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№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Обіжники і розпорядження 

1 міністерств громадських робіт і фінансів 1922  польська 

2 Міністерства громадських робіт 1922  -”- 

3 Те ж 1922  -”- 

4 міністерств громадських робіт і фінансів 1922  -”- 

5 Те ж 1922  -”- 

6 Те ж 1922 - 1923  -”- 

7 Те ж 1922  -”- 

8 Те ж 1922 - 1923  -”- 

9 міністерств громадських робіт, фінансів і 

Окружної дирекції відбудови у м. Львові 

1922 - 1923  -”- 

10 Те ж 1922 - 1923  -”- 

11 Те ж 1922 - 1923  -”- 

12 Те ж 1922 - 1924  -”- 

13 Те ж 1922  -”- 

14 Те ж 1922 - 1924  -”- 

15 Міністерства громадських робіт 1922  -”- 

16 Те ж 1922  -”- 

17 міністерств громадських робіт і фінансів 1922  -”- 

18 Те ж 1922 - 1924  -”- 

19 Міністерства громадських робіт і Воєвод-

ського управління у м. Львові 

1922 - 1923  -”- 

20 Міністерства громадських робіт про надання 

медичної допомоги державним службовцям 

1922  -”- 

21 Міністерства громадських робіт про порядок 

складення і надсилання списків службовців 

повітових управлінь відбудови 

1922 - 1923  -”- 

22 Міністерства громадських робіт і Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові про порядок 

виплати коштів за відрядження службовцям 

повітових управлінь відбудови 

1922  -”- 

23 Обіжник Міністерства фінансів про надання 

одноразової допомоги державним службовцям. 

Списки службовців 

1922  -”- 

24 Те ж Міністерства сільського господарства про 

порядок видачі деревини з державних лісів 

1922  -”- 

25 Обіжники і розпорядження Міністерства 

громадських робіт за 1921 – 1922 рр. 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

26 Обіжник Міністерства громадських робіт про 

порядок укладення угод на ремонт шкіл і 

церков 

1922  польська 

27 Обіжник про порядок виплати заробітної 

плати службовцям 

1922  -”- 

Обіжники і розпорядження 

28 Міністерства громадських робіт і Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові 

1922 - 1924  -”- 

29 міністерств громадських робіт, фінансів та ін. 

установ 

1922 - 1924  -”- 

30 міністерств громадських робіт і фінансів про 

порядок нарахування надбавки до заробітної 

плати державним службовцям з вищою 

освітою 

1922  -”- 

31 Розпорядження Міністерства громадських 

робіт про надання допомоги поселенцям 

1922  -”- 

32 Те ж Міністерства громадських робіт 1922  -”- 

33 Те ж Окружної дирекції відбудови у м. Львові 1922  -”- 

34 Те ж Міністерства громадських робіт 1922  -”- 

35 Те ж Воєводського управління у м. Тернополі 

про порядок встановлення цін на будівельну 

деревину у повітах 

1922  -”- 

36 Те ж Міністерства фінансів про сплату 

прибуткового податку за 1921 р. 

1922  -”- 

37 Те ж Окружної дирекції відбудови у м. Терно-

полі про ліквідацію повітових управлінь від-

будови 

1922 - 1923  -”- 

38 Те ж Міністерства громадських робіт про 

ліквідацію окружних дирекцій відбудови у 

мм. Луцьку, Станіславові і Тернополі та 

приєднання їх до Окружної дирекції відбудови 

у м. Львові. Листування з цього питання 

1922 - 1923  -”- 

39 Те ж Ради Міністрів від 30.01.1922 про надан-

ня медичної допомоги державним службовцям 

1922  -”- 

40 Те ж Міністерства громадських робіт про 

будівництво глинобитних будинків 

1922  -”- 

41 Бюджети повітових управлінь відбудови, які 

підпорядковувались Окружній дирекції відбу-

дови у м. Луцьку на 1923 р. Проєкти 

1922 - 1923  -”- 

42 Бюджет Окружної дирекції відбудови у 

м. Луцьку 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

43 Бюджет Міністерства громадських робіт 3-го 

відділу відбудови 

1922  польська 

44 Бюджет на будівництво для Окружної дирекції 

відбудови у м. Львові. Листування з повітовим 

управлінням відбудови у м. Львові з цього 

питання 

1922  -”- 

Звіт про діяльність повітового управління відбудови за І-е півріччя 1922 р. у 

45 м. Ярославі 1922  -”- 

46 м. Ніску 1922  -”- 

47 м. Дрогобичі 1922  -”- 

48 м. Горлиці 1922  -”- 

49 Звіт про перевірку складу повітового управ-

ління відбудови у м. Тарнові 

1922  -”- 

50 Те ж повітових управлінь відбудови про екс-

плуатацію службових коней 

1922  -”- 

51 Звіти про наявність тяглової сили в повітових 

управліннях відбудови 

1922  -”- 

52 Звіт повітового управління відбудови у м. Жи-

дачеві про витрату коштів на службові 

відрядження 

1922  -”- 

53 Звіти повітового управління відбудови у 

м. Копичинці про кількість зданого дерева з 

приватних лісів 

1922 - 1923  -”- 

54 Звіт за півріччя про діяльність Окружної 

дирекції відбудови у м. Станіславові 

1922  -”- 

55 Те ж у м. Луцьку 1922  -”- 

Звіт про діяльність повітового управління відбудови у 

56 м. Любомлі 1922  -”- 

57 м. Луцьку 1922 - 1923  -”- 

58 м. Горохові 1922  -”- 

59 м. Рівному 1922  -”- 

60 м. Ковелі 1922  -”- 

61 м. Володимирі 1922  -”- 

62 м. Кременці 1922  -”- 

63 м. Луцьку 1922  -”- 

64 м. Богородчани 1922 - 1923  -”- 

65 Балансовий звіт Окружної дирекції відбудови 

у м. Львові за 1922 р. 

1922 - 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

66 Балансовий звіт повітового управління 

відбудови у м. Рогатині 

1922  польська 

Фінансові звіти повітового управління відбудови у 

67 м. Заліщики 1922  -”- 

68 м. Рівному 1922  -”- 

69 м. Любомлі за липень 1922 року 1922  -”- 

70 м. Горохові за квітень-липень 1922 року 1922  -”- 

71 м. Дубно за січень 1922 року 1922  -”- 

72 м. Кременці за січень 1922 року 1922  -”- 

73 м. Горохові за листопад 1922 року 1922  -”- 

74 м. Рівному за березень 1922 року 1922  -”- 

75 м. Горохові за жовтень 1922 року 1922  -”- 

76 Те ж за грудень 1922 року 1922  -”- 

77 м. Ковелі за грудень 1922 року 1922  -”- 

78 Касові звіти Окружної дирекції відбудови у 

м. Луцьку 

1922  -”- 

Касові звіти повітового управління відбудови у 

79 м. Дубно 1922  -”- 

80 м. Любомлі 1922  -”- 

81 м. Заліщики 1922  -”- 

82 м. Любомлі 1922  -”- 

83 м. Золочеві 1922  -”- 

84 Витяги з касових книг повітового управління 

відбудови у м. Володимирі 

1922  -”- 

85 Листування з Міністерством громадських 

робіт про проведення ревізії підприємств з 

експлуатації лісів у м-ку Розвадові 

1922  -”- 

86 Тен ж з Міністерством громадських робіт і 

повітовими управліннями відбудови про 

організацію комісій з надання допомоги 

1922  -”- 

87 Листування з фінансовою касою у м. Львові 

про збільшення вкладів 

1922  -”- 

88 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Радехові про висилання фінансових звітів. 

Фінансовий звіт 

1922  -”- 

89 Те ж Окружної дирекції відбудови у м. Луцьку 

з Окружною ревізійною палатою у м. Ковелі 

про висилання фінансових звітів 

1922 - 1925  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

90 Листування з Промисловим банком у м. Львові 

про дотримання фінансової дисципліни 

1922  польська 

91 Те ж з Окружною контрольною палатою у 

м. Львові про підсумки проведеної перевірки 

фінансово-господарської діяльності державної 

дирекції підприємств з експлуатації лісів у 

с. Кемпа 

1922 - 1923  -”- 

92 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Тернополі, повітовими управліннями відбу-

дови та ін. установами про сплату лісового 

податку 

1922 - 1926  -”- 

93 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Камінка Струмилова про діяльність комісії з 

оцінювання збитків та надання допомоги 

особам, які потерпіли  під час війни 

1922 - 1923  -”- 

94 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

пересилання звітів про їх діяльність за 1922 р. 

1922 - 1923  -”- 

95 Справа про ліквідацію філії повітового 

управління відбудови у м. Горлиці 

1922 - 1924  -”- 

96 Те ж у м. Перемишлянах і приєднання його до 

повітового управління відбудови у Бережанах 

1922 - 1923  -”- 

Справа про ліквідацію повітового управління відбудови у 

97 м. Долині 1922  -”- 

98 м. Самборі 1922  -”- 

99 м. Косові 1922  -”- 

100 м. Тарнові 1922 - 1926  -”- 

101 мм. Чорткові і Заліщики 1922 - 1923  -”- 

102 Справа про ліквідацію місцевих комісій з оці-

нювання збитків воєнними діями та передачу 

їх функцій повітовим комісіям з надання 

допомоги для відбудови 

1922  -”- 

103 Те ж про ліквідацію вузькоколійки у м. Горлиці 1922 - 1924  -”- 

104 Справа про перевірку фінансово-господарської 

діяльності повітового управління відбудови у 

м. Долині 

1922  -”- 

105 Те ж у м. Луцьку 1922 - 1923  -”- 

106 Те ж у м. Ковелі 1922  -”- 

107 Те ж Окружної дирекції відбудови у м. Тер-

нополі 

1922  -”- 

108 Справа про діяльність повітового управління 

відбудови у м. Ніско 

1922 - 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

109 Справа про діяльність Окружної дирекції 

відбудови у м. Луцьку 

1922  польська 

110 Справа про фінансово-господарську діяльність 

Окружної дирекції відбудови у м. Тернополі 

1922  -”- 

Справа про фінансово-господарську діяльність повітового управління відбудови у 

111 м. Львові 1922  -”- 

112 м. Тернополі 1922 - 1927  -”- 

113 м. Рогатині 1922  -”- 

114 м. Коломиї 1922  -”- 

115 м. Городенці 1922    

116 м. Станіславові 1922  -”- 

117 м. Стрию 1922  -”- 

118 м. Турці 1922  -”- 

119 м. Надвірна 1922  -”- 

120 Справа про перевірку експлуатації живецьких 

лісів підприємцями Кв'ятковським і Ґляссером 

1922  -”- 

121 Те ж про перевірку повітового управління 

відбудови у м. Турці 

1922 - 1923  -”- 

122 Те ж про приєднання повітового управління 

відбудови у м. Городенці до повітового 

управління відбудови у м. Коломиї 

1922  -”- 

123 Те ж у м. Старому Самборі до повітового 

управління відбудови у м. Рудки 

1922  -”- 

124 Фінансові звіти повітових управлінь відбудови 

у мм. Богородчани Долина, Надвірна та ін. про 

виділення коштів на відбудову шкіл і костелів 

1922  -”- 

125 Рахунки видатків повітового управління відбу-

дови у м. Зборові. Листування з Окружною ди-

рекцією відбудови у м. Тернополі про асигну-

вання коштів на купівлю будматеріалів 

1922  -”- 

126 Рішення Окружного земельного управління у 

м. Львові про надання кредитів поселенцям 

для будівництва будинків 

1922 - 1923  -”- 

127 Відомості повітових управлінь відбудови про 

кількість наданих кредитів мешканцям громад 

на відбудову будинків 

1922 - 1923  -”- 

128 Те ж на відбудову церков і костелів 1922 - 1923  -”- 

129 Те ж про кількість наданих пільг на відбудову 

шкіл і костелів у Тернопільському і Збаражсь-

кому повітах 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

130 Списки громад, які отримали кредити на від-

будову будинків у Рудківському і Старосам-

бірському повітах 

1922 - 1923  польська 

131 Те ж у Тарнівському повіті 1922 - 1923  -”- 

132 Списки мешканців, які отримали кредити на 

відбудову будинків у Бродівського повіту 

1922  -”- 

133 Те ж у Бережанського повіту 1922  -”- 

134 Списки протоколів повітової комісії з надання 

допомоги у м. Дубно про надання пільг на 

відбудову шкіл і будинків 

1922 - 1923  -”- 

135 Листування з повітовим управлінням відбудо-

ви у м. Городенці про надання кредитів для по-

селенців Окружним земельним управлінням у 

м. Львові 

1922 - 1923  -”- 

136 Те ж з повітовими управліннями відбудови  

про надання кредиту для відбудови народного 

дому у м-ку Наролі 

1922  -”- 

137 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Львові про надання кредиту на відбудови 

церкви у с. Дубляни 

1922 - 1923  -”- 

138 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у Ста-

ніславові про виділення коштів для відбудови 

костелу і шкіл у сс. Микуличин і Яремче 

1922  -”- 

139 Те ж повітовим управлінням відбудови у 

м. Львові про кількість необхідних кредитів 

1922  -”- 

140 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Станіславові про надання кредитів на 

відбудову шкіл 

1922  -”- 

141 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Дрогобичі про надання кредиту на 

відбудову школи у с. Конопниця 

1922  -”- 

142 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

надання кредитів на відбудову народних домів 

у Горлицькому повіті 

1922 - 1923  -”- 

143 Те ж з Фінансовою палатою у м. Львові про 

надання списів осіб, які отримали кредити 

1922 - 1923  -”- 

144 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Луцьку і повітовими управліннями від-

будови про асигнування коштів на відбудову 

шкіл, церков і костелів 

1922  -”- 

145 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Жовкві про надання коштів на будівництво 

костелу 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

146 Листування з Міністерством громадських ро-

біт і державними підприємствами з обробки 

деревини на Персенківці про додаткове 

надання кредитів на потреби підприємств 

1922  польська 

147 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Тернополі про надання кредиту для 

відбудови школи у м. Броди 

1922  -”- 

148 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Луцьку про надання кредиту для повітового 

управління відбудови у м. Кременці 

1922  -”- 

149 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Перемишлі про виділення коштів на будів-

ництво костелу у с. Лютовиська 

1922  -”- 

150 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

надання кредитів на відбудову зруйнованих 

церков, костелів і будинків. Протоколи 

засідань комісії з надання допомоги 

1922  -”- 

151 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

надання кредитів на відбудову шкіл 

1922  -”- 

152 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Станіславові про надання кредитів на заку-

півлю будівельних матеріалів для відбудови 

громади Озеряни 

1922 - 1923  -”- 

153 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Тарнові про надання кредиту Ратаю Каро-

леві для відбудови будинку у с. Устє Сольне 

Тарнівського повіту 

1922 - 1923  -”- 

154 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

надання кредиту повітовиму управлінню 

відбудови у м. Галичі для відбудови шкіл 

1922  -”- 

155 Те ж з Міністерством громадських робіт і 

Окружною дирекцією відбудови у м. Луцьку 

про асигнування коштів на відбудову Горохів-

ського повіту 

1922  -”- 

156 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

збільшення кредитів для доставки будівельних 

матеріалів 

1922  -”- 

157 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Тернополі про надання субсидії для 

відбудови лікарні у м. Скалаті 

1922  -”- 

158 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Золочеві про асигнування коштів на ремонт 

шкіл 

 

1922 - 1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

159 Листування з повітовим управлінням відбудо-

ви у м. Ніско про надання кредиту на відбу-

дову школи у м-ку Улянові 

1922 - 1923  польська 

160 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

надання кредиту Козловській Марії для 

відбудови будинку у м. Роздолі 

1922  -”- 

161 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Луцьку про виділення коштів на відбудову 

будинків. Списки зруйнованих будинків 

1922 - 1923  -”- 

Справи про надання кредиту 

162 повітовому управлінню відбудови у м. Тере-

бовілі на відбудови школи 

1922  -”- 

163 Нойберґові Ізидорові на відбудову будинку у 

м. Кути 

1922  -”- 

164 мешканцям м. Камінки Струмилової на відбу-

дову будинків 

1922 - 1923  -”- 

165 мешканцям Ланьцутського повіту на відбу-

дову будинків 

1922  -”- 

166 на відбудову м. Гусятина 1922  -”- 

167 на відбудову синагоги у м. Городенці 1922 - 1923  -”- 

168 на будівництво школи у с. В'язівниця 1922 - 1923  -”- 

169 Справа про виділення коштів на будівництво 

костелу у с. Клевань 

1922  -”- 

170 Те ж про надання кредитів повітовим управ-

лінням відбудови на відбудову шкіл 

1922  -”- 

Угоди на оренду приміщення між повітовим управлінням відбудови у 

171 м. Камінці Струмиловій та Юхумами Фрід-

ріхом і Кароліною 

1922  -”- 

172 м. Городенці та Голомбом Франциском 1922  -”- 

173 м. Галичі 1922  -”- 

174 м. Дубно і Шнайдер Ольгою 1922  -”- 

175 Угода між Окружною дирекцією відбудови у 

м. Тернополі і Шором Хаїмом на оренду 

бараків 

1922  -”- 

176 Те ж між повітовим управлінням відбудови у 

м. Рогатині та Дирекцією залізниці у м. Ста-

ніславові про надання в оренду земельної 

ділянки для будівництва складу на станції у 

м. Бурштині 

 

1922 - 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

177 Угода між повітовим управлінням відбудови у 

м. Золочеві та філією Крайового сільськогос-

подарського товариства “Сільський господар” 

про надання в оренду землі 

1922  польська 

178 Угода між Окружною дирекцією відбудови у 

м. Тернополі та Дирекцією залізниць про 

оренду складів у м. Калуші 

1922 - 1923  -”- 

179 Листування з Окружною дирекцією відбудови 

у м. Станіславові та повітовими управліннями 

відбудови про встановлення оплати за оренду 

приміщення 

1922  -”- 

180 Те ж з командуванням воєнного округу № 10 у 

м. Перемишлі та повітовими управліннями 

відбудови про сплату коштів за приміщення, 

зайняті військовими частинами 

1922 - 1923  -”- 

181 Те ж з Міністерством громадських робіт і по-

вітовим управлінням відбудови у м. Тарнові 

про оренду земельної ділянки для будівництва 

складу будівельних матеріалів 

1922 - 1923  -”- 

182 Те ж Дирекції відбудови у м. Тернополі з 

повітовими управліннями відбудови про 

сплату коштів за оренду земельних ділянок 

1922  -”- 

183 Справа про надання в оренду цегельного 

заводу у м. Косові крайовим сільськогоспо-

дарським товариством “Сільський господар” 

1922 - 1928  -”- 

184 Те ж залізничної лінії Дирекцією залізниці у 

м. Станіславові повітовому управлінню відбу-

дови у м. Рогатині. Плани 

1922  -”- 

185 Справа про відбудову костелу бернардинів у 

м. Бережани 

1922  -”- 

186 Справа про надання в оренду вузькоколійки 

фабриці з обробки деревини у с. Медика 

1922  -”- 

187 Те ж земельних ділянок повітовому управ-

лінню відбудови у м. Горлиці Пшибильським 

Болеславом 

1922  -”- 

188 Справа про оренду приміщення Інлендера 

Віктора для управління державних підпри-

ємств з обробки деревини на Персенківці 

1922 - 1924  -”- 

189 Рапорти повітових управлінь відбудови про 

стан складів за червень 1922 року 

1922  -”- 

190 Повідомлення будівельного відділення у 

м. Тарнові про отримання будівельних мате-

ріалів для відбудови зруйнових мостів і доріг 

1922 - 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

191 Донесення повітового управління відбудови у 

м. Теребовлі про стан складу за вересень 

1922 року 

1922  польська 

192 Список членів ХІІ повітової комісії з надання 

допомоги  

1922  -”- 

193 Протокол засідання комісії з надання допомоги 

повітового управління відбудови у м. Зборові 

1922  -”- 

194 Те ж повітової комісії при повітовому управ-

лінні відбудови у м. Броди від 11.11.1922 

1922  -”- 

195 Протокол перевірки повітового управління 

відбудови у м. Горлиці Окружною ревізійною 

палатою від 22.11.1923 

1922 - 1923  -”- 

196 Протокол передачі функцій керівника повіто-

вого управління відбудови у м. Копичинці 

1922  -”- 

197 Протокол засідання комісії з надання допомоги 

у м. Рава Руська від 18.08.1922 

1922  -”- 

198 Книга реєстрації персоналу Окружної дирекції 

відбудови у м. Станіславові та повітових упра-

влінь відбудови Станіславівського воєводства 

1922  -”- 

199 Відомості повітового управління відбудови у 

м. Броди про надану допомогу на відбудову 

шкіл і костелів 

1922 - 1923  -”- 

200 Відомості повітових управлінь відбудови про 

прибутки і видатки за вересень 1922 року 

1922  -”- 

201 Те ж про кількість службовців, зайнятих у 

повітових управліннях відбудови 

1922  -”- 

202 Те ж 1922 - 1923  -”- 

203 Кошторис повітового управління відбудови у 

м. Бжесько на відбудову Бжеського повіту 

1922  -”- 

204 Те ж на відбудову Мєлецького повіту 1922  -”- 

205 Книга прибутків і видатків повітового управ-

ління відбудови у м. Дрогобичі 

1922  -”- 

206 Те ж у м. Надвірна 1922  -”- 

207 Рахунки повітового управління відбудови у 

м. Жовкві на виплату коштів управлінню дер-

жавних лісів у м-ку Немирові за ліс, зданий в 

рахунок податку 

1922 - 1923  -”- 

208 Те ж прибутків лісництва у м. Надвірна за 

продані будівельні матеріали 

1922 - 1924  -”- 

209 Рахунки витрат повітового управління 

відбудови у м. Золочеві 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

210 Рахунки витрат повітового управління 

відбудови у м. Скалаті за 1922 р. 

1922 - 1923  польська 

211 Те ж на відрядження інженера Бєлянського 

Євгенія 

1922  -”- 

Кошторис витрат повітового управління відбудови у 

212 м. Рава Руська 1922  -”- 

213 м. Перемишлі 1922  -”- 

214 м. Дрогобичі 1922  -”- 

215 м. Ярославі 1922  -”- 

216 м. Горлиці 1922  -”- 

217 м. Тарнові 1922  -”- 

218 м. Ярославі 1922  -”- 

219 м-ку Рудки 1922 - 1924  -”- 

220 м. Ярославі 1922  -”-  

221 м. Горлиці 1922  -”- 

222 м. Жовкві 1922  -”- 

223 м. Сокалі 1922  -”- 

224 м-ку Рудки 1922  -”- 

225 м. Перемишлі 1922  -”- 

Коштрис витрат 

226 на відбудову Домбрівського повіту 1922  -”- 

227 на закупівлю будівельних матеріалів Окруж-

ною дирекцією відбудови у м. Тернополі 

1922  -”- 

228 та зведені відомості повітового управління 

відбудови у м. Судова Вишня 

1922  -”- 

229 повітового управління відбудови у м. Чорткові 1922  -”- 

230 Річний звіт Окружної дирекції відбудови у 

м. Тернополі за 1922 р. 

1922 - 1923  -”- 

231 Те ж 1922  -”- 

232 Те ж 1922  -”- 

233 Те ж 1922  -”- 

234 Книга обліку будівельних матеріалів у м-ку Ба-

ранові 

1922  -”- 

235 Прейскуранти цін на будівельний ліс на 

території Львівського воєводства 

 

 

1922 - 1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

236 Кошторис на проведення будівельних робіт у 

приміщенні повітового управління відбудови у 

м. Горлиці 

1922  польська 

237 Розрахункові відомості повітового управління 

відбудови у м. Бережани за будівельні мате-

ріали 

1922  -”- 

238 Реєстраційні листи на перевезення будівельних 

матеріалів повітовим управлінням відбудови у 

м. Тернополі 

1922  -”- 

239 Звіти повітових управлінь відбудови про наяв-

ність будівельних матеріалів на складах 

1922  -”- 

240 Те ж 1922  -”- 

Реєстри  

240а будівельного лісу, виданого повітовим 

управлінням відбудови у м. Рівному за 1922 р. 

1922 - 1923  -”- 

241 Те ж у м. Гусятині 1922  -”- 

242 Те ж у м. Дубно 1922  -”- 

243 будівельних матеріалів, виданих повітовими 

управліннями відбудови 

1922  -”- 

244 Те ж з лісопильного заводу у м. Олика 1922  -”- 

245 будівельних матеріалів на складі повітового 

управління відбудови у м. Бучачі 

1922  -”- 

246 запасу будівельного лісу, що підлягав вилу-

ченню з приватних лісів на території Терно-

пільського воєводства 

1922  -”- 

247 запасу деревини у приватних лісах Дубенсько-

го повіту, яка підлягала вилученню в рахунок 

лісового податку 

1922  -”- 

248 Перелік шкільних приміщень, відбудованих 

Окружною дирекцією відбудови у м. Терно-

полі 

1922  -”- 

249 Списки будівельних матеріалів, необхідних 

повітовим управлінням відбудови для будів-

ництва житла для службовців 

1922  -”- 

250 Те ж, відправлених державним підприємствам 

з обробки деревини на Персенківці з станцій у 

сс. Ворохта і Татарів. Квитанції 

1922  -”- 

251 Те ж, виданих повітовим управлінням відбудо-

ви у мм. Володимирі, Дубно, Луцьку та ін. 

1922 - 1925  -”- 

252 Те ж повітового управління відбудови у 

м. Перемишлі 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

253 Списки будівельних матеріалів, виданих для 

потреб шкіл і церков у м. Тернополі 

1922  польська 

254 Те ж, доставлених державним підприємствам з 

обробки деревини на Персенківці у 1922-

1923 рр. 

1922 - 1924  -”- 

255 Відомості про надходження та витрати буді-

вельних матеріалів повітовими управліннями 

відбудови у мм. Бучачі, Золочеві та ін. 

1922 - 1923  -”- 

Відомості 

256 повітових управлінь відбудови про кількість 

виданих будівельних матеріалів поселенцям 

1922  -”- 

257 Окружної дирекції відбудови у м. Станісла-

вові про кількість виданих будівельних мате-

ріалів на відбудову шкіл у повітах 

1922  -”- 

258 Те ж на відбудову костелів і церков 1922  -”- 

259 повітового управління відбудови у м. Рава 

Руська про кількість виданих будівельних 

матеріалів приватним особам 

1922 - 1923  -”- 

260 державних підприємств з обробки деревини на 

Персенківці про кількість доставлених буді-

вельних матеріалів фірмою “Zagroda”. Листу-

вання з повітовими управліннями відбудови та 

ін. з цього питання 

1922 - 1924  -”- 

261 повітових управлінь відбудови про наявність 

будівельних матеріалів на складах 

1922  -”- 

262 повітових управлінь відбудови про кількість 

доставленого будівельного лісу власниками 

фірм у с. Ворохта 

1922 - 1923  -”- 

263 Звіти повітових управлінь відбудови про кіль-

кість будівельних матеріалів на складах 

1922  -”- 

264 Те ж 1922  -”- 

265 Відомості повітових управлінь відбудови про 

кількість будівельних матеріалів на складах 

1922  -”- 

266 Те ж повітового управління відбудови у 

м. Станіславові про кількість проданого буді-

вельного матеріалу у І-у кварталі 1922 р. 

1922  -”- 

Відомості повітових управлінь відбудови про 

267 кількість виданих будівельних мамеріалів осо-

бам, які потерпіли під час війни 

1922  -”- 

268 кількість промислових підприємств на їх 

території 

1922 - 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Відомості повітових управлінь відбудови про 

269 доставлені будівельні матеріали фірмами 1922 - 1923  польська 

270 кількість доставлених будівельних матеріалів  1922 - 1923  -”- 

271 кількість виданих будівельних матеріалів 

поселенцям 

1922  -”- 

272 Те ж 1922  -”- 

273 кількість виданого лісу з лісництв у 

сс. Голоско і Брюховичі 

1922  -”- 

274 Відомості Окружної дирекції відбудови у 

м. Львові про кількість доставлених будівель-

них матеріалів фірмами 

1922 - 1923  -”- 

275 Зведення повітових управлінь відбудови про 

кількість отриманих будівельних матеріалів з 

державних підприємств з обробки деревини на 

Персенківці 

1922  -”- 

Відомості повітових управлінь відбудови про кількість 

276 виданих будівельних матеріалів на відбудову 

будинків 

1922  -”- 

277 Те ж 1922  -”- 

278 Те ж 1922 - 1923  -”- 

279 будівельних матеріалів на складах 1922  -”- 

280 доставлених будівельних матеріалів фірмою 

“Zagroda” повітовим управлінням відбудови 

1922 - 1923  -”- 

281 Те ж 1922  -”- 

282 Відомості Окружної дирекції відбудови у 

м. Луцьку про отриманий будівельний ліс у 

1922 р. 

1922 - 1923  -”- 

283 Те ж повітових управлінь відбудови про 

надходження і видачу будівельних матеріалів 

1922  -”- 

284 Листування з повітовим управлінням відбу-

дови у м. Золочеві про надання кредиту для 

відбудови школи у с. Ходачків Великий 

1922  -”- 

285 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

кількість промислових підприємств на їх 

території. Списки підприємств 

1922  -”- 

286 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

врегулювання цін на будівельні матеріали з 

деревини 

 

 

1922 - 1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

287 Листування з воєводськими управліннями у 

мм. Тернополі та Станіславові про врегу-

лювання цін на будівельні матеріали 

1922  польська 

288 Квитанції, видані деревообробними підпри-

ємствами у м. Буську приватним особам на 

отримання лісу 

1922 - 1923  -”- 

289 Справа про підвищення цін на будівельні ма-

теріали лісопильних заводів на Персенківці 

1922 - 1923  -”- 

290 Звіти фірми “Zagroda” про кількість доставле-

них матеріалів повітовим управлінням відбу-

дови 

1922 - 1924  -”- 

291 Фінансові звіти підприємств з обробки дере-

вини на Персенківці про постачання будівель-

них матеріалів повітовим управлінням відбу-

дови 

1922  -”- 

293 Рахунки на видані будівельні матеріали з лісо-

вих ділянок Городинського Леона у с. Біла. 

Листування з повітовим управлінням відбу-

дови у м. Чорткові з цього питання 

1922 - 1926  -”- 

294 Кошторис витрат на вирубку і доставку лісу 

Окружній дирекції відбудови у м. Луцьку 

1922  -”- 

295 Реєстр заяв поселенців про надання буді-

вельних матеріалів 

1922 - 1924  -”- 

296 Реєстри угод, укладених Окружною дирекцією 

відбудови у м. Тернополі з фірмами і підпри-

ємствами на доставку будівельних матеріалів 

1922  -”- 

Угоди Окружної дирекції відбудови у 

297 м. Луцьку з власником лісових ділянок 

Горшером Шаєю на постачання будівельних 

матеріалів повітовим управлінням відбудови 

1922  -”- 

298 м. Станіславові та власником лісопильного 

заводу у м. Ковелі Бронштейном Зейвелем на 

постачання будівельних матеріалів 

1922  -”- 

299 м. Станіславові та Танненбаумом Ізидором про 

постачання цегли 

1922  -”- 

300 Угода між державною скарбницею і фірмою 

“Stein i spółka” про постачання гонти Ок-

ружній дирекції відбудови у м. Станіславові 

1922  -”- 

301 Те ж з фірмами і власниками лісопилень про 

переробку будівельних матеріалів. Листу-

вання з повітовими управліннями відбудови 

про їх доставку на залізничні станції 

 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Угоди Окружної дирекції відбудови у 

302 м. Станіславові з лісопильнею “Polska ludowa 

spółka Drzewna” у м. Кракові про закупівлю і 

достав-ку будівельних матеріалів 

1922  польська 

303 м. Станіславові з акціонерним товариством 

“Radziwill, Wimmer і Żelenscy” про постачання 

цегли. Листування з цього питання 

1922 - 1923  -”- 

304 м. Станіславові та повітовим управлінням від-

будови у м. Богородчани з Кельманом Юзефом 

на виготовлення гонтів 

1922  -”- 

305 м. Львові з фірмою “Goldwasser і Barlfein” про 

розпилювання деревини у м-ку Янові 

1922  -”- 

306 м. Станіславові з державною скарбницею і 

приватними підприємствами про постачання 

будівельних матеріалів 

1922 - 1923  -”- 

Списки угод, укладені 

307 повітовим управлінням відбудови у м. Копи-

чинці з фірмами і приватними особами на 

постачання будівельних матеріалів 

1922  -”- 

308 Окружною дирекцією відбудови у м. Тернопо-

лі з фірмами і приватними особами 

1922 - 1923  -”- 

309 Те ж 1922  -”- 

310 Те ж 1922 - 1923  -”- 

311 Окружною дирекцією відбудови у м. Львові з 

фірмами про доставку будівельних матеріалів 

1922  -”- 

312 Те ж 1922  -”- 

313 Списки фірм, з якими укладено угоди на 

постачання будівельних матеріалів 

1922  -”- 

314 Те ж доставлених будівельних матеріалів 

фірмою Францьке Максиміліана у м. Ніско 

1922  -”- 

315 Те ж угод державних підприємств з обробки 

деревини на 1923 р. 

1922  -”- 

316 Квитанції, видані управлінням лісів у м. Бусь-

ку приватним особам на отримання лісу 

1922 - 1923  -”- 

Відомості повітових управлінь відбудови про кількість 

317 отриманого будівельного лісу з державних і 

приватних лісів 

1922  -”- 

318 Те ж 1922 - 1923  -”- 

319 виданої деревини з лісів греко-католицької 

консисторії у м. Перемишлі 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

320 Зведення повітового управління відбудови у 

м. Богородчани про кількість зданих будівель-

них матеріалів 

1922 - 1927  польська 

321 Протоколи приймання будівельних матеріалів 

повітовими управліннями відбудови 

1922  -”- 

322 Те ж передачі будівельного лісу Окружній 

дирекції відбудови у м. Луцьку повітовим 

управлінням відбудови 

1922  -”- 

323 Протокол повітової комісії з надання допомо-

ги про надання одноразової грошової допо-

моги для будівництва у м. Рава Руська  

1922  -”- 

324 Протоколи про постачання будівельного лісу 

повітовому управлінню відбудови у м. Підгай-

ці фірмою “Falbogmer i spółka” у м. Тернополі 

1922  -”- 

325 Повідомлення повітових управлінь відбудови 

про стан складів будівельних матеріалів 

1922  -”- 

326 Заяви мешканців Перемишльського повіту з 

проханням надати будівельні матеріали на 

відбудову будинків 

1922 - 1923  -”- 

Листування 

327 з повітовим управлінням відбудови у м. Під-

гайці про постачання черепиці 

1922  -”- 

328 з Окружною дирекцією відбудови у м. Терно-

полі про постачання фірмами гонтів, цегли та 

ін. будівельних матеріалів повітовим управ-

лінням відбудови. Угоди 

1922  -”- 

329 з повітовими управліннями відбудови про пос-

тачання будівельних матеріалів державними 

підприємствами з обробки деревини у с. Кемпа 

1922  -”- 

330 Окружної дирекції відбудови у м. Тернополі з 

деревообробними фірмами і підприємствами 

про постачання будівельних матеріалів 

1922  -”- 

331 Окружної дирекції відбудови у м. Луцьку з по-

вітовими управліннями відбудови про поста-

чання будівельних матеріалів з лісопильних 

заводів 

1922  -”- 

332 з повітовими управліннями відбудови у 

мм. Кракові, Судовій Вишні та ін. про поста-

чання будівельних матеріалів для будівництва 

будинку інвалідів у с. Орховичі 

1922  -”- 

333 Те ж 

 

 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Листування 

334 з Міністерством громадських робіт про інтер-

пеляцію депутата Сейму Мадея Якуба щодо 

надання будівельного лісу мешканцям  Дембно 

1922  польська 

335 з повітовими управліннями відбудови і фір-

мами про постачання будівельних матеріалів 

1922  -”- 

336 з Окружною дирекцією відбудови у м. Станіс-

лавові і повітовим управлінням відбудови у 

м. Жидачеві про укладення угоди з власниками 

столярної майстерні Мацюком Миколою і 

Яремою Юзефом на виготовлення і доставку 

шкільних лавок 

1922  -”- 

337 з фірмами про постачання будівельних мате-

ріалів Окружній дирекції відбудови у м. Тер-

нополі 

1922  -”- 

338 з повітовим управлінням відбудови у м. Пере-

мишлі про постачання фірмою “San” буді-

вельних матеріалів 

1922  -”- 

339 з Окружною дирекцією відбудови у м. Терно-

полі про приймання замовлень на доставку 

паркету 

1922  -”- 

340 з Окружною дирекцією відбудови у м. Терно-

полі про постачання будівельних матеріалів. 

