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№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

1 Статистичні відомості повітових управлінь відбу-

дови про кількість зруйнованих спиртових заводів 

під час війни 

[1914-1919]  польська 

2 Списки власників будинків, будівлі яких були збудо-

вані повітовими будівельними управліннями 

[1914-1919]  -”- 

3 Плани будівництва житлових будинків для селян 1915 - 1917  -”- 

4 Справа про відбудову костелу у м. Горлиці. Плани 1915 - 1918  -”- 

5 Заяви осіб з проханням надати пільги для відбудови 

будинків, шкіл і костелів 

1915 - 1918  -”- 

6 Статистичні відомості повітових управлінь відбудо-

ви про кількість відбудованих будинків у повітах у 

1917 р. 

1916 - 1917  -”- 

7 Листування з повітовим управлінням відбудови у 

м. Яворові про надання пільг римо-католицькій 

парафії у м-ку Краковці. Кошториси і плани 

1916 - 1918  -”- 

8 Щомісячні табелі робіт службовців повітових 

управлінь відбудови. Рахунки про виплату коштів на 

відрядження службовців 

1916 - 1921  -”- 

9 Особова справа службовця будівельного управління 

у м. Ясло Ласінського Владислава 

1916 - 1920  -”- 

10 Статистичні відомості про кількість зруйнованих 

парафіяльних будинків у Городоцькому повіті 

1917 - 1922  -”- 

11 Статистичні відомості повітових управлінь відбу-

дови про кількість отриманих кредитів на відбудову 

шкіл, костелів і будинків 

1917 - 1922  -”- 

12 Списки мешканців громад Городоцького повіту, 

яким потрібні будівельні матеріали для відбудови 

будинків 

1917  -”- 

13 Заяви осіб, які потерпіли під час війни, про надання 

їм пільг на відбудову будинків 

1917 - 1918  -”- 

14 Те ж 1917 - 1921  -”- 

15 Заяви мешканців Городоцького повіту про надання 

їм будівельних матеріалів на відбудову будинків 

1917 - 1922  -”- 

16 Справа про проведення ремонтних робіт біля 

колодязів у с. Черляни. План 

1917  -”- 

17 Кошторис витрат на відбудову церкви і парафіяль-

ного будинку у с. Вишенка Велика 

1917  -”- 

18 Листування з Крайовим управлінням відбудови у 

м. Львові про закупівлю лісу в римо-католицької 

єпископської консисторії у м. Перемишлі 

1917 - 1918  -”- 

19 Особова справа службовця Маковського Юзефа 

 

1917 - 1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

20 Особова справа службовця будівельного управління 

у м. Зборові Маркевича Мар'яна 

1917 - 1920  польська 

21 Щомісячні табелі робіт службовців повітових управ-

лінь відбудови. Рахунки про виплату коштів на їх 

відрядження 

1917 - 1921  -”- 

22 Статистичні відомості про кількість зруйнованих 

будинків під час війни у Тернопільському повіті 

1918  -”- 

23 Рахунки і зведені відомості витрат повітового 

управління відбудови у м. Ланьцуті про надання 

пільг особам на відбудову будинків 

1918 - 1922  -”- 

24 Заяви повітових управлінь відбудови про надання 

пільг на відбудову і будівництво шкіл у повітах. 

Списки зруйнованих шкіл 

1918 - 1920  -”- 

25 Справа про відбудову костелу у м. Горлиці. Плани 1918 - 1920  -”- 

26 Листування з будівельними відділеннями про на-

дання кредитів на відбудову шкіл і будинків. Заяви 

осіб 

1918 - 1920  -”- 

27 Те ж з Міністерством громадських робіт і Намісниц-

твом про надання пільг на будівництво цегельного 

заводу у м-ку Магерові та відбудову краю. План 

цегельні 

1918 - 1921  -”- 

28 Те ж з секцією відбудови у м. Львові, будівельними 

відділеннями у мм. Бохні, Тарнобжезі та ін. про 

надання пільг на відбудову шкіл, парафіяльних і 

громадських будівель, зруйнованих під час війни. 

Списки зруйнованих будівель 

1918 - 1921  -”- 

29 Списки осіб, які не заплатили квартплату за оренду 

приміщень у 1918 р. 

1918 - 1921  -”- 

30 Листування з будівельним відділенням про оренду 

приміщення у приватних осіб. Угоди про оренду 

1918 - 1923  -”- 

31 Те ж з Секцією відбудови у м. Львові про сплату 

орендної плати за приміщення, зайняте технічною 

секцією Окружної дирекції відбудови 

1918 - 1920  -”- 

32 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

оренду земельних ділянок. Угоди, укладені з влас-

никами земельних ділянок 

1918 - 1922  -”- 

33 Особова справа службовця Крайового управління у 

м. Львові Вебера Стефана 

1918 - 1920  -”- 

34 Те ж службовця повітового управління відбудови у 

м. Чорткові Козака Петра 

1918 - 1920  -”- 

35 Те ж службовця Тузяка Франциска 1918 - 1920  -”- 

36 Рішення про приймання на роботу службовців до 

будівельних відділень 

1918 - 1920  -”- 



№ 
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Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

37 Листування з будівельними відділення про прий-

мання на роботу осіб та їх заяви 

1918 - 1920  польська 

38 Справа про розгляд скарги службовця повітового 

управління відбудови Шваба Теодора щодо виплати 

коштів за відрядження у зв'язку з його переведення з 

м. Надвірної до м. Зборова 

1918 - 1919  -”- 

39 Рішення на заяви службовців про підвищення їм 

заробітної плати 

1918 - 1921  -”- 

40 Відомості на виплату заробітної плати робітникам і 

службовцям будівельного відділення у м. Львові 

1918  -”- 

41 Те ж 1918 - 1919  -”- 

42 Рахунки і відомості на виплату заробітної плати 

робітникам і службовцям будівельного відділення у 

м. Львові 

1918 - 1919  -”- 

43 Відомості на виплату заробітної плати службовцям 

будівельного відділення у м. Надвірна 

1918 - 1920  -”- 

44 Те ж у м-ку Янові за 1918 р. 1918 - 1919  -”- 

45 Табелі робіт і відомості на виплату заробітної плати 

робітникам будівельних відділень у мм. Львові, 

Новому Санчі і м-ку Янові 

1918 - 1920  -”- 

46 Табелі робіт службовців повітових управлінь відбу-

дови. Рахунки на виплату коштів на відрядження 

службовців 

1918 - 1920  -”- 

47 Те ж 1918 - 1921  -”- 

48 Те ж 1918 - 1921  -”- 

49 Щомісячні табелі робіт службовців і робітників 

повітових управлінь відбудови. Рахунки про виплату 

коштів на відрядження службовців 

1918 - 1921  -”- 

50 Те ж 1918 - 1921  -”- 

51 Те ж за 1918 р 1918 - 1922  -”- 

52 Книга реєстрації кореспонденції повітових управ-

лінь відбудови 

1918 - 1919  -”- 

Обіжники і розпорядження 

53 міністерств внутрішніх справ, громадських робіт та 

ін. установ 

1919 - 1920  -”- 

54 Міністерства громадських робіт і Окружної ди-

рекції відбудови у м. Львові за 1920 р. 

1919 - 1920  -”- 

55 Президії Ради Міністрів, Окружної дирекції від-

будови у м. Львові та ін. 

1919 - 1920  -”- 

56 Крайового управління відбудови, Окружної ди-

рекції відбудови у м. Львові та ін. 

1919 - 1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

Обіжники і розпорядження 

57 Міністерства громадських робіт, Окружної дирекції 

відбудови у м. Львові та ін. установ 

1919 - 1920  польська 

58 міністерств внутрішніх справ, громадських робіт, 

Намісництва та ін. установ 

1919 - 1921  -”- 

59 Міністерства громадських робіт, Намісництва, Ок-

ружної дирекції відбудови у м. Львові та ін. установ 

1919 - 1921  -”- 

60 Окружної дирекції відбудови у м. Львові про поря-

док виплати заробітної плати службовцям повіто-

вих бюро відбудови. Листування повітових бюро 

відбудови з цього питання. Списки службовців 

1919 - 1922  -”- 

Статистичні відомості 

61 будівельного відділення у м. Бережанах про кіль-

кість зруйнованих будинків у місті під час війни 

1919  -”- 

62 повітових управлінь відбудови про кількість 

зруйнованих будинків 

1919  -”- 

63 План відбудови м-ка Сєняви  1919- 1921  -”- 

64 Рахунки витрат повітового управління відбудови у 

м. Городку за 1922 р 

1919 - 1922  -”- 

65 Відомості про витрати повітового управління від-

будови у м. Перемишлі. Відомості про відбудову м-

ка Нижанковичі за 1920 р. 

1919 - 1921  -”- 

66 Виписка з касової книги про витрати повітового 

управління відбудови у м. Рогатині 

1919 - 1920  -”- 

67 Листування з Міністерством фінансів і будівельни-

ми відділеннями про надання кредитів на відбудову 

шкіл, костелів і будинків, зруйнованих війною 

1919 - 1920  -”- 

68 Те ж з Міністерством громадських робіт, будівель-

ними відділеннями та ін. установами про надання 

кредитів на відбудову шкіл, костелів та ін. об'єктів, 

зруйнованих війною 

1919 - 1920  -”- 

69 Те ж з Міністерством громадських робіт і повіто-

вими управліннями відбудови про надання пільг і 

кредитів на відбудову шкіл, костелів і будинків, 

зруйнованих війною 

1919 - 1921  -”- 

70 Те ж з будівельними відділеннями про надання пільг 

на відбудову шкіл, костелів та ін. об'єктів, зруйно-

ваних війною. Плани 

1919 - 1921  -”- 

71 Те ж з Намісництвом, повітовими бюро відбудови та 

ін. установами про надання кредитів на відбудову 

шкіл і костелів, зруйнованих війною. Списки зруй-

нованих шкіл 

 

1919 - 1921  -”- 



№ 
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дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

72 Листування з будівельними відділеннями про на-

дання пільг на відбудову шкіл, костелів і будинків, 

зруйнованих війною 

1919 - 1920  польська 

73 Те ж 1919 - 1920  -”- 

74 Те ж з будівельними відділеннями про надання пільг 

на відбудову будинків службовців залізниці 

1919 - 1920  -”- 

75 Те ж з секцією відбудови про благоустрій м. Рима-

нова 

1919 - 1920  -”- 

76 Те ж з Міністерством громадських робіт, будівель-

ними відділеннями у мм. Бохні і Станіславові та ін. 

про будівництво вузькоколійки 

1919 - 1920  -”- 

77 Те ж з Міністерством громадських робіт, будівель-

ними відділеннями, фірмами та ін. про постачання 

будівельних матеріалів 

1919 - 1920  -”- 

78 Те ж з будівельними відділеннями про постачання 

будівельних матеріалів фірмами і приватними 

особами на відбудову шкіл і будинків 

1919 - 1920  -”- 

79 Те ж з Міністерством громадських робіт, повітовими 

бюро відбудови, фірмами та ін. установами про 

постачання будівельних матеріалів 

1919 - 1921  -”- 

80 Те ж з Міністерством громадських робіт, будівель-

ними відділеннями та ін. установами про поста-

чання будівельних матеріалів 

1919 - 1921  -”- 

81 Те ж з Крайовим управлінням відбудови, будівель-

ними відділеннями і фірмами про купівлю та 

постачання будівельних матеріалів 

1919 - 1921  -”- 

82 Те ж з Головною комісією з розподілу будівельних 

матеріалів, фірмами і повітовими староствами про 

купівлю та постачання будівельних матеріалів 

1919 - 1921  -”- 

83 Особова справа службовця будівельного відділення 

у м. Зборові Кілярського Юліуша 

1919 - 1920  -”- 

84 Листування з будівельним відділенням у м. Городен-

ці про зловживання службовим становищем Павлю-

ком Антоном 

1919 - 1920  -”- 

85 Те ж з Міністерством громадських робіт, повітовим 

управлінням відбудови у м. Сяноку та ін. установа-

ми про зловживання службовим становищем служ-

бовцями 

1919 - 1921  -”- 

86 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у м. Кракові 

і повітовою комісією з призову до війська про 

відтермінування проходження військової служби 

службовцями повітових управлінь відбудови 

1919 - 1921  -”- 

87 Заяви осіб з проханням прийняти їх на роботу. 

