Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ГАЛИЦЬКЕ НАМІСНИЦТВО, м. ЛЬВІВ
(назва фонду)

1772 - 1921 рр.

Фонд № 146
Опис № 51 б

Справи підданих, діяльність громадських рад
(назва опису)

1860 - 1908 рр.
(крайні дати документальних матеріалів)

ПЕРЕДМОВА
Документальні матеріали, які відклалися у групі VІІ - "справи підданих",
охоплюють період 1860 - 1908 рр. Це розпорядження, директиви, вказівки та
листування

з Міністерством внутрішніх

справ, Крайовою фінансовою

дирекцією, Крайовою шкільною радою та Крайовим комітетом у Львові,
повітовими судами, окружними управліннями та староствами у справах громад
та їх мешканців. У них порушуються такі питання: земельні суперечки,
затвердження статутів громадських кредитних кас, врегулювання права громад
на стягнення додаткових податків, розгляд скарг мешканців громад у зв`язку з
виборами до громадських рад та ін.
Справи опису просистематизовані за хронологією, а в межах року за
важливістю питання.
Документи опису писані польською та німецькою мовами.
1956 рік
У 2010 році заголовки справ відредаговано. До опису складено
географічний покажчик.

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
Мова
аркушів документів

1

Розпорядження, директиви та вказівки

1860

33

німецька

2

Листування з окружними управліннями про
скарги громад на владу, яка обмежувала права
громадських рад

1860

40

польська,
німецька

3

Справа про земельну суперечку громад сіл 1860 - 1865
Княже та Драгасимів Коломийського округу з
управлінням державних маєтків у с. Залуче

82

німецька

4

Те ж про земельну суперечку громади с. Кро- 1860 - 1875
пивник Самбірського округу та колишнім
власником маєтку Нагуєвським Яном

41

польська,
німецька

5

Те ж про стягнення заборгованості з нерухо- 1860 - 1863
мого майна Бека Матвія у Львові на користь
громади с. Корчина Сяноцького округу

59

німецька

6

Те ж про суперечку громади с. Корчина 1860 - 1865
Сяноцького округу з власником маєтків Жепеде про погашення заборгованості

45

польська,
німецька

7

Листування з Окружним управлінням у Терно- 1860 - 1861
полі про скаргу власників маєтків Корчинського Михайла та Крушельницького у зв`язку з
розподілом маєтків у с. Романівка

14

німецька

8

Розпорядження, листування, доповідні записки 1860 - 1867
та ін. документи про розгляд скарги Кузика
Василя у с. Подемщина про рішення влади
щодо розподілу його земельних ділянок

33

-"-

9

Розпорядження та директиви за 1861 р.

1861 - 1862

30

-"-

10 Листування з міністерством та окружним
управлінням у Стрию про земельну суперечку
громади с. Кадобна з управлінням державних
маєтків у Калуші

1861

10

-"-

11 Те ж з Окружним управлінням у Львові про
скарги шинкарів громади м. Яричів Новий
проти рішення влади щодо обмежень їх прав

1862

42

-"-

12 Розпорядження та директиви

1863

12

-"-

13 Справа про суперечку громади м. Кракова з 1863 - 1874
власником маєтків Романовським про відшкодування ним збитків у зв`язку з незаконним
стягненням податків у 1851 - 1859 рр.

105

польська,
німецька

14 Розпорядження та директиви

19

німецька

15 Розпорядження, вказівки та директиви Мініс- 1866 - 1867
терства внутрішніх справ та Намісництва у
Львові

42

-"-

16 Розпорядження та директиви

24

-"-

1865

1868

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
Мова
аркушів документів

17 Розпорядження та директиви

1869

37

пол., нім.

18 Донесення повітового управління у Бережанах
про земельну суперечку між мешканцем с. Вибудів Фаріоном Юрієм та поміщиком Лончинським

1869

12

німецька

19 Розпорядження та директиви

1870

30

пол., нім.

20 Те ж

1871

97

-"-

21 Листування з староством у м. Бжесько про
затвердження статуту товариства двірських
людей в маєтку с. Ясень

1871

11

-"-

22 Розпорядження та директиви

1872

19

-"-

1875 - 1876

12

-"-

24 Листування з староствами про пред'явлення
статутів громадських селянських кас

1874

9

польська

25 Розпорядження, звітні відомості, листування з
староствами та ін. документи про стягнення з
громад, землевласників і ін. податків у фонд
допомоги селянам

1875

40

польська,
німецька

26 Розпорядження, звітні відомості, листування з
староствами та ін. документи про стягнення з
громад, землевласників та ін. податків у фонд
допомоги селянам, том І

1876

87

-"-

27 Те ж, том ІІ

1876

47

-"-

28 Те ж, том ІІІ

1876

61

-"-

29 Те ж, том ІV і останній

1876

110

-"-

30 Розпорядження, звітні відомості, листування з 1877 - 1878
староствами та ін. документи про стягнення з
громад, землевласників та ін. податків у фонд
допомоги селянам, том І

92

-"-

31 Те ж, том ІІ

1878

142

-"-

32 Те ж, том ІІІ

1878

116

-"-

33 Те ж, том ІV і останній

1878

106

-"-

34 Листування з Крайовим комітетом та старост- 1878 - 1879
вами про пред'явлення статутів громадських
селянських кас. Статути

28

-"-

35 Розпорядження, директиви та вказівки Міні- 1879 - 1883
стерства внутрішніх справ та Крайового комітету у Львові

21

-"-

36 Розпорядження, директиви та вказівки Міні- 1885 - 1887
стерства внутрішніх справ та Намісництва у
Львові

47

-"-

23 Те ж за 1874 - 1876 рр.

