 Коломийський гродський суд, м. Коломия Коломий
ського повіту Станіславського воєводства (Sąd gro
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до ф. 631
Приєднаний
до ф. 631

104

256

256
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Ф. 503
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Ф. 505

Ф. 506

Ф. 507

Ф. 508
Ф. 509

Ф. 510
Ф. 511

Ф. 512

dzki w Kołomyji), 589 од. зб., 1917–1939 рр. Опис.
Укр., пол. мови. ................................................................ 99
Єврейська релігійна громада у м. Тлумач Тлумацького
повіту Станіславського воєводства (Gmina wyznaniowa
żydowskia w Tłumaczu), 6 од. зб., 1931–1936 рр. Опис.
Пол. мова ......................................................................... 271
Станіславська греко-католицька єпископська конси
сторія, м. Станіслав Станіславського повіту Стані
славського воєводства (Епископська Консисторія Ста
ниславôвска), 1199 од. зб., 1788–1944 рр. Опис, огляд.
Лат., нім., пол., укр. мови .............................................. 266–267
Станіславський воєводський громадський комітет допомоги безробітним у зимовий період, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Wojewόdzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Be
zrobotnym w Stanisławowie), 68 од. зб., 1937–1939 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................. 222
Нотаріус Ганас Ян у м-ку Яблунів Печеніжинського повіту Станіславського воєводства (Jan Hanas,
notarjusz w Jabłonowie), 18 од. зб., 1908–1926 рр. Опис.
Пол. мова ......................................................................... 122
Нотаріус Бушинський Владислав у м. Заболотів
Снятинського повіту Станіславського воєводства
(Władysław Buszyński, notarjusz w Zabłotowie),
6 од. зб., 1918–1925 рр. Опис. Пол. мова ...................... 120
Нотаріус Лушпинський Володимир у м. Косів Косів
ського повіту (Łuszpinski Włodzimierz, с. к. notaryusz
w Kosowie), 19 од. зб., 1876–1903 рр. Опис. Пол. мова 120
Нотаріус Ума Казимир у с. Жаб’є Косівського повіту
Станіславського воєводства (Uhma Kazimierz, notarjusz
w Źabiem), 7 од. зб., 1900–1902, 1907, 1923 рр. Опис.
Пол. мова ......................................................................... 120
Нотаріус Горовіц Йона у м-ку Гвіздець Коломий
ського повіту (Jonasz Horowitz, notarjusz w Gwoźdźcu),
21 од. зб., 1887–1920 рр. Опис. Пол., нім., укр. мови ... 119
Станіславське окружне Товариство сприяння розбудові початкових шкіл, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Towarzystwo
Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych.
Zarząd Komitetu Obwodowego w Stanisławowie),
29 од. зб., 1933–1939 рр. Опис. Пол. мова ................... 297–298
Львівське відділення страхового управління робітни- У 1956 р.
переданий до
ків і службовців, м. Львів

Філіалу ЦДІА
УРСР у Львові

Ф. 513 Державне управління з працевлаштування й опіки над емігрантами у м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Państwowy
Urząd Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami w
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Ф. 514

