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ПЕРЕДМОВА 

Контний Петро – польський етнограф, ботанік, публіцист, спеціаліст з економічної 

історії, один з провідних знавців Гуцульщини міжвоєнного періоду – народився 

15 жовтня 1895 р. в українсько-польській селянській сім`ї в с. Дуб`є, Бродівського повіту 

на Тернопільщині. 

Гімназію закінчив у Бродах і Львові (1915). Навчався на теологічному факультеті 

Львівського університету (1915–1919), з якого був виключений після судового процесу, 

на якому його звинуватили у державній зраді і співпраці з українською владою. 

У 1920 році служив добровольцем у Малопольських частинах Добровольчої армії. 

1921 року вступив на філософський факультет Львівського університету, який, уже як 

природничо-математичний, закінчив у 1925 році захистом докторської дисертації. 

На природничому факультеті поглиблено вивчав антропологію і ботаніку, а вже в 

1921 році почав самостійне дослідження карпатських полонин; водночас працював в 

Інституті палеонтології при університеті – з 1921 року молодшим асистентом, а з грудня 

1922 по 1926 рік – старшим асистентом кафедри палеонтології. Крім природничих наук 

цікавився як науковець філософією, зоологією, геологією та географією й антропо-

географією. Був учнем професорів К. Твардовського, М. Вінтерберга, Я. Семирадзького, 

С. Кременецького, Я. Гіршлера, В. Роґалі, Й. Чекановського, Е. Ромера. В 1922–1926 рр. 

працював, одночасно, учителем природи у львівських гімназіях. У цей час Контний 

одружився, його дружина Софія, вчителька за фахом, і двоє дітей жили в містечку 

Судова Вишня. 

Від 1926 року і аж до офіційного закриття установи у 1939 році Контний працював у 

Львівському відділенні Державного рільничого банку. На цю роботу його запросили як 

спеціаліста з суспільно-економічних відносин на Гуцульщині, для вивчення перспектив 

вкладання коштів у полонинне господарство Карпат. 

Робота у Рільничому банку була тісно пов’язана з науковими зацікавленнями 

Контного – вивчення полонинного господарства. Результати його досліджень, а також 

запропоноване ним так зване “анкетування” полонин, стали основою для діяльності 

Центрального рільничого банку у Варшаві, а для самого Контного втілилися в наукову 

працю “Господарські стосунки на східно карпатських полонинах” (1929). 

Від 1922 року майже щороку здійснював експедиції у Східні Карпати. Особливо 

цікавився тереном Гуцульщини, згодом займався також балканськими країнами 



(Болгарія, Югославія, Румунія). Для доповнення освіти здійснив подорожі до Австрії, 

Угорщини, Італії, Єгипту, Греції. 

Окрім основної тематики Контний працював над проблемами польсько-румунського 

пограниччя; займався питаннями економічного становища жидів у містечках Гуцульщи-

ни; географією Карпат (ріки, ліси, фауна, флора); картографією (питання кадастрування, 

розмежування громад); епідеміями на території Галичини; використанням мінеральних 

джерел, історією медицини та ін. Дослідження цих проблем обґрунтував у працях: 

“Гірське пастуше життя у Східних Карпатах” (1934); “Народні промисли Малопольщі” 

(1931); “Холера в Королівстві Польському у 1837–38 рр.” (1935); “З минулого тиса” 

(1937); “Матеріали до історії лісів у Східних Карпатах” (1939) та ін. 

З кінця 20-х – поч. 30-х років Контний розгортає активну публіцистичну діяльність, 

друкується в українській та польській періодиці (“Діло”, “Wiek Nowy”, “Kurier Lwow-

ski”, “Gazeta Poranna”, “Bunt Młodych”). Його публікації торкалися гострих питань його 

доби і викликали великий резонанс серед найширших кіл громадськості. Зокрема статті: 

“Jak badacz Huculszczyzny musiał włomać się do pow. Sądu w Kutach” (1936) – про ґрун-

тові книги ХVІІІ ст., віднайдені в повітовому суді в Кутах; “Martwy Dom” і “Nieznane 

museum Lwowa” (1932) – про долю музею Дідушицьких у Львові; “200 тон макулатури і 

рекорд скандалу” (1935) – про трагічну історію архіву кадастрових карт у Львові; 

“Sierota Państwa” (1934) – про закриття сільськогосподарської школи в Дублянах та ін. 

З поїздок по гуцульських селах П. Контний зібрав значний архівний матеріал, 

частину якого передав до Державного архіву м. Львова, а решта зберіглася в його 

приватній колекції. 

Після зайняття Західної України Радянським Союзом в 1939 році Контний працював 

у Природничому науковому музеї АН УРСР. З початком німецької окупації повернувся 

на колишню посаду до відновленого Рільничого банку, з 1945 року знову працював у 

Природничому музеї як референт із господарсько-економічних стосунків в Українських 

Карпатах. П. Контний помер 7 серпня 1947 року, похований на Личаківському 

кладовищі у Львові. 

У 1972 році архів П. Контного придбав у його вдови історик-архівіст, дослідник 

Карпат Петро Харитонович Пироженко, завдяки якому архів зберігся непорушним і не 

розпорошеним. У 1999 році вдова П. Пироженка, кандидат біологічних наук Н. Полу-

шина, виконала волю чоловіка, передавши його архів, разом із архівом П. Контного для 

зберігання в наукових цілях до Центрального державного історичного архіву у Львові. 



При опрацюванні фонду була збережена схема систематизації документів, за якою їх 

уклав фондоутворювач, а пізніше опрацював і частково описав П. Пироженко, склавши 

подокументну картотеку. 

Особисті документи складають невелику частину фонду. Серед них посвідчення, 

перепустки, записники, та виділені в окрему справу документи судового процесу (1919) 

над П. Контним, звинуваченим у державній зраді та співпраці з українською владою. 

Незначну кількість документів становить також листування Контного, зокрема, 

кореспонденція з редакціями газет і журналів та дирекцією Рільничого банку. 

Велику групу документів становлять документи службової діяльності: анкети з 

нагляду за полонинами, проекти розвитку полонинного господарства, статистичні звіти 

про полонинне господарство у Карпатах. 

Наукові статті, публіцистика, виписки Контного з архівних документів та наукової 

літератури з різної тематики зібрані в розділі “Документи творчої діяльності”. 

Колекція, зібрана П. Контним під час його експедицій в українські Карпати, є 

унікальною збіркою давніх документів, які зберіглися в гуцульських родинах. Серед них: 

дарчі записи на майно; угоди купівлі-продажу землі, полонин, лісів; угоди про 

розмежування ґрунтів; плани земельних ділянок; пленіпотенції сільських громад; списки 

власників ґрунтів та ін. Всі збережені документи колекції є оригіналами. 

Велику частину колекції становлять документи, випозичені Контним у серпні 

1939 року в архіві фундації графів Скарбків, які після початку війни залишилися у 

приватній збірці Контного. Це листування управителів маєтків з дирекцією фундації, 

інвентарі містечок і сіл, списки жителів, журнали сплати податків, журнали класифікації 

лісових угідь, списки власників ґрунтів, судові процеси за володіння ґрунтами та ін. 

Документи Колекції стосуються території Городенківського, Долинського, Калуського, 

Косівського, Надвірнянського, Стрийського, Снятинського повітів. 

Документи і матеріали фонду просистематизовані за тематично-хронологічною 

ознакою в межах тематичних груп, які складають відповідні розділи. Всередині тематич-

них груп справи укладено за хронологією, або за прізвищами осіб чи назв населених 

пунктів у алфавітному порядку. Збережено систематизацію колекції, встановлену П. Ко-

нтним. Більшість матеріалів фонду складають оригінали. Документи писані польською, 

українською, латинською, німецькою мовами, їх крайні дати – 1697–1947, 1975–1976 рр. 