Рішення з цього питання 

1919 - 1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

88 Заяви осіб з проханням прийняти на роботу на 

лісопильню у м-ку Янові 

1919 - 1921  польська 

89 Рішення на заяви осіб з проханням прийняти на 

роботу, виплату авансів та ін. 

1919 - 1921  -”- 

90 Листування з Крайовим управлінням відбудови у 

м. Кракові  про приймання осіб на роботу 

1919 - 1920  -”- 

91 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

приймання осіб на роботу. Заяви та анкети 

1919 - 1921  -”- 

Листування з будівельними відділеннями про 

92 приймання осіб на роботу. Заяви та анкети 1919 - 1920  -”- 

93 Те ж 1919 - 1920  -”- 

94 переміщення службовців 1919 - 1920  -”- 

95 звільнення службовців. Заяви на звільнення 1919 - 1921  -”- 

96 Листування з Крайовим управлінням відбудови про 

підвищення заробітної плати службовцям. Заяви 

1919 - 1920  -”- 

97 Те ж з будівельними відділення про виплату за-

робітної плати і премій службовцям 

1919 - 1920  -”- 

98 Те ж 1919 - 1920  -”- 

99 Те ж 1919 - 1921  -”- 

100 Те ж з Міністерством громадських робіт і повіто-

вими управліннями відбудови про виплату заро-

бітної плати службовцям. Списки службовців 

1919 - 1920  -”- 

101 Те ж з будівельними відділення про виплату служ-

бовцям заробітної плати  і коштів на відрядження 

1919 - 1920  -”- 

102 Те ж 1919 - 1920  -”- 

103 Справа про розгляд заяви службовця Хоми Григорія 

щодо виплати йому додаткових коштів у зв'язку з 

підвищенням цін на найнеобхідніші товари 

1919  -”- 

104 Табелі робіт службовців повітових управлінь відбу-

дови. Рахунки про виплату коштів за відрядження 

службовців за 1920 р. 

1919 - 1920  -”- 

105 Те ж 1919 - 1920  -”- 

106 Те ж 1919 - 1920  -”- 

107 Те ж. Рахунки про виплату коштів за відрядження 

службовців за 1918 – 1919 рр. 

1919 - 1920  -”- 

108 Те ж Рахунки про виплату коштів за відрядження 

службовців за 1920 р. 

1919 - 1921  -”- 

109 Те ж. Рахунки про виплату коштів за відрядження 

службовців за 1919 – 1920 рр. 

1919 - 1921  -”- 

110 Те ж 1919 - 1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

111 Табелі робіт службовців повітових управлінь відбу-

дови. Рахунки про виплату коштів за відрядження 

службовців за 1919 – 1920 рр. 

1919 - 1921  польська 

112 Те ж 1919 - 1921  -”- 

113 Те ж 1919 - 1921  -”- 

114 Те ж 1919 - 1921  -”- 

115 Те ж 1919 - 1921  -”- 

116 Те ж. Рахунки про виплату коштів за відрядження 

службовців за 1921 р. 

1919 - 1921  -”- 

117 Те ж. Рахунки про виплату коштів за відрядження 

службовців за 1920 р. 

1919 - 1921  -”- 

118 Те ж.  Рахунки про виплату коштів за відрядження 

службовців за 1917 – 1919 рр. 

1919 - 1922  -”- 

119 Те ж. Рахунки про виплату коштів за відрядження 

службовців за 1919 – 1920 рр. 

1919 - 1922  -”- 

120 Те ж. Рахунки про виплату коштів за відрядження 

службовців за 1919 – 1920 рр. 

1919 - 1922  -”- 

121 Те ж 1919 - 1922  -”- 

122 Рахунки витрат на виплату коштів на відрядження 

службовців повітових управлінь відбудови за 1919 – 

1920 рр. 

1919 - 1921  -”- 

123 Відомості на виплату заробітної плати службовцям 

будівельного відділення у м. Надвірній. Рахунки 

витрат 

1919 - 1920  -”- 

124 Рахунки і відомості на виплату авансу службовцям 

повітової комісії з розподілу лісу у м. Ніско 

1919 - 1920  -”- 

Відомості на виплату заробітної плати робітникам і службовцям 

125 повітових управлінь відбудови та членам повітової 

комісії з надання допомоги у м. Рівному за 1919 – 

1920 рр. 

1919 - 1923  -”- 

126 будівельного відділення у м. Сяноку за 1919 р. 1919 - 1920  -”- 

127 Те ж 1919 - 1920  -”- 

128 будівельного відділення у м. Сокалі за 1919 р. 1919 - 1920  -”- 

129 Листування з Міністерством громадських робіт і 

будівельними відділеннями про виплату службов-

цям заробітної плати і коштів на відрядження. Заяви 

1919 - 1920  -”- 

130 Протоколи передачі керівництва будівельним відді-

ленням у м. Рогатині Маковським Юзефом Вуй-

цикові Фрвнцискові 

1919 - 1920  -”- 

131 Списки інвентаря лісопильні у с. Кемпа 

 

1919 - 1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

132 Рішення на заяву власниці маєтку Кроповки Кас-

пшик Марії про передачу їй бараків будівельного 

відділення у м. Підгайцях 

1919 - 1920  польська 

133 Листування з будівельними відділеннями про орен-

ду приміщень. Угоди з власниками приміщень 

1919 - 1920  -”- 

Обіжники і розпорядження 

134 міністерств громадських робіт, фінансів, Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові 

1920  -”- 

135 Те ж 1920  -”- 

136 Те ж 1920  -”- 

137 міністерств громадських робіт, внутрішніх справ, 

фінансів та ін. установ 

1920  -”- 

138 міністерств громадських робіт, фінансів, Наміс-

ництва та ін. установ 

1920 - 1921  -”- 

139 міністерств громадських робіт, фінансів, Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові за 1921 р. 

1920 - 1921  -”- 

140 Те ж 1920 - 1922  -”- 

141 Розпорядження Міністерства громадських робіт про 

порядок організації Окружної дирекції відбудови у 

Галичині. Листування з Міністерством фінансів з 

цього питання 

1920  -”- 

142 Те ж про організацію відбудови міст і сіл 1920  -”- 

143 Те ж про бюджет 1920  -”- 

144 Статистичні відомості будівельних відділень про 

кількість зруйнованих під час війни будинків 

1920  -”- 

145 Звіт будівельного відділення у м. Львові про кіль-

кість зруйнованих під час війни будинків за 1919 р. 

1920  -”- 

Статистичні відомості 

146 будівельного відділення у м. Броди про кількість 

зруйнованих будинків у м-ку Підкамені 

1920  -”- 

147 кількість зруйнованих шкіл у Зборівському повіті 1920  -”- 

148 будівельних відділень у мм. Бохні та Сяноку про 

кількість зруйнованих під час війни будинків 

1920  -”- 

149 будівельних відділень про кількість відбудованих 

будинків у повітах 

1920  -”- 

150 Справа про перевірку фінансово-господарської ро-

боти будівельного відділення у м. Яслі 

1920  -”- 

151 Листування з будівельними відділеннями про пере-

вірку фінансово-господарської роботи будівельного 

відділення у м. Камінці Струмиловій та ін. 

 

1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

152 Бюджетний кошторис Окружної дирекції відбудови 

у м. Львові на 1921 р. Проект 

1920 - 1921  польська 

153 Касові звіти повітового бюро відбудови у м. Дубні 

за 1920 р. 

1920 - 1921  -”- 

154 Протоколи засідань повітових комісій з надання 

допомоги  за 1921 р. 

1920 - 1921  -”- 

155 Заяви установ і приватних осіб про надання держав-

ної допомоги на відбудову зруйнованих під час 

війни будинків 

1920  -”- 

156 Листування з Податковим управлінням у м-ку Роз-

вадові про надання грошової допомоги державним 

підприємствам з обробки деревини у с. Кемпа та на 

Персенківці (Львів) 

1920 - 1921  -”- 

157 Те ж з міністерствами громадських робіт, фінансів, 

повітовими управліннями відбудови та ін. про на-

дання пільг на відбудову шкіл, костелів і 

громадських будинків 

1920 - 1921  -”- 

158 Те ж 1920 - 1921  -”- 

159 Те ж з Міністерством освіти і віросповідань, 

Крайовим управлінням відбудови та ін. про на-

дання пільг на відбудову шкіл, костелів і громад-

ських будинків, зруйнованих під час війни 

1920 - 1921  -”- 

160 Те ж з Міністерством громадських робіт і Наміс-

ництвом про надання пільг на відбудову міст. 

Списки шкіл і приватних будинків, зруйнованих під 

час війни 

1920 - 1921  -”- 

161 Те ж з Міністерством громадських робіт про на-

дання кредитів повітовим управлінням відбудови на 

відбудову шкіл, костелів, будинків 

1920 - 1921  -”- 

162 Те ж з повітовим управлінням відбудови у м. Львові 

про надання допомоги на відбудову шкіл, костелів і 

будинків 

1920 - 1921  -”- 

163 Те ж з Намісництвом, повітовими управліннями 

відбудови та ін. установами про надання пільг на 

відбудову шкіл, костелів і громадських будинків 

1920 - 1921  -”- 

164 Те ж з Міністерством громадських робіт і повіто-

вими управліннями відбудови про надання кредитів 

на відбудову шкіл, костелів і громадських будинків 

1020 - 1921  -”- 

165 Те ж з Намісництвом, повітовими управліннями 

відбудови та ін. установами про надання пільг на 

відбудову шкіл, костелів і громадських будинків. 

Списки шкіл, які отримали пільги на відбудову 

1920 - 1921  -”- 

166 Те ж 

 

1920 - 1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

167 Листування з повітовими управліннями відбудови 

про надання кредитів на відбудову шкіл у повітах 

1920 - 1921  польська 

168 Те ж з Міністерством громадських робіт і пові-

товими управліннями відбудови про надання пільг 

на відбудову будинків 

1920 - 1921  -”- 

169 Те ж з Міністерством громадських робіт і повіто-

вим управлінням відбудови про надання пільг 

громаді с. Стрільче Мале 

1920  -”- 

170 Те ж з Окружною дирекцією громадських робіт про 

надання пільг на будівництво фабрики з виготов-

лення готових будинків у м. Стрию 

1920 - 1921  -”- 

171 Те ж з Міністерством громадських робіт і будівель-

ним відділенням у м. Ярославі про надання коштів 

на будівництво костелу у с. М'якиш. Кошторис 

1920  -”- 

172 Списки осіб, які отримали будівельні матеріали на 

відбудову будинків 

1920 - 1921  -”- 

173 Те ж з будівельними відділеннями про надання 

кредитів і пільг на відбудову будинків 

1920  -”- 

174 Рішення на заяви осіб з проханням надати їм 

допомогу на відбудову будинків 

1920  -”- 

175 Листування з Міністерством громадських робіт, 

Секцією відбудови населених пунктів та ін. про 

надання допомоги особам на відбудову зруйнованих 

будинків. Заяви осіб з цього питання 

1920 - 1921  -”- 

176 Те ж з Міністерством громадських робіт і пові-

товими бюро відбудови про надання допомоги 

особам, які потерпіли під час війни 

1920 - 1921  -”- 

177 Те ж з Міністерством громадських робіт, Наміс-

ництвом та ін. установами про надання допомоги 

робітникам і службовцям для відбудови зруйно-

ваних будинків 

1920 - 1921  -”- 

Листування з повітовими управліннями відбудови про надання особам 

178 кредитів на будівництво будинків 1920 - 1921  -”- 

179 кредитів і пільг на відбудову будинків 1920 - 1921  -”- 

180 Те ж 1920 - 1921  -”- 

181 Те ж 1920 - 1921  -”- 

182 Листування з повітовими відділеннями відбудови, 

Секцією відбудови населених пунктів у м. Львові 

про надання пільг на відбудову будинків. Списки 

зруйнованих будинків і осіб, які потерпіли від 

пожеж 

 

 

1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

183 Листування з  повітовими відділеннями відбудови у 

мм. Горлиці, Теребовлі та ін. про надання кредиту 

на відбудову зруйнованих під час війни будинків. 