Ф. 515
Ф. 516
Ф. 517

Ф. 518

Ф. 519

Ф. 520

Ф. 521
Ф. 522

Ф. 523

Ф. 524

Ф. 525

Stanisławowie), 103 од. зб., 1922–1934 рр. Опис. Пол.
мова .................................................................................
Публічна початкова школа І ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Виноград Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Publiczna
Szkoła Powszechna stopnia I z polsko-ruskiem językiem
nauczania w Winogradie), 45 од. зб., 1921–1939 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Городенківський повітовий суд, м. Городенка Городенківського повіту (C. k. Sąd powiatowy w Horodence),
7 од. зб., 1902, 1908–1914 рр. Опис. Пол. мова ............
Станіславський повітовий відділ, м. Станіслав Ста
ніславського повіту (Wydział powiatowy w Sta-ni
sławowie), 10 од. зб., 1884–1913 рр. Опис. Пол. мова ...
Командування 11-тої Дивізії піхоти у м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Dowódca 11 Dywizji Piechoty, Stanisławów), 3 од. зб.,
1924–1925 рр. Опис. Пол. мова .....................................
Снятинська міська управа, м. Снятин Снятинського
повіту Станіславського воєводства (Zarząd miejski w
Śniatynie), 8 од. зб., 1916–1935 рр. Описи 1, 1 д. Пол.
мова .................................................................................
Коломийський шкільний інспекторат, м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
(Inspektorat Szkolny w Kołomyi), 120 од. зб., 1908–
1939 рр. Описи 1, 1д; огляд. Пол. мова .........................
Станіславський воєводський регіональний комітет,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського
воєводства (Regionalny Кomitet Wojewόdztwа Sta
nisławowskiego), 9 од. зб., 1926–1929 рр. Опис. Пол.
мова .................................................................................
Міська управа м. Княгинин Станіславського повіту
Станіславського воєводства (Urząd miejski w Knihininmieście), 8 од. зб., 1920–1924 рр. Опис. Пол. мова ......
Снятинське повітове відділення Союзу інвалідів війни Польщі, м. Снятин Снятинського повіту Станіслав
ського воєводства (Powiatowe Koło Związku inwalidόw
wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Śniаtynіe),
10 од. зб., 1927–1938 рр. Описи 1, 1д. Пол. мова .........
Станіславська земельна палата, м. Станіслав Ста
ніславського повіту Станіславського воєводства (Sta
nisławowska izba rolnicza w Stanisławowie), 11 од. зб.,
1939 р. Описи 1, 1д. Пол. мова. .....................................
Єврейська релігійна громада у м-ку Отинія Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Izraelicka
gmina wyznaniowa w Otynji), 2 од. зб., 1925–1928 рр.
Опис. Пол. мова ..............................................................
Кооператив “Селянська праця” у с. Стецева Снятин
ського повіту Станіславського воєводства (“Селян
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ський труд”. Кооператива з обмеженою порукою в
Стецеві), 2 од. зб., 1935–1942 рр. Опис. Укр. мова ...... 214
Публічна початкова жіноча школа ІІІ ступеня
ім. З. Красінського у м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства (Publiczna Szko
ła Powszechna stopnia III im. Z. Krasińskiego w Sta
nisławowie), 2 од. зб., 1915–1923 рр. Опис. Пол. мова 258
Гмінна управа с. Княгинин-Колонія Станіславського повіту Станіславського воєводства (Urząd Gminny
w Knihininie-kolonii), 58 од. зб., 1920–1925 рр. Опис.
Пол. мова ......................................................................... 77–78
Станіславське міське поліцейське управління, м. Ста
ніслав Станіславського повіту Тернопільської губернії
(Станиславское Городское Поліцейское Управление),
59 од. зб., 1915–1917 рр. Опис. Рос. мова .................... 124–125
Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Ценява Долин
ського повіту Станіславського воєводства (Publiczna
szkoła Powszechna stopnia II z polsko-ruskiem językiem
nauczania w Ceniawie), 37 од. зб., 1919–1936 рр. Опис.
Укр., пол. мови ................................................................. 250
Публічна початкова чотирикласна мішана школа у
с. Сілець Станіславського повіту Станіславського
воєводства (Publiczna Szkoła Powszechna 4-klasowa
mieszana w Sielcu), 4 од. зб., 1927–1930 рр. Опис. Пол.
мова .................................................................................. 257
Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Ляцьке Шляхетське Тлумацького повіту Станіславського воєводства
(Publiczna Szkoła Powszechna stopnia II z polskoruskiem językiem nauczania w Lackiem Szlacheckiem),
129 од. зб., 1913–1939 рр. Опис. Пол., укр. мови ......... 262
Начальник Надвірнянського повіту, м. Надвірна Надвірнянського повіту Тернопільської губернії (Начальникъ Надворнянскаго уѣзда Тарнопольской губерніи),
2 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова ...................... 59
Дільнична виборча комісія № 33 в с. Мостище Калу
ського повіту Станіславського воєводства (Obwodowa
Komisja wyborсza № 33 w Mościskach), 2 од. зб., 1927–
1928 рр. Опис. Пол. мова ............................................... 55
Долинське повітове староство, м. Долина Долин
ського повіту Станіславського воєводства (Starostwo
Рowiatowe w Doline), 7 од. зб., 1922–1928 рр. Опис.
Пол. мова ......................................................................... 42
Гмінна управа с. Лдзяни Калуського повіту Станіслав
ського воєводства (Urząd Gminny Łdziany), 2 од. зб.,
1927–1928 рр. Опис. Пол. мова ..................................... 75
Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Колоколин
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Рогатинського повіту Станіславського воєводства
(Publiczna Szkoła Powszechna II stopnia z polskoruskiem językiem nauczania w Kołokolinie), 171 од. зб.,
1861–1939 рр. Опис. Нім., укр., пол. мови ...................
Державна гімназія з українською мовою викладання у м. Коломия Коломийського повіту Станіслав
ського воєводства (Państwowe gimnazjum z językiem
wykladowym ruskiem w Kołomyi), 5 од. зб., 1921–
1939 рр. Опис. Укр., пол. мова ......................................
Станіславський промисловий інспекторат, м. Стані
слав Станіславського повіту (C. k. Inspektorat przemysłowy w Stanisławowie), 3 од. зб., 1886–1914 рр.
Опис. Пол., нім. мови. ....................................................
Міська управа м-ка Войнилів Войнилівського повіту Стрийського округу (Urząd miejski w Wojniłowie),
5 од. зб., 1773–1795 рр. Опис. Лат., пол. мови ...........
Комендант залізничної станції Станіслав, м. Станіслав Станіславського повіту Тернопільської губернії
(Комендант железнодорожной станціи Станіслав),
2 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова .................................
Станіславська міська військова міліція, м. Станіслав
Станіславського повіту Тернопільської губернії (Городская военная милиція г. Станіслав), 9 од. зб.,
1916–1917 рр. Опис. Рос. мова .....................................
Коломийська державна жіноча вчительська семінарія, м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства (Panstwowe Seminarium Nauczycielskie
Żeńskie w Kołomyi), 23 од. зб., 1920–1936 рр. Опис.
Пол. мова ........................................................................
Приватна коедукаційна гімназія Українського педагогічного товариства ім. князя Володимира Великого з українською мовою викладання у м. Рогатин
Рогатинського повіту Станіславського воєводства
(Prywatne gimnazjum Ukraińskiego Pedagogicznego To
warzystwa koedukącyjńe im. Księcia Włodzimierza Wie
lkiego z ukraińskim językiem nauczania w Rohatynie),
7 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови ............
Публічна початкова школа І ступеня з польсько-українською мовою викладання у с. Шепарівці Коломийського повіту Станіславського воєводства (Publiczna
Szkoła Powszechna I stopnia z polsko-ruskiem językiem
nauczania w Szeparowcach), 34 од. зб., 1915–1939 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Тлумацька приватна жіноча вчительська семінарія,
м. Тлумач Тлумацького повіту Станіславського воєводства (Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w
Tłumaczu), 25 од. зб., 1924–1936 рр. Опис. Пол. мова
Коломийська приватна жіноча вчительська семінарія
ім. св. Броніслави, м. Коломия Коломийського пові-
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ту Станіславського воєводства (Prywatne Seminarjum
Żeńskie im. św. Bronisławy w Kołomyi), 6 од. зб., 1909–
1932 рр. Опис. Пол. мова ................................................ 236
Коломийська приватна жіноча вчительська семінарія
Українського педагогічного товариства “Рідна школа”,
м. Коломия Коломийського повіту Станіславського
воєводства (Prywatne Seminarjum Nauczycielskie Żeń
skie “Ridna Szkoła” Ukraińskiego Pedagogicznego To
warzystwa w Kołomyi), 42 од. зб., 1912–1932 рр. Опис.
Укр., пол. мови. ................................................................ 236
Станіславська приватна жіноча вчительська семінарія сестер Василіянок, м. Станіслав Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Prywatne
Seminarjum Nauczycielskie Żeńskie S.S. Bazyljanek w
Stanisławowie), 57 од. зб., 1908–1936 рр. Опис. Укр.,
пол. мови .......................................................................... 237–238
Приватна гімназія “Єврейського товариства початкової та середньої школи” у м. Станіслав Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства (Prywatne
Gimnazjum “Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej
i Średniej” w Stanisławowie), 16 од. зб., 1938–1939 рр.
Опис. Пол. мова ............................................................... 247
Державна жіноча гімназія у м. Коломия Коломий
ського повіту Станіславського воєводства (Państwowe
Gimnazjum żeńskie w Kołomyi), 13 од. зб., 1928–
1939 рр. Опис. Пол. мова ................................................ 241
Початкова школа державної жіночої вчительської
семінарії у м. Коломия Коломийського повіту Ста
ніславського воєводства (Szkoła ćwiczeń państwowego Seminarjum Nauczycielskie Żeńskie w Kołomyi),
9 од. зб., 1922–1933 рр. Опис. Пол. мова ...................... 251
Приватна жіноча гімназія Українського педагогічного товариства “Рідна школа” у м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства (Prywatne
Gimnazjum Żeńskie Koła “Ridna Szkoła” U.P.T. w
Kołomyi), 2 од. зб., 1928, 1938 рр. Опис. Пол., укр.
мови ................................................................................. 241
Державна реальна вища гімназія у м. Коломия Коломийського повіту (C. k. realne i wyższe gimnazjum w
Kołomyi), 1 од. зб., 1878 р. Опис. Пол. мова ................ 240
Приватний загальноосвітній жіночий ліцей “Єврейського товариства початкової та середньої школи” у
м. Коломия Коломийського повіту Станіславського
воєводства (Prywatne liceum ogólnokształcący żeńskie
“Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej”
w Kołomyi), 1 од. зб., 1939 р. Опис. Пол. мова ............ 248
Коломийська міська лікарня, м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства (Szpital
powszechny w Kołomyi), 1 од. зб., 1930 р. Опис. Пол.
мова .................................................................................. 223