Реєстраційні листи на їх перевезення 

1922  -”- 

341 Те ж 1922  -”- 

342 з повітовим управлінням відбудови у м. Судова 

Вишня про постачання будівельних матеріалів 

на відбудову школи у с. Тулиголови 

1922  -”- 

343 з повітовими управлінням у мм. Коломиї та 

Стрию про постачання гіпсу фірмою Адольфа 

Гальперна. Акти передачі 

1922  -”- 

344 з повітовими управліннями відбудови і фірма-

ми про постачання будівельних матеріалів 

1922  -”- 

345 Те ж з фірмою “Baum” 1922 - 1924  -”- 

346 з повітовими управліннями відбудови про пос-

тачання будівельних матеріалів для відбудови 

шкіл, костелів і будівництва будинків для 

поселенців 

1922  -”- 

347 з повітовим управлінням відбудови у м. Крако-

ві про постачання будівельних матеріалів 

1922  -”- 

348 з повітовими управліннями відбудови про пос-

тачання будівельних матеріалів фірмою з 

обробки деревини у с. Медика 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Листування 

349 з повітовим управлінням відбудови у м. Ко-

ломиї про постачання будівельних матеріалів 

1922 - 1925  польська 

350 з державними підприємствами з обробки де-

ревини у м-ку Янові про виготовлення, дос-

тавку і розрахунки за шкільні меблі 

1922  -”- 

351 з повітовими управліннями відбудови про 

постачання будівельного лісу польським това-

риством відбудови “ Pol-Od” у м. Тарнові 

1922  -”- 

352 з повітовим управлінням відбудови у м. Лю-

бомлі про кількість виданої деревини з ліс-

ництва у с. Шацьк 

1922  -”- 

353 з Окружною дирекцією відбудови у м. Станіс-

лавові про видачу будівельних матеріалів 

особам, які потерпіли під час війни 

1922 - 1923  -”- 

354 з Окружною дирекцією відбудови у м. Станіс-

лавові і повітовими управліннями відбудови 

про постачання цегли фірмою Юзефа Зельмана 

1922 - 1923  -”- 

355 з повітовим управлінням відбудови у м. Львові 

про перевірку роботи службовців повітового 

управління відбудови у м. Городку 

1922 - 1923  -”- 

356 з повітовим управлінням відбудови у м. Тер-

нополі про постачання цегли фірмою “Pezet” 

1922  -”- 

357 з державними підприємствами з обробки дере-

вини у м-ку Янові про виготовлення і доставку 

меблів 

1922 - 1923  -”- 

358 з Міністерством громадських робіт і повіто-

вими управліннями відбудови про надання 

будівельного лісу поселенцям 

1922 - 1923  -”- 

359 з Окружною дирекцією відбудови у м. Тер-

нополі про постачання гонтів фірмою “Gea” 

1922  -”- 

360 Протоколи засідання правління лісництва у 

с. Рахиня про видачу будівельного лісу 

Окружній дирекції відбудови у м. Львові 

1922  -”- 

Листування 

361 з повітовим управлінням відбудови у м. Бе-

режани про постачання гонтів фірмою Гната 

Нуссбаума 

1922  -”- 

362 з Окружною дирекцією відбудови у м. Терно-

полі про постачання гонтів фірмою “Gea” 

 

 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Листування 

363 з повітовим управлінням відбудови у м. Тар-

нові про надання будівельного лісу Ходзіцьким 

Станіславу і Кароліні з с. Грабівка 

1922  польська 

364 з Окружною дирекцією відбудови у м. Терно-

полі про постачання будівельних матеріалів 

фірмою Зигмунда Кляйна з м. Делятина 

1922  -”- 

365 з повітовим управлінням відбудови у м. Ка-

мінка Струмилова про постачання будівель-

них матеріалів поселенцям 

1922  -”- 

366 з повітовим управлінням відбудови про неза-

конні претензії Куречко Анни щодо видачі 

будівельних матеріалів 

1922  -”- 

367 з повітовим управлінням відбудови у м. Ста-

ніславові про постачання будівельного лісу з 

лісів Соботи Здіслава у с. Підгірки 

1922 - 1927  -”- 

368 з Міністерством громадських робіт про надан-

ня вагонів Окружній дирекції відбудови у 

м. Станіславові для перевезення будівельного 

лісу 

1922 - 1923  -”- 

369 з повітовими управліннями відбудови про на-

дання будівельного лісу особам, які потерпіли 

під час війни. Списки потерпілих осіб 

1922  -”- 

370 з Міністерством громадських робіт і Окруж-

ною дирекцією відбудови у м. Станіславові 

про надання будівельних матеріалів для відбу-

дови зруйнованих громад Гербутів і Ямниця. 

Списки осіб, які отримали будівельні мате-

ріали 

1922 - 1923  -”- 

371 з Міністерством громадських робіт про пос-

тачання цегли фірмою Клявфельда Гната 

повітовим управлінням відбудови 

1922  -”- 

372 з повітовими управліннями відбудови про 

постачання будівельного лісу фірмами 

1922  -”- 

373 з повітовими управліннями відбудови про 

постачання будівельного лісу фірмами 

1922  -”- 

374 з повітовим управлінням відбудови у м. Судо-

ва Вишня про постачання будівельних матеріа-

лів для відбудови приміщення Народного дому 

1922 - 1923  -”- 

375 з власником лісопильні Вольфом Зигмундом 

про постачання будівельних матеріалів 

1922  -”- 

376 з управлінням державних лісів у м. Луцьку про 

постачання деревини  

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Листування 

377 з повітовим управлінням відбудови у м. Стрию 

про постачання будівельних матеріалів з 

фабрики вапна у м. Миколаєві 

1922  польська 

378 з повітовим управлінням відбудови у м. Коло-

миї про сплату коштів фабриці вапна у м. Ста-

ніславові за постачання будівельних матеріалів 

1922  -”- 

379 з повітовим управлінням відбудови у м. Львові 

про надання будівельних матеріалів потер-

пілим під час війни мешканцям с. Зашкова 

1922 - 1923  -”- 

380 з Міністерством громадських робіт, Карпат-

ським лісовим товариством та ін. про поста-

чання будівельного лісу. Відомості про кіль-

кість виданого лісу з лісництва у м. Калуші на 

відбудову зруйнованих господарств 

1922 - 1924  -”- 

381 з повітовим управлінням відбудови у м. Ра-

дехові про постачання будівельного лісу 

1922  -”- 

382 з окружними дирекціями відбудови у мм. Ста-

ніславові та Луцьку і повітовими управлін-

нями відбудови про постачання будівельних 

матеріалів 

1922  -”- 

383 Те ж 1922  -”- 

384 з повітовими управліннями відбудови про 

постачання будівельних матеріалів Карпатсь-

ким лісовим товариством 

1922 - 1924  -”- 

385 Те ж з фірмою Касвінера про доставку цегли   -”- 

386 з повітовим управлінням відбудови у м. Жовк-

ви про стягнення лісового податку з лісів 

Вишенка і постачання будівельного лісу для 

відбудови Рава-руського повіту 

1922 - 1923  -”- 

Справи про постачання 

387 цегли власником цегельні у м. Камінка Стру-

милова Познанським Каролем Окружній 

дирекції відбудови у м. Тернополі 

1922 - 1923  -”- 

388 будівельного лісу Агопсовичем Казимиром 

повітовому управлінню відбудови у м. Ніско 

1922 - 1923  -”- 

389 будівельного лісу повітовому управлінню від-

будови у м. Копичинці для відбудови церкви у 

Коцюбинцях 

1922 - 1923  -”- 

390 скла повітовим управлінням відбудови фірмою 

Берфейна Мавриція з м. Львова 

 

  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

391 Справа про постачання скла повітовим управ-

лінням відбудови фірмою Остермана і Зінґлера 

1922 - 1926  польська 

392 Те ж про купівлю цегли повітовим управлін-

ням відбудови у м. Львові для будівництва 

школи у с. Цеперові 

1922 - 1923  -”- 

Справа про постачання будівельного лісу 

393 підприємцем Лесняком Франциском повіто-

вому управлінню відбудови у м. Товмачі 

1922  -”- 

394 власником лісових ділянок Бужинським Тадеу-

шем повітовому управлінню відбудови у 

м. Станіславові 

  -”- 

395 державним підприємствам з обробки дереви-

ни на Персенківці 

1922 - 1923  -”- 

396 промислово-будівельною спілкою у м. Бірчі 

повітовому управлінню відбудови у м. Пере-

мишлі 

1922 - 1924  -”- 

397 фірмою “Scherzer” повітовому управлінню 

відбудови у м. Станіславові 

1922 - 1924  -”- 

398 повітовим управлінням відбудови у м. Пере-

мишлі мешканцям повіту для відбудови 

будинків 

1922  -”- 

399 повітовим управлінням відбудови фірмою 

братів Вронських 

1922 - 1925  -”- 

400 повітовому управлінню відбудови у м. Стрию 

фірмою “Tytan” у м. Львові 

1922  -”- 

401 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Галичі торговельно-промисловою спілкою 

“Ruch” у м. Галичі 

1922  -”- 

402 Окружній дирекції відбудови у м. Тернополі 

підприємцем Шатнером Гершем 

1922  -”- 

403 Окружній дирекції відбудови у м. Луцьку з лі-

сопильних заводів у м. Олика та м-ку Ківерці 

1922  -”- 

404 поселенцям деревообробною фірмою “Zimand 

і Torn” у м. Львові 

1922 - 1928  -”- 

405 будівельних матеріалів повітовим управ-

лінням відбудови фірмою “Лісовий концерн” у 

м. Львові 

1922 - 1923  -”- 

406 цегли і черепиці повітовим управлінням відбу-

дови цегельним заводом у м. Тарнові 

1922 - 1923  -”- 

407 будівельного лісу повітовим управлінням від-

будови власником фірми Грунфельдом Станіс-

лавом у м. Станіславові 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

408 Справа про суперечку між державною скарб-

ницею, Перчиком Міхалом і Грелем Міхалом 

про надання їм будівельного лісу на відбудову 

будинків 

1922 - 1924  польська 

409 Те ж про постачання цегли повітовому 

управлінню відбудови у м. Городку дирекцією 

цегельного заводу міста 

1922  -”- 

410 Те ж про постачання будівельного лісу повіто-

вим управлінням відбудови фірмою “Gea” у 

м. Львові 

1922  -”- 

411 Те ж про затримку вагонів з будівельними 

матеріалами у м. Гусятині для повітового 

управління відбудови у м. Копичинці 

1922  -”- 

412 Те ж про видачу будівельних матеріалів Міні-

ху Станіславові у с. Старе Село для відбудови 

будинку 

1922  -”- 

413 Те ж Цюпці Миколі 1922  -”- 

414 Те ж про постачання будівельних матеріалів 

повітовим управлінням відбудови фірмою 

Грунфельда Станіслава у м. Станіславові 

1922  -”- 

415 Те ж 1922  -”- 

416 Те ж 1922  -”- 

417 Те ж повітовому управлінню відбудови у 

м. Богородчани фірмою Ґольдштейна Каль-

муса 

1922 - 1926  -”- 

418 Справа про видачу будівельного лісу мешкан-

цям Тарнівського повіту, повітовим управ-

лінням відбудови у м. Тарнові. Списки 

1922 - 1923  -”- 

419 Те ж про постачання будівельного лісу Окруж-

ній дирекції відбудови у м. Луцьку Ліпніць-

ким Леоном 

1922 - 1925  -”- 

420 Те ж про повернення будівельного лісу, неза-

конно отриманого з складу повітового управ-

ління відбудови у м. Надвірна керівником 

управління Ляховським 

1922 - 1924  -”- 

421 Те ж про постачання будівельних матеріалів з 

лісопильні у с. Чаниж для повітових управлінь 

відбудови у мм. Золочеві та Камінці Стру-

миловій 

1922 - 1925  -”- 

422 Те ж черпиці повітовим управлінням відбудо-

ви фабрикою з виготовлення черепиці у 

м. Львові 

 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

423 Справа про суперечку між державною скарб-

ницею та підприємцем Поліцером Бертольдом 

щодо постачання черепиці  

1922 - 1924  польська 

Справа про постачання 

424 будівельних матеріалів повітовим управ-

лінням відбудови фірмою “Zetperol” 

1922 - 1924  -”- 

425 цегли Окружній дирекції відбудови у м. Тер-

нополі фірмою “Żupan” у м-ку Винники 

1922  -”- 

426 будівельних матеріалів повітовому управлін-

ню відбудови у м. Ковелі фірмою Клінґера Са-

муеля 

1922 - 1923  -”- 

427 будівельного лісу повітовому управлінню від-

будови у м. Рава Руська власником лісових 

ділянок Семенським Яном 

1922 - 1924  -”- 

428 черепиці Окружній дирекції відбудови у 

м. Станіславові фірмою штучної цегли і чере-

пиці у м. Львові 

1922 - 1923  -”- 

429 цегли Окружній дирекції відбудови у м. Тер-

нополі фірмою “Żupan” у м-ку Винники 

1922  -”- 

430 бляхи повітовим управлінням відбудови Ок-

ружною дирекцією відбудови у м. Тернополі 

1922 - 1923  -”- 

431 вапна повітовим управлінням відбудови 

фірмами “Alba” і “Pezet” 

1922  -”- 

432 черепиці повітовому управлінню відбудови у 

м. Золочеві фірмою “Bendel” 

1922  -”- 

433 Справа про надання будівельних матеріалів 

поселенцям. Списки 

1922  -”- 

434 Те ж про суперечку між державною скарб-

ницею і фірмою “Buchmen” у м. Стрию щодо 

постачання будівельного лісу повітовому 

управлінню відбудови 

1922 - 1930  -”- 

Справа про постачання 

435 будівельного лісу Окружній дирекції відбудови 

у м. Тернополі фірмою Фальбомера Юзефа і 

Комарницького Августа 

1922 - 1923  -”- 

436 гонтів повітовому управлінню відбудови у 

м. Станіславові Фреєм Юзефом 

1922  -”- 

437 шкільних парт повітовим управлінням 

відбудови спілкою столярів у м. Болехові 

1922  -”- 

438 гонтів повітовим управлінням відбудови 

фірмою Штернгейма Германа у м. Коростно 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про постачання 

439 скла повітовим управлінням відбудови фірмою 

Остермана і Зінґлера 

1922  польська 

440 будівельних матеріалів повітовим управ-

лінням відбудови фірмою Рубеля 

1922 - 1923  -”- 

441 будівельних матеріалів Окружній дирекції від-

будови у м. Станіславові Луняком Франциском 

1922 - 1923  -”- 

442 будівельного лісу повітовим управлінням 

відбудови у мм. Судовій Вишні та Городку 

правлінням лісів у с. Воля Добростанська 

1922 - 1923  -”- 

443 цегли власником цегельного заводу у м. Львові 

Рогатином Маркусом 

1922  -”- 

444 черепиці повітовим управлінням відбудови 

підприємцем Маковським Юзефом 

1922 - 1925  -”- 

445 будівельного лісу Рудницькому Адамові для 

будівництва будинку у м. Ковелі 

1922 - 1923  -”- 

446 цегли комітетові будівництва школи на 

Левандівці фірмою “Pezet” у м. Львові 

1922  -”- 

447 будівельного лісу повітовому управлінню від-

будови у м-ку Рудки власником лісових діля-

нок у с. Кобло Старе Созанським Тадеушом 

1922 - 1924  -”- 

448 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Камінка Струмилова власником цегельного 

заводу Біклем Ісааком 

1922  -”- 

449 будівельних матеріалів товариствові інвалідів 

ім. Т. Костюшки 

1922 - 1923  -”- 

450 будівельного лісу повітовому управлінню 

відбудови у м. Ніско підприємцем Францьке 

Максиміліаном 

1922  -”- 

451 будівельних матеріалів повітовим управ-

лінням відбудови фірмами з обробки деревини 

Кіршнера Гецля і Каньчуґера Кальмана у 

м. Перемишляни 

1922 - 1923  -”- 

452 будівельного лісу повітовому управлінню від-

будови у м. Стрию, підприємцем Бораком 

Адольфом 

1922  -”- 

453 будівельних матеріалів повітовим управ-

лінням відбудови фірмою Ліскевича Миколи 

1922  -”- 

454 будівельних матеріалів повітовим управлін-

ням відбудови будівельною спілкою у м. Бучачі 

1922  -”- 

455 Справа про отримання будівельних матеріалів 

повітовим управлінням відбудови у м. Луцьку 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

456 Справа про постачання цегли повітовому уп-

равлінню відбудови у м. Володимирі власни-

ком цегельного заводу Гнєвком Володимиром 

1922  польська 

457 Те ж про суперечку між державною скарбни-

цею і спадкоємцями Мерсталлінґера Фран-

циска щодо постачання будівельного лісу 

повітовому управлінню відбудови у м. Львові 

1922 - 1926  -”- 

458 Те ж про незаконну видачу будівельних мате-

ріалів поселенцю Бандровському Вітольдові 

1922  -”- 

459 Те ж про постачання будівельних матеріалів 

власникові цегельного заводу Берначекові у 

с. Біла (біля Магерова) 

1922  -”- 

460 Те ж про постачання будівельних матеріалів 

повітовому управлінню відбудови у м. Зборові 

фірмою Дурдака 

1922  -”- 

461 Справа про розгляд заяви Лисого Миколи про 

видачу будівельних матеріалів для відбудови 

зруйнованого будинку 

1922  -”- 

Справа про постачання 

462 гонтів повітовому управлінню відбудови у 

м. Коломиї Біттером Гедалієм 

1922  -”- 

463 будівельних матеріалів повітовому управ-

лінню відбудови у м. Ковелі власником лісо-

пильного заводу Едельсбургом Адольфом 

1922  -”- 

464 дошок повітовому управлінню відбудови у 

м. Ніско управлінням маєтків “Grębów” у 

с. Грембів 

1922 - 1923  -”- 

465 черепиці повітовому управлінню відбудови у 

м. Кракові паровим цегельним заводом у 

с. Добрехів 

1922  -”- 

466 цегли повітовим управлінням відбудови влас-

ником цегельного заводу у м. Станіславові 

Вейнгартеном Емануелем 

1922  -”- 

467 будівельного лісу Вейсові [Ельякінові] для 

відбудови будинку у м. Горлиці 

1922  -”- 

468 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Ланьцуті власником фірми Кернером 

Селігом 

1922  -”- 

469 будівельного лісу повітовому управлінню від-

будови у м. Жовкві Окружною лісовою 

інспекцією 

1922 - 1924  -”- 

470 вапна повітовому управлінню відбудови у 

м. Підгайці Чижевичем Яном 

1922 - 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

471 Справа про постачання будівельного лісу 

повітовим управлінням відбудови власником 

фірми у м. Болехові Гріффелем Лейзором 

1922 - 1924  польська 

472 Те ж про отримання будівельних матеріалів 

повітовими управліннями відбудови з дер-

жавних підприємств з обробки деревини на 

Персенківці 

1922 - 1923  -”- 

Справа про постачання 

473 будівельних матеріалів повітовим управлінням 

відбудови Окружним управлінням державних 

лісів у м. Луцьку 

1922  -”- 

474 будівельних матеріалів власниками лісопиль-

них заводів 

1922  -”- 

475 будівельних матеріалів власниками лісових 

ділянок і лісопильних заводів у с. Киселин 

Ґольдштейнами Юзефом і Абрагамом 

1922  -”- 

476 будівельного лісу повітовим управлінням від-

будови з державних підприємств з обробки 

деревини на Персенківці 

1922 - 1923  -”- 

477 бляхи повітовому управлінню відбудови у 

м. Тарнові власниками фірми Фрішами Дави-

дом і Леоном 

1922 - 1923  -”- 

478 будівельного лісу повітовому управлінню від-

будови у м. Горлиці підприємцями Пухайдою 

Станіславом і Ласкосем Петром 

1922 - 1923  -”- 

479 будівельного лісу повітовим управлінням 

відбудови фірмою “Gea” у м. Львові 

1922  -”- 

480 будівельних матеріалів повітовому управлін-

ню відбудови у м. Ніско паровою столярною 

фабрикою у м. Тарнобжезі 

1922 - 1923  -”- 

481 шкільних парт повітовим управлінням від-

будови фірмою “Tytan” 

1922  -”- 

482 Справа про суперечку між повітовим 

управлінням відбудови у м. Броди і Кутином 

Веніаміном щодо постачання цегли 

1922 - 1924  -”- 

Справа про постачання 

483 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Стрию Готлібом Самсоном 

1922 - 1924  -”- 

484 будівельного лісу повітовим управлінням від-

будови з державних підприємств з обробки 

деревини на Персенківці 

 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про постачання 

485 черепиці повітовому управлінню відбудови у 

м. Станіславові фірмою “Tekton”  

1922  польська 

486 будівельного лісу повітовому управлінню 

відбудови у м. Раві Руській фірмою “Herzberg i 

Jolles” з м. Любачева 

1922  -”- 

487 Справа про суперечку між державною скарб-

ницею та Костресом Єжи щодо постачання 

будівельних матеріалів повітовим управ-

лінням відбудови 

1922  -”- 

Справа про постачання 

488 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Надвірна власником цегельного заводу 

Пеляшем Юзефом 

1922  -”- 

489 будівельних матеріалів повітовому управлін-

ню відбудови у м. Підгайці з державних під-

приємств з обробки деревини на Персенківці 

1922  -”- 

490 будівельного лісу повітовому управлінню від-

будови у м. Кракові управлінням державних 

маєтків у м. Живець 

1922  -”- 

491 будівельних матеріалів повітовому управ-

лінню відбудови у м. Тернополі 

1922 - 1923  -”- 

492 гіпсу повітовим управлінням відбудови фір-

мою “Гіпс і вапно” у м. Станіславові 

1922  -”- 

493 Справа про сплату коштів власникові фа-

нерної фабрики у м. Освєнцімі Кузніцькому 

Емілеві за доставку толі Окружній дирекції 

відбудови у м. Станіславові 

1922  -”- 

494 Те ж про суперечку між державною скарб-

ницею і фірмою “Falter i Dattner” щодо 

постачання будівельного лісу Окружній 

дирекції відбудови у м. Станіславові 

1922 - 1924  -”- 

495 Те ж між державною скарбницею і власником 

лісових ділянок Бачинським Едвардом щодо 

постачання будівельного лісу 

1922 - 1925  -”- 

Справа про постачання 

496 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Тернополі фірмою “Żypan” у м-ку Винники 

1922 - 1923  -”- 

497 черепиці повітовим управлінням відбудови 

цегельним заводом у с. Добрехові 

1922  -”- 

498 Те ж 

 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про постачання 

499 скла повітовим управлінням відбудови фір-

мою Шлейнера і Лехтенберґа Ісаака у 

м. Станіславові 

1922  польська 

500 цегли Окружній дирекції відбудови у м. Ста-

ніславові фірмою Касвінера Герша у м. Станіс-

лавові 

1922 - 1923  -”- 

501 черепиці повітовому управлінню відбудови у 

м. Городку промисловими підприємствами у 

м-ку Янові 

1922 - 1923  -”- 

502 будівельних матеріалів з лісництва у м-ку Му-

шина 

1922 - 1923  -”- 

503 будівельних матеріалів для колонії ім. Ста-

шиця у м. Варшаві 

1922 - 1927  -”- 

504 Справа про скаргу селян Пирчака Міхала і 

Греля Міхала на будівельне відділення у 

м. Ярославі щодо незаконного вилучення 

будівельних матеріалів 

1922  -”- 

Справа про постачання 

505 гонтів повітовим управлінням відбудови 

фірмою “Gea” у м. Львові 

1922 - 1923  -”- 

506 будівельних матеріалів повітовому управ-

лінню відбудови у м. Жовкві, підприємцями 

Клінґером і Мюнцером 

1922  -”- 

507 будівельних матеріалів комітетові будівництва 

шкіл на Левандівці 

1922  -”- 

508 Справа про видачу будівельних матеріалів по-

жежній команді у с. Батятичі повітовим 

управлінням відбудови у м. Жовкві 

1922  -”- 

Справа про постачання будівельного лісу повітовому управлінню відбудови у 

509 м. Львові 1922  -”- 

510 м. Броди для відбудови громади с.Піски 1922 - 1923  -”- 

511 м. Теребовлі фірмою Зіманда Торна у м. Львові 1922  -”- 

512 Справа про постачання цегли повітовому 

управлінню відбудови у м. Броди власником 

цегельного заводу Пазірським Людвиком 

1922 - 1923  -”- 

513 Те ж будівельного лісу державними підприєм-

ствами з обробки деревини  на Персенківці 

1922  -”- 

514 Те ж власником фірми Кляйном Зигмундом 1922 - 1923  -”- 

515 Те ж власником фірми Глесінґером Філіром у 

с. Брошнів 

1922 - 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

516 Справа про постачання цегли Окружній 

дирекції відбудови у м. Станіславові, влас-

ником фірми Таненбаумом Ізидором 

1922  польська 

517 Те ж про надання будівельного лісу мешкан-

цям с. Грушів для відбудови зруйнованих 

будинків 

1922  -”- 

518 Рахунки витрат на виплату коштів за поста-

чання будівельного лісу повітовому управ-

лінню відбудови у м. Раві Руській управ-

лінням державних лісів у м-ку Немирові 

1922  -”- 

519 Те ж державних підприємств з обробки дере-

вини на виплату коштів за постачання 

будівельних матеріалів Окружній дирекції 

відбудови у м. Тернополі 

1922  -”- 

520 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про сплату коштів за постачання буді-

вельних матеріалів Окружній дирекції відбу-

дови у м. Львові, державними підприємствами 

з обробки деревини на Персенківці 

1922 - 1927  -”- 

521 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Коломиї про проведені будівельні роботи у 

мм. Коломиї та Турці 

1922  -”- 

Справа про виплату 

522 коштів Гальпернові Адольфові за постачання 

гіпсу повітовому управлінню відбудови у 

м. Станіславовоі 

1922 - 1923  -”- 

523 боргу Калитою Яном за отримані будівельні 

матеріали в повітовому управлінні відбудови у 

м. Самборі 

1922 - 1930  -”- 

524 коштів фірмі Стейнфельда Франкеля у м. Ста-

ніславові за постачання бляхи повітовому 

управлінню відбудови у м. Богородчани 

1922 - 1923  -”- 

525 коштів державним підприємствам з обробки 

деревини на Персенківці за постачання буді-

вельного лісу повітовому управлінню відбу-

дови у м. Львові 

1922  -”- 

526 коштів Вальтож Євою за доставлені їй 

будівельні матеріали 

1922  -”- 

527 коштів Коглерові Павлові за постачання бу-

дівельних матеріалів повітовому управлінню 

відбудови у м-ку Рудки 

1922 - 1924  -”- 

528 боргу повітовим управлінням відбудови у 

м. Перемишляни фірмі з обробки деревини 

Крейсберґа за отримані будівельні матеріали 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про виплату 

529 коштів промислово-лісовому товариствові за 

постачання будівельного лісу повітовому 

управлінню відбудови у м. Надвірна 

1922  польська 

530 коштів Соловецькому Леопольдові повітовим 

управлінням відбудови у м. Стрию за виконані 

столярні роботи в школі с. Дуліби 

1922 - 1923  -”- 

531 боргу фірмі Шнейдермана Самуеля за отри-

мані будівельні матеріали для повітового 

управління відбудови у м. Тарнові 

1922 - 1925  -”- 

532 коштів управлінням маєтків князів Чарторий-

ських за отримані будівельні матеріали для 

Окружної дирекції відбудови у м. Станісла-

вові 

1922 - 1923  -”- 

533 коштів Диновій Фані за постачання будівель-

ного лісу повітовому управлінню відбудови у 

м. Камінка Струмилова 

1922 - 1923  -”- 

534 коштів власникові лісопильного заводу у 

с. Бжоза Ляммові Соломонові за постачання 

будівельного лісу повітовому управлінню 

відбудови у м. Ніско 

1922  -”- 

535 коштів Кноллю Гершу за будівництво бараків у 

мм. Делятин та Надвірна 

1922 - 1927  -”- 

536 Справа про розгляд скарги власника лісових 

ділянок Краузе щодо сплати коштів за 

будівельні матеріали, доставлені повітовому 

управлінню відбудови у м. Ковелі 

1922  -”- 

537 Листування з повітовими управліннями від-

будови про продаж з аукціону інвентаря 

1922 - 1924  -”- 

538 Те ж 1922  -”- 

539 Те ж про продаж з аукціону інвентаря пові-

тового управління відбудови у м. Долина 

1922  -”- 

Справа про продаж з аукціону  

540 бараків повітовим управлінням відбудови у м-

ку Жабно 

1922 - 1923  -”- 

541 Те ж у м. Ніско 1922 - 1923  -”- 

542 Те ж у м. Львові 1922 - 1925  -”- 

543 машинної столярні у м-ку Янові Окружній 

дирекції відбудови у м. Львові 

1922 - 1924  -”- 

544 гаражу у м. Бібрці повітовому управлінню 

відбудови у м. Львові 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про продаж з аукціону 

545 інвентаря повітовим управлінням відбудови у 

м. Снятині 

1922  польська 

546 Те ж у м.Сяноку 1922 - 1923  -”- 

547 інвентаря повітовим управлінням відбудови у 

м. Городенці 

1922  -”- 

548 коней повітовим управлінням відбудови у 

м. Горлиці 

1922  -”- 

549 будівельних матеріалів повітовим управ-

лінням відбудови у м. Косові 

1922  -”- 

550 Справа про надання будівельного лісу пові-

товими управліннями відбудови особам, будів-

лі яких зруйновані під час війни. Списки осіб 

1922  -”- 

551 Списки осадників Волинського воєводства, які 

отримали кредити на будівництво будинків 

1922  -”- 

552 Протоколи засідання комісії з надання допо-

моги у м. Горохові про надання допомоги 

особам, які потерпіли під час війни. Листу-

вання з повітовими управліннями відбудови з 

цього питання 

1922 - 1923  -”- 

553 Те ж 1922 - 1923  -”- 

554 Справа про ліквідацію військових казарм у 

м. Зборові 

1922 - 1923  -”- 

555 Те ж про розгляд заяв осіб, які потерпіли під 

час війни, щодо надання їм будівельних 

матеріалів для відбудови будинків 

1922  -”- 

556 Бюджет видатків на закупівлю і доставку 

будівельних матеріалів для відбудови Терно-

пільського воєводства. Проект. Листування з 

Міністерством громадських робіт з цього 

питання 

1922  -”- 

557 Звіт повітового управління відбудови у 

м. Копичинці про кількість відбудованих шкіл 

1922  -”- 

558 Статистичні звіти повітових управлінь відбу-

дови про кількість відбудованих шкіл і 

костелів 

1922 - 1923  -”- 

559 Кошториси повітового управління відбудови у 

м-ку Рудки на проведення столярних робіт у 

громадському домі 

1922  -”- 

560 Кошторис на відбудову шкіл Радехівського 

повіту 

1922  -”- 

561 Те ж у м. Миколаєві 1922 - 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Відомості повітових управлінь відбудови про кількість відбудованих 

562 шкіл у 1921 р. 1922  польська 

563 Те ж 1922  -”- 

564 будинків 1922  -”- 

565 Те ж 1922  -”- 

566 Те ж 1922  -”- 

567 Відомості Окружної дирекції відбудови у 

м. Тернополі про виконані роботи з відбудови 

шкіл, костелів та ін. будівель 

1922  -”- 

568 Те ж повітових управлінь відбудови про 

кількість державних будівель на їх території 

1922  -”- 

569 Справа про продаж з аукціону автомашин Ок-

ружною дирекцією відбудови у м. Львові 

1922 - 1924  -”- 

570 Листування Окружної дирекцією відбудови у 

м. Тернополі з Міністерством громадських 

робіт про відбудову будівель, зруйнованих під 

час війни 

1922  -”- 

571 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

відбудову цегельних заводів 

1922  -”- 

572 Те ж з Міністерством громадських робіт і 

повітовим управлінням відбудови у м. Львові 

про асигнування коштів на відбудову шкіл і 

постачання будівельних матеріалів 

1922 - 1924  -”- 

573 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Рогатині на відбудову школи у м. Миколаєві 

1922  -”- 

574 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Станіславові про відбудову Народного дому 

у Княгинині 

1922  -”- 

575 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Стрию про відбудову школи у с. Дуліби 

1922  -”- 

576 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

кількість відбудованих будівель Окружною 

дирекцією відбудови у м. Луцьку 

1922  -”- 

577 Те ж з Воєводським управлінням у м. Станіс-

лавові про відбудову шкіл у Станіславівсь-

кому повіті 

1922 - 1923  -”- 

578 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Рогатині про відбудову школи у с. Лопушна 

1922  -”- 

579 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

відбудову монастиря домініканів у м. Бого-

родчани 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

580 Справа про відбудову шкіл у сс. Волосів і 

Фитків 

1922 - 1923  польська 

581 Те ж кафедрального костелу у м. Луцьку 1922  -”- 

Справа про відбудову костелу у 

582 с. Берестечко 1922  -”- 

583 с. Сілки 1922  -”- 

584 с. Мацеїв  1922  -”- 

585 с. Загорів Новий 1922  -”- 

586 с. Яловичі 1922  -”- 

587 с. Вишнівець 1922  -”- 

588 с. Сокіл 1922  -”- 

589 с. Ратнів 1922  -”- 

590 м-ку Ратно 1922  -”- 

591 с. Іваничі 1922  -”- 

592 с. Затурці 1922  -”- 

593 м-ку Киселин 1922  -”- 

594 с. Шумбар 1922  -”- 

595 м. Радзивилові 1922  -”- 

596 с. Литовиж 1922  -”- 

597 м-ку Мізочі і Оліці. Креслення 1922  -”- 

Справа про відбудову 

598 сільськогосподарської школи у м. Городенка 1922  -”- 

599 повітового управління відбудови у м. Пере-

мишляни 

1922  -”- 

600 Справа про суперечку між державною скарб-

ницею і Полатайком Юрком та ін. щодо 

відбудови школи у с. Чорні Ослави 

1922 - 1928  -”- 

601 Списки будівельних матеріалів, виданих для 

відбудови шкіл і костелів 

1922  -”- 

602 Рапорти про будівництво підприємств з 

обробки деревини і каменю 

1922  -”- 

603 Угода будівельного відділення у м. Станісла-

вові з столяром Комісаруком Теодором про 

виплату йому коштів за виконані роботи 

1922 - 1923  -”- 

604 Те ж між Окружною дирекцією у м. Станіс-

лавові і майстром Тулачем Франциском про 

кладення печей, виведення труб і виконання 

столярних робіт у школі в м. Богородчани 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

605 Угода повітового управління відбудови у 

м. Перемишляни з фірмою Ліна Володимира 

про будівництво дерев'яних будинків 

1922  польська 

606 Кошторис на будівництво шкіл у сс. Бібічі і 

Венгжці 

1922  -”- 

607 Те ж повітового управління відбудови у м. Збо-

рові на відбудову шкіл у Зборівському повіті 

1922  -”- 

608 Те ж на будівництво костелу у м-ку Беремля 

Дубенського повіту 

1922 - 1923  -”- 

609 Відомості повітових управлінь відбудови про 

зруйновані школи і костели на їх території 

1922 - 1923  -”- 

610 Те ж 1922  -”- 

611 Зведені повідомлення про видатки на 

відбудову м. Калуша 

1922  -”- 

612 Відомості повітового управління відбудови у 

м. Теребовлі про кількість шкіл, костелів і 

будинків у Теребовельському повіті 

1922  -”- 

613 Заяви поселенців з проханням побудувати 

школу у с. Криве. Листування з Міністерством 

громадських робіт з цього питання 

1922  -”- 

614 Протоколи будівництва шкіл у сс. Добряничі, 

Жидовичі та Тучне 

1922  -”- 

615 Щоденник будівництва моста на ріці Стрв'янж 

у Ліському повіті 

1922 - 1923  -”- 

616 Листування з повітовим управлінням відбудо-

ви у м. Калуші про відбудову школи у с. Тома-

шівці 

1922  -”- 

617 Справа про будівництво школи у с. Зимна Вода 1922  -”- 

618 Те ж про розгляд скарги громади с. Острів на 

повітове управління відбудови у м. Ярославі 

щодо будівництва школи у селі 

1922 - 1923  -”- 

619 Угоди між повітовим управлінням відбудови у 

м. Надвірній і каменярем Єлінським Адольфом 

про виведення димових труб і кладення печей 

у школах сс. Ослави та Майдан 

1922  -”- 

620 Кошторис будівництва будинків у Володи-

мирському повіті 

1922  -”- 

621 Відомості повітових управлінь відбудови про 

будинки, зруйновані під час війни на їх 

території 

 

 

1922 - 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

622 Відомості повітового управління відбудови у 

м. Перемишлі про кількість відбудованих 

будинків у повіті 

1922  польська 

623 Те ж у м. Жовкві 1922  -”- 

624 Відомості повітових управлінь відбудови про 

кількість необхідного лісу для відбудови 

будинків 

1922 - 1923  -”- 

625 Те ж про кількість зруйнованих будинків на їх 

території 

1922 - 1923  -”- 

626 Листування Окружної дирекції відбудови у 

м. Луцьку з Міністерством громадських робіт і 

повітовими управліннями відбудови про 

будівництво приватних будинків 

1922  -”- 

627 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Тернополі про надання допомоги гурткові 

“Товариство народної школи” у м. Тернополі 

для відбудови зруйнованої бурси і польського 

дому 

1922 - 1923  -”- 

628 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Перемишлі про будівництво школи і костелу 

у с. Маринка 

1922 - 1923  -”- 

629 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Тернополі і повітовим управлінням відбу-

дови у м. Підгайці про доставку будівельних 

матеріалів для відбудови шкіл і будинків. 