Списки власників зруйнованих будинків 

1920  польська 

184 Протоколи засідань повітових комісій з розподілу 

деревини 

1920 - 1921  -”- 

185 Протоколи засідань комісій з надання допомоги у 

м. Раві Руській, з розподілу деревини у м-ку Коль-

бушовій і м. Самборі, відбудови у м. Мєльці та ін. 

1920 - 1921  -”- 

186 Відомості повітового управління відбудови у 

м. Тарнові про кількість виданих будівельних мате-

ріалів на відбудову Домбровського повіту 

1920 - 1921  -”- 

187 Статистичні відомості про кількість необхідних 

будівельних матеріалів на відбудову будинків 

1920  -”- 

188 Книга обліку видачі будівельних матеріалів особам, 

які потерпіли під час війни, будівельним відді-

ленням у м. Львові 

1920  -”- 

189 Угоди з фірмами і приватними особами про достав-

ку будівельних матеріалів для відбудови будинків, 

зруйнованих під час війни. Плани 

1920 - 1921  -”- 

190 Листування з будівельними відділеннями про кіль-

кість фірм, які доставляли будівельні матеріали на 

відбудову будинків. Списки 

1920  -”- 

191 Заяви військових інвалідів Ланцутського повіту з 

проханням надати будівельні матеріали для будів-

ництва будинків. Протоколи обстеження їх мате-

ріального становища. Рішення з цього питання 

1920  -”- 

Листування з Міністерством громадських робіт 

192 повітовими управліннями відбудови, фірмами та ін. 

установами про доставку будівельних матеріа-лів 

1920 - 1921  -”- 

193 про доставку будівельних матеріалів фірмами для 

Секції відбудови населених пунктів. Списки фірм, 

які доставляли будівельні матеріали 

1920 - 1921  -”- 

194 повітовими управліннями відбудови, фірмами та ін. 

установами про доставку будівельних матеріалів 

1920 - 1921  -”- 

195 Головною комісією з розподілу деревини у Галичині 

та ін. установами про розподіл будівельних мате-

ріалів для відбудови зруйнованих громад у повітах 

1920 - 1921  -”- 

196 Заява Палки Антоніни про надання їй будівельних 

матеріалів на відбудову будинку у с. Брандвиця 

1920  -”- 

197 Списки службовців повітових управлінь відбудови 

 

 

1920  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

198 Списки службовців повітових управлінь відбудови у 

мм. Тернополі, Новому Санчі, м-ку Хирові та ін. із 

зазначенням їх анкетних даних і заробітної плати 

1920 - 1921  польська 

199 Те ж повітових управлінь відбудови, які зробили 

підписку на державну позику 

1920  -”- 

200 Те ж Окружної дирекції відбудови у м. Львові і пові-

тового управління відбудови у м. Сяноку 

1920  -”- 

201 Особова справа службовця будівельного відділення 

у м. Косові Бяловонса Яна 

1920  -”- 

202 Те ж Блюмської Софії 1920  -”- 

203 Те ж Влодарського Антонія 1920  -”- 

204 Те ж Ляндау Олександра 1920  -”- 

205 Те ж повітового управління відбудови у м. Богород-

чанах Мартинця Міхала 

1920  -”- 

206 Те ж Пілецької Стефанії 1920  -”- 

207 Те ж Смереки Станіслава 1920  -”- 

208 Те ж повітового управління відбудови у м. Заліщики 

Федоровича Лоренса Владислава Володимира 

1920  -”- 

209 Списки членів повітових комісій з надання допо-

моги у Галичині 

1920  -”- 

210 Те ж службовців повітових управлінь відбудови 1920 - 1921  -”- 

211 Те ж службовців будівельних відділень із зазначен-

ням їх анкетних даних 

1920  -”- 

212 Анкети службовців Секції відбудови населених 

пунктів у м. Львові 

1920 - 1921  -”- 

213 Анкети і заяви службовців про звільнення їх з 

роботи 

1920 - 1921  -”- 

214 Заяви службовців про надання відпусток і довідок з 

місця роботи. Рішення з цих питань 

1920 - 1921  -”- 

215 Заяви службовців повітових управлінь відбудови 

про надання відпусток 

  -”- 

216 Справа про зловживання службовим становищем 

службовцем повітового управління відбудови у 

м. Жовкві Копитецьким Максиміліаном 

1920  -”- 

217 Листування з Міністерством громадських робіт про 

зловживання службовим становищем службовцями 

будівельних відділень у мм. Львові і Новому Санчі 

1920  -”- 

218 Те ж у с. Радлові та м. Тарнові 1920  -”- 

219 Листування з повітовими управліннями відбудови 

про надання службовцям відпусток, допомоги і 

виплату заробітної плати 

1920 - 1921  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

220 Листування з повітовими управліннями відбудови 

про надання службовцям відпусток. Заяви служ-

бовців про надання відпусток 

1920 - 1921  польська 

221 Те ж про надання відпусток та звільнення з роботи. 

Список осіб, які отримали відпуски 

1920 - 1921  -”- 

222 Те ж про переміщення службовців. Заяви службов-

ців на переміщення 

1920 - 1921  -”- 

223 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у м. Кракові 

і повітовими управліннями відбудови про перемі-

щення службовців 

1920 - 1921  -”- 

224 Те ж про переміщення службовців. Рахунки про 

виплату коштів на відрядження службовців 

1920 - 1921  -”- 

225 Листування з Міністерством громадських робіт і 

будівельними відділеннями про складення списків 

робітників і службовців. Списки службовців повіто-

вих управлінь відбудови 

1920 - 1921  -”- 

226 Те ж з Секцією відбудови населених пунктів у 

м. Львові про переведення службовців повітових уп-

равлінь відбудови. Карта Чесанівського і Рава-ру-

ського повітів 

1920 - 1921  -”- 

227 Те ж з Окружною дирекцією відбудови у м. Кракові, 

Намісництвом, повітовими управліннями відбудови 

та ін. установами про приймання осіб на роботу 

1920 - 1921  -”- 

228 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

приймання осіб на роботу. Заяви осіб 

1920  -”- 

229 Те ж 1920 - 1921  -”- 

230 Те ж 1920 - 1921  -”- 

231 Те ж 1920 - 1921  -”- 

232 Донесення повітових управлінь відбудови про 

звільнення робітників і службовців з роботи. 

Листування з цього питання 

1920 - 1921  -”- 

233 Заяви осіб про прийняття та поновлення на роботі. 

Рішення з цих питань 

1920 - 1921  -”- 

234 Те ж 1920  -”- 

235 Те ж про прийняття на роботу до повітових 

управлінь відбудови 

1920 - 1921  -”- 

236 Рішення на заяви осіб про прийняття та поновлення 

на роботі. Списки службовців повітових управлінь 

відбудови 

1920 - 1921  -”- 

237 Те ж на заяви осіб про прийняття, поновлення та 

звільнення з роботи 

 

1920 - 1921  -”- 



№ 
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Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

238 Рішення на заяви осіб про прийняття та поновлення 

на роботі, звільнення з роботи, надання відпусток та 

ін. питання 

1920 - 1921  польська 

239 Те ж 1920  -”- 

240 Те ж 1920 - 1921  -”- 

241 Те ж 1920 - 1921  -”- 

242 Рішення на заяви осіб про прийняття на роботу і 

надання відпустки службовцям повітових управлінь 

відбудови 

1920 - 1921  -”- 

243 Справа про приймання на роботу Лещинського Яна 

на посаду водія до будівельного відділення у 

м. Снятині 

1920  -”- 

244 Листування з будівельними відділеннями про 

приймання і звільнення службовців  

1920  -”- 

245 Заяви службовців повітових управлінь відбудови 

про надання їм матеріальної допомоги 

1920  -”- 

246 Листування з Міністерством громадських робіт і 

Секцією відбудови населених пунктів у м. Львові 

про надання пільг 

1920 - 1921  -”- 

247 Те ж про надання матеріальної допомоги 

службовцям повітових управлінь відбудови 

1920 - 1921  -”- 

248 Листування з Окружною дирекцією громадських 

робіт у м. Львові, повітовими будівельними відді-

леннями та ін. установами про надання допомоги 

робітникам і службовцям у зв'язку з підвищенням 

цін на товари першої необхідності 

1920 - 1921  -”- 

249 Те ж з Міністерством громадських робіт про від-

термінування проходження військової служби 

службовцями повітових управлінь відбудови 

1920  -”- 

250 Те ж 1920  -”- 

251 Те ж з будівельними відділеннями про відтерміну-

вання проходження військової служби службовцями. 

Заяви службовців 

1920  -”- 

252 Заяви службовців повітових управлінь відбудови з 

проханням підвищити заробітну плату і надати 

премію 

1920  -”- 

253 Заяви осіб з проханням підняти пенсію. Рішення з 

цього питання 

1920  -”- 

254 Листування з Окружною дирекцією громадських 

робіт, повітовими будівельними відділеннями та ін. 

установами про виплату пенсій, надбавки за вислугу 

років та надання допомоги службовцям 
 

1920 - 1921  -”- 



№ 
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255 Листування з повітовими управліннями відбудови 

про врегулювання заробітної плати службовців. 

Заяви службовців 

1920 - 1921  польська 

256 Те ж з президією Секції відбудови населених 

пунктів про виплату винагород і премій службовцям 

повітових управлінь відбудови. Списки службовців 

1920  -”- 

257 Листування з Міністерством громадських робіт і 

будівельними відділеннями про виплату премій 

службовцям і підвищення заробітної плати 

  -”- 

258 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

виплату службовцям премій та надбавки за вислугу 

років. Списки службовців 

1920 - 1921  -”- 

259 Табелі роботи службовців повітових управлінь від-

будови. Рахунки про виплату коштів на відрядження 

1920  -”- 

260 Те ж 1920 - 1921  -”- 

261 Те ж 1920 - 1921  -”- 

262 Те ж за 1919 – 1920 рр. 1920  -”- 

263 Те ж 1920 - 1921  -”- 

264 Те ж 1920 - 1922  -”- 

265 Те ж 1920  -”- 

266 Те ж 1920  -”- 

267 Те ж 1920 - 1921  -”- 

268 Те ж 1920 - 1921  -”- 

269 Те ж 1920 - 1921  -”- 

270 Те ж 1920 - 1921  -”- 

271 Те ж 1920 - 1921  -”- 

272 Те ж 1920 - 1921  -”- 

273 Те ж 1920 - 1921  -”- 

274 Те ж 1920 - 1921  -”- 

275 Те ж 1920 - 1921  -”- 

276 Те ж 1920 - 1921  -”- 

277 Те ж 1920 - 1921  -”- 

278 Те ж 1920 - 1921  -”- 

279 Те ж 1920 - 1921  -”- 

280 Те ж 1920 - 1921  -”- 

281 Те ж 1920 - 1921  -”- 

282 Те ж 1920 - 1921  -”- 

283 Те ж 1920 - 1921  -”- 



№ 
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284 Табелі роботи службовців повітових управлінь від-

будови. Рахунки про виплату коштів на відрядження 

1920 - 1921  польська 

285 Те ж 1920 - 1921  -”- 

286 Те ж 1920 - 1921  -”- 

287 Те ж 1920 - 1921  -”- 

288 Те ж 1920 - 1922  -”- 

289 Те ж 1920 - 1922  -”- 

290 Те ж 1920 - 1922  -”- 

291 Листування з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Кракові, будівельними відділеннями та ін. про 

виплату коштів службовцям за відрядження. 

