Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ГАЛИЦЬКЕ НАМІСНИЦТВО, м. ЛЬВІВ
(назва фонду)

1772 - 1921 рр.

Фонд № 146
Опис № 51 г

Справи підданих, діяльність громадських рад
(назва опису)

1860 - 1908 рр.
(крайні дати документальних матеріалів)

ПЕРЕДМОВА
Група документальних матеріалів VІІ (rekf. podd.) сформована в архіві
Намісництва з документів, які відклалися в результаті діяльності І-го
департаменту Намісництва. Частина документів з невідомих причин не
ввійшла до ректифікатів і зберігалась у групі VІІ podd.
Упорядкування даної групи документів було проведено у філіалі ЦДІА у
1956 році. Внаслідок цієї роботи було сформовано опис № 51 б, справи якого
за змістом є аналогічні документам групи VІІ rekf. podd.
Документи групи VІІ podd. - контроль Намісництва за діяльністю
громадських рад. У цю групу документів входять справи розгляду земельних
суперечок, розгляду скарг мешканців населених пунктів у зв`язку з виборами
до громадських рад, врегулювання прав громад на стягнення додаткових
податків та ін.
Справи до опису просистематизовані за алфавітно-географічним
принципом. Всі справи до опису укладені в алфавітному порядку назв
повітів, в межах кожного повіту в алфавітному порядку назв громад.
Документи опису писані німецькою та польською мовами, їх крайні дати
- 1860 - 1908 рр.
1960 рік
У 2010 р. заголовки справ відредаговано. До опису складено іменний та
географічний покажчики.

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

1

Листування з староством у Бібрці про зміну
записів в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом земельних ділянок у с. Баківці

1898

2

К-ть Мова д-тів
аркушів
14

польська

Те ж з староством у Бібрці про розгляд скарг 1892 - 1896
мешканців с. Вибранівка у зв`язку з виборами
до громадської ради

49

-"-

3

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1901 - 1904
староством у Бжеську про розгляд скарг мешканців с. Ясень у зв`язку з проведенням виборів до громадської ради

23

польська,
німецька

4

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1901 - 1903
староством у Бжеську про звільнення Лапохи
Войцеха з посади війта с. Ясень

20

польська

5

Те ж з Окружним судом у Сяноку та старост- 1891 - 1895
вом у Бжозові про виділення земельних ділянок, які належали парохії с. Гумниська до громадських угідь

22

-"-

6

Те ж з Крайовим комітетом у Львові та староством у Бжозові про розпуск громадської ради
у с. Гумниська

35

-"-

7

Те ж з староством у Бжозові про розгляд скарг 1904 - 1905
мешканців с. Гумниська у зв`язку з проведеними виборами до громадської ради

29

-"-

8

Те ж з Міністерством внутрішніх справ, Край- 1896 - 1898
овим комітетом та староством у Богородчанах
про розпуск громадської ради у с. Росільна

32

-"-

9

Те ж з Крайовим комітетом та староством у 1897 - 1899
Богородчанах про проведення виборів до громадської ради у с. Росільна та звільнення
Крайчого Гната з посади війта громади

72

-"-

10

Те ж з староством у Борщові про розгляд 1893 - 1905
скарг мешканців с. Глубічок у зв`язку з проведенням виборів до громадської ради

90

-"-

11

Те ж з староством у Бучачі про розгляд скарг 1894 - 1898
мешканців с. Космирин у зв`язку з проведеними виборами до громадської ради

66

-"-

12

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1886 - 1890
староством у Бучачі про розгляд скарг мешканців с. Коропець у зв`язку з проведеними
виборами до громадської ради

66

польська,
німецька

13

Те ж з староством у Бучачі про розгляд скарг 1901 - 1906
мешканців с. Скоморохи у зв`язку з проведеними виборами до громадської ради

77

польська

1903

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть Мова д-тів
аркушів

14

Листування з староством у Бялій про розгляд 1891 - 1900
скарг мешканців с. Бульовичі у зв`язку з проведеними виборами до громадської ради