420

Ф. 556 Державна гімназія ім. Ф. Карпінського у м. Снятин Снятинського повіту Станіславського воєвод
ства (Państwowe Gimnazjum im. F. Karpińskiego w
Śniatynie), 2 од. зб., 1929, 1936 рр. Опис. Пол. мова ..
Ф. 557 Заболотівський гродський суд, м. Заболотів Снятинського повіту Станіславського воєводства (Sąd
grodzki w Zabłotowie), 3 од. зб., 1933–1937 рр. Опис.
Пол. мова ........................................................................
Ф. 558 Нотаріус Доляіс Владислав у м. Тлумач Тлумацького
повіту (Władysław Dolais, c. k. notaryusz w Tłumaczu),
136 од. зб., 1910–1920 рр. Опис. Пол. мова .................
Ф. 559 Бурштинський гродський суд, м. Бурштин Рогатин
ського повіту Станіславського воєводства (Sąd grodzki
w Bursztynie), 6 од. зб., 1929, 1931–1933, 1937–1939 рр.
Опис. Пол. мова .....................................................................
Ф. 560 Рогатинський гродський суд, м. Рогатин Рогатинського повіту Станіславського воєводства (Sąd grodzki w
Rohatynie), 8 од. зб., 1933–1938 рр. Опис. Пол. мова
Ф. 561 Жаб’ївський гродський суд, с. Жаб’є Косівського
повіту Станіславського воєводства (Sąd grodzki w
Żabie), 3 од. зб., 1926, 1936 рр. Опис. Пол. мова ........
Ф. 562 Нотаріус Чехович Ян у м. Болехів Долинського повіту (Czechowicz Jan, c. k. notaryusz w Bolechowie),
34 од. зб., 1909, 1911–1912 рр. Опис. Пол. мова .........
Ф. 563 Гвіздецький гродський суд, м-ко Гвіздець Коломий
ського повіту Станіславського воєводства (Sąd grod
zki w Gwoźdźu), 22 од. зб., 1923–1939 рр. Опис. Пол.
мова ................................................................................
Ф. 564 Печеніжинський гродський суд, м. Печеніжин Коломийського повіту Станіславського воєводства (Sąd
grodzki w Pieczenieżynie), 2 од. зб., 1929 р. Опис. Пол.
мова ................................................................................
Ф. 565 Калуське повітове староство, м. Калуш Калуського повіту Станіславського воєводства (Starostwo
Рowiatowe w Kałuszu), 42 од. зб., 1916–1923 рр. Опис,
огляд. Пол., нім. мови ....................................................
Ф. 566 Рогатинське повітове староство, м. Рогатин Рогатинського повіту (C. к. Starostwo w Rohatynie),
7 од. зб., 1907–1918 рр. Опис, огляд. Пол., нім. мови
Ф. 567 Рогатинське повітове староство, м. Рогатин Рогатин
ського повіту Станіславського воєводства (Starostwo
Рowiatowe w Rohatynie), 105 од. зб., 1914–1925 рр.
Описи 1, 1д; огляд. Пол., нім., укр. мови .....................
Ф. 568 Калуське повітове староство, м. Калуш Калуського
повіту (С. к. Starostwo w Kałuszu), 50 од. зб., 1898–
1923 рр. Описи 1, 1д; огляд. Нім., пол. мови ...............
Ф. 569 Магістратський суд у м. Кути Косівського повіту
Коломийського округу (Sąd magistratualny w Kutach),
98 од. зб., 1800–1867 рр. Опис 1, 1д. Лат., нім., пол.
мови .................................................................................
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Ф. 570 Державна вища гімназія з польською мовою ви
кладання у м. Коломия Коломийського повіту
(C. k. gimnazyum z językiem wykładowym polskim w
Kołomyi), 3 од. зб., 1897, 1906, 1916 рр. Опис. Пол.
мова .................................................................................. 240
Ф. 571 Державна гімназія ім. Казимира Ягеллончика у м. Ко
ломия Коломийського повіту Станіславського воєводства (Państwowe Gimnazjum im. Króla Kazimierza
Jagiellończyka w Kołomyi), 4 од. зб., 1922, 1927–
1928 рр. Опис. Пол. мова ................................................ 240
Ф. 572 Державна гімназія у м. Тлумач Тлумацького повіту
Станіславського воєводства (Państwowe Gimnazjum w
Tłumaczu), 4 од. зб., 1914, 1921, 1923, 1927 рр. Опис.
Пол. мова ......................................................................... 247
Ф. 573 Державна гімназія ім. Петра Скарги у м. Рогатин Ро
гатинського повіту Станіславського воєводства (Pań
stwowe Gimnazjum im. Piotra Skargi w Rohatynie),
3 од. зб., 1928, 1933 рр. Опис. Пол. мова ...................... 241
Ф. 574 Публічна початкова школа з польсько-українською
мовою викладання у с. Чернів Рогатинського повіту
Станіславського воєводства (Publiczna Szkoła Pow
szechna z polsko-ukraińskim językiem w Czerniowie),
33 од. зб., 1873–1939 рр. Опис. Пол. мова .................... 255
Ф. 575 Публічна початкова школа з польсько-українською
мовою викладання у с. Тенетники Рогатинського
повіту Станіславського воєводства (Publiczna Szkoła
Powszechna 2-klasowa dwujęzyczna w Tenetnikach),
17 од. зб., 1902–1929 рр. Опис. Пол. мова .................... 255
Ф. 576 Публічна початкова школа ІІ ступеня з польськоукраїнською мовою викладання у с. Григорів Рога
тинського повіту Станіславського воєводства (Publiczna Szkoła Powszechna stopnia II z dwujęzycznym
językiem nauczania w Hrehorowie), 67 од. зб., 1915–
1939 рр. Опис. Пол. мова ............................................... 254
Ф. 577 Початкова державна жіноча семикласна школа у
м. Кути Косівського повіту Станіславського воєвод
ства (Państwowa Szkoła Powszechna 7-klasowa żeńska
w Kutach), 1 од. зб., 1929 р. Опис. Пол. мова ............... 252
Ф. 578 Приватна міська гімназія ім. Казимира Великого у
м. Кути Косівського повіту (Prywatne Gimnazjum
miejskie im. Kazimierza Wielkiego w Kutach), 2 од. зб.,
1914 р. Опис. Пол. мова ................................................. 241
Ф. 579 Жіночий ліцей сестер Урcулянок у м. Коломия Коломийського повіту (Liceum Żeńskie S. S. Urszulanek w
Kołomyi), 1 од. зб., 1913 р. Опис. Пол. мова ................ 247
Ф. 580 Виділова п’ятикласна жіноча школа ім. Королеви Ядвіги у м. Станіслав Станіславського повіту (Szkoła
Wydziałowa żeńska 5-klasowa im. Królowej Jadwigi w
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Stanisławowie), 3 од. зб., 1893, 1902, 1909 рр. Опис.
Пол. мова ........................................................................
Початкова cемикласна жіноча школа ім. Королеви
Софії у м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Szkoła żeńska Powszechna
7-klasowa im. kr. Zofii w Stanisławowie), 10 од. зб.,
1895–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Виділова п’ятикласна жіноча школа ім. Королеви
Ядвіги у м. Коломия Коломийського повіту (Szkoła
Wydziałowa żeńska 5-klasowa im. król. Jadwigi w Koł
omyi), 1 од. зб., 1911 р. Опис. Пол. мова ......................
Публічна початкова школа у м. Коломия Коломийського повіту Станіславського воєводства (Publiczna
Szkoła Powszechna w Kołomyi), 2 од. зб., 1934–1936 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Народна шестикласна жіноча школа у м. Рогатин Рогатинського повіту (Szkoła ludowa 6-klasowa żeńska w
Rohatynie), 1 од. зб., 1910 р. Опис. Пол. мова .............
Публічна початкова семикласна жіноча школа у
м. Надвірна Надвірнянського повіту Станіславського
воєводства (Siedmio-klasowa Publiczna Szkoła Pow
szechna żeńska w Nadwornej), 1 од. зб., 1929 р. Опис.
Пол. мова ........................................................................
Середня торговельна школа “Товариства торговельної школи” у м. Коломия Коломийського повіту Ста
ніславського воєводства (Średnia Szkoła Handlowa
Towarzystwa Szkoły Handlowej w Kołomyi), 1 од. зб.,
1933 р. Опис. Пол. мова ................................................
Приватна реальна гімназія сестер Урсулянок у м. Коломия Коломийського повіту (Prywatne Gimnazjum
realne S.S. Urszulanek w Kołomyi), 1 од. зб., 1920 р.
Опис. Пол. мова .............................................................
Публічна перепідготовча фахова (торговельна) школа у м. Станіслав Станіславського повіту Станіслав
ського воєводства (Publiczna Szkoła Dokształcająca
Zawodowa (Handlowa) w Stanisławowie), 1 од. зб.,
1935–1938 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Публічна початкова школа ІІІ ступеня ім. С. Жеромського з польсько-українською мовою викладання у
м-ку Букачівці Рогатинського повіту Станіславського воєводства (Publiczna Szkoła Powszechna stopnia
III im. Stefana Żeromskiego z polsko-ruskiem językiem
nauczania w Bukaczowcach), 11 од. зб., 1925–1938 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................
Публічна початкова шестикласна школа з польськоукраїнською мовою викладання у с. Козарі Рогатин
ського повіту Станіславського воєводства (6-klasowa
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia II z polskoruskiem językiem nauczania w Kozarach), 15 од. зб.,
1892–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови ............................
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257