Рахунки про витрату коштів на відрядження 

1920 - 1921  -”- 

292 Відомості на виплату заробітної плати робітникам і 

службовцям повітових управлінь відбудови 

1920  -”- 

293 Те ж на виплату заробітної плати службовцям 1920 - 1921  -”- 

294 Те ж на виплату заробітної плати робітникам і 

службовцям повітових управлінь відбудови 

1920 - 1921  -”- 

295 Те ж 1920 - 1921  -”- 

296 Те ж. Рахунки і квитанції 1920 - 1921  -”- 

297 Те ж 1920 - 1921  -”- 

298 Те ж 1920 - 1921  -”- 

299 Те ж 1920 - 1922  -”- 

300 Те ж 1920 - 1922  -”- 

301 Те ж 1920 - 1922  -”- 

302 Те ж 1920 - 1922  -”- 

Відомості на виплату заробітної плати 

303 службовцям повітових управлінь відбудови 1920 - 1922  -”- 

304 робітникам і службовцям, які відбудовували школи у 

Бережанському повіті 

1920 - 1921  -”- 

305 службовцям повітового управління відбудови у 

м. Горлиці 

1920 - 1921  -”- 

306 робітникам і службовцям будівельного відділення у 

м. Надвірній. Рахунки 

1920  -”- 

307 робітникам і службовцям будівельного відділення у 

м. Радехові 

1920  -”- 

308 Те ж 1920 - 1921  -”- 

309 Те ж. Рахунки 1920  -”- 

310 Те ж. Рахунки 1920  -”- 



№ 
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Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

311 Відомості на виплату заробітної плати робітникам і 

службовцям будівельного відділення у м. Товмачі 

1920  польська 

312 Те ж робітникам і службовцям будівельного відді-

лення у м. Теребовлі 

1920  -”- 

313 Листування з Крайовим управлінням відбудови у 

м. Львові, повітовими управліннями відбудови та ін. 

установами про порядок виплати заробітної плати 

робітникам і службовцям повітових управлінь 

відбудови. Відомості на виплату заробітної плати 

1920 - 1921  -”- 

314 Те ж з повітовими управліннями відбудови у 

мм. Перемишлі, Тарнові та ін. про виплату заробіт-

ної плати робітникам і службовцям 

1920 - 1921  -”- 

315 Те ж 1920 - 1921  -”- 

316 Те ж 1920 - 1921  -”- 

317 Те ж 1920 - 1921  -”- 

318 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

врегулювання  заробітної плати службовців 

1920 - 1921  -”- 

319 Заяви службовців повітових управлінь відбудови 

про виплату їм заробітної плати і надання відпусток 

1920  -”- 

320 Листування з Міністерством громадських робіт, 

Секцією відбудови населених пунктів у м. Львові та 

ін. установами про надання допомоги робітникам і 

службовцям 

1920  -”- 

321 Те ж з повітовими управліннями відбудови та ін. 

установами про підвищення заробітної плати служ-

бовцям, надання допомоги та ін. питання. Списки 

службовців та їх заяви 

1920 - 1921  -”- 

322 Те ж з будівельними відділеннями про надання 

коштів на відбудову будинків 

1920  -”- 

323 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

виплату авансу службовцям. Списки службовців 

1920 - 1921  -”- 

324 Те ж з Міністерством громадських робіт, повітовими 

управліннями відбудови та ін. установами про 

виплату авансу робітникам і службовцям 

1920  -”- 

325 Те ж з повітовим управлінням у м. Ярославі та ін. 

про розгляд прохання мешканців м. Радимна про бу-

дівництво бараків і благоустрій міста 

1920 - 1921  -”- 

326 Те ж з будівельним відділенням і магістратом м. Го-

роденки  про складення планів благоустрою міста 

1920  -”- 

327 Те ж з Міністерством громадських робіт, Буді-

вельним відділенням у м. Горлиці та ін. про 

складення планів благоустрою міста 

 

1920 - 1921  -”- 
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328 Листування з Міністерством громадських робіт, 

повітовим управлінням відбудови у м. Сяноку про 

відбудову і благоустрій м. Заршина 

1920 - 1921  польська 

329 Те ж з Міністерством громадських робіт, і повіто-

вими управліннями відбудови про відбудову та 

благоустрій повітів і міст, зруйнованих під час війни 

1920 - 1921  -”- 

330 Те ж з тимчасовим управлінням м. Горлиці про 

відбудову і благоустрій міста. Статут фонду відбу-

дови міста 

1920  -”- 

331 Рахунки витрат повітового управління відбудови у 

м. Радехові 

1920 - 1921  -”- 

332 Кошториси витрат на будівництво шкіл у Пере-

мишльському повіті 

1920  -”- 

333 Листування з Намісництвом, повітовими управлін-

нями відбудови та ін. установами про будівництво 

шкіл у повітах. Плани 

1920  -”- 

334 Те ж з Секцією відбудови у м. Львові про відбудову 

костелу у с. Яжів 

1920 - 1921  -”- 

335 Кошторис витрат на будівництво школи у с. Йод-

лівка 

1920  -”- 

336 Те ж на відбудову церковної парафії у м-ку Краківці 1920  -”- 

337 Листування з Міністерством громадських робіт про 

відбудову шкіл і будинків у повітах 

1920  -”- 

338 Те ж з будівельними відділеннями у мм. Бучачі і 

Зборові, повітовим управлінням відбудови у м. Бу-

чачі та ін. установами про будівництво і доставку 

готових будинків 

1920  -”- 

339 Те ж з Секцією відбудови у м. Львові, будівельним 

відділенням у м. Перемишлянах та ін. установами 

про будівництво бараків для робітників і 

безхатченків 

1920  -”- 

340 Відношення будівельному відділенню і староствові 

у м. Станіславові про відчуження земельних ділянок 

у с. Микулинці з метою будівництва державного 

заводу будівельних матеріалів. Угода з власницею 

земельних ділянок Ульбріх Ірмою про продаж 

частини маєтку для потреб заводу. Копія 

1920 - 1921  -”- 

341 Листування з Президією Намісництва у справі 

інтерпеляції депутатів Оконя, Донбаля та ін. про 

випадки смерті від голоду у повітах, про надання 

державної допомоги для завершення будівництва 

будинку Бобера в Галичині та ін. питання 

1920  -”- 

342 Проекти будівництва школи у с. Жепєнник Біскупій 

 

1920  -”- 
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343 Листування з Міністерством громадських робіт, 

повітовим староством у м-ку Чесанові та ін. про 

будівництво залізничних доріг і вузькоколійок та 

доставку будівельних матеріалів для їх будівництва 

1920  польська 

344 Те ж у м. Львові про будівництво вузькоколійної 

лінії Броди - Підкамінь 

1920  -”- 

345 Те ж з Президією Намісництва і Крайовим управ-

лінням відбудови про оренду приміщення для 

управління Секції відбудови у м. Львові на 

вул. Фредра, 2 і виплату заборгованості за оренду 

приміщення на вул. Коперника, 9 

1920  -”- 

346 Те ж з повітовим управлінням відбудови у м. Стрию, 

Фінансовою прокуратурою у м. Львові та ін. 

установами про оренду приміщення для філії пові-

тового управління у м. Сколе та ін. відділень 

Крайового управління відбудови 

1920 - 1921  -”- 

347 Угода між Рогатином Мойшею і управлінням 

деревообробної промисловості про надання в орен-

ду будинку у м. Львові на вул. Третього травня, 12 

1920  -”- 

348 Листування з Міністерством громадських робіт і 

державними підприємствами з обробки деревини у 

м-ку Розвадові, с. Кемпа та ін. про відчуження 

земельних ділянок для будівництва фабрики з 

виготовлення готових будинків, виділення коштів 

для надання допомоги службовцям та ін. з питань. 

Анкети службовців 

1920 - 1921  -”- 

349 Повідомлення повітового управління відбудови у 

м. Радехові про використання авансів на відбудову 

населених пунктів. Рахунки і квитанції 

1920 - 1921  -”- 

350 Звіт староства у м. Городку про надання авансу 

повітовій комісії з розподілу деревини на адмініст-

ративні потреби за період з 01.08.1920 - 31.01.1921 

1920 - 1921  -”- 

351 Зведена відомість витрат повітової комісії з розпо-

ділу деревини у м-ку Домброва за травень 

1920 року. Рахунки на виплату заробітної плати і 

коштів на відрядження службовців 

1920 - 1921  -”- 

352 Інтерпеляція депутатів Мадея, Дурчака і товариства 

з відбудови мм. Заршина і Ячміра 

1920 - 1921  -”- 

353 Листування з Міністерством громадських робіт про 

інтерпеляцію депутатів Сейму про надання 

будівельних матеріалів селянам для відбудови 

будинків 

1920 - 1921  -”- 

354 Касові звіти державних підприємств з обробки 

деревини у с. Кемпа 

 

1920 - 1921  -”- 
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355 Листування з Міністерством громадських робіт про 

організацію курсів будівельників при товаристві 

будівельників у м. Тарнові 

1920  польська 

356 Те ж з будівельним відділенням у м. Рогатині та 

угоди з фірмами про відчуження земельних ділянок 

для будівництва бараків і вузькоколійок 

1920 - 1921  -”- 

357 Те ж з повітовими управліннями відбудови, буді-

вельними відділеннями та ін. установами про 

надання відомостей про кількість приватних 

лісопильних заводів 

1920 - 1921  -”- 

358 Протоколи і угоди про експлуатацію лісових масивів 

у с. Крем'яна 

1920 - 1921  -”- 

359 Угода Окружної дирекції відбудови у м. Луцьку з 

власником лісових ділянок Іваницьким Валерієм на 

використання будівельного лісу, відбудову будинків. 

