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ПЕРЕДМОВА 

За розпорядженням Міністерства громадських робіт від 19 квітня і 4 жовтня 

1920 р. у Львові і Кракові засновані окружні дирекції громадських робіт, які 

розпочали свою діяльність 1 листопада 1920 р., виконуючи функції ліквідованих 

Технічної секції Намісництва у Львові, Секції відбудови населених пунктів у Львові 

та Головної комісії з розподілу дерева для Малопольщі. 31 липня 1921 р. Окружна 

дирекція громадських робіт у Кракові була ліквідована і її компетенції перейшли до 

відомства Окружної дирекції громадських робіт у Львові, яка підпорядковувалась 

Міністерству громадських робіт і займалась питанням врегулювання русел рік, 

гідромеліоративними роботами, будівництвом доріг, мостів та державних будинків, 

персональними справами службовців і до 1 грудня 1920 р. - відбудовою об`єктів, 

зруйнованих під час Першої світової війни. З березня 1928 р. по серпень 1933 р. 

називалась Дирекцією громадських робіт. З 1 вересня 1933 р. її функції передані 

комунікаційно-будівельному відділу Львівського воєводського управління. 

Структура Окружної дирекції громадських робіт: 

І відділ займався персональними питаннями службовців, їх призначенням і 

переміщенням. 

ІІ відділ займався питаннями врегулювання русел рік. 

ІІІ відділ займався питаннями гідромеліорації. 

ІV відділ займався питаннями будівництва і консервації доріг та мостів. 

V відділ займався питаннями будівництва і консервації державних будівель. 

VІ відділ займався питаннями відбудови об`єктів, зруйнованих під час Першої 

світової війни. 

      Згідно з розпорядженням Міністерства громадських робіт від 1 грудня 1920 р. 

питання відбудови об`єктів були зняті з компетенції Окружної дирекції громадських 

робіт і передані Окружній дирекції відбудови господарства з 1 січня 1921 р. 

    Справи до опису просистематизовані за структурною ознакою. В межах 

кожної структурної частини розміщені по мірі важливості питань. Документи опису 

фонду написані польською мовою, їх крайні дати 1890 - 1924 рр. 

29 квітня 1960 р. 

      Передмову склали: 

       начальник відділу                                                               Р. С. Кулачковський 

       архіваріус                                                                             Семеняк 

 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

І Відділ 

1 Лист міністра громадських робіт про організа-

цію Окружної дирекції громадських робіт та 

розпорядження про коло її діяльності 

1920  польська 

2 Обіжники, розпорядження та інструкції мініс-

терств і Намісництва 
1920-1921  -”- 

3 Протокол Окружної дирекції громадських ро-біт 

про перевірку виконання бюджету Окруж-ним 

будівельним управлінням у Станіславові за 1919 

- 1920 рр. 

1921  -”- 

4 Проект бюджету на 1921 р. 1920  -”- 

5 Додаток до річного звіту комісії з реформи 

управління державним апаратом за 1915 р. 
1920  -”- 

6 Фінансові звіти Окружної дирекції громадських 

робіт 
1920  -”- 

7 Те ж окружного будівельного управління у 

Сяніку за грудень 1920 р. 
1921  -”- 

8 Звіт про перевірку діяльності фінансового 

відділу Секції відбудови населених пунктів 
1920  -”- 

9 Те ж окружного будівельного управління у 

Коломиї про витрату коштів на закупівлю 

канцелярського приладдя 

1921  -”- 

10 Те ж окружного будівельного управління у 

Сяніку про витрату коштів на закупівлю 

канцелярського приладдя 

1920  -”- 

11 Списки службовців і річкових наглядачів уп-

равління з врегулювання русла ріки Вісла у 

Кракові 

1920  -”- 

12 Список службовців Окружної дирекції відбу-

дови господарства у Львові, Станіславові і 

Тернополі 

1921  -”- 

13 Те ж службовців Окружної дирекції громадсь-

ких робіт у Кракові з зазначенням їх посад та 

заробітної плати 

1921  -”- 

Справи про призначення: 

14 Браглевича Казимира на посаду комісара з бу-

дівельних питань 
1920-1921  -”- 

15 Бромовича Вільгельма на посаду землеміра 1920-1921  -”- 

16 Гурського Казимира на посаду землеміра 1921  -”- 

17 Дзєвольського Стефана на посаду інженера-

механіка 

 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справи про призначення: 

18 Карпи Леона на  посаду інженера 1920-1921  польська 

19 інженера Косина Яна на посаду землеміра 1921  -”- 

20 Краузе Яна-Елігарда на посаду інженера-буді-

вельника у Кракові 
1921   

21 Любенецької Михайлини службовцем фінан-

сового відділу 
1921  -”- 

22 Моравек Стефана технічним помічником 1920  -”- 

23 Сабінського Яна на посаду землеміра 1920-1921  -”- 

24 Сіхора Владислава на посаду землеміра 1920-1921  -”- 

25 Яскманицької Олени помічником канцелярії 1920-1921  -”- 

26 Листування зі староствами, палатою інженерів у 

Львові, приватними особами та ін. з питань 

службовців Окружної дирекції громадських 

робіт 

1920-1921  -”- 

27 Те ж з будівельними управліннями про прий-

мання на роботу службовців 
1920  -”- 

28 Протокол здачі екзамену Вейсстаубом Леоном на 

посаду інженера з меліоративних робіт 
1921  -”- 

29 Справа про здачу екзамену інженером Бєляв-

ським Юліаном на підтвердження прав інже-

нера-лісовода 

1920  -”- 

30 Те ж про здачу екзамену Тиським Феліксом на 

посаду землеміра 
1920  -”- 

31 Те ж про здачу екзамену Августинським 

Франциском на посаду інженера-будівельника 
1920  -”- 

32 Листування з Дирекцією залізничних доріг про 

присвоєння радникам залізничної дороги звання 

інженера 

1920-1921  -”- 

33 Справа про здачу екзамену Завадзенським Ка-

зимиром на посаду землеміра 
1920-1921  -”- 

Справи про звільнення від проходження військової служби: 

34 інженерів Бєлянського Адама, Важного [Ваз-

ного] Едварда та ін. 
1920-1921  -”- 

35 службовця Рожаловського Людвіка 1920  -”- 

36 інженера Тиричина Адама 1921  -”- 

37 інженера Трамплера Юзефа 1920  -”- 

38 інженера Фукса Гната 

 

 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справи про проходження служби: 

39 Бранни Павлом 1920-1921  польська 

40 інженером Ветуляном Франциском 1921  -”- 

41 землеміром Карпою Леоном 1920-1921   

42 службовцем Куркою Яном 1921  -”- 

43 службовцем Пентеком Адамом 1921  -”- 

44 інженером Шпацом Адольфом 1921  -”- 

45 службовцем канцелярії Яніцьким Чеславом 1920-1921  -”- 

46 інженером Янушевським Броніславом 1920-1921  -”- 

47 інженером Ястрембським Михайлом 1920-1921  -”- 

Справи про переміщення: 

48 інженера Вшелячинського Теофіля 1921  -”- 

49 службовця канцелярії Касторого Мечислава 1920  -”- 

50 інженера Кошиці Марцелія 1920  -”- 

51 інженера Мессінга Якова 1920-1921  -”- 

52 інженера Позняка Віктора 1920-1921  -”- 

53 Розпорядження про порядок нарахування за-

робітної плати службовцям 
1920  -”- 

54 Списки службовців і робітників Окружної ди-

рекції громадських робіт із зазначенням їх за-

робітної плати 

1920  -”- 

Справи про призначення заробітної плати: 

55 службовцеві Баутше Казимирові 1921  -”- 

56 службовцеві канцелярії Бачинському Юліану 1921  -”- 

57 інженерові Бенедиктовичу Богданові 1921  -”- 

58 помічниці канцелярії Бобик Стефанії 1920-1921  -”- 

59 інженерові Бронарському Едвардові 1921  -”- 

60 інженерові Броневському Альфредові 1921  -”- 

61 службовцеві Валігурському Владиславові 1921  -”- 

62 директорові Верникову Михайлові 1921  -”- 

63 інженерові Гассману Владиславові 1921  -”- 

64 інженерові Гільбрехту Едвардові 1921  -”- 

65 службовцю канцелярії Головінському Василю 1921  -”- 

66 інженерові Гончару Антонію 1921  -”- 

67 інженерові Гризецькому Юзефові 

 
1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справи про призначення заробітної плати: 

68 службовцеві канцелярії Гноїнській Юзефі 1921  польська 

69 службовцеві канцелярії Дароховій Адольфіні 1921  -”- 

70 службовцеві канцелярії Дворській Людомирі 1921  -”- 

71 інженерові Згорлякевичу Владиславові 1920  -”- 

72 службовцеві канцелярії Кожуховському Силь-

вестрові 
1921  -”- 

73 службовцеві Маховичу Владиславові 1921  -”- 

74 службовцеві Миськіву Стефанові 1921  -”- 

75 технічному помічникові Мусялу Владиславові 1921  -”- 

76 технічному помічникові Мюллеру Зигмундові 1920  -”- 

77 службовцеві канцелярії Нагаїву Зигмунду 1921  -”- 

Справи про виплату заробітної плати: 

78 фінансовому раднику Налепі Владиславу 1921  -”- 

79 інженерові Пшетоцькому Казимирові 1920  -”- 

80 службовцеві канцелярії Сєдлаку Броніславові 1921  -”- 

81 службовцеві канцелярії Свірській Марії 1921  -”- 

82 службовцеві канцелярії Сольницькому Стані-

славові 
1921  -”- 

83 технічному помічнику Станкевичу Мечиславу і 

службовцю канцелярії Лещинській Казимирі 
1921  -”- 

84 помічникові канцелярії Стельмах Ядвізі 1920  -”- 

85 службовцям Урабіцу Максиміліанові та Фрацусу 

Юзефові 
1920  -”- 

86 службовцеві Федаку Михайлові 1921  -”- 

87 інженерові Фоглю Лазареві 1921  -”- 

88 службовцю канцелярії Фраунфельнеру Артуру 1921  -”- 

89 помічникові канцелярії Хутковській Валерії 1921  -”- 

90 інженерові Яновському Володимирові 1921  -”- 

91 інженерам Янушевському Броніславові, Мес-

сінгу Яковові, Лещинському Мечиславові 
1921  -”- 

92 інженерам будівельного управління у Сяніку 1921  -”- 

93 Заяви, рішення, листування та ін. документи про 

виплату заробітної плати і надання матеріальної 

допомоги службовцям, том І 

1920-1921  -”- 

94 Те ж, том ІІ 1920-1921  -”- 

95 Те ж, том ІІІ 1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

96 Заяви, рішення, листування та ін. документи про 

виплату заробітної плати і надання матеріальної 

допомоги службовцям, том ІV і останній 

1920-1921  польська 

Справи про призначення грошової надбавки до заробітної плати: 

97 помічникові інженера Антоніву Терапонтові 1921  -”- 

98 інженерові Бараневському Леонові 1920  -”- 

99 службовцеві канцелярії Бернакевич Анелі 1920  -”- 

100 інженерові Бернацькому Костянтинові 1920  -”- 

101 службовцеві Віллінгеру Станіславові 1920-1921  -”- 

102 інженерові Гайцману Владиславові 1920  -”- 

103 інженерові Голембі Францискові 1920  -”- 

104 інженерові Головину Шимонові 1920  -”- 

105 інженерові Даровському Болеславові 1920-1921  -”- 

106 інженерові Жевуському Станіславові 1921  -”- 

107 службовцеві Загаю Іванові 1921  -”- 

108 інженерові Загурському Мечиславові 1920  -”- 

109 інженерові Зголякевичу Владиславові 1920  -”- 

110 інженерові Кробицькому Броніславові 1921  -”- 

111 службовцеві Левицькому Юзефові 1920  -”- 

112 службовцеві канцелярії Любенецькій Михайлині 1921  -”- 

113 службовцеві канцелярії Мазерській Марії 1920  -”- 

114 комісару будівництва Надаховському Роману 1921  -”- 

115 інженерові Невядомському Ювеналові 1920  -”- 

116 інженерові Пешковському Казимирові 1920  -”- 

117 службовцеві Ростиславському Михайлові 1920-1921  -”- 

118 інженерові Свєрчинському Болеславові 1920  -”- 

119 інженерові Стажецькому Мар`янові 1920  -”- 

120 службовцеві канцелярії Стельмах Ядвізі 1921  -”- 

121 інженерові Стружецькому Михайлові 1920  -”- 

122 інженерові Флісовському Станіславові 1920  -”- 

123 службовцям канцелярії 1920  -”- 

124 Обіжник про порядок надання матеріальної 

допомоги помічникам канцелярії 
1920  -”- 

125 Листування з Міністерством громадських робіт 

про надання матеріальної допомоги технікам 

 

1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

126 Заяви службовців про надання матеріальної 

допомоги 
1920-1921  польська 

Справи про надання матеріальної допомоги: 

127 інженерові Батицькому Іванові 1920  -”- 

128 службовцеві канцелярії Баутро Стефанії 1921  -”- 

129 службовцеві канцелярії Бжоже Марії 1921  -”- 

130 інженерові Бітнеру Максиміліанові 1920-1921  -”- 

131 бухгалтерові Бурштину Генрикові 1920  -”- 

132 фінансовому ревізору Валігурському Владиславу 1920  -”- 

133 службовцеві канцелярії Вейнгартену Адольфу 1920-1921  -”- 

134 землемірові Винницькому Едвардові 1920  -”- 

135 інженерові Ворошинському Зигмундові 1920-1921  -”- 

136 службовцеві канцелярії Гавликіву Юзефові 1920  -”- 

137 землемірові Гроховичу Францискові 1921  -”- 

138 інженерові Густаверу Владиславові 1921  -”- 

139 вдові інженера Драгомпіль Кароліні 1920-1921  -”- 

140 возному Загаєвському Лукашеві 1921  -”- 

141 інженерові Кляйнеру Броніславові 1921  -”- 

142 помічникові канцелярії Кузь Анелі 1920-1921  -”- 

143 інженерові Кишворончці Павлові 1921  -”- 

144 технічному помічнику Лейборітцу Едвардові 1920  -”- 

145 інженерові Люфту Ліпі 1920  -”- 

146 Розпорядження, листування та ін. документи про 

надання матеріальної допомоги службовцю 

канцелярії Мариняк Софії 

1920-1921  -”- 

Справи про надання матеріальної допомоги: 

147 інженерові Матрасю Вікторові 1920  -”- 

148 помічникові канцелярії Метзгер Стефанії 1921  -”- 

149 помічникові канцелярії Парахоняку Зигмунду 1921  -”- 

150 помічникові канцелярії Прочеку Станіславі 1920-1921  -”- 

151 Розпорядження, листування та ін. документи про 

надання матеріальної допомоги службовцю 

будівельного управління у Стрию Трамплеру 

Юзефові 

1920-1921  -”- 

152 інженерам будівельного управління у Стрию 

Трамплеру Юзефові, Флінтештейну Маріусові та 

ін. 

1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справи про надання матеріальної допомоги: 

153 службовцеві Хмаровському Альфредові 1920-1921  польська 

154 вдові радника з будівельних питань Ясинській 

Берті 
1921  -”- 

155 службовцям будівельного управління у Коломиї 1921  -”- 

156 Справа про повернення коштів возному 

Галицької ощадної каси Немчуку Вінцентію за 

надання допомоги під час хвороби та похорону 

інженера-будівельника Сеттіма Кароля 

1920  -”- 

157 Листування з службовцями про надання від-

пусток 
1920-1921  -”- 

Справи про надання відпусток: 

158 інженерові Бобровському Вікторові 1920-1921  -”- 

159 інженерові Борткевичу Янушові 1920  -”- 

160 інженерові Вейгелю Владиславові 1921  -”- 

161 помічникові канцелярії Вольф Камілі 1921  -”- 

162 інженерам Гурському Юзефові, Сенкевичу 

Францискові та ін. 
1921  -”- 

163 інженерові Ґутту Абрагамові 1921  -”- 

164 технічному помічникові Зарембі Чеславові 1921  -”- 

165 технічному помічникові Мюллеру Чеславові 1921  -”- 

166 помічникові бухгалтера Нападевичу Андрію 1921  -”- 

167 помічникові канцелярії Прочек Стефанії 1921  -”- 

168 Справа про звільнення службовця Корадасевич 

Марії 
1920-1921  -”- 

169 Обіжник Міністерства громадських робіт про 

порядок переведення на пенсію службовців 
1920  -”- 

170 Справа про виплату пенсії інженерові-буді-

вельнику Гаффу Антонію 
1920  -”- 

171 Те ж про виплату пенсії вдові службовця Зау-

фаль Кароліні 
1921  -”- 

172 Справа про звинувачення інженера Рішки Ста-

ніслава у зловживанні службовим становищем 
1920  -”- 

173 Звіт староства у Львові про витрату коштів на 

службові поїздки інженерів Людта, Брилинсь-

кого Івана та ін. 