257

251

251
255

253

262

241

263

253

254

Ф. 591 Публічна початкова школа з польсько-українською
мовою викладання у с. Підмихайлівці Рогатинського
повіту Станіславського воєводства (2-klasowa Pu
bliczna Szkoła Powszechna z polsko-ruskiem językiem
nauczania w Podmichałowcach), 2 од. зб., 1936–1939 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................. 254–255
Ф. 592 Коломийський повітовий союз гуртків Українського
педагогічного товариства “Рідна школа”, м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
(Повітовий Союз Кружків Рідної Школи в Коломиї),
11 од. зб., 1912–1938 рр. Опис. Укр., пол. мови ............ 275
Ф. 593 Філія Крайового господарського товариства “Сільський господар” у м. Коломия Коломийського повіту
Станіславського воєводства (Філія Товариства “Сільський господар” в Коломиї), 19 од. зб., 1921–1927,
1933, 1941–1944 рр. Опис. Укр. мова ............................ 281–282
Ф. 594 Коломийський римо-католицький деканат, м. Коломия
Коломийського повіту Станіславського воєводства
(Kołomyensis Dekanatus), 115 од. зб., 1769–1938 рр.
Опис. Лат., пол., нім. мови ............................................ 265–266
Ф. 595 Начальник Долинського повіту, м. Долина Долин
ського повіту Львівської губернії (Начальникъ Долинскаго уѣзда Львовской губерніи), 11 од. зб., 1914–
1915 рр. Опис. Рос. мова ................................................ 56–57
Ф. 596 Начальник Станіславського повіту, м. Станіслав Ста
ніславського повіту Тернопільської губернії (Начальникъ Станиславскаго уѣзда Тарнопольской губерніи),
2 од. зб., 1915 р. Опис. Рос. мова .................................. 61
Ф. 597 Комісар Тлумацького повіту, м. Тлумач Тлумацького
повіту Тернопільської губернії (Тлумачскій уѣздный
комиссаръ Тарнопольской губерніи), 3 од. зб., 1917–
1918 рр. Опис. Рос. мова ............................................... 61
Ф. 598 Публічна початкова школа І ступеня з польсько-українською мовою викладання у с. Довжка Калуського
повіту Станіславського воєводства (Publiczna Szkoła
Powszechna stopnia I z utrakwistycznym językiem
nauczania w Dołżce), 12 од. зб., 1922–1939 рр. Опис.
Укр., пол. мови. ................................................................ 250
Ф. 599 Фабрика нафти і парафіну в м. Надвірна Надвірнян
ського повіту Станіславського воєводства (Fabrika
nafty i parafiny w Nadwórnie), 16 од. зб., 1927–1933 рр.
Опис. Пол. мова .............................................................. 190
Ф. 600 Управління коменданта Армії УНР, м. Станіслав
– Бучач – Кам’янець-Подільський (Управління Коменданта Дієвої Армії У.Н.Р., м. Станіслав – Бучач
– Кам’янець-Подільський), 3 од. зб., 1919–1920 рр.
Опис. Укр., нім. мови ...................................................... 180
Ф. 601 Львівське окружне земельне управління, м. Львів
Львівського воєводства (Okręgowy urząd ziemski we
Lwowie), 166 од. зб., 1919–1928 рр. Опис. Пол. мова 206–207
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Ф. 602 Кооператив “Нове життя” у с. Акрешори Коломий
ського повіту Станіславського воєводства (Кооператива “Нове Життя в Акрешорах”), 1 од. зб., 1928–
1938 рр. Опис. Укр. мова ..............................................
Ф. 603 Коломийська міська військова міліція, м. Коломия
Коломийського повіту Чернівецької губернії (Коломыйская городская военная милиція г. Коломыя),
178 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова .................
Ф. 604 Начальник Печеніжинського повіту, м. Печеніжин
Печеніжинського повіту Чернівецької губернії (Начальникъ Печенѣжинскаго уѣзда Черновецкой губерніи), 59 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова .....
Ф. 605 Комісар Коломийського повіту, м. Коломия Коломийського повіту Чернівецької губернії (Комиссаръ Коломыйскаго уѣзда Черновецкой губерніи), 374 од. зб.,
1914–1918 рр. Опис. Рос. мова .....................................
Ф. 606 Начальна Команда Української Галицької Армії (Начальна Команда Галицької Армії), 15 од. зб., 1919 –
1920 рр. Опис. Укр. мова ..............................................
Ф. 607 Коломийська повітова оціночна комісія, м. Коломия Коломийського повіту Чернівецької губернії,
72 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова ...............................
Ф. 608 Печеніжинський нафтоперегінний завод, м. Печеніжин Коломийського повіту Чернівецької губернії
(Печенѣжинскій Нефтеперегонный Заводъ), 4 од. зб.,
1916–1917 рр. Опис. Рос. мова .....................................
Ф. 609 Урядник військової міліції 8-ї Яблунівської дільниці, м-ко Яблунів Коломийського повіту Чернівецької
губернії (Урядник военной милиціи 8-го Яблонов
скаго участка Коломыйскаго уѣзда), 10 од. зб., 1916–
1917 рр. Опис. Рос. мова ...............................................
Ф. 610 Комендант м. Коломия Коломийського повіту Чернівецької губернії (Комендантъ города Коломеи),
2 од. зб., 1914 р. Опис. Рос. мова .................................
Ф. 611 Джурівські вугільні копальні, с. Джурів Снятинського повіту Чернівецької губернії (Джуровскія Угольныя Копи), 7 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Пол., рос.
мови .................................................................................
Ф. 612 Урядник поліції 3-ї дільниці Коломийського повіту,
с. Вербіж Нижній Коломийського повіту Чернівецької губернії (Урядник 3-го участка Коломыйскаго
уѣзда), 2 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова .........
Ф. 613 Комендант залізничної дільниці станції Коломия,
м. Коломия Коломийського повіту Чернівецької
губернії (Комендантъ железнодорожного участка
ст. Коломыя), 1 од. зб., 1914–1922 рр. Опис. Рос. мова
Ф. 614 Болехівський соляний завод, м. Болехів Долинського повіту Львівської губернії (Болеховскій казенный
соляной заводъ), 2 од. зб., 1914–1915 рр. Опис. Рос.
мова .................................................................................
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214