Рахунки на виплату заробітної плати 

робітникам 

1922  -”- 

630 Справа про будівництво школи у с. В'язівниця 1922  -”- 

631 Звіт повітового управління відбудови у м. Ра-

дехові про кількість відбудованих шкіл 

1922  -”- 

632 Кошторис на перебудову костелу у м. Залозці 

Зборівського повіту 

1922  -”- 

633 Те ж на ремонт замку у м. Збаражі 1922  -”- 

634 Те ж на ремонт школи у м. Коломиї 1922  -”- 

635 Відомості повітового управління відбудови у 

м. Калуші про кількість зруйнованих і 

відбудованих шкіл 

1922 - 1923  -”- 

636 Листування Окружної дирекції відбудови у 

м. Тернополі з повітовими управліннями від-

будови про ремонт костелів 

1922  -”- 

637 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Тарнові про ремонт реальної школи міста 

1922 - 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

638 Листування з повітовим управлінням відбу-

дови у м. Жовкві про ремонт шкіл 

1922  польська 

Справа про відбудову 

639 житла у Краківському повіті 1922  -”- 

640 житла у м. Тернополі на вул. Крашевського 1022  -”- 

641 синагоги у м. Будзанові 1922  -”- 

642 костелу у с. Червоногород 1922  -”- 

643 школи у с. Рожнів 1922 - 1923  -”- 

644 школи у с. Килюхів 1922  -”- 

645 Справа про заготівлю деревини у лісництві 

с. Вістова для Окружної дирекції відбудови у 

м. Станіславові 

1922 - 1923  -”- 

646 Листування з Міністерством громадських 

робіт і повітовим управлінням відбудови у 

м. Кракові про ремонт газового заводу у місті 

1922  -”- 

647 Відомості Окружної дирекції відбудови про 

закуплену черепицю 

1922  -”- 

648 Списки угод, укладених з фірмами на купівлю 

будівельних матеріалів 

1922 - 1923  -”- 

649 Угода Окружної дирекції відбудови у м. Ста-

ніславові з фірмою Штейна на купівлю-продаж 

деревини 

1922  -”- 

650 Угоди між Окружною дирекцією відбудови у 

м. Станіславові і підприємцями про купівлю-

продаж будівельних матеріалів 

1922  -”- 

651 Угода між повітовим управлінням відбудови у 

м. Тарнові і фірмами у м-ку Жабно про 

купівлю цегли 

1922  -”- 

652 Те ж з крайовою столярною школою у м-

ку Кальварія про купівлю-продаж столярного 

матеріалу 

1922  -”- 

653 Списки будівельних матеріалів, куплених по-

вітовим управлінням відбудови у м. Дрогобичі 

через фірму Бекенрота Мелеха у м. Бориславі 

1922  -”- 

654 Заяви мешканців м. Печеніжина про продаж їм 

бараків повітовим управлінням відбудови у 

м. Коломиї 

1922  -”- 

655 Протокол купівлі-продажу деревини власни-

ком лісових ділянок у с. Росільна Каштелеви-

чем Феліксом для Окружної дирекції відбу-

дови у м. Станіславові 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

656 Протоколи купівлі-продажу оцинкованої бляхи 

у фірми “Polwert” у м. Львові 

1922  польська 

657 Листування з крайовою столярною школою у 

м-ку Кальварія про купівлю-продаж будівель-

ного матеріалу 

1922  -”- 

658 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Тернополі про купівлю будівельних мате-

ріалів в лісництві с. Вістова. Квитанції 

1922  -”- 

659 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Станіславові про купівлю машин для 

цегельних заводів 

1922 - 1923  -”- 

660 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Тарнові про купівлю-продаж коней 

1922  -”- 

661 Справа про купівлю будинку Лібліха Шуліма 

для Дирекції громадських робіт 

1922  -”- 

662 Справа про продаж машин державними під-

приємствами з обробки деревини на Персен-

ківці курортному управлінню у м. Друскеники 

1922 - 1924  -”- 

663 Справа про купівлю-продаж коней повітовим 

управлінням відбудови у м. Судова Вишня 

1922  -”- 

664 Те ж повітовим управлінням відбудови у 

м. Стрию 

1922  -”- 

665 Те ж про купівлю вапна повітовим управ-

лінням відбудови у м. Львові на фірмі “Alba” в 

с. Тустановичі 

1922  -”- 

666 Те ж про надання дозволу на продаж сухого 

дерева з дублянських лісів 

1922  -”- 

667 Відомості про витрату коштів на закупівлю 

будівельних матеріалів і оплату за виконання 

будівельних робіт на будівництві школи у 

м. Долині 

1922  -”- 

668 Справа про продаж інвентаря повітового 

управління відбудови у м. Радехові 

1922  -”- 

669 Рахунки про виплату коштів за доставку 

будівельних матеріалів Окружній дирекції 

відбудови у м. Луцьку 

1922  -”- 

670 Листування з повітовим управлінням відбудо-

ви у м. Броди про виплату коштів службов-

цям, зайнятим на будівництві школи 

1922  -”- 

671 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Камінка Струмилова і Окружною дирекцією 

відбудови у м. Тернополі про виплату заборго-

ваності службовцеві Ільницькому Францискові 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

672 Листування з повітовими управліннями відбу-

дови про виплату заборгованості за доставку 

будівельного лісу лісовим господарством у 

с. Лоп'янка 

1922 - 1924  польська 

Справа про сплату заборгованості 

673 Слєнчаком Войцехом за отримані будівельні 

матеріали від повітового управління відбудови 

у м. Сяноку 

1922 - 1923  -”- 

674 повітовим управлінням відбудови у м. Кракові 

за доставлений будівельний ліс управлінням 

маєтків у м. Живець 

1922  -”- 

675 повітовим управлінням відбудови у м. Рівне за 

постачання будівельного лісу фірмою “Barał i 

Girżman” 

1922  -”- 

676 власникові фірми Поліцерові Бертольду за пос-

тачання будівельного лісу повітовим управ-

лінням відбудови 

1922  -”- 

677 Зіневичу Янові повітовим управлінням відбу-

дови у м. Зборові за виконанні роботи під час 

відбудови шкіл у повіті 

1922  -”- 

678 повітовим управлінням відбудови у м. Терно-

полі державним підприємствам з експлуатації 

лісів у м-ку Розвадові за постачання будівель-

ного лісу 

1922  -”- 

679 Акерман Адою за отримані будівельні матеріа-

ли від повітового управління відбудови у 

м. Копичинці 

1922  -”- 

680 повітовим управлінням відбудови у м. Жовкві 

за постачання будівельного лісу підприємцями 

Клінґером і Мюнцером 

1922 - 1923  -”- 

681 фірмі “Kаnner i Fussman” за постачання 

будівельних матеріалів 

1922  -”- 

682 Угода Міністерства громадських робіт з акціо-

нерною деревообробною спілкою у м. Кракові 

про введення в експлуатацію лісів у сс. Во-

рохта і Татарів 

1922  -”- 

683 Відомості державних підприємств з експлуа-

тації лісів у м-ку Розвадові про кількість ви-

даних будівельних матеріалів для поселенців 

1922  -”- 

684 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про укладення угоди між державною скар-

бницею і Польським товариством відбудови 

про експлуатацію лісів 

1922 - 1927  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

685 Листування з Міністерством громадських ро-

біт та державними підприємствами з обробки 

деревини та ін. про ведення в екслуатацію 

лісових ділянок у Добромильському повіті 

фірмі “Zagroda” і постачання обробленого 

дерева окружним дирекціям відбудови у 

мм. Тернополі, Луцьку та ін. 

1922  польська 

686 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Станіславові, фірмами та ін. про експлуа-

тацію лісових ділянок державних лісів, поста-

чання будівельних матеріалів та ін. питання 

1922 - 1923  -”- 

687 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

надання звітів про зданий в експлуатацію ліс 

1922  -”- 

688 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Борщові про надання звітів про екслуатацію 

лісу. Реєстр запасу будівельних матеріалів у 

приватних лісах 

1922  -”- 

689 Справа про виплату коштів князеві Волкон-

ському Олександрові за експлуатацію лісів 

1922  -”- 

690 Те ж про виплату коштів повітовими управ-

ліннями відбудови за використання деревини 

1922  -”- 

691 Листування з Міністерством громадських ро-

біт і спілкою воєнних інвалідів про видачу 

дозволів на відкриття майстерень з обробки 

деревини 

1922  -”- 

692 Те ж про отримання лісопилень з державних 

підприємств у м-ку Августові для деревооб-

робних підприємств на Персенківці 

1922 - 1923  -”- 

693 Справа про організацію товариства з продажу 

будівельних матеріалів “Mat-Bud” у м. Львові 

1922  -”- 

694 Листування з управлінням державних підпри-

ємств деревообробної промисловості на Пер-

сенківці про дотримання правил фінансової 

дисципліни 

1922  -”- 

695 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Тернополі про укладення угоди з фірмою 

“Beton” про оренду машин для виготовлення 

черепиці 

1922  -”- 

696 Те ж з Міністерством громадських робіт і 

повітовими управліннями відбудови про 

надання вагонів для перевезення лісу 

1922  -”- 

697 Повідомлення повітових управлінь відбудови у 

мм. Зборові, Підгайці, Радехові та ін. про 

виконані архітектурні роботи 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

698 Справа про затвердження плану відбудови 

м. Сінява Ярославського повіту 

1922 - 1923  польська 

699 Те ж про розгляд заяв керівників повітових 

управлінь відбудови у мм. Луцьку і Рівне про 

надання дозволу на подачу залізничних плат-

форм для вивезення лісу 

1922  -”- 

700 Те ж про надання дозволу на торгівлю 

деревиною з складу у с. Конюшки 

1922  -”- 

701 Те ж про передачу службових справ керівни-

ком повітового управління відбудови у м. Ко-

пичинці інженером Шустером інженерові 

Сеникові Леонові 

1922 - 1931  -”- 

702 Те ж про передачу функцій повітового управ-

ління відбудови у м. Луцьку повітовому 

староствові 

1922 - 1924  -”- 

703 Скарга Заклинського Міхала на службовців 

повітового управління відбудови у м. Стані-

славові 

1922 - 1923  -”- 

704 Протоколи засідання повітового управління 

відбудови у м. Сколе щодо розгляду скарги на 

комірника Прокоповича Северина 

1922 - 1923  -”- 

705 Правила та інструкція керівника головного зе-

мельного управління і Міністерства громад-

ських робіт про надання державної допомоги 

поселенцям 

1922 - 1923  -”- 

706 Звіт Окружної дирекції відбудови у м. Тер-

нополі про надану допомогу поселенцям 

1922 - 1923  -”- 

707 Рішення повітової комісії з надання допомоги 

у м. Тарнобжезі про повернення Беньком Вав-

ринцем коштів, наданих йому на будівництво 

та ін. потреби 

1922 - 1924  -”- 

708 Відомості про надану допомогу поселенцям 

Скалатського, Теребовельського і Чортківсь-

кого повітів 

1922  -”- 

709 Те ж повітових управлінь відбудови про 

роботу повітових комісій взаємодопомоги 

1922 - 1923  -”- 

710 Протоколи засідання повітової комісії з на-

дання допомоги у м. Рава Руська про надання 

допомоги для відбудови шкіл і зруйнованих 

будинків 

1922  -”- 

711 Те ж у м. Бучачі 

 

 

1922 - 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

712 Списки потерпілих осіб Зборівського повіту, 

які отримали грошову допомогу на закупівлю 

будівельних матеріалів для відбудови 

зруйнованих будівель 

1922  польська 

713 Списки поселенців, які отримали допомогу на 

відбудову будинків у повітовому управлінні 

відбудови у м. Борщові 

1922  -”- 

714 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про надання матеріальної допомоги війсь-

ковим переселенцям в Галичині 

1922 - 1923  -”- 

715 Те ж з повітовими управліннями про повер-

нення Мощицею Дмитром незаконно отри-

маної позики для будівництва  

1922 - 1923  -”- 

716 Те ж окремими особами 1922 - 1925  -”- 

717 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

надання грошової допомоги поселенцям 

1922 - 1924  -”- 

718 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

надання грошової допомоги і будівельних 

матеріалів  для відбудови Підгаєцького повіту 

1922  -”- 

719 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Тернополі та повітовими управліннями від-

будови про надання грошової допомоги і буді-

вельних матеріалів поселенцям для відбудови 

будинків 

1922  -”- 

720 Те ж з Міністерством громадських робіт, Гене-

ральною прокуратурою та ін. про повернення 

особами допомоги, наданої для будівництва та 

ін. потреб 

1922 - 1927  -”- 

721 Те ж з Міністерством громадських робіт і по-

вітовим управлінням відбудови у м. Ярославі 

про відмову Фрішеві Янові надати допомогу 

для відбудови зруйнованого господарства 

1922 - 1923  -”- 

722 Протоколи засідання комісії з надання допомо-

ги у м. Дубно про надання допомоги особам, 

які потерпіли внаслідок війни. Списки осіб 

1922  -”- 

Листування Окружної дирекції відбудови у 

723 м. Станіславові з повітовими управліннями 

відбудови про надання допомоги інвалідам і 

сиротам на відбудову господарства. Списки 

потерпілих осіб 

1922  -”- 

724 м. Тернополі та повітовими управліннями від-

будови про надання допомоги і будівельних 

матеріалів поселенцям 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

725 Листування Окружної дирекції відбудови у 

м. Луцьку з повітовими управліннями відбу-

дови про преміювання службовців 

1922  польська 

726 Повідомлення повітових управлінь відбудови 

про отримання пільг для відбудови шкіл і 

костелів 

1922  -”- 

727 Справа про надання повітовим управлінням 

відбудови у м. Ніско допомоги Гайсельбек 

Рахелі  

1922 - 1923  -”- 

728 Те ж Маргулес Хаї на відбудову зруйнованого 

будинку 

1922  -”- 

729 Те ж мешканцям с. Гожиці для відбудови 

зруйнованих будинків 

1922  -”- 

Справа про повернення 

730 грошей власником нафтової свердловини у 

с. Дзвиняч Ляутманом Лейбою за продаж де-

ревини, виданої повітовим управлінням відбу-

дови у м. Богородчани на ремонт свердловини 

1922  -”- 

731 боргу службовцем повітового управління від-

будови у м. Калуші Задорецьким Казимиром 

1922 - 1923  -”- 

732 державної позики особами, які отримали 

будівельні матеріали з повітових управлінь 

відбудови 

1922 - 1928  -”- 

733 Справа про стягнення грошей за державну 

позику з інженерів Косткевича Владислава і 

Гейцмана Мар'яна 

1922 - 1923  -”- 

734 Те ж про надання допомоги на відбудову 

будинку Гринишака Клеменса 

1922 - 1923  -”- 

735 Те ж про надання позики громаді с. Сокіль-

ники на відбудову 

1922 - 1924  -”- 

736 Те ж про виплату коштів фірмі Габера Самуїла 

за постачання будівельних матеріалів повіто-

вому управлінню відбудови у м. Тарнові 

1922 - 1928  -”- 

737 Те ж про надання допомоги Микитіву Войце-

хові та Свідру Антонію на відбудову зруйно-

ваного будинку 

1922  -”- 

738 Те ж Бялобжеському Зигмундові  1922 - 1923  -”- 

739 Те ж Микитіву Войцехові  1922  -”- 

740 Те ж Пруському Феліксові 1922  -”- 

741 Те ж грошової допомоги єврейському това-

риствові “Linat Hazedek” на відбудову сина-

гоги у м. Теребовлі 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

742 Справа про надання позики службовцеві пові-

тового управління у м. Броди Гаєкові Оттонові 

1922  польська 

743 Те ж матеріальної допомоги службовцеві Ок-

ружної дирекції відбудови у м. Львові Климо-

вичеві Августину 

1922  -”- 

744 Анкети мешканців м. Радзивилова, яким 

потрібні будівельні матеріали для відбудови 

будинків. Плани будинків 

1922 - 1923  -”- 

Списки осіб, які отримали 

745 дозвіл на постачання будівельного лісу 

повітовим управлінням відбудови 

1922  -”- 

746 будівельні матеріали з парової фабрики з 

обробки деревини у м. Судова Вишня 

1922 - 1923  -”- 

747 будівельний ліс з лісництва “Шах” 1922 - 1923  -”- 

748 позику на відбудову будинків 1922  -”- 

749 допомогу на відбудову будинків повітовою 

комісією з надання допомоги у м. Підгайці 

1922  -”- 

750 Те ж у м. Рава Руська 1922 - 1923  -”- 

751 Листування з Окружною дирекцією відбудови 

у м. Тернополі про видавання будівельних 

матеріалів поселенцям. Списки поселенців, які 

отримали будівельні матеріали 

1922  -”- 

752 Списки поселенців, які отримали будівельні 

матеріали з повітового  управління відбудови у 

м. Бучачі. Листування з Міністерством гро-

мадських робіт з цього питання 

1922  -”- 

753 Списки поселенців Луцького повіту, які 

отримали кредит на відбудову будинків  

1922  -”- 

754 Те ж Бережанського повіту 1922  -”- 

755 Прохання поселенців Бучацького повіту про 

надання допомоги на відбудову будинків 

1922  -”- 

756 Списки поселенців Володимирського повіту, 

які отримали будівельні матеріали для відбу-

дови будинків  

1922  -”- 

757 Те ж Сокальського повіту 1922  -”- 

758 Списки службовців Окружної дирекції відбу-

дови у м. Луцьку 

1922  -”- 

759 Те ж повітових управлінь відбудову, які 

отримали матеріальну допомогу 

1922  -”- 

760 Те ж 1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Списки службовців 

761 Окружної дирекції відбудови у м. Львові та 

повітових управлінь відбудови 

1922  польська 

762 Те ж 1922  -”- 

763 Окружної дирекції відбудови у м. Луцьку 1922  -”- 

764 Те ж 1922  -”- 

765 повітового управління відбудови у м. Мєлець 1922  -”- 

766 Те ж 1922  -”- 

767 Те ж 1922  -”- 

768 Окружної дирекції відбудови у м. Луцьку і 

повітових управлінь відбудови 

1922 - 1923  -”- 

769 Те ж 1922 - 1923  -”- 

770 Окружної дирекції відбудови у м. Тернополі 1922  -”- 

771 Окружної дирекції відбудови у м. Львові 1922  -”- 

772 Те ж 1922  -”- 

773 Те ж 1922 - 1924  -”- 

774 Те ж 1922  -”- 

775 повітового управління відбудови у м. Львові, 

які отримали матері-альну допомогу 

1922  -”- 

776 Те ж у мм. Кракові і Тарнові 1922  -”- 

777 Списки мешканців Дрогобицького повіту, які 

потерпіли під час війни 

1922  -”- 

778 Те ж Горохівського повіту, які отримали 

будівельні матеріали на відбудову 

1922 - 1923  -”- 

779 Те ж Сяноцького повіту, які отримали грошову 

допомогу на відбудову будинків 

1922 - 1923  -”- 

780 Списки громад Кольбушівського, Ніского і 

Тарнобжеського повітів, які отримали буді-

вельні матеріали 

1922 - 1923  -”- 

781 Відомості повітових управлінь відбудови про 

кількість службовців, зайнятих науковою робо-

тою. Листування з Міністерством громадських 

робіт і повітовими управліннями відбудови з 

цього питання 

1922  -”- 

782 Протокол передачі інвентаря повітовим управ-

лінням відбудови у м. Косові повітовому уп-

равлінню відбудови у м. Снятині. Листування з 

Окружною дирекцією відбудови з цього 

питання 

1922 - 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

783 Листування з повітовими управліннями від-

будови про забезпечення шкіл інвентарем 

1922  польська 

Списки інвентаря повітового управління відбудови у 

784 м. Снятині 1922  -”- 

785 м. Калуші 1922  -”- 

786 м. Товмачі 1922  -”- 

787 м. Кракові 1922  -”- 

788 м. Жовкві 1922 - 1923  -”- 

789 мм. Коломиї та Печеніжині 1922  -”- 

790 Список ліквідованого інвентаря повітового 

управління відбудови у м. Горлиці 

1922  -”- 

791 Реєстр рухомого інвентаря повітового управ-

ління відбудови у м. Радехові 

1922  -”- 

792 Справа про інвентаризацію інвентаря лісо-

пильного заводу у м-ку Розвадові 

1922  -”- 

Особова справа службовця Окружної дирекції відбудови у м. Луцьку 

793 Войцеховського Антона 1922  -”- 

794 Максимовича Вітольда 1922  -”- 

795 Адамчика Яна 1922  -”- 

796 Ковальчика Юзефа 1922  -”- 

797 Сеніцької Аліни 1922  -”- 

798 Душинської Яніни 1922  -”- 

799 Маєрського Казимира 1922 - 1923  -”- 

800 Брея Кароля 1922 - 1925  -”- 

801 Шозди Міхала 1922  -”- 

Особова справа службовця Окружної дирекції відбудови 

802 у м. Тернополі Бігановського Зигмунда 1922 - 1923  -”- 

803 у м. Тернополі Боргеніхта Леона 1922  -”- 

804 у м. Ковелі Соупера Юліуша 1922  -”- 

805 у м. Ковелі Луця Еріка 1922  -”- 

806 у м. Ковелі Матієвської Станіслави 1922  -”- 

Особова справа службовця повітового управління відбудови  

807 у м. Рівне Ярошевського Антона 1922 - 1923  -”- 

808 у м. Рівне Щеневського Гліба 1922  -”- 

809 у м. Дубно Кв'ятковського Вацлава 1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Особова справа службовця повітового управління відбудови 

810 у м. Дубно Крость-Рокицького Ґжеґожа 1922  польська 

811 у м. Луцьку Щудли Казимира 1922 - 1923  -”- 

812 у м. Луцьку Гербеґа Едварда 1922  -”- 

813 у м. Луцьку Абрамовича Антона 1922  -”- 

814 у м. Броди Засовського Стефана 1922  -”- 

815 у м. Броди Гельптуха Германа 1922  -”- 

816 у м. Горохові Саковича Леонарда 1922  -”- 

817 у м. Горохові Рася Міхала 1922  -”- 

818 у м. Кременці Савіцького Тітуса 1922  -”- 

819 у м. Підгайці Нойберґер Марії 1922  -”- 

820 у м. Підгайці Поляка Людвика 1922  -”- 

821 у м. Тернополі Рота Абрагама 1922  -”- 

822 у м. Золочеві Ленартовича Леона 1922  -”- 

823 у м. Зборові Собкевич Марії 1922  -”- 

Особова справа 

824 Кононець Віри 1922  -”- 

825 Мачуги Юзефа 1922  -”- 

826 техніка-будівельника Райтара Тадеуша 1922  -”- 

827 Трудові угоди службовців управлінь відбудови 1922  -”- 

828 Те ж службовців Окружної дирекції відбудови 

у м. Тернополі 

1922  -”- 

829 Заява техніка Левандовського Мар'яна про 

приймання на роботу до Дирекції відбудови. 

Особисті документи 

1922  -”- 

830 Заяви осіб про приймання на роботу до 

повітового управління відбудови у м. Дубно 

1922  -”- 

831 Те ж у м. Камінка Струмилова 1922  -”- 

Справа про приймання на роботу до повітового управління відбудови у м. Рівне 

832 Фалінського Яна 1922  -”- 

833 Гурського Віктора 1922  -”- 

834 Пацея Стефана 1922  -”- 

Справа про приймання на роботу до Окружної дирекції відбудови  

835 у м. Луцьку Ярмульського Каміля 1922  -”- 

836 у м. Луцьку Ярмульського Конрада 1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 
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Справа про приймання на роботу до Окружної дирекції відбудови 

837 у м. Луцьку Дропа Мартина 1922  польська 

838 у м. Львові Малиновську Олександру 1922  -”- 

Справа про приймання на роботу до повітового управління відбудови у 

839 м-ку Рудки Яроша Юзефа 1922  -”- 

840 Те ж Малачинського Юзефа 1922  -”- 

841 м. Сокалі Палидвора Леона 1922  -”- 

842 м. Товмачі Юрковського Романа 1922  -”- 

843 м. Ніско Скибу Франциска 1922  -”- 

844 м. Ярославі Гебуса Методія 1922  -”- 

845 м. Стрию Кльоцека Євгеніуша 1922  -”- 

846 м. Домброва Войтович Яніну 1922 - 1923  -”- 

847 м. Жовкві Подгорецького Міхала 1922  -”- 

848 м. Бережани Жихевича Євстахія 1922 - 1925  -”- 

849 м. Дубно Ковальчука Яна 1922  -”- 

850 м. Львові Фалькевич Броніславу 1922  -”- 

851 Справа про приймання на роботу до Окружної 

дирекції відбудови у м. Станіславові Гояна 

Міхала 

1922  -”- 

852 Те ж Косінського Зигмунда на посаду техніка-

будівельника 

1922  -”- 

853 Те ж Рудковського Ореста на посаду лісничого 1922  -”- 

Справа про звільнення з роботи 

854 керівника повітового управління відбудови у 

м. Сокалі Гумовського Юзефа 

1922 - 1923  -”- 

855 службовця повітового управління відбудови у 

м. Дрогобичі Врублевського Антона 

1922  -”- 

856 службовця Окружної дирекції відбудови у 

м. Львові Маєвського Юзефа 

1922  -”- 

857 службовців Окружної дирекції відбудови у 

м. Тернополі Забєжевського Адольфа і Зайця 

Яна 

1922 - 1923  -”- 

858 Листування з Міністерством громадських 

робіт про переміщення службовців. Анкети 

1922 - 1924  -”- 

859 Справа про переміщення службовця повіто-

вого управління відбудови у м. Перемишляни 

Поляк Ірени 

 

1922  -”- 
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аркушів 
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860 Справа про переміщення службовця повіто-

вого управління відбудови у м. Рава Руська 

Лушпінського Франциска 

1922  польська 

861 Заяви службовців повітового управління відбу-

дови у м. Теребовлі про зарахування їм 

попердніх років служби до пенсії 

1922 - 1923  -”- 

862 Листування з Фінансовою палатою у м. Львові 

про виплату пенсії Нєвядомському Янові 

1922 - 1923  -”- 

863 Справа про виплату пенсії Тузяк Емілії, вдові 

службовця Тузяка Франциска 

1922 - 1923  -”- 

864 Те ж про призначення пенсії службовцеві пові-

тового управління відбудови у м. Судова Виш-

ня Голдзі Гнатові 

1922 - 1925  -”- 

865 Заяви службовців повітових управлінь відбу-

дови у мм. Бережани і Підгайці про надання 

відпусток. Листування з Окружною дирекцією 

відбудови у м. Тернополі з цього питання 

1922  -”- 

866 Справа про відмову від займаної посади 

директора музичної школи у м. Львові Кжи-

жановського Чеслава 

1922 - 1923  -”- 

867 Те ж про виплату коштів Огінському Мар'яну 

за переміщення з м. Варшави до м. Ковеля 

1922 - 1923  -”- 

868 Те ж про виплату відпускних керівникові 

повітового управління відбудови у м. Борщові 

Нємчинському Владиславові 

1922 - 1923  -”- 

869 Те ж про виплату відпускних службовцеві 

повітового управління відбудови у м. Тарнові 

Стемшинському Владиславові 

1922 - 1923  -”- 

870 Те ж про звільнення персоналу комісії з 

надання допомоги повітового управління від-

будови у м. Горохові 

1922  -”- 

Справа про передачу функцій  

871 повітового управління у м. Ланьцуті повіто-

вому управлінню відбудови у м. Ярославі 

1922  -”- 

872 повітового управління у м. Стрию повітовому 

управлінню відбудови у м. Сколе 

1922 - 1925  -”- 

873 комісії з надання допомоги повітового управ-

ління відбудови у м. Броди повітовому ста-

роствові 

1922  -”- 

874 Протоколи передачі функцій повітового управ-

ління відбудови у м. Станіславові Кулаковсь-

ким Броніславом Носкевичеві Тадеушу 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

875 Справа про проходження медичної практики 

Рижим Єжи у м. Радомишлі 

1922  польська 

876 Те ж про сплату членських внесків службов-

цями повітового управління відбудови у м. Го-

роденка у повітовій касі соціального забез-

печення 

1922  -”- 

877 Те ж про перевірку вислуги років службовця 

Вятра Владислава 

1922  -”- 

878 Те ж про підвищення квартирної плати служ-

бовцеві повітового управління відбудови у 

м. Ніско Шіндлерові Каролеві 

1922 - 1923  -”- 

879 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про покарання керівника повітового управ-

ління відбудови у м. Сокалі за зловживання 

службовим становищем 

1922  -”- 

880 Те ж про призначення службовців Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові членами 

дисциплінарної комісії 

1922 - 1923  -”- 

Справа про дисциплінарне покарання 

881 керівника повітового управління відбудови у 

м. Щучин 

1922  -”- 

882 Тріщука Василя і Глібчука Миколи за невико-

нання укладеної угоди 

1922 - 1924  -”- 

883 Чеснака і Кавецького за зловживання службо-

вим становищем  

1922 - 1923  -”- 

884 Те ж Тулецького Яна 1922 - 1923  -”- 

885 Те ж Площака Яна 1922 - 1923  -”- 

886 керівника повітового управління відбудови у 

м. Богородчани Кал[ін]ка Яна за зловживання 

службовим становищем службовця 

1922 - 1923  -”- 

887 техніка повітового управління відбудови у 

м. Бучачі Крилошанського Станіслава 

1922  -”- 

888 Листування з повітовим управлінням відбу-

дови м. Бібрці про зловживання службовим 

становищем керівника управління Русбенбау-

ера Станіслава 

1922  -”- 

Справа про притягнення до дисциплінарної відповідальності за зловживання 

службовим становищем службовця повітового управління відбудови у 

889 м. Галичі Островського Кароля 1922 - 1925  -”- 

890 м. Бережани Гартмана Владислава 1922  -”- 

891 м. Сяноку Геконського Фелікса 1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

892 Справа про зловживання службовим станови-

щем службовцями повітового управління 

відбудови у м. Коломиї 

1922  польська 

893 Те ж службовця державних лісових підпри-

ємств у с. Кемпа Жечицька Колодія Павла 

1922  -”- 

894 Заяви службовців повітового управління від-

будови у м. Броди на виплату коштів за 

вислугу років 

1922  -”- 

895 Рахунки повітового управління відбудови у 

м. Жидачеві на виплату коштів Бардакові 

Василеві за виконані столярні роботи у школах 

сс. Київець і Устє 

1922  -”- 

896 Заяви службовців про приймання на роботу і 

підвищення заробітної плати. Листування з 

Окружною дирекцією відбудови у м. Терно-

полі з цих питань 

1922  -”- 

897 Списки виконаних робіт під час відбудови 

костелу у м. Ніско 

1922  -”- 

Щомісіячні табелі роботи службовців повітового управління відбудови у 

898 м. Стрию 1922  -”- 

899 м. Судова Вишня 1922 - 1923  -”- 

900 м. Сокалі 1922  -”- 

901 м. Богородчани 1922  -”- 

902 Те ж 1922  -”- 

903 Те ж 1922  -”- 

904 Те ж 1922  -”- 

905 Те ж 1922  -”- 

906 Те ж 1922  -”- 

907 Те ж 1922  -”- 

908 Те ж 1922  -”- 

909 м. Жовкві 1922 - 1923  -”- 

910 Те ж 1922  -”- 

911 м. Ніско 1922  -”- 

912 м. Раві Руській 1922  -”- 

913 Те ж 1922  -”- 

91'4 Те ж 1922  -”- 

915 м. Ніско 1922  -”- 

916 Те ж 1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Щомісіячні табелі роботи службовців повітового управління відбудови у 

917 м. Тарнові 1922  польська 

918 Те ж 1922  -”- 

919 Те ж 1922  -”- 

920 м. Городенка 1922  -”- 

921 м. Ніско 1922  -”- 

922 м. Сокалі 1922  -”- 

923 м. Жовкві 1922  -”- 

924 м. Сяноку 1922  -”- 

925 м. Надвірна 1922  -”- 

926 м. Копичинці 1922  -”- 

927 м. Станіславові 1922  -”- 

928 м. Стрию 1922  -”- 

929 Те ж 1922  -”- 

930 м. Стрию службовця Росткевича Олександра 1922  -”- 

931 Те ж 1922  -”- 

932 Те ж 1922  -”- 

933 м. Бучачі 1922  -”- 

934 м. Товмачі 1922  -”- 

935 Те ж 1922  -”- 

936 Те ж 1922  -”- 

937 м. Ланьцуті 1922  -”- 

938 м. Тарнові 1922  -”- 

939 м. Жовкві 1922  -”- 

940 м. Перемишлі 1922  -”- 

941 Те ж 1922  -”- 

942 м. Дрогобичі 1922  -”- 

943 м. Рогатині 1922  -”- 

944 м. Горлиці 1922  -”- 

945 Те ж 1922  -”- 

946 Те ж 1922  -”- 

947 Те ж 1922  -”- 

948 м. Львові 1922  -”- 

949 Те ж 1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Щомісіячні табелі роботи службовців повітового управління відбудови у 

950 М. Львові 1922  польська 

951 Те ж 1922  -”- 

952 Те ж 1922  -”- 

953 Те ж 1922  -”- 

954 м. Тарнові 1922  -”- 

955 м. Ярославі 1922  -”- 

956 Те ж 1922  -”- 

957 м-ку Рудки 1922  -”- 

958 м. Тарнові 1922  -”- 

959 м-ку Рудки 1922  -”- 

960 Щомісячні табелі роботи службовців пові-

тових управлінь відбудови 

1922  -”- 

961 Те ж 1922  -”- 

962 Те ж 1922  -”- 

963 Те ж 1922  -”- 

964 Те ж 1922  -”- 

965 Те ж 1922  -”- 

966 Відомості на виплату заробітної плати 

робітникам і службовцям Окружної дирекції 

відбудови у м. Луцьку 

1922  -”- 

967 Те ж 1922  -”- 

968 Те ж 1922  -”- 

Відомості на виплату заробітної плати робітникам і службовцям повітового 

управління відбудови у 

969 м. Бучачі 1922  -”- 

970 м. Бережани 1922  -”- 

971 м. Копичинці 1922  -”- 

972 м. Радехові 1922  -”- 

973 м. Городку 1922 - 1923  -”- 

974 м. Яворові 1922  -”- 

975 м. Любачеві 1922  -”- 

976 м. Горохові 1922  -”- 

977 мм. Дубно і Володимирі 

 

 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

978 Відомості на виплату заробітної плати робіт-

никам і службовцям повітових управлінь від-

будови 

1922  польська 

979 Те ж 1922  -”- 

980 Те ж 1922  -”- 

981 Те ж 1922  -”- 

982 Те ж 1922  -”- 

983 Те ж 1922  -”- 

984 Те ж 1922  -”- 

985 Те ж 1922  -”- 

986 Те ж 1922  -”- 

987 Листування з повітовими управліннями відбу-

дови про виплату авансу службовцям 

1922  -”- 

988 Те ж з Міністерством громадських робіт і пові-

товими управліннями відбудови про порядок 

виплати заробітної плати членам повітових 

комісій з надання допомоги 

1922 - 1923  -”- 

989 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Тарнові про перевірку робти співробітників. 