1920-1921  -”- 

ІІ Відділ 

174 Списки річкових наглядачів на ріці Буг у Ка-

мінці Струмиловій із зазначенням їх анкетних 

даних 

1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

175 Звіт про витрату коштів на будівельні роботи з 

врегулювання русла ріки Бистриця в околиці м-

ка Єзупіль та с. Побереже 

1920  польська 

176 Справа про здачу в оренду управлінням з вре-

гулювання русла ріки Бистриця земельних ді-

лянок вздовж рік Бистриця Надвірнянська і 

Бистриця Солотвинська в околиці м. Надвірна та 

с. Пасічна 

1921  -”- 

177 Листування з Податковим управлінням у Ста-

ніславові про виділення коштів на врегулю-

вання русла ріки Бистриця в околиці с. Назавізів 

1920  -”- 

178 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Бистриця Солотвинська 
1920  -”- 

179 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Бистриця від с. Кнігинин до с. Вовчинець 
1920-1921  -”- 

180 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Бистриця під с. Ляхівці 
1920  -”- 

181 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Бялка в околиці с. Коморовичі 
1920-1921  -”- 

182 Листування з Податковим управлінням про 

виділення коштів на врегулювання русла ріки 

Вісла в околиці м. Затор 

1920  -”- 

183 Справа про укріплення берегів ріки Вісла в 

околиці сс. Жваків та [Сіпники] 
1920  -”- 

184 Те ж про здачу в оренду порту на ріці Вісла 

місцевим поштовим управлінням у с. Набжеже 
1921  -”- 

185 Листування з Генеральною прокуратурою про 

купівлю земельної ділянки мешканця с. Гар-

менже Плевняка у зв`язку з укріпленням берега 

ріки Вісла Мала в с. Данковичі 

1920-1921  -”- 

186 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Віслок в околиці сс. Бабиця та Вижне 
1920-1921  -”- 

187 Справа про врегулювання русла ріки Віслок в 

околиці с. Одрикінь 
1920-1921  -”- 

188 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Віслок в околиці с. Підгірці 
1921  -”- 

189 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Віслок в околиці с. Пшечиця 
1920  -”- 

190 Те ж про витрату коштів на проведення буді-

вельних робіт з врегулювання русла ріки Віслок 

в околиці сс. Сідлиська і Богухвала 

 

 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

191 Листування з Міністерством громадських робіт 

про врегулювання русла ріки Віслок в околиці 

с. Ходачів 

1920  польська 

192 Звіт будівельних управлінь про витрату коштів 

на проведення будівельних робіт з врегулю-

вання русла ріки Віслок 

1920-1921  -”- 

193 Листування з управлінням з врегулювання русла 

ріки Дністер про очищення русла цієї ріки в 

с. Бородчиці 

1921  -”- 

194 Те ж з управлінням з врегулювання русла ріки 

Дністер про ремонт його адміністративної бу-

дівлі у м-ку Розвадів 

1921  -”- 

195 Звіт про витрату коштів на врегулювання рус-ла 

ріки Дністер на ділянці Розвадів-Журавно, том І 
1921  -”- 

196 Те ж, том ІІ 1921  -”- 

197 Те ж, том ІІІ і останній 1921  -”- 

198 Справа про фінансові розрахунки з фірмою 

“Брати Каденові” за виконану роботу під час 

врегулювання русла ріки Дністер на ділянці 

Розвадів-Журавно 

1920-1921  -”- 

199 Звіт Управління з врегулювання русел рік у Ста-

ніславові про врегулювання русла ріки Дністер 
1921  -”- 

200 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

рік Дністер та Стрвяж у Самборі 
1920-1921  -”- 

201 Розпорядження, звіти, кошториси та ін. доку-

менти про врегулювання русла ріки Дністер в 

околиці с. Корналовичі 

1920-1921  -”- 

202 Звіт про витрату коштів на проведення буді-

вельних робіт в порту м. Галич на ріці Дністер 
1920-1921  -”- 

203 Справа про оренду фірмою “Гаусвальд Кароль” з 

Станіславова земельних ділянок фонду водного 

будівництва у м. Галичі на ріці Дністер 

1920-1921  -”- 

204 Списки річкових наглядачів за ріками Дністер і  

Стрвяж у Самборі із зазначенням їх анкетних 

даних 

1921  -”- 

205 Те ж робітників, які виконували роботи з вре-

гулювання русла ріки Дністер 
1920  -”- 

206 Звіт про витрату коштів на проведення будіве-

льних робіт під час врегулювання русла ріки 

Дунаєць в с. Заклічин 

1920-1921  -”- 

207 Справа про постачання матеріалів для врегу-

лювання русла ріки Дунаєць в околиці сс. Курів 

та Марцінковичі 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

208 Листування з управлінням врегулювання русла 

ріки Дунаєць у Новому Санчі про укріплення 

берегів рік Дунаєць та Попрад 

1921  польська 

209 Звіти управління з врегулювання русла ріки 

Дунаєць у Новому Санчі та Тарнові про витрату 

коштів на врегулювання русла цієї ріки 

1920-1921  -”- 

210 Баланс управління з врегулювання русла ріки 

Живець, притоки ріки Соли 
1920  -”- 

211 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Ломниця в околиці с. Бабини 
1920-1921  -”- 

212 Те ж в околиці сс. Бабина-Вістова 1920-1921  -”- 

213 Звіт управління з врегулювання русла ріки 

Ломниця про витрату коштів на придбання 

знарядь праці 

1920  -”- 

214 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Мушинка 
1920-1921  -”- 

215 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Мшанка 
1920  -”- 

216 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Ольшанка 
1920-1921  -”- 

217 Справа про врегулювання русла ріки Полтва у 

Львові 
1920-1921  -”- 

218 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Попрад в околиці с. Циганів 
1920-1921  -”- 

219 Справа про врегулювання русла ріки Прут в 

околиці м-ка Делятин 
1920-1921  -”- 

220 Те ж про врегулювання русла ріки Прут в око-

лиці с. Ланчин 
1920  -”- 

221 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Прут в околиці м. Снятин 
1921  -”- 

222 Листування з Міністерством громадських робіт 

про укріплення берегів ріки Прут в с. Трійця 
1920  -”- 

223 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Раба в околиці с. Божента 
1920-1921  -”- 

224 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Раба в околиці м. Добчиці 
1920  -”- 

225 Звіти управління з врегулювання русла ріки Раба 

у Бохні про витрату коштів на врегулювання 

русла ріки в околиці сс. Бачків та Крижанівці 

1920-1921  -”- 

226 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Раба у с. Любєнь 

 

1920  -”- 



№ 
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227 Звіти управління про витрату коштів на врегулю-

вання русла ріки Раба в околиці с. Пом`яри 
1920-1921  польська 

228 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Раба у м-ку Устє Сільне 
1920  -”- 

229 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Раба в околиці с. Станіславичі 
1920-1921  -”- 

230 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Раба в околиці сс. Клай, Тарговисько та 

Хелм 

1920  -”- 

231 Те ж про витрату коштів на проведення буді-

вельних робіт з врегулювання русла ріки Раба 
1920  -”- 

232 Те ж про витрату коштів на проведення буді-

вельних робіт з врегулювання русла ріки Раба за 

квітень 1920 р. 

1920  -”- 

233 Кошторис на врегулювання русел рік Рата, 

Блотня та Солокія 
1921  -”- 

234 Фінансові звіти управління з врегулювання 

русла ріки Ропа за І-е півріччя 1919 р. 
1921  -”- 

235 Те ж за ІІ-е півріччя 1919 р. 1920-1921  -”- 

236 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Ропа за квітень-червень 1920 р. 
1920-1921  -”- 

237 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Ропа за ІІ-е півріччя 1920 р. 
1920-1921  -”- 

238 Баланс Каси хворих управління з врегулювання 

русла ріки Ропа 
1920-1921  -”- 

239 Листування з Міністерством громадських робіт 

про виділення коштів на врегулювання русла 

ріки Сян в околиці с. Городисько 

1920-1921  -”- 

240 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Сян в с. Заріче 
1920-1921  -”- 

241 Звіти управлінь з врегулювання русел рік у 

Ніску та Перемишлі про врегулювання русла 

ріки Сян 

1921  -”- 

242 Справа про врегулювання русла ріки Сян в 

околиці с. Ноздрець 
1920-1921  -”- 

243 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Сян в околиці с. [Острівці] 
1920  -”- 

244 Списки річкових наглядачів управління з вре-

гулювання русла ріки Сян у Перемишлі із заз-

наченням їх анкетних даних 

1921  -”- 

245 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Сян в околиці сс. Грабовець, Святе та 

Сосниця 

1920  -”- 



№ 
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246 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Сян в с. Яблониця Руська за 1919 р. 
1920-1921  польська 

247 Листування з Міністерством громадських робіт 

про укріплення берегів ріки Сян 
1920-1921  -”- 

248 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Свіча в околиці с. Дідушиці 
1920-1921  -”- 

249 Списки річкових наглядачів на ріці Свіча у 

Болехові із зазначенням їх анкетних даних 
1920-1921  -”- 

250 Документи про оренду приміщення для управ-

ління з врегулювання русла ріки Свіча у Боле-

хові у місцевої мешканки Галчинської Людвіки 

1921  -”- 

251 Протоколи, листування, списки та ін. документи 

з персональних питань службовців управління з 

врегулювання русла ріки Свіча у Болехові 

1920-1921  -”- 

252 Звіт управління з врегулювання русла ріки Скава 

у м. Вадовичі про витрату коштів на купівлю 

канцелярського приладдя за ІІІ-й квартал 1920 р. 

1920-1921  -”- 

253 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Скава в околиці м. Вадовичі 
1921  -”- 

254 Листування з податковим управлінням у м. Затор 

про виділення коштів, отриманих з оренди русла 

ріки Скава, для громади с. Городисько на 

утримання школи 

1920-1921  -”- 

255 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Скава в околиці с. Городисько 
1921  -”- 

256 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Скава в околиці с. [Лембжиці] 
1920-1921  -”- 

257 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Сола в околиці с. Брусьник за ІІІ-й квартал 

1920 р. 

1920-1921  -”- 

258 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Сола між м. Живець і с. Тресна 
1920-1921  -”- 

259 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Сола в с. Кобєрничі 
1920-1921  -”- 

260 Листування, донесення та ін. документи про 

врегулювання русла ріки Сола в околиці сс. Ко-

бєрничі, Ленки та м. Освєнцім 

1920-1921  -”- 

261 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Сола в околиці с. Мілівка 
1920-1921  -”- 

262 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Сола у сс. Мілівка та Цісець за червень 

1920 р. 

 

1920  -”- 



№ 
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263 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Сола в околиці м. Освєнцім 
1920  польська 

264 Справа про позов фірми “Длуґошовскі і Фляйлі” 

за виконання робіт з врегулювання русла ріки 

Сола на ділянці від с. Райча до впаду Соли у 

Віслу 

1920-1921  -”- 

265 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Соли 
1920-1921  -”- 

266 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Сола і Біла 
1920  -”- 

267 Протоколи, кошториси, листування та ін. доку-

менти про проведення робіт з врегулювання 

русла ріки Стрвяж на території Бісковичського 

повіту 

1921  -”- 

268 Звіт управління з врегулювання русла ріки 

Стрий про витрату коштів на проведення бу-

дівельних робіт на ріці Опір 

1921  -”- 

269 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Стрий в околиці м. Жидачів 
1920-1921  -”- 

270 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Стрий в околиці с. Синевідсько 
1920  -”- 

271 Списки річкових наглядачів управління водного 

будівництва у Стрию із зазначенням їх анкетних 

даних 

1921  -”- 

272 Звіти, донесення, листування та ін. документи 

про врегулювання русла ріки Стрий у Стрию 
1920-1921  -”- 

273 Звіт про витрату коштів на проведення будіве-

льних робіт з врегулювання русла ріки Стрий за 

листопад 1921 року 

1920-1921  -”- 

274 Справа про відчуження земельних ділянок у 

м. Дрогобич та с. Раневичі для врегулювання 

русла ріки Тисьмениця 

1920-1921  -”- 

275 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Тисьмениця за березень-червень 1920 р. 
1920  -”- 

276 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

ріки Тисьмениця за ІІ-е півріччя 1920 р. 
1920  -”- 

277 Кошторис на врегулювання русла ріки Тись-

мениця і потоку Жупава 
1921  -”- 

278 Звіт управління з врегулювання русла ріки 

Яселка про витрату коштів на проведення бу-

дівельних робіт за липень 1920 року 

1920-1921  -”- 

279 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

потоку Бісинка в Мислєнецькому повіті 
1920-1921  -”- 



№ 
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Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

280 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

потоку Бистриця у сс. Залокоть та Підбуж 
1920-1921  польська 

281 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

потоку [Дебра] у с. Знесіння 
1920-1921  -”- 

282 Те ж про витрату коштів на укріплення берегів 

потоків Дрогобичка та Ольшанка 
1920-1921  -”- 

283 Листування з Міністерством громадських робіт 

про виділення коштів для врегулювання русел 

потоків Дрогобичка, Ольшанка, Дилєнгівка 

1921  -”- 

284 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

гірського потоку Думний 
1921  -”- 

285 Протокол засідання управління з врегулювання 

русла потоку Жабниці, притоки ріки Соли 
1920  -”- 

286 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

потоку Коцєжа 
1920-1921  -”- 

287 Листування з Міністерством громадських робіт 

про виділення коштів на врегулювання русла 

потоку Кошарава 

1920-1921  -”- 

288 Звіт управління з врегулювання русел гірських 

потоків про виділення коштів на укріплення 

берегів гірського потоку Ленґ 

1920-1921  -”- 

289 Справа про врегулювання русла гірського потоку 

Мшана 
1920-1921  -”- 

290 Листування з Податковим управлінням у Мшані 

Дольній про виділення коштів на врегулювання 

русла потоку Мшанка 

1920-1921  -”- 

291 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

потоку Ольшанка 
1921  -”- 

292 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

потоку Плазянка 
1920-1921  -”- 

293 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

потоку Пониківка 
1920-1921  -”- 

294 Справа про врегулювання русла потоку Сідзіна у 

м. Бяла 
1920-1921  -”- 

295 Листування з будівельним управлінням у Сам-

борі про виділення коштів на врегулювання 

русла потоку Смолянка 

1920-1921  -”- 

296 Те ж з Крайовим відділом з врегулюванням 

русел гірських потоків річок Солокії та Блотні 
1920-1921  -”- 

297 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

потоку Солоного 
1920-1921  -”- 

298 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

потоку Стришавка 
1921  -”- 
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299 Звіт про витрату коштів на врегулювання русла 

потоку Ценцина у м. Живець 
1920-1921  польська 

300 Те ж про витрату коштів на врегулювання русла 

потоку Яхівка 
1920-1921  -”- 

301 Листування з Дирекцією громадських робіт у 

Кракові про врегулювання русел потоків Яхівка, 

Пониця та Слопа 

1920-1921  -”- 

302 Звіт про витрату коштів на врегулювання потоку 

Ящурівка у Вадовицькому повіті 
1920-1921  -”- 

303 Те ж про витрату коштів на врегулювання гір-

ських потоків, які впадають у річку Біла за І-е 

півріччя 1919 року 

1920  -”- 

304 Те ж про витрату коштів на врегулювання русел 

потоків, приток ріки Біла за жовтень та грудень 

1919 року 

1920-1921  -”- 

305 Звіт про витрату коштів на врегулювання русел 

потоків, приток ріки Дністер за І-е півріччя 

1920 року 

1920-1921  -”- 

306 Те ж про витрату коштів на врегулювання русел 

потоків, приток ріки Дністер за вересень-

жовтень 1920 року 

1920-1921  -”- 

307 Звіти Львівського управління з врегулювання 

русел гірських потоків про витрату коштів на 

врегулювання приток ріки Дністер 

1920-1921  -”- 

308 Справа про врегулювання русла гірського по-

току, який впадає у ріку Солу 
1920-1921  -”- 

309 Інструкція для управлінь з врегулювання русел 

рік про ведення фінансової діяльності 
1921  -”- 

310 Звіти управління з врегулювання русел рік і 

потоків про роботу за 1920 р. 
1921  -”- 

311 Відомості управлінь з врегулювання русел рік  

про кількість використаних будівельних мате-

ріалів під час врегулювання русел рік 

1920-1921  -”- 

312 Плани, листування, списки та ін. документи про 

розподіл рік на секції та призначення річкових 

наглядачів 

1920-1921  -”- 

313 Листування з управліннями з врегулювання 

русел рік щодо здачі в оренду земельних діля-

нок вздовж берегів рік 

1920-1921  -”- 

314 Донесення управлінь з врегулювання русел рік 

про висадження рокитнику вздовж берегів рік 

 

 

1920-1921  -”- 
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315 Листування з будівельними управліннями про  

постачання цементу для укріплення берегів рік 

та мостів 

1920-1921  польська 

316 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

надання коштів на водне будівництво у Чорт-

ківському повіті 

1921  -”- 

317 Кошторис на врегулювання русел рік Дністер, 

Ломниця, Стрвяж, Сян та ін. 
1921  -”- 

318 Донесення, листування та ін. документи про 

повернення цінних паперів радникові Дирекції з 

врегулювання русел судноплавних рік у Кракові 

Шамонті Миколі 

1921  -”- 

319 Справа про зарахування Козелковського Петра 

робітником управління з врегулювання русла 

ріки Дністер у Станіславові 

1920-1921  -”- 

320 Справа про призначення Санецького Юзефа 

річковим наглядачем 
1921  -”- 

321 Те ж про призначення Щипака Миколу річ-

ковим наглядачем 
1921  -”- 

322 Те ж про призначення річкових наглядачів при 

управлінні з врегулювання русла ріки Віслок в 

Ряшеві 

1920-1921  -”- 

323 Справа про проходження служби річкового 

наглядача Сервацьким Яном 
1920-1921  -”- 

Справи про виплату заробітної плати: 

324 службовцеві Збиславовій Катерині 1920-1921  -”- 

325 річковому наглядачеві Кушаку Станіславові 1920-1921  -”- 

326 річковому сторожеві Масківу Іванові 1920  -”- 

327 річковому наглядачеві Мождзеку Антонові 1920  -”- 

328 річковому наглядачеві Незгоді Станіславові 1920  -”- 

329 річковому сторожеві Нейману [Неуман] Карлу 1920  -”- 

330 річковому наглядачеві Новотарському Миколі 1920-1921  -”- 

331 помічниці канцелярії Павловській Емілії 1920-1921  -”- 

332 річковому наглядачеві Салевичу Олександрові 1920-1921  -”- 

333 інженерові Самолику Альфредові 1920-1921  -”- 

334 річковому наглядачеві Сові Людвікові 1921  -”- 

335 службовцеві управління з врегулювання русла 

ріки Вісли Став`ярському Людвікові 
1920  -”- 

336 річковому наглядачеві Тенею Теодорові 1920-1921  -”- 

337 річковому наглядачеві Черняку Іванові 1920-1921  -”- 
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338 Звіт управління з врегулювання русла ріки Віс-

лок про виплату заробітної плати річковим 

наглядачам за ІІІ-й квартал 1920 р. 

1920-1921  польська 

339 Те ж управління з врегулювання русла ріки 

Дністер про виплату заробітної плати служ-

бовцям канцелярії за грудень 1920 р. 

1920-1921  -”- 

340 Те ж управління з врегулювання русла ріки 

Віслок про виплату заробітної плати робітникам 

за виконані будівельні роботи на ріці Млєчка 

1920-1921  -”- 

341 Відомості на виплату заробітної плати робіт-

никам управління з врегулювання русла ріки 

Полтва у м. Львові 

1920  -”- 

342 Відомості управління з врегулювання русла ріки 

Тисьмениця про виплату заробітної плати 

службовцям, які були зайняті роботою при 

врегулюванні русла цієї ріки 

1920-1921  -”- 

343 Відомість на виплату заробітної плати робіт-

никам управління з врегулювання русел гірських 

потоків у с. Стрілки 

1921  -”- 

344 Рішення комісії про визначення вислуги років 

річковим наглядачам 
1921  -”- 

345 Рішення про призначення надбавки до заробіт-

ної плати наглядачам за проведенням меліора-

тивних робіт Вердаку Мартинові, Мажору 

Михайлові та ін. 