Передмову склала: 

Головний спеціаліст        Уляна Кришталович 

2004 рік 
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№№ 

справ 

ЗАГОЛОВОКИ СПРАВ Крайні дати К-ть 

арк. 

Мова  

док-тів 

 

І. Особисті документи П. Контного 

 

1 Посвідчення, перепустки, пенсійна книжка та 

інші особисті документи 
1895-1943 21 пол., нім. 

2 Записні книжки та нотатки 

 
1919-1927 249 пол. 

3 Записні книжки з віршами. Збірка “Młod-

zieńcze sny” та ін. 
1914-1917 186 пол. 

4 Генеалогічні виписки про родину Контних б/д 5 пол. 

5 Рахунки, квитки на проїзд, конверти 
1925-1944 290 

пол., нім., 

анг. 

6 Документи судового процесу над П. Конт-

ним, звинуваченим у співпраці з українсь-

кою владою (посвідки, доручення, листу-

вання, газетні вирізки) 

1919 55 пол., укр. 

7 Автопортрети та портрет П. Контного 1914, 1929 4  

 

ІІ. Листування 

 

1. Листи П. Контного 

8 Листи до батька, сестри, дружини та інших 

членів родини 

1914-1929, 

1947 
28 пол. 

9 Листи до Міністерства рільництва, природ-

ничо-охоронних товариств, установ, редакцій 

та ін. 

1927-1939 128 пол. 

10 Листування з директорами архівів у Вар-

шаві, Відні, Кракові та Львові 

1935-1938, 

1941-1943 
44 пол., нім. 

11 Листи до К. Войцехівського, Ф. Колесси,                        

Ф. Фольтеркаммера та ін. 
1913-1940 59 пол., нім. 

 

2. Листи до П. Контного 

 

12 Листи сестри, дружини, дітей та інших членів 

родини 

1919-1941 60 укр., пол. 

13 Листи редакцій газет, товариств, дирекції 

Рільничого банку та ін. 

1925-1939 86 пол., нім. 

14 Листи, записки, візитні картки кореспон-

дентів з прізвищами на “Б-Ш” 
1929-1939 157 пол., нім. 

15 Листи повітового ветеринарного лікаря в 

Коломиї Й. Зінтеля. 1928-1939 

 

52 

 

пол. 



№№ 

справ 

ЗАГОЛОВОКИ СПРАВ Крайні дати К-ть 

арк. 

Мова док. 

  

 ІІІ. ДОКУМЕНТИ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

16 Статути, розпорядження, правила роботи, 

анкети Рільничого банку у Львові 
1926-1937 172 пол. 

17 Листування Міністерства рільництва та дер-

жавних маєтків з природничо-охоронними 

товариствами про організацію семінарів та 

наукових конференцій з питання загоспода-

рювання полонин Східних Карпат. Копії, 

зроблені П. Контним 

1925-1943 113 пол., нім. 

18 Статистичні звіти дирекції Рільничого банку 

у Львові воєводських урядів у Станіславові, 

Кракові та Львові про полонинне господар-

ство, підготовані П. Контним 

1926-1934, 

1938 
168 пол. 

19 Доповідна записка проф. Ф. Буяка та 

П. Контного для Надзірної ради Рільничого 

банку у Варшаві про полонинне господарст-

во у Східних Карпатах. Чернетка 

1928 3 пол. 

20 Протокол конференції про полонинне гос-

подарство та листування Міністерства ріль-

ництва у Варшаві з Науковим інститутом 

господарства в Пулавах про організацію цієї 

конференції 

1929 11 пол. 

21 Звіт та доповідна записка Малопольського 

рільничого товариства у Львові Міністерст-

ву рільництва у Варшаві про випас худоби 

на високогірних полонинах Східних Карпат 

1929-1930 22 пол. 

22 Програма розвитку господарства у Станіс-

лавівському воєводстві, складена П. Конт-

ним 

1931 49 пол. 

23 Проекти питальників, програми досліджен-

ня, зауваження до звітів про стан полонин і 

пасовищ та полонинне господарство у Схід-

них Карпатах, розроблені П. Контним 

1925-1931 46 пол. 

24 Картосхеми карпатських полонин з зазна-

ченням висот, зимівників та характеристи-

кою лісів 

[1938-1941] 8 пол., нім. 

25 Перелік населених пунктів на терені Гуцу-

льщини, яким належать високогірні поло-

нини 

б/д 7 пол. 

26 Статистичні дані про стан власності, площі, 

лісовий і трав’яний покрив полонин Чив-

чинських гір (група І) 

1934 42 пол. 

 27 Статистичні дані про випас худоби на поло-

нинах Чивчинських гір (група І) 
1934-1938 42 пол. 

28 Статистичні дані про пастуший персонал на 

полонинах Чивчинських гір (група І) 
1934-1938 56 пол. 
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 29 Анкети по нагляду за полонинами Чивчин-

ських гір (група І). Чернетки. Виписки 
1934 129 пол. 

30 Анкети з нагляду за високогірними полони-

нами Чивчинських гір (група І, район нагля-

ду № 2) 

1938 238 пол. 

31 Анкети з нагляду за худобою на полонинах і 

зимівниках Чивчинських гір (група І). Спис-

ки пастухів та характер їх праці (район наг-

ляду № 4) 

1938 151 пол. 

32 Статистичні дані про площі, лісовий та тра-

в’яний покрив полонин Людованських гір 

(група ІІ) 

1934 106 пол. 

33 Статистичні дані про випас худоби на поло-

нинах Людованських гір (група І) 
1934-1938 96 пол. 

34 Статистичні дані про пастуший персонал на 

полонинах Людованських гір (група ІІ) 
1934-1937 60 пол. 

35 Анкети з нагляду за полонинами Людован-

ських гір (група ІІ). Чернетки. Виписки 
1934 267 пол. 

36 Статистичні дані про випас худоби на поло-

нинах Чорногори (група ІІІ) 
1934-1938 32 пол. 

37 Статистичні дані про пастуший персонал на 

полонинах Чорногори (група ІІІ) 
1934-1938 39 пол. 

38 Статистичні дані про стан власності поло-

нин Чорногори (група ІІІ) 
1934-1938 35 пол. 

39 Анкети з нагляду за полонинами Чорногори 

(група ІІІ) 
1934-1938 113 пол. 

40 Анкети з нагляду за високогірними полони-

нами Чорногори (група ІІІ, район нагляду 

№ 3) 

1938 186 пол. 

41 Опис полонин Покутських гір, перелік влас-

ників, характеристика ґрунтів і рослинності 

(група ІV) 

1934 83 пол. 

42 Алфавітний покажчик та статистичні табли-

ці права власності на полонини Покутських 

гір (група ІV). Карто-схема полонин 

1937 35 пол. 

43 Анкети з нагляду за полонинами Покутських 

гір (група ІV). Списки пастухів з зазначен-

ням їх обов’язків та постійного місця прожи-

вання 

1933-1938 93 пол. 

44 Анкети з нагляду за полонинами в Косівсь-

кому повіті (Покутські гори, група ІV) 
1937 136 пол. 

45  Анкети з нагляду за полонинами в Косів-

ському повіті (Покутські гори, група ІV) 
1937 94 пол. 

46 Анкети з нагляду за високогірними полони-

нами Покутських гір (група ІV) 
1938 289 пол. 

47 Статистичні звіти про випас худоби на висо-

когірних полонинах, належних селам Мику-

личин, Жаб’є, Косів, Гринява 

1923 60 пол. 



№№ 

справ 

ЗАГОЛОВОКИ СПРАВ Крайні дати К-ть 

арк. 

Мова док. 

48 Статистичні дані про випас худоби та їх кі-

лькість на високогірних полонинах Городен-

ківського, Войнилівського, Калушського, 

Косівського, Надвірнянського, Стрийського, 

Снятинського повітів 

1927-1939 482 пол. 