Листування з повітовим управлінням відбудови у 

м. Дубно з цього питання 

1920 - 1922  -”- 

360 Листування з Міністерством громадських робіт і 

повітовою комісією з розподілу деревини у м. Лісь-

ку про стягнення лісового податку з власника 

лісових ділянок Беднарського 

1920 - 1921  -”- 

361 Те ж з повітовими управліннями відбудови про екс-

плуатацію лісових ділянок для відбудови будинків 

1920 - 1921  -”- 

362 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

розгляд скарг будівельних відділень, власників лісів 

і службовців на незаконне використання лісів, не-

правильне нарахування пенсії та з ін. питань 

1920 - 1921  -”- 

363 Те ж про ліквідацію управління лісової промис-

ловості у м. Кракові 

1920  -”- 

364 Те ж з Президією Крайового управління відбудови у 

м. Львові про укладення угоди купівлі-продажу 

будинку у м-ку Закопаному з власницею [Крон-

гельм] 

1920  -”- 

365 Те ж з будівельними відділеннями про евакуацію 

повітових управлінь відбудови 

1920  -”- 

366 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

організацію повітових рад відбудови у повітах 

1920  -”- 

367 Статистичні відомості Окружної дирекції відбудови 

у м. Львові про кількість приміщень, які займали 

повітові управління відбудови. Листування з 

Міністерством громадських робіт з цього питання 

1920  -”- 

368 Листування з повітовим староством у м-ку Чеса-

нові про переведення філії повітового управління 

відбудови у м. Любачеві до м-ка Чесанова 

1920  -”- 
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369 Листування з повітовими відділеннями про обрання 

представників повітових комісій відбудови 

1920  польська 

370 Списки інвентаря повітових управлінь відбудови 1920 - 1921  -”- 

371 Листування з повітовим управлінням відбудови у 

м. Горлиці про купівлю обладнання для виготов-

лення черепиці 

1920 - 1921  -”- 

372 Обіжники і розпорядження міністерств громадських 

робіт, фінансів і Окружної дирекції відбудови у 

м. Львові 

1921 - 1922  -”- 

373 Те ж 1921 - 1922  -”- 

374 Те ж 1921  -”- 

375 Те ж за 1922 р. 1921 - 1922  -”- 

376 Те ж 1921 - 1922  -”- 

377 Те ж Воєводського управління у м. Львові і 

Окружної дирекції відбудови у м. Станіславові про 

встановлення цін на будівельні матеріали, їх 

купівлю і постачання. Листування з повітовими 

управліннями відбудови і фірмами з цього питання 

1921 - 1922  -”- 

378 Те ж Окружної дирекції відбудови 1921  -”- 

379 Те ж Окружної дирекції відбудови про стягнення 

прибуткового і військового податку. Список 

1921  -”- 

380 Те ж міністерств громадських робіт, фінансів і Воє-

водського управління у м. Львові 

1921 - 1924  -”- 

381 Протоколи засідань повітових комісій з надання 

допомоги 

1921  -”- 

382 Протоколи перевірки каси Окружної дирекції 

відбудови у м. Львові і повітового управління 

відбудови у м. Ряшеві 

1921  -”- 

383 Звіт про фінансово-господарську діяльність пові-

тового управління відбудови у м. Городку 

1921  -”- 

384 Те ж Уруйського Каєтана про перевірку повітового 

управління відбудови у м. Дрогобичі 

1921  -”- 

385 Кошторис повітового управління відбудови у 

м. Дрогобичі 

1921  -”- 

386 Статистичний звіт філії повітового управління 

відбудови у м. Лежайську за 1920 р. 

1921  -”- 

387 Зведена відомість прибутків і видатків Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові за лютий 1921 року 

1921  -”- 

388 Зведені відомості видатків Окружної дирекції 

відбудови у м. Луцьку 

1921  -”- 

389 Статистичні відомості про кількість зруйнованих 

будинків у м-ку Янові 

1921  -”- 
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390 Регламент роботи повітових рад відбудови 1921  польська 

391 Списки повітових управлінь відбудови, які отри-

мали кошти на 1921 р. з зазначенням виділеної суми 

1921  -”- 

392 Листування з повітовими шкільними радами, бу-

дівельними відділеннями та ін. установами про 

надання кредиту відбудову шкіл і костелів 

1921  -”- 

393 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

надання кредитів на відбудову шкіл, костелів і бу-

динків 

1921  -”- 

394 Те ж з повітовим управлінням відбудови у 

м. Бжеську про надання пільг на відбудову мостів у 

Бжеському і Бохнянському повітах. Списки зруй-

нованих мостів 

1921  -”- 

395 Те ж з Міністерством громадських робіт про 

надання кредитів військовим поселенцям для 

будівництва житла 

1921  -”- 

396 Те ж з державними підприємствами з обробки 

деревини в с. Кемпа і м-ку Розвадові про виділення 

коштів 

1921  -”- 

397 Списки угод Дирекції громадських робіт з фірмами 

про постачання будівельних матеріалів 

1921  -”- 

398 Списки угод Дирекції відбудови з фірмами про 

постачання будівельних матеріалів 

1921 - 1922  -”- 

399 Заяви осіб з проханням надати будівельні матеріали 

для будівництва 

1921  -”- 

400 Протокол засідання комісії з питання встановлення 

цін на будівельні матеріали 

1921  -”- 

401 Листування з Міністерством громадських робіт 

будівельними відділеннями та ін. про доставку 

будівельних матеріалів 

1921  -”- 

402 Те ж про доставку будівельних матеріалів фірмою 

“Pol-Od” у м. Тарнові повітовим бюро установи 

1921 - 1928  -”- 

403 Справа про розгляд скарги Білінського Юзефа на 

правління будівельного відділення у м-ку Рудки що-

до неправильного розподілу будівельних матеріалів 

1921  -”- 

404 Листування з повітовими управліннями відбудови 

про надання будівельних матеріалів поселенцям, які 

потерпіли під час війни 

1921  -”- 

405 Те ж з Міністерством громадських робіт і повіто-

вими управліннями відбудови про облік угод, ук-

ладених з фірмами і приватними особами на дос-

тавку будівельних матеріалів 

 

1921  -”- 
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406 Листування з повітовим управлінням відбудови у 

м. Львові про доставку будівельних матеріалів з лі-

сів власника Абрагамовича Давида у с. Крехові для 

будівництва народного дому у с. Зимна Вода 

1921  польська 

407 Особова справа службовця повітового управління 

відбудови у м. Городку Вальтенберґа Броніслава 

1921  -”- 

408 Те ж службовця повітового управління відбудови у  

м. Ніско Крамер Юзефи 

1921  -”- 

409 Списки службовців Окружної дирекції відбудови у 

м. Кракові, які отримали премію 

1921  -”- 

410 Те ж Окружної дирекції відбудови та повітових 

управлінь відбудови у мм. Тарнові, Бжеську, Кракові 

і Горлиці 

1921  -”- 

411 Те ж Окружної дирекції відбудови у м. Станіславові 1921  -”- 

412 Те ж повітових бюро відбудови 1921  -”- 

413 Список обслуговуючого персоналу Окружної 

дирекції відбудови у м. Львові 

1921  -”- 

414 Списки позаштатних службовців повітового управ-

ління відбудови у м. Кракові, які отримували 

заробітну плату в інспектораті повітового управ-

ління відбудови у м. Кракові. Метричні довідки 

1921  -”- 

415 Справа про приймання на роботу Зеневського Воло-

димира 

1921  -”- 

416 Заяви осіб з проханням прийняти їх на роботу 1921  -”- 

417 Те ж з проханням прийняти на роботу до повітових 

управлінь відбудови 

1921  -”- 

418 Те ж 1921  -”- 

419 Рішення про приймання осіб на роботу до пові-

тового управління відбудови у м. Любачеві. Списки 

службовців 

1921  -”- 

420 Те ж Окружної дирекції відбудови у м. Станіславові 

про приймання на роботу осіб 

1921  -”- 

421 Листування з повітовими управліннями відбудови 

про приймання на роботу осіб та їх заяви 

1921  -”- 

422 Справа про звільнення з роботи службовця повіто-

вого управління відбудови у м. Горлиці Кшемінсь-

кого Юзефа 

1921  -”- 

423 Листування з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Кракові, повітовими будівельними відділеннями 

та ін. установами про звільнення службовців з 

роботи за власним бажанням 

 

1921  -”- 
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424 Заява вдови службовця Лехмана Василя - Лехман 

Катерини про надання матеріальної допомоги на 

похорони чоловіка 

1921  польська 

425 Листування з Окружною дирекцією відбудови про 

реабілітацію керівника повітового управління 

відбудови у м. Стрию Тихоневича Станіслава 

1921  -”- 

 426 Заяви службовців про надання їм допомоги. Рі-

шення з цього питання 

1921  -”- 

427 Справа про виплату коштів службовцеві Борков-

ському Янові у зв'язку з його переведенням з 

м. Ярослава до м. Товмача 

1921 - 1922  -”- 

428 Листування з Міністерством громадських робіт і 

повітовими управліннями відбудови про надання 

матеріальної допомоги службовцям 

1921  -”- 

429 Рахунки і зведені відомості витрат на виплату 

авансу і коштів на відрядження службовцям пові-

тової комісії з розподілу деревини у м. Снятині 

1921  -”- 

430 Табелі робіт службовців повітових управлінь від-

будови. Рахунки на виплату коштів за відрядження 

службовців 

1921  -”- 

431 Те ж 1921  -”- 

432 Те6 ж 1921 - 1922  -”- 

433 Відомості на виплату заробітної плати робітникам і 

службовцям повітових управлінь відбудови. Рахунки 

і квитанції 

1921  -”- 

434 Те ж 1921  -”- 

435 Те ж робітникам і службовцям повітового управ-

ління відбудови у м. Городку 

1921  -”- 

436 Те ж службовцям будівельного відділення у м. Залі-

щики 

1921  -”- 

437 Рахунки, зведені відомості витрат і відомості на 

виплату заробітної плати робітникам і службовцям 

Окружної дирекції відбудови у м. Луцьку 

1921  -”- 

438 Те ж повітових управлінь відбудови 1921  -”- 

439 Відомості на виплату заробітної плати робітникам і 

службовцям повітового управління відбудови у 

м. Тернополі за листопад - грудень 1921 року 

1921  -”- 

440 Те ж 1921 - 1922  -”- 

441 Те ж повітового управління відбудови у м. Теребовлі 1921 - 1922  -”- 

442 Те ж повітових управлінь відбудови 1921 - 1923  -”- 

443 Заяви осіб про виплату їм коштів за понаднормові 

робочі години, підвищення заробітної плати та ін.  

1921  -”- 
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444 Листування з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Кракові про оплату праці службовцям за по-

наднормові робочі години 

1921  польська 

445 Плани будівництва шкіл і будинків 1921  -”- 

446 Листування з Міністерством громадських робіт про 

витрату коштів на складення планів відбудови шкіл 

у м-ку Винники 

1921  -”- 

447 План будівництва костелу  1921  -”- 

448 Статистичні відомості повітових управлінь відбу-

дови про кількість зруйнованих шкіл у повітах 

1921 - 1922  -”- 

449 Кошториси витрат на будівництво і ремонт будинків. 

Плани 

1921 - 1922  -”- 

450 Те ж на будівництво будинків у м. Камінці 

Струмиловій 

1921  -”- 

451 Те ж на ремонт приміщення суду у м-ку Ходорові 

для розміщення у ньому народної школи 

1921  -”- 

452 Те ж на відбудову мостів у Ряшівському повіті 1921  -”- 

453 Те ж на будівництво конюшень у м. Камінці 

Струмиловій 

1921  -”- 

454 Листування з Міністерством громадських робіт і 

повітовими управліннями відбудови про будівни-

цтво будинків для поселенців 

1921  -”- 

455 Списки лісопильних заводів у повітах 1921  -”- 

456 Протокол засідання Окружної дирекції відбудови у 

м. Кракові про використання лісових масивів у 

с. Крем'яна 

1821  -”- 

457 Списки нерухомого майна, яке залишилося після 

розпаду Австро-Угорської імперії на території Га-

личини 

1921  -”- 

458 Листування з Міністерством громадських робіт про 

передачу вузькоколійки фірмою “Zetperol” Дирекції 

державних лісів у м. Львові 

1921 - 1925  -”- 

459 Журнал реєстрації вхідної кореспонденції 1921  -”- 

460 Рахунки, зведені відомості витрат і відомості на 

видачу заробітної плати робітникам і службовцям 

повітового управління відбудови у м. Товмачі 

1921  -”- 

461 Обіжники і розпорядження Міністерства 

громадських робіт і Окружної дирекції відбудови 

1922  -”- 

462 Те ж міністерств громадських робіт, фінансів і 

Окружної дирекції відбудови у м. Львові  

1922-1924  -”- 

463 Рахунки і зведені відомості витрат Окружної ди-

рекції відбудови у м. Луцьку за 1921 р. 