124

польська

15

Те ж з староством у Бялій про зміну записів в 1894 - 1895
іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом
земельних ділянок та приєднанням їх до
маєтків

26

-"-

16

Те ж з староством у Вадовичах про зміну записів в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом земельних ділянок у с. Вілямовичі

1898

4

-"-

17

Те ж з Крайовим комітетом та староством у
Вєличці про приєднання земельних ділянок
"Osada", "Biwna" та ін. до громади с. Граїв

1895

85

-"-

18

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1888 - 1907
староством у Вєличці про розгляд скарг Топірка Антонія у зв`язку з виключення його з
членів громадської ради с. Закшів

77

польська,
німецька

19

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

66

польська

20

Те ж з староством у Долині про розгляд скарг 1895 - 1904
мешканців с. Гошів у зв`язку з проведеними
виборами до громадської ради

109

-"-

21

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1893 - 1896
староством у Долині про розгляд скарг мешканців с. Перегінсько у зв`язку з проведеними
виборами до громадської ради

57

польська,
німецька

22

Те ж з староством у Долині про розгляд скарг 1907 - 1908
мешканців с. Цисів у зв`язку з виборами членів громадської ради

15

польська

23

Те ж з староством у Дрогобичі про проведення виборів до громадської ради у с. Баня Котівська

14

-"-

24

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1897 - 1907
староством у Дрогобичі про розгляд скарг
мешканців с. Грушів у зв`язку з проведеними
виборами до громадської ради

128

польська,
німецька

25

Те ж з староством у Дрогобичі про розгляд 1906 - 1908
скарг мешканців с. Нагуєвичі у зв`язку з виборами членів громадської ради

25

польська

26

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1903 - 1907
староством у Дрогобичі про розгляд скарг
мешканців с. Опарі у зв`язку з проведеними
виборами до громадської ради

85

польська,
німецька

1908

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть Мова д-тів
аркушів

27

Листування з Міністерством внутрішніх 1905 - 1907
справ та староством у Дрогобичі про розгляд
скарг мешканців с. Трускавець у зв`язку з виборами до громадської ради

51

польська,
німецька

28

Те ж з Фінансовою прокуратурою, староством 1860 - 1908
у Жидачеві та ін. установами про створення
кредитної каси у м-ку Журавно

114

-"-

29

Те ж з Крайовим комітетом, Повітовим судом 1895 - 1897
та староством у Живці про розпуск громадської ради у с. Єлесня

45

-"-

30

Те ж Повітовим судом та староством у Живці 1896 - 1897
про розгляд скарг мешканців с. Єлесня у
зв`язку з проведеними виборами до громадської ради

55

польська

31

Те ж з Крайовим комітетом у Львові про зві- 1896 - 1898
льнення з посади війта громади с. Єлесня
Мізи Войцеха

11

-"-

32

Те ж з староством у Жовкві про зміни записів 1897 - 1898
в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом
земельних ділянок та їх приєднанням до
маєтку в с. В`язова

14

-"-

33

Те ж з староством у Жовкві про приєднання 1907 - 1908
поміщицьких земель до громадських угідь
с. Кунин

11

-"-

34

Те ж з староством у Жовкві про розгляд скарг
мешканців с. Липина у зв`язку з виборами
членів громадської ради

6

-"-

35

Справа про реалізацію коштів фонду пожерт- 1868 - 1880
вувань Петруським Щибором на утримання
сиріт у с. Ляховичі Подорожні Жидачівського
повіту, том І

138

польська,
німецька

36

Те ж, том ІІ і останній

1881 - 1908

122

польська

37

Листування з староством у Заліщиках про 1907 - 1908
розгляд скарг мешканців с. Кошилівці у зв`язку з виборами членів громадської ради

19

-"-

38

Те ж з Міністерством внутрішніх справ, По- 1860 - 1899
дільським губернаторством та ін. установами
про клопотання громади с. Пальчинці
Збаразького повіту про повернення урядом
Росії прикордонних земельних ділянок