49 Статистичні звіти про кількість худоби, її 

випас на карпатських полонинах; реєстри 

господарів та пастухів, які виганяють худобу 

у Городенківському, Косівському, Калушсь-

кому, Надвірнянському та Снятинському 

повітах 

1937 250 пол. 

50 Статистичні звіти з громад Коломийського 

повіту про вигін худоби на полонини, назви 

полонин та їх приналежність до громад 

1935-1938 426 пол. 

51 Статистичні дані про випас худоби, пасту-

ший персонал на високогірних полонинах 

Косівського повіту 

1934-1938 241 пол. 

52 Статистичні дані про стан власності та випас 

худоби на полонинах Косівського повіту 
1938 171 пол. 

53 Статистичні звіти про випас худоби з 

Надвірнянського повіту на високогірних 

полонинах Карпат 

1934 201 пол. 

54 Статистичні записи перевірки даних про ви-

пас худоби, сіножаті, збір врожаю на поло-

нинах Косівського повіту 

1934-1947 249 пол. 

55 Статистичні дані про випас худоби на поло-

нинах Гринявських гір, Чивчинських гір,  

Чорногори 

1935-1937 119 пол. 

56 Статистичні звіти про сплату податків влас-

никами високогірних полонин з сіл Ворох-

та, Гринява, Жаб’є, Микуличин 

1934 14 пол. 

57 Листування, звіти, доповідні записки, виріз-

ки з газет, оголошення про поширення ящу-

ра на високогірних полонинах Карпат 

1933-1934 49 пол. 

58 Доповідна записка старости м. Косова до 

Станіславівського воєводського уряду про 

небезпеку епізоотії ящура. Статистичні дані 

про худобу в повіті за 1929-1935 рр. 

1935 48 пол. 

59 Анкети нерухомого майна фільварків Кра-

ківського, Львівського та Тернопільського 

воєводств 

1926-1928 119 пол. 

60 Звіти про діяльність ботанічно-рільничої 

станції у Львові 

 

1921, 1923 8 пол. 

61 Звіт Т. Вільчинського про діяльність дослід-

ної станції на полонині Пожежевській в Кар-

патах за 1923-1927 рр.  

 

1923-1927 34 пол. 



№№ 

справ 

ЗАГОЛОВОКИ СПРАВ Крайні дати К-ть 

арк. 

Мова док. 

62 Проект кошторису будівництва дороги Кос-

мач-Ворохта, протокол засідання сільської 

ради в Космачі, листування з цього питання 

1934 19 пол. 

63 Таксаційний щоденник лісів, плани засад-

ження лісів у Брюховицькому лісництві та 

інші робочі матеріали  

1940 102 пол., рос. 

64 Плани розвитку полонинних господарств на 

терені Гуцульщини 
1941 4 нім. 

65 Алфавітний покажчик маєтків Галичини 

станом на 1 червня 1943 року 
1943 48 нім. 

  

 IV. ДОКУМЕНТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1. Статті та наукові праці П. Контного 

66 Доповідь П. Контного про карпатські поло-

нини. Таблиця поділу полонин на групи 
1930-1934 16 пол. 

67 Довідка “Stan przеmysłu kilimarskiego w 

rejonie Kosowskim ad Kołomyja” 
1927 28 пол. 

68 Праця “Stosunki gospodarcze na połoninach 

wschodnio-karpackich (Beskidy Huculskie)” 
1929 197 пол. 

69 Інформація про Косівський повіт (історична 

довідка, фізіографічний опис, туристичні 

маршрути) та діяльність спілки “Гуцульське 

мистецтво” 

1930 24 пол. 

70 Стаття “Problemy ochrony przyrody w społe-

czeństwie ukraińskiem” 

[1930-

1934] 
6 пол. 

71 Стаття “Tam nie można sie niczego nauczyć… 

(Z powodu Ankiety o Karpatach Wschodnich)”. 

Фрагмент 

1931 1 пол. 

72 Праця “Olesko – kapitał Polski”. Виписки з 

наукової літератури та архівних документів 

до історії м. Олеська 

1933 78 пол. 

73 Стаття “Nowe materіały archiwalne dla historji 

stosunków gospodarczych Huculszczyzny. 

(Odnaleziono księgi gruntowe оsad górskich na 

Huculszczyznie)” 

1934 20 пол. 

74 Стаття “Górskie życie pasterskie w Karpatach 

Wschodnich” 
1934 44 пол. 

75 Стаття “Studja nad przeszłością Huculszczyzny 1934 3 пол. 

76 Стаття “Czy Rumunja posiada materjał owiec, 

który mógłby się przydać dla podniesienia 

hodowli owiec w Polsce” 

1934 23 пол. 

77 Стаття “Cholera w królestwie Polskiem w 1837-

38 r.” 
1935 10 пол. 

78 Праця “Połoniny Huculszczyzny. I. Grupa 

“Czywczyńska” 
1936 113 пол. 

79 Праця “Połoniny Huculszczyzny. II. Grupa 

“Ludowańska”. T. I. 
1936 132 пол. 
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ЗАГОЛОВОКИ СПРАВ Крайні дати К-ть 

арк. 
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80 Праця “Połoniny Huculszczyzny. II. Grupa 

“Ludowańska”. Т. ІІ. 
1936 139 пол. 

81 Стаття “Uwagi na temat konia huculskiego” 1936 4 пол. 

82 Праця  “Materiały do historii lasów w Karpa-

tach Wschodnich. I. Sosna, kimba i kosówka w 

Górach Pokuckich” 

б/д 77 пол. 

83 Праця “Czarne gory i Czarna Hora w Karpa-

tach Wschodnich”. Виписки з наукової літе-

ратури та архівних документів про Чорно-

гору та Піп Іван. Фотокопії карт 

1939 175 пол. 

84 Інформація про полонинні господарства в 

Коломийському окрузі (Bericht über die Еin-

richtung von Musteralmen im Kreise Kolomea) 

1943 12 нім. 

85 Стаття “Die Рroblem der Gebirgswirtschaft in 

den Ostkarpaten” (Проблеми високогірних по-

лонин Східних Карпат). Картосхеми полонин 

1943 18 нім. 

86 Характеристика наукової діяльності 

П. Контного 
1946 1 укр. 

 

2. Публіцистика 

87 Фейлетон про професора біологічного фа-

культету Львівського університету д-ра То-

лочка 

1925 8 пол. 

88 Репортажі Контного з поїздки по Балканах та 

Румунії. Чернетки 
1929 23 пол. 

89 Стаття у співавторстві з Є. Бєджицьким про 

проблеми туризму в Карпатах; стаття 

“Pogranicze polsko-rumuńskie jako problem 

turystyczny”. Чернетка 

1931 15 пол. 

90 Стаття “Między poszumem karpatskich borów a 

szelestem zapomnialych kart. Na rąbku odkryć 

naukowych na Huculszczyznie ” 

[1932] 10 пол. 

91 Статті “Nieznany muzeum Lwowa”, “Martwy 

Dom”. Чернетки 
1932 23 пол. 

92 Стаття “O zapoznanych skarbach u żródlisk 

Czeremoszu” 
1934 2 пол. 

93 Статті “Obiegiem! Pilne!!!” та “Zwycięski 

pochód głupstwa”. Фрагменти. Чернетки. 

Підготовчі матеріали та вирізки з газет про 

польську бюрократію 

1934-1935 13 пол. 

94 Відкритий лист до редактора газети “Wiek 

Nowy” Б. Ласковницького “Jak badacz Hu-

culszczyzny musiał włomać się do pow. Sądu w 

Kutach” 

1936 10 пол. 

95 Стаття “Rewelacje, mistyfikacje, czy zwy-

czajne bujdy o Huculszczyznie” 
1936 28 пол. 

96 Стаття “Derewce”. Фрагмент. Чернетка 1936 3 пол. 