1920-1921  -”- 

Справи про призначення надбавки до заробітної плати: 

346 річковому наглядачеві Кельтику Юзефові 1920  -”- 

347 річковому наглядачеві Кулашу Францискові 1920  -”- 

348 річковому наглядачеві Малецькому Стефанові 1920  -”- 

349 річковому наглядачеві Скаврону Вавринцеві 1920-1921  -”- 

350 річковому сторожеві Урбану Францискові 1921  -”- 

351 річковому наглядачеві Чепелю Іванові 1921  -”- 

352 дорожньому майстрові Яроцькому Мар`янові 1921  -”- 

353 річковим сторожам управління з врегулювання 

русла ріки Бистриця у Станіславові 
1920-1921  -”- 

354 Рішення про призначення надбавки до заробіт-

ної плати річковим наглядачам за вислугу років 
1921  -”- 

Справи про надання матеріальної допомоги: 

355 річковому сторожеві Гейлю Людвікові 1920  -”- 

356 річковому наглядачеві Козелковському Петру 1920  -”- 

357 вдові річкового сторожа Маруняк Анні 1920-1921  -”- 
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Справи про надання матеріальної допомоги: 

358 вдові річкового наглядача Росолянці Марії 1920  польська 

359 річковому наглядачеві Сколоздрі Андрію 1921  -”- 

 

ІІІ Відділ 

360 Справа про надання позики управлінню у 

м. Мєлець для проведення меліоративних робіт в 

його межах 

1920  -”- 

361 Листування з Крайовим комітетом про прове-

дення меліоративних робіт у с. Торошівка 
1921  -”- 

362 Справа про проведення меліоративних робіт в 

басейні ріки Тисьмениця та її приток 
1920  -”- 

363 Звіти, плани і кошториси на проведення дре-

нажних робіт в околиці с. Босько 
1921  -”- 

364 Донесення будівельних управлінь про забезпе-

чення їх знаряддями праці для проведення 

меліоративних робіт 

1920  -”- 

365 Списки річкових наглядачів управління водного 

будівництва у Ярославі із зазначенням їх 

анкетних даних 

1921  -”- 

366 Анкетні дані річкових наглядачів меліоративного 

управління у Тарнобжезі 
1920-1921  -”- 

367 Справа про призначення Кульмана, Павлусіва, 

Лацни, Вінарського та ін. наглядачами за про-

веденням меліоративних робіт 

1921  -”- 

368 Те ж про проходження служби наглядачем за 

проведенням меліоративних робіт Домбровсь-

ким Яном 

1920-1921  -”- 

369 Те ж про переміщення наглядача за проведен-

ням меліоративних робіт Охманського Луки 
1920-1921  -”- 

370 Те ж про переміщення наглядачів за проведен-

ням меліоративних робіт Постави Яна, Вишки 

Якима 

1920-1921  -”- 

371 Те ж про виплату заробітної плати наглядачеві за 

проведенням меліоративних робіт Вінцеку 

Юзефові 

1920  -”- 

372 Те ж про виплату заробітної плати наглядачеві за 

проведенням меліоративних робіт Троянов-

ському Стефанові 

1920-1921  -”- 

373 Те ж про виплату заробітної плати наглядачеві за 

проведенням меліоративних робіт Ферету 

Юзефові 

1920  -”- 
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374 Справа про виплату надбавки до заробітної 

плати наглядачам за проведення меліоративних 

робіт Крижанівському Олександрові, 

Самбірському Владиславові та ін. 

1921  польська 

375 Звіт наглядача за проведенням меліоративних 

робіт Воланчука Юзефа про витрату коштів під 

час відрядження 

1920  -”- 

376 Справа про виплату коштів на відрядження 

наглядачеві за проведенням меліоративних робіт 

Криштинському Юзефові 

1921  -”- 

377 Те ж про стягнення заборгованості Кредитним 

товариством у Кракові з машиніста Віснєвсь-

кого Альфреда 

1920-1921  -”- 

 

ІV Відділ 

378 Статистичні відомості дорожніх будівельних 

управлінь про кількість робітників, які отримали 

заробітну плату за виконану ними роботу 

1920  -”- 

379 Протоколи управління шосейними дорогами у 

Яворові про передачу краківської, перемишльсь-

кої та ін. шосейних доріг у відомство 

Яворівського управління 

1920-1921  -”- 

380 Донесення окружних будівельних управлінь у 

Жовкві, Золочеві та ін. про відправлення бюд-

жетів на 1921 р. 

1921  -”- 

381 Кошторис на доставку будівельних матеріалів  

на утримання шосейної дороги Заліщики-Скалат 
1920-1921  -”- 

382 Те ж на утримання шосейних доріг у Золочівсь-

кому окрузі 
1920  -”- 

383 Те ж на утримання шосейних доріг Обертин-

Жуків, Городенка-Обертин 
1920  -”- 

384 Топографічні карти Львівського повіту із заз-

наченням шосейних доріг 
1921  -”- 

385 Звіт про витрату коштів на будівництво шосей-

них доріг у Бережанах за січень 1921 р. 
1921  -”- 

386 Те ж за лютий 1921 р. 1921  -”- 

387 Те ж за березень 1921 р. 1921  -”- 

388 Те ж за травень 1921 р. 1921  -”- 

389 Листування з Податковим управлінням у Бере-

жанах про виділення коштів на утримання 

шосейних доріг 

 

 

1921  -”- 
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Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

390 Звіти Окружного будівельного управління у 

Бохні про витрату коштів на утримання шо-

сейних доріг у Бохнянському окрузі 

1920-1921  польська 

391 Листування з будівельним управлінням у Бібрці 

про виділення коштів на утримання шосейних 

доріг 

1920-1921  -”- 

392 Звіти староства у Бродах про витрату коштів на 

утримання шосейних доріг 
1920  -”- 

393 Звіт про витрату коштів на утримання шосей-

них доріг у м. Бяла за лютий 1921 р. 
1921  -”- 

394 Листування з Податковим управлінням у Бучачі 

про виділення коштів на утримання шосейних 

доріг у Бучацькому окрузі 

1921  -”- 

395 Звіт будівельного управління у Вадовичах про 

витрату коштів на утримання шосейних доріг 
1920-1921  -”- 

396 Листування з повітовим комітетом у Долині про 

виділення коштів на ремонт доріг і мостів у 

Долинському повіті 

1921  -”- 

397 Те ж Податковим управління у Городенці про 

виділення коштів на утримання шосейних доріг 
1921  -”- 

398 Звіти Окружного будівельного управління у 

Ряшеві про витрату коштів на утримання доріг у 

Ряшівському повіті 

1920-1921  -”- 

399 Те ж 1920  -”- 

400 Листування з Податковим управлінням у Ряшеві 

про виділення коштів на утримання шосейних 

доріг 

1920  -”- 

401 Звіт Окружного будівельного управління у 

Жовкві про витрату коштів на утримання доріг 

за березень-квітень 1920 р. 

1920 - 

1921 

 -”- 

402 Те ж про витрату коштів на утримання доріг у 

Жовкві за вересень 1920 р. 
1920  -”- 

403 Те ж будівельного управління у Заліщиках про 

витрату коштів на утримання шосейної дороги 

Борщів-Окопи за грудень 1920 р. 

1920-1921  -”- 

404 Те ж будівельного управління у Заліщиках про 

витрату коштів на утримання шосейної дороги 

Бучач-Товсте за грудень 1920 р. 

1920-1921  -”- 

405 Те ж про витрату коштів на утримання шосейної 

дороги Заліщики-Скала за грудень 1920 р. 
1920-1921  -”- 

406 Те ж будівельного дорожнього управління у За-

ліщиках про витрату коштів на утримання 

шосейної дороги Іває-Мазурівка [Мосорівка] 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

407 Звіт будівельного управління у Заліщиках про 

витрату коштів на утримання шосейної дороги 

Колиндяни-Борщів за грудень 1921 р. 

1921  польська 

408 Листування з Податковим управлінням у За-

ліщиках про виділення коштів на утримання 

шосейних доріг у Заліщицькому окрузі 

1921  -”- 

409 Звіти Окружного будівельного управління у 

Золочеві про витрату коштів на утримання доріг 

у Золочівському окрузі 

1920-1921  -”- 

410 Листування з Податковим управлінням у Золо-

чеві про виділення коштів на утримання 

шосейних доріг 

1921  -”- 

411 Те ж 1921  -”- 

412 Звіт будівельного управління у Коломиї про 

витрату коштів на утримання доріг за листопад 

1920 р. 

1920  -”- 

413 Звіти будівельного управління у Львові про 

витрату коштів на утримання доріг у Львівсь-

кому окрузі за вересень-грудень 1919 р. 

1921  -”- 

414 Звіти, листування та ін. документи про витрати 

коштів на проведення робіт з благоустрою доріг 

у Львівському та Перемишльському округах за 

червень 1920 р. 

1920-1921  -”- 

415 Звіт будівельного управління у Львові про 

витрату коштів на утримання шосейних доріг за 

жовтень 1920 р. 

1920-1921  -”- 

416 Листування з Окружним будівельним управ-

лінням у Львові про виділення коштів на 

утримання шосейних доріг у Львівському повіті 

1920-1921  -”- 

417 Те ж з Окружним будівельним управлінням у 

Львові про оренду землі з правом експлуатації 

каменоломні у мешканки м-ка Янів Бонковської 

Марії 

1921  -”- 

418 Звіт Окружного будівельного управління у 

Львові про витрату коштів на утримання коней 
1920-1921  -”- 

419 Звіти Окружного будівельного управління у 

Новому Санчі про витрату коштів на утримання 

доріг у Новосанчівському окрузі 

1920-1921  -”- 

420 Звіт будівельного управління у Перемишлі про 

витрату коштів на утримання шосейних доріг 
1920  -”- 

421 Те ж за липень 1920 р. 1920  -”- 

422 Те ж за ІІ-е півріччя 1920 р. 

 
1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

423 Листування з Крайовим будівельним управлін-

ням про витрату коштів на утримання шосейних 

доріг у м. Перемишлі 

1921  польська 

424 Справа про розрахунки з підприємцем Крохном 

Мойшею за ремонт доріг у Перемишльському 

повіті 

1920-1921  -”- 

425 Звіт дорожнього управління у Радехові про 

витрату коштів на утримання доріг 
1921  -”- 

426 Те ж будівельного управління у Самборі про 

витрату коштів на утримання доріг 
1920-1921  -”- 

427 Листування з Податковим управлінням у Сам-

борі про виділення коштів на утримання доріг 
1921  -”- 

428 Звіт Окружного будівельного управління у 

Сяніку про витрату коштів на утримання шосей-

них доріг Динів-Сянік, Перемишль-Сянік, Гра-

бівниця-Ясениця, Устріки-Раба за ІІ-й квартал 

1920 р. 

1920  -”- 

429 Те ж за ІІІ-й квартал 1920 р. 1920  -”- 

430 Те ж за ІV-й квартал 1920 р. 1920  -”- 

431 Звіти Окружного будівельного управління у 

Сяніку про витрату коштів на утримання доріг у 

Сяноцькому окрузі 

1920-1921  -”- 

432 Листування з Окружним будівельним управ-

лінням у Сяніку про витрату коштів на утри-

мання шосейних доріг у Сяноцькому окрузі 

1921  -”- 

433 Те ж з Податковим управлінням у Снятині про 

виділення коштів на утримання шосейних доріг 
1921  -”- 

434 Те ж з Податковим управлінням у Сокалі про 

виділення коштів на утримання шосейних доріг 
1920-1921  -”- 

435 Звіти Окружного будівельного управління у 

Станіславові про витрату коштів за 1919-1920 р. 
1920-1921  -”- 

436 Листування з Податковим управлінням у Стані-

славові про виділення коштів на утримання 

шосейних доріг 

1921  -”- 

437 Звіт повітового управління у Стрию про витрату 

коштів на утримання доріг 
1920  -”- 

438 Те ж будівельного управління у Стрию про 

витрату коштів на утримання шосейних доріг за 

жовтень 1920 р. 

1920  -”- 

439 Листування з Податковим управлінням у Стрию 

про виділення коштів на утримання шосейних 

доріг у Стрийському окрузі 

 

1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

440 Звіти Окружного будівельного управління у 

Тарнові про витрату коштів на утримання доріг 

та мостів 

1920-1921  польська 

441 Звіт будівельного управління у Тернополі про 

витрату коштів на утримання шосейних доріг за 

квітень 1920 р. 

1920  -”- 

442 Те ж за вересень 1920 р. 1921  -”- 

443 Листування з Податковим управлінням у Тер-

нополі про виділення коштів на утримання 

шосейних доріг у Тернопільському повіті 

1921  -”- 

444 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

виділення коштів на утримання доріг у Чорткові 
1921  -”- 

445 Листування з Податковим управлінням у Яро-

славі про виділення коштів на утримання шо-

сейних доріг 

1921  -”- 

446 Звіт Окружного будівельного управління у 

Ярославі про виділення коштів на утримання 

шосейних доріг 

1920-1921  -”- 

447 Те ж 1920-1921  -”- 

448 Те ж за ІV-й квартал 1921 р. 1921  -”- 

449 Звіт Окружного будівельного управління у 

Львові про витрату коштів на доставку 

будівельних матеріалів для шосейних доріг 

1920-1921  -”- 

450 Те ж будівельного управління у Львові про 

витрату коштів на доставку будівельного ка-

меню для шосейних доріг 

1920 - 

1921 

 -”- 

451 Перелік субсидій та позик, наданих міським 

громадам і повітовим комітетам для проведення 

будівельних робіт 

1920-1921  -”- 

452 Листування з магістратом міста Бережани про 

надання позики для відновлення доріг у місті 
1921  -”- 

453 Справа про надання позики повітовому комі-

тетові у Бжеську на утримання доріг 
1920  -”- 

454 Листування з повітовим управлінням у Горли-

цях про надання йому позики для утримання 

доріг 

1921  -”- 

455 Справа про надання позики управлінню 

у Жовкві для відновлення доріг та мостів у 

межах міста 

1920  -”- 

456 Те ж про надання позики повітовому комітетові 

у Кольбушовій на будівництво під`їздної дороги 

до вокзалу 

 

1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

457 Справа про надання позики повітовому коміте-

тові у Мислєничах на утримання шосейних доріг 
1920-1921  польська 

458 Те ж про надання позики повітовому комітетові 

у Сокалі на утримання шосейних доріг 
1920-1921  -”- 

459 Листування з Окружним будівельним управ-

лінням у Тернополі про надання позики на 

утримання доріг у Тернопільському повіті 

1920-1921  -”- 

460 Звіт будівельного управління у Львові про 

витрату коштів на ремонт приміщення для 

сторожа у с. Деревач 

1920  -”- 

461 Звіти Окружного будівельного управління у 

Стрию про витрату коштів на відновлення 

будівлі дорожнього майстра у с. Тухолька 

1920-1921  -”- 

462 Лист воєводи м. Варшави та розпорядження 

окружним будівельним управлінням і управ-

лінням доріг про вжиття заходів з припинення 

вирубування дерев при дорогах 

1920-1921  -”- 

463 Звіти, листування, креслення та ін. документи  

про прокладення нафтових труб вздовж дороги 

Стрільбичі-Старий Самбір 

1920-1921  -”- 

464 Кошторис на будівництво моста на ріці Каме-

ниця у Новому Санчі 
1920  -”- 

465 Те ж на реконструкцію моста на ріці Серет у 

с. Острів 
1920  -”- 

466 Те ж на реконструкцію моста на ріці Черемош у 

Снятині 
1920  -”- 

467 Справа про будівництво моста на ріці Буг у 

с. Руда Сілецька 
1921  -”- 

468 Звіт про витрату коштів на будівництво моста на 

ріці Бистриця у Єзуполі 
1921  -”- 

469 Справа про будівництво моста на ріці Віслок у 

с. Бабиця 
1920-1921  -”- 

470 Звіт будівельного управління у м. Дембиця про 

будівництво моста на ріці Віслок у місті 
1920  -”- 

471 Листування з староством у Станіславові про 

будівництво моста на ріці Дністер у Галичі 
1921  -”- 

472 Те ж з дорожнім управлінням про будівництво 

моста на ріці Дністер у Заліщиках 
1920  -”- 

473 Те ж управління будівництва моста на ріці Ка-

мениця у Новому Санчі про витрату коштів на 

будівельні роботи за 1918 - 1919 рр. 

 

 

1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

474 Листування будівельного управління у Новому 

Санчі про витрату коштів на будівництво моста 

на ріці Камениця за червень 1920 р. 

1920  польська 

475 Те ж за ІІІ-й квартал 1920 р. 1920  -”- 

476 Те ж за ІV-й квартал 1920 р. 1920-1921  -”- 

477 Звіт про витрату коштів на будівництво моста на 

ріці Камениця у Новому Санчі 
1921  -”- 

478 Звіт будівельного управління у Освєнцімі про 

витрату коштів на будівництво моста на ріці 

Сола у м. Освєнцім за грудень 1919 р. 

1920  -”- 

479 Те ж про витрату коштів на будівництво моста на 

ріці Сола у м. Освєнцім за ІІ-й квартал 1920 р. 
1920  -”- 

480 Те ж за ІІІ-й квартал 1920 р. 1920  -”- 

481 Звіт про витрату коштів на будівництво моста на 

ріці Сола у м. Освєнцім за ІV квартал 1920 р. 
1920  -”- 

482 Листування з будівельним управлінням у Стані-

славові про будівництво моста на ріці Свіча у 

с. Мельнич 

1920  -”- 

483 Звіт будівельного управління у Заліщиках про 

витрату коштів на будівництво моста на ріці 

Серет в околиці с. Касперівці за листопад 1920 р. 

1920-1921  -”- 

484 Те ж будівельного управління у Калуші про 

витрату коштів на будівництво моста на ріці 

Сівка у с. Мошківці за грудень 1920 р. 

1920-1921  -”- 

485 Листування з будівельним управлінням у Жи-

дачеві про будівництво моста на ріці Стрий 
1920  -”- 

486 Те ж з Окружною дирекцією громадських робіт у 

Кракові про відновлення моста на ріці Ушвиця 
1920-1921  -”- 

487 Листування з будівельним управлінням у Сам-

борі про будівництво моста на ріці Яблонька у 

с. Сільниця 

1920  -”- 

488 Звіт про витрату коштів на будівництво моста на 

ріці Яблонька у Турці 
1920  -”- 

489 Звіти будівельного управління у Бережанах про 

хід робіт з відновлення мостів у Бережанському 

окрузі 

1920 - 

1921 

 -”- 

490 Звіт будівельного управління у Бохні про вит-

рату коштів на реконструкцію мостів на шо-

сейній дорозі Бохня-Краків 

1920-1921  -”- 

491 Те ж будівельного управління у Вадовичах про 

витрату коштів на відновлення мостів та доріг у 

Вадовицькому окрузі 

1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

492 Звіт будівельного управління у Жовкві про вит-

рату коштів на реконструкцію мостів на шо-

сейній дорозі Львів-Жовква за червень 1920 р. 