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
Мова
аркушів документів

37 Листування з Крайовим комітетом, повітовими 1885 - 1886
радами та ін. установами про пред'явлення
статутів громадських кредитних кас. Статути

47

польська

38 Те ж з староствами про відокремлення від 1886 - 1887
громад присілків та садиб, приєднання їх до
інших громад, або утворення самостійних
одиниць

22

-"-

39 Те ж з староством у Бжесько про розгляд скарг 1886 - 1887
мешканців у зв`язку з виборами до громадських
рад

12

-"-

40 Те ж з староством у Бібрці

1886 - 1887

17

-"-

41 Те ж з староствами у Богородчанах та Борщові

1886 - 1887

7

-"-

1886

4

-"-

43 Те ж з староством у Бродах

1886 - 1887

14

-"-

44 Те ж з староством у Бучачі

1886

16

-"-

45 Те ж з староством у Бялій

1886

11

пол., нім.

46 Те ж з староством у Вадовичах

1886 - 1887

13

польська

47 Те ж з староствами у Вєличці та Горлицях

1886 - 1887

10

-"-

1886

9

-"-

49 Те ж з староством у Городку

1886 - 1887

12

-"-

50 Те ж з староством у Грибові

1886

4

-"-

51 Те ж з староством у Гусятині

1886

6

-"-

52 Те ж з староством у Добромилі

1886 - 1887

9

-"-

53 Те ж з староством у Долині

1886 - 1887

9

-"-

54 Те ж з староством у Дрогобичі

1886 - 1887

17

-"-

1886

6

-"-

56 Те ж з староством у Жидачеві

1886 - 1887

13

-"-

57 Те ж з староством у Золочеві

1886 - 1887

13

-"-

58 Те ж з староством у Калуші

1886 - 1887

14

-"-

59 Те ж з староством у Камінці Струмиловій

1886 - 1887

16

-"-

60 Те ж з староством у Коломиї

1886 - 1887

20

пол., нім.

1886

3

польська

1886 - 1887

12

-"-

63 Те ж з староством у Ліську

1886

7

-"-

64 Те ж з староством у Львові

1886 - 1887

19

-"-

65 Те ж з староством у Мостиськах

1886 - 1887

4

-"-

42 Те ж з староством у Бохні

48 Те ж з староством у Городенці

55 Те ж з староствами у Ряшеві та Живці

61 Те ж з староством у Косові
62 Те ж з староством у Ланьцуті

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
Мова
аркушів документів

66 Листування з староством у Мислєничах про 1886 - 1887
розгляд скарг мешканців у зв`язку з виборами
до громадських рад

6

польська

67 Те ж з староством у Надвірній

1886 - 1887

3

-"-

1886

9

-"-

69 Те ж з староством у Перемишлянах

1886 - 1887

14

-"-

70 Те ж з староством у Підгайцях

1886 - 1887

14

-"-

71 Те ж з староством у Раві Руській

1886 - 1887

19

-"-

72 Те ж з староством у Рогатині

1886 - 1887

4

-"-

73 Те ж з староством у Рудках

1886 - 1887

8

-"-

74 Те ж з староством у Самборі

1886 - 1887

25

-"-

75 Те ж з староством у Скалаті

1886 - 1887

2

-"-

76 Те ж з староством у Снятині

1886 - 1887

10

-"-

77 Те ж з староством у Сокалі

1886

4

-"-

78 Те ж з староством у Станіславові

1886

15

-"-

79 Те ж з староством у Стрию

1886

3

-"-

80 Те ж з староством у Новому Торзі

1886

13

-"-

81 Те ж з староством у Тарнові

1886

3

-"-

82 Те ж з староством у Тарнобжезі

1886

3

-"-

83 Те ж з староством у Тернополі

1886

18

-"-

84 Те ж з староством у Теребовлі

1886

10

-"-

85 Те ж з староством у Товмачі

1886

7

-"-

86 Те ж з староством у Турці

1886

7

-"-

87 Те ж з староством у Хжанові

1886

8

-"-

88 Те ж з староством у Чесанові

1886

6

-"-

89 Те ж з староством у Чорткові

1886

13

-"-

90 Те ж з староствами у Яворові та Яричеві

1886

9

-"-

90а Те ж з староством у Самборі про розгляд скарг 1907 -1908
мешканців с. Ольшаник у зв`язку з виборами до
громадської ради