154

польська,
німецька,
українська,
російська

39

Те ж з староством у Золочеві про розгляд 1899 - 1906
скарги Маціва на секретаря громади с. Скварява та війта цієї ж громади Капітана Степана
за зловживання службовим становищем

9

польська

1908

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть Мова д-тів
аркушів

40

Листування з староством у Золочеві про розг- 1899 - 1907
ляд скарг мешканців с. Скварява у зв`язку з
проведеними виборами до громадської ради

23

польська

41

Те ж з староством у Золочеві про розгляд
скарг мешканців с. Угорці у зв`язку з виборами членів громадської ради

1908

17

-"-

42

Те ж з староством у Калуші про розпуск громадської ради у с. Бабин у зв`язку із зловживанням війта Атаманчика Миколи та розгляд
скарг мешканців села у зв`язку з виборами до
громадської ради

1907

32

-"-

43

Те ж з Крайовим комітетом та староством у 1896 - 1905
Калуші про розгляд дисциплінарних вчинків
війта громади с. Ясень Фльока Павла

33

-"-

44

Те ж з Крайовим комітетом у Львові та старо- 1898 - 1899
ством у Камінці Струмиловій про зміни записів у іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом земельних ділянок та приєднанням їх
до маєтку у присілку Вархоли, том І

49

-"-

45

Те ж з Крайовим комітетом у Львові та староством у Камінці Струмиловій про зміни записів у іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом земельних ділянок та приєднанням їх
до маєтку в с. Грабова, том ІІ

1899

89

-"-

46

Те ж, том ІІІ і останній

1898 - 1899

52

-"-

47

Те ж з староством у Кольбушовій про розгляд 1905 - 1908
скарг мешканців с. Раніжів у зв`язку з виборами членів громадської ради

27

польська,
німецька

48

Те ж з староством у Косові про розгляд скарг 1900 - 1902
мешканців с. Кобаки у зв`язку з виборами до
громадської ради

29

-"-

49

Те ж з Міністерством внутрішніх справ, Кра- 1903 - 1904
йовим комітетом та староством у Косові про
розгляд скарг на війта громади с. Кобаки Букачука Івана за зловживання службовим становищем

41

-"-

50

Те ж з староством у Косові про розгляд скарг 1895 - 1908
мешканців с. Жаб`є у зв`язку з виборами членів громадської ради

76

-"-

51

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1897 - 1906
староством у Косові про звільнення з посади
секретаря громадської ради у с. Жаб`є за
зловживання службовим становищем

82

-"-

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

52

Листування з староством у Косові про розпуск громадської ради у с. Жаб`є

1904

53

К-ть Мова д-тів
аркушів
15

польська

Те ж з староством у Кракові про зміни записів 1895 - 1897
в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом земельних ділянок

40

-"-

54

Те ж з староством у Коросно про зміни записів в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом земельних ділянок

11

-"-

55

Те ж з староством у Калуші про розгляд скарг 1902 - 1907
мешканців с. Ясень у зв`язку з проведеними
виборами до громадської ради

66

-"-

56

Те ж з староством у Ліську про розгляд скарг 1907 - 1908
мешканців с. Зарувнє у зв`язку з виборами
членів громадської ради

12

-"-

57

Те ж з староством у Ліську про розгляд скарг 1907 - 1908
мешканців с. Тарнава Вижня у зв`язку з виборами членів громадської ради

12

-"-

58

Те ж з Повітовим судом та староством у Льво- 1904 - 1907
ві про розгляд скарг мешканців с. Кривчиці у
зв`язку з виборами до громадської ради

53

-"-

59

Те ж з Крайовим комітетом та Повітовим су- 1904 - 1907
дом у Львові про розгляд дисциплінарних
вчинків війта громади с. Кривчиці Холевінського Івана