97 Стаття “Goci, Huculi, August III”. Чернетка 1936 8 пол. 



№№ 

справ 

ЗАГОЛОВОКИ СПРАВ Крайні дати К-ть 

арк. 
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98 Стаття “Patria…”. Чернетка б/д 4 пол. 

99 Фейлетон “Za кulisami tajemnicу rozbicia 

“Karadjordja” 
б/д 5 пол. 

100 Статті “Fines Reipublicae”. “Błędne orły”. 

Чернетки. Фрагмент 
б/д 9 пол. 

101 Стаття “Охорона рідної природи”. Чернетка 

та підготовчі матеріали 
б/д 42 укр., пол. 

102 Стаття “Rzut oka na historję Huculszczyzny” б/д 17 пол. 

103 Статті “Przemysł ludowy małopolski”, “Raff-

lesia Sassoviensis”, “Cholera w Królestwie 

Polskiem w 1837-38 r.”  

1931-1938 51 пол., нім. 

104 Статті, опубліковані у польській та україн-

ській періодиці. Вирізки з газет 
1931-1938 126 

укр., пол., 

рум.,серб. 

 

3. Виписки з архівних документів та літератури 

105 Виписки з наукової літератури та архівних 

документів до економічної історії Карпат-

ських гір 

1935-1938 208 пол. 

106 Виписки з архівних документів до економіч-

ної історії сіл Гуцульщини за 1715-1890 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
359 

пол., лат., 

нім. 

107 Виписки з Крайової табулі та урбаріальних 

фасій до економічної історії Східних Карпат  

за 1693-1790 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
176 лат., пол. 

108 Виписки з колекції Чоловського, Дрогобиць-

ких гродських книг з бібліотеки Оссолінсь-

ких, Галицьких гродських книг до економіч-

ної історії гуцульських сіл за 1449-1780 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
158 пол., лат. 

109 Виписки до економічної історії карпатських 

сіл з Галицьких гродських книг, колекції 

Чоловського, архіву Сапігів у Красічині, 

наукової літератури за 1680-1850 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
427 пол., лат. 

110 Виписки з Галицьких гродських книг до еко-

номічної історії Гуцульщини за 1680-1750 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
208 пол., лат. 

111 Виписки з Йосифінської та Францисканської 

метрик до економічної історії сіл Гуцуль-

щини за 1787-1788 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
120 нім., пол. 

112 Виписки з грунових книг про стан власності, 

площі, пастуший персонал на полонинах 

Карпат за 1857-1872 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
180 пол., лат. 

113 Виписки з праць М. Грушевського, В. Лозин-

ського, О. Яблоновського, рукописів бібліо-

теки Оссолінських до економічної історії 

гірських районів Галичини 

1934-1935 160 пол., лат. 

114 Виписки з праць Б. Хмєльовського, Й. Ро-

рера, Галицьких актових книг до економіч-

ної історії та полонинного господарства на 

Гуцульщині 

 

1934-1936 139 пол., лат. 
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115 Виписки з архіву Жевуських у Роздолі, Га-

лицьких гродських книг та ін. архівних доку-

ментів за 1730-1790 рр. про економічне ста-

новище на високогірних полонинах Східних 

Карпат  

30-ті рр. 

ХХ ст. 
98 пол., лат. 

116 Виписки з колекції O. Чоловського та лю-

страцій в бібліотеці Оссолінських, Крайової 

табулі та ін. архівних документів за 1560-

1772 рр. до економічної історії сіл польсько-

румунського пограниччя  

30-ті рр. 

ХХ ст. 
311 пол., лат. 

117 Виписки з праць Марчинського, Е. Барана, 

М. Вонсовича, М. Кордуби до економічної 

історії Гуцульщини та польсько-румунського 

пограниччя 

1934-1936 259 пол. 

118 Виписки з Йосифінської метрики про ліси та 

їх характеристику за 1787-1788 рр.; заува-

ження про лісові господарства за 1900 рік 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
72 пол., нім. 

119 Виписки з сервітутів та інших архівних 

документів про лісові угіддя на території 

Станіславівського повіту за 1810-1870 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
123 пол. 

120 Військово-топографічний опис населених 

пунктів Галичини. Копії з військового архіву 

у Відні 

б/д 13 нім., пол. 

121 Виписки з архівних документів та літератури 

про розмежування карпатських сіл за 1700-

1870 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
166 пол., лат. 

122 Виписки з рукописних та друкованих джерел 

до питання географії Карпат (ріки, ліси, фау-

на, флора) та кадастрування території Схід-

них Карпат за 1750-1800 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
51 

пол., лат., 

нім. 

123 Виписки з Галицьких актових книг за 1680-

1790 рр. про розмежування громад в гірських 

районах, граничні знаки і копці 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
237 

пол., лат., 

нім. 

124 Донесення губерніального радника Стронсь-

кого про епідемію холери в Польському 

королівстві. Архівні виписки про епідемії на 

території Галичини за 1837-1838 рр. Копії 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
33 пол., нім. 

125 Виписки з архівних документів та літератури 

за 1800-1900 рр. про історію сифілісу на 

Гуцульщині і Буковині. Вирізки з газет про 

венеричні хвороби і проституцію 

1932-1937 183 пол., нім. 

126 Виписки з літератури та архівних документів 

за 1700-1900 рр. про венеричні хвороби на 

Гуцульщині 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
255 

пол., лат., 

нім. 

127 Виписки з архіву Сапігів в Красічині та 

бібліотеки Дідушицьких в Поториці до іс-

торії населених пунктів Гуцульщини за 1620-

1800 рр.  

30-ті рр. 

ХХ ст. 
330 

лат., пол., 

нім. 
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128 Привілеї, дарчі, інвентарі та ін. документи з 

Галицьких гродських книг за 1580-1687 рр. 

до історії сіл Гуцульщини. Копії  

30-ті рр. 

ХХ ст. 
402 лат., пол. 

129 Виписки з літератури та опублікованих дже-

рел до історії Гуцульщини за 1700-1820 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
121 

пол., нім., 

пол. 

130 Виписки про назву та поняття “Гуцульщина” 

з праць А. Вікенгаузера, Й. Рорера, Краттера, 

Б. Гакета та Галицьких гродських книг за 

1700-1890 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
187 

нім., пол., 

лат. 

131 Виписки з урбаріальних фасій за 1748-

1790 рр. про кількість дворів, статистичні ви-

писки про вживання прізвищ “Бойко” та “Гу-

цул” на території Бережанського, Заліщиць-

кого, Станіславівського, Тернопільського по-

вітів та виписки з літератури про проход-

ження термінів “бойки, гуцули, лемки” 

30-ті рр. 

ХХ ст. 

382 лат., пол. 

132 Виписки з рукописів бібліотеки Оссолінсь-

ких та літератури про матеріальну культуру 

гуцулів за 1720-1780 рр. (Матеріали до праці 

“Полонини Гуцульщини”) 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
420 пол., лат. 

133 Виписки з документів Національного музею 

у Львові про гуцульські церкви та копії їх 

візитацій за 1760-1780 рр.  

30-ті рр. 

ХХ ст. 96 пол. 

134 Виписки з документів бібліотеки Оссолінсь-

ких про духовну культуру гуцулів за 1757-

1790 рр. (Підготовчі матеріали до праці 

“Полонини Гуцульщини”) 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
181 пол., лат. 

135 Виписки з Галицьких гродських книг та руко-

писів бібліотеки Оссолінських про матеріаль-

ну і духовну культуру гуцулів за 1750-1860 р. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 275 пол., лат. 

136 Виписки з Галицьких гродських книг та руко-

писів бібліотеки Оссолінських про звичаї та 

обряди гуцулів та про опришків за 1703-

1720 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
75 пол., лат. 