46

-"-

91 Те ж з Міністерством внутрішніх справ та ста- 1886 - 1887
роствами про розгляд скарг мешканців у зв`язку з обмеженням їх прав

20

польська,
німецька

92 Те ж з староствами про розгляд дисциплінар- 1886 - 1887
них вчинків війтів громад та звільнення їх з
посад

38

польська

68 Те ж з староством у Ніску

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
Мова
аркушів документів

93 Розпорядження, звіти і листування з староства- 1886 - 1887
ми та ін. документи про стягнення заборгованостей з громад

63

польська

94 Листування з Крайовим комітетом про затвердження статутів кредитних кас

1887

35

-"-

95 Те ж з Міністерством віросповідань та освіти і
староством у Золочеві про розгляд скарги Романовського Віктора, власника маєтків у сс. Озірна та Війтівство проти рішення влади щодо
заборони виробництва та торгівлі спиртними
напоями

1887

18

польська,
німецька

96 Розпорядження про призначення осіб на посади
голів повітових рад та їх заступників. Копії

1887

6

польська

97 Листування з староствами про звільнення
громадських службовців

1887

34

-"-

98 Те ж з староствами про розгляд скарг громадських службовців, які були притягнуті до відповідальності за порушення дисципліни

1887

34

польська,
німецька

99 Розпорядження, директиви та вказівки Міні- 1888 - 1889
стерства внутрішніх справ

39

польська,
німецька,
українська

100 Листування з Крайовим комітетом у Львові про
зміну записів в іпотечних книгах у зв`язку з
перерозподілом земельних ділянок та приєднанням їх до громад сс. Голосків, Молодилів,
Майдан Середній та Цуцилів Надвірнянського
повіту

1888

40

польська

101 Те ж з Крайовим комітетом, староствами та ін.
установами про затвердження статутів громадських кредитних кас у сс. Вєтриховичі, Гожиці,
Олєсно та Подбоже. Статут

1889

34

-"-

102 Те ж з Крайовим комітетом про затвердження
статутів кредитних кас

1891

100

-"-

103 Те ж з Повітовим судом у Сяноку про приєднання поміщицьких маєтків з громадою с. Гачів

1891

21

-"-

104 Те ж з Крайовим комітетом у Львові, староствами та ін. установами про перерозподіл
приватних земельних ділянок та приєднання їх
до громад

1891

66

польська,
німецька

105 Розпорядження
про
повітових рад. Копії

1891

30

польська

1892 - 1899

36

польська,
німецька

призначення

106 Розпорядження та директиви за 1892 р.

голів

№
п/п

Заголовки справ

107 Посадова інструкція для громадських писарів
Сокальського повіту

Крайні
дати

К-ть
Мова
аркушів документів
11

польська

108 Листування з староством у Львові про визна- 1892 - 1907
чення меж між громадами сіл Камінопіль та
Лисиничі

6

-"-

109 Те ж з Крайовим комітетом у Львові та староствами про зміну записів в іпотечних книгах у
зв`язку з перерозподілом земельних ділянок та
приєднанням їх до громад

1892

80

-"-

110 Те ж з Крайовим комітетом у Львові про затвердження статуту громадських кас, том І

1892

88

-"-

111 Те ж, том ІІ і останній

1892

76

-"-

112 Розпорядження про призначення осіб на посади
голів повітових рад та їх заступників. Копії

1892

45

-"-

113 Справа про зміну назви громади с. Підгайчики
Теребовельського повіту

1893

29

польська,
німецька

114 Листування з Крайовим комітетом у Львові та
староствами про зміну записів в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом земельних ділянок та приєднанням їх до громад

1893

83

-"-

115 Листування з староствами, вказівки касам,
списки боржників та ін. документи про стан та
використання коштів "Земельного фонду"

1893

38

-"-

116 Розпорядження про призначення осіб на посади 1893 - 1895
голів повітових рад та їх заступників. Копії

38

-"-

117 Справа про утворення самостійної громади Зе- 1894 - 1907
м`янка, внаслідок поділу громади с. Довга
Войнилівська

25

-"-

118 Листування з Крайовим комітетом у Львові,
староствами та ін. установами про перерозподіл приватних земельних ділянок та приєднання їх до громад

1894

99

-"-

119 Те ж з староством у Городку про розгляд скарги
власника маєтку в с. Карачинів Кубського Ґустава проти рішення староства, яке не визнало
приналежність земельних ділянок до його
маєтку

1895

21

-"-

120 Те ж з Крайовим комітетом у Львові про зат- 1894 - 1895
вердження статуту громадських кредитних кас

45

-"-

121 Те ж з староством у Перемишлі та Крайовою 1895 - 1903
фінансовою дирекцією у Львові про визначення
меж між громадами сс. Поздяч та Торки

19

-"-

1892

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
Мова
аркушів документів

122 Листування з староством у Вєличці та Крайовим комітетом у Львові про передачу поміщицьких земель та приєднання їх до громад

1895

70

польська,
німецька

123 Те ж з староствами, Крайовою фінансовою
дирекцією та Крайовим комітетом у Львові про
перерозподіл поміщицьких земельних ділянок
та приєднання їх до громад