1920-1921  польська 

493 Звіти будівельного управління у Коломиї про 

витрату коштів на будівництво мостів та доріг у 

Коломийському окрузі 

1920-1921  -”- 

494 Звіт будівельного управління у Львові про 

витрату коштів на реконструкцію моста на 

шосейній дорозі Львів-Перемишль 

1920-1921  -”- 

495 Те ж будівельного управління у Львові про 

витрату коштів на реконструкцію моста на 

шосейній дорозі Львів-Янів 

1920-1921  -”- 

496 Звіт будівельного управління у Самборі про 

витрату коштів на реконструкцію моста на 

шосейній дорозі Самбір-Добромиль 

1920-1921  -”- 

497 Те ж про витрату коштів на будівництво мостів і 

доріг у Самбірському окрузі 
1920-1921  -”- 

498 Те ж Стрийського будівельного управління про 

витрату коштів на будівництво мостів і доріг у 

Стрийському окрузі 

1921  -”- 

499 Донесення Львівського і Тернопільського бу-

дівельних управлінь про витрату коштів на 

страхування робітників від нещасних випадків 

1920-1921  -”- 

500 Список дорожніх майстрів Сяноцького округу із 

зазначенням їх анкетних даних за 1920 р. 
1921  -”- 

501 Списки робітників, зайнятих на будівництві 

доріг у Сяноцькому окрузі 
1920-1921  -”- 

502 Те ж дорожніх майстрів будівельного управ-

ління у Станіславові 
1921  -”- 

Справи про призначення осіб на посаду технічного помічника: 

503 Глов`яка Яна 1920-1921  -”- 

504 Грипу Іллю 1920-1921  -”- 

505 Кваснєвського Станіслава 1920-1921  -”- 

506 Мірецького Зигмунта 1920-1921  -”- 

507 Павликовського Юзефа 1920-1921  -”- 

508 Федика Петра 1920-1921  -”- 

509 Шпрінґера Юзефа 1921  -”- 

510 Справа про проходження служби інженерами 

Добошинським Станіславом та Сервацьким 

Антонієм 

 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

511 Справа про проходження служби машиністом 

Лещинським Мечиславом 
1920-1921  польська 

512 Справа про переміщення дорожнього майстра 

Берначека Антона 
1920  -”- 

513 Те ж дорожнього майстра Кралека Яна 1920-1921  -”- 

Справи про виплату заробітної плати: 

514 технічному помічникові Мітлі Зигмунтові 1920  -”- 

515 дорожньому майстрові Пенкальському Янові 1920-1921  -”- 

516 дорожньому наглядачеві Ревуцькому Василеві 1920  -”- 

517 канцелярській помічниці Стельмах Ядвізі 1920  -”- 

518 канцелярській помічниці Фелувній Марії 1920  -”- 

519 Звіти будівельного управління у Бережанах про 

витрату коштів на виплату заробітної плати і 

матеріальної допомоги дорожнім наглядачам 

округу за 1919-1920 рр. 

1920-1921  -”- 

520 Те ж дорожнім майстрам за лютий-березень 

1920 р. 
1920  -”- 

521 Листування з управлінням крайових доріг у 

Бібрці про врегулювання заробітної плати у 

цьому управлінні 

1920-1921  -”- 

522 Розпорядження, звіти, листування та ін. доку-

менти про врегулювання заробітної плати 

службовцям управління крайових доріг у Бор-

щові та Заліщиках 

1920-1921  -”- 

523 Відомість на виплату заробітної плати дорожнім 

майстрам будівельного управління у Бохні 
1920  -”- 

524 Звіт Окружного будівельного управління у Бохні 

про виплату заробітної плати дорожнім 

майстрам за листопад-грудень 1920 р. 

1920-1921  -”- 

525 Те ж Окружного будівельного управління у Ва-

довичах про виплату заробітної плати дорожнім 

майстрам за червень 1920 р. 

1920  -”- 

526 Те ж за серпень 1920 р. 1920  -”- 

527 Те ж за ІV-й квартал 1920 р. 1920-1921  -”- 

528 Відомість на виплату заробітної плати робітни-

кам будівельного управління у Галичі за липень 

1920 р. 

1920-1921  -”- 

529 Звіт будівельного управління у Ряшеві про 

виплату заробітної плати дорожнім майстрам за 

вересень 1920 р. 

 

1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

530 Звіт будівельного управління у Жовкві про 

виплату заробітної плати дорожнім майстрам за 

червень-липень 1920 р. 

1920  польська 

531 Листування ж Податковим управлінням у Жовкві 

про виплату заробітної плати дорожнім 

майстрам за листопад-грудень 1920 р. 

1920-1921  -”- 

532 Звіт будівельного управління у Заліщиках про 

виплату заробітної плати дорожнім майстрам за 

ІІІ-й квартал 1919 р. 

1920-1921  -”- 

533 Листування з дорожнім управлінням у Залі-

щиках про виплату заробітної плати дорожнім 

майстрам 

1920-1921  -”- 

Звіти будівельних управлінь про виплату заробітної плати дорожнім майстрам: 

534 у Заліщиках за жовтень 1920 р. 1920  -”- 

535 у Золочеві за вересень-жовтень 1920 р. 1920  -”- 

536 у Коломиї за вересень 1920 р. 1920  -”- 

537 у Кракові за лютий 1921 р. 1921  -”- 

538 у Львові за червень 1920 р. 1920-1921  -”- 

539 у Новому Санчі за липень 1920 р. 1920  -”- 

540 Те ж за січень 1921 р. 1921  -”- 

541 у Перемишлі та грошової надбавки до заро-

бітної плати за липень-серпень 1920 р. 
1920  -”- 

542 у Перемишлі за квітень 1920 р. 1920  -”- 

543 Те ж за листопад 1920 р. 1920  -”- 

544 у Самборі за 1919 р. 1920-1921  -”- 

545 Те ж за ІІ-й квартал 1920 р. 1920  -”- 

546 Звіти будівельного управління у Сяніку про ви-

трату коштів на виплату заробітної плати робі-

тникам на будівництві доріг за І квартал 1919 р 

1921  -”- 

547 Те ж за ІІ-й квартал 1920 р. 1920-1921  -”- 

548 Відомості на виплату заробітної плати сторо-

жам мостів будівельного управління у Сяніку 
1920  -”- 

549 Звіт будівельного управління у Станіславові про 

виплату заробітної плати службовцям за 

березень 1920 р. 

1920-1921  -”- 

550 Те ж будівельного управління у Стрию про 

виплату заробітної плати дорожнім майстрам за 

липень-листопад 1920 р. 

1920-1921  -”- 

551 Те ж технічним помічникам за ІІ-е півріччя 

1920 р. 
1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

552 Звіт будівельного управління у Ярославі про 

виплату заробітної плати дорожнім майстрам за 

липень 1920 р. 

1920-1921  польська 

553 Те ж за жовтень 1920 р. 1920-1921  -”- 

Справи про призначення надбавки до заробітної плати: 

554 дорожньому майстрові Децу Адамові 1921  -”- 

555 дорожньому майстрові Жаку Антонію 1920  -”- 

556 дорожньому майстрові Жарновському Адамові 1920-1921  -”- 

557 дорожньому майстрові Жегленю Юзефові 1920-1921  -”- 

558 дорожньому майстрові Жондлі Юзефові 1921  -”- 

559 дорожньому майстрові Жмуді Янові 1920-1921  -”- 

560 дорожньому майстрові Забаві Каролеві 1920-1921  -”- 

561 дорожньому майстрові Завадовському Янові 1921  -”- 

562 Рішення перевірної комісії про виплату над-

бавки до заробітної плати дорожнім майстрам 

Кшемінському Францискові, Волинському 

Михайлові та ін. 

1921  -”- 

Справи про призначення надбавки до заробітної плати: 

563 дорожньому майстрові Заваді Михайлові 1920-1921  -”- 

564 дорожньому майстрові Завротнякові Янові 1920-1921  -”- 

565 дорожньому майстрові Заячківському Андрієві 1920-1921  -”- 

566 дорожньому майстрові Заячківському Філіпові 1920-1921  -”- 

567 дорожньому майстрові Заячківському Янові 1920-1921  -”- 

568 дорожньому майстрові Захвею Юзефові 1920-1921  -”- 

569 дорожньому майстрові Захеру Войцехові 1920-1921  -”- 

570 дорожньому майстрові Збожилю Валеріанові 1920-1921  -”- 

571 дорожньому майстрові Здебі Станіславові 1920  -”- 

572 дорожньому майстрові Зємбі Вавринцеві 1920-1921  -”- 

573 дорожньому майстрові Земці Войцехові 1920-1921  -”- 

574 дорожньому майстрові Зволінському Гнатові 1920-1921  -”- 

575 дорожньому майстрові Здуню Томашеві 1921  -”- 

576 дорожньому майстрові Зембровському Каролю 1920-1921  -”- 

577 дорожньому майстрові Зінюку Михайлові 1920  -”- 

578 Листування з староством у Львові про виплату 

надбавки до заробітної плати машиністові 

Кулику Володимирові 

 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

579 Справа про виплату надбавки до заробітної 

плати дорожньому майстру Моздеку Антонію 
1920-1921  польська 

580 Те ж про призначення надбавки до заробітної 

плати дорожньому майстрові Новаковському 

Владиславові 

1920-1921  -”- 

581 Те ж Савіцькому Юзефові 1921  -”- 

582 Те ж кондукторові Черкаському Тадеєві 1921  -”- 

583 Звіт будівельного управління у Вадовичах про 

виплату надбавки до заробітної плати дорожнім 

майстрам за жовтень 1920 р. 

1920-1921  -”- 

584 Відомість на виплату надбавки до заробітної 

плати дорожнім майстрам у Вадовичах за липень 

1920 р. 

1920-1921  -”- 

585 Звіт будівельного управління у Ряшеві про 

виплату надбавки до заробітної плати дорожнім 

майстрам за жовтень 1920 р. 

1920  -”- 

586 Звіти будівельного управління у Жовкві про 

виплату надбавки до заробітної плати робіт-

никам, які працювали на будівництві доріг і 

мостів за квітень-липень 1920 р. 

1921  -”- 

587 Листування з староством у Заліщиках про 

виплату надбавки до заробітної плати дорожнім 

майстрам за червень 1918 р. 

1920-1921  -”- 

588 Звіт будівельного управління у Заліщиках про 

виплату надбавки до заробітної плати дорожнім 

майстрам за ІV-й квартал 1919 р. 

1920  -”- 

589 Звіти будівельного управління у Львові про 

виплату надбавки до заробітної плати дорожнім 

наглядачам Львівського округу за липень-

жовтень 1920 р. 

1920-1921  -”- 

590 Листування з староством у Львові про призна-

чення надбавки до заробітної плати дорожнім 

майстрам 

1920  -”- 

591 Справа про призначення надбавки до заробітної 

плати робітникам дорожнього будівельного 

округу у Перемишлі за лютий 1920 р. 

1920-1921  -”- 

592 Звіт будівельного управління у Перемишлі про 

виплату надбавки до заробітної плати дорожнім 

майстрам за квітень 1920 р. 

1920-1921  -”- 

593 Те ж будівельного управління у Сяніку про 

виплату надбавки до заробітної плати дорожнім 

майстрам за травень 1920 р. 

1920  -”- 

594 Те ж за листопад-грудень 1920 р. 1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

595 Звіт будівельного управління у Станіславові про 

виплату надбавки до заробітної плати дорожнім 

майстрам за ІІ-е півріччя 1920 р. 

1920  польська 

596 Те ж староства у Тернополі про виплату над-

бавки до заробітної плати дорожнім майстрам за 

вересень-жовтень 1919 р. 

1920-1921  -”- 

597 Листування з староством у Ярославі про виплату 

надбавки до заробітної плати дорожнім 

майстрам за вислугу років 

1920-1921  -”- 

Справи про надання матеріальної допомоги: 

598 дорожньому майстрові Андрищаку Іванові 1920-1921  -”- 

599 вдові дорожнього майстра Житкевич Анні 1920  -”- 

600 дорожньому майстрові Здуню Томашеві 1920  -”- 

601 дружині дорожнього майстра Кізими Миколи 1920-1921  -”- 

602 дорожньому майстрові Москві Стефанові 1920  -”- 

603 вдові дорожнього майстра Порембській Марії 1920  -”- 

604 дорожнім майстрам, які працювали у Бережан-

ському повіті 
1920  -”- 

605 Звіт будівельного управління у Львові про 

виплату матеріальної допомоги дорожнім 

майстрам за травень-червень 1920 р. 

1920-1921  -”- 

606 Те ж управління з врегулювання русла ріки Сян 

у Ніску про виплату матеріальної допомоги 

дорожнім майстрам за ІV-й квартал 1918 р. 

1920-1921  -”- 

607 Те ж будівельного управління у Станіславові про 

виплату матеріальної допомоги дорожнім 

майстрам  за І-й квартал 1920 р. 

1920  -”- 

608 Справа про призначення пенсії вдові дорож-

нього майстра Білич Катерині 
1921  -”- 

609 Те ж про перевід на пенсію дорожнього майстра 

Филипіва Панька 
1920  -”- 

610 Те ж про виплату пенсії вдові дорожнього 

майстра Щенського Павла 
1920-1921  -”- 

 

V Відділ 

611 Донесення Окружного будівельного управління 

про витрату коштів на утримання в належному 

стані державних будівель 

1921  -”- 

612 Відомості окружних будівельних управлінь про 

заборгованість австрійського уряду фірмам за 

будівництво державних будівель 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

613 Листування з Міністерством громадських робіт 

про надання позик повітовим управлінням на 

будівництво і утримання громадських будівель 

1921  польська 

614 Звіт про витрату коштів на будівництво при-

міщення для Фінансової прокуратури у Львові за 

період 5.12.1919 -24.01.1920  

1920  -”- 

615 Те ж, за період 26.01.1920 -21.02.1920  1920  -”- 

616 Те ж, за період 28.02.1920 -06.03.1920  1920  -”- 

617 Те ж, за період 08.03.1920 -20.03.1920  1920  -”- 

618 Те ж, за період 22.03.1920 -03.04.1920  1920  -”- 

619 Те ж, за період 06.04.1920 -17.04.1920  1920  -”- 

620 Те ж, за період 19.04.1920 -01.05.1920  1920  -”- 

621 Те ж, за період 03.05.1920 -15.05.1920  1920  -”- 

622 Те ж, за період 17.05.1920 -29.05.1920  1920  -”- 

623 Те ж, за період 01.06.1920 -12.06.1920  1920  -”- 

624 Те ж, за період 14.06.1920 -26.06.1920  1920  -”- 

625 Те ж, за період 28.06.1920 -10.07.1920  1920  -”- 

626 Те ж, за період 12.07.1920 -17.07.1920  1920  -”- 

627 Те ж, за період 19.07.1920 -28.07.1920  1920  -”- 

628 Те ж, за період 28.07.1920 -31.07.1920  1920  -”- 

629 Те ж, за період 09.08.1920 -14.08.1920  1920  -”- 

630 Те ж, за період 16.08.1920 -21.08.1920  1920  -”- 

631 Те ж, за період 23.08.1920 -28.08.1920  1920  -”- 

632 Те ж, за період 30.08.1920 -04.09.1920  1920  -”- 

633 Те ж, за період 06.09.1920 -11.09.1920  1920  -”- 

634 Те ж, за період 13.09.1920 -25.09.1920  1920  -”- 

635 Те ж, за період 27.09.1920 -09.10.1920  1920  -”- 

636 Те ж, за період 11.10.1920 -23.10.1920  1920  -”- 

637 Те ж, за період 25.10.1920 -06.11.1920  1920  -”- 

638 Те ж, за період 08.11.1920 -20.11.1920  1920  -”- 

639 Звіти, листування, кошториси та ін. документи 

про відновлення приміщення Фінансової дирек-

ції у Львові 

1920-1921  -”- 

640 Справа про будівництво приміщення для Окру-

жної фінансової дирекції у Станіславові, том І 
1920  -”- 

641 Те ж, том ІІ і останній 

 
1920-1921  -”- 



№ 
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Мова 
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642 Справа про будівництво приміщення для По-

вітового суду у Лежайську, том І 
1920  польська 

643 Те ж, том ІІ 1920  -”- 

644 Те ж, том ІІІ і останній 1920  -”- 

645 Кошторис на будівництво приміщень суду та 

податкового управління у Лежайську 
1920  -”- 

646 Справа про будівництво приміщення для 

повітового суду у Лежайську, том І 
1920  -”- 

647 Те ж, том ІІ 1920  -”- 

648 Те ж, том ІІІ і останній 1920  -”- 

649 Кошторис, креслення, листування та ін. доку-

менти на будівництво приміщень суду та в`яз-

ниці у Ланьцуті 

1920  -”- 

650 Те ж у Будзанові 1921  -”- 

651 Справа про реконструкцію приміщення Пові-

тового суду у Яблонові 
1920-1921  -”- 

652 Кошторис на проведення будівельних робіт в 

приміщенні в`язниці для чоловіків у Львові 
1920-1921  -”- 

653 Щомісячні рапорти про витрату коштів на про-

ведення робіт з утримання в належному стані 

державних будівель 

1920-1921  -”- 

654 Кошторис на виготовлення шаф для хімічної 

лабораторії політехнічного інституту у Львові 
1920  -”- 

655 Матеріали до кошторису будівництва хімічної 

лабораторії політехнічного інституту у Львові 
1921  -”- 

656 Справа про укладення угоди з фірмою “К. Фур-

ман” про проведення будівельних робіт в 

хімічній лабораторії політехнічного інституту у 

Львові 

1920-1921  -”- 

657 Те ж з фірмою “Хілявський і Войціцький” про 

проведення будівельних робіт в хімічній лабо-

раторії політехнічного інституту у Львові 

1920-1921  -”- 

658 Те ж про призначення грошової винагороди 

Риманському Євгенові за виконану роботу в 

хімічній лабораторії політехнічного інституту у 

Львові 

1921  -”- 

659 Те ж про будівництво університетської клініки у 

Кракові 
1920-1921  -”- 

660 Звіти та кошториси будівельного управління у 

Станіславові про ремонт греко-католицької се-

мінарії 

 

1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

661 Плани, креслення, кошториси, листування та ін. 