123–124

59–60

57–58
179
63

190

126–127
62

189

125–126

62

191

Ф. 615 Косівський державний соляний завод, м. Косів
Косівського повіту Чернівецької губернії (Коссовскій
казенный соляной заводъ), 7 од. зб., 1916–1917 рр.
Опис. Рос., пол. мови ...................................................... 191–192
Ф. 616 Урядник військової міліції 4-ої Коршівської дільниці,
с. Коршів Коломийського повіту Чернівецької губернії
(Урядник военной милиціи 4-го Коршевскаго участка
Коломыйскаго уѣзда), 1 од. зб., 1916–1917 рр. Опис.
Рос. мова ......................................................................... 126
Ф. 617 Урядник військової міліції 6-ї Печеніжинської дільниці, м. Печеніжин Коломийського повіту Чернівецької губернії (Урядник военной милиціи 6-го
Печенѣжинскаго участка Коломыйскаго уѣзда),
1 од. зб., 1917 р. Опис. Рос мова ................................... 126
Ф. 618 Комендант залізничної станції Городенка, м. Городенка Городенківського повіту Чернівецької губернії
(Комендантъ железнодорожной станціи Городенка),
1 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова .................................. 62
Ф. 619 Споживчий кооператив “Селянська спілка” у с. Ляхівці Станіславського повіту Станіславського воєводства
(“Селянська спілка”. Загально-хліборобська кооператива по закупу та збуту з відповідальністю уділами в
Ляхівцях), 3 од. зб., 1936–1944 рр. Опис. Укр. мова ... 214
Ф. 620 Споживчий кооператив “Любов” у с. Уїзд Рогатин
ського повіту Станіславського воєводства (“Любов”.
Кооператива з обмеженою порукою в Уїзді), 11 од. зб.,
1925–1944 рр. Опис. Укр. мова ...................................... 215
Ф. 621 Вигодський хімічний завод з переробки деревини,
с. Вигода Долинського повіту Станіславського воєводства, 1 од. зб., 1924–1936 рр., Опис. Пол. мова ...... 191
Ф. 622 Початкова школа у с. Гаврилівка Надвірнянського
повіту Станіславського воєводства (Szkoła Powszechna
w Hawryłowce), 6 од. зб., 1921–1938 рр. Опис. Пол.
мова ................................................................................. 253
Ф. 623 Господарсько-споживчий кооператив “Злука” у с. Довге Калуське Калуського повіту Станіславського воєводства (Господарсько-споживча Спілка “Злука”. Кооператива з обмеженою порукою в Довгім Калускім),
1 од. зб., 1925–1939 рр. Опис. Укр. мова ..................... 215
Ф. 624 Нотаріус Адлерштейн Юзеф у м-ку Гвіздець Коломийського повіту Станіславського воєводства (Dr.
Jόzef Adlerstein, notarjusz w Gwoźdźcu), 498 од. зб.,
1919–1939 рр. Опис. Пол. мова ..................................... 119
Ф. 625 Нотаріус Фрухтман Леон у м. Болехів Долинського повіту (Dr. Fruchtmann Leon, c. k. notaryusz w
Bolechowie), 66 од. зб., 1877–1878 рр. Опис. Пол.
мова .................................................................................. 119
Ф. 626 Повітова команда військового поповнення, м. Ста
ніслав Станіславського повіту Станіславського
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Ф. 627