1895

41

-"-

124 Те ж з Міністерством внутрішніх справ та староством у Коросні про зміну назви громади
Місце

1895

29

-"-

125 Справа про розгляд скарги Гротовського Леона
у громаді м-ка Ячмір у зв`язку із зобов`язанням
його виплачувати кошти на ремонт мосту

1895

36

-"-

126 Листування з Крайовим комітетом, староствами 1896 - 1897
та ін. установами про зміну записів в іпотечних
книгах у зв`язку з утворенням самостійних
громад

42

-"-

127 Те ж з Крайовим комітетом, староствами та ін.
установами про зміну записів в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом земельних ділянок та приєднанням їх до громад

1896

15

-"-

128 Справа про зміну назви громади с. Біскупичі
Лянцкоронські на Біскупичі Мельштинські

1896

15

-"-

129 Те ж про зміну назви громади с. Юрків на 1896 - 1897
Юргампіль

19

-"-

130 Те ж про продаж земельної ділянки шкільного 1896 - 1903
фонду у Тарнові громаді цього ж міста

68

польська

131 Листування з Крайовим комітетом у Львові про
затвердження статутів громадських кредитних
кас

1896

78

-"-

132 Розпорядження про призначення осіб на посади
голів повітових рад та їх заступників. Копії

1896

19

-"-

133 Листування з староством у Ясло, Крайовою 1897 - 1906
шкільною радою та Крайовим комітетом про
зміну записів в іпотечних книгах у зв`язку з
перерозподілом поміщицьких земельних ділянок та приєднанням їх до громад

22

-"-

134 Листування з Крайовим комітетом у Львові про
затвердження статутів кредитних кас

1897

34

-"-

135 Розпорядження про призначення осіб на посади
голів повітових рад та їх заступників. Копії

1897

34

-"-

136 Листування з Крайовим комітетом у Львові та
ін. установами про перерозподіл поміщицьких
земельних ділянок та приєднання до громад

1898

37

польська

№
п/п

Заголовки справ

137 Листування з Крайовим комітетом у Львові та
ін. установами про затвердження статутів
кредитних кас

Крайні
дати

К-ть
Мова
аркушів документів
48

польська

138 Розпорядження про надання кредитів повіто- 1898 - 1899
вим управлінням. Копії

10

-"-

138а Те ж про призначення осіб на посади голів
повітових рад та їх заступників. Копії

14

-"-

139 Листування з староством у Рудках, Крайовою 1899 - 1904
фінансовою дирекцією та Крайовим комітетом
у Львові про об`єднання громад сс. Горожанна і
Сайків

18

-"-

140 Те ж з Крайовим комітетом у Львові та ін. ус- 1899 - 1900
тановами про перерозподіл поміщицьких земельних ділянок та приєднання до громад

45

польська,
німецька

141 Те ж з Міністерством внутрішніх справ, староством у Долині та ін. установами про зміну
назви громади с. Слобода

1899

20

-"-

142 Те ж з Крайовим комітетом у Львові про
затвердження статутів кредитних кас

1899

16

польська

143 Розпорядження про призначення осіб на посади
голів повітових рад та їх заступників. Копії

1899

11

-"-

144 Обіжники та донесення староств про парцеляцію земельних ділянок та їх продаж

1900

37

польська,
німецька

145 Листування з Крайовою фінансовою дирек- 1900 - 1908
цією, Крайовим Комітетом у Львові, староством у Косові та ін. установами про визначення
меж між громадами сс. Руська Банілля та
Попельники

64

-"-

146 Те ж з Крайовим комітетом у Львові та ін. установами про затвердження статутів кредитних
кас

1900

33

польська

147 Розпорядження про призначення голів повітових рад

1900

4

-"-

148 Справа про виділення земельних ділянок присілку Казумин та приєднання їх до громади
с. Любеля Жовківського повіту

1901

31

-"-

149 Листування з Крайовим комітетом у Львові
про затвердження статутів громадських кредитних кас

1901

10

-"-

150 Розпорядження про призначення осіб на посади
голів повітових рад та їх заступників. Копії

1901

12

-«-

1898

1898

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
Мова
аркушів документів

151 Листування з Міністерством внутрішніх справ, 1902 - 1907
староством у Горлицях та Галицьким карпатським нафтовим товариством у Глініку про розгляд скарг товариства щодо стягнення додаткового податку

17

польська,
німецька

152 Те ж з Міністерством внутрішніх справ та ста- 1902 - 1904
роством у Бібрці про розгляд скарги мешканки
с. Лучани Войншток Тауби про обмеження її
права користування земельними ділянками

28

-"-

153 Те ж з Крайовим комітетом у Львові про затвердження статутів громадських кредитних кас.
Статути

77

-"-

154 Розпорядження про призначення осіб на посади 1902 - 1903
голів повітових рад та їх заступників. Копії

22

польська

155 Листування з староством у Самборі, Крайовою 1903 - 1906
фінансовою дирекцією, Крайовим комітетом у
Львові та ін. установами про утворення самостійної громади с. Ступниця