Відомості на виплату заробітної плати за 

вересень 1922 року 

1922  -”- 

990 Те ж з Міністерством громадських робіт і 

повітовим управлінням відбудови у м. Кракові 

про ліквідацію управління 

1'922  -”- 

991 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

виплату заробітної плати колишньому спів-

робітникові Окружної дирекції відбудови у 

м. Станіславові Гамоті Янові 

1922  -”- 

992 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

виплату заробітної плати службовцям за січень 

1922 року 

1922  -”- 

993 Справа про виплату заробітної плати служ-

бовцеві Окружної дирекції відбудови у 

м. Луцьку Нєдзвєцькому Адольфові 

1922  -”- 

994 Справа про виплату заробітної плати служ-

бовцеві Окружної дирекції відбудови у 

м. Тернополі Меленю Олександру 

1922 - 1923  -”- 

995 Те ж Вєжховському Вітольдові 1922  -”- 

996 Те ж у м. Львові Шибальському Стефанові 1922  -”- 

997 Те ж у м. Львові Оссолінському Артурові 1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

998 Справа про виплату заробітної плати службов-

цям повітового управління відбудови у 

м. Перемишляни 

1922  польська 

999 Те ж у м. Гусятині 1922  -”- 

1000 Те ж у м. Тарнові 1922  -”- 

1001 Те ж службовцям Окружної дирекції відбудови 

у м. Тернополі 

1922 - 1923  -”- 

Справа про виплату заробітної плати службовцеві повітового управління 

відбудови у 

1002 м. Дрогобичі Крокошеві Олександрові 1922  -”- 

1003 м. Львові Кужерові Емілеві 1922  -”- 

1004 м. Любомлі Мачузі Юліушеві 1922 - 1923  -”- 

1005 м. Станіславові Копійчукові Теодорові 1922  -”- 

1006 м. Рогатині Картелі Людвикові 1922  -”- 

1007 м. Надвірна Цибровському Дмитрові 1922  -”- 

1008 м. Коломиї Гулейчукові Миколі 1922  -”- 

1009 Справа про виплату заробітної плати служ-

бовцям повітових управлінь відбудови 

1922  -”- 

1010 Те ж про виплату коштів столяреві Фінікові 

Станіславові за виконані роботи під час будів-

ництва школи у Жаб’є-Слупейка  

1922 - 1923  -”- 

1011 Звіти про витрату коштів на відрядження 

службовців повітового управління відбудови у 

м. Богородчани 

1922  -”- 

1012 Те ж у м. Городенці 1922  -”- 

1013 Звіти службовця Ястшембського Юзефа про 

витрачені кошти на відрядження 

1922  -”- 

Щомісячні фінансові звіти про витрату коштів на відрядження службовців 

повітового управління відбудови у 

1014 м.Товмачі 1922  -”- 

1015 м. Стрию 1922  -”- 

1016 м. Турці 1922  -”- 

1017 м. Товмачі 1922  -”- 

1018 м. Надвірна 1922  -”- 

1019 м. Турці 1922 - 1923  -”- 

1020 м. Горлиці 1922  -”- 

1021 м. Станіславові 1922  -”- 

1022 м. Ніско 1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1023 Щомісячні фінансові звіти про витрату коштів 

на відрядження службовців повітового управ-

ління відбудови у мм. Жовкві, Любачеві та 

Раві Руській 

1922  польська 

1024 Рахунки на виплату коштів на відрядження 

службовців будівельного відділення у с. Ми-

куличин 

1922 - 1923  -”- 

1025 Те ж службовців повітового управління відбу-

дови у м. Станіславові та його філії у м. Галичі 

за грудень 1922 року 

1922 - 1923  -”- 

1026 Те ж у м. Стрию 1922 - 1923  -”- 

1027 Те ж у м. Надвірна 1922 - 1923  -”- 

1028 Те ж у м. Бібрці 1922  -”- 

1029 Те ж у м. Бучачі 1922  -”- 

Зведені відомості про витрату коштів на відрядження службовців повітового 

управління відбудови у 

1030 м. Зборові 1922  -”- 

1031 м. Коломиї 1922 - 1923  -”- 

1032 м. Підгайці 1922  -”- 

1033 Щомісячні табелі роботи службовців пові-

тового управління відбудови у м. Перемишлі 

1922  -”- 

1034 Відомості на виплату коштів на відрядження 

службовців лісових господарств 

1922  -”- 

1035 Те ж 1922  -”- 

1036 Те ж 1922  -”- 

1037 Листування Окружної дирекції відбудови у 

м. Луцьку з Міністерством громадських робіт 

про витрату коштів на службові відрядження 

1922  -”- 

1038 Справа про виплату коштів фірмі Ізидора 

Маляра за постачання цвяхів 

1922  -”- 

1039 Списки службовців повітових управлінь відбу-

дови, які отримали додаткові кошти на відряд-

ження 

1922  -”- 

1040 Справа про виплату коштів на відрядження 

службовцям повітової комісії з розподілу лісу 

у м. Богородчани 

1922  -”- 

Справа про виплату коштів на відрядження службовців повітового управління відбудови у 

1041 м. Жидачеві 1922  -”- 

1042 м. Камінка Струмилова 1922  -”- 

1042а м. Турці 1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про виплату коштів на відрядження службовців повітового управління відбудови у 

1043 м. Жидачеві 1922  польська 

1044 м. Станіславові 1922  -”- 

1045 м. Городенка 1922  -”- 

1046 Те ж 1922  -”- 

1047 м. Жидачеві 1922  -”- 

1048 м. Надвірна 1922  -”- 

1049 м. Рогатині 1922  -”- 

1050 м. Калуші 1922  -”- 

1051 м. Надвірна 1922  -”- 

1052 Те ж 1922  -”- 

1053 Те ж 1922  -”- 

1054 Те ж 1922  -”- 

1055 Те ж 1922  -”- 

1056 м. Станіславові 1922  -”- 

1057 м. Рогатині 1922  -”- 

1058 м. Коломиї 1922  -”- 

1059 м. Станіславові 1922  -”- 

1060 Те ж 1922  -”- 

1061 м. Львові 1922  -”- 

Справа про виплату коштів на відрядження 

1062 службовцеві Окружної дирекції відбудови у 

м. Станіславові Савчинському Леонові 

1922  -”- 

1063 інженерові лісництва у м. Борщові Скробо-

товичу 

1922  -”- 

1064 службовцеві повітового управління відбудови 

у м. Товмачі Поповичеві Еліашеві 

1922  -”- 

1065 Те ж у м. Ряшеві Сарні Станіславові 1922  -”- 

1066 Те ж у м. Коломиї Кіскозубові Каролеві 1922 - 1923  -”- 

1067 Квартальні звіти повітового управління від-

будови у м. Дубно 

1922  -”- 

1068 Протоколи перевірки стягнення лісових подат-

ків з приватних лісів згідно з чинним законо-

давством 

1922  -”- 

1069 Протоколи приймання від власників лісів 

лісових податків будівельними матеріалами 

1922  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1070 Списки власників лісових ділянок Окружної 

дирекції відбудови у м. Станіславові, які 

сплатили податки 

1922 - 1927  польська 

1071 Те ж 1922  -”- 

1072 Скарга власника маєтків у сс. Пархач і Сілець 

на розпорядження Міністерства громадських 

робіт щодо завищення суми стягнення лісо-

вого податку 

1922  -”- 

1073 Листування Окружної дирекції відбудови у 

м. Луцьку з повітовими управліннями відбудо-

ви про стягнення лісового податку з держав-

них лісів 

1922  -”- 

1074 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Городку про стягнення податків з служ-

бовців управління 

1922  -”- 

1075 Те ж з Міністерством громадських робіт і пові-

товими управліннями відбудови про стягнення 

лісового податку з громадських лісів м-ка Пив-

нична та ін. питання 

1922  -”- 

1076 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

стягнення лісових податків 

1922 - 1923  -”- 

1077 Те ж 1922  -”- 

1078 Те ж 1922  -”- 

1079 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Кракові і повітовим староством у м. Жи-

вець про стягнення лісового податку з влас-

ників лісових ділянок 

1922 - 1925  -”- 

1080 Те ж з повітовими управліннями відбудови у 

мм. Тарнові та Горлиці про стягнення лісово-

го податку з власників фірми Ляндау i Ґольд-

берґа, надання допомоги на будівництво осо-

бам, які зазнали збитків під час війни. Списки 

1922 - 1924  -”- 

1081 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

врегулювання суми стягнення податків з 

службовців Дирекції 

1922  -”- 

1082 Справа про розгляд заяви власника лісових 

ділянок Канарека Еліаша щодо зниження 

лісового податку 

1922 - 1928  -”- 

1083 Справа про сплату лісового податку Любо-

мирським Казимиром 

1922 - 1927  -”- 

1084 Те ж Міончинським Болеславом 

 

 

1922 - 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про сплату лісового податку 

1085 Вайсман-Завидовським Владиславом 1922 - 1927  польська 

1086 Луцьким Міхалом 1922  -”- 

1087 Рей Марією 1922 - 1925  -”- 

1088 Колгоровським Станіславом 1922  -”- 

1089 Матковським Яном 1922 - 1927  -”- 

1090 Синдикатом промисловості у м. Луцьку 1922  -”- 

1091 Борковською Ельжбетою 1922 - 1925  -”- 

1092 Вайнером Горовіцом 1922 - 1929  -”- 

1093 Денстагом Юдою і Шлесером Зигмундом 1922 - 1925  -”- 

1094 Бартманським Казимиром, Уєвським Романом 1922 - 1927  -”- 

1095 Зомерштейном Якубом і Слоніцькою Доротою 1922 - 1925  -”- 

Справа про сплату лісового податку власниками лісових ділянок у 

1096 Зборівському повіті 1922 - 1924  -”- 

1097 Стрижівському і Ряшівському повітах 1922 - 1924  -”- 

1098 Тернопільському воєводстві 1922 - 1927  -”- 

1099 правлінням стипендійного фонду маєтків 

Ступницьких і Янковських у с.Шипівці 

1922 - 1925  -”- 

1100 Справа про встановлення розміру сплати 

лісового податку лісництвом у с. Тустановичі 

1922 - 1925  -”- 

1101 Те ж у с. Сколишин 1922 - 1924  -”- 

1102 Справа про стягнення податку з державних 

лісів на відбудову Калушського повіту 

1922 - 1923  -”- 

1103 Те ж з власника лісу фірми “Silwinia” 1922 - 1923  -”- 

1104 Справа про оподаткування заробітної плати 

службовців повітового управління відбудови у 

м. Рава Руська 

1922  -”- 

1105 Те ж про виплату правлінню лісів у с. Вілька 

Мазовецька заборгованості за оподаткований 

ліс 

1922 - 1923  -”- 

1106 Те ж про скаргу громади с. Любеля на 

стягнення високих податків  

1922 - 1923  -”- 

Обіжники і розпорядження 

1107 Міністерства громадських робіт 1923  -”- 

1108 Міністерства громадських робіт і Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові 

 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1109 Обіжники і розпорядження Міністерства гро-

мадських робіт і Окружної дирекції відбудови 

у м. Львові 

1923  польська 

1110 Те ж 1923  -”- 

1111 Те ж 1923 - 1924  -”- 

1112 Те ж 1923 - 1924  -”- 

1113 Те ж 1923  -”- 

1114 Те ж 1923  -”- 

1115 Те ж міністерств громадських робіт і фінансів і 

Окружної дирекції відбудови у м.Львові 

1923  -”- 

1116 Те ж 1923 - 1925  -”- 

1117 Те ж міністерств громадських робіт і фінансів 1923 - 1924  -”- 

1118 Те ж 1923  -”- 

1119 Те ж 1923 - 1924  -”- 

1120 Те ж Міністерства громадських робіт і 

Воєводського управління у м. Львові 

1923  -”- 

1121 Обіжники Міністерства фінансів 1923  -”- 

1122 Обіжник Міністерства громадських робіт про 

виплату грошей керівникам повітових управ-

лінь відбудови за участь у засіданнях повіто-

вих комісій з надання допомоги. Листування з 

цього питання 

1923  -”- 

Обіжники і розпорядження 

1123 міністерств громадських робіт і фінансів, Воє-

водського управління у м. Кракові та ін. 

установ  

1923 - 1924  -”- 

1124 міністерств громадських робіт і фінансів, Воє-

водського управління у м. Станіславові 

1923  -”- 

1125 Окружної дирекції відбудови  1923  -”- 

Розпорядження Міністерства громадських робіт про 

1126 стягнення лісового податку для відбудови 

краю 

1923  -”- 

1127 пересилку повітовими управліннями відбу-

дови списків колишніх офіцерів і солдатів 

1923  -”- 

1128 підписку на технічний журнал повітовими 

управліннями відбудови. Листування з повіто-

вими управліннями відбудови з цього питання 

1923  -”- 

1129 Розпорядження Тернопільського і Волинського 

воєводств про врегулювання цін на будівель-

ний ліс 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1130 Справа про встановлення меж військового 

полігону у Городенківському повіті. Карти 

1923 - 1924  польська 

1131 Журнал реєстрації вхідної кореспонденції 1923  -”- 

1132 Реєстраційні листи використаних будівельних 

матеріалів повітовим управлінням відбудови у 

м-ку Рудки 

1923  -”- 

1133 Річний звіт про діяльність Окружної дирекції 

відбудови у м. Львові 

1923  -”- 

1134 Те ж за 1924 р. 1923 - 1924  -”- 

1135 Балансовий звіт Окружної дирекції відбудови 

у м. Львові за 1923 р. 

1923 - 1924  -”- 

1136 Те ж повітового управління відбудови у 

м. Любомлі за 1923 р. 

1923 - 1924  -”- 

1137 Звіти повітових управлінь відбудови про 

роботу. Креслення 

1923 - 1924  -”- 

Статистичні звіти 

1138 повітового управління у м. Калуші про 

відбудову населених пунктів у Калушському 

повіті. Листування з повітовим управлінням з 

цього питання 

1923  -”- 

1139 фірми “Zagroda” про кількість доставлених 

будівельних матеріалів повітовим управлін-

ням відбудови 

1923  -”- 

1140 Звіти повітових управлінь відбудови про кіль-

кість будівельних матеріалів, виданих посе-

ленцям 

1923  -”- 

1141 Звіт про виконання угоди, укладеної Мініс-

терством громадських робіт з акціонерним 

товариством “Polska ludowa spółka drzewa” на 

експлуатацію лісових ділянок 

1923 - 1924  -”- 

1142 Звіт інспектора Бєлянського про перевірку ліс-

ництва у с. Вістова 

1923  -”- 

Фінансовий звіт 

1143 про прибутки лісництва у с. Ворохта і видані 

будівельні матеріали повітовим управлінням 

відбудови у м. Надвірна 

1923 - 1924  -”- 

1144 повітової шкільної ради у м. Коломиї про 

відбудову шкіл у Коломийському повіті 

1923 - 1924  -”- 

1145 про прибутки і видатки повітового управління 

відбудови у м. Володимирі за серпень 

1923 року 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1146 Фінансовий звіт про прибутки і видатки пові-

тового управління відбудови у м. Кременці за 

листопад 1923 року 

1923  польська 

1147 Те ж за вересень 1923 року 1923  -”- 

1148 Те ж за серпень 1923 року 1923  -”- 

1149 Те ж за жовтень 1923 року 1923  -”- 

1150 Те ж за липень 1923 року 1923  -”- 

1151 Те ж за травень 1923 року 1923  -”- 

1152 Те ж за червень 1923 року 1923  -”- 

1153 Те ж за 1923 р. 1923  -”- 

1154 Фінансові звіти лісництв у мм. Острозі, 

Рівному, м-ку Костополі і с. Клевань 

1923 - 1924  -”- 

1155 Те ж службовця Полудневського про витрату 

коштів на відрядження 

1923  -”- 

1156 Те ж повітового управління відбудови у м. Зо-

лочеві про витрату коштів на відрядження 

службовців 

1923  -”- 

1157 Те ж у м. Богородчани 1923  -”- 

1158 Угода повітового управління відбудови у 

м. Броди з Кагане Леоном на виконання робіт з 

обробки дерева. Листування з цього питання 

1923  -”- 

1159 Списки вузькоколійних залізничних доріг у 

повітах 

1923  -”- 

1160 Бюджети Окружної дирекції відбудови у 

м. Луцьку і повітових управлінь відбудови 

1923  -”- 

1161 Бюджетний кошторис Міністерства громадсь-

ких робіт на 1923 р. 

1923 - 1924  -”- 

1162 Кошторис на відбудову школи у м-ку Рожнятів 1923  -”- 

1163 Те ж на відбудову школи, костелу і церкви у 

м. Гусятині 

1923  -”- 

1164 Справа про виплату грошей службовцеві 

повітового управління відбудови у м. Самборі 

Артинові Лейзору 

1923  -”- 

1165 Щоденники прибутків повітового управління 

відбудови у м. Бучачі 

1923  -”- 

1166 Те ж видатків  1923  -”- 

1167 Те ж 1923  -”- 

1168 Щоденники надходження і видачі будівельних 

матеріалів повітовими управліннями відбу-

дови у мм. Зборові та Бучачі 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1169 Відомості повітових управлінь відбудови про 

прибутки і видатки 

1923  польська 

1170 Відомості про виконані роботи з відбудови 

шкіл у Надвірнянському повіті 

1923 - 1924  -”- 

1171 Повідомлення фінансової каси у м. Львові про 

надання кредиту Окружній дирекції відбудови 

у м. Львоі 

1923 - 1924  -”- 

1172 Протоколи засідань повітової комісії з надання 

допомоги за листопад 1923 року 

1923  -”- 

1173 Те ж у м. Броди 1923  -”- 

1174 Те ж передачі функцій повітового управління 

відбудови у м. Горохові звільненим керівником 

Соковичем Леонардом Полудневському Кази-

миру 

1923 - 1924  -”- 

1175 Те ж засідання повітової комісії з надання 

допомоги у м. Броди про розгляд заяв осіб, 

яким необхідна допомога. Списки осіб 

1923  -”- 

1176 Листування з повітовими управліннями від-

будови про роботу комісій з надання допомоги 

1923  -”- 

1177 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

надіслання програми обстеження комісією 

Сейму території Галичини, зруйнованої вій-

ною. Програма 

1923  -”- 

1178 Справа про передачу функцій повітового уп-

равління відбудови у м. Чорткові керівником 

Шаєдлем Юліушем Нємчевському Владиславу 

1923  -”- 

1179 Те ж про перевірку фінансово-господарської 

діяльності Окружної дирекції відбудови у 

м. Львові 

1923 - 1924  -”- 

Справа про перевірку фінансово-господарської діяльності 

 повітового управління відбудови у 

1180 м. Дубно 1923 - 1924  -”- 

1181 м. Тернополі 1923  -”- 

1182 м. Зборові 1923  -”- 

1183 м. Ковелі 1923 - 1924  -”- 

1184 мм. Львові та Бережанах 1923  -”- 

1185 мм. Копичинці та Богородчани 1923  -”- 

1186 державних підприємств з обробки дерева на 

Персенківці 

1923  -”- 

1187 Справа про проведення ревізії філії повітового 

управління відбудови у м. Зборові 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1188 Рішення Окружного земельного управління у 

м. Львові про надання кредитів поселенцям у 

повітах 

1923 - 1924  польська 

1189 Відомості повітових управлінь відбудови про 

кількість необхідних кредитів і будівельних 

матеріалів для відбудови шкіл, церков і 

костелів 

1923 - 1927  -”- 

1190 Те ж 1923  -”- 

1191 Те ж повітового управління відбудови у м. Ко-

пичинці про кількість виданих будівельних 

матеріалів у кредит поселенцям Теребовель-

ського і Скалатського повітів 

1923  -”- 

1192 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про надання кредитів повітовому управ-

лінню відбудови у м. Дрогобичі на відбудову 

костелу в місті 

1923  -”- 

1193 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Городенці про надання кредиту на відбу-

дову шкіл, церков і костелів 

1923  -”- 

1194 Те ж з Фінансовою палатою у м. Львові про 

асигнування коштів на надання позик служ-

бовцям Дирекції 

1923  -”- 

1195 Те ж з повітовим управлінням відбудови у м-

ку Рудки про асигнування коштів на надання 

позики службовцям управління 

1923  -”- 

1196 Те ж з Міністерством громадських робіт і по-

вітовими управліннями відбудови про надання 

кредитів для осадників 

1923 - 1924  -”- 

1197 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

надання кредитів для відбудови шкіл і церков 

Чортківського, Заліщицького і Борщівського 

повітів 

1923  -”- 

1198 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Перемишлі про надання кредитів для 

відбудови костелу у м. Бірчі 

1923  -”- 

1199 Те ж з повітовою шкільною радою у м. Бучачі 

про надання кредитів для відбудови шкіл Бу-

чацького повіту. Списки 

1923  -”- 

1200 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Перемишлі про надання кредитів для 

відбудови шкіл і костелів 

1923  -”- 

1201 Те ж з повітовими управліннями відбудови у 

мм. Кременці та Золочеві про надання кретів 

на будівництво 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1202 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про надання кредитів Окружній дирекції 

відбудови у м. Львові у І-ому кварталі 1924 р. 

Кошториси 

1923 - 1924  польська 

1203 Те ж про надання кредитів на відбудову 

м. Гусятина 

1923  -”- 

1204 Те ж на будівництво народного дому у м-

ку Поморяни 

1923  -”- 

1205 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

надання коштів на будівництво бойні у м-

ку Розвадові 

1923  -”- 

1206 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Тарнові про надання кредиту на відбудову 

костелу у с. Юрків 

1923  -”- 

1207 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

надання кредитів Окружній дирекції відбу-

дови у м. Львові 

1923 - 1924  -”- 

Справа про надання кредиту 

1208 на відбудову костелу у м. Ковелі 1923  -”- 

1209 окружним дирекціям відбудови у мм. Кракові 

та Львові 

1923 - 1924  -”- 

1210 поселенцям Коломийського повіту 1923  -”- 

1211 повітовим управлінням відбудови у м. Тер-

нополі на перебудову парафіяльних будинків у 

с. Ступки 

1923  -”- 

1212 Мишталеві Войцеху на будівництво будинку у 

м. Любачеві 

1923  -”- 

1213 Бернгардтові Генрику на відбудову будинку 1923 - 1927  -”- 

1214 повітовому управлінню відбудови у м. Коло-

миї на відбудову шкіл 

1923  -”- 

1215 Книга реєстрації орендованих приміщень для 

будівельних відділень у Краківському окрузі 

1923  -”- 

1216 Списки угод на оренду будинків і земельних 

ділянок повітового управління відбудови у 

м. Станіславові 

1923  -”- 

1217 Те ж у м. Богородчани 1923  -”- 

1218 Те ж у м. Станіславові  1923  -”- 

1219 Угода між державною скарбницею і спор-

тивним товариством “Сокіл” у м. Турці про 

оренду земельних ділянок 

 

1923 - 1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Угода 

1220 правлінням громади м. Львова з державними 

підприємствами з обробки деревини на 

Персенківці про оренду земельних ділянок 

1923  польська 

1221 державної скарбниці з Геппертом Станіславом 

на оренду приміщень для повітового управ-

ління відбудови у м. Чорткові 

1923 - 1924  -”- 

1222 повітового управління відбудови у м. Коломиї 

на оренду будинків і земельних ділянок 

1923  -”- 

1223 з Шнайдер Ольгою про надання в оренду 

будинку для повітового управління відбудови у 

м. Дубно 

1923 - 1924  -”- 

1224 з Фрідріх Юзефою і повітовим управлінням 

відбудови у м. Зборові про надання в оренду 

квартири 

1923 - 1924  -”- 

1225 Окружної дирекції відбудови у м. Львові з 

Вільгельміном Каролем про надання в оренду 

цегельного заводу на Персенківці 

1923  -”- 

1226 державної скарбниці з фірмою “Pezet” про на-

дання в оренду земельних ділянок повітовому 

управлінню відбудови у м. Станіславові 

1923 - 1924  -”- 

1227 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про укладення угоди Дирекції державних 

залізниць у м. Станіславові з Маргулесом 

Маркусом про оренду земельної ділянки для 

будівництва складу 

1923  -”- 

1228 Те ж 1923  -”- 

Листування з повітовим управлінням відбудови у 

1229 м. Ковелі про сплату коштів за оренду 

приміщень керівником повітового управління 

у м. Любомлі Раціборським Владиславом 

1923 - 1924  -”- 

1230 м. Судова Вишня про передачу приміщень 

поштовому відділенню 

1923 - 1924  -”- 

1231 м. Тарнові про передачу приміщень повітового 

управління відбудови магістратові у м-

ку Жабно 

1923  -”- 

1232 м. Турці про оренду приміщень для службових 

коней 

1923  -”- 

1233 Листування з Міністерством громадських ро-

біт і державними підприємствами з обробки 

деревини на Персенківці про оренду маєтку в 

с. Боднарівка 

1923 - 1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1234 Листування з повітовим управлінням відбудо-

ви у м. Тарнові і державним водним управлін-

ням у м. Ясло про передачу будинку держав-

ному дорожньому управлінню у м. Ясло. 

Протокол передачі 

1923 - 1924  польська 

Справа про надання в оренду 

1235 земельних ділянок Новосвєцьким Зигмундом 

повітовому управлінню відбудови у м. Жовкви 

для складу лісових матеріалів 

1923 - 1924  -”- 

1236 церковним комітетом у м. Камінка Струмилова 1923 - 1924  -”- 

1237 земельної ділянки Фуртака Станіслава під 

будівництво складу 

1923 - 1924  -”- 

1238 цегельного заводу у м. Мостиська 1923  -”- 

1239 бараків повітового управління відбудови у 

м. Судова Вишня паровій фабриці дерев'яних 

виробів 

1923 - 1924  -”- 

1240 приміщення, яке належало Ізраєловичу Герма-

ну, повітовому управлінню відбудови у м. Тар-

нові 

1923 - 1924  -”- 

1241 Справа про розгляд заяви власника будинку 

Сандбака Лейби про звільнення приміщення, 

зайнятого повітовим управлінням відбудови у 

м. Любачеві 

1923 - 1924  -”- 

Справа про сплату коштів за оренду приміщення повітовим управлінням відбудови у 

1242 м. Рівне Вігдорович Перлі 1923 - 1924  -”- 

1243 м. Надвірна Віцкелеві Хаїмові 1923 - 1924  -”- 

1244 м. Камінка Струмилова Фрідріхові Юхимові 1923 - 1927  -”- 

1245 Справа про відчуження земельної ділянки 

Курчак Ядвіги для потреб Дирекції відбудови 

1923  -”- 

'1246 Те ж про суперечку між державною скарбни-

цею і Гнєвком Володимиром щодо сплати кош-

тів за оренду цегельного заводу в м-ку Устілуг  

1923 - 1929  -”- 

1247 Те ж про оренду приватного будинку повіто-

вим управлінням відбудови у м. Зборові 

1923 - 1925  -”- 

1248 Реєстри деревини, виданої з лісництва у 

м. Любомлі 

1923  -”- 

1249 Те ж у с. Губин 1923  -”- 

1250 Рахунки і квитанції державних підприємств з 

обробки деревини на Персенківці за надані 

дошки і будівельні матеріали повітовим 

управлінням відбудови 

1923 - 1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1251 Постанова Волинського воєводського управ-

ління від 29.03.1923 про ціни на будівельні 

матеріали, видані з державних і приватних 

лісів воєводства 

1923  польська 

1252 Повідомлення повітових управлінь відбудови  

про кількість отриманого будівельного лісу з 

деревообробних підприємств на Персенківці 

1923  -”- 

1253 Вимога повітового управління відбудови у 

м. Копичинці на доставку будівельних мате-

ріалів 

1923  -”- 

Угоди 

1254 з будівельною фірмою “Alba” на доставку буді-

вельних матеріалів. Листування з фірмою з 

цього питання 

1923  -”- 

1255 з підприємцями Фальбомером Юзефом і Ко-

марницьким Августом на доставку будівель-

них матеріалів 

1923  -”- 

1256 Окружної дирекції відбудови у м. Львові з фір-

мою Е. Рубеля про продаж будівельних 

матеріалів 

1923  -”- 

1257 повітового управління відбудови у м. Львові з 

Похмурським Василем про вируб і доставку 

лісу з лісових ділянок Потоцького Альфреда 

1923  -”- 

1258 Те ж з Енгельберґом Маєром 1923  -”- 

1259 Окружної дирекції відбудови у м. Львові з фір-

мою Блоха Шепселя про доставку будівельних 

матеріалів 

1923 - 1924  -”- 

1260 повітового управління відбудови у м. Воло-

димирі з фірмою «Reinchold, Kłinger i Münzer» 

про доставку будівельних матеріалів 

1923  -”- 

1261 державної скарбниці з фірмою Грауєра Хаїма у 

с. Микуличин про доставку будівельного лісу 

1923 - 1924  -”- 

1262 Окружної дирекції відбудови у м. Львові з 

промисловими підприємствами з обробки 

деревини у м-ку Янові про доставку будівель-

них матеріалів 

1923 - 1924  -”- 

1263 Справа про укладення угоди з фірмою “Zak-

łady przemysłowy” у м-ку Янові на виго-

товлення і доставку шкільних меблів 

1923  -”- 

1264 Списки угод про доставку будівельних мате-

ріалів, укладені з підприємствами, фірмами і 

приватними особами 

 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1265 Списки угод про доставку будівельних мате-

ріалів, укладені з фірмами і повітовими 

управліннями відбудови 

1923  польська 

1266 Списки будівельних матеріалів, наданих пові-

товим управлінням відбудови державними під-

приємствами з обробки деревини на Пер-

сенківці 

1923 - 1924  -”- 

Відомості повітових управлінь відбудови про 

1267 отриману гонту від фірми “Gea” і Самуеля 

Клінґера 

1923  -”- 

1268 необхідні будівельні матеріали для відбудови 

шкіл, костелів та ін. будівель. Листування про 

надання додаткових коштів на закупівлю 

будівельних матеріалів 

1923  -”- 

1269 кількість цегли, доставленої фірмою “Neuwoh-

ner” у с. Сихів для будівництва костелу в 

с. Свитазів 

1823  -”- 

1270 доставлені будівельні матеріали фірмами і під-

приємствами у 1923 р. 

1923 - 1924  -”- 

1271 Те ж 1923  -”- 

1272 Те ж 1923  -”- 

1273 Те ж 1923  -”- 

1274 наявність будівельного лісу на складах 1923  -”- 

1275 Те ж 1923  -”- 

1276 кількість виданого будівельного лісу особам, 

які потерпіли під час війни у м. Любомлі 

1923  -”- 

1277 наявність інвентаря  1923 - 1924  -”- 

1278 наявність складів  1923 - 1924  -”- 

1279 кількість доставлених будівельних матеріалів 1923  -”- 

1280 Те ж 1923  -”- 

1281 Відомості повітового управління відбудови у 

м. Золочеві про кількість виданого будівель-

ного лісу особам для будівництва 

1923 - 1924  -”- 

1282 Протоколи передачі будівельних матеріалів по-

вітовим управлінням відбудови у м. Зборові 

державному дорожньому управлінню у 

м. Золочеві 

1923 - 1924  -”- 

1283 Заяви мешканців Перемишлянського повіту 

про надання будівельних матеріалів для 

відбудови будинків 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1284 Листування з повітовим управлінням відбу-

дови у м. Судова Вишня про угоди з Тихано-

вичем на доставку черепиці 

1923 - 1924  польська 

1285 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

доставку будівельних матеріалів Кельманом 

Юзефом 

1923  -”- 

1286 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Броди про доставку черепиці фірмою 

“Beton” 

1923  -”- 

Листування про доставку будівельних матеріалів з повітовим управлінням 

відбудови у 

1287 м. Дубно 1923  -”- 

1288 мм. Чорткові та Бучачі 1923  -”- 

1289 м. Чорткові 1923  -”- 

1290 мм. Луцьку і Рівне 1923  -”- 

1291 Листування з польським товариством відбудо-

ви “Pol-od” у м. Тарнові та повітовим управ-

лінням відбудови у м. Перемишлі про доставку 

будівельних матеріалів для повітових управ-

лінь відбудови 

1923  -”- 

1292 Те ж з Окружною дирекцією віжбудови у 

м. Тернополі про доставку будівельних мате-

ріалів для державних підприємств з обробки 

деревини на Персенківці 

1923 - 1924  -”- 

1293 Те ж 1923 - 1924  -”- 

1294 Те ж 1923 - 1924  -”- 

1295 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Коломиї про доставку будівельних мате-

ріалів 

1923  -”- 

1296 Те ж з фірмою Германа Камелера про доставку 

цвяхів 

1923  -”- 

Листування про доставку будівельних матеріалів з 

1297 повітовими управліннями відбудови 1923 - 1924  -”- 

1298 повітовими управліннями у мм. Сокалі та 

Зборові 

1923  -”- 

1299 повітовими управліннями відбудови 1923  -”- 

1300 повітовими управліннями у мм. Горохові та 

Богородчани 

1923 - 1925  -”- 

1301 повітовим управлінням у м. Бучачі 1923  -”- 

1302 фірмою “Buchmin” 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Листування про доставку будівельних матеріалів з 

1303 повітовим управлінням у м. Рівне 1923  польська 

1304 повітовим управлінням у м. Львові 1923  -”- 

1305 повітовими управліннями  1923  -”- 

1306 фірмою “Laudа” 1923 - 1924  -”- 

1307 повітовими управліннями відбудови 1923  -”- 

1308 повітовими управліннями відбудови 1923  -”- 

1309 повітовим управлінням у м-ку Янові 1923 - 1924  -”- 

1310 повітовим управлінням у м-ку Розвадові 1923 - 1924  -”- 

1311 Листування з повітовими управліннями відбу-

дови у мм. Чорткові та Коломиї про доставку 

гонти 

1923  -”- 

1312 Те ж з фірмою “Alba” про доставку черепиці 

повітовому управлінню відбудови у м. Львові 

1923  -”- 

1313 Те ж з фірмою Домославського і Закшевського 

про доставку вапна повітовим управлінням 

відбудови 

1923 - 1924  -”- 

1314 Те ж з повітовими староствами про надання 

будівельного лісу поселенцям. Списки 

поселенців 

1923 - 1925  -”- 

1315 Те ж з Міністерством громадських робіт і пові-

товим управлінням відбудови у м. Жовкві про 

доставку будівельних матеріалів для відбудови 

школи у м-ку Магерові 

1923  -”- 

1316 Те ж з повітовим управлінням відбудови у м-

ку Рудки про доставку цегли фірмою Стефана 

Монастерського і Яна Шафрана у м. Самборі 

1923  -”- 

1317 Те ж у м. Луцьку про доставку будівельного 

лісу фірмою Моравського Адама 

1923  -”- 

1318 Те ж у м. Станіславові про доставку будівель-

них матеріалів фірмою Щенка Владислава 

1923  -”- 

1319 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

доставку черепиці фірмою “Drohobycka spółka 

przemysłowa” 

1923 - 1925  -”- 

1320 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Жовкві про доставку черепиці власником 

фабрики черепиці у місті Бендлем Самуїлом 

1923  -”- 

1321 Те ж з фірмами про доставку будівельних 

матеріалів 

 

1923 - 1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1322 Листування з повітовим управлінням відбу-

дови у м. Рогатині про доставку черепиці 

підприємцями Добжеховським, Маштальським 

і Кондратовським 

1923  польська 

1323 Протоколи доставки будівельного лісу 

фірмами повітовим управлінням відбудови 

1923  -”- 

1324 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про інтерпеляцію депутатів Сейму щодо 

надання будівельних матеріалів мешканцям 

Перемишлянського повіту, які потерпіли під 

час війни 

1923  -”- 

1325 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

надання будівельних матеріалів фірмами 

1923  -”- 

1326 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Горохові про використання будівельних ма-

теріалів під час будівництва бараків і складів 

1923  -”- 

1327 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Перемишлі про сплату коштів Вейстрейхом 

Бертольдом за отримані будівельні матеріали 

1923 - 1924  -”- 

1328 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

доставку цегли повітовому управлінню відбу-

дови у м. Ярославі 

1923  -”- 

1329 Те ж з Міністерством громадських робіт і пові-

товим управлінням відбудови у м. Кременці 

про вивіз будівельних матеріалів з церковних 

лісів у м-ку Почаєві 

1923  -”- 

1330 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

передачу залізничної лінії повітовому управ-

лінню відбудови у м. Станіславові 

1923 - 1924  -”- 

1331 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

видачу будівельних матеріалів Сольському 

Никодимові для будівництво будинку 

1923 - 1924  -”- 

1332 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Луцьку про видачу будівельних матеріалів з 

лісів Ледуховської Марії. Рахунки 

1923 - 1924  -”- 

Справа про доставку 

1333 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Богородчани, власником цегельного заводу 