Ф. 628
Ф. 629
Ф. 630

Ф. 631

Ф. 632
Ф. 633

Ф. 634

Ф. 635
Ф. 636

воєводства (Powiatowa Komenda Uzupełnień, Sta
nisławów), 1 од. зб., 1929–1934 рр. Опис. Пол. мова ..
Марійська конгрегація жінок і дівчат парафії
Станіслав-Гірка, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства (Марійська Конґреґація Женщин і Дівчат в Станиславові-Гірка), 1 од. зб.,
1935–1939, 1948–1949 рр. Опис. Укр. мова .................
Початкова школа у с. Слобідка Коломийського повіту
Станіславського воєводства, 14 од. зб., 1922–1939 рр.
Опис. Укр., пол. мови .....................................................
Громадa с. Тур’я Мала Долинського повіту Стані
славського воєводства (Gromada Turza mała), 1 од. зб.,
1938–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Гмінна управа с. Ковалівка Коломийського повіту
Станіславського воєводства (Urząd Gminny Kowa
lówka), 16 од. зб., 1865–1935 рр. Опис. Пол., укр.
мови .................................................................................
Колекція метричних книг церков, костелів, синагог Станіславського воєводства, 965 од. зб., 1752–
1938 рр. Описи 1–3, географічний покажчик, картотека. Лат., пол., укр. мови ...........................................
Колекція документів з історії освіти періоду ЗУНР,
4 од. зб., 1919–1922 рр. Опис. Укр. мова .....................
Приватна гімназія ім. М. Шашкевича з українською
мовою викладання у м. Долина Долинського повіту
Станіславського воєводства (Українська приватна
гімназия ім. М. Шашкевича з правом прилюдності в
Долині), 8 од. зб., 1913–1923 рр. Опис. Укр. мова ......
Публічна початкова п’ятикласна школа у с. Ключів
Великий Коломийського повіту Станіславського воєводства (Publiczna 5-klasowa Szkoła Powszechna w
Kluczowie-Wielkim), 3 од. зб., 1875–1937 рр. Опис.
Укр., пол. мови ...............................................................
Паславський Стефан-Віктор (Pasławski Stefan-Wik
tor) (1885–1956), станіславський воєвода, 12 од. зб.,
1885–1939 рр. Опис. Пол. мова ....................................
Колекція інформаційних матеріалів для населення,
16 од. зб., 1875–1944 рр. Опис. Укр., пол., нім., рос.,
євр., рум. мови ................................................................
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НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ
ДО ДОКУМЕНТІВ ПЕРІОДУ ДО 1939 року

Описи: 630
Каталоги:
– систематичний;
– тематичний;
– географічний.
Картотеки:
– довідкова з особового складу;
– іменна;
– географічна (до ф. 631 “Колекція метричних книг церков, костелів,
синагог Станіславського воєводства”).
Пофондовий покажчик установ.
Покажчики до описів:
- іменний – до опису 1 фонду “Прокуратура Станіславського окружного суду (ф. 226);
- комбінований – до фонду “Станіславське воєводське бюро фонду
праці” (ф.263);
- географічний – до фонду “Колекція метричних книг церков, костелів, синагог Станіславського воєводства” (ф. 631).
Огляди
Тематичні:
– з історії містобудування, архітектури, охорони пам’яток історії та
культури;
– з історії суспільно-політичного руху, діяльності політичних партій і
організацій Станіславського воєводства в 1921–1939 рр.;
– документи з історії євреїв у фонді Станіславського воєводського управління.
Фондові:
ф. 2 Станіславське воєводське управління, м. Станіслав Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства;
ф. 6 Станіславське повітове староство, м. Станіслав Станіславськогоповіту Станіславського воєводства;
ф. 7 Магістрат м. Станіслав Станіславського повіту;
ф. 8 Коломийське повітове староство, м. Коломия Коломийського
повіту Станіславського воєводства;
ф. 9 Снятинське повітове староство, м. Снятин Снятинського повіту
Станіславського воєводства;
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ф. 10 Печеніжинське повітове староство, м. Печеніжин Печеніжин
ського повіту;
ф. 11 Печеніжинське повітове староство, м. Печеніжин Печеніжин
ського повіту Станіславського воєводства;
ф. 12 Комісар Косівського повіту, м. Косів Косівського повіту Чернівецької губернії;
ф. 15 Комісар Городенківського повіту, м. Городенка Городенківського
повіту Чернівецької губернії;
ф. 26 Богородчанське повітове староство, м. Богородчани Богородчанського повіту Станіславського воєводства;
ф. 27 Станіславська міська управа, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;
ф. 38 Станіславське повітове земельне управління, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства;
ф. 41 Cтаніславський воєводський сільськогосподарський інспекторат Львівської земельної палати, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства;
ф. 43 Станіславське окружне земельне управління, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства;
ф. 58 Станіславська фінансова палата, м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства;
ф. 61 Акціонерне товариство з експлуатації калійних солей “TЕСП”,
м. Львів Львівського воєводства;
ф. 67 Станіславська в’язниця, м. Станіслав Станіславського повіту
Станіславського воєводства;
ф. 68 Станіславське воєводське управління державної поліції,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;
ф. 69 Станіславське повітове управління державної поліції, м. Ста
ніслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;
ф. 91 Тлумацьке повітове староство, м.Тлумач Тлумацького повіту
Станіславського воєводства;
ф. 92 Станіславське воєводське бюро з фінансово-земельних питань,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;
ф. 230 Станіславський окружний суд, м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства;
ф. 231 Станіславський повітовий суд, м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства;
ф. 260 Станіславське відділення еміграційного синдикату, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства;
ф. 262 Станіславський інспекторат праці 45-го округу, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства;
ф. 263 Станіславське воєводське бюро фонду праці, м. Станіслав
Станіславського повіту Станіславського воєводства;
ф. 269 Станіславський шкільний інспекторат, м. Станіслав Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства;
ф. 270 Станіславська повітова шкільна рада, м. Станіслав Станіслав
ського повіту Станіславського воєводства;
ф. 272 Тлумацька повітова шкільна рада, м. Тлумач Тлумацького повіту Станіславського воєводства;
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ф. 378 Філія товариства “Просвіта” у м. Станіслав Станіславського
повіту Станіславського воєводства;
ф. 504 Станіславська греко-католицька єпископська консисторія,
м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства;
ф. 519 Коломийський шкільний інспекторат, м. Коломия Коломий
ського повіту Станіславського воєводства;
ф. 565 Калуське повітове староство, м. Калуш Калуського повіту
Станіславського воєводства;
ф. 566 Рогатинське повітове староство, м. Рогатин Рогатинського повіту;
ф. 567 Рогатинське повітове староство, м. Рогатин Рогатинського повіту Станіславського воєводства;
ф. 568 Калуське повітове староство, м. Калуш Калуського повіту.
Загальні довідкові видання
Архівні установи України: Довідник. – К., 2000. – С. 79-81.
Мицан К. П., Соловка Л. М. Державний архів Івано-Франківської області // Архівні установи України: Довідник. – К., 2005. – Т. 1. Державні
архіви. – С. 285-295.
Мицан К. П., Соловка Л. М. Державний архів Івано-Франківської області // Українська архівна енциклопедія: Д-М. Робочий зошит / Державний
комітет архівів України. Український науково-дослідний інститут архівної
справи та документознавства. – К., 2006. – С. 242-244.
Національний архівний фонд України. Засоби інтелектуального доступу до документів: Короткий довідник. – К., 2002. – С. 73-75.
Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжарх. довідник.
– К., 2005. – Т. 2. – Книга 1. – С. 390-434.
				