38

-"-

156 Справа про утворення самостійної громади 1902 - 1903
с. Йосифівка Тернопільського повіту

20

-"-

157 Листування з Крайовою шкільною радою, ста- 1903 - 1905
роством у Яворові та ін. установами про відокремлення земельних ділянок присілку Чорнокінці та приєднання їх до громади с. Ляшки

22

-"-

158 Те ж з староством у Бібрці, Крайовою шкіль- 1903 - 1905
ною радою у Кракові, Фінансовою дирекцією у
Львові та ін. установами про визначення меж
між громадами сс. Оришківці та Ятвяги

45

-"-

159 Те ж з староством у Ланьцуті, Крайовою фінан- 1903 - 1905
совою дирекцією та ін. установами про визначення меж між громадами сс. Лящини і
Опалєнисько

10

-"-

160 Те ж з Крайовою фінансовою дирекцією у 1903 - 1904
Львові, староствами та ін. установами про
розмежування земельних ділянок та приєднання їх до інших громад

17

-"-

161 Те ж з Міністерством внутрішніх справ про
розгляд скарги мешканців с. Ґура Мотична у
зв`язку з виборами до громадської ради

1903

3

польська,
німецька

162 Те ж з Крайовим комітетом у Львові про затвердження статутів кредитних кас, том І

1903

100

-"-

163 Те ж, том ІІ і останній

1903

42

польська

164 Розпорядження про призначення осіб на посади
голів повітових рад та їх заступників. Копії

1903

25

-"-

1902

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
Мова
аркушів документів

165 Справа про об`єднання маєтку з громадою 1904 - 1905
с. Мечищів Бережанського повіту

21

польська

166 Листування з Крайовою фінансовою дирек- 1904 - 1905
цією, Крайовим комітетом у Львові, староством
у Ярославі та ін. установами про об`єднання
громад сс. Крегель та Полкині

25

-"-

167 Справа про утворення самостійної громади
с. Новини Тарнобжегського повіту

41

-"-

168 Листування з староством у Жовкві, Крайовим 1904 - 1907
судом, Крайовим комітетом у Львові та ін. установами про зміну записів в іпотечних книгах у
зв`язку з перерозподілом поміщицьких земельних ділянок та приєднанням їх до громад

34

-"-

169 Те ж з староством у Тернополі, Крайовою фінансовою дирекцією та ін. установами про зміну записів в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом поміщицьких земельних ділянок у
с. Пеняки

15

-"-

170 Те ж з староством у Перемишлі про розгляд 1904 - 1908
скарг мешканців с. Поздяч у зв`язку з виборами
до громадської ради

26

-"-

171 Те ж з староствами про розгляд протестів мешканців сіл у зв`язку з виборами до громадських
рад

55

-"-

172 Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1904 - 1906
староством у Скалаті про розгляд скарг керівництва громади м-ка Підволочиська проти рішення влади про обмеження їх права

29

-"-

173 Те ж з Крайовим комітетом у Львові про затвердження статутів кредитних кас

9

-"-

174 Те ж з Повітовим судом у Станіславові, старо- 1905 - 1906
ством у Калуші та ін. установами про створення самостійної громади Зем`янка, внаслідок
поділу громади с. Довга Войнилівська

10

-"-

175 Те ж з староством у Бжозові про перерозподіл
поміщицьких земель у с. Ходорівка та приєднання їх до громадських угідь

1905

33

польська,
німецька

176 Те ж з Крайовим відділом у Львові, староством
у Жовкві та ін. установами про зміну записів в
іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом
поміщицьких земельних ділянок у сс. Блищиводи та Пристань

1905

29

польська

1907

1904

1904

1904

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
Мова
аркушів документів

177 Листування з Крайовим відділом у Львові, староством у Жовкві та ін. установами про зміну
записів в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом поміщицьких земельних ділянок і
приєднання їх до громадських угідь

1905

29

польська

178 Те ж з Крайовим відділом у Львові, староствами та ін. установами про зміну записів в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом поміщицьких земельних ділянок і приєднання їх до
громадських угідь

1905

46

-"-

179 Те ж з староством у Ярославі про зміну назви 1905 - 1906
громади с. Воля Полкинська

8

-"-

180 Те ж з Крайовою фінансовою дирекцією, Край- 1905 - 1906
овим комітетом у Львові та староством у Станіславові про стягнення додаткового податку з
мешканців с. Кнігинин

32

-"-

181 Те ж з староством у Камінці Струмиловій про 1905 - 1908
розгляд скарги мешканців с. Козлів у зв`язку з
виборами до громадської ради

30

-"-

182 Те ж з Крайовим комітетом у Львові про зміну
статутів кредитних кас. Статут

1905

22

-"-

183 Те ж з Крайовою фінансовою дирекцією, Крайовим комітетом у Львові та староством у Надвірній про утворення самостійної громади св.
Йосиф, виділеної з громади с. Майдан Середній