1922  -”- 
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464 Листування з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Луцьку, Міністерством громадських робіт та ін. 

установами про доставку готових дерев'яних 

будинків державними підприємствами з обробки 

деревини у м. Львові Дирекції відбудови у м. Лу-

цьку. Угоди 

1922  польська 

465 Те ж з повітовими управліннями відбудови про на-

дання кредитів на відбудову шкіл. Списки зруй-

нованих шкіл 

1922  -”- 

466 Те ж з Міністерством громадських робіт і повіто-

вими управліннями відбудови про надання кредитів 

для відбудови зруйнованих будинків 

1922 - 1926  -”- 

467 Рахунки, зведені відомості та ін. документи комісій 

з надання допомоги 

1922 - 1924  -”- 

468 Відомості повітових управлінь відбудови про 

кількість отриманих будівельних матеріалів від фірм 

і підприємств 

1922 - 1923  -”- 

469 Списки поселенців, які отримали будівельні мате-

ріали для відбудови будинків 

1922  -”- 

470 Те ж 1922  -”- 

471 Те ж поселенців Бережанського, Бучацького та ін. 

повітів, які отримали будівельні матеріали для 

відбудови будинків 

1922  -”- 

472 Листування з повітовими управліннями відбудови 

про надання кредитів поселенцям для відбудови 

будинків 

1922  -”- 

473 Те ж з повітовим управлінням відбудови у м. Ко-

пичинці про продаж з аукціону інвентаря повітовим 

управлінням відбудови 

1922 - 1923  -”- 

474 Списки осіб, які отримали пільгові посвідчення для 

проїзду залізницею 

1922 - 1923  -”- 

475 Листування з Міністерством громадських громад-

ських робіт щодо інтерпеляції депутата Сейму 

Кремпи про відбудову Мєлецького повіту 

1922 - 1924  -”- 

476 Обіжники і розпорядження Міністерства громадсь-

ких робіт і Окружної дирекції відбудови у м. Львові 

1923  -”- 

477 Списки повітових управлінь відбудови у Станіс-

лавівському воєводстві 

1923 - 1924  -”- 

478 Фінансові звіти повітового управління відбудови у 

м. Ковелі. Рахунки і відомості на виплату заробіт-

ної плати службовцям, том І 

1923  -”- 

479 Те ж, том ІІ 1923  -”- 

480 Те ж, том ІІІ і останній 1923 - 1924  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

481 Фінансовий звіт повітового управління відбудови у 

м. Ковелі за квітень - травень 1923 року. Відомості 

на виплату заробітної плати службовцям і коштів за 

відрядження 

1923  польська 

482 Відомості на виплату заробітної плати робітникам, 

які відбудовували костел св. Станіслава у м. Ковелі 

1923  -”- 

483 Фінансовий звіт повітового управління відбудови у 

м. Рівному за січень - квітень 1923 року. Відомості 

на виплату заробітної плати робітникам і служ-

бовцям 

1923  -”- 

484 Те ж за травень 1923 року - січень 1924 року 1923 - 1924  -”- 

485 Те ж повітового управління відбудови у м-ку Рудки. 

Рахунки і відомості на виплату заробітної плати 

робітникам і службовцям за січень - березень 

1923 року 

1923  -”- 

486 Те ж за березень - травень 1923 року 1923  -”- 

487 Те ж за червень - липень 1923 року 1923  -”- 

488 Те ж за липень - серпень 1923 року 1923  -”- 

489 Те ж за серпень - вересень 1923 року 1923  -”- 

490 Те ж за жовтень - листопад 1923 року 1923  -”- 

491 Те ж за 1923 – 1924 рр. 1923 - 1924  -”- 

492 Те ж повітового управління відбудови у м. Дубно. 

Рахунки 

1923  -”- 

493 Те ж 1923  -”- 

494 Те ж 1923  -”- 

495 Те ж 1923 - 1924  -”- 

496 Відомості на виплату заробітної плати робітникам і 

службовцям повітових управлінь відбудови за 

грудень 1923 року 

1923 - 1924  -”- 

497 Те ж за січень 1924 року 1923 - 1924  -”- 

498 Листування з Окружним управлінням державних 

лісів про експлуатацію лісів у сс. Петранка і Рахиня 

для лісопильного заводу на Персенківці (Львів) 

1923  -”- 

499 Обіжники і розпорядження Міністерства громадсь-

ких робіт і Окружної дирекції відбудови 

1924  -”- 

500 Відомості на виплату заробітної плати робітникам і 

службовцям повітових управлінь відбудови за січень 

1924 року 

1924  -”- 

501 Те ж за березень 1924 року 1924  -”- 

502 Те ж 1924  -”- 

503 Те ж за квітень - травень 1924 року 1924  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

504 Відомості на виплату заробітної плати робітникам і 

службовцям повітових управлінь відбудови за 

червень 1924 року 

1924  польська 

505 Те ж 1924  -”- 

506 Те ж за серпень 1924 року 1924  -”- 

507 Те ж за вересень - жовтень 1924 року 1924  -”- 

508 Те ж повітових староств у мм. Рівному, Станісла-

вові, Стрию і Самборі 

1924  -”- 

509 Звіт міжміністерської комісії про перевірку 

правильності нарахування лісового податку 

1924  -”- 

510 Списки поселенців Перемишльського, Рава-русь-

кого, Сокальського і Рудківського повітів, які 

отримали допомогу 

1927  -”- 

511 Те ж Львівського, Бібркського і Бродівського повітів 1927  -”- 

512 Листування з державними підприємствами з оброб-

ки деревини на Персенківці, повітовими управлін-

нями відбудови та ін. установами про доставку 

окремих частин стандартних будинків 

1922  -”- 

513 Список лісопильних заводів у Галичині [не раніше 

1919, не 

пізніше 

1927] 

 -”- 

514 Рахунки і відомості на виплату заробітної плати 

робітникам і службовцям повітового управління 

відбудови у м. Товмачі 

1919 - 1921  -”- 

515 Списки власників будинків у с. Сокільники, бу-

динки яких були пошкоджені і зруйновані під час 

війни 

1919  -”- 

516 Листування з Крайовим управлінням відбудови про 

надання кредитів на відбудову шкіл, костелів і 

будинків 

1919  -”- 

517 Те ж з Міністерством громадських робіт, Наміс-

ництвом, будівельними відділеннями та ін. уста-

новами про службу і повернення документів 

службовцеві Войцеховському Щепанові 

1919 - 1928  -”- 

518 Обіжники і розпорядження Міністерства громадсь-

ких робіт і Окружної дирекції відбудови  у м. Львові 

1920 - 1921  -”- 

519 Протоколи засідань повітових комісій з розподілу 

деревини 

1920 - 1921  -”- 

520 Звіт про перевірку повітового бюро відбудови у 

м. Городку і м-ку Янові 

1920 - 1921  -”- 

521 Справа про діяльність повітового управління від-

будови у м. Ярославі 

1920 - 1922  -”- 



№ 
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Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

522 Справа про асигнування коштів на отримання бу-

дівельного лісу з лісів пр. Рафайлова 

1920 - 1925  польська 

523 Листування з Міністерством громадських робіт про 

надання позики фірмі “Pohoreles і Serediński” для 

відбудови лісопильного заводу 

1920  -”- 

524 Те ж про надання кредитів особам для відбудови 

будинків 

1920 - 1921  -”- 

525 Листування з акціонерними товариствами, фірмами 

і приватними особами про доставку будівельних 

матеріалів 

1920 - 1921  -”- 

526 Те ж з повітовим управлінням відбудови у м. Судова 

Вишня про оренду земельних ділянок для будів-

ництва складу 

1920 - 1922  -”- 

527 Списки збитків у повітах, завданих війною 1920 - 1921  -”- 

528 Те ж зруйнованих костелів, які підлягали відбудові 1920 - 1921  -”- 

529 Листування з фінансовими управліннями, повіто-

вими управліннями відбудови та ін. установами про 

надання кредитів для відбудови зруйнованих 

костелів. Списки костелів 

1920 - 1922  -”- 

530 Справа про розгляд скарги Крауса Фелікса на 

будівельне відділення у м. Ланьцуті у зв'язку з 

відмовою йому надати будівельні матеріали для 

будівництва будинку. План будинку 

1920  -”- 

531 Те ж про надання матеріальної допомоги вдові 

інваліда Конечній Аполонії 

1920 - 1921  -”- 

532 Заяви осіб з проханням прийняти на роботу 1920 - 1921  -”- 

533 Те ж 1920  -”- 

534 Те ж 1920  -”- 

535 Листування з повітовими управліннями відбудови 

про виплату авансу службовцям 

1920 - 1921  -”- 

536 Табелі роботи службовців і рахунки на виплату 

коштів за відрядження за 1922 рік 

1920 - 1926  -”- 

537 Протоколи та листування про звинувачення у 

зловживанні службовим становищем службовця 

Грабовського Владислава 

1921 - 1922  -”- 

538 Справа про експлуатацію церковного лісового 

масиві у с. Посіч 

1921 - 1923  -”- 

539 Списки фірм і підприємців, які доставляли буді-

вельні матеріали для Окружної дирекції відбудови  у 

м. Луцьку 

1921  -”- 

540 Списки поселенців Ярославського повіту 

 

1921  -”- 



№ 
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541 Списки службовців Окружної дирекції відбудови у 

м. Станіславові 

1921  польська 

542 Справа про відбудову лісництва Петранка у 

Бережанському повіті 

1921 - 1924  -”- 

543 Листування з Окружною дирекцією відбудови у 

м. Луцьку про доставку будівельних матеріалів з 

повітового управління відбудови у м. Дубно 

1921 - 1922  -”- 

544 Протокол засідання повітової комісії з розподілу 

деревини у м. Підгайці 

1921  -”- 

545 Листування з повітовими управліннями відбудови 

про надання кредитів для відбудови шкіл, костелів і 

церков. Кошториси 

1921 - 1922  -”- 

546 Угода між повітовим управлінням відбудови у 

м. Перемишлі і власниками земельних ділянок про 

будівництво складів. Листування з цього питання 

1921 - 1922  -”- 

547 Справа про перевірку каси Окружної дирекції 

відбудови 

1921  -”- 

548 Рішення повітового управління відбудови у м. Льво-

ві про надання допомоги особам для відбудови 

зруйнованих господарств 

1921  -”- 

549 Те ж 1921  -”- 

550 Листування з повітовим будівельним відділенням у 

м. Городку про підвищення заробітної плати служ-

бовцям, доставку будівельних матеріалів поселен-

цям та з ін. питань 

1921 - 1922  -”- 

551 Те ж з повітовим управлінням відбудови у м. Сяноку 

про приймання осіб на роботу, виплату їм заробітної 

плати і надання відпусток. Списки та заяви служ-

бовців 

1921  -”- 

552 Рахунки і відомості на виплату заробітної плати 

робітникам і службовцям повітового управління 

відбудови у м. Товмачі 

1921  -”- 

553 Те ж 1921  -”- 

554 Те ж 1921 - 1923  -”- 

555 Те ж 1921 - 1922  -”- 

556 Те ж 1921 - 1922  -”- 

557 Відомості на виплату заробітної плати та рахунки 

повітового будівельного управління у м. Броди 

1921  -”- 

558 Листування з повітовими управліннями відбудови у 

мм. Коломиї, Стрию та ін. про виплату службовцям 

грошової допомоги. Списки службовців повітового 

управління відбудови у м. Коломиї 

 

1921  -”- 



№ 
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559 Листування з Міністерством громадських робіт, 

Окружною дирекцією відбудови у м. Кракові та ін. 