Довідники архіву
Путівник по Державному архіву Станіславської області / Упоряд.:
Л. А. Кудрява, Н. Л. Родинка, Д. М. Месінг, С. А. Шмирьов. Редкол.:
П. М. Яцків (ред.) та ін. – Станіслав, 1960. – 171 с.
Государственный архив Ивано-Франковской области: Путеводитель / Сост.: В. И. Гриценко, Л. А. Кирилюк, Н. К. Кучеров, Д. М. Месинг,
Л. А. Подгайчук, С. М. Чапуга. Отв. ред. В. А. Замлинский. 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1983. – 221 с.
Державний архів Івано-Франківської області. – Івано-Франківськ,
1989. – 15 с.
Науково-довідкова бібліотека
Серед 18 242 примірників книг та брошур бібліотеки за XV–ХХІ ст.
(станом на 01.01.2008) – рукописні книги (“Трефолог” [1431] і “Трефологіон), стародруки ХVІ–ХVІІ ст., політична, історична, законодавча, довідкова, краєзнавча, природнича, філософська, релігійна література; вісники законів Австро-Угорщини, Галичини, Польщі; енциклопедії, словники та ін.
Колекція газет і журналів нараховує 26 924 номери журналів та 1945 річних
підшивок газет.
Довідковий апарат бібліотеки – предметно-тематичний, географічний
та алфавітний каталоги, іменний каталог “Видатні люди”.
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Матеріали до бібліографії публікацій архіву
за документами періоду до 1939 року

Документальні видання:
Боротьба трудящих Прикарпаття за своє визволення і возз’єднання
з Радянською Україною 1921–1939 рр. Документи і матеріали. – Станіслав,
1957. – 317 с.
Документи розповідають. 1215–1964. Документи і матеріали. – Ужгород, 1971. – 192 с.
Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Документи і матеріали у 5-ти томах. / Укладачі: О. Ю. Карпенко, К. П. Мицан. – ІваноФранківськ, 2001–2007.
Із публікацій архівістів:
Андрухів І. О. Західноукраїнські молодіжні товариства “Сокіл”, “Січ”,
“Пласт”, “Луг”. – Івано-Франківськ, 1992. – 78 с.
Андрухів І. О. Проблеми національно-культурного відродження України. – Івано-Франківськ, 1990. – 140 с.
Андрухів І. О. Українські молодіжні товариства в духовному відродженні краю (кінець ХІХ ст. – 1939 р.). – Івано-Франківськ, 1991. – 88 с.
Андрухів І. О. Акт “злуки” мовою фактів та документів // Прикарпатська правда. – 1993. – 20, 27 січня.
Арсенич П., Месінг Д. Виставка архівних документів, присвячена 300річчю м. Івано-Франківська (Станіслава) // Науково-інформаційний бюлетень АУ УРСР. – 1963. – №3. – C. 94-95.
Арсенич П., Мицан К. Гортаючи сторінки газет (подія 22 січня 1919 р.
в оцінках її учасників, очевидців) // Прикарпатська правда. – 1990. – 21 січня.
Гриценко В. І. Архівні документи розповідають (1921–1939 рр.) //
Ленінська правда. – 1982. – 7 березня.
Гриценко В. І., Мітченко Л. А. Вибори на Прикарпатті в минулому //
Комсомольський прапор. – 1984. – 21 лютого.
Заводчікова Л. В., Правдива Л. М. Історія відкриває архів // Червоний
прапор. – 1989. – 22 березня, 1 квітня.
Заводчікова Л. В. Крізь заборони і переслідування // Червона Долина.
– 1990. – 9 квітня.
Зварчук О., Роман Є. Архівні знахідки // Західний кур’єр. – 1992. –
12 березня.
Кирилюк Л. Підсумки роботи архівістів над історією Івано-Франківщини // Архіви України. – 1971. – №4. – С. 39-40.
Корольчук І. Душі народної будитель (до дня народження М. Павлика) //
Західний кур’єр. – 1997. – 24 січня.
Корольчук І. Починали з мови // Галичина. – 1996. – 1 листопада.
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Корольчук І. Усвідомили себе великим народом // Рідна земля. – 1996.
– 1 листопада.
Кудрява Л., Месінг Д. Підготовка путівника по Станіславському обласному архіву // Науково-інформаційний бюлетень АУ УРСР. – 1959. – №3.
– С. 12-15.
Мицан К. П. Антивоєнний рух на Прикарпатті // Червоний прапор.
– 1988. – 2, 5 серпня.
Мицан К. П. Боролись і міцніли духом // Прикарпатська правда. – 1989.
– 4 січня.
Мицан К. П. Віть одного дерева // Агро. – 1990. – 28 січня.
Мицан К. П. Не забули пом’янути // Прикарпатська правда. – 1989.
– 25 квітня.
Мицан К. П., Роман Є. ОУН-УПА на Прикарпатті в 1944–1950-х роках
(за матеріалами Станіславського обкому КП(б)У) // Галичина. – 1997. – №1.
– С. 69-87.
Мицан К. П. Союз українок // Комсомольський прапор. – 1990. –
8 березня.
Мицан К. П. Через кордони і відстані (свідчать архіви) // Прикарпатська правда. – 1989. – 18 червня.
Мицан К. П. Рогатинщина у фондах дорадянського періоду державного архіву Івано-Франківської області // Рогатинська земля: історія та сучасність. – Львів, 2005. – Т. 4. Матеріали третьої наукової конференції. Рогатин,
26 березня 2002 р. – С. 19-24.
Міщанчук Л. “Вона жила в часи глухонімії...” (до 150-річчя від дня
народження Наталії Кобринської) // Галичина. – 2005. – 8 червня.
Міщанчук Л. Її пам’ятають вулиці Станиславова... (до 100-річчя від
дня народження Ірини Вільде // Світ молоді. – 2007. – 3 травня.
Соловка Л. Джерела з історії батьківщини Івана Борковського (з фондів ДАІФО): До 110-ї річниці від дня народження // Край. – 2007. – 10 листопада.
Соловка Л. Документи Станіславської греко-католицької консисторії
1788–1944 рр. // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2001.
– Т. 7. – С. 88-89.
Соловка Л. Зберегла історія ці нетривкі папери... // Світ молоді. – 2000.
– 13 жовтня.
Соловка Л. Источники по иудаике в фондах государственного архива Ивано-Франковской области (краткий тематический обзор) // Материалы
Десятой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по
иудаике. – Часть 1. – Москва, 2003. – С. 152-155.
Шацький Р. І. Належав до таємного гуртка (штрихи до суспільнополітичного портрету В. Стефаника за документами державних архівів Івано-Франківської та Львівської областей) // Прикарпатська правда. – 1991.
– 14 травня.
Шацький Р. І. Пам’ять старої ратуші (до 330-річчя Івано-Франківська) //
Прикарпатська правда. – 1992. – 7, 14 березня.
Шацький Р. І. Українські переселенці в Канаді // Світ молоді. – 1990.
– 27 жовтня.
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SUMMARY
State Archive of Ivano-Frankivsk region. Guide. Vol.1. Funds of the
period until 1939. Kyiv, 2008.
The offered guidebook is included into the series of archival directories
published in the framework of the program “Archival collections of Ukraine”.
It presents the information on structure and content of documents in the
State archive of the Ivano-Frankivsk region. Now archive holdings consist of
3434 funds, 657 382 preservation units for 1752–2007.
The first volume of the guidebook contains the summaries of funds of the
period till 1939. The sources on history of the West Ukraine as a part of Polish
Rzech Pospolita (1752–1772), Austrian (since 1867 – Austro-Hungarian) empire
(1772–1918), West Ukraine People’s Republic (1918–1919), Poland (1919–1939)
and the First World War period are described. Among archival sources there are
documents not only on history of the Ukrainian people, but also representatives
of other nationalities who lived in the West Ukraine.
In this volume all funds of the period till 1939 are annotated, the
information about the declassified materials is presented, unique and especially
important documents are described. The guidebook is constructed in accordance
with the subject-branch scheme: section 1 includes the information on public
authorities; section 2 – local government; sections 3, 4, 5 – security, defence and
law enforcement agencies; sections 6, 7 – the manufacturing and business firms
and establishments of work and social welfare; section 8 – education authorities
and educational institutions; section 9 – religious institutions; section 10 – social
associations; section 11, 12 – personal funds and archive collections.
The guidebook apparatus criticus and attachments include the data on an
administrative-territorial division of region (1752–1939), indexes (the nominal;
the geographical; the enterprises, establishments and organizations), the list of
funds, etc.
The edition is oriented to historians, regional specialists, researchers and
everyone interested in the historical heritage of Ukraine.
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Трефолог. Рукопис. [1431]
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Видання з фондів науково-довідкової бібліотеки архіву