1906

5

-"-

184 Те ж з староством у Горлицях та Повітовим 1906 - 1908
судом у Ясло про зміну записів в іпотечних
книгах у зв`язку з перерозподілом поміщицьких земельних ділянок у с. Бортне

9

-"-

185 Те ж з Крайовим комітетом у Львові, старост- 1904 - 1906
вом у Збаражі і Повітовим судом у Тернополі
про зміну записів в іпотечних книгах у зв`язку з
перерозподілом поміщицьких земельних ділянок у с. Пальчинці та приєднанням їх до
громадських угідь

21

-"-

186 Те ж з Крайовим комітетом у Львові, старост- 1906 - 1907
вом у Калуші і Повітовим судом у Станіславові про зміну записів в іпотечних книгах у
зв`язку з перерозподілом поміщицьких земельних ділянок у с. Підмихайлє та приєднанням їх
до громадських угідь

28

-"-

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
Мова
аркушів документів

187 Листування з Крайовою шкільною радою, 1906 - 1907
Крайовим комітетом у Львові, староством у
Ясло та ін. установами про зміну записів в
іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом
поміщицьких земельних ділянок та приєднання
їх до громадських угідь

37

польська

188 Те ж з староством у Домброві про зміну назви
громади Біскупичі Лянцкоронські

8

-"-

189 Те ж з Крайовим комітетом, Крайовою фінан- 1906 - 1908
совою дирекцією у Львові та староством у Чесанові про зміну назви колонії Дойчбах

7

-"-

190 Те ж з Крайовим комітетом у Львові, староствами та ін. установами про розмежування земельних ділянок та приєднання їх до інших
громад

34

польська,
німецька

191 Те ж з Крайовим комітетом у Львові та старо- 1906 - 1908
ством у Жидачеві про розгляд скарги мешканців с. Любша у зв`язку з виборами до громадської ради

24

польська

192 Те ж з староством у Зборові про розгляд скар- 1906 - 1908
ги мешканців с. Білоголови у зв`язку з виборами до громадської ради

45

-"-

193 Те ж з староством у Надвірній про розгляд 1906 - 1908
скарги мешканців с. Добротів у зв`язку з виборами до громадської ради

16

-"-

194 Те ж з староством у Товмачі про розгляд скар- 1906 - 1908
ги мешканців с. Угорники у зв`язку з виборами
до громадської ради

42

-"-

195 Розпорядження та обіжники, том І

1906

11

пол., нім.

196 Те ж, том ІІ і останній

1906

13

польська

197 Листування з Вищим крайовим судом та староством у Вадовичах про визначення меж між
громадами сс. Бжезьниця та Копитівка Вадовицького округу

1907

12

-"-

198 Справа про об`єднання громад Бєльовичі та 1907 - 1908
Домбрівка Новосанчівського повіту

27

-"-

199 Те ж про об`єднання громад Подмаєж та 1907 - 1908
Старий Санч Новосанчівського повіту

16

-"-

200 Листування з Крайовою шкільною радою, Кра- 1907 - 1908
йовим комітетом у Львові, староством у Переворську та ін. установами про утворення самостійної громади Мединя Каньчугзька, виділеної
з громади с. Загуже у зв`язку з перерозподілом
поміщицьких земельних ділянок

29

-"-

1906

1906

№
п/п

Заголовки справ

201 Справа про утворення самостійної громади
Ляшки Муровані Старосільського повіту

Крайні
дати

К-ть
Мова
аркушів документів
9

польська

202 Листування з Крайовою шкільною радою, ста- 1907 - 1908
роством у Бохні та ін. установами про зміну
записів в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом поміщицьких земельних ділянок у
с. Лєксандрова

9

-"-

203 Те ж з Крайовим комітетом у Львові та старо- 1907 - 1908
ством у Вєличці про зміну записів в іпотечних
книгах у зв`язку з перерозподілом поміщицьких земельних ділянок у с. Сікожинці

10

-"-

204 Те ж з Крайовою шкільною радою, староством
у Горлиці та ін. установами про зміну записів в
іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом
поміщицьких земельних ділянок у с. Кункова

6

-"-

205 Те ж з Крайовим відділом у Львові, староством 1907 - 1908
у Горлиці та Повітовим судом у Ясло про зміну
записів в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом поміщицьких земельних ділянок у
с. Колківка

6

-"-

206 Те ж з Крайовою шкільною радою та старо- 1907 - 1908
ством у Ропчицях про зміну записів в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом поміщицьких земельних ділянок у с. Бжезини

4

-"-

207 Те ж з Крайовим комітетом у Львові, староствами та ін. установами про розмежування земельних ділянок та передачу їх іншим громадам

24

-"-

208 Те ж з староством у Вадовичах про розгляд 1907 - 1908
скарги мешканців с. Пйотровичі у зв`язку з
виборами до громадської ради

12

-"-

209 Те ж з староством у Живці про розгляд скарг 1907 - 1908
мешканців с. Гільовичі у зв`язку з виборами до
громадської ради

4

-"-

210 Те ж з староством у Калуші про розгляд скарги 1907 - 1908
мешканців с. Вістова у зв`язку з виборами до
громадської ради