137 Люстрації сіл Снятинського староства. Ви-

писки з актових книг за 1628-1765 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
19 

лат., нім., 

пол. 

138 Виписки з архівних документів про розмежу-

вання Станіславівського, Заліщицького, Тер-

нопільського, Бережанського, Бродівського 

циркулів за 1786 р. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
49 нім. 

139 Виписки з урбаріальних фасій сіл Станісла-

вівського циркулу за 1789 р. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
78 

пол., нім., 

лат. 

140 Виписки з Йосифінської метрики про стан 

землеволодінь у селах Станіславівського цир-

кулу за 1785-1788 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 26 пол., нім 

141 Статистичні таблиці населення та живого ін-

вентаря сіл Коломийського повіту за 1817, 

1821 рр.  Копії 

30-ті рр. 

ХХ ст. 8 нім. 
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арк. 
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142 Дарчі записи, акти розмежувань, купівлі-про-

дажу та інші майнові документи за 1748-

1862 рр. з колекції В. Костинюка у Красноїлі. 

Копії 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
25 пол.  

143 Виписки з Йосифінської та Францисканської 

метрик сіл Львівського повіту 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
157 нім., пол. 

144 Виписки з Галицьких гродських книг та ін. 

архівних документів про полонину Дзем-

броня за 1878 р. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 44 пол. 

145 Інвентар сіл Довгопільського ключа Станіс-

лавівського циркулу за 1782-1783 рр. Копія 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
18 нім., пол. 

146 Акти розмежування володінь мм. Кути, Косів 

та сс. Кобаки і Тюдів за 1761 р. Копія з 

Галицьких гродських книг 

1944 44 лат. 

147 Судові рішення, виписки з табулярних книг, 

ситуаційні плани, характеристика ґрунтів та 

ін. документи за 1782-1786 рр. про високо-

гірні полонини Поливна та Крента, Дуконя 

Велика. Копії 

1932-1934 203 
пол., нім., 

укр. 

148 Виписки з архівних документів про еконо-

мічне становище жидів у м-ку Кути в І-й 

половині XVIII ст. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
59 пол. 

149 Список знищених ґрунтових книг у гродсь-

ких судах у мм. Делятин, Косів, Кути, Пече-

ніжин та с. Жаб’є 

1934 5 пол. 

150 Виписки з метричних книг м. Олеська за 

1725-1863 рр. 

30-ті рр. 

ХХ ст. 
99 лат. 

151 Виписки з друкованих джерел та архівних 

документів за 1770-1890 рр. до економічної 

історії с. Ясенева Горішнього 

30-ті рр. 

ХХ ст. 150 
пол., лат., 

нім. 

152 Індекс документів до історії населених пун-

ктів Гуцульщини в книгах Галицьких грод-

ських актів 

б/д 155 пол. 

 

4. Праці інших авторів 

153 Праця З. Марковського, Б. Яновського, 

В. Сведерського, Ю. Павліковського “Uwagi 

w sprawie zagospodarowania połonin wschodnio 

кarpatskich w województwie Stanisławow-

skiem” 

1928 19 пол. 

154 Проект плану діяльності Товариства народно-

го промислу і розвитку гончарства на Гуцуль-

щині 

1929 4 пол. 

155 Реферат невстановленого автора про роз-

виток тваринництва в Косівському повіті 
1934 10 пол. 

156 Стаття д-ра В. Тобічика “Wpływ bytowania 

ludności huculskiej na jej zdrowotność” 

 

1935 5 пол. 
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157 Праця Т. Зана “Problemy gospodarcze Hu-

culszczyzny” 
1935 18 пол. 

158 Статті Г. Міхеліні “Walka z pryszczycą w 

R. 1930 na połoninach Czarnohorskich”,  

Ф. Кришталовича “O chorobach wenerycz-

nych” та ін.  

1916, 

1930-1935 
34 пол. 

159 Стаття М. Вествалевича “Опис апарату та 

іншого інвентаря при дестиляції олії та гос-

подарськими рахунками” 

б/д 7 пол. 

160 Праця д-ра Бабецького “Rzut oka na warunki 

higjeniczne i lecznicze Huculszczyzny i moż-

liwości ich wykorzystania” 

б/д  7 пол 

 

V. КОЛЕКЦІЯ 

161 Королівські привілеї, угоди купівлі-продажу, 

акти введення у володіння на с. Баня-Березів 

1775, 1830, 

1909-1928 
15 пол., лат. 

162 Акти візитації греко-католицької церкви у 

с. Бервінкова, документи про купівлю землі 

під сільський цвинтар, обіжники до пара-

фіальних урядів 

1757-1881, 

1894 
18 

лат., укр., 

пол. 

163 Листування управителів маєтків у м-ку Бе-

рездівцях з дирекією фундації гр. Скарбків з 

господарських питань, угоди купівлі-продажу 

та оренди ґрунтів, плани угідь. Документи з 

архіву фундації гр. Скарбків 

1821-1893 100 пол., нім. 

164 Інвентар м-ка Берездівці та сіл Гранки, Кути, 

Підгірці Берездівського ключа 
1842 31 пол. 

165 Дозволи деканальних властей жителям сс. Бе-

резів, Жаб’є, Криворівня та ін. на шлюби, 

посвідчення хрещення 

1819-1871 122 пол., нім. 

166 Дарчі записи, угоди купівлі-продажу землі, 

заповіти та інші майнові документи родини 

Ватаманюків з с. Білоберезки 

1809-1873 42 пол., нім. 

167 Дарчі записи, заповіти, угоди купівлі-прода-

жу ґрунтів, боргові записки, книжки про 

сплату податків родини Атаманюків у 

с. Білоберезка 

1767-1877 86 
лат., пол., 

укр. 

168 Угоди купівлі-продажу, оренди ґрунтів, плат-

ничі книжки, заповіти жителів с. Білоберезки 
1800-1893 72 пол., нім. 

169 Угоди купівлі-продажу ґрунту, застави, дарчі 

записи на майно, поквитування та інші 

майнові документи жителів с. Вербівці 

1803-1873 27 пол., нім. 

170 Угоди купівлі-продажу, оренди ґрунтів, дарчі 

записи, заповіти, платничі книжки родини 

Янишівських з с. Голови та споріднених з 

ними родин 

 

 

1804-1888 65 пол., нім. 
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171 Посвідки сільських урядів сс. Гринява, Косів, 

Микуличин, Річки, Жаб’є, Яблониця влас-

никам зимівників та полонин для перевірки 

прав власності та утримання пасовищ 

1934 38 пол. 

172 Угоди купівлі-продажу, оренди ґрунтів, дарчі 

записи, платничі книжки жителів с. Гринява 
1806-1891 38 пол., нім. 

173 Прохання громад м-ка Делятин та с. Луг до 

циркулярного уряду про використання по-

лонини Лазки для випасу худоби 

1846 3 пол. 

174 Добровільні угоди про розмежування та 

оренду ґрунтів жителів с. Довгополе 

1751,  

1847-1856 
13 пол., нім. 

175 Угоди громад с. Дороговиже та м-ка Розвадів 

з дирекцією фундації гр. Скарбків про оренду 

букових лісів для збирання шишок 

1855-1880 53 пол., нім. 

176 Інвентарі села, журнали сплати податків і 

повинностей, списки жителів, витяги з Йо-

сифінської та Францисканської метрик, су-

дові позови, дарчі грамоти на село, заповіти 

та ін. документи до історії с. Жабйого 

1740-1844 520 пол., нім. 

177 Журнали сплати податків, заповіти, акти 

оренди та купівлі-продажу ґрунтів у сс. Ясе-

неві Горішньому та Долішньому, судові 

позови в майнових справах родини Калістра 

Максим’юка з с. Жабйого 

1840-1916 67 пол., нім. 

178 Угоди купівлі-продажу, оренди землі, запові-

ти, дарчі записи родини Семердянчуків з 

с. Жабйого 

1808-1934 20 пол. 