документи про будівництво ІІ-ої реальної школи 

у Львові, том І 

1920  польська 

662 Те ж, том ІІ 1920  -”- 

663 Те ж, том ІІІ 1920  -”- 

664 Те ж, том ІV 1920  -”- 

665 Те ж, том V 1920  -”- 

666 Те ж, том VІ 1920  -”- 

667 Те ж, том VІІ і останній 1921  -”- 

668 Плани типового проектування будівель почат-

кових шкіл 
1921  -”- 

669 План будівництва школи у с. Ходачків Великий 1920  -”- 

670 Звіти будівельного управління у Кракові про 

витрату коштів на відновлення шкіл та держав-

них будівель 

1920-1921  -”- 

671 Листування з Міністерством громадських робіт 

про виділення коштів на будівництво школи у 

с. Замлинє 

1920-1921  -”- 

672 Розпорядження, кошторис, плани та ін. доку-

менти на будівництво школи деревообробної 

промисловості у Коломиї, том І 

1920  -”- 

673 Те ж, том ІІ і останній 1920-1921  -”- 

674 Справа про оренду приміщення Окружною 

дирекцією громадських робіт у будівлі Крайової 

дирекції відновлення господарства 

1920-1921  -”- 

675 Те ж про будівництво бараків у таборі в Освєн-

цімі, том І 
1920  -”- 

676 Те ж, том ІІ і останній 1920  -”- 

677 Протокол засідання повітової комісії у Сокалі з 

питання надання допомоги населенню на від-

новлення господарства, зруйнованого під час 

війни 

1921  -”- 

678 Справа про надання позики громаді Рогатина на 

влаштування благоустрою міста 
1920-1921  -”- 

679 Висновок комісара з нагляду за паровими кот-

лами про технічний стан парових котлів млина у 

Ярославі. Креслення та технічні дані 

1920  -”- 

680 Справи про здачу екзаменів на отримання прав 

водія Браницьким Броніславом 
1921  -”- 

681 Те ж на посаду інженера-будівельника 

Бретлером Яковом 
1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-ть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справи про здачу екзаменів 

682 на посаду майстра-будівельника Вільконем 

Гнатом 
1921  польська 

683 на отримання прав водія Гареця Юліаном 1921  -”- 

684 на посаду майстра-каменяра Кв`ялеком Себа-

стьяном 
1920-1921  -”- 

685 на отримання прав водія Колодієм Теодором 1921  -”- 

686 на отримання прав водія Мойсеновичем Іваном 1921  -”- 

687 на посаду інженера-будівельника Фельдманом 

Соломоном 
1920-1921  -”- 

688 на посаду майстра-каменяра Шиманським Ан-

дрієм 
1921  -”- 

689 на отримання прав водія Шустером Михайлом 1921  -”- 

 

Відділ відновлення господарства 

690 Листування з Міністерством внутрішніх справ 

про надання позики управлінню м. Горлиці для 

відновлення газової мережі 

1920-1921  -”- 

691 Справа про надання позики управлінню м. Ка-

луша для відновлення водопровідної мережі 
1920-1921  -”- 

692 Звіти, протоколи засідань комісії з розподілу 

дерева, листування з фірмами, власниками 

маєтків та ін. документи про постачання лісома-

теріалів для виконання робіт з відновлення 

господарства, том І 

1920  -”- 

693 Те ж, том ІІ 1920  -”- 

694 Те ж, том ІІІ 1920  -”- 

695 Те ж, том ІV 1920  -”- 

696 Те ж, том V 1920  -”- 

697 Те ж, том VІ 1920  -”- 

698 Те ж, том VІІ 1920  -”- 

699 Те ж, том VІІІ і останній 1920  -”- 

 

В опис внесено 699 (шістсот дев`яносто дев`ять) справ з № 1 по № 699 
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         28. 04. 1960 р. 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

І відділ 

700 Обіжники та розпорядження Міністерства 

громадських робіт і секції відбудови 

населених пунктів у Львові 

1920  польська 

701 Обіжники та розпорядження Міністерства 

громадських робіт і секції відбудови 

населених пунктів у Львові 

1920  -”- 

702 Обіжники та розпорядження Міністерства 

внутрішніх справ і Воєводського управління 

у Львові 

1920-1921  -”- 

703 Обіжники та розпорядження міністерств 

внутрішніх справ, громадських робіт і 

фінансів 

1921  -”- 

704 Обіжники Міністерства громадських робіт 1921-1922  -”- 

705 Обіжники міністерств охорони здоров`я, гро-

мадських робіт та Воєводського управління у 

Львові про надання медичної допомоги насе-

ленню 

1921  -”- 

706 Обіжники міністерств внутрішніх справ, гро-

мадських робіт, фінансів та ін. про порядок 

надання одноразової грошової допомоги 

службовцям. Листування з Міністерством 

громадських робіт та Окружним будівельним 

управлінням у Ярославі з цього питання 

1921  -”- 

707 Обіжники та розпорядження воєводського 

управління та листування з державними вод-

ними управліннями про облік боргів Австро-

Угорщини 

1921  -”- 

708 Інструкція Окружної дирекції громадських 

робіт у Кракові про організацію дорожніх та 

архітектурно-будівельних управлінь 

1921  -”- 

709 Обіжники Міністерства військових справ та 

Міністерства громадських робіт про правила 

мобілізації до війська службовців та робіт-

ників 

1920-1921  -”- 

710 Обіжники та розпорядження Міністерства 

громадських робіт і Міністерства фінансів 

про надання грошової допомоги державним 

службовцям для закупівлі продуктів на зиму 

та листування з державними установами з 

цього питання 

 

1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

711 Фінансово-касові інструкції Міністерства фі-

нансів для Дирекції 

1921  польська 

712 Звіти Окружної дирекції про витрату коштів 

на адміністративні потреби 

1920-1921  -”- 

713 Фінансові звіти Окружної дирекції громадсь-

ких робіт 

1921  -”- 

714 Звіти про витрати Окружної дирекції громад-

ських робіт за листопад 1921 р. 

1921  -”- 

715 Щомісячні фінансові звіти Дирекції 

громадських робіт 

1921  -”- 

716 Фінансовий звіт управління будівельних 

робіт у Заліщиках. Кошториси та рахунки 

1920-1921  -”- 

717 Фінансовий звіт управління будівельних 

робіт у Ясло за 1920 р. 

1920-1921  -”- 

718 Рахунки витрат державного будівельного 

округу у Львові за 1920 р. 

1920-1921  -”- 

719 Листування з міністерствами внутрішніх 

справ та громадських робіт про передачу 

будинків Галицького сейму університетові 

ім. Яна-Казимира у Львові 

1921  -”- 

720 Справа про оренду приміщення у Стрию для 

бюро керівництва з врегулювання русла ріки 

Стрий 

1921  -”- 

721 Протокол засідання членів водного відділу 

Дирекції громадських робіт про контроль 

над прибутками і видатками за 1921 р. 

1922  -”- 

722 Листування Воєводського управління у 

Тернополі про організацію курсів для 

дорожніх наглядачів 

1922  -”- 

723 Листування з Міністерством громадських 

робіт та державним дорожнім управлінням у 

Коросні про купівлю земельної ділянки під 

будівництво будівлі для державного 

дорожнього управління у Коросні 

1921  -”- 

724 Те ж з будівельним відділом у Хоросткові 

про переміщення відділу у Копичинцях до 

Хоросткова 

1920-1921  -”- 

725 Справа про асигнування коштів на відбудову 

школи у с. Пшерити Бур Тарнівського повіту 

1920-1921  -”- 

726 Те ж про ревізію каси головної комісії з роз-

поділу лісу 

 

1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

727 Списки кредитів, наданих на ремонт 

будинків 

1921  польська 

728 Списки службовців дорожнього і водного 

управлінь Львівського воєводства 

1921  -”- 

729 Обіжники Міністерства громадських робіт і 

листування про виділення коштів для видачі 

підйомних службовцям та ін. питання. 

Списки службовців Дирекції громадських 

робіт 

1921  -”- 

730 Списки службовців. Табелі роботи за 1921 р 1920-1921  -”- 

731 Списки технічних установ Окружної 

дирекції громадських робіт, які знаходилися 

у 15-ти повітах Галичини та їх службовців 

1921  -”- 

732 Списки службовців, які отримали заробітну 

плату і допомогу 

1921  -”- 

733 Те ж службовців Дирекції громадських робіт, 

які отримали заробітну плату за 1920 р. 

1921-1922  -”- 

734 Те ж службовців, які працювали у державних 

дорожніх і водних управліннях у Станіс-

лавові та в Станіславівському воєводстві 

1921  -”- 

735 Листування з державними дорожніми і 

водними управліннями про складення списку 

службовців 

1921  -”- 

736 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

штат службовців Дирекції громадських робіт 

у Львові. Список службовців 

1921  -”- 

737 Списки службовців, які отримали заробітну 

плату за червень 1920 р. 

1920  -”- 

738 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про відтермінування проходження 

військової служби службовцями 

1920  -”- 

 

Особові справи: 

739 інженера Броди Яна 1917-1921  -”- 

740 інженера Вшелячинського Теофіля 1921  -”- 

741 геометра Шалецького Цирилія   -”- 

742 службовця Вайгеля Владислава 1920-1922  -”- 

743 службовця Крутеля Яна   -”- 

744 річкового сторожа Котанського Василя 1921  -”- 

745 Анкетні дані службовців 1913-1924  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

746 Облікові картки службовців 1920  польська 

747 Те ж 1920  -”- 

748 Те ж 1920  -”- 

749 Те ж 1920-1921  -”- 

750 Те ж 1920-1921  -”- 

751 Кваліфікаційне оцінювання міністерського 

радника інженера Бернацького Константа 

1890-1921  -”- 

752 Заяви осіб про приймання на роботу 1920-1921  -”- 

753 Те ж 1921  -”- 

754 Заява Верберової Ядвіги про приймання на 

роботу в Дирекції громадських робіт у 

Тернополі 

1921  -”- 

755 Заяви осіб про приймання на роботу 1921  -”- 

756 Справа про приймання на роботу до Окру-

жної дирекції громадських робіт Вієпека 

Павла 

1921  -”- 

757 Те ж про приймання на роботу інженера 

[Бзонкопдоа ] Франциска 

1921  -”- 

758 Те ж Ґольберґа Фелікса 1921  -”- 

759 Те ж про призначення інженера Кадлеця 

Владислава членом оцінювальної комісії у 

Богородчанах 

1921  -”- 

760 Те ж про приймання на роботу Уленіцького 

Станіслава 

1921  -”- 

761 Листування з державним дорожнім управлін-

ням про приймання на роботу службовців, 

надання їм відпусток та ін. питання 

1921  -”- 

762 Справа про відтермінування проходження 

військової служби інженером Статецьким 

Мар`я-ном 

1921  -”- 

763 Повідомлення про переміщення інженера-

землеміра Герасимовича Григорія з Косова 

до Коломиї 

1921  -”- 

764 Листування Менкеса Філіпа з Міністерством 

громадських робіт, ректором політехнічної 

школи та Дирекцією поліції про присвоєння 

йому звання інженера 

1921  -”- 

765 Справа про присвоєння звання інженера-ма-

шинобудівника Рубчинському Владиславові 

 

1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

766 Справа про присвоєння звання інженера-

електротехніка Студнярському Янові 

1921  польська 

767 Те ж про надання прав на будівництво 

машин інженерові Тіллю Станіславові 

1921-1922  -”- 

768 Прохання інженера Шпета Якова про 

присвоєння йому звання інженера 

1921-1922  -”- 

769 Справа про присвоєння звання інженера-ма-

шинобудівника Еберману Людвікові 

1921  -”- 

770 Справа про надання дозволу керувати буді-

вельними роботами інженерові 

Ґольдшнайдеру Теодорові 

1921  -”- 

771 Те ж про надання дозволу керувати будівель-

ними роботами інженерові Пляхті Леонові 

  -”- 

772 Те ж про надання дозволу керувати роботою 

геометра інженерові Ангельському Антонію 

  -”- 

773 Те ж про надання дозволу керувати роботою 

геометра інженерові Павло Казимирові 

1921  -”- 

774 Те ж про надання права займатися роботою 

геометра Уробанеку Янові 

1921-1922  -”- 

775 Те ж про надання прав геометра інженерові 

Хвалену Вільгельмові 

1922  -”- 

776 Те ж про видачу свідоцтва про проходження 

служби інженерові Плішевському Юзефові 

1920-1922  -”- 

777 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про надання дозволу особам на здачу 

екзаменів на звання інженера-будівельника 

1920-1921  -”- 

778 Заяви інженерів про допуск їх до здачі 

технічно-адміністративних екзаменів 

1921  -”- 

779 Листування з Міністерством громадських ро-

біт і державним будівельним округом у 

Львові про допуск осіб до здачі екзаменів на 

звання інженера-будівельника 

1921  -”- 

780 Те ж з Воєводським управлінням у Кракові 

та заяви осіб про допуск їх до здачі екзаменів 

1921  -”- 

781 Те ж з Міністерством громадських робіт та 

за-яви інженерів про допуск їх до здачі 

технічно-адміністративних екзаменів 

1921-1922  -”- 

782 Справа про заборону інженерові Скомпсь-

кому займатися приватною практикою 

 

 

1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

783 Справа про допуск до здачі екзаменів на 

звання інженера-будівельника Кшиштоня 

Владислава 

1921  польська 

784 Те ж про допуск до здачі екзаменів на посаду 

землеміра Шраґера Арона 

1920-1921  -”- 

785 Протоколи та рішення перевірної комісії про 

зарахування стажу роботи службовцям 

колишніх австрійських установ 

1920-1921  -”- 

786 Те ж 1920-1921  -”- 

787 Те ж 1920-1921  -”- 

788 Те ж 1920-1921  -”- 

789 Рішення Окружної дирекції громадських 

робіт про підвищення заробітної плати 

службовцям і робітникам 

1921  -”- 

790 Справа про виплату заробітної плати за 

1918 р.  інженерові Батицькому Янові 

1921  -”- 

791 Листування з воєводськими управліннями у 

Кракові та Тернополі про виплату заробітної 

плати службовцям 

1921-1922  -”- 

792 Листування з Міністерством громадських 

робіт про підвищення заробітної плати 

службовцям 

1921  -”- 

793 Те ж про виплату службовцям заробітної 

плати і коштів на відрядження 

1920  -”- 

794 Табелі робіт службовців повітових бюро та 

рахунки про  виплату коштів на відрядження 

1920-1921  -”- 

795 Те ж 1920-1921  -”- 

796 Заяви осіб та рішення Міністерства громад-

ських робіт про збільшення заробітної плати 

у зв`язку з подорожчанням продуктів 

1921  -”- 

797 Те ж 1921  -”- 

798 Рішення воєводського управління про підви-

щення заробітної плати інженерам у зв`язку 

з подорожчанням продуктів 

1921  -”- 

799 Заяви службовців про надання їм надбавки 

до заробітної плати у зв`язку з подорожчан-

ням продуктів та рішення з цього питання 

1920  -”- 

800 Заяви службовців про надання їм 

матеріальної допомоги 

 

 

1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

801 Списки службовців Окружної дирекції відбу-

дови у Львові, які отримали матеріальну 

допомогу 

1920-1921  польська 

802 Заяви службовців про надання їм 

матеріальної допомоги 

1921-1922  -”- 

803 Те ж 1921  -”- 

804 Заява службовця Гергович Ірени про надання 

їй матеріальної допомоги 

1921  -”- 

805 Те ж Надольської Станіслави про надання їй 

матеріальної допомоги 

1921  -”- 

806 Обіжники міністерств фінансів та громадських 

робіт про порядок виплати допомоги родинам 

колишніх службовців на похорони 

1921  -”- 

807 Справа про розгляд скарги інженера Важного 

Едварда щодо надання йому пільгових заліз-

ничних квитків 

1921  -”- 

808 Рішення про надання службовцям безпово-

ротної допомоги 

1920-1921  -”- 

809 Листування з державними дорожніми та ар-

хітектурно-будівельними управліннями про 

надання матеріальної допомоги службовцям 

1921  -”- 

810 Заяви службовців про надання їм грошової 

допомоги на оплату за навчання дітей 

1921  -”- 

811 Справа про надання матеріальної допомоги 

службовцеві Войтовичу Романові 

1921-1922  -”- 

812 Те ж службовцеві Турській Никодимі 1921-1922  -”- 

813 Заяви службовців Дирекції громадських 

робіт про видачу їм авансу у розмірі 

двохмісячної заробітної плати 

1921-1922  -”- 

814 Те ж 1921  -”- 

815 Те ж 1921  -”- 

816 Заяви службовців про видачу їм авансу 1921  -”- 

817 Звіт Льготського Альбіна про отримання 

позики на відбудову будинку Левінтера у 

Судовій Вишні та листування з керівником 

повітового бюро відбудови у Підгайцях з 

цього питання 

1920-1921  -”- 

818 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про виплату грошей за вислугу років дер-

жавним службовцям. Анкети службовців 

 

1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

819 Рішення Воєводського управління у Львові 

про виплату грошей за вислугу років 

службовцям 

1920-1921  польська 

820 Заяви службовців про виплату їм грошей за 

вислугу років 

1920-1921  -”- 

821 Рішення Воєводського управління у Львові 

про призначення додаткової надбавки за вис-

лугу років інженерові Жулчинському Андрію 

1921  -”- 

822 Рішення про призначення службовцям над-

бавки до заробітної плати за вислугу років 

1920-1922  -”- 

823 Рішення про призначення надбавки до 

заробітної плати за вислугу років служ-

бовцеві Драгеру Вацлавові 

1921  -”- 

824 Те ж службовцеві Зебровському Тадеєві 1921  -”- 

825 Те ж службовцеві Прусу Миколі 1921  -”- 

826 Рішення про призначення надбавки до 

заробітної плати за вислугу років службов-

цеві Симону Ґуставові 

1921-1922  -”- 

827 Листування з повітовим староством у Пере-

мишлі та інженером Рудзінським Михайлом 

про незатвердження складеного ним плану 

1921  -”- 

828 Справа про незаконне виконання обов`язків 

геометра Михальчинським Василем 

1922  -”- 

829 Листування з державним водним 

управлінням про преміювання службовців 

1922  -”- 

830 Заяви службовців Окружної дирекції громад-

ських робіт про надання їм відпусток 

1920  -”- 

831 Листування з державним будівельним 

округом про надання окремим службовцям 

спецодягу 

1920-1921  -”- 

832 Справа про призначення пенсії меліораторові 

Устинському Станіславові 

1921  -”- 

833 Рішення про призначення надбавки до заро-

бітної плати за вищу освіту 

1920-1921  -”- 

834 Заяви службовців про виплату компенсації за 

перебування в евакуації 

1920-1921  -”- 

835 Обіжники та розпорядження Міністерства 

громадських робіт і Воєводського управління 

у Львові 

1921  -”- 

836 Справа про надання позики управлінню 

м. Перемишля на його відбудову 

1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

837 Фінансовий звіт управління з врегулювання 

ріки Сян у Ніску про витрату коштів на пере-

везення матеріалів через ріку Сян 

1919-1921  польська 

838 Фінансові звіти за лютий-березень та 

травень 1921 р. 

1921  -”- 

839 Бюджет на врегулювання ярів на Знесінні. 

Проект 

1920  -”- 

840 Звіти про витрату коштів на врегулювання 

русел рік з червня 1919 по березень 1920 рр. 