8

-"-

211 Те ж з Крайовою фінансовою дирекцією та
Повітовим судом у Войнилові про утворення
самостійної громади Зем`янка, внаслідок поділу громади с. Довга Войнилівська

1908

6

-"-

212 Те ж з Крайовою шкільною радою, староством
у Ліську та ін. установами про зміну записів в
іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом
поміщицьких земельних ділянок у с. Терка

1908

12

-"-

1907

1907

1907

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть
Мова
аркушів документів

213 Листування з староством у Бібрці про розгляд 1907 - 1908
скарги мешканців с. Бородчиці у зв`язку з
виборами до громадської ради

9

польська

214 Те ж з староством у Камінці Струмиловій про
розгляд скарги мешканців с. Ріпнів у зв`язку з
виборами до громадської ради

1908

7

-"-

215 Те ж з Міністерством внутрішніх справ та староством у Перемишлі про розгляд скарг
мешканців сс. Середня та Сілець у зв`язку з
виборами до громадських рад

1908

11

польська,
німецька

216 Те ж з староством у Перемишлі про розгляд
скарги мешканців с. Добряничі у зв`язку з
виборами до громадської ради

1908

5

польська

217 Те ж з староством у Підгайцях про розгляд
скарги мешканців сс. Білокерниця та Залуже у
зв`язку з виборами до громадської ради

1908

6

-"-

218 Те ж з староствами у зв`язку з виборами до
громадських рад

1908

12

-"-

219 Те ж з Крайовою фінансовою дирекцією та
Крайовим відділом про видачу рішень громадам на стягнення додаткових податків з населення

1908

87

-"-

220 Те ж з Крайовим комітетом у Львові та староствами про пересилку статутів кредитних кас

1908

7

-"-

221 Справа про розгляд скарги війта громади
с. Мешна Шляхетська Поляка Яна у зв`язку з
звільненням його з посади

1908

20

-"-

В опис внесено 223 (двісті двадцять три) справи з № 1 по № 221, у тому числі літерні:
№ 90а, 138а
Опис склали:
старший науковий співробітник

Мокрицька

науковий співробітник
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Березниця, с., пов. Вадовичі 197
Бєльовичі, с., пов. Новий Санч 198
Бжезини, с., пов. Ропчиці 206
Бжезьниця [Brzeźnica], с., пов. Вадовичі 197
Бжесько, м. 39
Бжозів, м. 175
Бібрка, м. 40, 152, 158
Білоголови, с., пов. Зборів 192
Білокерниця, с., пов. Підгайці 217
Біскупичі Лянцкоронські с., пов., Домброва див. Біскупичі Мельштинські
Біскупичі Мельштинські, Біскупичі Лянцкоронські с., пов., Домброва 128, 188
Блищиводи, с, пов. Жовква 176
Богородчани, м. 41
Бородчиці, Бородчичі, с., пов. Бібрка 213
Борщів, м. 41
Бортне, с., пов. Ясло 184
Бохня. м. 42, 202
Броди, м. 43
Бучач, м. 44
Бучина, с., пов. Хжанів 115
Бяла, м. 45
Вадовичі, м. 46, 197, 208
Вєличка, м. 47, 122, 203
Вєтриховичі (Wietrzychowice), с., пов. Домброва 101
Війтівство, с., округ Золочів 95
Вістова, с., пов. Калуш 210
Войнилів, м-ко 211
Воля Полкинська, с., пов. Ярослав 179
Гачів, с., пов. Сянік 103
Гільовичі, с., пов. Живець 209
Глінік, с., пов. Горлиці 151
Гожиці, с., пов., пов. Домброва 101
Голосків, с., пов. Надвірна 100
Горлиці, м-ко 47, 151, 184, 204, 205
Городенка, м. 48
Городок, м. 49, 119
Горожанна, с., пов. Рудки 139
Грибів, м. 50
Гусятин, м. 51
Ґура Мотична, с., пов. Ропчиці 161

Добромиль, м. 52
Добротів, с., пов. Надвірна 193
Добряничі, с., пов. Перемишляни 211
Довга Войнилівська, с., пов. Калуш 117, 174, 211
Дойчбах, к., пов. Любачів 189
Долина, м. 53, 141
Домбрівка, с., пов. Новий Санч 198
Домброва, м-ко 188
Драгасимів, с., округ Коломия 3
Дрогобич, м. 54
Живець, м. 55, 209
Жидачів, м. 56, 191
Жовква, м. 168, 176
Загуже, с., пов. Переворськ 200
Залуже, с., пов. Підгайці 217
Залуче, с., округ Коломия 3
Збараж, м. 185
Зборів, м-ко 192
Зем`янка [Ziemianka] к., с. Довга Войнилівська, пов. Калуш 117, 174, 211
Золочів, м. 57, 95
Йосифівка, с., пов. Тернопіль 156
Кадобна, с., округ Стрий 10
Казумин, пр. с. Любеля, пов. Жовква 148
Калуш, м. 10, 58, 174, 186, 210
Камінка Струмилова, м. 59, 181, 214
Камінопіль, с., пов. Львів 108
Карачинів, с., пов. Городок 119
Кнігинин, Княгинин, с., пов. Станіславів 180
Княже, с., округ Коломия 3
Козлів, с., пов. Камінка Струмилова 181
Колківка, с., пов. Горлиці 205
Коломия, м. 60
Копитівка, с., пов. Вадовичі 197
Коросно, м. 124
Корчина, с., округ Сянік 5, 6
Косів, м. 61, 145
Краків, м. 13, 158
Кропивник, с., округ Самбір 4
Кругель, с., пов. Ярослав 166
Кункова, с., пов. Горлиці 204