179 Заповіти, дарчі записи, книжки про сплату 

податків, закордонний паспорт, інші майнові 

документи Олекси, Федора, Петра Спіндзяків 

з с. Жабйого 

1813-1829 72 пол., нім. 

180 Дарчі записи, угоди купівлі-продажу, оренди 

ґрунтів, добровільні угоди, боргові розписки, 

платничі книжки та інші майнові документи 

жителів с. Жабйого 

1791-1894 62 пол., нім. 

181 Дарчі записи, боргові розписки, поквитуван-

ня, протоколи судового процесу за невико-

нані умови при купівлі-продажу ґрунтів та ін. 

майнові документи родини Гулюків з 

с. Жабйого 

1814-1921 53 пол., нім. 

182 Угоди купівлі-продажу, оренди ґрунтів, дарчі 

записи, добровільні угоди, платничі книжки 

та інші майнові документи жителів 

с. Жабйого 

1774-1878 50 пол., нім. 

183 Дарчі записи, угоди купівлі-продажу, оренди 

ґрунтів, заповіти, витяги з ґрунтових книг, 

платничі книжки та інші майнові документи 

жителів с. Жабйого 

1741-1912 203 пол., нім. 
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184 Угоди купівлі-продажу, оренду землі, рі-

шення циркулярного суду в майнових су-

перечках, платничі книжки, витяги з ґрун-

тових книг, плани земельних ділянок та ін. 

майнові документи жителів с. Жабйого 

1790-1921 117 пол., нім. 

185 Опис границь с. Жабйого та інвентар села; 

розпорядження С. Скарбка про звільнення 

селян від панщини та про збір податків 

1840-1843 13 
лат., 

пол.,нім. 

186 Розпорядження сервітутної комісії в Коло-

миї про приналежність ґрунтів громади 

с. Жабйого, список посідачів ґрунтів у воло-

діннях фундації гр. Скарбків 

1868, 1877 19 пол. 

187 Обіжники та розпорядження парафіальним 

урядам у с. Жабйому та інших селах Коло-

мийського циркулу 

1880-1890 23 пол. 

188 Дозволи домініального уряду на шлюб не-

повнолітнім жителям с. Жабйого. Списки 

нехрещених дітей за 1837-1846 рр. 

1833-1846 87 пол. 

189 Документи майнових суперечок за володіння 

ґрунтами, звіти побережників про охорону 

лісів, статистичні звіти про збір податків; 

угоди про оренду полонин, плани розме-

жування володінь у с. Жабйому. Документи 

архіву фундації гр. Скарбків 

1853-1925 224 пол., нім. 

190 Листування дирекції фундації гр. Скарбків  з 

домініальним урядом про призначення на 

посади лісничих, протоколи судових про-

цесів за відібрання ґрунтів, звіти про стан 

лісових господарств у с. Жабйому. Доку-

менти архіву фундації гр. Скарбків 

1837-1857 163 пол., нім. 

191 Протоколи судових процесів, рішення до-

мініальних та циркулярних властей щодо 

майнових суперечок гр. С. Скарбки з гро-

мадою с. Жабйого 

1841-1857 175 пол., нім. 

192 Листування С. Скарбка з домініальними 

управліннями, управителями маєтків, роз-

порядження циркулярного уряду щодо 

майнових володінь С. Скарбки 

1844-1853 75 пол., нім. 

193 Інвентар с. Жаб’є-Слупейка та ґрунтова книга 

володінь С. Скарбка. Фрагмент 

1809-1814, 

1855 
39 пол., нім. 

194 Угоди про купівлю-продаж земельних діля-

нок, полонин, дарчі записи, заповіти, ви-

писки з церковних метрик та інші документи 

жителів с. Жабйого 

1815-1894 63 
пол., нім., 

лат. 

195 Дарчі записи, заповіти, угоди про купівлю-

продаж землі, боргові розписки, описи майна 

господарів І. Горука, О. Ватаманюка, С. Ти-

мощука. Опис ґрунтів на полонині Крента 

1842-1883 21 пол., нім. 
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196 Угоди про оренду, купівлю-продаж ґрунту 

Під Мазурою, заповіти, боргові записки 

В. Курчука та П. Гадзюка з с. Жабйого. 

Військовий квиток Манчука Юрія 

1803-1872 12 пол., нім. 

197 Угоди про купівлю-продаж полонин та ви-

пас худоби на полонинах Штевйора, Ротун-

дул, Балагур, боргові записки, платничі 

книжки та ін. майнові документи родини 

Костюків та Чарковських з с. Жабйого 

1776-1879 30 пол., нім. 

198 Заповіти, дарчі записи, боргові записки, 

угоди про оренду земельних ділянок, війсь-

ковий квиток та ін. майнові документи 

родини Лупуляків з с. Жабйого 

1803-1876 26 
пол., нім., 

іврит. 

199 Дарчі записи, угоди про купівлю-продаж 

майна, заповіти, боргові записки та ін. май-

нові документи родин Близнюків та Кермо-

щуків з с. Жабйого 

1830-1881 73 
нім., пол., 

іврит. 

200 Дарчі записи, угоди про оренду, купівлю-

продаж земельних ділянок та полонин. Опис 

ґрунтів, витяги з метрик та ін. документи 

родини Данилюків з с. Жабйого 

1779-1873 23 пол. 

201 Дарчі записи, угоди купівлі-продажу ґрунтів, 

дозволи на продаж товарів, заповіти та ін. 

майнові документи родини Г. Тимотюка з 

с. Жабйого 

1751-1889 21 пол. 

202 Боргові розписки, угоди про купівлю-продаж 

ґрунтів, дарчі записи, витяги з поземельної 

метрики про майновий стан та ін. документи 

родини Бойчуків з с. Жабйого 

1697,  

1774-1860 
36 

пол., нім., 

лат. 

203 Угоди купівлі-продажу, оренди ґрунтів, бор-

гові розписки, паспорт коня та ін. документи 

родини Філіпчуків та споріднених родин 

Думитряків та Федоращуків з с. Жаб-його 

1763,  

1787-1914 
22 пол., укр. 

204 Дарчі записи, угоди купівлі-продажу землі, 

плани ґрунтів, витяги з ґрунтових метрик, 

паспорти та ін. документи родини Брусту-

руків з с. Жабйого 

1764-1885 45 пол., нім. 

205 Документи судового процесу за полонину 

Бубенська, угоди купівлі-продажу, оренду 

ґрунтів на цій полонині та ін. документи 

родини Стефураків з с. Жабйого 

1765-1931 127 
пол., укр., 

нім. 

206 Угоди про оренду, купівлю-продаж ґрунтів, 

дарчі записи, дотації годованцям, податкові 

книжки та ін. майнові документи родини 

Остафійчуків з с. Жабйого 

1784-1850 42 пол., нім. 

207 Угоди купівлі-продажу, оренди землі, боргові 

розписки, дарчі записи та ін. документи на 

полонину Під Крентою 

1806-1879 54 пол., нім. 



№№ 

справ 

ЗАГОЛОВОКИ СПРАВ Крайні дати К-ть 

арк. 

Мова док. 

208 Угоди про купівлю-продаж та оренду ґрун-

тів, боргові записки, витяги з ґрунтових книг 

та ін. майнові документи жителів с. Жабйого 

1820-1935 124 пол., нім. 

209 Договір пастухів з с. Іспас про умови випасу і 

утримання худоби на полонинах Гринявських 

гір та підтвердження його гринявським над-

лісничим 

1933 2 пол. 

210 Добровільні угоди про поділ ґрунтів, угоди 

купівлі-продажу, оренди землі, дарчі записи 

жителів м. Косова 

1746, 1787, 

1832-1884 
27 пол., нім. 