установами про надання одноразової допомоги вдові 

комірника повітового управління відбудови у 

м. Ясло Крішнера Вільгельма 

1921  польська 

560 Особова справа службовця Островського Франциска 1921 - 1922  -”- 

561 Карта Львівського повіту 1921 - 1922  -”- 

562 Звіти лісництв про кількість виданих будівельних 

матеріалів повітовим управлінням відбудови 

1922 - 1924  -”- 

563 Справа про постачання лісу з лісництва Петранка 

Бережанського повіту 

1922  -”- 

564 Листування з повітовим староством, Окружною 

будівельною дирекцією у м. Станіславові та ін. 

установами про постачання будівельних матеріалів 

фірмою Яна Лєбіга 

1922 - 1925  -”- 

565 Те ж з повітовими управліннями відбудови про 

надання кредитів для відбудови шкіл, костелів і 

церков 

1922  -”- 

566 Те ж 1922 - 1923  -”- 

567 Те ж 1922 - 1926  -”- 

568 Те ж з Окружною ревізійною палатою у м. Львові 

про перевірку діяльності державних підприємств з 

обробки деревини на Персенківці (Львів) 

1922 - 1930  -”- 

569 Рахунки і відомості на виплату заробітної плати 

робітникам і службовцям будівельного відділення у 

м. Городку 

1922  -”- 

570 Заяви і листування з повітовими староствами у 

мм. Ніско, Бжесько та ін. про надання допомоги 

Гжибекові Юзефу для відбудови будинку 

1922 - 1928  -”- 

571 Плани мм. Бірчі і Нової Вєсі 1922  -”- 

572 Справа про переміщення інженера лісового 

господарства Стефанського Яна 

1922  -”- 

573 Списки робітників і службовців Окружної дирекції 

відбудови і підпорядкованих їй повітових управлінь 

відбудови 

1923  -”- 

574 Списки службовців окружних дирекцій відбудови у 

мм. Луцьку і Львові 

1923  -”- 

575 Листування з повітовими староствами та ін. устано-

вами про постачання дерева для будівництва госпо-

дарських приміщень. Списки осіб, які отримали 

будівельні матеріали через фірму Фрейліха і Лєбіга 

 

 

1923 - 1928  -”- 



№ 
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Мова 
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576 Листування з Дирекцією пошти і телеграфів, 

Генеральною прокуратурою у м. Львові та ін. про 

сплату Сандурським Антонієм коштів за отримані 

будівельні матеріали 

1924 - 1927  польська 

577 Те ж з Міністерством громадських робіт і повіто-

вим староством у м. Зборові про укладення угоди з 

фірмою “Zagroda” про доставку будівельних 

матеріалів для відбудови шкіл і костелів 

1925  -”- 

578 Те ж з Міністерством громадських робіт і Генераль-

ною прокуратурою у м. Львові про надання 

Любомирському Єжи 7300 злотих 

1925 - 1929  -”- 

579 Звіт Окружної дирекції відбудови у м. Львові 1926  -”- 

580 Справа про діяльність державних підприємств з 

обробки деревини на Персенківці (Львів) 

1926  - 

1927 

 -”- 

581 Те ж про розгляд заяви службовця Рішка Станіслава 

про надання йому позики на оплату навчання дітей 

1926 - 1927  -”- 

582 Те ж про проведення перевірки фінансово-госпо-

дарської діяльності Окружної дирекції відбудови у 

м. Львові 

1926 - 1927  -”- 

583 Списки службовців окружних дирекцій відбудови у 

мм. Львові, Станіславові, Тернополі та ін. 

1926  -”- 

584 Справа про переміщення службовця повітового 

управління відбудови у м. Бібрці Рубенбауцера Ста-

ніслава до Дирекції громадських робіт у м. Станіс-

лавові 

1926  -”- 

585 Справа про сплату лісового податку Грайською 

Марією 

1926 - 1927  -”- 

586 Те ж Потоцьким Станіславом 1926 - 1928  -”- 

587 Листування з Міністерством громадських робіт про 

надання кредитів Окружній дирекції відбудови у 

м. Львові 

1926  -”- 

588 Справа про перевірку фінансово-господарської 

діяльності державних підприємств з обробки 

деревини на Персенківці (Львів) 

1926 - 1928  -”- 

589 Справа про виплату коштів за відрядження служ-

бовцеві повітового управління відбудови у м. Пере-

мишлі Мосевичеві Адамові 

  -”- 

390 Те ж у м. Перемишлі Гебулатовичеві Емілеві 1926  -”- 

591 Те ж Самуліковському Генрикові 1926 - 1927  -”- 

592 Те ж Бугілеві Натанові 1926  -”- 

593 Справа про сплату коштів Марковським Антонієм за 

оренду приміщень у м-ку Янові 

1926 - 1927  -”- 



№ 
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594 Кошторис витрат Окружної дирекції відбудови у 

м. Львові 

1926  польська 

595 Справа про сплату членських внесків у пенсійний 

фонд службовцями повітового управління відбу-

дови у м. Ярославі 

1928  -”- 

596 Те ж про доставку будівельних матеріалів власником 

маєтку Крем'яна Дидинським Лешеком для 

повітових управлінь відбудови 

1928 - 1929  -”- 

Справа про будівництво народних домів у 

597 Самбірському повіті 1935 - 1937  -”- 

598 Рава-руському повіті 1935 - 1938  -”- 

599 Ряшівському повіті 1935  -”- 

600 Турківському повіті 1937  -”- 

601 Тарнобжеському повіті 1937 - 1939  -”- 

602 Списки народних домів Рудківського повіту 1938  -”- 

603 Справа про будівництво народних домів у Сяноць-

кому повіті 

1939  -”- 

604 Відомості на виплату заробітної плати поденним 

робітникам 

1920  -”- 

605 Листування з будівельними відділеннями про 

проведення обліку державних будівель 

1921  -”- 

606 Справа про діяльність повітового управління від-

будови у м. Надвірній 

1921 - 1926  -”- 

607 Списки зруйнованих будинків у м-ку Чесанові 1917   

608 Кошторис витрат і плани будівництва будинків у м-

ку Чесанові 

1917  -”- 

609 Списки зруйнованих будинків у м. Тарнобжезі 1918  -”- 

610 Книга реєстрації вхідної кореспонденції 1918 - 1921  -”- 

611 Списки зруйнованих будинків у с. Кнігинин 1919  -”- 

612 Книга реєстрації вхідної кореспонденції 1920  -”- 

613 Списки службовців будівельних відділень Галичини 1920 - 1923  -”- 

614 Книга реєстрації вхідної кореспонденції 1922  -”- 

615 Те ж 1923  -”- 

616 Те ж 1923  -”- 

617 Книга реєстрації прибутків і видатків 1916   

618 Книга реєстрації вхідних документів з їх коротким 

змістом 

  -”- 

619 Книга реєстрації службовців повітових управлінь 

відбудови 

1918  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

620 Список службовців Окружної дирекції відбудови 

для нарахування податку 

1921  польська 

621 Книга реєстрації вхідних і вихідних документів 1921  -”- 

622 Іменний та предметний покажчики до книги реє-

страції вхідної кореспонденції 

1921  -”- 

623 Книга реєстрації видатків за 1920 р. 1920-1921  -”- 

624 Книга реєстрації вхідної кореспонденції 1922  -”- 

625 Те ж 1922  -”- 

626 Те ж 1921-1923  -”- 

627 Книга реєстрації видатків за 1921 – 1923 рр. 1923  -”- 

628 Обіжники і розпорядження Міністерства громадсь-

ких робіт і Секції відбудови у м. Львові 

1920   

629 Справа про притягнення до дисциплінарної відпові-

дальності інженера Канда Юзефа 

1921 - 1929  -”--”- 

630 Відомості на виплату заробітної плати робітникам і 

службовцям м  Товмача та ін. фінансові документи 

1921  -”- 

631 Листування з окружними дирекціями відбудови і 

повітовими староствами про сплату коштів за 

будівельний ліс фірмою “Bracia Ekstein” 

1921 - 1923  -”- 

632 Справа про доставку будівельних матеріалів фірмою 

“Zagroda” повітовим управлінням відбудови 

1925 - 1931  -”- 

633 Листування з Окружним судом у м. Львові, старо-

ством у м. Бібрці та ін. про зловживання службовим 

становищем службовцем Гурським Франциском 

1926 - 1929  -”- 

634 Те ж між відділеннями Львівського воєводського уп-

равління про преміювання службовців управління 

1926 - 1931  -”- 

635 Те ж з Міністерством громадських робіт, староством 

у м. Мостиськах та ін. установами про претензії 

інженера Гебеля Роберта до скарбниці 

1926 - 1931  -”- 

636 Справа про повернення спадку Стам'юк Софії з 

с. Дрогоїв її спадкоємцям 

1926 - 1927  -”- 

637 Листування з повітовими староствами та ін. устано-

вами про сплату коштів за будівельні матеріали, 

взяті у власника маєтку Іцкевича Хоми 

1926 - 1928  -”- 

638 Звіт про видатки Міністерства громадських робіт за 

1926 – 1927 рр. 

1927  -”- 

639 Протоколи, заяви та ін. документи про позов Зуба 

Людвика до державної скарбниці 

1927 - 1928  -”- 

640 Листування з Генеральною прокуратурою у м. Льво-

ві про позов Андрусевича Фердинанда до державної 

скарбниці 

1927 - 1929  -”- 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кіл-сть 

арк. 

Мова 

док-тів 

641 Справа про повернення інженерові Сенкевичеві 

Францискові будівельних матеріалів, забраних від-

діленням державного будівництва у м. Заліщиках 

1927 - 1929  польська 

642 Листування з Міністерством громадських робіт про 

сплату Соколовським Романом коштів за отримані 

ним будівельні матеріали 

1927 - 1928  -”- 

643 Те ж з староством у м. Старому Самборі про стяг-

нення коштів з Піх Франциски, отриманих нею на 

відбудову будинку 

1927 - 1929  -”- 

644 Бюджет Міністерства громадських робіт 1927  -”- 

645 Справа про стягнення лісового податку з лісу То-

росевича Клеменса у м. Рогатині 

1927  -”- 

646 Листування з Генеральною прокуратурою у м. Льво-

ві, міністерствами та ін. установами про купівлю 

скарбницею лісу у с. Крем'яна і його використання 

1928 - 1929  -”- 

647 Те ж з Кураторією львівського шкільного округу про 

повернення Хомикові Василеві залишків з ремонту 

його будинку 

1928  -”- 

648 Справа про сплату лісового податку монастирем у 

м-ку Роздолі 

1928  -”- 

649 Зведення про надані кредити у травні, червні, липні 

і листопаді 1929 року на адміністрацію, будівництво 

та ін. 

1929  -”- 

650 Справа про сплату боргу купцеві Фішерові Мойші 

за отримані будівельні матеріали для повітового 

управління відбудови у м. Турці 

1930  -”- 

 

В опис внесено 650  (шістсот п'ятдесят) справ з № 1 по № 650. 