19

-"-

60

Те ж з староством у Мостиськах про розгляд 1901 - 1904
скарг мешканців с. Гусаків у зв`язку з проведеними виборами до громадської ради

32

-"-

61

Те ж з Крайовим комітетом та староством у 1894 - 1895
Старому Місті про розпуск громадської ради
у с. Стара Ропа

19

-"-

62

Те з Крайовим комітетом та староством у 1895 - 1905
Самборі про розгляд скарг мешканців с. Стара
Ропа у зв`язку з проведеними виборами до
громадської ради

129

-"-

63

Те ж з Міністерством внутрішніх справ, Край- 1895 - 1896
овим комітетом та староством у Старому
Місті про розгляд скарги Рудзінського Яна
щодо звільнення його з посади війта громади
у с. Стара Ропа

16

польська,
німецька

64

Те ж з Крайовою фінансовою прокуратурою, 1899 - 1905
Вищим крайовим судом у Кракові, староством
у Ніску та ін. установами про виділення земельних ділянок громади с. Єжове та приєднання їх до громадських угідь колонії Штайнау

45

польська

1895

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть Мова д-тів
аркушів

65

Листування з Окружним судом у Ряшеві та 1901 - 1904
староством у Ніску про розгляд скарг мешканців с. Єжове у зв`язку з проведеними виборами до громадської ради

62

польська

66

Те ж з Окружним судом у Ряшеві та старост- 1902 - 1903
вом у Ніску про розгляд кримінального вчинку війта громади с. Єжове Ласіцею Валентою

23

-"-

67

Те ж з Окружною фінансовою дирекцією у Ря- 1902 - 1904
шеві та староством у Ніску про розгляд скарг
мешканців с. Камєнь у зв`язку з проведеними
виборами до громадської ради

20

-"-

68

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1898 - 1904
староством у Перемишлі про розгляд скарг
мешканців с. Вишатичі у зв`язку з виборами
членів громадської ради

89

польська,
німецька

69

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1884 - 1907
староством у Перемишлі про звільнення Микляша Юзефа з посади війта громади с. Мокра
Сторона

61

-"-

70

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1879 - 1893
староством у Перемишлі про стягнення заборгованості з громади с. Уйковичі

30

-"-

71

Те ж з староством у Перемишлянах про розг- 1904 - 1908
ляд скарг мешканців с. Лагодів у у зв`язку з
проведеними виборами до громадської ради

55

-"-

72

Те ж з староством у Підгайцях про розгляд 1904 - 1906
скарг мешканців с. Вишнівчик у зв`язку з
виборами членів громадської ради

25

-"-

73

Те ж з староством у Підгайцях про зміну записів в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом земельних ділянок

12

польська

74

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1902 - 1903
староством у Рогатині про розгляд скарг
мешканців громади с. Різдвяни у зв`язку з
розпуском громадської ради

22

польська,
німецька

75

Те ж з староством у Рогатині про розгляд 1902 - 1905
скарг мешканців с. Різдвяни у зв`язку з проведеними виборами до громадської ради

54

польська

76

Те ж з староством у Рудках про зміну записів 1894 - 1898
в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом
земельних ділянок та їх приєднанням до
маєтку в с. Ляшки Зав`язані

23

-"-

1894

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть Мова д-тів
аркушів

77

Листування з староством у Самборі та Край- 1894 - 1906
овим комітетом у Львові про звільнення
Грицая Григорія з посади війта громади с.
Дорожів

16

польська

78

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1895 - 1899
староством у Самборі про розгляд скарг
мешканців с. Дорожів у зв`язку з проведеними виборами до громадської ради

55

польська,
німецька

79

Те ж з староством у Самборі про розгляд 1905 - 1906
скарг мешканців с. Сусідовичі у зв`язку з
проведеними виборами до громадської ради,
том І

59

польська

80

Те ж, том ІІ і останній

1907 - 1908

53

-"-

81

Те ж з староством у Самборі про розгляд 1885 - 1895
скарг мешканців с. Черхава у зв`язку з проведеними виборами до громадської ради