211 Протоколи судової суперечки та угоди про 

співвласність громади с. Косів Старий з ді-

дичами с. Ясенів Горішній за полонину 

Крента. Реєстр посідачів ґрунтів с. Косів 

Старий 

1842 89 нім., пол. 

212 Угоди купівлі-продажу та оренди ґрунтів, 

заповіти, дарчі записи, скарги, платничі 

книжки, витяги з ґрунтових метрик жителів 

с. Космача 

1798-1886, 

1912 
81 

пол., нім., 

укр. 

213 Платничі книжки, дарчі на землю, боргові 

розписки, паспорти жителів с. Красноїлі 
1807-1934 18 нім., пол. 

214 Дарчі записи, угоди купівлі-продажу ґрунтів, 

платничі книжки, посвідчення про за-

кінчення військової служби та ін. майнові 

документи жителів с. Криворівні 

1753-1873 62 
пол., нім., 

укр. 

215 Дарчі записи, угоди про оренду та купівлю-

продаж ґрунтів та ін. майнові документи 

родин Матарчуків, Галичів, Зеленчуків, Чи-

порчуків у с. Криворівні 

1791-1892 90 укр., пол. 

216 Заповіти, дарчі записи, поквитування. Книж-

ки сплати податків, акти розмежування та ін. 

документи родини Сав’юків у с. Криворівні 

1808-1911 112 пол., нім. 

217 Добровільна угода жителів сіл Ланчин, 

Чорний Потік та Красна про спільний випас 

худоби на полонинах. 

1819 2 нім. 

218 Угоди купівлі-продажу ґрунтів жителями 

с. Микитинці. Супровідний лист М. Козмана 

до П. Контного 

1856-1868, 

1934 
4 пол. 

219 Добровільні угоди, дарчі записи, боргові 

розписки та ін. майнові документи жителів 

с. Микуличин 

1770-1879 115 пол., нім. 

220 Журнал класифікації приватних лісових угідь 

приналежних громаді с. Оліїв 
1786 10 нім. 

221 Опис границь містечка Підкамінь 1787 8 пол. 

222 Заповіти, угоди купівлі-продажу та оренди 

ґрунтів, боргові розписки, платничі книжки 

родин Данилюків, Тухлійчуків, Чекуруків з 

с. Прокурава 

1791-1892 139 
пол., нім., 

лат. 



№№ 

справ 

ЗАГОЛОВОКИ СПРАВ Крайні дати К-ть 

арк. 

Мова док. 

223 Дарчі записи, угоди купівлі-продажу та 

оренди ґрунтів, платничі книжки та ін. май-

нові документи жителів с. Річки 

1760-1875 57 пол. 

224 Угоди про заставу, оренду, купівлю-продаж 

ґрунтів, дарчі записи і заповіти, документи 

сервітутних процесів, платничі книжки 

жителів с. Рожен Великий. “Лист Небесний”, 

написаний на гуцульському діалекті 

1760-1873 89 
пол., нім., 

укр. 

225 Платничі книжки, книга прибутків та видат-

ків, угоди купівлі-продажу худоби та ґрунтів 

на полонині Похребетній, контракт з грома-

дами про наймання на посаду писаря у сс. Ро-

жен Великий та Білоберезка, та ін. документи 

В. Левицького 

1839-1878 130 пол., нім. 

226 Угоди про заставу, купівлю-продаж та оренду 

ґрунтів жителями с. Ростоки 
1786-1883 17 пол., нім. 

227 Заповіти, дарчі записи, угоди купівлі-про-

дажу та оренду ґрунтів жителями с. Смодна 
1850-1869 6 пол. 

228 Угоди купівлі-продажу ґрунтів під полони-

ною Дземброня жителями с. Соколівка 

1835,  

1853-1854 
5 пол. 

229 Угода І. Рибарука з громадою с. Сороки про 

випас худоби на полонинах, приналежних 

сс. Ферескул та Сороки  

1933 1 пол. 

230 Поквитування, угода про оренду землі, дарчі 

записи Григорія, Олекси, Ілька Недоходюків 

у м. Кути 

1782-1818 22 пол. 

231 Протокол розмежування сіл Ушня і Чере-

мошня 
1787 8 пол. 

232 Угоди купівлі-продажу, оренди землі, дарчі 

записи, боргові розписки та інші майнові до-

кументи родини А. Ватаманюка з с. Хороцева 

1799-1877 32 пол., нім. 

233 Угоди І. Цетнера з графом Т. Ярунтовським 

та Й. Заячковським про оренду с. Яблониця 

та ін. маєтків у Надвірнянському повіті 

1785, 1786 4 нім., пол. 

234 Книжки сплати податків, дарчі записи, угоди 

купівлі-продажу та інші майнові документи 

родин Кубайчуків та Рибаруків з с. Яблониця 

1808-1887 19 пол., нім. 

235 Дарчі записи, угоди купівлі-продажу ґрунтів, 

довготермінові оренди пасовищ та сінокосів, 

платничі книжки жителів сс. Яворів та 

Монастириська 

1793-1896 89 пол., нім. 

236 Угоди купівлі-продажу, оренди, дарчі записи, 

заповіти, плани земельних наділів жителів 

с. Ясенів Горішній 

1827-1853 73 пол., нім. 

237 Уповноваження громад Кутської домінії; 

протоколи судових процесів за відібрання 

ґрунтів. Документи з архіву фундації 

гр. Скарбків 

1808-1879 231 пол., нім. 



№№ 

справ 

ЗАГОЛОВОКИ СПРАВ Крайні дати К-ть 

арк. 

Мова док. 

238 Обіжники, циркуляри та ін. директивні ма-

теріали Намісництва та циркулярного уряду 

про ремонт, утримання та експлуатація доріг 

Буркут-Гринява, Гринява-Кути та інші 

1870-1904 84 пол., нім. 

239 Шкільні підручники з географії та історії 

Польщі. Фрагменти 

кін. 

XVIII ст. 
3 пол., нім. 

240 Листи генерал-губернатора Південно-Захід-

ного краю Д. Бібікова до барона Кріґа, 

С. Скарбка та губерніального секретаря Єре-

мєєва про події, пов’язані з польським 

повстанням. Фрагменти. Фотокопії 

1846 15 
франц., 

пол., нім. 

241 Закон про врегулювання ґрунтового податку 

за 1869 р., “Вісник державних законів за 

1871 р.” 

1869, 1871 84 укр., пол. 

242 Клепсидри митрополитів Андрея Шепти-

цького та Болеслава Твардовського 
1944 4 укр., пол. 

243 Колекція печаток, марок, штемпелів, зібрана 

П. Контним 
1837-1941 316 пол., нім. 

244 Фотографії експонатів Бєлградського націо-

нального музею; поштівки, кліше, фотографії 

Ш. Стефановича, В. Пражака, С. Павловсь-

кого, І. Чекановського та правління това-

риства “Друг” за 1936 р. 

[1936-1938] 52  

245 Вирізки з газет “Діло”, “Gazeta Lwowska”, 

“Gazeta Poranna” та ін. про Гуцульщину, 

зібрані П. Контним 

1919-1946 

 

232 

 

пол., укр. 

 

246 Програми та відозви Археологічного това-

риства у Львові та Татранського товариства у 

Коломиї. Статут Товариства охорони 

інтересів і культури Львова 

1867,  

1880-1889 
15 пол. 

247 Тематична картотека до архіву П. Контного, 

складена П. Х. Пироженком 
1975-1976 169 укр., пол. 

 

  До опису внесено 247 (двісті сорок сім) справ з №1 по 247. 