у м. Станіславові Касвінером Гершем 

1923  -”- 

1334 гонтів повітовим управлінням відбудови влас-

ником фірми у м. Львові Щенком Владиславом 

1923  -”- 

1335 будівельних матеріалів на відбудову школи у 

с. Молодилів 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про доставку 

1336 черепиці повітовому управлінню відбудови у 

м. Дрогобичі промислово-будівельною спіл-

кою міста 

1923  польська 

1337 черепиці повітовому управлінню відбудови у 

м. Перемишлі фірмою “Enlit” 

1923  -”- 

1338 будівельних матеріалів повітовим управлінням 

відбудови фірмою “Montanja” у м. Львові 

1923 - 1924  -”- 

1339 цегли повітовим управлінням відбудови 

фірмою Грудера Маєра у Козельниках 

1923  -”- 

1340 будівельних матеріалів повітовoму управлінню 

відбудови у м. Тернополі фірмою Шатнера 

Герша 

1923  -”- 

1341 будівельних матеріалів повітовому управлінню 

відбудови у м. Копичинці 

1923 - 1924  -”- 

1342 будівельних матеріалів для повітових управ-

лінь відбудови фірмою «Polskie towarzystwo 

“Przemysł drzewny”» у м. Буську 

1923 - 1926  -”- 

1343 Те ж з майстерень виготовлення бетону у 

м. Луцьку 

1923 - 1924  -”- 

1344 вапна для повітових управлінь відбудови 

фірмою “Polska spolka budowlana-parcelacyjna” 

у м. Бучачі 

1923  -”- 

1345 будівельного лісу для повітового управління 

відбудови у м. Дубно фірмою “Zetperol” 

1923  -”- 

1346 будівельних матеріалів для повітового управ-

ління відбудови у м-ку Рудки фірмою Монас-

терського Стефана і Шафрана Яна 

1923  -”- 

1347 Те ж 1923 - 1924  -”- 

1348 цегли для повітового управління відбудови у 

м. Львові фірмою Бартфельда, Крісса і 

Сафрана у м. Бібрка 

1923 - 1925  -”- 

1349 будівельних матеріалів для повітових управ-

лінь відбудови державними підприємствами з 

обробки деревини на Персенківці 

1923 - 1924  -”- 

1350 Те ж 1923  -”- 

1351 будівельних матеріалів фірмою “Reinchold, 

Kłinger i Münzer” 

1923  -”- 

1152 Те ж фірмою Грудера Маєра 1923  -”- 

1153 Те ж Карпатським лісовим товариством 

 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про доставку 

1354 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Львові фірмою “Pezet” 

1923  польська 

1355 Те ж у м. Золочеві 1923  -”- 

1356 будівельних матеріалів для відбудови 

Народного дому у с. Торське 

1923  -”- 

1357 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Радехові фірмою Стейнвужеля Мозеса 

1923  -”- 

1358 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Дрогобичі Гіртом Мозесом 

1923 - 1925  -”- 

1359 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Камінка Струмилова Познанським Каролем 

1923  -”- 

1360 будівельного лісу Окружній дирекції відбудови 

у м. Тернополі власником фірми Вольфом 

Зигмундом у м. Львові 

1923  -”- 

1361 скла для повітових управлінь відбудови 

фірмою Остермана і Зінґлера 

1923 - 1925  -”- 

1362 будівельних матеріалів повітовому управлінню 

відбудови у м. Стрию власником лісопильні і 

каменоломні Грьодлем 

1923  -”- 

1363 будівельних матеріалів повітовому управлінню 

відбудови у м. Подґуже фірмою “Liban Bernard 

i S-ka” 

1923  -”- 

1364 Те ж 1923  -”- 

1365 будівельних матеріалів державними підприєм-

ствами з обробки деревини на Персенківці 

1923  -”- 

1366 Те ж 1923 - 1925  -”- 

1367 будівельного лісу для повітового управління 

відбудови у м-ку Рудки правлінням маєтків і 

лісів у с. Саска 

1923  -”- 

1368 будівельних матеріалів для повітових управ-

лінь відбудови власником лісопильні Валем 

1923 - 1927  -”- 

1369 будівельних матеріалів повітовому управлінню 

відбудови у м. Горохові фірмою “Zaklady 

przemysłowe” у м-ку Янові 

1923  -”- 

1370 Те ж у мм. Зборові та Золочеві 1923  -”- 

1371 Те ж м. Сокалі 1923  -”- 

1372 будівельних матеріалів повітовому управлінню 

відбудови у м. Підгайці фірмою братів Грьод-

лів 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про доставку 

1373 будівельних матеріалів повітовому управлінню 

відбудови у м. Зборові фірмою “Pezet” 

1923  польська 

1374 Те ж у м. Львові 1923  -”- 

1375 будівельного лісу повітовому управлінню 

відбудови у м. Надвірна Клейном Зигмундом 

1923  -”- 

1376 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Дрогобичі для будівництва школи у с. Трус-

кавець власником цегельні Рубінштейном 

Іонашем 

1923  -”- 

1377 будівельного лісу повітовому управлінню від-

будови у м. Перемишляни фірмою “Zetperol” 

1923  -”- 

1378 Те ж у м. Надвірна 1923  -”- 

1379 будівельного лісу повітовому управлінню 

відбудови у м.Галичі підприємцями Леоном і 

Міхалом Сокалями 

1923  -”- 

1380 будівельного лісу повітовому управлінню 

відбудови у м. Тарнові державними лісовими 

підприємствами у с. Кемпа біля м-ка Розвадова 

1923  -”- 

1381 вапна для повітових управлінь відбудови 1923  -”- 

1382 Те ж 1923  -”- 

1383 Те ж 1923  -”- 

1384 будівельного лісу Окружній дирекції відбудови 

у м. Станіславові лісовим господарством у 

с. Ворохта 

1923  -”- 

1385 будівельних матеріалів повітовому управлінню 

відбудови у м. Коломиї фірмою Покуцького 

1923  -”- 

1386 будівельних матеріалів повітовому управлінню 

відбудови у м. Надвірна фірмою Чачкеса М. 

1923  -”- 

1387 будівельних матеріалів для відбудови костелу 

у м. Ковелі 

1923  -”- 

1388 будівельного лісу повітовому управлінню від-

будови у м. Надвірна правлінням маєтків у 

с. Майдан 

1923 - 1924  -”- 

1389 будівельних матеріалів для повітових 

управлінь відбудови окремими фірмами 

1923 - 1924  -”- 

1390 Те ж 1923  -”- 

1391 Те ж 1923  -”- 

1392 Те ж 1923  -”- 

1393 Те ж 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про доставку 

1394 будівельного лісу повітовому управлінню 

відбудови у м. Горохові власниками лісових 

ділянок 

1923 - 1925  польська 

1395 будівельних матеріалів для повітових управ-

лінь відбудови державними підприємствами з 

обробки деревини на Персенківці 

1923  -”- 

1396 Те ж 1923 - 1924  -”- 

1397 Те ж повітовому управлінню відбудови у м-

ку Рудки 

1923 - 1925  -”- 

1398 Те ж повітовому управлінню відбудови у 

м. Львові 

1923  -”- 

1399 будівельних матеріалів для повітових 

управлінь відбудови фірмою “Mikuliczyn” 

1923 - 1924  -”- 

1400 Те ж 1923 - 1924  -”- 

1401 Те ж 1923 - 1924  -”- 

1402 гонтів повітовому управлінню відбудови у 

м. Копичинці фірмою Спета Яна 

1923 - 1925  -”- 

1403 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Стрию власниками цегельного заводу Гаус-

маном Нафталі та Арнольдом Натаном у 

с. Голобутів 

1923  -”- 

1404 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Радехові фірмою Пфеффера Якера 

1923  -”- 

1405 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Копичинці Подільським цегельним заводом 

у с. Оришківці 

1923 - 1924  -”- 

1406 будівельних матеріалів повітовим управлінням 

відбудови з лісопильного заводу у м-ку Ни-

жанковичі 

1923  -”- 

1407 Те ж 1923 - 1924  -”- 

1408 Те ж 1923  -”- 

1409 будівельних матеріалів Окружній дирекції 

відбудови у м. Тернополі фірмою Ляутернахта  

1923  -”- 

1410 будівельного лісу для повітових управлінь 

відбудови лісовим концерном у м. Львові 

1923 - 1924  -”- 

1411 будівельних матеріалів повітовому управлінню 

відбудови у м. Львові фірмою Редліха Маркуса 

у м. Бібрка 

 

 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про доставку 

1412 будівельних матеріалів повітовому управлінню 

відбудови у м. Підгайці фірмою Кіршнера 

Гецля 

1923  польська 

1413 будівельних матеріалів для повітових 

управлінь відбудови лісопильним заводом у 

м. Стрию 

1923  -”- 

1414 будівельних матеріалів повітовому управлінню 

відбудови у м. Стрию фірмою братів Грьодлів 

1923 - 1924  -”- 

1415 будівельних матеріалів для повітових 

управлінь відбудови окремими фірмами 

1923  -”- 

1416 Те ж 1923 - 1924  -”- 

1417 гіпсу повітовому управлінню відбудови у 

м. Львові фірмою “Alba” у м. Щирці 

1923  -”- 

1418 дерева повітовому управлінню відбудови у 

м. Броди з лісового масиві Попівка 

1923 - 1924  -”- 

1419 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м. Станіславові власником цегельного заводу 

Таненбаумом Ізидором 

1923 - 1926  -”- 

1420 цегли Окружній дирекції відбудови у м. Львові 1923  -”- 

1421 будівельного лісу для повітових управлінь 

відбудови фірмою “Zetperol” у м. Львові 

1923  -”- 

1422 черепиці повітовому управлінню відбудови у 

м. Тернополі підприємцями Маштальським і 

Кондратовським 

1923  -”- 

1423 черепиці Окружній дирекції відбудови у 

м. Львові паровим цегельним заводом у с. Доб-

рехів 

1923  -”- 

1424 черепиці повітовому управлінню відбудови у 

м. Тарнові фірмою Враха Владислава 

1923 - 1924  -”- 

1425 будівельних матеріалів для повітових управ-

лінь відбудови фірмою “Grünfeld, Bloch i 

spółka” у с. Микуличин 

1923 - 1924  -”- 

1426 цегли повітовим управлінням відбудови фір-

мою Ґросса і Фрідмана 

1923  -”- 

1427 черепиці повітовому управлінню відбудови у 

м. Рогатині власником фабрики у м. Миколаєві 

Шефтером Лейбою 

1923  -”- 

1428 будівельного лісу для повітових управлінь 

відбудови державними підприємствами з 

обробки деревини на Персенківці 

1923 - 1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про доставку 

1429 черепиці і цегли заводом “Gruderówka” в 

с. Козельники 

1923  польська 

1430 цегли повітовому управлінню відбудови у 

м.Золочеві Гнєвошем Владиславом 

1923  -”- 

1431 гонтів повітовому управлінню відбудови у 

м. Жовкві власником фірми Бендлем Самуїлом 

1923  -”- 

1432 Справа про привласнення будівельних мате-

ріалів комірником повітового управління у 

м. Копичинці Мараком Яном 

1923  -”- 

1433 Те ж про розподілення повітовим управлінням 

відбудови у м. Луцьку будівельних матеріалів 

особам, які потерпіли під час війни. Списки 

потерпілих осіб 

1923  -”- 

1434 Те ж у м. Горохові. Списки потерпілих осіб 1923 - 1924  -”- 

1435 Справа про вилучення деревини зі складу 

Шатнера Герша у м. Львові 

1923  -”- 

1436 Те ж про суперечку між повітовим управ-

лінням відбудови у м. Рогатині та Біцклем 

Ісааком щодо доставки цегли 

1923 - 1929  -”- 

1437 Те ж про видачу будівельних матеріалів 

мешканцям с. Хлопи, які потерпіли внаслідок 

пожежі 

1923  -”- 

1438 Те ж про надання палива повітовому 

управлінню відбудови у м. Зборові 

1923  -”- 

1439 Те ж про доставку будівельних матеріалів Ок-

ружній дирекції відбудови у м. Львові та 

оплату коштів за доставку 

1923 - 1924  -”- 

1440 Те ж про передачу будівельних матеріалів 

повітовим управлінням відбудови у мм. Косові 

та Снятині 

1923 - 1925  -”- 

1441 Те ж про звинувачення Меламеда Мошка і 

Флейша Абрагама за самовільний вивіз 

будівельних матеріалів 

1923 - 1923  -”- 

1442 Те ж про повернення особами будівельних 

матеріалів, незаконно отриманих від Дирекції 

1923 - 1925  -”- 

1443 Те ж про отримання будівельного лісу з ліс-

ництва у с. Микуличин 

1923 - 1924  -”- 

1444 Протокол засідання управління державних під-

приємств з обробки дерева Львів-Персенківка 

про продаж з аукціону машин і інструментів 

 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1445 Листування з повітовим управлінням відбу-

дови у м. Бережани про продаж інвентаря з 

аукціону 

1923 - 1924  польська 

1446 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

продаж з аукціону бараків повітовим управ-

лінням відбудови у м. Жовкві 

1923 - 1924  -”- 

Справа про продаж з аукціону інвентаря 

1447 повітовими управліннями відбудови 1923 - 1924  -”- 

1448 державними підприємствами з обробки дере-

вини на Персенківці 

1923  -”- 

1449 Те ж 1923  -”- 

1450 повітовим управлінням відбудови у м. Дро-

гобичі магістратові міста 

1923 - 1924  -”- 

1451 повітовим управлінням відбудови у м. Камінка 

Струмилова 

1923 - 1924  -”- 

1452 повітовим управлінням відбудови у м. Радехові 1923 - 1924  -”- 

1453 Справа про продаж з аукціону палива дер-

жавними підприємствами з експлуатації лісу у 

с. Кемпа і м-ку Розвадові 

1923  -”- 

1454 Те ж 1923  -”- 

1455 бараків і будинків повітовим управлінням 

відбудови у м. Чорткові 

1923 - 1924  -”- 

1456 Те ж у м. Турці 1923 - 1924  -”- 

1457 будівельних матеріалів повітовим управлінням 

відбудови у м. Копичинці. Списки 

1923 - 1924  -”- 

1458 Те ж у м. Рівне 1923 - 1926  -”- 

1459 Списки шкільних комітетів Волинського воє-

водства, які отримали кредити на відбудову 

шкіл 

1923  -”- 

1460 Угода повітового управління відбудови у 

м. Станіславові з підприємцем Площаком 

Франциском про перебудову школи у с. Бод-

нарів 

1923 - 1924  -”- 

1461 Те ж державної скарбниці з підприємцем 

Вольплєм Романом про перебудову костелу у 

с. В'язівниця 

1923 - 1924  -”- 

1462 Протоколи засідання управління повітової 

шкільної ради у м. Зборові про відбудову 

шкільних приміщень. Кошторис на будів-

ництво і план школи у с. Богданівка 

 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1463 Протокол передачі інвентаря, придатного для 

будівництва доріг, повітовим управлінням 

відбудови у м. Копичинці Дирекції громадсь-

ких робіт у м. Львові 

1923 - 1924  польська 

1464 Кошторис повітового управління відбудови у 

м. Камінка Струмилова на відбудову шкіл, 

костелів та ін. будівель у Камінко-струми-

лівському і Радехівському повітах 

1923  -”- 

Кошторис на 

1465 будівництво школи у м. Комарно 1923  -”- 

1466 будівництво школи у с. Стружівка 1923  -”- 

1467 будівництво школи у м. Зборові 1923  -”- 

1468 будівництво євангелицької каплиці у к. Голен-

дри Свіженьські 

1923  -”- 

1469 ремонт костелу і парафіяльного будинку у 

м. Володимирі 

1923  -”- 

1470 ремонт школи у с.Нагірянка 1923  -”- 

Відомості повітового управління у 

1471 м. Рогатині про відбудовані будинки у повіті за 

1923 р. 

1923 - 1924  -”- 

1472 м. Бережани про кількість зруйнованих 

будинків у повіті 

1923 - 1924  -”- 

1473 м. Ярославі про кількість зруйнованих 

будинків у повіті 

1923 - 1924  -”- 

1474 м. Богородчани про кількість зруйнованих 

шкіл у повіті 

1923  -”- 

1475 Відомості повітових управлінь відбудови про 

кількість зруйнованих будинків на їх території 

1923  -”- 

1476 Те ж 1923  -”- 

1477 Вимоги повітового управління відбудови у 

м. Тернополі на будівельні матеріали на 

1923 р. для відбудови шкіл, костелів та ін. 

будівель у Тернопільському воєводстві 

1923  -”- 

1478 Листування з міністерствами громадських ро-

біт і віросповідань та освіти про перебудову 

школи у м-ку Стара Сіль  

1923 - 1924  -”- 

1479 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Ярославі про доставку будівельних матері-

алів для будівництва школи у с. Воля Бухівська 

 

 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1480 Листування з повітовим управлінням відбудо-

ви у м. Тернополі про надання кредиту для від-

будови шкіл і костелів. Звіти про кількість 

зруйнованих і відбудованих будинків 

1923  польська 

1481 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

відбудову костелу у с. Магдалівка 

1923  -”- 

1482 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Тарнові про відбудову школи у м-ку Жабно 

1923  -”- 

1483 Те ж з повітовим староством у м. Перемишлі 

про повернення невикористаної пільги свяще-

ником Сорокевичем для відбудови синагоги у 

с. Уйковичі 

1923 - 1925  -”- 

1484 Те ж з Міністерством громадських робіт і пові-

товим управлінням відбудови у м-ку Рудки про 

відбудову школи у м. Комарно 

1923  -”- 

Справа про будівництво 

1485 будинку Марф'яка Теодора у м. Галичі 1923 - 1924  -”- 

1486 неврологічної клініки у м. Львові 1923  -”- 

1487 громадських будинків повітовим управлінням 

відбудови у м. Ковелі 

1923  -”- 

1488 будинків для військових переселенців 1923 - 1926  -”- 

1489 сільськогосподарської школи у м. Городку 1923  -”- 

1490 школи у с. Миколаєві 1923 - 1924  -”- 

1491 костелу у с. Зашків 1923 - 1925  -”- 

1492 Народного дому у с. Орське 1923  -”- 

Справа про відбудову 

1493 костелу у м. Станіславові повітовим управ-

лінням відбудови 

1923  -”- 

1494 приміщення відділення повітової шкільної 

ради у м. Городенці 

1923 - 1924  -”- 

1495 школи на Левандівці 1923 - 1924  -”- 

1496 приміщень закладу безпритульних дітей у 

с. Кохавина 

1923 - 1925  -”- 

1497 школи у м. Зборові 1923 - 1926  -”- 

1498 приміщення філії повітового управління відбу-

дови у м. Богородчани 

1923 - 1924  -”- 

1499 школи у м-ку Дружкополі Горохівського повіту 1923 - 1924  -”- 

1500 церкви у с. Завадів 1923  -”- 

1501 будинку Ляшковського Костянтина 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про ремонт 

1502 костелу у с. Щепанів 1923 - 1924  польська 

1503 будинку у с.Кшиштофожичі 1923 - 1924  -”- 

1504 школи у с. Тужець 1923  -”- 

1505 приміщень повітового управління відбудови у 

м. Кременці. Кошторис 

1923 - 1924  -”- 

1506 Справа про розгляд скарги мешканців колоній 

Любомирка Нова і Черепашник на рішення по-

вітового староства про відмову видати буді-

вельні матеріали для відбудови будинків 

1923  -”- 

1507 Те ж про повернення столярних інструментів 

фірмі Столярського Владислава 

1923 - 1926  -”- 

1508 Відомості про відбудову будинків повітового 

управління відбудови у м. Дрогобичі 

1923 - 1924  -”- 

1509 Те ж у м. Львові 1923  -”- 

1510 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про відкриття нового складу будівельних 

матеріалів у м. Турці 

1923  -”- 

1511 Справа про продаж бараку комітетом з відбу-

дови “Dom ludowy” у м. Теребовлі 

1923 - 1925  -”- 

1512 Те ж про сплав лісу ріками Попрад і Дунаєць 

для Домбрівського повіту 

1923  -”- 

1513 Те ж про розгляд скарги мешканців с. Накваша 

на повітове управління відбудови у м. Броди 

1923  -”- 

1514 Прейскуранти цін на будівельний ліс на 

території Львівського воєводства 

1923 - 1924  -”- 

1515 Те ж Тернопільського воєводства 1923 - 1924  -”- 

1516 Списки будівельних матеріалів, отриманих 

повітовим управлінням відбудови у м. Бучачі 

1923  -”- 

1517 Відомості повітових управлінь відбудови про 

кількість відбудованих будинків у 1923 р. 

1923 - 1924  -”- 

1518 Те ж 1923 - 1924  -”- 

1519 Те ж 1923 - 1924  -”- 

1520 Те ж 1923 - 1924  -”- 

1521 Те ж 1923 - 1924  -”- 

1522 Те ж повітового управління відбудови у 

м. Ніско про кількість доставлених будівель-

них матеріалів фірмами у 1923 р. 

 

 

1923 - 1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1523 Відомості повітових управлінь відбудови про 

отримані будівельні матеріали від державних 

підприємств з обробки деревини на Персен-

ківці 

1923 - 1925  польська 

1524 Те ж повітового управління відбудови у м. Бу-

чачі про наявність будівельних матеріалів на 

складі 

1923  -”- 

1525 Листування з повітовими управліннями відбу-

дови про сплату лісництвами грошей за 

отримані будівельні матеріали. Рахунки 

1923 - 1924  -”- 

1526 Те ж з Дирекцією залізниці у м. Львові про 

сплату коштів за перевезення будівельного лісу 

повітовим управлінням відбудови у м-ку Рудки 

1923 - 1925  -”- 

1527 Справа про встановлення цін на деревину у 

Волинському воєводстві 

1923  -”- 

1528 Те ж про сплату коштів за доставку будівель-

ного лісу повітовим управлінням відбудови у 

м. Турці 

1923  -”- 

1529 Те ж у м. Тарнові 1923 - 1924  -”- 

1530 Те ж у м. Станіславові Кронштейнові Генрику 1923  -”- 

1531 Те ж у м. Луцьку Грунберґові Ісаакові 1923 - 1925  -”- 

1532 Те ж повітовими управліннями відбудови дер-

жавним підприємствам з обробки деревини на 

Персенківці 

1923 - 1924  -”- 

1533 Справа про сплату боргу фірмою “Zetperol” за 

отримані будівельні матеріали від повітового 

управління відбудови у м. Надвірна 

1923 - 1927  -”- 

1534 Те ж про видачу повітовим управлінням від-

будови у м. Горохові будівельного лісу особам  

1923  -”- 

1535 Те ж про суперечку щодо сплати коштів за дос-

тавлені будівельні матеріали між повітовим 

управлінням відбудови у м. Ніско і Шляфом 

Абрагамом 

1923 - 1924  -”- 

1536 Те ж між державною скарбницею і Граєром 

Хаїмом та Сегалем Давидом 

1923 - 1925  -”- 

1537 Угода з фірмою “Praca Wilczek” на купівлю 

цегли 

1923  -”- 

1538 Угоди Окружної дирекції відбудови у м. Львові 

з промисловими підприємствами у м-ку Янові 

на купівлю будівельного лісу 

 

 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1539 Протоколи купівлі цегли повітовим управ-

лінням відбудови у м. Жовкві у фірм “Gea” і 

Вольфа Бухмана 

1923  польська 

1540 Протокол купівлі-продажу черепиці у фірми 

підприємців Стефана Монастерського і Яна 

Шафрана. Листування з повітовими управ-

ліннями відбудови з цього питання 

1923  -”- 

1541 Листування з повітовим управлінням відбу-

дови у м-ку Рудки і підприємцями Стефаном 

Монастерським і Яном Шафраном про купів-

лю черепиці на їх фірмі 

1923  -”- 

1542 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Ярославі про купівлю будівельного лісу для 

будівництва костелу у с. В'язівниця 

1923 - 1924  -”- 

1543 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Жовкві про купівлю цегли на фірмі Вольфа 

Бухмана у с. Стара Скварява 

1923 - 1925  -”- 

1544 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

закупівлю будівельних матеріалів для ремонту 

шкіл у Жовківському повіті 

1923  -”- 

1545 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

продаж будівельного лісу лісовим господар-

ством у с. Лисовичі повітовому управлінню 

відбудови у м. Стрию 

1923 - 1924  -”- 

1546 Справа про продаж інвентаря повітового 

управління відбудови у м. Стрию 

1923  -”- 

1547 Те ж про продаж лісу повітовим управлінням 

відбудови у м. Тарнові 

1923 - 1924  -”- 

1548 Те ж про продаж цегли фірмою Станіслава 

Вішнєвського повітовому управлінню відбу-

дови у м. Бережани 

1923 - 1924  -”- 

1549 Листування з повітовими управліннями відбу-

дови про видатки на оплату житла службовців 

управлінь 

1923 - 1924  -”- 

Справа про продаж 

1550 цегли фірмою Станіслава Вішнєвського пові-

товому управлінню відбудови у м. Бережани 

1923 - 1924  -”- 

1551 інвентаря повітового управління відбудови у 

м. Станіславові 

1923 - 1924  -”- 

1552 бараків у м. Товмачі Окружній дирекції відбу-

дови у м. Львові 

1923  -”- 

1553 будівельного лісу лісовим господарством у 

с. Гринів 

1923 - 1925  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1554 Справа про продаж цегли фірмою Кіршнера у 

м. Перемишляни повітовому управлінню від-

будови у м. Бережани 

1923 - 1924  польська 

Справа про купівлю 

1555 скла Окружною дирекцією відбудови у 

м. Львові на фабриці скла у с. Щакова 

1923  -”- 

1556 інвентаря повітового управління відбудови у 

м. Ярославі відділенням повітової ради 

1923 - 1924  -”- 

1557 цегли повітовим управлінням відбудови у 

м. Станіславові на фірмі Вейнгартена 

1923  -”- 

1558 цегли Окружною дирекцією відбудови у 

м. Львові на фірмі “Żupan” у м-ку Винники 

1923  -”- 

1559 Справа про отримання прибутків з продажу 

будівельних матеріалів через Міністерство 

громадських робіт 

1923  -”- 

1560 Листування з Міністерством громадських ро-

біт і повітовим староством у м. Жовкві про 

сплату заборгованості особам за виконані бу-

дівельні роботи у школах Жовківського повіту 

1923 - 1925  -”- 

Справа про виплату заборгованості 

1561 Стейнерові Соломонові за виконані столярні 

роботи у школі с.Голобутів 

1923 - 1924  -”- 

1562 повітовим управлінням відбудови у м. Стрию 

за доставку будівельних матеріалів фірмою 

Борака Селіга 

1923  -”- 

1563 службовцеві Окружної дирекції відбудови у 

м. Львові Лучаковському Тадеушеві 

1923 - 1924  -”- 

1564 повітовим управлінням відбудови у м. Рогатині 

Мацюкові Миколі і Яремі Янові за виконані 

столярні роботи в школі м. Миколаєва 

1923 - 1924  -”- 

1565 підприємцеві Амброзякові Юзефу за виконані 

столярні роботи у семикласній школі м. Дубно 

1923 - 1924  -”- 

1566 Справа про суперечку між фірмою “Zetperol” 

щодо сплати заборгованості 

1923 - 1927  -”- 

1567 Те ж про стягнення заборгованості з Ополь-

ського Адама за отримані будівельні матеріали 

1923 - 1927  -”- 

Справа про ліквідацію 

1568 повітового управління відбудови у м. Старий 

Самбір 

1923 - 1924  -”- 

1569 Окружної дирекції відбудови у м. Станіславові 1923  -”- 

1570 Те ж у м.Тернополі 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1571 Листування з повітовими управліннями від-

будови про ліквідацію складів на їх території 

1923  польська 

Справа про ліквідацію  

1572 повітового управління відбудови у м. Горлиці 1923  -”- 

1573 повітового управління відбудови у м. Тарнові 1923  -”- 

1574 повітового управління відбудови у м-ку Рудки 1923 - 1925  -”- 

1575 окремих повітових управлінь 1923 - 1925  -”- 

1576 повітового управління відбудови у м.Тарнові 1923 - 1925  -”- 

1577 Звіт про експлуатацію лісових масивів 1923  -”- 

1578 Листування з Дирекцією державних залізнич-

них доріг про надання дозволу на експлуата-

цію вузькоколійки Холоїв-Лопатин-Щуровичі 

1923 - 1924  -”- 

1579 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Горохові про використання деревини з 

лісництва у с. Губин 

1923  -”- 

Справа про використання деревини з лісництва у 

1580 с. Вістова 1923 - 1924  -”- 

1581 с. Тур'я Велика 1923  -”- 

1582 с. Рахиня 1923  -”- 

1583 с. Вістова 1923  -”- 

1584 Справа про оцінку стану автомобілів Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові 

1923 - 1924  -”- 

1585 Справа про вилучення деревини з лісів креме-

нецького ліцею для повітового управління 

відбудови у м. Кременці 

1923 - 1925  -”- 

1586 Те ж з лісів громади с. Берлин для повітового 

управління відбудови у м. Броди 

1923 - 1925  -”- 

1587 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про надання службовцям грошової допо-

моги м для оплати за навчання дітей у школах 

1923 - 1924  -”- 

1588 Те ж з повітовим управлінням відбудови про 

надання службовцям грошової допомоги  

1923 - 1924  -”- 

1589 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

надання допомоги на відбудову будинків, які 

згоріли під час пожежі у м. Самборі у 1923 р. 

Плани будинків 

1923 - 1924  -”- 

1590 Те ж з Міністерством громадських робіт і 

повітовим управлінням відбудови у м. Стрию 

про надання допомоги особам, які потерпіли 

під час війни 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1591 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про надання допомоги на відбудови школи 

у м-ку Лисець Богородчанського повіту 

1923  польська 

1592 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Тернополі про надання допомоги на будів-

ництво церкви у с. Ходачків Малий 

1923  -”- 

1593 Те ж школи у с. Забойки 1923  -”- 

1594 Заяви мешканців Горлицького повіту про 

надання допомоги на будівництво 

1923  -”- 

1595 Те ж службовців про виплату їм заробітної 

плати 

1923  -”- 

1596 Справа про повернення позик, отриманих на 

відбудову будинків мешканцями м. Динова 

1923 - 1925  -”- 

1597 Те ж про повернення Возняком Валентою 

позики, отриманої на відбудову будинку 

1923 - 1924  -”- 

1598 Те ж про надання допомоги на відбудову 

зруйнованого будинку Олексевичеві Мартину 

1923  -”- 

1599 Те ж Фудалі Янові 1923  -”- 

1600 Справа про розгляд заяви Казимировича Анто-

на щодо надання допомоги на будівництво 

будинку 

1923  -”- 

1601 Те ж про виплату коштів Галицькій деревооб-

робній спілці за отримані будівельні матеріали 

1923  -”- 

1602 Те ж про надання грошової допомоги 

службовцеві Рибіцькій Ванді 

1923  -”- 

1603 Те ж про виплату грошей інженером Вишниць-

ким Василем за будівельні матеріали 

1923 - 1924  -”- 

1604 Те ж про надання грошової допомоги службов-

цеві Окружної дирекції відбудови Рубіцькому 

Юзефові 

1923 - 1924  -”- 

1605 Те ж про надання допомоги вдові службовця 

повітового управління відбудови у м. Воло-

димирі Малиновській Марії 

1923  -”- 

1606 Те ж про розгляд заяви безробітного Сідельни-

ка Андріана щодо надання матеріальної допо-

моги у зв'язку з важким матеріальним стано-

вищем 

1923 - 1927  -”- 

1607 Списки осіб, які отримали будівельні мате-

ріали 

1923 - 1924  -”- 

1608 Списки осіб Зборівського повіту, які отримали 

будівельні матеріали 

1923 - 1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Списки осіб 

1609 які отримали будівельний ліс з лісництва у 

с. Губин 

1923  польська 

1610 які отримали будівельні матеріали для будів-

ництва у м. Бучачі 

1923  -”- 

1611 які отримали кредити на будівництво у 

Бучацькому повіті 

1923  -”- 

1612 які отримали будівельні матеріали для відбу-

дови будинків від повітового управління 

відбудови у м. Любомлі 

1923  -”- 

1613 Бучацького повіту, які отримали будівельні 

матеріали для відбудови 

1923 - 1924  -”- 

1614 Городенківського повіту, які отримали 

будівельні матеріали для відбудови 

1923 - 1926  -”- 

1615 які отримали грошову допомогу від повітового 

управління відбудови у м. Бучачі 

1923  -”- 

1616 які отримали будівельну деревину від 

повітового управління відбудови у м. Львові 

1923  -”- 

Списки поселенців 

1617 які отримали будівельний ліс від повітового 

управління відбудови у м. Володимирі 

1923  -”- 

1618 Володимирського повіту, які отримали 

будівельні матеріали для відбудови  будинків 

1923  -”- 

1619 які отримали допомогу на відбудову госпо-

дарств 

1923  -”- 

1620 Радехівського повіту, які отримали будівельні 

матеріали для відбудови будинків 

1923  -”- 

1621 які отримали будівельні матеріали від пові-

тового управління відбудови у м. Володимирі 

1923  -”- 

1622 Бродівського повіту, які потребували кредитів 1923  -”- 

1623 які отримали будівельний ліс від повітового 

управління відбудови у м. Рівне 

1923  -”- 

1624 Листування з повітовими управліннями від-

будови та ін. про надання житла польським 

поселенцям і військовим інвалідам 

1923  -”- 

1625 Списки мешканців Калушського і Товмацького 

повітів, які отримали будівельний ліс для 

відбудови будинків 

1923 - 1924  -”- 

1626 Те ж Надвірнянського повіту, які отримали 

будівельний ліс від повітового управління 

відбудови у м. Надвірна  

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1627 Списки осіб, які потерпіли під час війни і от-

римали будівельний ліс для відбудови будинків 

1923 - 1924  польська 

1628 Листування з Міністерством громадських ро-

біт та повітовими управліннями відбудови про 

кількість службовців, зайнятих у поза робочий 

час 

1923 - 1924  -”- 

Списки службовців 

1629 Окружної дирекції відбудови у м. Тернополі 1923 - 1924  -”- 

1630 повітових управлінь відбудови у мм. Копи-

чинці, Дрогобич, Броди та ін. 

1923  -”- 

1631 повітових управлінь відбудови з зазначенням 

громадянства 

1923  -”- 

1632 Протоколи передачі інвентаря повітовим 

управлінням відбудови у м. Надвірна держав-

ному дорожньому управлінню 

1923 - 1924  -”- 

1633 Те ж передачі інвентаря керівником повітового 

управління відбудови у м. Перемишлі Смулі-

ковським Генриком Хробакові Юзефові 

1923  -”- 

1634 Списки інвентаря повітових управлінь відбу-

дови у мм. Бережани і Перемишлі 

1923  -”- 

1635 Списки фірм, які отримали будівельні 

матеріали 

1923  -”- 

1636 Те ж складів, проданих з аукціону повітовими 

управліннями відбудови 

1923 - 1925  -”- 

1637 Справа про розгляд заяви службовця Скиби 

Міхала про надання будівельних матеріалів 

1923  -”- 

Листування з Міністерством громадських робіт про 

1638 кількость службовців, зайнятих у повітових 

управліннях відбудови 

1923  -”- 

1639 надання пільгових залізничних квитків служ-

бовцям повітових управлінь відбудови 

1923  -”- 

1640 кваліфікаційне оцінювання службовців 

повітових управлінь відбудови 

1923  -”- 

1641 дотримання правил прийому на роботу 

службовців управлінь 

1923 - 1924  -”- 

1642 Заяви осіб про приймання на роботу до Окру-

жної дирекції відбудови у м. Тернополі. Копії 

свідоцтв про народження за 1909-1910 рр. 