22.06.1963 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

Абрагамович Давид, власник лісів   406 

Андрусевич Фердинанд   640 

 

Беднарський, власник лісових ділянок   360 

Білінський Юзеф (Йосип, Йосиф)   403 

Блюмська Софія, службовець   202 

Борковський Ян (Іван), службовець   427 

Бугіль Натан, службовець   592 

Бяловонс (Біловус) Ян, службовець   201 

 

Вальтенберґ Броніслав, службовець   407 

Вебер Стефан, службовець   33 

Влодарський Антоній, службовець   203 

Войцеховський Щепан, службовець   517 

Вуйцик Франциск, службовець   130 

 

Гебель Роберт, інженер   635 

Гебулатович Еміль, службовець   590 

Гжибек Юзеф (Йосип; Йосиф)   570 

Грабовський Владислав, службовець   537 

Грайська Марія, власниця лісових ділянок   585 

Гурський Франциск, службовець   633 

 

Дидинський Лешек, власник маєтку   596 

Дурчак, депутат   352 

 

Іваницький Валерій, власник лісових ділянок   359 

Іцкевич Хома, власник маєтку   637 

 

Зеневський Володимир  [службовець]   415 

Зуб Людвик   639 

 

Канд Юзеф (Йосип, Йосиф), інженер   629 

Каспшик (Касприк) Марія, власниця маєтку   132 

Кілярський Юліуш (Юлій), службовець   83 

Козак Петро, службовець   34 

Конечна Аполонія   531 

Копитецький Максиміліан, службовець   216 

Крамер Юзефа (Йосипа, Йосифа, Осипа), службовець   408 

Краус Фелікс   530 

Кремп, депутат Сейму   475 

Крішнер Вільгельм, комірник   559 

[Кронгельм], власниця будинку   364 

Кшемінський Юзеф (Йосип, Йосиф), службовець   422 

 

Ласінський Владислав, службовець   9 

Лєбіг Ян (Liebig Jan), власник фірми   564, 575 

Лехман Василь, службовець   424 

Лехман Катерина   424 

Лещинський Ян (Іван), водій   243 

Любомирський Єжи, князь   578 



Ляндау Олександр, службовець   204 

Лясінський Владислав див. Ласінський Владислав 

 

Мадей, депутат   352 

Маковський Юзеф (Йосип, Йосиф), службовець   19, 130 

Маркевич Мар'ян, службовець   20 

Марковський Антоній   593 

Мартинець Міхал (Михайло), службовець   205 

Мосевич Адам, службовець   589 

 

Островський Франциск, службовець   560 

 

Палка Антоніна   196 

Павлюк Антон   84 

Пілецька Стефанія, службовець   206 

Піх Франциска   643 

Погорелес, власник фірми   523 

Потоцький Станіслав, граф   586 

 

Рішка Станіслав, службовець   581 

Рогатин Мойша   347 

Рубенбауцер Станіслав, службовець   584 

 

Самуліковський Генрик, службовець   591 

Сандурський Антоній   576 

Сенкевич Франциск, інженер   641 

Серединський, власник фірми   523 

Смерека Станіслав, службовець   207 

Соколовський Роман   642 

Стам'юк Софія   636 

Стефанський Ян (Іван), інженер   572 

 

Тихоневич Станіслав, службовець   425 

Торосевич Клеменс, власник лісу   645 

Тузяк Франциск, службовець   35 

 

Ульбріх Ірма, власниця маєтку   340 

Уруйський Каєтан, службовець   384 

 

Федорович Лоренс Владислав Володимир, службовець   208 

Фішер Мойша, купець   650 

Фрейліх (Freilich), власник фірми   575 

 

Хома Григорій, службовець   103 

Хомик Василь   647 

 

Шваб Теодор, службовець   38 

 

 

 

 



ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Бережани (Brzeżany), м.   61 

Бережанський повіт   304, 471 

Бжеський повіт   394 

Бжесько (Brzesko), м.   394, 410, 570 

Бібрка (Bóbrka), м.   584, 633 

Бібркський повіт   511 

Бірча (Bircza), м.   571   

Богородчани (Bohorodczany), м.   205 

Бохня (Bochnia), м.   28, 76, 148 

Бохнянський повіт   394 

Брандвиця (Brandwica), с., пов. Тарнобжег   196 

Броди (Brody), м.   146, 557 

Бродівський повіт   511 

Бучацький повіт   471 

Бучач (Buczacz), м.   338 

 

Винники (Winniki), м-ко   446 

Вишенка Велика,  Озірна (Wiszenka Wielka, Jezierna), с., пов. Городок  17 

 

Галичина   141, 195, 209, 341, 457, 513, 613 

Горлиці (Gorlice), м.   4, 25, 183, 305, 327, 330, 371, 410, 422 

Городенка (Horodenka), м.   84, 326 

Городок (Gródek), м.   64, 350, 383, 407, 435, 520, 550, 569 

Городоцький повіт   10, 12, 15 

 

Домброва (Dąbrowa), м-ко   351 

Домбровський повіт   186 

Дрогобич (Drohobycz), м.   384, 385 

Дрогоїв (Drohojów), с., пов. Перемишль   636 

Дубно (Dubno), м.   153, 359, 492 - 495, 543 

 

Жепєнник Біскупій (Rzepiennik Biskupi), с., пов. Горлиці   342 

Жовква (Żółkiew), м.   216 

 

Закопане (Zakopane), м-ко   364 

Заліщики (Zaleszczyki), м.   208, 436, 641 

Заршин (Zarszyn), м.   328, 352 

Зборів (Zborów), м.   20, 38, 83, 338, 577 

Зборівський повіт   147 

Зимна Вода (Zimna Woda), с., пов. Львів   406 

 

Йодлівка (Jodłówka), с., пов. Ярослав   335 

 

Камінка Струмилова (Kamionka Strumiłowa), м.   151,  450, 453 



Кемпа, с.., пов. Сянок   131, 156, 348, 354, 396 

Кнігинин, Княгинин (Knihinin), с., пов. Станіславів   611 

Ковель (Kowel), м.   478 - 482 

Коломия (Kołomyja), см.   558 

Кольбушова (Kolbuszowa), м-ко   185 

Команьча (Komańcza), с., пов. Сянок   586 

Копичинці (Kopyczeńce), м.   473 

Косів (Kosów), м.   201 

Краків (Kraków), м.   86, 90, 223, 224, 227, 363, 409, 410, 414, 423, 444, 456, 559 

Краковець (Krakowiec), м-ко   7, 336 

Крем'яна (Krzemienna), с., пов. Березів   358, 456, 646 

Крехів (Krechów), с., пов. [Жидачів; Жовква]   406 

Кроповки, маєток   132 

 

Ланьцут (Łańcut), м.   23, 530 

Ланцутський повіт   191 

Лежайськ (Leżajsk), м.    386 

Лісько (Lisko), м.   360 

Луцьк (Łuck), м.   359, 388, 437, 463, 464, 539, 543, 574 

Львів (Lwów), м.   18, 28, 31, 40 - 42, 45, 54 - 60, 134 - 136, 145, 152, 162, 182, 188,  

200, 212, 217, 226, 246, 248, 313, 320, 339, 344 - 346, 364, 367, 371 - 377, 380, 

382, 387, 406, 413, 458, 462, 464, 476, 518, 548, 549, 568, 574, 576, 578, 579, 

582, 583, 587, 594, 628, 633, 640, 646 

Львівський повіт   511, 561 

Любачів (Lubaczów), м.   368, 419 

 

Магерів (Magierów), м-ко   27 

Мєлець (Mielec), м.   185 

Мєлецький повіт   475 

Микулинці (Mikulińce), с., пов. [Снятин]   340 

Мостиська (Mościska), м.   635 

М'якиш (Miękasz Nowy;  Miękasz Stary), с., пов. Ярослав   171 

 

Надвірна (Nadwórna), м.   38, 43, 123, 306, 606 

Нижанковичі (Niżnkowice), м-ко   65 

Ніско (Nisko), м.   124, 408, 570 

Нова Вєсь (Nowa Wieś), с.   571 

Новий Санч (Nowy Sącz), м.   45, 198, 217 

 

Озірна див. Вишенка Велика 

 

Перемишль (Przemyśl), м.   18, 65, 314 - 317, 546, 589, 590 

Перемишльський повіт   332, 510 

Перемишляни ((Przemyślany), м.   339 

Персенківка (Persenkówka), передмістя м. Львова   156, 498, 512, 568, 580, 588 

Петранка, лісництво, пов. Бережани   498, 542, 563 



Підгайці (Podhajce), м.   132, 544 

Підкамінь (Podkamień), м-ко, пов. Броди   146 

Посіч (Posiecz), с., пов. Станіславів   538 

 

Рава-Руська (Rawa Ruska), м.   185 

Рава-руський повіт   226, 510, 598 

Радехів (Radziechów), м.   307 - 310, 331, 349 

Радимно (Radymno), м.   325 

Радлів (Radłów), с., пов. Бжесько   218 

Рафайлова (Rafajłowa), пр., гр. Зелена, пов. Надвірна   522 

Рахиня (Rachin, Rachinia), с., пов. Долина   498 

Риманів (Rymanów), м.   75 

Рівне (Równe), м.   125, 483, 484, 508 

Рогатин (Rohatyn), м.   66, 130, 356, 645 

Розвадів (Rozwadów), м-ко   348, 396 

Розділ (Rozdół), м-ко   648 

Рудки (Rudki), м-ко   403, 485 - 491 

Рудківський повіт   510, 602 

Ряшів (Rzeszów), м.   382 

Ряшівський повіт   452, 599 

 

Самбір (Sambor), м.   185, 508 

Самбірський повіт   597 

Сєнява (Sieniawa), м-ко   63 

Сколе (Skole), м.   346 

Снятин (Śniatyn), м.   243, 429 

Сокаль (Sokal), м.   128 

Сокальський повіт   510 

Сокільники (Sokolniki), с., пов. Львів   515 

Станіславів (Stanisławów), м.   76, 340, 377, 411, 420, 508, 541, 564, 583, 584 

Станіславівське воєводство   477 

Старий Самбір (Stary Sambor), м.   643 

Стрий (Stryj), м.   170, 346, 425, 508, 558 

Стрільче Мале (Strzelce Małe), с., пов. Бжесько   169 

Судова Вишня (Sądowa Wisznia), м.   526 

Сянок (Sanok), м.   85, 126, 127, 148, 200, 328, 551 

Сяноцький повіт   603 

 

Тарнів (Tarnów), м.   218, 314 - 317, 355, 402, 410 

Тарнобжеґ (Tarnobrzeg), м.   28, 609 

Тарнобжеський повыт   601 

Теребовля (Trzembowla), м.   183, 312 , 441 

Тернопіль (Tarnopol), м.   198, 439, 440, 583 

Тернопільський повіт   22 

Товмач (Tłumacz), м.   311, 427, 460, 514, 552 - 556, 630 

Турка (Turka), м.   650 



Турківський повіт   600 

 

Хирів (Chyrów), м-ко   198 

Ходорів (Chodorów), м-ко   451 

 

Черляни (Сzerlany), с., пов. Городок   16 

Чесанів (Cieszanów), м-ко   343, 368, 607, 608 

Чесанівський повіт   226 

Чортків (Czortków), м.   34 

 

Яворів (Jaworów), м.   7 

Яжів (Jazów Nowy;  Jazów Stary), с.,    334 

Янів (Janów), м-ко   44, 45, 88, 389, 520, 593 

Ярослав (Jarosław), м.   171, 325, 427, 521, 595 

Ярославський повіт   540 

Ясло (Jasło), м.   9, 150, 559 

Ячмір (Jaćmierz), м.   352 

 