1920  -”- 

841 Кошторис на врегулювання русел рік 

Бистриця, Дністер та Колодниця на 1921 р. 

1920-1921  -”- 

842 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про надання додаткових кредитів на про-

ведення робіт з врегулювання русла ріки 

Дністер 

1920  -”- 

843 Плани робіт з врегулювання русел рік 

Ломниця і Сівка на 1921 р. 

1920  -”- 

844 Щоденник робіт комісара будівництва Само-

лька Альфреда 

1921  -”- 

845 Повідомлення окружним управлінням у Го-

роденці та Коломиї про надання інформації 

про роботу дорожніх наглядачів Іванищака 

Івана та Вахали Дмитра 

1920-1921  -”- 

846 Справа про призначення надбавки до 

заробітної плати дорожньому наглядачеві 

Балясу Филипові 

1920-1921  -”- 

847 Те ж про підвищення заробітної плати та 

при-значення надбавки до неї машиністові 

Пустоваруку Мар`янові 

1920-1921  -”- 

848 Те ж про розгляд заяви службовця Рота-

ловського Людвіка про підвищення йому 

заробітної плати 

1920-1921  -”- 

849 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про підвищення заробітної плати служ-

бовцеві Ціранкевичу Юзефові та ін. 

1920-1921  -”- 

850 Відомості на виплату заробітної плати робіт-

никам, зайнятим виконанням робіт з врегу-

лювання русла ріки Бистриця в околиці 

с. Вовчинець за 1920 р. 

1920-1921  -”- 

851 Відомості на виплату заробітної плати, 

рахунки та ін. документи про врегулювання 

русла ріки Дністер в околиці с. Довге 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

852 Відомості на виплату заробітної плати, 

рахунки та ін. документи про врегулювання 

ріки Раба в околиці м-ка Устє Сільне 

1920-1921  польська 

853 Те ж ріки Сян в околиці с. Чекай 1919-1921  -”- 

854 Заяви службовців про виплату їм надбавки 

до заробітної плати за вислугу років 

1921  -”- 

855 Те ж про надання їм матеріальної допомоги 1919-1921  -”- 

856 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про підвищення заробітної плати служ-

бовцям 

1920-1921  -”- 

857 Відомості на виплату заробітної плати служ-

бовцям повітового управління з відбудови 

господарства у м-ку Рудки 

1921  -”- 

858 Послужний лист меліоративного наглядача 

Козела Станіслава 

1921  -”- 

859 Списки службовців, зайнятих роботою з вре-

гулювання русел рік Ропи та Яселки 

1920  -”- 

860 Списки службовців, які отримали 

матеріальну допомогу 

1920  -”- 

861 Списки службовців, які отримали надбавку 

до заробітної плати у зв`язку з подо-

рожчанням продуктів 

1920  -”- 

862 Рішення про виплату заробітної плати, 

премій та інші питання 

1920-1921  -”- 

863 Те ж 1920-1921  -”- 

864 Заяви службовців про виплату їм авансу 1921  -”- 

865 Заяви службовців про надання їм відпусток 1921  -”- 

866 Те ж 1921  -”- 

 

ІІ Відділ 

867 Реєстр загальних проектів Окружної дирекції 

громадських робіт у Львові 

1921  -”- 

868 Фінансові звіти управління будівельних 

робіт у Ряшеві на адміністративні видатки 

1920-1921  -”- 

869 Кошторис на відбудову зруйнованих госпо-

дарств у Березові 

1921  -”- 

870 Бюджет повітового комітету в Рудках на ре-

монт доріг у Рудківському повіті 

 

 

1919-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

871 Листування з управлінням з врегулювання 

русла ріки Сян в Перемишлі про сплату 

кошті за оренду приміщень Кампф-Маргулес 

Аделі 

1917-1920  польська 

872 Те ж з управлінням з врегулювання русла 

ріки Віслок у Ряшеві про надання примі-

щення для меліоративного бюро. План 

приміщення 

1921  -”- 

873 Справа про повернення заборгованості 

Хвігеру Хаїмові за доставку матеріалів для 

врегулювання русла ріки Дунаєць 

1921  -”- 

874 Листування з державним водним управ-

лінням та цементним заводом про поста-

чання цементу для врегулювання русла ріки 

Полтви 

1921  -”- 

875 Звіти управлінь з врегулювання русел рік 

про виконані роботи за 1920 р. 

1920-1921  -”- 

876 Кошторис витрат на врегулювання русла 

ріки Мшанка. Відомості на виплату 

заробітної плати робітникам 

1921  -”- 

877 Справа про асигнування коштів на прове-

дення робіт з врегулювання русла ріки Скава 

у громаді с. [Цісхиня Суха] (Тиханя) 

1920-1921  -”- 

878 Звіт про витрату коштів на врегулювання 

русла ріки Раба в околиці с. Нишківці 

1920-1921  -”- 

879 Звіт про витрату коштів на службові поїздки 

службовців управління з врегулювання русла 

ріки Свіча у Болехові за 1920 р. 

1920-1921  -”- 

880 Технічний звіт про проведення робіт з врегу-

лювання гірської ділянки русла ріки Дністер 

1920-1921  -”- 

881 Щомісячні табелі роботи службовців та 

рахунки витрат на виплату коштів на 

відрядження робітникам, зайнятим 

врегулюванням русла ріки Дністер 

1921  -”- 

882 Табелі роботи, зведена відомість витрат та 

ін. документи про врегулювання русел рік 

Дністер та Бистриця 

1920-1921  -”- 

883 Технічний звіт про проведення робіт з врегу-

лювання русла потоку Ольшанка 

1917-1921  -”- 

884 Рахунки та касові звіти про врегулювання 

русла гірського потоку [Лепіна] 

1921-1922  -”- 

885 Те ж 1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

886 Звіт про витрату коштів на врегулювання 

русла ріки Полтва у Львові за листопад 

1920 р. 

1920-1921  польська 

887 Кошториси витрат на врегулювання русла 

ріки Полтва на 1921 - 1922 рр. 

1921  -”- 

888 Звіт про витрату коштів на укріплення 

берегів рік Вісла та Сян 

1921  -”- 

889 Листування з Окружною дирекцією з врегу-

лювання рік у Кракові та державним управ-

лінням рік про надання кредитів для 

врегулювання русел рік Вісла і Сян 

1921  -”- 

890 Те ж з державним управлінням ріки Сян про 

проведення робіт з врегулювання русла ріки 

1920-1921  -”- 

891 Те ж з управлінням врегулювання ріки Дуна-

єць у Новому Санчі про видатки, пов`язані з 

вимірами ріки 

1920-1921  -”- 

892 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

передачу піскових кар`єрів на ріці Танві у 

приватну власність. Протоколи засідань 

бюро з врегулювання ріки Віслок у Ряшеві 

1921  -”- 

893 Фінансовий звіт про витрату коштів на вре-

гулювання русел гірських потоків, які впада-

ють у ріку Біла 

1921  -”- 

894 Листування з Міністерством громадських ро-

біт та державним водним управлінням у Сам-

борі про асигнування коштів на врегулювання 

русел гірських потоків 

1921  -”- 

895 Листування з водним управлінням про врегу-

лювання русел гірських потоків 

1921  -”- 

896 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

осушення боліт в с. Тшеснь 

1921  -”- 

897 Справа про осушення болота у с. Осталенж 1921  -”- 

898 Плани водопроводу для м. Комарно 1921  -”- 

899 Листування з міськими управліннями про на-

дання кредитів на відбудову Бучача, Городка 

та Стрия. Кошториси 

1921  -”- 

900 Технічні звіти про ремонт шкіл у Львові 1920-1921  -”- 

901 Плани, кошториси, рахунки та ін. документи 

про будівництво бараку в порту Галича 

1911-1921  -”- 

902 Справа про відчуження земельних ділянок  у 

с. П`яновичі у зв`язку з врегулюванням русла 

ріки [Стрвенка] 

1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

903 Розпорядження Міністерства громадських 

робіт про організацію управління з врегулю-

вання русел сплавних рік 

1921  польська 

904 Баланс Каси хворих управління з 

врегулювання русла ріки Яселка 

1920-1921  -”- 

905 Те ж ріки Соли 1919-1921  -”- 

906 Анкетні дані річкових наглядачів 1921  -”- 

907 Те ж 1921  -”- 

908 Анкетні дані річкових наглядачів на ріці 

Свіча у Болехові 

1921  -”- 

909 Те ж річкових наглядачів на ріці Тисьмениця 1921  -”- 

910 Послужні листи річкових наглядачів на річці 

Сян 

1921  -”- 

911 Те ж на річках Бистриця та Дністер 1921  -”- 

912 Списки річкових наглядачів при 

врегулюванні русла ріки Стрий 

1920-1921  -”- 

913 Те ж річкових наглядачів водного управління 

у Львові 

1921  -”- 

914 Те ж молодшого обслуговуючого персоналу 

водних управлінь у Самборі та Тарнобжезі 

1921  -”- 

915 Особова справа службовця Міроша Романа 1921  -”- 

916 Те ж Павлика Миколи 1921  -”- 

917 Листування з водним управлінням у Тарно-

бжезі про витрату коштів на службові поїзди 

меліоративного наглядача Свєнховича 

Юзефа 

1921  -”- 

918 Звіт про витрату коштів на службові поїздки 

службовців управління з врегулювання русла 

ріки Ломниця у Калуші 

1921  -”- 

919 Заяви службовців, зайнятих врегулюванням 

русел рік про виплату їм авансів та премій 

1919-1921  -”- 

920 Протоколи та рішення перевірної комісії про 

зарахування службовцям стажу роботи в ко-

лишніх австрійських установах 

1920-1921  -”- 

921 Відомості на виплату заробітної плати робіт-

никам та службовцям, зайнятим на врегулю-

ванні русла ріки Болотня 

1921  -”- 

922 Те ж ріки Бистриця 1920-1921  -”- 

923 Те ж 1921  -”- 

924 Те ж 1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

925 Відомості на виплату заробітної плати робіт-

никам та службовцям і рахунки витрат на 

охорону Кракова під час розливу ріки Вісли 

1921  польська 

926 Відомості на виплату заробітної плати робіт-

никам, зайнятим роботою при врегулюванні 

русел рік Вісли, Дністра, Сяну та ін. за 

листопад 1921 р. 

1921  -”- 

927 Те ж русла ріки Дністер у Жидачівському та 

Рудківському повітах 

1921  -”- 

928 Те ж русла ріки Дністер в околиці Заліщиків 1921  -”- 

929 Касові звіти і відомості на виплату 

заробітної плати робітникам і службовцям, 

зайнятих роботою при врегулюванні русла 

ріки Дністер в околиці Заліщиків 

1921  -”- 

930 Відомості на виплату заробітної плати робіт-

никам та службовцям, зайнятим роботою при 

врегулюванні русел рік Віслок і Дунаєць 

1918-1921  -”- 

931 Те ж русла ріки Сян 1921  -”- 

932 Те ж русла ріки Сян в Перемишлі 1920-1921  -”- 

933 Те ж 1920-1921  -”- 

934 Те ж русла ріки Соли 1921  -”- 

935 Те ж русла ріки Скави   -”- 

936 Відомості на виплату заробітної плати робіт-

никам та службовцям, зайнятим роботою при 

врегулюванні русел рік Дністер та Стваряж. 

Касові звіти 

1921  -”- 

937 Те ж 1920-1921  -”- 

938 Відомості на виплату заробітної плати робіт-

никам, зайнятим роботою при врегулюванні 

русла ріки Стрий у Стрию 

1920-1921  -”- 

939 Те ж при врегулювання русел гірських пото-

ків, які впадають у ріку Дністер 

1921  -”- 

940 Відомості на виплату заробітної плати робіт-

никам, зайнятим роботою при врегулюванні 

гірських потоків у Грибові 

1920-1921  -”- 

941 Листування з Податковим управлінням про 

виплату заробітної плати дорожнім майстрам 

1921  -”- 

942 Звіти про виплату заробітної плати 

річковому наглядачеві Лясковському за 

обстеження ріки Танва 

 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

943 Табелі та рахунки на виплату заробітної 

плати робітникам і службовцям, зайнятим 

при врегулюванні русла ріки Дністер 

1920-1921  польська 

 

ІІІ Відділ 

 

944 Проект проведення каналізації у Перемишлі 1921  -”- 

945 Листування про будівництво моста на ріці 

Блотня у с. Хоронів 

1921  -”- 

946 Те ж з управлінням м-ка Баранова про осу-

шення болота у містечку 

1920-1921  -”- 

947 Те ж з Намісництвом у Львові та Окружною 

дирекцією громадських робіт у Кракові про 

асигнування коштів на проведення меліора-

тивних робіт у Мєлецькому повіті 

  -”- 

948 Те ж з Міністерством громадських робіт, 

державним водним управлінням у Ряшеві та 

ін. про надання субсидій для проведення 

меліоративних робіт у с. Сажина Ланьцут-

ського повіту 

1920-1921  -”- 

949 Те ж з управлінням врегулювання русла ріки 

Тисьмениця про сплату робітниками і служ-

бовцями страхових внесків управлінню 

соціального страхування у Львові 

1921  -”- 

 

ІV Відділ 

 

950 Бюджет Окружної дирекції громадських 

робіт у Львові на 1921 р. Проект 

1921-1922  -”- 

951 Статут дорожнього товариства. Проект 1921  -”- 

952 Звіти Ярославського та ін. будівельних 

управлінь за 1919 - 1920 рр. 

1920  -”- 

953 Листування з управлінням крайових доріг у 

Самборі про затвердження бюджету на ІІ-е 

півріччя 1920 р. 

1920-1921  -”- 

954 Те ж з фірмою “Janów” про будівництво 

вузькоколійної залізничної дороги до станції 

у  Янові. План 

1921  -”- 

955 Те ж з повітовим комітетом про ліквідацію 

вузькоколійної залізничної дороги Кути-Уст-

ріки 

 

 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

956 Листування з Дирекцією державних заліз-

ничних доріг про підвищення тарифу оплати 

за перевезення пасажирів та вантажів 

залізницею 

1921  польська 

957 Протоколи, рішення та ін. документи про ре-

конструкцію залізничної лінії до цегельного 

заводу на Персенківці 

1921  -”- 

958 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про надання коштів для будівництва 

парому у Заліщиках 

1920-1921  -”- 

959 Справа про догляд за комунікаціями для 

паромів через ріку Дністер 

1918-1921  -”- 

960 Фінансовий звіт Управління будівельних 

робіт у Львові про видатки на відбудову 

державного гаража 

1920-1921  -”- 

961 Листування з Повітовим судом у Радимні 

про нещасний випадок на мосту містечка 

1921  -”- 

962 Рахунки, кошториси витрат та ін. документи 

про будівництво у Ряшеві бараків для збері-

гання евакуйованих державних машин зі 

Східної Галичини 

1920-1921  -”- 

963 Справа про виплату заборгованості фірмі 

“Юльгош Вейс” за доставку дорожніх 

машин. Технічний опис продукції фірми 

1917-1921 126 -”- 

964 Те ж про купівлю скарбницею Дубняка 

дерева  для будівництва доріг 

1920-1921  -”- 

965 Те ж про доставку будівельних матеріалів 

для повітових бюро відбудови акціонерною 

фірмою “Sosna polska” 

1921  -”- 

966 Те ж про відчуження земельних ділянок у 

Гребенові для введення в дію каменоломень 

1920-1921  -”- 

967 Листування з управлінням будівельного 

округу в Коломиї про доставку власником 

каменоломні Вайнгартеном Максом 

будівельного каменю 

1915-1921  -”- 

968 Справа про ремонт казенних будинків у 

сс. Лопушанка і Озимина 

1920-1921  -”- 

969 Рахунки та зведені відомості витрат про 

виплату коштів особам за оренду їх 

приміщень керівництвом будівельного 

округу у Вадовичах 

 

1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

970 Розпорядження Міністерства громадських 

робіт про встановлення кілометражних 

знаків на дорогах 

1921  польська 

971 Фінансові звіти будівельних управлінь у Ко-

ломиї та Самборі про витрату коштів на вста-

новлення дорожніх знаків 

1921  -”- 

972 Бюджет повітового дорожнього фонду у 

Ряшеві на 1921 р. Проект 

1921  -”- 

973 Звіт про стан шосейних доріг Стрий-Жида-

чів-Ходорів та Стрий-Журавно-Мельнич 

1920-1921  -”- 

974 Списки доріг Богородчанського, Косівського, 

Тернопільського та ін. повітів, які проектува-

лися під будівництво у 1920-1929 рр. 

  -”- 

975 Кошториси витрат на будівництво і ремонт 

мостів та доріг у Сколівському та Стрийсь-

кому повітах 

1921  -”- 

976 Те ж у Косівському повіті 1921  -”- 

977 Кошторис витрат на будівництво дороги, яка 

веде до переправи на ріці Вісла біля Сандо-

мира 

1821  -”- 

978 Проект бюджету та кошторис витрат на 

будівництво доріг і мостів у Ряшівському 

повіті 

1920  -”- 

979 Річні статистичні звіти повітових дорожніх 

управлінь про витрату коштів на будівництво 

і ремонт доріг 

1921  -”- 

980 Листування з Міністерством громадських ро-

біт, окружними будівельними управліннями  

про будівництво і ремонт стратегічних доріг 

1920-1921  -”- 

981 Те ж з Міністерством громадських робіт та 

ін. установами про виділення коштів Тарно-

бжезькому повітові для будівництва доріг 

1920-1921  -”- 

982 Те ж з Міністерством громадських робіт та 

Міністерством охорони здоров`я про відбу-

дову доріг у курортних містечках Галичини 

1918-1921  -”- 

983 Те ж з управліннями будівельних округів у 

Бережанах, Золочеві та ін. містах про надан-

ня субсидій на будівництво і ремонт доріг 

1920-1921  -”- 

984 Те ж з управліннями будівельних округів у 

Жовкві та Тернополі про надання субсидій 

на будівництво і ремонт доріг 

 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

985 Листування з Міністерством громадських 

робіт, повітовими комітетами та ін. 

установами про надання кредиту для 

будівництва і ремонту доріг та мостів у 

Надвірнянському та Стрийському повітах 

1921  польська 

986 Те жз повітовими дорожніми управліннями 

про будівництво і ремонт доріг та мостів на 

території Борщівського і Тернопільського 

повітів 

1921  -”- 

987 Те ж з повітовим відділом у Копичинцях про 

надання кредитів на будівництво доріг 

1920-1921  -”- 

988 Списки доріг Галичини, які підлягали ремон-

ту у 1920 - 1929 рр. 