1921 - 1923  -”- 

1643 Справа про приймання на роботу до Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові Коцека Адама 

 

1923 - 1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про приймання на роботу до повітового управління відбудови у 

1644 м. Надвірна Ковалюка Миколи 1923  польська 

1645 м. Надвірна Хоцея Яна 1923 - 1924  -”- 

1646 м. Горохові Шимчака Стефана 1923  -”- 

1647 м. Горохові Брунарського Станіслава 1923  -”- 

1648 м. Тернополі Гіллекая Владислава 1923  -”- 

1649 м. Коломиї Козловського Станіслава 1923  -”- 

1650 Те ж Гринцевича Петра 1923  -”- 

1651 Справа про приймання на роботу до Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові Куровського 

Чеслава 

1923 - 1924  -”- 

1652 Справа про приймання на роботу Шрайбера 

Мечислава 

1923  -”- 

Справа про приймання на роботу до повітового управління відбудови у 

1653 м. Богородчани Тулача Франциска 1923  -”- 

1654 м. Жовква Мороза Адама 1923  -”- 

1655 м. Судова Вишня Шусталевича Антона 1923  -”- 

1656 м. Камінка Струмилова Маєвського Петра 1923  -”- 

1657 м. Копичинці Мандзюка Яна 1923  -”- 

1658 м. Чортків Клопотовської Регіни 1923  -”- 

1659 Справа про приймання на роботу до Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові Гіркавської 

Стефанії 

1923 - 1924  -”- 

1660 Те ж Гурковського Владислава 1923  -”- 

1661 Те ж Ковальської Стефанії 1923  -”- 

1662 Листування з Міністерством громадських ро-

біт і повітовими управліннями відбудови про 

звільнення з роботи службовців повітових 

управлінь відбудови 

1923  -”- 

1663 Справа про звільнення з роботи службовця 

Окружної дирекції відбудови у м. Львові 

Кацика Станіслава 

1923  -”- 

1664 Те ж службовця повітового управління відбу-

дови у м. Копичинці Гешкака Олександра 

1923  -”- 

1665 Те ж Гомолінського Петра і Черни Олександра 1923  -”- 

1666 Справа про розгляд заяви службовця повіто-

вого управління відбудови у м. Луцьку Козіка 

Фелікса про звільнення з роботи у зв’язку з 

фінансовими зауваженнями 

1923 - 1928  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1667 Справа про звільнення з посади керівника 

повітового управління відбудови у м. Підгайці 

Поляка Людвика 

1923 - 1924  польська 

1668 Те ж про призначення пенсії інженерові Буд-

зінському Вікторові 

1923 - 1924  -”- 

1669 Рішення пенсійного управління про призна-

чення пенсії службовцям Дирекції 

1923  -”- 

1670 Справа про преміювання службовця повітово-

го управління відбудови у м. Тарнові Козеня 

Адама 

1923  -”- 

1671 Особова справа службовця повітового управ-

ління відбудови у м. Дубно Ковальчука Яна 

1923  -”- 

1672 Те ж інженера повітового управління відбу-

дови у м. Кременці Кавецького Романа 

1923  -”- 

1673 Списки державних службовців, звільнених з 

роботи за зловживання службовим стано-

вищем 

1923  -”- 

1674 Справа про покарання керівника повітового 

управління відбудови у м. Зборові Вурма Чес-

лава за зловживання службовим становищем 

1923 - 1926  -”- 

1675 Те ж про надання відпустки керівникові пові-

тового управління відбудови у м. Стрию Рост-

кевичу Олександрові 

1923 - 1924  -”- 

1676 Те ж службовцеві Окружної дирекції відбудови 

у м. Львові Забєжевському Адольфові 

1923  -”- 

1677 Те ж про надання відпустки службовцеві пові-

тового управління відбудови у м. Рівне Попе-

лю Станіславові 

1923  -”- 

1678 Те ж про розгляд заяви службовця повітового 

управління відбудови у м. Зборові Крупського 

Адама про оплату праці за понаднормові 

години 

1923  -”- 

1679 Те ж про переведення службовця повітового 

управління відбудови у м. Надвірна Елієва 

Дем'яна до повітового управління відбудови у 

м. Копичинці 

1923  -”- 

1680 Те ж про виплату грошей за вислугу років 

службовцеві повітового управління відбудови 

у м. Стрию Росткевичу Олександрові 

1923  -”- 

1681 Те ж про переміщення службовця повітового 

управління відбудови у м. Підгайці Шерінґера 

до повітового управління відбудови у м. За-

ліщики 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1682 Справа про переведення на іншу роботу 

службовця Сергієнка Андрія 

1923  польська 

1683 Те ж про сплату членських внесків службов-

цями повітових управлінь відбудови за 

страхування від нещасних випадків 

1923 - 1928  -”- 

1684 Те ж про підвищення на посаді інженера Пла-

вінського Януша 

1923  -”- 

Справа про дисциплінарне покарання за зловживання службовим становищем 

1685 службовця Блендке Юзефа 1923 - 1924  -”- 

1686 службовців Окружної дирекції відбудови у 

м. Луцьку  

1923 - 1926  -”- 

1687 службовців повітового управління відбудови у 

м. Рівне 

1923 - 1930  -”- 

1688 службовця повітового управління відбудови у 

м. Раві Руській Беняк Марію 

1923 - 1924  -”- 

1689 службовця Фіялкевича Юзефа 1923 - 1925  -”- 

1690 інженера Смуліковського   -”- 

Справа про зловживання службовим становищем службовцем повітового 

управління відбудови у 

1691 м. Копичинці Мандзюком Яном 1923 - 1925  -”- 

1692 м. Станіславові Галликом Яном  1923 - 1924  -”- 

1693 м. Горохові Гнєвошем Володимиром 1923  -”- 

1694 Те ж Полудневським Казимиром 1923 - 1925  -”- 

Щомісячні табелі роботи службовців повітового управління відбудови у 

1695 м. Ярославі 1923  -”- 

1696 м. Перемишлі 1923  -”- 

1697 м. Дрогобичі 1923  -”- 

1698 м-ку Рудки 1923  -”- 

1699 м. Городенка 1923  -”- 

1700 м. Тарнові 1923  -”- 

1701 м. Володимирі 1923  -”- 

1702 м. Бучачі 1923  -”- 

1703 м. Перемишлі 1923  -”- 

1704 м. Тернополі 1923  -”- 

1705 м. Бережани 1923  -”- 

1706 м. Броди 1923  -”- 

1707 м. Тарнові 1923 - 1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Щомісячні табелі роботи службовців повітового управління відбудови у 

1708 м. Перемишлі 1923 - 1924  польська 

1709 м. Станіславові за 1923 р. 1923 - 1924  -”- 

1710 м. Львові 1923 - 1924  -”- 

1711 м. Рогатині 1923  -”- 

1712 м. Самборі та м-ку Рудки 1923  -”- 

1713 м. Бучачі 1923  -”- 

1714 м. Камінка Струмилова 1923  -”- 

1715 м. Копичинці 1923  -”- 

1716 Те ж 1923  -”- 

1717 м. Броди 1923  -”- 

1718 м. Рогатині 1923  -”- 

1719 м. Богородчани 1923  -”- 

1720 м. Тернополі 1923  -”- 

1721 м. Броди 1923  -”- 

1722 м. Підгайці 1923  -”- 

1723 м. Броди 1923 - 1924  -”- 

1724 м. Перемишлі 1923 - 1924  -”- 

1725 м. Копичинці 1923 - 1924  -”- 

1726 Те ж 1923  -”- 

1727 м. Коломиї 1923  -”- 

1728 м. Бучачі 1923 - 1924  -”- 

1729 м. Рогатині 1923 - 1924  -”- 

Щомісячні табелі роботи службовців і робітників  

повітового управління відбудови у 

1730 м. Бережани 1923 - 1924  -”- 

1731 м. Ніско  1923  -”- 

1732 м. Зборові 1923 - 1924  -”- 

1733 м. Кременці 1923 - 1924  -”- 

1734 м. Рівне 1923 - 1924  -”- 

1735 м. Горлиці 1923  -”- 

1736 м. Тернополі 1923  -”- 

1737 м. Броди 1923  -”- 

1738 м. Рівне 1923  -”- 

1739 м. Дубно 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Щомісячні табелі роботи службовців і робітників  

повітового управління відбудови у 

1740 м. Рогатині 1923  польська 

1741 м. Стрию 1923  -”- 

1742 м. Бережани 1923  -”- 

1743 м. Перемишлі 1923  -”- 

1744 м. Дрогобичі 1923  -”- 

1745 м. Ковелі 1923  -”- 

1746 м. Львові 1923 - 1924  -”- 

1747 м. Бережани 1923 - 1924  -”- 

1748 м. Городенка 1923  -”- 

1749 м. Золочеві 1923  -”- 

1750 м. Дубно 1923  -”- 

1751 м. Камінка Струмилова 1923  -”- 

1752 м. Володимирі 1923  -”- 

1753 м. Стрию 1923  -”- 

1754 Те ж 1923  -”- 

1755 м. Львові 1923  -”- 

1756 м. Тарнові 1923  -”- 

1757 м. Львові 1923  -”- 

1758 м. Горохові 1923  -”- 

1759 Те ж 1923  -”- 

1760 м. Надвірна 1923  -”- 

1761 м. Перемишлі 1923  -”- 

1762 мм. Ковеля, Луцька, Ярослава 1923  -”- 

1763 м. Копичинці 1923  -”- 

1764 м. Дрогобичі 1923  -”- 

1765 м. Бучачі 1923  -”- 

1766 м. Станіславові 1923  -”- 

1767 м. Надвірна 1923  -”- 

1768 м. Бережани 1923  -”- 

1769 м. Золочеві 1923  -”- 

1770 м. Тарнові 1923  -”- 

1771 м. Кременці і відомості про виплату коштів за 

відрядження 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Щомісячні табелі роботи службовців повітового управління відбудови у 

1772 м. Дубно 1923  польська 

1773 м. Тернополі 1923  -”- 

1774 м. Володимирі 1923  -”- 

1775 м. Луцьку 1923  -”- 

1776 м. Горохові 1923  -”- 

1777 м. Підгайці 1923  -”- 

1778 м. Горохові 1923 - 1924  -”- 

1779 м. Жовкві 1923 - 1924  -”- 

1780 м. Рівне 1923  -”- 

1781 м. Стрию 1923 - 1924  -”- 

1782 м. Горохові 1923  -”- 

1783 м. Ковелі 1923  -”- 

1784 м-ку Рудки 1923  -”- 

1785 м. Ярославі 1923 - 1924  -”- 

1786 м. Надвірна 1923  -”- 

1787 м. Станіславові 1923  -”- 

1788 м. Володимирі 1923  -”- 

1789 м. Тернополі 1923  -”- 

Табелі роботи службовців повітового управління відбудови у 

1790 м. Дубно за вересень-жовтень 1923 р. 1923  -”- 

1791 м. Радехові за жовтень 1923 р. 1923  -”- 

1792 мм. Ніско і Луцьку і відомості про виплату 

коштів за відрядження за вересень 1923 р. 

1923  -”- 

1793 м. Копичинці зі звітом про виплату коштів за 

відрядження 

1923  -”- 

1794 м. Зборові 1923  -”- 

1795 Табелі роботи і рахунки на виплату коштів на 

відрядження робітників і службовців повіто-

вого управління відбудови у м. Чорткові 

1923  -”- 

1796 Зведені відомості витрат та табелі роботи ро-

бітників і службовців повітового управління 

відбудови у м. Жовква 

1923  -”- 

1797 Відомості на видачу заробітної плати службов-

цям Окружної дирекції відбудови у м. Луцьку 

1923  -”- 

1798 Те ж та звіти і зведені відомості витрат на ре-

монт будівлі товариства “Сокіл” у м-ку Янові 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1799 Відомості на видачу заробітної плати служ-

бовцям окружних дирекцій відбудови у 

мм. Львові, Станіславові і Тернополі 

1923  польська 

1800 Те ж на видачу заробітної плати службовцям і 

робітникам державних підприємств з обробки 

деревини на Персенківці 

1923 - 1924  -”- 

1801 Справа про виплату заробітної плати і пенсії 

службовцеві повітового управління відбудови 

у м. Тарнові Богусеві Олександрові 

1923 - 1924  -”- 

Справа про виплату заробітної плати 

1802 службовцям Окружної дирекції відбудови у 

м. Львові. Список 

1923  -”- 

1803 службовцеві тимчасового відділу самоуправ-

ління Корнелі Анжею 

1923  -”- 

1804 службовцеві повітового управління у м. Коло-

миї Піскозубові Янові 

1923  -”- 

1805 службовцям повітових управлінь відбудови  1923  -”- 

1806 службовцеві повітового управління відбудови 

у м. Львові Гучковському Володимирові 

1923  -”- 

1807 Листування службовця Щеповського Гліба з 

повітовим управлінням відбудови у м. Рівне 

про висилання документів автобіографічного 

характеру 

1923  -”- 

1808 Справа про відтермінування проходження вій-

ськової служби керівника повітового управ-

ління відбудови у м. Ніско Шудлера Кароля 

1923 - 1924  -”- 

1809 Заяви службовців Окружної дирекції відбудо-

ви у м. Львові з проханням виплатити аванс 

1923  -”- 

1810 Справа про виплату авансу службовцеві пові-

тового управління відбудови у м. Підгайці 

Ванчицькій Ірені 

1923  -”- 

1811 Те ж службовцеві Окружної дирекції відбудови 

у м. Тернополі Петровському Євгенові 

1923  -”- 

1812 Щомісячні фінансові звіти про витрату коштів 

на відрядження службовців повітового управ-

ління відбудови у м. Підгайці 

1923  -”- 

1813 Те ж у м. Чорткові 1923  -”- 

1814 Рахунки і зведені відомості про витрату коштів 

на відрядження службовців повітового управ-

ління відбудови у м. Станіславові 

1923  -”- 

1815 Рахунки видатків на відрядження службовців 1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1816 Рахунки на виплату коштів на відрядження 

службовців повітових управлінь відбудови за 

березень - травень 1923 року 

1923  польська 

1817 Заява водія Окружної дирекції відбудови у 

м. Луцьку Вальчука Владислава з проханням 

видати йому обмундирування 

1923  -”- 

1818 Табелі роботи і рахунки на виплату коштів на 

відрядження службовців повітового управлін-

ня відбудови у м. Рогатині за вересень 1923 р. 

1923  -”- 

Справа про виплату коштів на відрядження службовцям 

1819 повітового управління відбудови у м. Коломиї 1923 - 1924  -”- 

1820 Окружної дирекції відбудови у м. Львові 1923  -”- 

1821 службовцеві Окружної дирекції відбудови у 

м. Львові Войцікові Францискові 

1923  -”- 

1822 повітових управлінь відбудови  1923 - 1924  -”- 

1823 повітового управління відбудови у м. Коломиї 1923 - 1926  -”- 

1824 службовцеві Окружної дирекції відбудови у 

м. Львові Кумалі Вацлавові 

1923  -”- 

1825 повітового управління відбудови у м. Ковелі 1923  -”- 

1826 повітового управління відбудови у м. Підгайці 1923  -”- 

1827 повітового управління відбудови у м. Любомлі 1923  -”- 

1828 державних підприємств з обробки деревини на 

Персенківці 

1923  -”- 

1829 повітового управління відбудови у м. Любомлі 1923  -”- 

1830 службовцеві Окружної лісової інспекції у 

м. Коломиї Вацекові Францискові 

1923  -”- 

1831 повітового управління відбудови у м. Ряшеві 1923  -”- 

1832 повітового управління відбудови у м. Станіс-

лавові 

1923  -”- 

1833 повітового управління відбудови у м. Надвірна 1923 - 1924  -”- 

1834 повітового управління відбудови у м. Коломиї 1923 - 1924  -”- 

1835 Відомості повітового управління відбудови у 

м. Бережани про сплачені лісові податки 

фірмами. Квитанції 

1923  -”- 

Листування з повітовим управлінням відбудови у 

1836 м. Станіславові про сплату лісових податків 

власником лісових ділянок Рейбером Ізраїлем 

1923 - 1926  -”- 

1837 м. Кременці про стягнення лісового податку з 

власників лісів 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Листування з повітовим управлінням відбудови у 

1838 м. Ковелі про стягнення лісового податку з 

церковних і приватних лісів 

1923  польська 

1839 с. Микуличині про сплату лісових податків 1923 - 1926  -”- 

1840 м. Володимирі про стягнення лісового податку 

з власників лісових ділянок 

1923  -”- 

Справа про сплату 

1841 боргу власникові лісових ділянок Погорець-

кому за отриману деревину для повітового 

управління відбудови у м. Володимирі 

1923  -”- 

1842 коштів власникові лісової ділянки на пр. Ша-

леник Кемпфові Альбертові за ліс, зданий в 

рахунок податку 

1923  -”- 

1843 боргу власникові лісових ділянок Гнєвошеві 

Владиславу за отриману деревину для повіто-

вого управління відбудови у м. Золочеві 

1923  -”- 

1844 лісового податку власницею лісових ділянок 

на пр. Буще Андрієвою Геленою 

1923 - 1926  -”- 

1845 лісового податку фірмою “Ojkos” 1923 - 1927  -”- 

1846 лісового податку фірмою братів Грьодлів у 

с. Демня 

1923  -”- 

1847 Справа про встановлення розміру сплати лісо-

вого податку з приватних лісів графів По-

тоцьких 

1923 - 1926  -”- 

Справа про сплату лісового податку 

1848 власником лісових ділянок Федоровичем Єжи 1923 - 1925  -”- 

1849 Бартманським Казимиром 1923 - 1925  -”- 

1850 Богуцькою Марією у с.Соколів 1923 - 1926  -”- 

1851 акціонерним товариством лісової промисло-

вості у м. Любліні 

1923 - 1927  -”- 

Справа про стягнення лісового податку з 

1852 власників лісових ділянок Віслоцьких Броніс-

лава і Марії 

1923 - 1927  -”- 

1853 громади с. Микуловичі   1923  -”- 

1854 власника лісових масивів Сухестова Генрика 1923 - 1925  -”- 

1855 Справа про встановлення розміру лісового 

податку для фірми Каца Ізраїля у м. Радехові 

1923 - 1925  -”- 

1856 Те ж про встановлення розміру лісового подат-

ку для власника лісів Кароля Стефана у 

м. Живець 

1923  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1857 Справа про скаргу фірми “Przemysł Tuszowski” 

на завищений лісовий податок 

1923 - 1925  польська 

Обіжники і розпорядження 

1858 Міністерства громадських робіт і Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові 

1924  -”- 

1859 Те ж 1924  -”- 

1860 міністерств громадських робіт і фінансів 1924  -”- 

1861 міністерств громадських робіт, фінансів і Воє-

водського управління у м. Кракові 

1924 - 1925  -”- 

1862 Міністерства фінансів і Окружної дирекції 

відбудови у м. Львові про призначення пенсії 

службовцям 

1924  -”- 

1863 Міністерства громадських робіт і Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові 

1924  -”- 

1864 Те ж 1924  -”- 

1865 міністерств громадських робіт, фінансів і 

Окружної дирекції відбудови 

1924  -”- 

1866 Обіжники Окружної дирекції відбудови у 

м. Львові про порядок продажу складів з 

аукціону повітовими управліннями відбудови 

1924  -”- 

Балансовий звіт 

1867 Окружної дирекції відбудови у м. Львові 1924  -”- 

1868 Те ж 1924  -”- 

1869 повітового управління відбудови у м. Копи-

чинці 

1924  -”- 

1870 державних підприємств з обробки деревини у 

с. Кемпа (біля м-ка Розвадів) 

1924  -”- 

1871 державних підприємств з обробки деревини у 

м. Львові 

1924  -”- 

Фінансовий звіт 

1872 про прибутки і видатки господарського відділу 1924  -”- 

1873 повітового управління відбудови у м. Броди 1924  -”- 

1874 повітового управління відбудови у м. Стрию 

про витрату коштів на відрядження службовців 

1924 - 1925  -”- 

1875 Річні фінансові звіти за 1924 – 1925 рр. 1924 - 1929  -”- 

1876 Звіт про діяльність державних підприємств з 

обробки деревини у с. Кемпа (біля Розвадова) 

1924  -”- 

1877 Те ж повітового управління відбудови у м. Во-

лодимирі за 1923 – 1924 рр. 

1924 - 1925  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1878 Облікові відомості видатків Окружної дирекції 

відбудови у м. Львові  

1924 - 1925  польська 

1879 Відомості повітових управлінь відбудови про 

кількість інвентарного майна 

1924 - 1925  -”- 

1880 Книга реєстрації прибутків і видатків Фінан-

сової палати у м. Луцьку за 1924 р. 

1924 - 1925  -”- 

1881 Протоколи передачі інвентаря повітовим 

управлінням відбудови у м. Дубно повітовому 

староствові 

1924  -”- 

1882 Листування з Львівською окружною ревізій-

ною палатою про перевірку фінансово-госпо-

дарської діяльності Окружної дирекції відбу-

дови у м. Львові 

1924  -”- 

1883 Справа про перевірку фінансово-господарської 

діяльності повітового управління відбудови у 

м. Львові 

1924  -”- 

1884 Те ж Окружної дирекції відбудови у м. Львові 1924  -”- 

1885 Списки інвентаря повітового управління 

відбудови  

1924  -”- 

1886 Те ж повітових управлінь відбудови у мм. Збо-

рові та Золочеві 

1924  -”- 

1887 Списки внесків до Окружної дирекції від-

будови у м. Львові 

1924  -”- 

1888 Справа про надання кредитів Кеслерові 

Ізраїлеві на відбудову будинку у м. Лісько 

1924  -”- 

1889 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про отримання кредиту з Польського банку 

1924 - 1926  -”- 

1890 Справа про надання кредиту на відбудову шкіл 

у м. Тернополі 

1924 - 1925  -”- 

1891 Угода між державною скарбницею і Вонсов-

ським Романом про оренду земельних ділянок 

для складу будівельних матеріалів 

1924  -”- 

1892 Листування з Дирекцією державної залізниці у 

м. Львові і повітовим управлінням відбудови у 

м. Броди про сплату коштів за оренду 

земельних ділянок 

1924 - 1926  -”- 

1893 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Зборові про сплату коштів за оренду земель-

них ділянок Ліпскарові Ісааку і Ґольдштейнові 

Фейбішу 

 

 

1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1894 Справа про звільнення інженером Прусаке-

вичем Гнатом приміщень повітового управ-

ління відбудови у м. Луцьку 

1924 - 1925  польська 

1895 Те ж про передачу приміщень повітового 

управління відбудови у м. Судова Вишня 

поштовому управлінню 

1924 - 1925  -”- 

1896 Те ж приміщень Єгером Гнатом Окружній 

дирекції відбудови у м. Львові 

1924  -”- 

1897 Угоди між державною скарбницею і власни-

ками будинків про оренду приміщень 

1924  -”- 

Справа про сплату коштів за оренду приміщень повітового управління у 

1898 м. Заліщики Турнау Етелі 1924  -”- 

1899 м. Городку Баранові Якубові 1924  -”- 

1900 м. Луцьку, зайнятих службовцями повітового 

управління відбудови  
1924  -”- 

1901 м. Тернополі Коверницькому Валеріанові 1924 - 1926  -”- 

1902 м. Перемишлі Долголуській Серафимі 1924 - 1926  -”- 

1903 Справа про передачу складів повітовому 

управлінню відбудови товариством “Сільський 

господар” 

1924  -”- 

1904 Реєстри будівельних матеріалів, виданих пові-

товим управлінням відбудови у м. Горохові 

1924  -”- 

1905 Те ж у м. Ніско 1924 - 1925  -”- 

1906 Списки будівельних матеріалів, виданих у кре-

дит повітовому управлінню відбудови у м. Ко-

пичинці 

1924  -”- 

1907 Протоколи будівництва шкіл повітовими уп-

равліннями відбудови на території, яка була у 

їх підпорядкуванні 

1924  -”- 

1908 Протоколи будівництва шкіл у Ніському повіті 1924  -”- 

1909 Те ж передачі збудованих шкіл повітовими 

управліннями шкільним радам 

1924  -”- 

1910 Протоколи перебудови шкіл у Кременецькому 

повіті 

1924  -”- 

1911 Те ж перебудови шкіл повітовими управ-

ліннями відбудови  

1924  -”- 

1912 Те ж перебудови будинків у Стрийському 

повіті 

1924  -”- 

1913 Те ж будівництва народних домів і шкіл у 

Рудківському повіті 

1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1914 Протокол приймання-передавання будівельних 

матеріалів Тарнівським повітовим управ-

лінням відбудови державному дорожньому 

управлінню у м. Тарнові 

1924  польська 

1915 Те ж у м. Кременці 1924  -”- 

Відомості  

1916 повітових управлінь відбудови про кількість 

отриманих будівельних матеріалів від Кар-

патського лісового товариства 

1924  -”- 

1917 повітових управлінь відбудови про надану 

грошову допомогу службовцям 

1924  -”- 

1918 повітових староств про кількість виданих 

будівельних матеріалів потерпілим особам для 

відбудови 

1924 - 1925  -”- 

1919 Угода між Окружною дирекцією відбудови у 

м. Тернополі та Шатнером Гершем на доставку 

будівельного дерева 

1924 - 1927  -”- 

1920 Те ж між державними підприємствами з об-

робки деревини на Персенківці і Галицькою 

лісовою спілкою на купівлю будівельного лісу 

1924 - 1925  -”- 

Листування з Міністерством громадських робіт про 

1921 страйк на державних підприємствах з обробки 

деревини на Персенківці 

1924  -”- 

1922 продаж бараків повітовим управлінням відбу-

дови у м. Ніско громадському правлінню 

с. Ветлина 

1924 - 1929  -”- 

1923 продаж будівельного лісу державними підпри-

ємствами з обробки деревини у м-ку Розвадові 

1924  -”- 

1924 Листування з повітовими управліннями від-

будови про продаж будівельних матеріалів 

Геллер Хаві у м. Броди 

1924  -”- 

1925 Те ж з фірмою “Monitor” у м. Кракові про 

доставку запасних частин для двигуна 

1924 - 1925  -”- 

1926 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

виплату коштів державною скарбницею за 

будівельні матеріали для магістрату м. Залі-

щики 

1924 - 1926  -”- 

1927 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

виплату коштів лісництвові у с. Тур'я Велика 

за доставку будівельних матеріалів державним 

підприємствам з обробки деревини на 

Персенківці 

1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1928 Листування з повітовим староством у м. Збо-

рові про повернення Фухсом Ісааком позики, 

отриманої для відбудови будинку 

1924 - 1925  польська 

1929 Те ж з повітовим староством у м. Дрогобичі 

про повернення Фурманом Соломоном невико-

ристаної допомоги, отриманої для відбудови 

будинку 

1924 - 1925  -”- 

1930 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Рівне про видачу будівельного лісу гене-

ралові Пахуцькому і майстрові Раздієвському 

Броніславові 

1924  -”- 

1931 Те ж з повітовим староством і державним 

управлінням відбудови у м. Рівне про видачу 

будівельних матеріалів і допомогу для відбу-

дови будинків потерпілим особам. Списки осіб 

1924 - 1925  -”- 

1932 Те ж з повітовим староством у м. Володимирі 

про незаконне отримання будівельних матеріа-

лів мешканцями с. Риловиця 

1924 - 1925  -”- 

1933 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

передачу інвентаря Окружної дирекції відбу-

дови у м. Львові державному дорожньому 

управлінню у м. Золочеві 

1924  -”- 

1934 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Львові, Окружною дирекцією відбудови, Ре-

візійною палатою про нецільове використання 

будівельних матеріалів у Львівському повіті 

1924 - 1925  -”- 

Справа про доставку будівельних матеріалів 

1935 фірмою “Хата” державним підприємствам з 

обробки деревини на Персенківці 

1924 - 1925  -”- 

1936 повітовому управлінню відбудови у м. Стрию 

державними підприємствами з обробки дере-

вини на Персенківці 

1924  -”- 

1937 державним підприємствам з обробки деревини 

на Персенківці 

1924  -”- 

1938 Справа про сплату коштів за доставку буді-

вельного дерева фірмі «Falter i Dattner» дер-

жавними підприємствами з обробки деревини 

на Персенківці 

1924  -”- 

1939 Те ж про суперечку державної скарбниці з під-

приємцем Пашцером Бертольдом щодо 

доставки будівельного лісу Окружній дирекції 

відбудови у м. Станіславові 

1924  -”- 

1940 Те ж 1924 - 1925  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1941 Справа про надання будівельних матеріалів 

Обстові [Арнольду] у с. Яремче  

1924 - 1925  польська 

1942 Те ж про надання будівельного дерева особам, 

які потерпіли під час війни 

1924 - 1925  -”- 

1943 Те ж про перебудову школи у с. Рихтичі 1924  -”- 

1944 Те ж про будівництво Народного дому у 

с. Голоско 

1924  -”- 

1945 Те ж про перебудову костелу у м-ку Хотимирі 1924  -”- 

1946 Те ж про суперечку між державною скарб-

ницею і Зімендом Генохом щодо сплати коштів 

за доставлені будівельні матеріали 

1924 - 1930  -”- 

1947 Те ж про купівлю будівельних матеріалів пові-

товим управлінням відбудови у м. Станісла-

вові в купця Маєра Абрагама 

1924  -”- 

1948 Те ж про продаж будівельного лісу особам дер-

жавними підприємствами з обробки деревини 

на Персенківці 

1924 - 1926  -”- 

1949 Те ж про продаж інвентаря повітовим управ-

лінням відбудови у м. Копичинці 

1924  -”- 

1950 Те ж про передачу інвентаря повітовим управ-

лінням відбудови у м. Стрию податковому 

управлінню 

1924  -”- 

1951 Те ж про повернення Шмідт Геленою грошей, 

наданих державною скарбницею на будів-

ництво 

1924 - 1925  -”- 

1952 Те ж Бойковським Генриком грошей, неза-

конно отриманих для будівництва будинку 

1924 - 1925  -”- 

1953 Справа про надання допомоги Тірске Міхалові 

на будівництво будинку у м. Сокалі 

1924  -”- 

1954 Те ж про сплату коштів повітовими управ-

ліннями відбудови за доставку будівельних 

матеріалів фірмою С. Борака у м. Стрию 

1924  -”- 

1955 Те ж про сплату Пецух Юлією позики, 

отриманої на будівництво у м-ку Рудник 

1924 - 1929  -”- 

1956 Те ж про продаж бараків повітовим управлін-

ням відбудови у м. Борщові 

1924 - 1925  -”- 

1957 Протокол передачі бібліотеки Окружної дирек-

ції відбудови у м. Львові Ястшембському 

Юзефові 

1924 - 1925  -”- 

1958 Протоколи надання вузькоколійного майна 

повітовими управліннями відбудови держав-

ним дорожнім управлінням 

1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

1959 Листування з повітовим староством у м. Збо-

рові про доставку машин для виготовлення 

черепиці 

1924 - 1925  польська 

1960 Угода керівника Окружного управління дер-

жавних лісів у м. Львові з інженером Хлипа-

льським Каролем і фірмою “Koncern” про 

надання лісу в експлуатацію 

1924  -”- 

1961 Листування з державними підприємствами з 

обробки деревини у с. Кемпа про висилку 

балансових звітів 

1924 - 1925  -”- 

1962 Те ж з Дирекцією залізниці у м. Станіславові 

про експлуатацію вузькоколійки для переве-

зення будівельних матеріалів 

1924 - 1925  -”- 

1963 Протоколи продажу інвентаря повітового 

управління відбудови у м. Бучачі з аукціону 

1924  -”- 

Листування з повітовим управлінням відбудови  

1964 у м. Камінка Струмилова про продаж з 

аукціону бараків 

1924  -”- 

1965 про продаж з аукціону будівельних матеріалів 1924  -”- 

1966 у м. Чорткові про продаж з аукціону бараків 

повітовим управлінням відбудови у м. Борщові 

1924  -”- 

1967 у м. Луцьку про продаж з аукціону телефонних 

апаратів 

1924  -”- 

1968 про продаж з аукціону інвентаря 1924  -”- 

1969 Те ж 1924  -”- 

1970 Те ж 1924  -”- 

Справа про продаж з аукціону 

1971 будівельних матеріалів повітовим управлінням 

відбудови у м. Львові 

1924  -”- 

1972 Те ж у м. Рава Руська 1924  -”- 

1973 бараків повітовим управлінням відбудови у 

м. Підгайці 

1924  -”- 

1974 інвентаря повітовим управлінням відбудови у 

м. Станіславові 

1924  -”- 

1975 будівельних матеріалів повітовим управлінням 

відбудови у м. Львові 

1924  -”- 

1976 бараків повітовим управлінням відбудови у 

м. Теребовлі 

1924  -”- 

1977 інвентаря повітовим управлінням відбудови у 

м. Жовкві 

1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про продаж з аукціону 

1978 складів будівельних матеріалів на Персенківці 

повітовим управлінням відбудови у м. Львові 

1924  польська 

1979 складів повітовим управлінням відбудови у 

м. Перемишлі 

1924  -”- 

1980 бараків у м. Судова Вишня повітовим 

управлінням відбудови у м. Перемишлі 

1924  -”- 

Справа про продаж з аукціону бараків повітовим управлінням відбудови у 

1981 м. Самборі 1924 - 1925  -”- 

1982 м. Бережани 1924  -”- 

1983 м. Стрию 1924  -”- 

1984 м. Львові 1924  -”- 

1985 м. Рогатині 1924  -”- 

1986 м. Коломиї 1924  -”- 

1987 м.Богородчани 1924  -”- 

1988 м. Городенка 1924  -”- 

1989 м. Камінка Струмилова 1924  -”- 

1990 повітовими управліннями відбудови 1924 - 1927  -”- 

1991 м. Ярославі 1924  -”- 

1992 Справа про продаж з аукціону інвентаря 

повітовими управліннями відбудови 

1924  -”- 

1993 Те ж 1924  -”- 

Справа про продаж з аукціону інвентаря повітовим управлінням відбудови у 

1994 м. Жовкві 1924  -”- 

1995 м. Перемишлі 1924  -”- 

1996 м. Тернополі 1924  -”- 

1997 м. Бучачі 1924  -”- 

1998 м. Броди 1924  -”- 

1999 м. Ковелі 1924  -”- 

2000 м. Броди 1924  -”- 

2001 м. Галичі 1924  -”- 

2002 м. Надвірна 1924  -”- 

2003 м. Богородчани 1924  -”- 

2004 м. Бережани 1924  -”- 

2005 м. Зборові 1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про продаж з аукціону 

2006 інвентаря і будинків повітовим управлінням 

відбудови 

1924  польська 

2007 будівельних матеріалів повітовим управлінням 

відбудови 

1924  -”- 

2008 будівельних матеріалів повітовим управлінням 

відбудови у м. Рогатині 

1924  -”- 

2009 Те ж у м. Броди 1924 - 1925  -”- 

2010 будинків повітовим управлінням відбудови у 

м. Ярославі 

1924  -”- 

2011 Те ж у м. Перемишлі 1924  -”- 

2012 будинків у с. Острів повітовим управлінням 

відбудови у м. Львові 

1924  -”- 

2013 складів повітовим управлінням відбудови у 

м. Галичі 

1924  -”- 

2014 складів повітовим управлінням віддбудови у 

мм. Копичинці, Гусятині та м-ку Хоросткові 

1924  -”- 

2015 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про сплату заборгованості за доставку 

будівельного лісу Окружній дирекції відбудови 

у м. Берестя державними підприємствами з 

обробки деревини на Персенківці. Список 

матеріалів 

1924  -”- 

2016 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Станіславові про сплату заборгованості за 

столярні роботи у школах сс. Волосів і Фитків 

Андрієвичеві Олександрові 

1924  -”- 

2017 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

сплату заборгованості державній скарбниці 

виховничо-виправними установами у с. Пере-

дільниця  

1924 - 1926  -”- 

2018 Те ж з повітовим староством і повітовим 

управлінням відбудови у м. Городенка про 

погашення заборгованості Дікером Борухом 

1924 - 1925  -”- 

2019 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

суперечку державної скарбниці з інженером 

Шіндлером Каролем щодо сплати заборго-

ваності за оренду бараків у м. Ніско 

1924 - 1928  -”- 

2020 Справа про сплату заборгованості повітовим 

управлінням відбудови у м. Копичинці Бобе-

леві Войцехові за виконані столярні роботи у 

с. Бірки Малі 

1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

2021 Справа про сплату заборгованості фірмі 

“Leopold Feliks” за доставлені буді-вельні 

матеріали будівельним відділенням у м. Новий 

Санч 

1924 - 1926  польська 

Справа про суперечку між 

2022 державною скарбницею і повітовим управлін-

ням у м. Зборові щодо сплати заборгованості 

1924  -”- 

2023 державною скарбницею і орденом оо. домі-

ніканів у м-ку Підкамені щодо сплати забор-

гованості 

1924 - 1925  -”- 

2024 правлінням громади м. Надвірна і Міхнак 

Марією щодо поверненя бараків 

1924  -”- 

2025 Листування з повітовими управліннями від-

будови про ліквідацію складів 

1924  -”- 

Справа про ліквідацію  

2026 повітового управління відбудови у м. Надвірна 1924  -”- 

2027 Окружної дирекції відбудови у м.Львові 1924 - 1931  -”- 

2028 повітових управлінь відбудови на території 

Волинського воєводства 

1924 - 1926  -”- 

2029 повітового управління відбудови у м. Підгайці 1924 - 1926  -”- 

2030 повітового управління відбудови у м. Тарнові 1924 - 1925  -”- 

2031 Списки службовців Окружної дирекції відбу-

дови у м. Львові 

1924 - 1925  -”- 

2032 Те ж у мм. Львові, Тернополі, Кракові та ін. 1924  -”- 

2033 Списки поселенців Станіславівського повіту, 

які отримали будівельні матеріали 

1924  -”- 

2034 Списки осіб, які не сплати коштів за будівельні 

матеріали повітовому управлінню відбудови у 

м. Коломиї 

1924 - 1925  -”- 

2035 Те ж осіб, які отримали будівельну деревину 

від повітового управління відбудови у м. Рівне 

1924  -”- 

2036 Угоди між державною скарбницею і особами 

про приймання їх на роботу до Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові 