38

-"-

82

Те ж з Крайовим комітетом та староством у 1887 - 1894
Самборі про звільнення Козловського Юліана
з посади секретаря громадської ради та Зворецького Степана з посади війта і розпуск громадської ради у с. Черхава

43

-"-

83

Те ж з староством у Старому Самборі про 1907 - 1908
приєднання поміщицьких земель до громадських угідь с. Березів

15

-"-

84

Те ж з Крайовим комітетом та староством у 1876 - 1879
Скалаті про розгляд скарги громадської ради
с. Староміщина у зв`язку з обмеженням стягнення додаткового податку з нерухомого майна, яке знаходилося на поміщицьких землях

10

-"-

85

Те ж з Крайовим комітетом у Львові та старо- 1876 - 1904
ством у Скалаті про утворення самостійної
громади у м-ку Підволочиська

49

-"-

86

Те ж з староством у Скалаті про розгляд скарг 1905 - 1908
мешканців м-ка Підволочиська у зв`язку з
проведеними виборами до громадської ради

52

-"-

87

Те ж з староством у Сокалі про зміну записів
в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом
земельних ділянок та приєднанням їх до маєтку в с. Острів

8

-"-

89

Те ж з староством у Новому Санчі про розг- 1892 - 1897
ляд скарг мешканців с. Залубиньче у зв`язку з
виборами до громадської ради, том І

97

-"-

90

Те ж, том ІІ і останній

66

-"-

1898

1898 - 1899

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть Мова д-тів
аркушів

91

Листування з староством у Новому Санчі про 1897 - 1898
розгляд прохання Ейґелярда Альтера про
поновлення його на посаді війта

40

польська

92

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1902 - 1906
староством у Новому Санчі про розгляд скарг
громадської ради у с. Криниця та окремих
осіб у зв`язку з організацією кредитної каси

48

польська,
німецька

93

Те ж з Міністерством внутрішніх справ, Кра- 1903 - 1907
йовим комітетом у Львові та староством у
Новому Санчі про розгляд скарг мешканців с.
Криниця у зв`язку з проведеними виборами
до громадської ради

24

польська

94

Те ж з Крайовим комітетом у Львові про виді- 1904 - 1907
лення земельних ділянок громади с. Криниця
та створення самостійної громади КриницяЗдруй

5

польська,
німецька

95

Те ж з староством у Новому Санчі про розг- 1907 - 1908
ляд скарг мешканців с. Ястшембя у зв`язку з
виборами членів громадської ради

14

польська

96

Те ж з Міністерством внутрішніх справ, Кра- 1899 - 1901
йовим комітетом та староством у Станіславові
про розгляд скарги Фалікса Абрагама у зв`язку із звільнення його з посади війта с. Кнігинин

50

польська,
німецька

97

Те ж з Міністерством внутрішніх справ, Кра- 1890 - 1903
йовим комітетом та староством у Станіславові
про звільнення та призначення секретаря громадської ради у с. Кнігинин

48

-"-

98

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1893 - 1904
староством у Станіславові про розгляд скарг
мешканців с. Кнігинин у зв`язку з проведеними виборами до громадської ради

88

-"-

99

Те ж Міністерством внутрішніх справ та ста- 1901 - 1904
роством у Станіславові про розгляд скарг громадської ради у с. Кнігинин проти зобов`язання їх доставляти судові повістки

29

-"-

100

Те ж з Міністерством внутрішніх справ, Кра- 1898 - 1906
йовим відділом та староством у Стрижові про
розгляд скарг мешканців с. Вижне у зв`язку з
виборами членів громадської ради

93

-"-

101

Листування, звіти, донесення та ін. документи 1892 - 1893
про діяльність громадської ради у м-ку Закопане, повіт Новий Торг, том І