  -”- 

989 Справа про асигнування коштів на ремонт і 

утримання доріг військового значення у 

Самборі 

1921  -”- 

990 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про надання кредитів повітовому коміте-

тові у Бохні на ремонт доріг. Кошторис 

витрат 

1920-1921  -”- 

991 Те ж з управління будівельного округу у 

Львові про асигнування коштів на ремонт і 

утримання державних доріг 

1920-1921  -”- 

992 Рішення про асигнування коштів на утри-

мання доріг у Бережанському, Богород-

чанському, Бучацькому та ін. повітах 

1920-1921  -”- 

Фінансові звіти управлінь будівельних робіт про витрату коштів на утримання 

доріг. Відомості на виплату заробітної плати 

993 управління будівельних робіт  у Тернополі   -”- 

994 управління будівельних робіт у Ярославі 1920-1921  -”- 

995 управління будівельного округу у Тарнові 1920-1921  -”- 

996 управління будівельних робіт у Новому 

Санчі 

1920-1921  -”- 

997 управління будівельних робіт у Перемишлі 1920-1921  -”- 

998 управління будівельних робіт у Коломиї 1920-1921  -”- 

999 управління будівельних робіт у Ряшеві 1920-1921  -”- 

1000 управління будівельних робіт у Вадовичах 1921  -”- 

1001 управління будівельних робіт у Бохні 1920-1921  -”- 

1002 управління будівельних робіт у Бялій 

 

 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1003 Листування з Міністерством громадських ро-

біт та повітовими комітетами про утримання 

доріг і мостів на доїздних дорогах до водних 

станцій 

1921  польська 

1004 Те ж з Міністерством військових справ і 

Міністерством громадських робіт про 

утримання та ремонт стратегічних мостів. 

Ескізи мостів і доріг Ліського та Сяноцького 

повітів 

1920-1921  -”- 

1005 Листування з Окружною дирекцією гро-

мадських робіт у Кракові про витрати коштів 

на утримання доріг. Відомості на виплату 

заробітної плати 

1920-1921  -”- 

1006 Те ж з управлінням крайових доріг у Бібрці 

про асигнування коштів на утримання доріг 

1920-1921  -”- 

1007 Списки проектованих доріг Бродівського, 

Турківського та ін. повітів у 1920 - 1929 рр. 

1920-1921  -”- 

1008 Проект перебудови ділянки дороги Риманів-

Яслиська у м. Риманові 

1921  -”- 

1009 Статистичні відомості про кількість держав-

них доріг. Кошторис витрат на реконструк-

цію стратегічної дороги Радехів-Вигода-

Завидче-Щуровичі. Ескізи 

1921  -”- 

1010 Листування з управлінням дорожніх робіт у 

Підгайцях, фінансовим відділенням у 

Скалаті та ін. про надання кредитів на 

відбудову доріг 

1920-1921  -”- 

1011 Списки мостів, які підлягали відбудові 1921  -”- 

1012 Плани мостів, які зберігалися у конструктор-

ському бюро Крайового комітету 

1920-1921  -”- 

1013 Типові плани дерев`яних мостів 1921  -”- 

1014 Креслення мостів на ріці Буг у Буську та 

сс. Городище і Ракобовти 

1921  -”- 

1015 Креслення моста у с. Щуровичі 1921  -”- 

1016 Справа про відбудову моста у с. Корналовичі 

на ріці Дністер 

1921  -”- 

1017 Те ж про асигнування коштів на ремонт мос-

тів у Ярославському повіті. Ескіз мосту на 

ріці Сян біля с. Убішин 

1920-1921  -”- 

1018 Те ж про відбудову моста у Галичі 1920-1921  -”- 

1019 Те ж про розібрання військового моста через 

ріку Дністер у с. Городниця 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1020 Справа про асигнування коштів на будів-

ництво моста № 25 на подільській дорозі 

1920-1921  польська 

1021 Фінансовий звіт про ремонт моста на ріці 

Віслок у Тарнівському повіті 

1920-1921  -”- 

1022 Листування з Міністерством громадських ро-

біт на будівництво і ремонт мостів на терито-

рії Галичини 

1921  -”- 

1023 Листування з Міністерством громадських ро-

біт, керівником будівельного округу у Яслі та 

ін. про будівництво мостів на ріці Віслок у 

с. Білобереги Короснівського повіту 

1920-1921  -”- 

1024 Те ж з будівельними управліннями у Ніску, 

Чорткові та ін. містах про будівництво 

мостів на річках Серет, Біла та Вісла 

1920-1921  -”- 

1025 Те ж з керівництвом будівельного округу у 

Тернополі про будівництво військового 

мосту на ріці Серет в околиці с. Петриків 

1920-1921  -”- 

1026 Те ж з повітовими дорожніми управліннями 

про будівництво мостів на території Пере-

мишлянського, Сокальського, Чортківського 

та ін. повітів 

1921  -”- 

1027 Те ж з тимчасовим повітовим управлінням у 

Підгайцях про будівництво моста на ріці 

Стрипа в околиці с. Соколів 

1921  -”- 

1028 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

будівництво моста на ріці Буг у Сокалі. План 

моста 

1920-1921  -”- 

1029 Списки службовців Дирекції громадських 

робіт 

б/д  -”- 

1030 Те ж працівників гаражів та майстерень Ок-

ружної дирекції громадських робіт у Львові 

1921  -”- 

1031 Те ж дорожніх працівників будівельного ок-

ругу у Кракові 

1920-1921  -”- 

1032 Те ж робітників та службовців дорожнього 

будівельного управління у Кракові 

1921  -”- 

1033 Те ж службовців державного дорожнього уп-

равління у Дрогобичі. План доріг у Дрогоби-

цькому повіті 

1920-1022  -”- 

1034 Те ж службовців повітових дорожніх управ-

лінь у Коросні та Ярославі 

1921  -”- 

1035 Те ж дорожніх майстрів будівельних управ-

лінь у Жовкві, Ряшеві, Теребовлі та ін. містах 

1921-1923  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1036 Списки дорожніх наглядачів дорожнього 

управління у Перемишлі. План доріг у 

Перемишльському повіті 

1921  польська 

1037 Особова справа технічного працівника з бу-

дівництва доріг Гольди Кароля. Заяви 

інженерів про приймання на посаду техніків 

1921  -”- 

1038 Особова справа дорожнього майстра 

Жегулевського Леона 

1921  -”- 

1039 Особова справа службовця Чаплинського 

Станіслава 

1921-1923  -”- 

1040 Розпорядження Міністерства громадських 

робіт та листування з повітовими дорожніми 

управліннями про врегулювання заробітної 

плати працівникам доріг 

1921  -”- 

1041 Списки працівників доріг у Ярославському 

повіті, представлені для визначення розміру 

оплати їх праці. Рішення водного управління 

з цього питання 

1921  -”- 

1042 Листування з повітовими управліннями про 

виплату заробітної плати службовцям та їх 

списки 

1921-1922  -”- 

1043 Списки службовців, які отримали додаткову 

оплату за заслуги 

1921  -”- 

1044 Те ж службовців повітового дорожнього 

управління у Ряшеві, які отримали аванс 

1921  -”- 

1045 Листування з Міністерством громадських ро-

біт та Міністерством фінансів про тимчасове 

підвищення заробітної плати дорожнім пра-

цівникам 

1921 84 -”- 

1046 Те ж з дорожніми управліннями у Городку, 

Жовкві, Самборі та ін. містах про підви-

щення заробітної плати дорожнім майстрам 

1919-1921  -”- 

1047 Те ж з повітовими дорожніми управліннями 

у Бережанах, Бібрці, Сокалі та ін. містах про 

врегулювання заробітної плати дорожнім 

працівникам 

1921  -”- 

1048 Те ж з Окружною дирекцією громадських 

робіт у Кракові та повітовим дорожнім 

управлінням у Тарнові про підвищення 

заробітної плати робітникам і службовцям та 

їх списки 

 

 

1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1049 Листування з дорожнім відділом у Коломиї 

про підвищення заробітної плати дорожнім 

майстрам 

1921  польська 

1050 Те ж з державними дорожніми управліннями 

про виплату заробітної плати дорожнім пра-

цівникам та їх списки 

1920-1921  -”- 

1051 Те ж з керівником будівельного округу у 

Новому Санчі про виплату заробітної плати 

робітникам і службовцям, зайнятим на будів-

ництві та ремонті доріг 

1920-1921  -”- 

1052 Те ж з будівельним управлінням у Пере-

мишлі про виплату заробітної плати водієві 

Ямрозу Янові 

1920-1921  -”- 

1053 Те ж з управлінням будівельного округу у 

Яслі про асигнування коштів на виплату 

надбавки за вислугу років дорожнім 

майстрам і технікам 

1920-1921  -”- 

1054 Те ж 1921  -”- 

1055 Листування з повітовими дорожніми управ-

ліннями про виплату надбавки за вислугу ро-

ків дорожнім працівникам та їх списки 

1921  -”- 

1056 Те ж з Податковим управлінням у Підгайцях 

про виплату надбавки за вислугу років робіт-

никам та службовцям, зайнятим на дорожніх 

роботах 

1921  -”- 

1057 Те ж з Окружною дирекцією громадських 

робіт у Кракові про представлення до 

нагороди за сумлінне виконання робочих 

обов`язків інженера Махневича Адама 

1921  -”- 

1058 Те ж з окружним будівельним відділом у 

Самборі про смерть дорожнього майстра 

Данчишака Яна 

1920-1921  -”- 

1059 Рішення Окружної дирекції громадських 

робіт  про виплату службовцям надбавки за 

вислугу років 

1920-1921  -”- 

1060 Те ж 1920-1921  -”- 

1061 Те ж про виплату надбавки за вислугу років 

дорожнім майстрам 

1920-1921  -”- 

1062 Рішення Окружної дирекції громадських ро-

біт про виплату службовцям надбавки за 

вислугу років та їх заяви 

 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1063 Рішення Міністерства громадських робіт про 

виплату заробітної плати дорожнім 

працівникам за період з 1 липня 1920 року 

  польська 

1064 Те ж Окружної дирекції громадських робіт 

про підвищення заробітної плати робітникам 

та службовцям 

1921  -”- 

1065 Те ж 1921  -”- 

1066 Те ж Окружної дирекції громадських робіт 

про виплату службовцям надбавки за 

вислугу років 

1920-1921  -”- 

1067 Відомості на виплату заробітної плати 

дорожнім майстрам будівельного округу у 

Вадовичах 

1920-1921  -”- 

1068 Те ж у Жовківському повіті за листопад 

1920 р. 

1920-1921  -”- 

1069 Фінансовий звіт управління будівельних 

робіт у Ярославі та відомості на виплату 

заробітної плати за грудень 1920 р. 

1920-1921  -”- 

1070 Справа про підвищення заробітної плати 

службовцеві дорожнього відділу у 

Копичинцях Венгрин Софії 

1919-1921  -”- 

1071 Те ж про надання одноразової допомоги 

вдові дорожнього майстра Жигай Меланії 

1915-1921  -”- 

1072 Те ж про виплату заробітної плати технікові 

Зеленці Адамові у Зборові 

1919-1921  -”- 

1073 Те ж про виплату заробітної плати 

дорожньому майстрові Катерині Петрові 

1920-1921  -”- 

1074 Те ж про виплату надбавки за вислугу років 

Кордіаському Каролеві 

1921  -”- 

1075 Те ж про призначення на посаду дорожнього 

майстра у Заліщиках Кукура Олександра 

1921  -”- 

1076 Те ж про підвищення на посаді дорожніх 

майстрів Кралика Яна та Яновського Віктора 

1920-1921  -”- 

1077 Те ж про переміщення на іншу посаду 

дорожніх майстрів Буршта Войцеха, Пушку 

Броніслава та інженера Вальдза Вацлава 

1921  -”- 

1078 Листи обліку робітників та відомості про їх 

заробітну плату 

1920-1921  -”- 

1079 Декларації для визначення надбавки до заро-

бітної плати дорожнім майстрам Лоренцу 

Юзефові та Гаєвському Антонію 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1080 Відношення управлінь будівельних округів 

та листування з Міністерством внутрішніх 

справ про оплату праці за сумісництвом 

дорожнім працівникам 

1921  польська 

1081 Табелі обліку роботи службовців та рахунки 

за виплату коштів на відрядження за 1920 р. 

1920-1921  -”- 

1082 Анкетні дані дорожніх майстрів будівельних 

управлінь у Перемишлі та Ряшеві 

1921  -”- 

1083 Заяви дорожніх працівників про надання їм 

допомоги та переведення на іншу роботу 

1921  -”- 

1084 Заяви службовців про надання їм грошової 

допомоги 

1921  -”- 

1085 Заяви службовців та листування з Дирекцією 

громадських робіт у Кракові про надання їм 

позик. Списки службовців 

1921  -”- 

1086 Листування з повітовими дорожніми управ-

ліннями про надання одноразової грошової 

допомоги дорожнім працівникам та їх 

списки 

1921  -”- 

1087 Справа про скарги дорожніх працівників на 

дорожнє управління у Ярославі про низьку 

оплату їх праці 

1921  -”- 

1088 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про відтермінування проходження війсь-

кової служби службовцем Зеленкою Адамом 

1920-1921  -”- 

1089 Справа про відтермінування проходження 

військової служби дорожнім робітникам 

Павликовському Юзефу та Читинському 

Франциску 

1921  -”- 

1090 Протоколи та рішення перевірної комісії про 

зарахування стажу роботи службовцям у ко-

лишніх австрійських установах 

1920-1921  -”- 

1091 Те ж 1920-1921  -”- 

1092 Те ж 1920-1921  -”- 

1093 Заяви вдів дорожніх майстрів про призна-

чення їм пенсій та надання грошової 

допомоги 

1913-1921  -”- 

1094 Справа про призначення пенсії службовцеві 

Михаловському Вінцентові 

1920-1921  -”- 

1095 Те ж вдові дорожнього майстра Філяра 

Юзефа 

 

1900-1918  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1096 Листування з управлінням будівельного 

округу у Тернополі про інтерпеляцію 

депутата Сейму Сціби та ін. про регулярну 

виплату пенсій дорожнім працівникам 

1921  польська 

1097 Справа про вихід на пенсію дорожнього сто-

рожа у Жовкві Гелди Стефана 

1917-1921  -”- 

1098 Заяви дорожнього сторожа Ляха Яна про під-

вищення йому пенсії та листування з держав-

ними установами про виплату підйомних 

коштів службовцеві Лещинському 

1919-1921  -”- 

1099 Звіт дорожнього майстра Мусяка Владислава 

у Заліщиках про виконану роботу 

1918-1921  -”- 

1100 Листування з Воєводським управлінням у 

Станіславові про сплату робітниками та 

службовцями страхових внесків 

1921  -”- 

1101 Листування з повітовими державними 

дорожніми управліннями про розподіл одягу 

для службовців дорожніх управлінь 

1920-1921  -”- 

1102 Заяви осіб про приймання на посаду 

дорожніх майстрів у Яслиськах 

1921  -”- 

1103 Те ж про приймання на посаду технічних 

робітників. Рішення з цього приводу 

1920-1921  -”- 

1104 Розпорядження міністра Міністерства 

громадських робіт за 1919 - 1922 рр. 

1921-1922  -”- 

1105 Листування з державним будівельним окру-

гом у Львові про проведення інвентаризації 

державного нерухомого майна у Галичині 

1921-1923  -”- 

1106 Те ж з повітовим староством у Мостиськах 

про проведення інвентаризації державного 

майна колишньої Австрії 

1920 - 1921  -”- 

1107 Те ж з управлінням будівельного округу у 

Новому Санчі про надання кредитів на 

будівництво приміщень повітового староства 

у Грибові 

1920-1921  -”- 

1108 Те ж з Окружною дирекцією громадських 

робіт у Кракові про проведення електрики в 

приміщенні повітового староства у Ярославі 

1920-1921  -”- 

1109 Те ж про ремонт водопроводів у приміщенні 

Повітового суду в Горлицях 

  -”- 

1110 Те ж з Апеляційним судом у Кракові про 

проведення ремонту приміщень суду у 

Мєлецю та державної гімназії у Дрогобичі 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1111 Заяви, декларації та ін. документи про будів-

ництво приміщення Повітового суду у 

Печеніжині 

1918-1921  польська 

1112 Листування з Крайовою шкільною радою у 

Львові про проведення ремонту приміщень 

в`язниці у Новому Санчі та поштового 

управління у Перемишлі 

1920-1921  -”- 

1113 Справа про проведення реконструкції будівлі 

колишнього Сейму у Львові за 1920 р. 

1920-1921  -”- 

1114 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про відбудову замку Вавель у Кракові 

1921  -”- 

1115 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

надання кредитів на будівництво механічної 

лабораторії політехнічного інституту у 

Львові та будівлі римо-католицької семінірії 

1920-1921  -”- 

1116 Листування з Кураторією Львівського шкіль-

ного округу про проведення ремонту шкіл 

1921  -”- 

1117 Те ж з Фінансовою палатою у Львові про 

розміщення установ у приміщеннях, орен-

дованих у приватних осіб. Плани приміщень 

1921  -”- 

 

Відділ відновлення господарства 

1118 Листування з повітовими староствами, 

Окружною шкільною радою у Тарнові та ін. 

про надання допомоги особам і державним 

установам на ремонт і відбудову 

зруйнованих будинків 

1920-1921  -”- 

1119 Те ж з цегельним заводом у Винниках 

“Жупан” про постачання цегли для 

повітового бюро відбудови у Бережанах 

1920-1922  -”- 

1120 Те ж з будівельними відділами у Стані-

славові, Перемишлі, Жовкві та ін. про 

асигнування коштів на відбудову 

зруйнованих господарств 

1920-1921  -”- 

1121 Інвентарний опис фонду    

 

Додатково внесено 421 (чотириста двадцять одну) справу з № 700 по № 1121 на 
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В опис внесено 1121 (одну тисячу сто двадцять одну) справу з № 1 по № 1121 

 

                                                                               Кулачковський Р. С. 

29. 12. 1965  



 

№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова  

док-тів 

 

І Відділ 

1122 Листування з повітовими староствами про 

інвентаризацію державного нерухомого 

майна 

1921  польська 

1123 Особова справа каменяра Нестаровського 

Антонія 

1921  -”- 

 

ІІІ Відділ 

1124 Проект будівництва водопроводу у Комарні 1921  -”- 

1125 Лист управління маєтками графа Лянцкорон-

ського з проханням скласти проект 

осушення частини землі, яка знаходилася у 

їх власності у Комарні 

1921  -”- 

1126 Щомісячні звіти меліоративного бюро у 

Ярославі про проведення меліоративних 

робіт 

1921  -”- 

1127 Листування з Крайовою дирекцією фінансів 

у Львові про надання кредитів на 

проведення меліоративних робіт 

1921  -”- 

1128 Листування з Міністерством громадських 

робіт про кількість використаних кредитів 

1921  -”- 

1129 Щомісячні табелі роботи інженерів та служ-

бовців, зайнятих на врегулюванні русла ріки 

Дністер, Полтва, Тисьмениця та ін. 