Zieliński Józef. Herb miasta Stanisławowa.– Stanisławów, 1938. – Rys. 13
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Кубійович В. Ентнічні групи
південнозахідньої України
(Галичини) на 1.1.1939 р. –
Вісбаден, 1983

Фізична карта України // Атлас
України и суміжних країв / Під заг.
ред. д-ра В. Кубійовича. –
Львів, 1937

Етнографічна карта України // Кубійович В.
Ентнічні групи південнозахідньої України
(Галичини) на 1.1.1939 р. – Вісбаден, 1983
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Західно-Українська
Народна Республіка. 1918–1923.
Документи і матеріали у 5-ти
томах / Укладачі: О. Ю. Карпенко, К. П. Мицан. – Івано-Франківськ, 2001–2007
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Збірник законів, розпорядків та
обіжників, проголошених
Державним Секретарятом Зах.
Укр. Нар. Републики. –
Станиславів, 1918

Тимчасовий основний закон про
державну самостійність
українських земель бувшої
австро-угорської монархії від
13.10.1918 р. // Збірник законів,
розпорядків та обіжників,
проголошених Державним Секретарятом Зах. Укр. Нар. Републики. – Станиславів, 1918. – С. 3
441

Вісник Державного Секретаріяту освіти та віросповідань. –
1919. – 1 березня. – С. 1, 5, 8 (шкільні закони, розпорядження
щодо державної мови, змін у галузі шкільництва)
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Світлини періоду ЗУНР з колекції інформаційних
матеріалів для населення. ДАІФО, ф. 636, оп. 1, спр. 8,
арк. 11, 37; спр. 9, арк. 14
443

Ухвала Української Національної Ради з дня 3 січня 1919 р.
про злуку Західно-Української Народної Републики
з Українською Народною Республікою //
Вісник державних законів і розпорядків Західної Области
Української Народної Республики. – 1919. – 31 січня. – С. 1
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Лист міністра віросповідань уряду УНР в екзилі від 22.05.1922.
Автограф Івана Огієнка (митрополита Іларіона).
ДАІФО, ф. 632, оп. 1, спр. 4, арк. 1
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Лист-прохання голови товариства “Луг” у с. Старий Угринів
Степана Бандери від 05.04.1928 про затвердження статуту.
ДАІФО, ф. 2, оп. 3, спр. 207, арк. 121

Статут товариства “Луг” у с. Старий Угринів.
ДАІФО, ф. 2, оп. 3, спр. 207, арк. 122
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Справа про обвинувачення Бандери Степана, його батька Андрія та ін.
за організацію в дні святкування 10-ї річниці ЗУНР мітингів, молебнів,
присвячених пам’яті загиблих українських вояків та за розповсюдження
відозв, листівок УВО. Протоколи допиту Степана Бандери,
заарештованого 20.12.1928.
ДАІФО, ф. 230, оп. 1, спр. 181, арк. 1, 10, 16, 27–28 зв.
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Відозви ОУН (1933).
ДАІФО, ф. 6, оп. 1, спр. 393, арк. 235; ф. 68, оп. 2,
спр. 196, арк. 192–192 зв.; ф. 230, оп. 1, спр. 261,
арк. 100, 112–112 зв., 115–115 зв.
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Видатні члени ОУН (зліва-направо, починаючи з нижнього ряду): М. Сціборський,
Д. Андріївський, Д. Демчук, Л. Костарів, Кожевніков, Руденко, В. Дренькайло,
Герасимович та ін. ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 807, арк. 43а

Дзвіниця “Січі” в Печеніжині (в центрі – К. Трильовський).
ДАІФО, ф. 2, оп. 14, спр. 5а, арк. 11 зв.

450

І Надзвичайний з’їзд Цесуса в Празі, 1923.
ДАІФО, ф. 2, оп. 14, спр. 5а, арк. 41

451

Д. Паліїв.
ДАІФО, ф. 2,
оп. 14, спр. 5 а, арк. 8 зв.

М. Негрич.
ДАІФО, ф. 2, оп. 14,
спр. 5 а, арк. 11
452

П. Побігущий.
ДАІФО, ф. 2, оп. 14, спр. 5 а, арк. 14

453

М. Горбовий.
ДАІФО, ф. 2, оп. 14, спр. 5а, арк. 14

454

М. Ясінський.
ДАІФО, ф. 2, оп. 14, спр. 5а, арк. 25

Я. Барановський.
ДАІФО, ф. 2, оп. 14, спр. 5а, арк. 25зв.

455

456

Г. Коссак. ДАІФО, ф. 2, оп. 14, спр. 5а, арк. 42зв.

Є. Коновалець.
ДАІФО, ф. 2,
оп. 14, спр. 5а, арк. 37

С. Галечко.
ДАІФО, ф. 2, оп. 14,
спр. 5а, арк. 42
457

А. Варивода.
ДАІФО, ф. 2, оп. 14, спр. 5а,
арк. 42зв.

М. Стахів.
ДАІФО, ф. 2, оп. 14,
спр. 5а, арк. 42
458

Лист Нестора Махна від 23.04.1922 до Станіславського повітового
староства. ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 110, арк. 29–29зв.

459

Читальний зал

460

Архівосховище

461

Архівосховище

462

Науково-довідкове видання

Державний архів
Івано-Франківської
області
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