82

польська

102

Те ж, том ІІ

59

польська,
німецька

1894

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть Мова д-тів
аркушів

103

Листування, звіти, донесення та ін. документи 1900 - 1908
про діяльність громадської ради у м-ку Закопане, повіт Новий Торг, том ІІІ і останній

68

польська,
німецька

104

Листування з Міністерством внутрішніх 1887 - 1898
справ та староством у Теребовлі про розгляд
скарг мешканців с. Могильниця у зв`язку з
проведеними виборами до громадської ради

68

-"-

105

Справа про звільнення Брейли Олекси з поса- 1889 - 1895
ди війта громади с. Могильниця

19

польська

106

Листування з староством у Тарнобжезі про 1893 - 1897
зміну меж між громадами сіл Воля Жечицька
та Домброва Жечицька

24

-"-

107

Те ж з Окружним судом та староством у Тер- 1897 - 1898
нополі про зміну записів в іпотечних книгах у
зв`язку з перерозподілом поміщицьких земельних ділянок у с. Іванівка, том І

98

-"-

108

Те ж, том ІІ і останній

1902 - 1903

29

-"-

109

Те ж з Окружним судом та староством у Тернополі про зміну записів в іпотечних книгах у
зв`язку з перерозподілом поміщицьких земельних ділянок у с. Чернихів

1898

75

-"-

110

Те ж з Окружним судом та староством у Тернополі про зміну записів в іпотечних книгах у
зв`язку з перерозподілом поміщицьких земельних ділянок у с. Івачів Долішній

1898

16

-"-

111

Те ж з Окружним судом та староством у Тер- 1897 - 1898
нополі про зміну записів в іпотечних книгах у
зв`язку з перерозподілом поміщицьких земельних ділянок у с. Івачів Горішній, том І

184

-"-

112

Те ж, том ІІ і останній

149

-"-

113

Те ж з староством у Товмачі про розгляд скарг 1899 - 1905
мешканців с. Петрилів у зв`язку з проведеними виборами до громадської ради

89

-"-

114

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1901 - 1907
староством у Турці про розгляд просьб мешканців с. Висоцько Вижнє звільнити Височанського Петра з посади війта громади

29

польська,
німецька

115

Те ж з Міністерством внутрішніх справ та 1902 - 1904
староством у Турці про розгляд скарг мешканців с. Висоцько Вижнє у зв`язку з виборами
членів громадської ради, том І

67

польська

116

Те ж, том ІІ і останній

66

польська,
німецька

1898

1905 - 1908

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

117

Листування з староством у Турці про розгляд
скарг мешканців с. Івашковець у зв`язку з
виборами членів громадської ради

1908

118

К-ть Мова д-тів
аркушів
11

польська

Те ж з староством у Турці про проведення 1901 - 1905
виборів до громадської ради у с. Лімна

13

-"-

119

Те ж з староством у Турці про розгляд скарг 1901 - 1905
мешканців с. Лімна у зв`язку з проведеними
виборами до громадської ради

36

-"-

120

Те ж з староством у Турці про розгляд скарг
мешканців с. Мохнате у зв`язку з виборами
членів громадської ради

8

-"-

121

Те ж з староством у Хжанові про розгляд 1901 - 1904
скарг мешканців с. Загуже у зв`язку з виборами членів громадської ради

51

польська,
німецька

122

Те ж з староством у Чорткові про зміну записів в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом земельних ділянок та приєднання їх до
маєтку Вигнанка

5

польська

123

Те ж з староством у Яворові про розгляд скарг 1907 - 1908
мешканців с. Мужиловичі у зв`язку з проведеними виборами до громадської ради

21

-"-

124

Лист мешканців присілку Яремче з проханням
відокремити їх хутір від громади с. Дора

7

-"-

125

Листування з староством у Ясло про зміни 1887 - 1897
записів в іпотечних книгах у зв`язку з перерозподілом земельних ділянок

39

-"-

126

Те ж з староствами про зміну записів в іпотеч- 1894 - 1898
них книгах у зв`язку з перерозподілом
земельних ділянок