Ланьцут, м. 62, 159
Лєксандрова, с., пов. Бохня 202
Лисиничі, с., пов. Львів 108
Лісько, м. 63, 212
Лучани, с., пов. Бібрка 152
Любеля, с., пов. Жовква 148
Любша, с., пов. Жидачів 191
Ляшки, с., пов. Яворів 157
Ляшки Муровані, с., Львів 201
Лящини, с., пов. Ланьцут 159
Львів, м. 5, 11, 15, 35, 36, 64, 100, 104, 108 - 111, 114, 118, 120 - 123, 131, 134, 136, 137,
139, 140, 142, 145, 146, 149, 153, 155, 158, 160, 162, 163, 166, 168, 173, 176 - 178, 180,
182, 183, 185 - 187, 189 - 191, 200, 203, 205, 220
Майдан Середній, пов. Надвірна 100, 183
Мединя Каньчугзька, с., пов. Переворськ 200
Мечищів, с., пов. Бережани 165
Мислєничі, м. 66
Місце, с., пов. Коросно 124
Молодилів, с., пов. Надвірна 100
Мостиська, м. 65
Мешна Шляхетська, Бухчиці, с., пов. Тарнів 221
Надвірна, м. 67, 183 , 193
Ніско, м. 68
Новий Торг, м. 80
Новини, с., пов. Тарнобжег 167
Озірна, с., округ Золочів 95
Олєсно, с., пов. Домброва 101
Ольшаник, с., округ Самбір 90а
Опалєнисько, с., пов. Ланьцут 159
Оришківці, с., пов. Бібрка 158
Пальчинці, с., пов. Тернопіль 185
Пасєка, пр. с. Бжезьниця, пов. Вадовичі 197
Пеняки, с., пов. Броди 169
Переворськ, м. 200
Перемишляни, м. 69
Перемишль, м. 121, 170, 215, 216
Підволочиська, м-ко 172
Підгайці, м-ко 70, 217
Підгайчики, с., пов. Теребовля 113
Підмихайлє, с., пов., Калуш 186
Пйотровичі [Piotrowice], с., пов. Вадовичі 208
Подбоже, с., пов. Домброва 101

Подемщина, с. 8
[Подмаєж], с., пов. Новий Санч 199
Поздяч, с., пов. Перемишль 121, 170
Полкині, с., пов. Ярослав 166
Попельники, с., пов. Косів 145
Пристань, с., пов. Жовква 176
Рава Руська, м-ко 71
Ріпнів, с., пов. Камінка Струмилова 214
Рогатин, м. 72
Романівка, с., округ Тернопіль 7
Рудки, м-ко 73
Руська Банілля [Ruska Banilla], с., Буковина 145
Ряшів, м. 55
Сайків, с., пов. Рудки 139
Самбір, м. 74, 90а, 155
Святий Йосиф, к., с. Майдан Середній, пов. Надвірна 183
Середня, с., пов. Перемишль 215
Сікожиці, с., Вєличка 203
Сілець, с., пов. Перемишль 215
Скалат, м. 75, 172
Слобода, с., пов. Долина 141
Снятин, м. 76
Сокаль, м. 77
Сокаль, повіт 107
Станіславів, м. 78, 174, 180, 186
Старий Санч, Старий Сандець, м. 199
Стрий, м. 10, 79
Ступниця, с., пов. Самбір 155
Сянік, м. 103
Тарнів, м. 81, 130
Тарнобжег, м. 82
Теребовля, м. 84
Терка, с., пов. Лісько 212
Тернопіль, м. 7, 83, 169, 185
Товмач, м-ко 85, 194
Торки, с., пов. Перемишль 121
Турка, м. 86
Угорники, с., пов. Станіславів 194
Хжанів, м. 87
Ходорівка, с., пов. Бжозів 175
Цуцилів, с., пов. Надвірна 100

Чернівці, м. 145
Чесанів, м-ко 88, 189
Чорнокінці, пр. с. Ляшки, пов. Яворів 157
Чортків, м. 89
Юрків, с., пов. Бжесько 129
Яворів, м. 90, 157
Яричів Новий, м. 11, 90
Ярослав, м. 166, 179
Ясень, с., пов. Бжесько 21
Ясло, м. 133, 184, 187, 205
Ропчиці, м. 206
Ятвяги, с., пов. Бібрка 158
Ячмір, м-ко 125