   

Укладач опису: 

  Головний спеціаліст     У. Кришталович 

2004 рік 

 

  Начальник відділу     О. Логінова 

 

  Завідувач сектором     О. Іваськів 
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Протокол засідання ЕК архіву 
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 ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

 

 

Август ІІІ 97 

Атаманюки, родина 167 

 

Бабецький 160 

Баран Е. 117 

Бєджицький Є. 89 

Бібіков Д. 240 

Близнюки, родина 199 

Бойчуки, родина 202 

Бустуруки, родина 204 

Буяк Ф. 19 

 

Ватаманюк А. 232 

Ватаманюк О. 195 

Ватаманюки, родина 166 

Вествалевич М. 159 

Вікенгаузер А. 130 

Вільчинський Т. 61 

Войцехівський К. 11 

Вонсович М. 117 

 

Гадзюк П. 196 

Гакет Б. 130 

Галичі, родина 215 

Горук І. 195 

Грушевський М. 113 

Гулюки, родина 181 

 

Данилюки, родина з Жабйого 200 

Данилюки, родина з Прокурави 222 

Думитряки, родина 203 

 

Єремєєв 240 

 

Зан Т. 157 

Зеленчуки, родина 215 

Зінтель Й. 15 

 

Кермощуки, родина 199 

Козман М. 218 

Колесса Ф. 11 

Контні, родина 4 

Кордуба М. 117 

Костинюк В. 142 

Костюки, родина 197 

Краттер 130 

Кришталович Ф. 158 

Кріґ, барон 240 

Кубайчуки, родина 234 

Курчук В. 196 

 

Ласковницький Б. 94 

Левицький В. 225 

Лозинський В. 113 

Лупуляки, родина 198 

 

Максим’юк Калістер 177 

Манчук Юрій 196 

Марковський З. 153 

Марчинський 117 

Матарчуки, родина 215 

Міхеліні Г. 158 

 

Недоходюк Григорій 230 

Недоходюк Ілько 230 

Недоходюк Олекса 230 

 

Остафійчуки, родина 206 

 

Павліковський Ю. 153 

Павловський С. 244 

Пироженко П. 247 

Пражак В. 244 

 

Рибарук І. 229 

Рибаруки, родина 234 

Рорер Й. 114, 130 

 

Сав’юки, родина 216 

Сведерський В. 153 

Семердянчуки, родина 178 

Скарбек С. 185, 192, 193, 240 



Скарбки, графи 163,175,186,189-191, 237 

Спіндзяк Олекса 179 

Спіндзяк Петро 179 

Спіндзяк Федір 179 

Стефанович Ш. 244 

Стефураки, родина 205 

Стронський 124 

 

Твардовський Болеслав 242 

Тимотюк Г. 201 

Тимощук С. 195 

Тобічик В. 156 

Толочко 87 

Тухлійчуки, родина 222 

 

Федоращуки, родина 203 

Філіпчуки, родина 203 

Фольтеркаммер Ф. 11 

 

Хмєльовський Б. 114 

 

Цетнер І. 233 

 

Чарковські, родина 197 

Чекановський І. 244 

Чекуруки, родина 222 

Чипорчуки, родина 215 

Чоловський О. 108, 109, 116 

 

Шептицький Андрей 242 

 

Яблоновський О. 113 

Яновський Б. 153 

Ярунтовський Т. 232 

Янишівські, родина 170 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

 

Балагур, полонина 197 

Балкани 88 

Баня Березів, с. 161 

Бервінкова, с. 162 

Бережанський повіт 131 

Бережанський циркул 138 

Берездівський ключ 164 

Берездівці, м-ко 163, 164 

Березів, с. 165 

Бескиди, гори 68 

Білоберезка, с. 166, 167, 168, 225 

Бродівський циркул 138 

Брюховицький ліс 63 

Буковина 125 

Буркут, с. 238 

 

Варшава, м. 10, 19, 20, 21 

Велика, полонина 147 

Вербівці, с. 169 

Відень, м. 10, 120 

Войнилівський повіт 48 

Ворохта, с. 56, 62 

 

Галичина 65, 113, 120, 124 

Голови, с. 170 

Городенківський повіт 48, 49 

Гранки, с. 164 

Гринява, с. 47, 56, 171, 172, 238 

Гринявські гори 55, 209 

Гуцульщина 25, 64, 73, 75, 78, 79, 80, 

90, 94, 95, 102, 106, 110, 111, 

114, 117, 125-130, 132, 134, 152, 

154, 157, 160, 245 

 

Делятин, м. 149, 173 

Дземброня, полонина 144, 228 

Довгопільський ключ 145 

Довгополе, с. 174 

Дроговиже, с. 175 

Дуконя, полонина 147 

 

Жаб’є, с. 47, 56, 149, 165, 171, 176-191,  

194, 196-206, 208 

Жаб’є-Слупейка, с. 193 

 

Заліщицький повіт 131 

Заліщицький циркул 138 

 

Іспас, с. 209 

 

Калуський повіт 48, 49 

Карпати, гори  53, 57, 61, 89, 105,  

112, 122 

Кобаки, с. 146 

Коломийський округ 84 

Коломийський повіт 50, 67, 141 

Коломийський циркул 187 

Коломия, м. 15, 246 

Королівство Польське 77, 103, 124 

Косів Старий, с. 211 

Косів, с., м. 47, 58, 146, 149, 171, 210 

Косівський повіт 44, 45, 48, 49, 51, 52,  

54, 69, 67, 155 

Космач, с. 62, 212 

Краків, м. 10, 18 

Краківське воєводство 59 

Красічин, м. 109, 127 

Красна, с. 217 

Красноїля, с. 142, 213 

Крента, полонина 147, 195, 207, 211 

Криворівня, с. 165, 214, 215, 216 

Кути, м-ко, м. 146, 148, 230 

Кути, с. 164, 238 

Кутська домінія 237 

 

Лазки, полонина 173 

Ланчин, с. 217 

Луг, с. 173 

Людованські гори 32-35, 79, 80 

Львів, м. 10, 16, 18, 21, 60, 91, 133, 246 

Львівське воєводство 59 

Львівський повіт 143 

 



Мазура, гора 196 

Микитинці, с. 218 

Микуличин, с. 47, 56, 171, 219 

Монастерисько, с. 235 

 

Надвірнянський повіт 48, 49, 53, 233 

 

Олесько, м. 72, 150 

Оліїв, с. 220 

 

Печеніжин, м. 149 

Південно-Західний край 240 

Підгірці, с. 164 

Підкамінь, м-ко 221 

Піп Іван, гора 83 

Пожежевська, полонина 61 

Покутські гори 41-46, 82 

Поливна, полонина 147 

Польща 76, 239 

Поториця, с. 127 

Похребетна, полонина 225 

Прокурава, с. 222 

Пулави, м. 20 

 

Річки, с. 171, 223 

Рожен Великий, с. 224, 225 

Розвадів, м-ко 175 

Розділ, м. 115 

Ростоки, с. 226 

Ротундул, полонина 197 

Румунія 76, 88 

 

Смодна, с. 227 

Снятинське староство 137 

Снятинський повіт 48, 49 

Соколівка, с. 228 

Сороки, с. 229 

Станіславів, м. 18 

Станіславівське воєводство 22, 153 

Станіславівський повіт 119, 131 

Станіславівський циркул 138-140, 145 

Стрийський повіт 48 

Східні Карпати 17, 19, 21, 23, 68, 71, 74,  

82, 83, 85, 107, 115, 122, 153 

 

Тернопільське воєводство 59 

Тернопільський повіт 131 

Тернопільський циркул 138 

Тюдів, с. 146 

 

Ушня, с. 231 

 

Ферескул, с. 229 

 

Хороцева, с. 232 

 

Черемош, ріка 92 

Черемошня, с. 231 

Чивчинські гори 26-31, 55, 78 

Чорна Гора, гора 83 

Чорний Потік, с. 217 

Чорногора, гори 36-40, 55, 83, 158 

 

Штевйора, полонина 197 

 

Яблониця, с. 171, 233, 234 

Яворів, с. 235 

Ясенів Горішній, с. 151, 177, 211, 236 

Ясенів Долішній с. 177 

 