34

-"-

127

Те ж з староствами про розгляд скарг у
зв`язку з виборами до громадських рад

23

польська,
німецька,
українська

128

Листування, звіти, донесення та ін. документи 1867 - 1892
про стан земельного фонду Крайової краківської каси та розподіл кредитів серед власників земельних ділянок, том І

66

польська,
німецька

1908

1895

1899

1908

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

К-ть Мова д-тів
аркушів

129

Листування, звіти, донесення та ін. документи 1894 - 1895
про стан земельного фонду Крайової краківської каси та розподіл кредитів серед власників земельних ділянок, том ІІ

58

польська

130

Те ж, том ІІІ

1895

88

-"-

131

Те ж, том ІV і останній

1895 - 1900

174

польська,
німецька

В опис внесено 130 (сто тридцять) справ з № 1 по № 131, у тому числі пропущені: № 88
Опис склали:
старший науковий співробітник
архіваріус
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Завідувач сектора обліку

Т. П. Семенів

Завідувач сектора зберігання

Т. О. Шевчук

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Атаманчик Микола, війт 42
Брейло Олекса, війт 105
Букачук Іван, війт 49
Булка Олекса, секретар громадської ради 39
Височанський Петро, війт 114
Грицай Григорій, війт 77
Ейґеляр Альтер, війт 91
Зворецький Степан, війт 82
Капітан Степан, війт 39
Козловський Юліан, секретар громадської ради 82
Крайчий Гнат, війт 9
Лапоха Войцех, війт

4

Ласіца Валента, війт 66
Ласка Юзеф, заступник війта 4
Маців 39
Микляш Юзеф, війт 69
Міз Войцех, війт 31
Петруський Щибор 35, 36
Рудзінський Ян, війт 63
Топірко Антоній, член громадської ради 18
Фалікс Абрагам, війт 96
Фльок Павло, війт 43
Холевінський Іван, війт 59

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Бабин, с., пов. Калуш 42
Баківці, с., пов. Бібрка 1
Баня Котівська, с. 23
Березів, с., пов. Самбір 83
Бжесько, м. 3, 4
Бжозів, м. 5 - 7
Бібрка, м. 1, 2
Борщів, м. 10
Богородчани, м-ко 8, 9
Бульовичі, с., пов. Бяла 14
Бучач, м. 11 - 13
Бяла, м. 14, 15
Вадовичі, м. 16
Вархоли, пр. с. Адами, пов. Камінка Струмилова 44 - 46
Вєличка, м. 17, 18
Вибранівка, с., пов. Бібрка 2
Вижне, с. 100
Вигнанка, с., пов. Чортків 122
Висоцько Вижнє, Висіцьки Вижні, с., пов. Турка 114 - 116
Вишатичі, с., пов. Перемишль 68
Вишнівчик, с., пов. Підгайці 72
Вілямовичі, с., пов. Бяла 16
Воля Жечицька, с., пов. Тарнобжег 106
В`язова, с., пов. Жовква 32
Глубічок, с., пов. Борщів 10
Гошів, с., пов. Долина 20
Граїв, с., пов. Вєличка 17
Грушів, с., пов. Дрогобич 24
Гумниська, с., пов. Бжозів 5 - 7
Гусаків, с., пов. Мостиська 60
Гусятин, м. 19
Долина, м. 20 - 22
Домброва Жечицька, с., пов. Тарнобжег 106
Дора, с., пов. Надвірна 124
Дорожів, с., пов. Самбір 77, 78
Дрогобич, м. 23 - 27
Єжове, с., пов. Ніско 64 - 66
Єлесня, с., пов. Живець 29 - 31