1924 - 1925  -”- 

2037 Те ж між повітовими управліннями відбудови і 

приватними особами про приймання їх на 

роботу 

1924  -”- 

2038 Справа про приймання на роботу Зволінського 

Станіслава до Окружної дирекції відбудови у 

м. Станіславові 

1924 - 1925  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

2039 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про переведення Савчука Євстахія з 

Окружної дирекції відбудови у м. Львові до 

Дирекції громадських робіт 

1924  польська 

2040 Справа про переведення техніка повітового 

управління відбудови у м. Ковелі Соуппера 

Юліуша до повітового управління відбудови у 

м. Володимирі 

1924  -”- 

2041 Те ж про передачу функцій керівництва повіто-

вим управлінням відбудови у м. Коломиї Піс-

козубом Яном Білецькому Тадеушові 

1924  -”- 

2042 Те ж про надання відпустки службовцеві пові-

тового управління відбудови у м-ку Розвадові 

Добровольському Тадеушові 

1924 - 1925  -”- 

2043 Те ж про передачу функцій куерівництва по-

вітовим управлінням відбудови у м. Ярославі 

повітовому управлінню відбудови у м. Ніско 

1924  -”- 

2044 Те ж про звільнення з роботи службовців по-

вітового управління відбудови у м. Дрогобичі 

1924  -”- 

2045 Те ж про звільнення службовця повітового уп-

равління відбудови у м. Стрию Савчинського 

Леона 

1924  -”- 

2046 Те ж про надання відпустки службовцеві Ок-

ружної дирекції відбудови у м. Львові Спаль-

тенштейнові Августові 

1924  -”- 

2047 Особова справа інженера-архітектора Воль-

пеля Романа 

1924  -”- 

2048 Справа про дисциплінарне покарання за зло-

вживання службовим становищем Грабовсь-

кого Теодора зі Зборова 

1924 - 1925  -”- 

2049 Те ж про покарання мешканців с. Лежахів за 

продаж невикористаних будівельних мате-

ріалів 

1924 - 1926  -”- 

Справа про дисциплінарне покарання за зловживання службовим становищем 

службовця 

2050 повітового управління відбудови у м. Рівне 

Геніковського Стефана 

1924 - 1926  -”- 

2051 Гановського Здіслава 1924 - 1925  -”- 

2052 Дубеля Яна 1924  -”- 

2053 Бутлера Юзефа 

 

 

1924 - 1926  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про зловживання службовим становищем 

2054 службовцями повітового управління відбудови 

у м. Стрию 

1924 - 1925  польська 

2055 керівником повітового управління відбудови у 

м. Горохові Зелінським Юзефом 

1924 - 1925  -”- 

2056 службовцями лісництва у с. Клевань під час 

видачі будівельного дерева 

1924 - 1925  -”- 

Щомісячні табелі роботи службовців повітового управління відбудови у 

2057 м. Зборові 1924  -”- 

2058 м. Львові 1924  -”- 

2059 м. Кременці 1924  -”- 

2060 м. Копичинці 1924  -”- 

2061 м. Бережани 1924  -”- 

2062 м. Тарнові 1924  -”- 

2063 м. Дубно 1924  -”- 

2064 м. Станіславові 1924  -”- 

2065 м. Жовкві 1924  -”- 

2066 м. Горохові 1924  -”- 

2067 Те ж 1924  -”- 

2068 м. Ніско 1924  -”- 

2069 м. Копичинці 1924  -”- 

2070 м. Перемишлі 1924  -”- 

2071 м. Горохові 1924  -”- 

2072 м. Дубно 1924  -”- 

2073 м. Кременці 1924  -”- 

2074 м. Чорткові 1924  -”- 

2075 м. Стрию 1924  -”- 

2076 м. Ковелі 1924  -”- 

2077 м. Чорткові 1924  -”- 

2078 м. Рівне 1924  -”- 

2079 м. Копичинці 1924  -”- 

2080 м. Зборові 1924  -”- 

2081 м. Перемишлі 1924 - 1925  -”- 

2082 м. Станіславові 1924  -”- 

2083 м. Луцьку 1924  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

2084 Щомісячні табелі роботи службовців пові-

тового управління відбудови у м. Броди 

1924  польська 

2085 Те ж керівника повітового управління від-

будови у м. Копичинці Сеника Леона 

1924  -”- 

2086 Відомості на виплату заробітної плати співро-

бітникам повітового управління відбудови у 

м. Чорткові 

1924  -”- 

2087 Те ж на виплату заробітної плати співробіт-

никам та зведені відомості видатків повітового 

управління відбудови у м. Дрогобичі 

1924  -”- 

2088 Листування з Фінансовою палатою у м. Львові 

про нарахування заробітної плати службовцям 

Окружної дирекції відбудови у м. Львові 

1924 - 1925  -”- 

2089 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

виплату заробітної плати службовцям Окруж-

ної дирекції відбудови у м. Львові за червень 

1924 року 

1924  -”- 

2090 Те ж про порядок виплати заробітної плати 

службовцям повітових управлінь відбудови 

1924  -”- 

2091 Те ж з Міністерством громадських робіт і 

Воєводським управлінням у м. Львові про 

розгляд справи службовця Луця Еріка про 

виплату йому заробітної плати 

1924 - 1925  -”- 

Справа про виплату заробітної плати службовцеві повітового управління 

відбудови у 

2092 м. Бучачі Мейснер Реґіні 1924 - 1925  -”- 

2093 м. Горохові Дідковському Еразмові 1924 - 1925  -”- 

2094 м. Тернополі Руденському Янові 1924  -”- 

2095 м. Ярославі Тейхманові Вавринцеві 1924  -”- 

2096 Справа про виплату заробітної плати служ-

бовцям Окружної дирекції відбудови у 

м. Львові за листопад 1924 року 

1924  -”- 

2097 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про виплату авансу службовцям повітових 

управлінь відбудови 

1924  -”- 

2098 Справа про виплату авансу службовцеві 

повітового управління відбудови у м. Ніско 

Шіндлерові Каролеві 

1924 - 1925  -”- 

2099 Звіти повітового управління відбудови у 

м. Копичинці про виплату коштів на службові 

відрядження 

 

1924 - 1925  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

2100 Фінансовий звіт керівника повітового управ-

ління відбудови у м. Бережани про витрату 

коштів на службові відрядження 

1924 - 1925  польська 

2101 Листування з повітовим управлінням відбу-

дови у м. Станіславові про порядок виплати 

коштів службовцям за відрядження 

1924 - 1925  -”- 

2102 Справа про виплату коштів за відрядження 

службовцеві Ханжевському Болеславові 

1924 - 1927  -”- 

Справа про виплату коштів за відрядження службовцям  

2103 повітового управління відбудови у 

м. Перемишлі 

1924 - 1925  -”- 

2104 повітового управління відбудови у м. Стрию 1924  -”- 

2105 повітового управління відбудови у м. Луцьку 1924  -”- 

2106 повітової комісії з надання допомоги у 

м. Камінка Струмилова 

1924  -”- 

2107 Листування з повітовим управлінням відбу-

дови у м. Тарнові про сплату лісового податку 

Лопуцькою Марією 

1924  -”- 

2108 Справа про встановлення розміру лісового 

податку з приватного лісу Сенкевича Збігнєва 

у с. Ропиця Польська 

1924 - 1925  -”- 

2109 Те ж про сплату лісового податку власницею 

лісових ділянок Довгалло Анною 

1924 - 1926  -”- 

2110 Те ж про встановлення розміру лісового 

податку з приватних лісів князя Любомирсь-

кого у м-ку Розвадові 

1924 - 1925  -”- 

2111 Те ж про розгляд справи власника лісових 

ділянок Ендельмаєра Нафталі щодо несплати 

ним лісового податку 

1924 - 1926  -”- 

2112 Те ж про скаргу Дембінської Марії на високе 

оподаткування лісових ділянок, знищених 

воєнними діями 

1924  -”- 

Обіжники і розпорядження 

2113 міністерств громадських робіт, фінансів і  Воє-

водського управління у м. Львові 

1925  -”- 

2114 міністерств внутрішніх справ, фінансів і  

Воєводського управління у м. Львові за 1926 р. 

1925 - 1926  -”- 

2115 міністерств внутрішніх справ, промисловості  

та торгівлі і Воєводського управління у 

м. Львові за 1926 р. 

 

1925 - 1926  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Обіжники і розпорядження 

2116 Міністерства внутрішніх справ і  Воєводського 

управління у м. Львові за 1926 р. 

1925 - 1926  польська 

2117 міністерств фінансів, праці та громадської 

безпеки і Воєводського управління у м. Львові  

1925 - 1926  -”- 

2118 про порядок проведення агітації щодо дер-

жавної позики. Листування з цього питання 

1925 - 1926  -”- 

2119 міністерств громадських робіт, фінансів і  Воє-

водського управління у м. Львові 

1925  -”- 

2120 Міністерства внутрішніх справ і Воєводського 

управління у м. Станіславові 

1925 - 1927  -”- 

2121 міністерств громадських робіт, фінансів і  Воє-

водського управління у м. Львові за 1926 р. 

1925 - 1926  -”- 

2122 Міністерства громадських робіт  1925  -”- 

2123 Звіт про фінансово-господарську діяльність 

державних підприємств з обробки деревини на 

Персенківці 

1925  -”- 

2124 Балансовий звіт Окружної дирекції відбудови 

у м. Львові 

1925  -”- 

2125 Те ж державних підприємств з обробки дере-

вини на Персенківці 

1925  -”- 

2126 Кошториси витрат Окружної дирекції відбу-

дови у м. Львові. Списки службовців 

1925  -”- 

2127 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про бюджет Окружної дирекції відбудови у 

м. Львові 

1925  -”- 

2128 Справа про передачу функцій повітового 

управління відбудови у м. Дубно повітовому 

управлінню відбудови у м. Луцьку 

1925 - 1926  -”- 

Справа про перевірку фінансово-господарської діяльності 

2129 повітового управління відбудови у м. Ковелі 1925  -”- 

2130 державних підприємств з обробки деревини на 

Персенківці 

1925  -”- 

2131 Те ж 1925  -”- 

2132 Окружної дирекції відбудови у м. Львові 

Окружною ревізійною палатою 

1925  -”- 

2133 державних підприємств з обробки деревини на 

Персенківці Окружною ревізійною палатою 

1925  -”- 

2134 Окружної дирекції відбудови у м. Львові 

 

1925 - 1926  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

2135 Справа про ліквідацію повітового управління 

відбудови у м. Тарнові 

1925  польська 

2136 Те ж 1925  -”- 

2137 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про надання кредитів Окружній дирекції 

відбудови у м. Львові 

1925  -”- 

2138 Те ж з Міністерством громадських робіт і 

повітовими староствами про надання кредитів 

Окружній дирекції відбудови у м. Львові 

1925  -”- 

2139 Справа про сплату коштів Фухсові Ісаакові за 

оренду приміщення повітовим управлінням 

відбудови у м. Зборові 

1925  -”- 

2140 Те ж про розгляд заяв поселенців про поста-

чання будівельних матеріалів з державних під-

приємств з обробки деревини на Персенківці 

1925 - 1927  -”- 

2141 Те ж 1925 - 1926  -”- 

2142 Те ж про постачання будівельного дерева дер-

жавними підприємствами з обробки деревини 

на Персенківці особам, які потерпіли під час 

війни у Зборівському повіті 

1925  -”- 

2143 Те ж про постачання будівельного дерева осо-

бам, які потерпіли під час війни у Любомль-

ському повіті 

1925  -”- 

2144 Те ж про суперечку між державною скарбни-

цею і фірмою “Korpus” щодо постачання вапна 

1925  -”- 

2145 Те ж про доставку будівельних матеріалів фір-

мою “Fussman i spółka” правлінню маєтків 

Тарковського Здіслава у с. Дзіків  

1925 - 1927  -”- 

2146 Те ж про доставку будівельного лісу повітовим 

управлінням відбудови у мм. Коломиї та 

Косові Гершем Ернестом 

1925 - 1926  -”- 

2147 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про надання будівельних матеріалів посе-

ленцям у Сокальському повіті 

1925  -”- 

2148 Те ж про видавання будівельних матеріалів 

поселенцям 

1925 - 1926  -”- 

2149 Справа про доставку готових будинків інже-

нером Цибульським повітовому управлінню 

відбудови у м. Самборі 

1925 - 1926  -”- 

2150 Те ж про продаж з аукціону інвентаря держав-

них підприємств з обробки деревини на Пер-

сенківці 

1925  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

2151 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про надання будівельного лісу Розенбаумам 

Соломонові, Фейзі та Естер, які потерпіли під 

час війни 

1925  польська 

2152 Справа про будівництво військових бараків у 

с. Задвір'є 

1925  -”- 

2153 Листування з староством у м. Дрогобичі та 

державним архітектурним управлінням у 

м. Львові про будівництво бараків для безро-

бітних у мм. Дрогобичі та Львові 

1925 - 1933  -”- 

2154 Справа про надання грошової допомоги Бі-

ликові Павлові для будівництва у м. Зборові 

1925  -”- 

2155 Те ж про розгляд заяв поселенців про повер-

нення грошей староством у м. Станіславові за 

неотримані будівельні матеріали 

1925 - 1926  -”- 

2156 Листування з повітовими староствами про по-

вернення особами грошової допомоги, наданої 

їм на будівництво 

1925 - 1926  -”- 

2157 Справа про повернення Мермановими Яном і 

Марією грошової допомоги, отриманої на 

будівництво 

1925 - 1927  -”- 

2158 Угоди державних підприємств з обробки дере-

вини на Персенківці з фірмою «Хата» на 

купівлю будівельного лісу  

1925  -”- 

2159 Те ж з фірмою “Doner” 1925  -”- 

2160 Протоколи передачі Міністерством громадсь-

ких робіт Міністерствові землеробства дер-

жавних підприємств з обробки деревини у 

с. Кемпа (коло Розвадова) 

1925  -”- 

2161 Справа про будівництво школи у с. Чорнушо-

вичі повітовим управлінням відбудови у 

м. Львові 

1925  -”- 

2162 Те ж про будівництво неврологічної клініки у 

м. Львові 

1925 - 1929  -”- 

2163 Те ж про суперечку між державною скарб-

ницею і Польським промисловим об'єднанням 

у м. Кракові щодо сплати заборгованості за 

доставку будівельного лісу 

1925 - 1926  -”- 

2164 Те ж про сплату заборогованості повітовому 

управлінню відбудови у м. Зборові Ліндером 

Хаїмом 

 

 

1925  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

2165 Листування з Міністерством громадських ро-

біт про оплату коштів за шафи Спілкою театрів 

і хорів у м. Львові державним підприємствам з 

обробки деревини на Персенківці 

1925 - 1926  польська 

2166 Справа про суперечку між державною скарб-

ницею і Кв'ятковським Яном та Ґлязером 

Франциском Ксаверієм щодо виплати їм 

грошей за виконані роботи 

1925 - 1931  -”- 

2167 Протоколи передачі інвентаря Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові Ястшембському 

Юзефові 

1925  -”- 

2168 Листування з повітовим староством у м. Дубно 

про сплату коштів за паливо Іваницьким Вла-

диславом правлінню маєтків графині Шува-

лової 

1925  -”- 

2169 Списки поселенців Рогатинського і Жидачівсь-

кого повітів, які отримали будівельні матеріали 

1925  -”- 

2170 Те ж службовців Окружної дирекції відбудови 

у м. Львові, які отримали аванс 

1925 - 1926  -”- 

2171 Те ж поселенців, які отримали будівельні мате-

ріали 

1925 - 1926  -”- 

2172 Справа про приймання на роботу до повіто-

вого управління відбудови у м. Самборі Хрус-

целя Віктора 

1925 - 1926  -”- 

2173 Те ж до повітового управління відбудови у 

м. Жидачеві Іжицького Юзефа 

1925  -”- 

2174 Щомісячні табелі роботи службовців пові-

тового управління відбудови у м. Горлиці 

1925  -”- 

2175 Справа про виплату заробітної плати службов-

цям Окружної дирекції відбудови у м. Львові 

за липень 1925 року 

1925  -”- 

2176 Те ж керівникові повітового управління відбу-

дови у м. Луцьку Рачинському Янушеві 

1925  -”- 

2177 Справа про виплату авансу службовцеві пові-

тового управління відбудови у м. Жовкві 

Рішкові Станіславові 

1925  -”- 

2178 Те ж про виплату коштів на відрядження 

службовцеві Окружної дирекції відбудови у 

м. Львові Пшетацькому Мар'янові 

1925  -”- 

2179 Те ж службовцеві державних підприємств з 

обробки деревини на Персенківці Вітковсь-

кому Олександрові 

 

1925 - 1926  -”- 



№ п/п Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова 

док-тів 

Справа про сплату лісового податку 

2180 орденом оо. кармелітів у м. Коломиї 1925 - 1926  польська 

2181 Шембеком Юзефом Гілярієм 1925  -”- 

2182 власниками лісових ділянок 1925 - 1926  -”- 

2183 фірмою братів Грьодлів у м. Сколе 1925  -”- 

2184 власником лісових ділянок у с. Бахів Маєвсь-

ким Анжеєм 

1925  -”- 

                                                     

 

В опис внесено 2184 (дві тисячі сто вісімдесят чотири) справи з № 1 по №  2184. 

Опис склала архіваріус                                                                           Боднар 

8 грудня 1953 року 

 

 

В опис внесено 2185 (дві тисячі сто вісімдесят п'ять) справ з № 1 по №  2185, у тому 

числі літерні справи №№ 240а, 1042а; пропущений № 292. 

Опис перевірила зав. архівосховищем                                                   Вантух 

23.12.1957  
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Завідувач сектору обліку документів                                                       Т. П. Семенів 

Завідувач сектору зберігання                                                                    Т. О. Шевчук 

2020 рік 

 

 

 

 

 



ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

Абрамович Антон, службовець   813 

Агопсович Казимир, підприємець   388 

Адамчик Ян (Іван), службовець   795 

Акерман Ада   679 

Амброзяк Юзеф (Йосип, Йосиф), підприємець   1565 

Андрієвич Олександр, столяр   2016 

Андріїв Гелена (Олена), власниця лісових ділянок   1844 

Аратин Лейзор, службовець   1164 

Арнольд Натан, власник цегельні   1403 

 

Бандровський Вітольд   458 

Баран Якуб   1899 

Бардак Василь, столяр   895 

Бартманський Казимир, власник лісових ділянок   1094, 1849 

Бартфельд, підприємець   1348 

Бачинський Едвард, власник лісових ділянок   495 

Бекенрот Мейлех, підприємець   653 

Бендель Самуїл, підприємець   1320, 1431 

Бенько Вавринець (Лаврентій)   707 

Беняк Марія, службовець   1688 

Берначек, власник цегельні   459 

Бернгардт Генрик   1213 

Берфейн Маврицій, підприємець   390 

Бєлянський Євгеній, інженер   211, 1142 

Бігановський Зигмунд, службовець   802 

Білецький Тадеуш (Тадей), службовець   2041 

Білик Павло   2154 

Біцкель Ісаак, власник цегельні   448, 1436 

Біттер Гедалій, підприємець   462 

Блендк[о] Юзеф (Йосип, Йосиф), службовець   1685 

Блащак Стефан, службовець   1642 

Блох Шепсель, підприємець   1259 

Бобель Войцех, столяр   2020 

Богус Олександр, службовець   1801 

Богуцька Марія, власниця лісових ділянок   1850 

Бойковський Генрик   1952 

Борак Адольф, підприємець   452 

Борак Селіг, підприємець    1562, 1954 

Боргеніхт Леон, службовець   803 

Борковська Ельжбета (Єлизавета), власниця лісових ділянок   1091 

Брей Кароль, службовець   800 

Бронштейн Зейвель, власник лісопильні   298 

Брунарський Станіслав, [службовець]   1647 

Будзінський Віктор, інженер   1668 



Бужинський Тадеуш (Тадей), власник лісових ділянок   394 

Бутлер Юзеф (Йосип, Йосиф), службовець   2053 

Бухман Вольф, підприємець   1539, 1543 

Бялобжеський Зигмунд   738 

 

Вайнер Горовіц    1092 

Валь, власник лісопильні   1368 

Вальтож Єва   526 

Вальчук Владислав, водій   1817 

Ванчицька Ірена, службовець   1810 

Вацек Франциск, службовець   1830 

Вейнгартен Емануель, власник цегельні   466, 1557 

Вейс [Ельякін]   467 

Вайсман-Завидовський Владислав, власник лісових ділянок   1085 

Вейстрейх Бертольд   1327 

Вєжховський Вітольд, службовець   995 

Вишницький Василь, інженер   1603 

Вігдорович Перль   1242 

Вільгельмін Кароль   1225 

Віслоцька Марія, власниця лісових ділянок      1852 

Віслоцький Броніслав, власник лісових ділянок      1852 

Вітковський Олександр, службовець   2179 

Віцкель Хаїм   1243 

Вішнєвський Станіслав, підприємець   1548, 1550 

Возняк Валента   1597 

Войтович Яніна, співробітник   846 

Войцеховський Антон, службовець   793 

Войцік Франциск, службовець   1821 

Волконський Олександр, князь   689 

Вольпель Роман, інженер   1461, 2047 

Вольф Зигмунд, власник лісопильні   375, 1360 

Вонсовський Роман   1891 

Врах Владислав, підприємець   1424 

Вронські, підприємці   399 

Врублевський Антон, службовець   855 

Вурм Чеслав, службовець   1674 

Вятр Владислав, службовець   877 

 

Габер Самуїл, підприємець   736 

Гаєк Оттон, службовець   742 

Гайсельбек Рахіль   727 

Галлик Ян (Іван), службовець   1692 

Гальперн Адольф, підприємець   343, 522 

Гамота Ян (Іван), службовець   991 

Гановський Здіслав, службовець   2051 

Гартман Станіслав     890 



Гаусман Нафталі, власник цегельні   1403 

Гебус Методій, співробітник   844 

Гейцман Мар'ян, інженер   733 

Геконський Фелікс, службовець   891 

Геллер Хава   1924 

Гельптух Герман, службовець   815 

Геніковський Стефан, службовець   2050 

Гепперт Станіслав   1221 

Гербеґ Едвард, службовець   812 

Герш Ернест, [підприємець]   2146 

Гешкак Олександр, службовець   1664 

Гіллекай Владислав, [службовець]   1648 

Гіркавська Стефанія, [службовець]   1659 

Гірт Мозес, підприємець   1358 

Глесіґер Філіп, підприємець   515 

Глібчук Микола   882 

Гнєвко Володимир, власник цегельні   456, 1246 

Гнєвош Владислав, підприємець   1430, 1843 

Гнєвош Володимир, службовець   1693 

Голдза Гнат, службовець   864 

Голомб Франциск   172 

Гомолінський Петро, службовець   1642, 1665 

Городинський Леон, власник лісових ділянок   293 

Горшер Шая, власник лісових ділянок   297 

Готліб Самсон, підприємець   483 

Гоян Міхал (Михайло), співробітник   851 

Грабовський Теодор, службовець   2048 

Граєр Хаїм, підприємець   1261, 1436 

Грель Міхал (Михайло)   408, 504 

Гринишак Клеменс (Климентій)   734 

Гринцевич Петро, [службовець]   1650 

Гріффель Лейзор, підприємець   471 

Грудер Маєр, підприємець   1339, 1352 

Грунберґ Ісаак, підприємець   1531 

Грунфельд Станіслав, підприємець   407, 414 - 416, 1425 

Грьодель, брати (“Groedel, B-cia”), підприємці   1362, 1372, 1414, 1846, 2183 

Гулейчук Микола, службовець   1008 

Гумовський Юзеф (Йосип, Йосиф), службовець   854 

Гурковський Владислав, [службовець]   1660 

Гурський Віктор, співробітник   833 

Гучковський Володимир, службовець   1806 

 

Ґлязер Франциск Ксаверій   2166 

Ґляссер, підприємець   120 

Ґольдберґ, підприємець   1080 

Ґольдштейн Абрагам, власник лісопильні   475 



Ґольдштейн Кальмус, підприємець   417 

Ґольдштейн Фейбіш   1893 

Ґольдштейн Юзеф, власник лісопильні   475 

Ґросс, підприємець   1426 

 

Датнер, підприємець   1938 

Дембінська Марія, власниця лісових ділянок   2112 

Денстаг Юда, власник лісових ділянок   1093 

Дідковський Еразм, службовець   2093 

Дікер Борух   2018 

Дінова Фаня, підприємець   533 

Добжеховський, підприємець   1322 

Добровольський Тадеуш (Тадей), службовець   2042 

Довгалло Анна, власниця лісових ділянок   2109 

Долголуська Серафима   1902 

Домославський, підприємець   1313 

Дроп Мартин, співробітник   837 

Дубель Ян (Іван), службовець   2052 

Дурдак, підприємець   460 

Душинська Яніна, службовець   798 

 

Едельсбург Адольф   463 

Елієв Дем'ян, службовець   1679 

Енгельберґ Маєр   1258 

Ендельмаєр Нафталі, власник лісових ділянок   2111 

 

Єгер Гнат   1896 

Єлінський Адольф, каменяр   619 

 

Жихевич Євстахій, співробітник   848 

 

Забєжевський Адольф, службовець   857, 1676 

Задорецький Казимир, службовець   731 

Заклинський Міхал (Михайло)   703 

Закшевський, підприємець   1313 

Засовський Стефан, службовець   814 

Заяць Станіслав, службовець   1642 

Заяць Ян (Іван), службовець   857 

Зволінський Станіслав, [службовець]   2038 

Зелінський Юзеф (Йосип, Йосиф), службовець   2055 

Зельман Юзеф, підприємець   354 

Зіменд Генох   1946 

Зінґлер, підприємець   391, 439, 1361 

Зіневич Ян (Іван)   677 

Зомерштейн Якуб, власник лісових ділянок   1095 

 



Іваницький Владислав   2168 

Іжицький Юзеф (Йосип, Йосиф), [службовець]   2173 

Ізраєлович Герман   1240 

Ільницький Франциск, службовець   671 

Інлендер Віктор   188 

 

Кавецький Роман, інженер   883, 1672 

Кагане Леон, підприємець   1158 

Казимирович Антон   1600 

Кал[ін]ка Ян (Іван), інженер   886 

Калита Ян (Іван)   523 

Камелер Герман, підприємець   1296 

Канарек Еліаш (Ілля), власник лісових ділянок   1082 

Каньчуґер Кальман, підприємець   451 

Кароль Стефан, власник лісових ділянок      1856 

Картель Людвик, службовець   1006 

Касвінер Герш, підприємець   385, 500, 1333 

Кац Ізраїль, підприємець   1855 

Кацик Станіслав, службовець   1663 

Каштелевич Фелікс, власник лісових ділянок   655 

Кв'ятковський Вацлав, службовець   809 

Кв'ятковський Ян (Іван)   2166 

Кв'ятковський, підприємець   120 

Кельман Юзеф   304, 1285 

Кемпф Альберт, власник лісової ділянки   1842 

Кернер Селіг, підприємець   468 

Кеслер Ізраїль   1888 

Кжижановський Чеслав, директор   866 

Кіршнер Гецль, підприємець   451, 1412, 1554 

Кіскозуб Кароль, службовець   1066 

Клейн Зигмунд, підприємець   364, 514, 1375 

Климович Августин, службовець   743 

Клінґер, підприємець   426, 506, 680, 1260, 1267, 1351 

Клопотовська Регіна, [службовець]   1658 

Кльоцек Євгеніуш (Євген), співробітник   845 

Клявфельд Гнат, підприємець   371 

[Кляйн] Зигмунд див. Клейн Зигмунд 

Кнолль Герш, підприємець   535 

Ковальська Стефанія, [службовець]   1661 

Ковальчик Юзеф (Йосип, Йосиф), службовець   796 

Ковальчук Ян (Іван), службовець   849, 1671 

Ковалюк Микола, [службовець]   1644 

Коверницький Валеріан   1901 

Коглер Павло, підприємець   527 

Козень Адам, службовець   1670 

Козік Фелікс, службовець   1666 



Козловська Марія   160 

Козловський Станіслав, [службовець]   1649 

Колгоровський Станіслав, власник лісових ділянок   1088 

Колодій Павло, службовець   893 

Комарницький Август, підприємець   435, 1255 

Комісарук Теодор, столяр   603 

Кондратовський, підприємець   1322, 1422 

Кононець Віра   824 

Копійчук Теодор, службовець   1005 

Корнеля Анжей, службовець   1803 

Косінський Зигмунд, технік-будівельник   852 

Косткевич Владислав, інженер   733 

Кострес Єжи   487 

Коцек Адам, [службовець]   1643 

Краузе, власник лісових ділянок   536 

Крейсберґ, підприємець   528 

Крижанівський Чеслав див. Кжижановський Чеслав 

Крилошанський Станіслав, технік   887 

Крісс, підприємець   1348 

Крокош Олександр, службовець   1002 

Кронштейн Генрик, підприємець   1530 

Крость-Рокицький Ґжеґож, службовець   810 

Крупський Адам, службовець   1678 

Кузніцький Еміль, підприємець   493 

Кужер Еміль, службовець   1003 

Кулаковський Броніслав, службовець   874 

Кумала Вацлав, службовець   1824 

Куречко Анна   366 

Куровський Чеслав, [службовець]   1651 

Курчак Ядвіга   1245 

Кутин Веніамін, підприємець   482 

 

Ласкось Петро, підприємець   478 

Левандовський Мар'ян, технік   829 

Ледуховська Марія, власниця лісових ділянок   1332 

Ленартович Леон, службовець   822 

Лесняк Франциск, підприємець   393 

Лехтенберґ Ісаак, підприємець   499 

Лисий Микола   461 

Ліблік Шулім   661 

Ліпніцький Леон, підприємець   419 

Лін Володимир, підприємець   605 

Ліндер Хаїм   2164 

Ліпскар Ісаак   1893 

Ліскевич Микола, підприємець   453 

Лобкович Едвард, підприємець   652 



Лопуцька Марія   2107 

Луняк Франциск, підприємець   441 

Луць Ерік, службовець   805, 2091 

Луцький Міхал (Михайло), власник лісових ділянок   1086 

Лучаковський Тадеуш (Тадей), службовець   1563 

Лушпінський Франциск, службовець   860 

Любомирський, князь   1083, 2110 

Лямм Соломон, власник лісопильні   534 

Ляндау, підприємець   1080 

Ляутернахт А., підприємець   1409 

Ляутман Лейба, власник нафтової свердловини   730 

Ляховський   420 

Ляшковський Костянтин   1501 

 

Мадей Якуб, депутат Сейму   334 

Маєвський Анжей   2184 

Маєвський Петро, [службовець]   1656 

Маєвський Юзеф (Йосип, Йосиф), службовець   856 

Маєр Абрагам, купець   1947 

Маєрський Казимир, службовець   799 

Маковський Юзеф (Йосип, Йосиф), підприємець   444 

Максимович Вітольд, службовець   794 

Малачинський Юзеф (Йосип, Йосиф), співробітник   840 

Малиновська Марія   1605 

Малиновська Олександра, співробітник   838 

Маляр Ізидор, підприємець   1038 

Мандзюк Ян (Іван), службовець   1657, 1691 

Марак Ян (Іван), комірник   1432 

Маргулес Маркус   1227, 1228 

Маргулес Хая   728 

Марф'як Теодор   1485 

Матієвська Станіслава, службовець   806 

Матковський Ян (Іван), власник лісових ділянок   1089 

Мацюк Микола, власник столярної майстерні   336, 1564 

Мачуга Юзеф (Йосип, Йосиф), Юліуш (Юлій), службовець   825, 1004 

Маштальський, підприємець   1322, 1422 

Мейснер Реґіна, службовець   2092 

Меламед Мошко   1441 

Мелень Олександр, службовець   994 

Мерман Марія   2157 

Мерман Ян (Іван)   2157 

Мерсталлінґер Франциск   457 

Микитів Войцех   737, 739 

Мишталь Войцех   1212 

Міхнак Марія   2024 

Мініх Станіслав   412 



Міончинський Болеслав   1084 

 

Монастерський Стефан, підприємець   1316, 1346, 1347, 1540, 1541 

Моравський Адам, підприємець   1317 

Мороз Адам, [службовець]   1654 

Мощиця Дмитро   715 

Мюнцер, підприємець   506, 680, 1260, 1351 

 

Нєвядомский Ян (Іван), службовець   862 

Нєдзвєцький Адольф, службовець   993 

Нємчевський Владислав, службовець   868, 1178 

Новосвєцький Зигмунд   1235 

Нойберґ Ізидор   163 

Нойберґер Марія, службовець   819 

Носкевич Тадеуш, службовець   874 

Нуссбаум Гнат, підприємець   361 

 

Обст [Арнольд]   1941 

Овадюк Едмунд, службовець   1642 

Огінський Мар'ян, службовець   867 

Олексевич Мартин   1598 

Опольський Адам   1567 

Остерман, підприєиець   391, 439, 1361 

Оссолінський Артур, службовець   997 

Островський Кароль, службовець   889 

 

Пазірський Людвик, власник цегельні   512 

Палидвір Леон, співробітник   841 

Пацей Стефан, співробітник   834 

Пахуцький   1930 

Пашцер Бертольд, підприємець   1939, 1940 

Пеляш Юзеф (Йосип, Йосиф), власник цегельні   488 

Перчик Міхал (Михайло)   408 

Петровський Євген, службовець   1811 

Пецух Юлія   1955 

Пирчак Міхал (Михайло)   504 

Піскозуб Ян (Іван), службовець   1804, 2041 

Плавінський Януш, інженер   1684 

Площак Франциск, підприємець   1460 

Площак Ян (Іван), службовець   885 

Погорецький, власник лісових ділянок      1841 

Подгорецький Міхал (Михайло), співробітник   847 

Познанський Кароль, власник цегельні   387, 1359 

Покуцький, підприємець   1385 

Полатайко Юрко (Юрій)   600 

Поліцер Бертольд, підприємець   423, 676 



Полудневський, службовець   1155, 1174, 1694 

Поляк Ірена, службовець   859 

Поляк Людвик, службовець   820, 1667 

Попель Станіслав, службовець   1677 

Попович Еліаш (Ілля), службовець   1064 

Потоцький Альфред, граф   1257 

Потоцькі, графи   1847 

Похмурський Василь   1257 

Прокопович Северин, комірник   704 

Прусакевич Гнат, інженер   1894 

Пруський Фелікс   740 

Пухайда Станіслав, підприємець   478 

Пфеффер Якер (Pfeffer Jaker), підприємець   1404 

Пшетацький Мар'ян, службовець   2178 

Пшибильський Болеслав   187 

 

Раздієвський Броніслав   1930 

Райтар Тадеуш (Тадей), технік-будівельник   826 

Рась Міхал (Михайло), службовець   817 

Ратай Кароль   153 

Раціборський Владислав, службовець   1229 

Рачинський Януш, службовець   2176 

Редліх Маркус, підприємець   1411 

Рей Марія, власниця лісових ділянок   1087 

Рейбер Ізраїль, власник лісових ділянок      1836 

Рейнґольд, підприємець   1260, 1351 

Рибіцька Ванда, службовець   1602 

Рижий Єжи, практикант   875 

Рогатин Маркус, власник цегельні   443 

Рішко Станіслав, службовець   2177 

Розенбаум Естер   2151 

Розенбаум Соломон   2151 

Розенбаум Фейга    2151 

Рокицький Ґжеґож див. Крость-Рокицький Ґжеґож 

Росткевич Олександр, службовець   930, 1675, 1680 

Рот Абрагам, службовець   821 

Рубель Е., підприємець   440, 1256 

Рубінштейн Іонаш, власник цегельні   1376 

Рубіцький Юзеф (Йосип, Йосиф), службовець   1604 

Руденський Ян (Іван), службовець   2094 

Рудковський Орест, лісничий   853 

Рудницький Адам   445 

Русбенбауер Станіслав, службовець   888 

 