1921  -”- 

1130 Відомості на видачу заробітної плати 

робітникам і службовцям, зайнятим на 

врегулюванні русла ріки Сян 

1921  -”- 

1131 Справа про надання дозволу на здачу 

екзамену на посаду будівельника Альваілю 

Емілеві 

1921-1922  -”- 

1132 Заяви річкових сторожів з проханням підви-

щити їм заробітну плату у зв`язку з 

подорожчанням продуктів 

1921  -”- 

1133 Те ж службовців з проханням підвищити їм 

заробітну плату у зв`язку з подорожчанням 

продуктів та поповненням у родинах 

1921  -”- 

1134 Справа про звільнення з роботи Ільківа Івана 1921  -”- 

1135 Щомісячні табелі про проведення меліо-

ративних робіт. Заяви осіб з проханням 

провести меліорацію на їх полях 

1920-1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова  

док-тів 

 

ІV Відділ 

1136 Щомісячні табелі та зведені відомості 

інженерів та технічних працівників про 

обстеження державних доріг у Ярославсь-

кому повіті 

1921  польська 

 

V Відділ 

1137 Листування з Кураторією Львівського шкіль-

ного округу про надання будівлі “Валя-

хувки” Кураторії Львівського шкільного 

округу 

1921  -”- 

1138 Заяви професорів філософського факультету 

Львівського університету з проханням 

провести капітальний ремонт приміщень у 

будинку по вул. Міцкевича, 5”а” у Львові. 

Ескізи 

1921  -”- 

1139 Листування з Міністерством громадських 

робіт про ремонт приміщень, зайнятих пош-

товим відділенням по вул. Легіонів у Львові 

1921  -”- 

1140 Те ж з Окружною дирекцією про відбудову 

та оренду приміщення по вул. Ліндого, 9 у 

Львові для товариства “Rozwój” 

1921-1922  -”- 

1141 Листування з Міністерством громадських 

робіт про розподіл помешкань у державних 

будинках у Кракові 

1921  -”- 

1142 Те ж з Дирекцією пошти і телеграфів у 

Львові та керівництвом будівельного округу 

у Ярославі про надання приміщень для 

Управління пошти і телеграфів у Чорткові і 

Радимні 

1921  -”- 

1143 Листування з Окружною дирекцією пошти і 

телеграфів про передачу військового примі-

щення у Теребовлі для потреб поштового 

управління 

1921  -”- 

1144 Те ж з Державним дорожнім управлінням, 

керівництвом будівельних округів про 

проведення інвентаризації державного 

нерухомого майна, яке залишилося після 

колишньої Австрії 

1921-1922  -”- 

1145 Те ж 

 

 

1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні дати К-сть 

аркушів 

Мова  

док-тів 

1146 Листування з державними установами про 

надання кредитів на будівництво у містах 

Львівського округу 

1921-1922  польська 

1147 Кошториси, рахунки, креслення та ін. доку-

менти про проведення електрики у примі-

щенні Торгової академії у Львові 

1921-1922  -”- 

1148 Справа про витрату коштів на оплату 

приватній фірмі за виконані столярні роботи 

в хімічній лабораторії політехнічного інсти-

туту у Львові та листування з цього питання 

1921  -”- 

1149 Кошториси витрат на будівництво і ремонт 

державних будинків на 1921 - 1922 рр. 

1921  -”- 

1150 Те ж 1921-1922  -”- 

 

Додатково внесено 29 (двадцять дев`ять) справ з № 1122 по № 1150 на підставі 

акту про приймання документів від 18.01.1967 . 

В опис внесено 1150 (одну тисячу сто п`ятдесят) справ з № 1 по № 1150. 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

Австрія   1106, 1144, 1145 

Австро-Угорщина   707 

 

Бабина, с.   212 

Бабини, с.   211 

Бабиця, с., пов. Ряшів   186, 469 

Баранів, м-ко   946 

Бачків, с., пов. Бохня   225 

Бережани, м.   385 - 389, 452, 489, 519, 520, 983, 1047, 1119 

Бережанський округ   489 

Бережанський повіт   604, 992 

Березів (Brzozów), м.   869 

Бесько див. Босько 

Бжесько, м.   453 

Бистриця, ріка   175, 177, 179, 180, 353, 468, 841, 850, 882, 911, 922 - 924 

Бистриця, потік   280 

Бистриця Надвірнянська, ріка   176 

Бистриця Солотвинська, ріка   176, 178 

Бібрка, м.   391, 521, 1006, 1047 

Білобереги, с., пов. Коросно   1023 

Бісинка, потік   279 

Біла (Biała), ріка   181, 266, 303, 304, 893, 1024 

Блотня, Болотна (Błotnia, Błotna), ріка   233, 296, 921, 945 

Богухвала, с., пов. Ряшів   190 

Божента, с., пов. Мислєничі   223 

Болехів, м.   249 - 251, 879, 908 

Богородчани. м.   759 

Богородчанський повіт   974, 992 

Бородчиці, с.   193 

Борщів, м.   403, 407, 522 

Борщівський повіт   986 

Босько, Бесько, с.   363 



Бохня, м.   225, 390, 490, 523, 524, 990, 1001 

Бохнянський округ   390 

Броди, м.   392 

Бродівський повіт   1007 

Брусьник, с.   257 

Буг, ріка   174, 467, 1014, 1028 

Будзанів, м.   650 

Бучач, м.   394, 404, 899 

Бучацький округ   394 

Бучацький повіт   992 

Бяла, м.   294, 393, 1002 

Бялка, ріка   181 

 

Вадовичі, м.   252, 253, 395, 491, 525 - 527, 583, 584, 969, 1000, 1067 

Вадовицький округ   491 

Варшава, м.   462 

Вигода, с.   1009 

Вижне, с., пов. Ряшів   186 

Винники, м-ко   1119 

Вісла, ріка   11, 182 - 184, 264, 335, 888, 889, 925, 926, 977, 1024 

Вісла Мала, ріка   185 

Віслок, ріка   186 - 192, 322, 338, 340, 469, 470, 872, 892, 930, 1021, 1023 

Вістова, с.   212 

Вовчинець, с.   179, 850 

 

Галич, м.   202, 203, 471, 528, 901, 1018, 1022 

Галичина   731, 982, 988, 1105 

Гарменже, с.   185 

Горлиці, м.   454, 690, 1109 

Городенка, м.   383, 845 

Городисько, с.   239 

Городисько, с.   254, 255 

Городище, с.   1014 

Городниця, с.   1019 



Городок, м.   397, 899, 1046 

Грабівниця, с.   428 - 430 

Грабовець, с.   245 

Гребенів, с.   966 

Грибів, м.   940, 1107 

 

Данковичі, с.   185 

[Дебра], потік   281 

Делятин, м-ко   219 

Дембиця. м.   470 

Деревач, с.   460 

Дилєнгівка, потік   283 

Динів, м.   428 - 430 

Дідушиці, с.   248 

Дністер, ріка   193 -205, 305 - 307, 317, 319, 339, 471, 472, 841, 842, 851, 880 - 882, 

  911, 926 - 929, 936, 937, 939, 943, 959, 1016, 1019, 1129 

Добромиль, м.   496 

Добчиці, м.   224 

Довге, с.   851 

Долина, м.   396 

Долинський повіт   396 

Дрогобицький повіт   1033 

Дрогобич, м.   274, 1033, 1110 

Дрогобичка, потік   282, 283 

Думний, потік   284 

Дунаєць, ріка   206 - 209, 873, 891, 930 

 

Єзупіль, м-ко   175, 468 

 

Жабниця, притока р. Сола   285 

Жваків, с., пов. Пшчина   183 

Живець, м.   258, 299 

Живець, ріка, притока ріки Сола   210 

Жидачів, м.   269, 485, 973 



Жидачівський повіт   927 

Жовква, м.   380, 401, 402, 455, 492, 530, 531, 586, 984, 1035, 1046, 1097, 1120 

Жовківський повіт   1068 

Жупава, потік   277 

Жуків, с.   383 

Журавно, м-ко   194 - 198, 973 

 

Завидче, с.   1009 

Заклічин, с.   206 

Заліщики, м.   381, 403 - 408, 472, 483, 522, 532 - 534, 587, 588, 716, 928, 929, 958, 

  1075, 1099 

Заліщицький округ   408 

Залокоть, с.   280 

Замлинє, с.   671 

Заріче, с., пов. Ніско   240 

Затор, м.   182, 254 

Зборів, м.   1072 

Знесіння, с.   281 

Знесіння, частина м. Львова   839 

Золочів, м.   380, 409 - 411, 535, 983 

Золочівський округ   382, 409 

 

Іванє, с.   406 

 

Калуш, м.   484, 691, 918 

Камениця, ріка (Новий Санч, м.)   464, 473 - 477 

Камінка Струмилова, м.   174 

Касперівці, с.   483 

Клай, с., пов., Бохня   230 

Кнігинин, Княгинин, с.   179 

Кобєрничі, с.   259, 260 

Колиндяни, с.   407 

Колодниця, ріка   841 

Коломия, м.   9, 155, 412, 493, 536, 672, 673, 763, 845, 967, 971, 998, 1049 



Коломийський округ   493 

Кольбушова, м.   456 

Комарно, м.   898, 1124, 1125 

Коморовичі, с.   181 

Копичинці, м.   724, 987, 1070 

Корналовичі, с.   201, 1016 

Коросно, м.   723, 1034 

Косів, м.   763 

Косівський повіт   974, 976 

Коцєж, потік   286 

Кошарава, потік   287 

Краків, м. 11, 13, 20, 301, 318, 377, 486, 490, 537, 659, 670, 708, 780, 791, 889, 925, 

  947, 1005, 1031, 1032, 1048, 1057, 1085, 1108 - 1110, 1114, 1141, 1142 

Крижанівці, с.   225 

Курів, с.   207 

Кути м.   955 

 

Ланчин, с.   220 

Лежайськ, м.   642 - 648 

Ланьцут, м.   649 

[Лембжиці], с.   256 

Ленґ, потік   288, 

Ленки, с.   260 

[Лепіна], потік   884, 885 

Ліський повіт   1004 

Ломниця, ріка   211 - 213, 317, 843, 918 

Лопушанка, с.   968 

Любєнь, с., пов. Мислєничі   226 

Ляхівці, с.   180 

Львів, м.  12, 26, 217, 341, 413, 415-418, 449, 450, 460, 492, 494, 495, 499, 538, 578, 

  589, 590, 605, 614 - 639, 652, 654 - 658, 661 - 667, 700 - 702, 705, 718, 719, 

  736, 779, 801, 819, 821, 835, 867, 886, 900, 913, 947, 949, 950, 960, 991,  

1030, 1105, 1112, 1113, 1115, 1117, 1127, 1138 - 1140, 1147, 1148 

Львівське воєводство   728 



Львівський повіт   384 

Львівський округ   413, 414, 589, 1146 

 

Мазурівка, с.   406 

Марцінковичі, с.   207 

Мельнич, с.   482, 973 

Мєлець, м.   360, 1110 

Мєлецький повіт   947 

Мислєничі, м.   457 

Мислєнецький повіт   279 

Мілівка, с.   261, 262 

Млєчка, ріка   340 

[Мосорівка] див. Мазурівка 

Мостиська, м.   1106 

Мошківці, с.   484 

Мушинка, ріка   214 

Мшана, потік   289 

Мшана Дольна, с.   290 

Мшанка (Mszanka), ріка   215, 876 

Мшанка, потік   290 

 

Надбжеже, с., пов. Козєніце   184 

Надвірна, м.   176 

Надвірнянський повіт   985 

Назавізів, Назавизів, с.   177 

Нишківці, с.   878 

Ніско, м.   241, 606, 837, 1024 

Новий Санч, м.   208, 209, 419, 464, 473 - 477, 539, 540, 891, 996, 1051, 1107, 1112 

Новосанчівський округ   419 

Ноздрець, с.   242 

 

Обертин, м-ко   383 

Одрикінь, с.   187 

Озимина, с.   968 



Окопи, с.   403 

Ольшанка, ріка   216 

Ольшанка, потік   282, 283, 291, 883 

Опір (Opór, Opier), ріка   268 

Освєнцім, м.   260, 263, 478 - 481, 675, 676 

Острів, с.   465 

[Острівці], с.   243 

Оталенж, с.   897 

 

Пасічна, с.   176 

Перемишлянський повіт   1026 

Перемишль, м.   241, 244, 420-424, 428-430, 494, 495, 541 -543, 591, 592, 827, 836, 

  871, 932, 933, 944, 997, 1036, 1052, 1082, 1112, 1120 

Перемишльський округ   414 

Перемишльський повіт   1036 

Персенківка, частина м. Львова   957 

Петриків, с.   1025 

Печеніжин, м.   1111 

Підбуж, с.   280, 424 

Підгайці, м.   817, 1010, 1027, 1056 

Підгірці, с.   188 

Плазянка, потік   292 

Побереже, с.   175 

Полтва, ріка   217, 341, 874, 886, 887, 1129 

Пом`яри, с.   227 

Пониківка, потік   293 

Пониця, потік   301 

Попрад, ріка   208, 218 

Прут, ріка   219 - 222 

Пшерити Бур, с., пов. Тарнів   725 

Пшечиця, с.   189 

П`яновичі, с.   902 

 

 



Раба, с.   428 - 430, 878 

Раба, ріка   223 - 232, 852 

Радехів, м.   425, 1009 

Радимно, м-ко   961, 1142 

Райча, с.   264 

Раковти, Ракоболти, с.   1014 

Ракоболти див. Ракобовти 

Раневичі, с.   274 

Рата, ріка   233 

Риманів, м.   1008 

Рогатин, м.   678 

Розвадів, м-ко   194 - 198 

Ропа, ріка   234 - 238, 859 

Руда Камінецька, Руда Сілецька, с.   467 

Руда Сілецька див. Руда Камінецька 

Рудки, м-ко   857, 870 

Рудківський повіт   870, 927 

Ряшів, м.   322, 398 - 400, 529, 585, 868, 872, 892, 948, 962, 999, 1035, 1044, 1082 

Ряшівський округ   398 

Ряшівський повіт   399, 978 

 

Сажина, с., пов. Ланьцут   948 

Самбір, м.  200, 203, 295, 426, 427, 487, 496, 497, 544, 545, 894, 914, 953, 971, 989, 

  1046, 1058 

Самбірський округ   497 

Сандомир, м.   977, 1024 

Свіча [Swica], ріка   248 - 251, 482, 879, 908 

Святе, с.   245 

Серет, ріка   465, 483, 1024, 1025 

Синевідзько, Синовідзько, с.   270 

Сівка, ріка   484, 843 

Сідзіна, потік   294 

Сідлиська, с., пов. Ряшів   190 

[Сіпники], с   183 



Скава, ріка   252 - 256, 877, 935 

Скала, м-ко   405 

Скалат, м.   381, 1010 

Сколівський повіт   975 

Слопа, потік   301 

Смільниця, с.   487 

Смолянка, потік   295 

Снятин, м.   221, 433, 466 

Сокаль, м.   434, 458, 677, 1028, 1047 

Сокальський повіт   1026 

Соколів, с.   1027 

Сола, ріка   210, 257 - 266, 308, 478 - 481, 905, 934 

Солокія, ріка   233, 296 

Солоний, потік   297 

Сосниця, с.   245 

Станіславичі, с.   229 

Станіславів, м.  3, 12, 177, 199, 203, 319, 353, 435, 436, 471, 482, 502, 549, 595,  

607, 640, 641, 660, 734, 1100, 1120 

Станіславівське воєводство   734 

Старий Самбір, м.   463 

[Стрвенка], [Сторонівка], ріка   902 

Стрвяж, Стривігор (Strwasz, Strwianz, Strwiąż, Strwyąsz, Strwyąz), ріка   200, 204, 

  267, 317, 936, 937 

Стрий, м.   151, 271, 272, 437 - 439, 461, 498, 550, 551, 720, 899, 938, 973 

Стрий, ріка   268 - 270, 272, 273, 485, 720, 912, 938 

Стрийський округ   439, 498 

Стрийський повіт   975, 985 

Стрипа, ріка   1027 

Стришавка, потік   298 

Стрілки, с.   343 

Стрільбичі, с.   463 

Судова Вишня, м.   817 

Східна Галичина   962 

Сян, ріка   239-247, 317, 606, 837, 853, 871, 888-890, 910, 926, 931-933, 1017, 1130 



Сянік, м.   7, 10, 92, 428 - 432, 500, 546 - 548, 593, 594, 972 

Сяноцький округ   431, 432, 500, 501 

Сяноцький повіт   1004 

 

Танва, ріка   892, 942 

Тарговисько, с.   230 

Тарнів, м.   209, 440, 995, 1048, 1118 

Тарнівський повіт   1021 

Тарнобжег, м.   366, 914, 917 

Тарнобжезький повіт   981 

Теребовля, м.   1035, 1143 

Тернопіль, м.   12, 441 - 443, 459, 499, 596, 722, 754, 791, 984, 993, 1096 

Тернопільський повіт   443, 459, 974, 986 

Тисьмениця, ріка   274 - 277, 342, 362, 909, 949, 1129 

Товсте, м-ко   404 

Торошівка, с.   361 

Тресна, с.   258 

Трійця, с., пов. Снятин   222 

Турка, м.   488 

Турківський повіт   1007 

Тухолька, с.   461 

Тшеснь, с.   896 

 

Убішин, с.   1017 

Устє Сільне, м-ко   228, 852 

Устріки, м.   428 - 430, 955 

Ушвиця, ріка   486 

 

Хелм, с., пов. Бохня   230 

Ходачів, с., пов. Ряшів   191 

Ходачків Великий, с.   669 

Ходорів, м-ко   973 

Хоронів, с.   945 

Хоростків, м-ко   724 



 

Ценцина, потік   299 

Циганів, с.   218 

Цісець, с.   262 

[Цісхиня Суха] (Тиханя), с.   877 

 

Чекай, с.   853 

Черемош, ріка   466 

Чортків, м.   444, 1024, 1142 

Чортківський повіт   316, 1026 

 

Щуровичі, с.   1009, 1015 

 

Яблониця Руська, с.   246 

Яблонів, м-ко   651 

Яблонька, ріка   487, 488 

Яворів, м.   379 

Янів, м-ко   417, 954 

Ярослав, м. 364, 445-448, 552, 553, 597, 679, 706, 952, 994, 1034, 1069, 1087, 1108, 

  1126, 1142 

Ярославський повіт   1017, 1136 

Яселка, ріка   278, 859, 904 

Ясениця. с.   428 - 430 

Яслиська, м.   1008, 1102 

Ясло, м.   717, 1023, 1053, 1054 

Яхівка, потік   300, 301 

Ящурівка, потік   302 

 