Жаб`є, с., пов. Косів 50 - 52
Живець, м. 29, 30
Жидачів, м. 28
Жовква, м. 32 - 34
Журавно, м-ко 28
Загуже, с., пов. Хжанів 121
Закопане, м-ко, пов. Новий Торг 101 -103
Закшів, с., пов. Вєличка 18
Заліщики, м. 37
Залубиньче, с., пов. Новий Санч 89, 90
Зарувнє, с., пов. Лісько 56
Золочів, м. 39 - 41
Іванівка, с., пов. Тернопіль 107, 108
Івачів Горішній, с., пов. Тернопіль 111, 112
Івачів Долішній, с. , пов. Тернопіль 110
Івашковець, с., пов. Турка 117
Калуш, м. 42, 43, 55
Камєнь, с., пов. Ряшів 67
Камінка Струмилова, м. 44
Кнігинин, Княгинин, с., пов. Станіславів 96 - 99
Кобаки, с., пов. Косів 48, 49
Кольбушова, м. 47
Коропець, с., пов. Бучач 12
Коросно, м. 54
Косів, м. 48 - 52
Космирин, с., пов. Бучач 11
Кошилівці, с., пов. Заліщики 37
Краків, м. 53, 64
Кривчиці, с., пов. Львів 58, 59
Криниця, с., пов. Новий Санч 92 - 94
Криниця-Здруй, м. 94
Кунин, с., пов. Жовква 33
Лагодів, с., пов. перемишляни 71
Липина, с., пов. Жовква 34
Лімна, с., пов. Турка 118, 119
Лісько, м. 56, 57
Ляховичі Подорожні, с., пов. Жидачів 35, 36
Ляшки Зав`язані, с., пов. Рудки 76
Львів, м. 6, 31, 44 - 46, 58, 59, 77, 85, 93, 94
Могильниця, с., пов. Теребовля 104, 105
Мокра Сторона, с., пов. Ланьцут 69

Мостиська, м. 60
Мохнате, Мохнатий с., пов. Турка 120
Мужиловичі, с., пов. Яворів 123
Нагуєвичі, с., пов. Дрогобич 25
Ніско, м. 64 - 67
Новий Санч, Новий Сандець, м. 89 - 93, 95
Опарі, с., пов. Дрогобич 26
Острів, с., пов. Сокаль 87
Пальчинці, с., пов. Збараж 38
Перегінсько, с., пов. Долина 21
Перемишляни, с. 71
Перемишль, м. 68 - 70
Петрилів, с., пов. Товмач 113
Підволочиська, м-ко 85, 86
Підгайці, м. 72, 73
Раніжів, с., пов. Кольбушова 47
Різдвяни, с., пов. Рогатин 74, 75
Рогатин, м. 74, 75
Росільна, с., пов. Богородчани 8, 9
Росія 38
Рудки, м-ко 76
Ряшів, м. 65, 67
Самбір, м. 62, 77 - 82
Скалат, м. 84 - 86
Скварява, с., Жовква 39, 40
Скоморохи, с., пов. Бучач 13
Сокаль, м. 87
Станіславів, м. 96 - 99
Стара Ропа, с., пов. Старий Самбір 61 - 63
Старе Місто, Старий Самбір, м. 61, 63, 83
Староміщина, с., пов. Скалат 84
Стрижів, м-ко 100
Сусідовичі, с., пов. Самбір 79, 80
Сянок, м. 5
Тарнава Вижня, с., пов. Лісько 57
Теребовля, м. 104
Тернопіль, м. 107 - 112
Товмач, м. 113
Трибухівці, с., пов. Гусятин 19
Трускавець. с. 27

Турка, м. 114 - 120
Угорці, с., пов. Золочів 41
Уйковичі, с., пов. Перемишль 70
Хжанів, м. 121
Цисів, с., пов. Долина 22
Чернихів, с., пов. Тернопіль 109
Черхава, с., пов. Самбір 81, 82
Чортків, м. 122
Штайнау, к., пов. Ніско 64
Яворів, м. 123
Яремче, пр. громади Дора, пов. Надвірна 124
Ясень, с., пов. Бжесько 3, 4
Ясень, с., пов. Калуш 43, 55
Ясло, м. 125
Ястшембя, с., пов. Новий Санч 95