Савіцький Тітус (Тит), службовець   818 

Савчинський Леон, службовець   1062, 2045 



Савчук Євстахій, [службовець]   2039 

Сакович Леонард, службовець   816 

Сандбак Лейба, власник будинку   1241 

Сарна Станіслав, службовець   1065 

Сафран, підприємець   1348 

Свідер Антоній   737 

Сегаль Давид   1536 

Семенський Ян, власник лісових ділянок   427 

Сеник Леон, інженер   701, 2085 

Сеніцька Аліна, службовець   797 

Сенкевич Збігнєв, власник лісових ділянок      2108 

Сергієнко Андрей (Андрій), службовець   1682 

Сідельник Андріан   1606 

Скиба Міхал (Михайло), службовець   1637 

Скиба Франциск, службовець   843 

Скроботович, інженер   1063 

Слєнчак Войцех   673 

Слоніцька Дорота, власниця лісових ділянок   1095 

Смуліковський, службовець   1633, 1690 

Собкевич Марія, службовець   823 

Собот Здіслав, власник лісових ділянок   367 

Созанський Тадеуш, власник лісових ділянок   447 

Сокаль Леон, підприємець   1379 

Сокаль Міхал (Михайло), підприємець   1379 

Сокович Леонард, службовець   1174 

Соловський Леопольд, підприємець   530 

Сольський Никодим   1331 

Сорокевич, священик   1483 

Соупер Юліуш (Юлій), службовець   804, 2040 

Спальтенштейн Август, службовець   2046 

Спет Ян, підприємець   1402 

Стейнвужель Мойзес, підприємець   1357 

Стейнер Соломон, столяр   1561 

Стейнфельд Франкель, підприємець   524 

Стемшинський Владислав, службовець   869 

Столярський Владислав, підприємець   1507 

Ступницькі   1099 

Сухестів Генрик, власник лісових ділянок      1854 

 

Танненбаум Ізидор, підприємець   299, 516, 1419 

Тарковський Здіслав   2145 

Тейхман Вавринець, службовець   2095 

Тиханович, підприємець   1284 

Тірск Міхал (Михайло)   1953 

Торн Зіманд, підприємець   511 

Тріщук Василь   882 



Тузяк Емілія   863 

Тузяк Франциск, службовець   863 

Тулач Франциск, майстер   604, 1653 

Тулецький Ян, службовець   884 

Турнау Етель   1898 

 

Уєвський Роман, власник лісових ділянок   1094 

 

Фалінський Ян, співробітник    832 

Фальбомер Юзеф, підприємець   435, 1255 

Фалькевич Броніслава, співробітник   850 

Фальтнер, підприємець   1938 

Федорович Єжи, власник лісових ділянок   1848 

Фінік Станіслав, столяр   1010 

Фіялкевич Юзеф (Йосип, Йосиф), службовець   1689 

Флейш Абрагам   1441 

Францьке Максиміліан (Francke M.), підприємець   314, 450 

Фрей Юзеф, підприємець   436 

Фрідман, підприємець   1426 

Фрідріх Юзефа      1224 

Фрідріх Юхим   1244 

Фріш Давид, підприємець   477 

Фріш Леон, підприємець   477 

Фріш Ян    721 

Фудала Ян (Іван)   1599 

Фурман Соломон   1929 

Фуртак Станіслав   1237 

Фухс Ісаак   1928, 2139 

 

Ханжевський Болеслав, службовець   2102 

Хлипальський Кароль, інженер   1960 

Ходзіцька Кароліна   363 

Ходзіцький Станіслав   363 

Хоцей Ян (Іван), [службовець]   1645 

Хробак Юзеф (Йосиф, Йосиф), службовець   1633 

Хрусцель Віктор, [службовець]   2172 

 

Цибровський Дмитро, службовець   1007 

Цибульський, інженер   2149 

Цішкович Владислав, службовець   1642 

Цюпка Микола   413 

 

Чарторийські, князі   532 

Чачкес М., підприємець   1386 

Черни Олександр, службовець   1665 

Чеснак, службовець   883 



Чижевич Ян (Іван), підприємець   470 

 

Шаєдль Юліуш (Юлій), службовець   1178 

Шатнер Герш, підприємець   402, 1340, 1341, 1435, 1919 

Шафран Ян (Іван), підприємець   1316, 1346, 1347, 1540, 1541 

[Шафран] див. Сафран 

Шембек Юзеф Гілярій, власник лісових ділянок   2181 

Шерінґер Юзеф, службовець   1681 

Шефтер Лейба, власник фабрики   1427 

Шибальський Стефан, службовець   996 

Шимчак Стефан, [службовець]   1646 

Шіндлер Кароль, службовець   878, 2019, 2098 

Шлейнер, підприємець   499 

Шлесер Зигмунд, власник лісових ділянок   1093 

Шляф Абрагам   1535 

Шмідт Гелена (Олена)   1951 

Шнайдер Ольга   174, 1223 

Шнейдерман Самуель, підприємець   531 

Шозда Міхал (Михайло), службовець   801 

Шор Хаїм   175 

Шрайбер Мечислав, [службовець]   1652 

Штейн, підприємець   649 

Штернгейм Герман, підприємець   438 

Шувалова, графиня   2168 

Шудлер Кароль, службовець   1808 

Шусталевич Антон, [службовець]   1655 

Шустер, інженер   701 

 

Щеневський Гліб, службовець   808 

Щенк Владислав, підприємець   1318, 1334 

Щеповський Гліб, службовець   1807 

Щудла Казимир, службовець   811 

 

Юрковський Роман, співробітник   842 

Юхум Кароліна   171 

Юхум Фрідріх   171 

 

Янковські   1099 

Ярема Юзеф (Йосип, Йосиф) , власник столярної майстерні     336 

Ярема Ян (Іван), столяр   1564 

Ярмульський Каміл, співробітник   835 

Ярмульський Конрад, співробітник   836 

Ярош Юзеф (Йосип, Йосиф), співробітник   839 

Ярошевський Антон, службовець   807 

Ястшембський  (Ястрембський) Юзеф (Йосип, Йосиф), службовець   1013, 1957, 2167 

 



ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

Августів див. Мости Великі 

 

Баранів (Baranów), м-ко   234 

Батятичі (Batiatycze), с., пов. Жовква   508 

Бережани (Brzeżany), м.   96, 185, 237, 361, 865, 970, 1184, 1445, 1472, 1548, 1550, 1554,  

1634, 1705, 1730, 1742, 1747, 1768, 1835, 1981, 2004, 2061, 2100 

Бережанський повіт   133, 754 

Берестечко (Beresteczko), с., пов. Дубно   582 

Бересть (Brześć Kujawski;  Brześć n/Bugiem), м.   2015 

Берлин (Berlin), с., пов. Броди   1586 

Бжеський повіт   203 

Бжесько (Brzesko), м.   203 

Бжоза (Brzoza), с., пов. [Ряшів]   534 

Бібічі (Bibice), с., пов. Краків   606 

Бібрка (Bóbrka), м.   544, 1028, 1348 

Біла (Biała), с., пов. Рава Руська   459 

Біла (Biała), с., пов. Чортків   293 

Білі Ослави (Osław Biały), с., пов. Надвірна   619 

Бірча (Bircza), м.   396, 1198 

Богданівка (Bogdanówka), с., пов. Зборів   1462 

Богородчани (Bohorodczany), м.   64, 124, 303, 320, 417, 524, 579, 604, 730, 901 - 908,  

1011, 1040, 1157, 1185, 1217, 1300, 1333, 1474, 1498, 1719, 1987, 2003 

Боднарів (Bednarów), с., пов. Станіславів   1460 

Боднарівка (Bednarówka), с.   1233 

Болехів (Bolechów), м.   437, 471 

Боремель (Boremel), м-ко   608 

Борислав (Borysław), м.   653 

Борщів (Borszczów), м.   688, 713, 1956, 1966 

Борщівський повіт   1197 

Броди (Brody), м.   147, 194, 199, 482, 510, 512, 670, 873, 894, 1158, 1173, 1175, 1286,  

1418, 1513, 1586, 1630, 1706, 1717, 1721, 1723, 1737, 1873, 1892, 1998, 2000, 

2009, 2084 

Бродівський повіт   132, 1622 

Брошнів (Broszniów), с., пов. Долина   515 

Брюховичі, Бруховичі (Brzuchowice), с., пов. Львів   273 

Будзанів (Budzanów), м.   641 

Бурштин (Bursztyn), м.   176 

Буськ (Busk), м.   288, 316, 1342 

Бучацький повіт   755, 1199, 1611, 1613 

Бучач (Buczacz), м.   175, 245, 255, 454, 711, 752, 933, 969, 1029, 1165 - 1168, 1199, 1288,  

1301, 1344, 1516, 1524, 1610, 1615, 1702, 1713, 1728, 1765, 1963, 1997 

Буще (Bucze), пр., гр. Вєльополе, пов. Домброва   1844   

 



 

Варшава (Warszawa), м.   503 

Венгжці (Węgrzce), с., пов. Краків   606 

Ветлина (Wetlina), с., пов. Лісько   1922 

Винники (Winniki), м-ко   425, 429, 496, 1558 

Вишенка, ліс   386 

Вишнівець (Wiśniowiec Nowy, m-to Wiśniowiec Stary,wieś), пов. Кременець   587 

Вілька Мазовецька (Wulka Mazowiecka), с., пов. Рава Руська   1105 

Вістова (Wistowa), с., пов. Калуш   645, 658, 1142, 1580, 1583 

Волинське воєводство   551, 1129, 1251, 1459, 1527, 2028 

Володимир (Włodzimierz), м.   61, 84, 251, 456, 977, 1145, 1260, 1469, 1617, 1621, 1701,  

1752, 1774, 1788, 1840, 1841, 1877, 1932 

Володимирський повіт   620, 756, 1618 

Волосів (Wołosów), с., пов. Надвірна   580, 2016 

Воля Бухівська (Wólka, Wola Buchowska), с., пов. Ярослав   1479 

Воля Добростанська (Wola Dobrostańska), с., пов. Городок   442 

Ворохта (Worochta), с., пов. Надвірна   250, 262, 682, 1143, 1384 

В'язівниця (Wiązownica), с., пов. Ярослав   168, 630, 1461, 1542 

 

Галич (Halicz), м.   154, 173, 401, 1025, 1379, 2001, 2013 

Галичина   714, 1177 

Гербутів (Herbutów), с., пов. Рогатин   370 

Гожиці (Gorzyce), с., пов. Переворськ   729 

Голендри Свіженьські (Holendry Świerzeńskie), к., пов. Любомльський   1468 

Голобутів (Hołobutów), с., пов. Стрий   1403, 1561 

Голоско (Hołosko Wielkie;  Hołosko Małe), с., пов. Львів   273, 1944 

Горлиці (Gorlice), м.   48, 95, 103, 187, 195, 216, 221, 467, 478, 548, 790, 944 - 947, 1020,  

1080, 1572, 1735, 2174 

Горлицький повіт   142, 1594 

Городенка (Horodenka), м.   115, 122, 135, 167, 172, 547, 598, 876, 920, 1012, 1045, 1046,  

1193, 1494, 1699, 1748, 1988, 2018 

Городенківський повіт   1130, 1614 

Городок (Gródek), м.   355, 409, 442, 501, 973, 1074, 1489, 1899 

Горохів (Horochów), м.   58, 70, 73, 75, 76, 236, 552, 553, 870, 976, 1174, 1300, 1326, 1369,  

1394, 1434, 1579, 1758, 1759, 1776, 1778, 1782, 1904, 2066, 2067, 2071 

Горохівський повіт   155, 778 

Грабівка (Grabówka), с., пов. Тарнів   363 

Грембів (Grębów), с., пов. Ніско   464 

Гринів (Hryniów), с., пов. Бібрка 1553 

Грушів (Gruszów), с., пов. [Сокаль; Володимир]   517   

Губин (Hubin), с., пов. Горохів   1249 , 1579, 1609 

Гусятин (Husiatyn), м.   166, 241, 411, 999, 1163, 1203, 2014 

 

Делятин (Delatyn), м.   364, 535 

Дембно (Dębno, Dembno), с., пов. Ланьцут   334 

Демня (Demnia), с., пов. Сколе   1846 



Дзвиняч (Dźwiniacz), с., пов. Богородчани   730 

Дзіків (Dzików), с.   2145 

Динів (Dynów), м.   1596 

Добрехів (Dobrzechów), с., пов. Ряшів   465, 497, 498, 1423 

Добромильський повіт   685 

Добряничі (Dobrzanica), с., пов. Бережани   614 

Долина (Dolina), м.   97, 104, 124, 539, 667 

Домбрівський повіт   226, 1512 

Дрогобич (Drohobycz), м.   47, 141, 205, 214, 653, 942, 1192, 1319, 1336, 1358, 1376,  

1450, 1508, 1630, 1697, 1744, 1764, 1929, 2044, 2087, 2153 

Дрогобицький повіт   777 

Дружкопіль (Drużkopol), м-ко   1499 

Друскеники (Druskieniki), м.   662 

Дубенський повіт   247 

Дубляни (Dudlany), с., пов. Львів   137 

Дубляни, ліс   666 

Дубно (Dubno), м.   71, 79, 134, 174, 242, 251, 722, 830, 977, 1067, 1180, 1223, 1287, 1345,  

1739, 1750, 1772, 1790, 1881, 2063, 2072, 2128, 2168 

Дуліби (Duliby), с., пов. Стрий   530, 575 

Дунаєць, ріка   1512 

 

Жабно (Żabno), м-ко   540, 651, 1231, 1482 

Жаб’є-Слупейка, с.     1010 

Жашків, Зашків ( Zaszków), с., пов. Золочів   1491 

Живець (Żywiec), м.   490, 674, 1079 

Жидачів (Żydaczów), м.   52, 336, 895, 1041, 1043, 1047 

Жидачівський повіт   2169 

Жидовичі (Żędowice), с., пов. Бережани   614 

Жовква (Żółkiew), м.   145, 207, 222, 386, 432, 469, 506, 508, 623, 638, 680, 788, 909,  

910, 923, 939, 1023, 1235, 1315, 1320, 1431, 1446, 1539, 1543, 1560, 1779, 1796, 

1977, 1994, 2065 

Жовківський повіт   623, 1544, 1560 

 

Забойки (Zabojki), с., пов. Тернопіль   1593 

Завадів (Zawadów), с., пов. Стрий   1500 

Загорів Новий, с., пов. Горохів   585 

Задвір'є (Zadwórze), с.   2152 

Закопане (Zakopane), м-ко    

Заліщики (Zaleszczyki), м.   67, 81, 101, 1897, 1926 

Заліщицький повіт   1197 

Залозці (Załoźce), м.   632 

Затурці, с., пов. Горохів   592   

Зашків (Zaszków), с., пов. Львів   379, [1491] 

Зашків див. Жашків 

Збараж (Zbaraż), м.   633 

Збаражський повіт   129 



Зборів (Zborów), м.   125, 193, 460, 554, 607, 677, 697, 1030, 1168, 1182, 1187, 1224, 1247,  

1282, 1298, 1355, 1370, 1373, 1438, 1462, 1467, 1497, 1732, 1794, 1886, 1893, 1928, 

1959, 2005, 2022, 2057, 2080, 2139, 2164 

Зборівський повіт   607, 677, 712, 1096, 1608, 2142 

Зимна Вода (Zimna Woda), с., пов. Львів   617 

Золочів (Złoczów), м.   83, 158, 177, 209, 255, 284, 421, 1156, 1201, 1281, 1282, 1370,  

1430, 1749, 1769, 1843, 1886, 1933 

 

Іваничі (Iwanicze), с., пов. Володимир   591 

 

Калуш (Kałusz), м.   178, 380, 611, 616, 635, 731, 785, 1050, 1138 

Калушський повіт   1102, 1138, 1625 

Кальварія (Kalwaria), м-ко   657 

Камінка Струмилова (Kamionka Strumiłowa), м.   93, 164, 171, 365, 387, 421, 448, 533,  

671, 831, 1042, 1236, 1244, 1359, 1451, 1464, 1713, 1751, 1964, 1989, 2106 

Камінко-струмилівський повіт   1464 

Кемпа (Kępa [Rzeczycka]), с., пов. Тарнобжег   91, 329, 1380, 1453, 1454, 1870,  

1876, 1961, 2160 

Київець, Кієвець (Kijowiec), с., пов. Жидачів   895 

Килюхів (Kielichów), с., пов. Снятин   644 

Киселин (Kisielin), м-ко, пов. Горохів   475, 593 

Ківерці (Kiwerce), м-ко   403 

Клевань (Klewań), с., пов. Рівне   169, 1154, 2056 

Кнігинин, Княгинин (Knіhуnin), с., пов. Станіславів   574 

Кобло Старе (Kobło Stare), с., пов. Старий Самбір   447 

Ковель (Kowel), м.   60, 77, 89, 106, 298, 426, 463, 536, 1183, 1208, 1229, 1387,  

1487, 1745, 1762, 1783, 1825, 1838, 1999, 2076, 2129 

Козельники (Kozielniki), с., пов. Львів   1429 

Коломийський повіт   1144, 1210 

Коломия (Kołomyja), м.   114, 122, 343, 349, 378, 462, 521, 634, 654, 789, 892, 1031,  

1058, 1144, 1214, 1222, 1295, 1311, 1385, 1727, 1819, 1823, 1834, 1986, 2034, 2041, 

2146, 2180 

Кольбушівський повіт   780 

Комарно (Komarno), м.   1465, 1484 

Конопниця (Konopnica), с., пов. Турка   141 

Конюшки (Koniuszki), с., пов. Рудки   700 

Копичинці (Kopyczyńce), м.   53, 196, 307, 389, 411, 557, 647, 679, 701, 926, 971, 1185,  

1191, 1253, 1341, 1402, 1405, 1457, 1463, 1630. 1715, 1716, 1725, 1726, 1763, 1793, 

1869, 1906, 1949, 2014, 2020, 2060, 2069, 2079, 2099 

Коростно, Коростенко (Krościеnko), с., пов. Добромиль   438 

Косів (Kosów), м.   99, 183, 549, 782, 1440, 2146 

Костопіль (Kostopol), м-ко   1154 

Кохавина (Kochawina), с., пов. Жидачів   1496 

Коцюбинці (Kociubіnсе), с., пов. Гусятин   389 

Краків (Kraków), м.  302, 332, 333, 347, 465, 490, 646, 674, 682, 776, 787, 990, 1079, 1123,  

1209, 1861, 1925, 2032, 2163 



Краківський округ   1215 

Краківський повіт   639 

Кременець (Krzemieniec), м.   62 , 72, 148, 1146 - 1153, 1201, 1505, 1585, 1733, 1771,  

1837, 1915, 2059, 2073 

Кременецький повіт   1910 

Криве (Krzywe), с., пов. Бережани   613 

Кшиштофожичі (Krzysztoforzyce), с., пов. Тарнів   1503 

 

Ланьцут (Łańcut), м.   468, 871, 937 

Ланьцутський повіт   165 

Левандівка (Lewandówka), передмістя м. Львова   446, 507, 1495 

Лежахів (Leżachów), с., пов. Ярослав   2049 

Лисець (Łysiec), м-ко   1591 

Лисовичі (Lisowice), с., пов. Стрий   1545 

Литовиж (Litowiż), с., пов. Володимир   596 

Лопатин, залізнична станція    1578 

Лопушна (Łopuszna), с., пов. Рогатин   578 

Лоп'янка (Łopianka), с., пов. Долина   672 

Луцьк (Łuck), м.   38, 41, 42, 55, 57, 63, 78, 89, 105, 109, 144, 148, 155, 251, 294, 297, 322,  

331, 376, 382, 383, 403, 419, 455, 473, 576, 581, 626, 669, 685, 699, 702, 725, 758, 

763, 764, 768, 769, 966 - 968, 1037, 1073, 1090, 1160, 1290, 1317, 1332, 1343, 1433, 

1531, 1686, 1762, 1775, 1792, 1797, 1880, 1894, 1900, 1967, 2083, 2105, 2128 

Луцький повіт   753 

Львів (Lwów), м.   9 - 14, 19, 22, 28, 32, 38, 44, 65, 87, 90, 91, 111, 126, 135, 137, 139, 143,  

274, 305, 311, 312, 355, 360, 379, 392, 400, 404, 405, 410, 422, 426, 428, 443, 446, 

457, 479, 505, 509, 511, 520, 525, 542 - 544, 569, 572, 656, 665, 693, 761, 762, 771 - 

775, 880, 948 - 953, 1061, 1108 - 1116, 1120, 1133 - 1135, 1171, 1179, 1184, 1188, 

1194, 1202, 1207, 1209, 1220, 1225, 1256 - 1259, 1262, 1304, 1312, 1338, 1348, 

1354, 1360, 1374, 1398, 1410, 1411, 1417, 1420, 1421, 1423, 1439, 1463, 1486, 1509, 

1526, 1538, 1552, 1555, 1558, 1584, 1616, 1710, 1746, 1755, 1757, 1799, 1802, 1809, 

1820, 1858, 1859, 1862 - 1868, 1871, 1878, 1882 - 1884, 1887, 1892, 1896, 1933, 

1934, 1971, 1975, 1978, 1984, 2012, 2027, 2031, 2032, 2036, 2058, 2088, 2089, 2096, 

2113 - 2117, 2119, 2121, 2124, 2126, 2127, 2132, 2134, 2137, 2138, 2153, 2161, 

2162, 2165, 2167, 2170, 2175 

Львівське воєводство   235, 1514 

Львівський повіт   1934 

Любачів (Lubaczów), м.   486, 975, 1023, 1241 

Любеля (Lubella), с., пов. Жовква   1106 

Любомирка Нова (Lubomirka Nowa), к., пов. Рівне   1506 

Люблін (Lublin), м.   1851 

Любомль (Luboml), м.   56, 69, 80, 82, 282, 352, 1136, 1248, 1276, 1612, 1827, 1829 

Любомльський повіт   2143 

Лютовиська (Lutowiska), с.   149 

 

Магдалівка (Magdałówka), с., пов. Скалат   1481 

Магерів (Magierów), м-ко   1315 



Майдан (Majdan), с., пов. Надвірна   619, 1388 

Маринка Польська (Marynka Polska), с., пов. Перемишль   628 

Мацеїв, с., пов. Ковель   584 

Медика (Medyka), с., пов. Перемишль   186, 349 

Мєлець (Mielec), м.   765 - 767 

Мєлецький повіт   204 

Миколаїв (Mikołajów), м.   377, 561, 573, 1427 

Миколаїв (Mikołajów), с., пов. Рогатин   1490 

Микуловичі (Mikułowice), с.   1853 

Микуличин (Mikuliczyn), с., пов. Надвірна   138, 1024, 1425, 1443, 1839 

Мізоч (Mizocz), м-ко   597 

Молодилів (Mołodyłów), с., пов. Товмач   1335 

Мости Великі, Августів (Augustów, Mosty Wielkie), м-ко   692 

Мостиська (Mościska), м.   1238 

Мушина (Mуszuna), м-ко   502 

 

Нагірянка (Nagórzanka), с., пов. Чортків   1470 

Надвірна (Nadwórna), м.   119, 124, 206, 208, 420, 488, 529, 535, 619, 925, 1018, 1027,  

1048, 1051 - 1055, 1143, 1243, 1375, 1378, 1386, 1388, 1533, 1626, 1632, 1760, 

1767, 1786, 1833, 2002, 2024, 2026 

Надвірнянський повіт   1170, 1626 

Накваша (Nakwasza), с., пов. Броди   1513 

Нароль (Narol), м-ко   136 

Немирів (Niemirów), м-ко   207 , 518 

Нижанковичі (Niżankowice), м-ко   1406 - 1408 

Ніско (Nisko), м.   46, 108, 159, 314, 388, 450, 464, 480, 534, 541, 727, 897, 911, 915, 916,  

921, 1022, 1522, 1535, 1731, 1792, 1905, 1922, 2019, 2043, 2068 

Ніский повіт   780, 1908 

Новий Загорів див. Загорів Новий 

Новий Санч (Nowy Sącz), м.   2021 

 

Озеряни (Jezierzany), с., пов. Товмач   152 

Оліци, с., пов. Дубно   597 

Олика (Ołyka), м.   244, 403 

Оришківці (Oryszkowce), с., пов. Копичинці   1405 

Орховичі (Orchowice), с., пов. Мостиська   332, 333 

Освєнцім (Oświęcim), м.   493 

Острів (Ostrów), с., пов. [Львів]   2012 

Острів (Ostrów), с., пов. Ярослав   618 

Остріг (Ostróg), м.   1154 

 

Пархач (Parchacz), с., пов. Сокаль   1072 

Передільниця (Przedzielnica), с., пов. Добромиль   2017 

Перемишль (Przemyśl), м.   149, 180, 213, 225, 252, 319, 338, 396, 398, 622, 628, 940, 941,  

1033, 1198, 1200, 1291, 1327, 1337, 1483, 1633, 1634, 1696, 1703, 1708, 1724, 1743, 

1761, 1902, 1979, 1980, 1995, 2011, 2070, 2081 



Перемишльський повіт   326, 398, 622 

Перемишляни (Przemuślany), м.   96, 451, 528, 599, 605, 998, 1377, 1554 

Перемишлянський повіт   1283,  1324 

Персенківка (Persenkówka), передмістя м. Львова   146, 188, 250, 254, 260, 275, 289, 291,  

395, 472, 476, 484, 489, 513, 520, 525, 662, 692, 694, 1186, 1220, 1225, 1233, 1250, 

1252, 1266, 1292 - 1294, 1349, 1350, 1365, 1366, 1395 - 1398, 1428, 1444, 1448, 

1449, 1523, 1532, 1800, 1828, 1920, 1921, 1927, 1934 - 1938, 1948, 1978, 2015, 

2103, 2123, 2125, 2130, 2131, 2133, 2140 - 2142, 2150, 2158, 2159, 2165 

Печеніжин (Peczeniżyn), м.   654, 789 

Пивнична (Piwniczna), м-ко   1075 

Підгайці (Podhajce), м.   324, 327, 470, 489, 629, 697, 749, 865, 1032, 1372, 1412, 1722,  

1777, 1812, 1826, 1973, 2029 

Підгаєцький повіт   718 

Підгірки (Podhórki), с., пов. Калуш   367 

Підкамінь (Podkamień), м-ко   2023 

Піски (Piaski), с., пов. Броди   510 

Подґуже (Podgórze), м.   1363, 1364 

Поморяни (Pomorzany), м-ко   1204 

Попівка, лісовий масив   1418 

Попрад, ріка   1512 

Почаїв (Poczajów), с., пов. Кременець   1329 

 

Рава Руська (Rawa Ruska), м.   197, 212, 259, 323, 427, 486, 518, 710, 750,  

912 - 914, 1023, 1104, 1972 

Рава-руський повіт   386 

Радехів (Radziechów), м.   88, 381, 631, 668, 791, 972, 1357, 1397, 1404, 1452, 1791 

Радехівський повіт   560, 697, 1464, 1620 

Радзивилів (Radziwiłów), м.   595, 744 

Рахиня (Rachin, Rachinia), с., пов. Долина   360, 1582 

Ратнів (Ratniów), с., пов. Луцьк   589 

Ратно (Ratno), м-ко, пов. Ковель   590 

Рихтичі (Rychcice), с., пов. Дрогобич   1943 

Рівне (Równe), м.   59, 68, 74, 240а, 675, 699, 1154, 1242, 1290, 1303, 1458, 1623, 1687,  

1734, 1738, 1780, 1930, 1931, 2035, 2078 

Риловиця, с., пов. Володимир   1932 

Рогатин (Rohatyn), м.   66, 113, 176, 184, 573, 578, 943, 1049, 1057, 1322, 1427, 1436,  

1471, 1711, 1718, 1729, 1740, 1818, 1985, 2008 

Рогатинський повіт   2169 

Рожнів (Rożnów), с., пов. Коломия   643 

Рожнятів (Rożniatów), м-ко, пов. Стрий   1162 

Розвадів (Rozwadów), м-ко   85, 678, 683, 792, 1205, 1310, 1453, 1454, 1923, 2160 

Росільна (Rosulna), с., пов. Надвірна   655 

Рудки (Rudki), м-ко   123, 219, 224, 447, 527, 559, 957, 959, 1132, 1195, 1316, 1346, 1347,  

1367, 1484, 1526, 1541, 1574, 1698, 1712, 1784 

Рудківський повіт   130, 1913 

Ряшів (Rzeszów), м.   1831 



Ряшівський повіт   1097 

 

Самбір (Sambor), м.   98, 523, 1316, 1589, 1712, 1981, 2149 

Саска (Saska Szlachecka,  Saska Dominikalna), с., пов. Рудки   1367 

Свитазів (Świtarzów), с., пов. Сокаль   1269 

Сихів (Sichów), с., пов. Львів   1269 

Сілець Белзький (Sielec Bełzki), с., пов. Сокаль   1072 

Сілки (Siółki), с., пов. Володимир   583 

Сінява (Sieniawa), м.   698 

Скалат (Skałat), м.   157, 210 

Скалатський повіт   708, 1191 

Скварява Стара (Skwarzawa Stara), с., пов. Жовква   1543 

Сколе (Skole), м.   704, 872, 2183 

Сколишин (Skołyszyn), с., пов. Ясло   1101 

Снятин (Śniatyn), м.   545, 782, 784, 1440 

Сокаль (Sokal), м.   223, 879, 900, 922, 1298? 1371 

Сокальський повіт   757, 2147 

Сокіл (Sokół), с., пов  Луцьк   588 

Сокільники (Sokolniki), с.,   735 

Соколів (Sokołów), с., пов. Бучач   1850 

Станіславів (Stanisławów), м.   38, 54, 116, 138, 140, 152, 176, 179, 184, 198, 257, 258,  

266, 287, 299, 300, 302, 303, 306, 336, 353, 354, 367, 368, 370, 378, 382, 383, 394, 

397, 414 - 416, 428, 441, 466, 485, 492 - 494, 499, 500, 516, 522, 532, 574, 577, 603, 

604, 645, 649, 650, 652, 655, 659, 686, 703, 723, 874, 927, 1021, 1025, 1044, 1056, 

1059, 1060, 1070, 1071, 1124, 1216, 1218, 1226 - 1228, 1318, 1330, 1384, 1419, 

1460, 1493, 1530, 1551, 1557, 1569, 1709, 1766, 1787, 1799, 1814, 1832, 1836, 1939, 

1940, 1947, 1962, 1974, 2016, 2064, 2082, 2101, 2120, 2155 

Станіславівське воєводство   198 

Станіславівський повіт   577, 2033 

Стара Сіль (Stara Sól), м-ко   1478 

Старий Самбір (Stary Sambor), м.   123, 1568 

Старосамбірський повіт   130 

Стрв'янж (Strzwiąż), ріка, пов. Лісько   615 

Стрижівський повіт   1097 

Стрий (Stryj), м.   117, 343, 377, 400, 434, 452, 483, 530, 575, 664, 872, 898, 928, 929, 931,  

932, 1015, 1026, 1362, 1403, 1413, 1414, 1545, 1546, 1562, 1590, 1741, 1753, 1754, 

1781, 1874, 1936, 1950, 1954, 1983, 2054, 2075, 2104 

Стрийський повіт   1912 

Стружівка (Stróżówka), с., пов. Горлиці   1466 

Ступки (Srupki), с., пов. Тернопіль   1211 

Судова Вишня (Sądowa Wisznia), м.   228, 332, 333, 342, 374, 442, 663, 746, 899, 1009,  

1230, 1239, 1284, 1895, 1980 

Сянок (Sanok), м.   546, 673, 924 

Сяноцький повіт   779 

 

 



 

Тарнів (Tarnów), м.   49, 100, 153, 181, 190, 217, 351, 356, 406, 418, 477, 531, 637, 651,  

660, 736, 776, 917 - 919, 938, 954, 958, 989, 1000, 1080, 1206, 1231, 1234, 1240, 

1291, 1380, 1424, 1482, 1529, 1547, 1573, 1576, 1700, 1707, 1756, 1770, 1914, 2030, 

2062, 2107, 2135, 2136 

Тарнівський повіт   131, 418 

Татарів (Tatarów), с., пов. Надвірна   250, 682 

Тарнобжег (Tarnobrzeg), м.   480, 707 

Теребовельський повіт   612, 708, 780, 1191 

Теребовля (Trembowla), м.   162, 191, 511, 612, 741, 861, 1511, 1976 

Тернопіль (Tarnopol), м.   35, 37, 38, 92, 107, 110, 112, 125, 129, 147, 157, 175, 178, 182,  

227, 230 - 233, 238, 248, 253, 287, 296, 308 - 310, 324, 328, 330, 337, 339 - 341, 359, 

362, 364, 387, 402, 425, 429, 430, 435, 491, 496, 519, 567, 570, 627, 629, 636, 640, 

658, 671, 678, 685, 695, 706, 719, 724, 751, 770, 828, 865, 896, 1001, 1181, 1211, 

1292 - 1294, 1340, 1409, 1422, 1477, 1480, 1570, 1592, 1593, 1629, 1642, 1704, 

1720, 1736, 1773, 1789, 1799, 1890, 1901, 1919, 1996, 2032 

Тернопільське воєводство   246, 556, 1098, 1129, 1477, 1515 

Тернопільський повіт   129 

Товмацький повіт   1625 

Товмач (Tłumacz), м.   393, 786, 934 - 936, 1014, 1017, 1552 

Томашівці (Tomaszowce), с., пов. Калуш   616 

Торське (Torskie), с., пов. Чортків   1356, 1492 

Трускавець (Truskawiec), с., пов. Дрогобич   1376 

Тужець (Turzec), с., пов. Тарнів   1504 

Тулиголови (Tuligłowy), с., пов. Мостиська   342 

Турка (Turka), м.   118, 121, 521, 1016, 1019, 1042а, 1219, 1232, 1456, 1510, 1528 

Тур'я Велика (Turza Wielka), с., пов. Долина   1581, 1927 

Тустановичі (Tustanowice), с., пов. Дрогобич   665, 1100 

Тучне (Tuczne, Tuczna), с., пов. Бережани   614 

 

Уйковичі (Ujkowice), с., пов. Перемишль   1483 

Улянів (Ulanów), м-ко   159 

Устє (Uście), с., пов. Жидачів   895 

Устілуг (Uściług), м-ко   1246 

 

Фитків (Fitków), с., пов. Надвірна   580, 2016 

 

Хлопи (Chłopy), с., пов. Рудки   1437 

Ходачків Великий (Chodaczków Wielki), с., пов. Тернопіль   284 

Ходачків Малий (Chodaczków Mały), с., пов. Тернопіль    1592 

Холоїв, залізнична станція   1578 

Хоростків (Chorostków), м-ко   2014 

Хотимир (Chocimierz), м-ко   1945 

 

Цеперів (Ceperów), с., пов. Львів   392 

 



Чаниж (Czanyż), с., пов. Камінка Струмилова   421 

Червоногород (Czerwonogród), с., пов. Заліщики   642 

Черепашник (Czerepasznik), к., пов. Рівне   1506 

Чорні Ослави (Osław Czarny), с., пов. Надвірна   600, 619 

Чорнушовичі (Czarnuszowice), с., пов. Львів   2161 

Чортків Czortków), м.   101, 229, 293, 1178, 1221, 1288, 1289, 1311, 1455, 1795,  

1813, 1966, 2074, 2077, 2086 

Чортківський повіт   708, 1197 

 

Шаленик (Szalenik), пр., гр. Любича Князі, пов. Рава Руська   1842 

Шацьк (Szack), с., пов. Любомль   352 

Шипівці (Szypowce), с., пов. Заліщики   1099 

Шумбар (Szumbar), с., пов. Кременець   594 

 

Щакова (Szczakowa), с., пов. Хжанів   1555 

Щепанів (Szczepanów), с., пов. Бжесько   1502 

Щирець (Szczerzec), м.   1417 

Щуровичі, залізнична станція   1578 

Щучин (Szczuczyn), м.   881 

 

Юрків (Jurków), с., пов. Тарнів   1206 

 

Яворів (Jaworów), м.   974 

Яловичі, с., пов. Дубно   586 

Ямниця (Jamnica), с., пов. Станіславів   370 

Янів (Janów), м-ко   305, 350, 357, 501, 543, 1262, 1263, 1309? 1369, 1538, 1798 

Яремче (Jaremcze), с., пов. Надвірна   138, 1941 

Ярослав (Jarosław), м.   45,  215, 218, 220, 504, 618, 721, 871, 955, 956, 1328, 1473, 1479,  

1542, 1556, 1695, 1762, 1785, 1991, 2010, 2043 

Ясло (Jasło), м.   1234 

 


