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ПЕРЕДМОВА
Група документальних матеріалів "ІХ" у кількості 102 ректифікатів,
сформована архівістами Намісництва з розсипу документів, які відклалися
в результаті діяльності ІІ-го та ІV-го департаментів.
При упорядкуванні документів до справ складено нові заголовки, оскільки старі заголовки не повністю розкривали їх зміст. Всередині окремих
ректифікатів проведена тематична систематизація і вони розформовані на
окремі справи. Матеріали даної групи охоплюють таке коло питань:
- дислокація військ у Галичині;
- використання приміщень військовими частинами;
- набір рекрутів;
- розквартирування військовослужбовців та ін. питання.
Документи опису писані німецькою та польською мовами, їх крайні дати 1803 -1910 рр.
Передмову написав
старший науковий співробітник

Кулачковський Р. С.
18 вересня 1958 року

У 2010 році заголовки справ відредаговано. До опису складено
географічний покажчик.

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

1

Листування з Надвірною канцелярією та бухгалте- 1827 - 1835
рією Галицького намісництва про позов Державної скарбниці до спадкоємців службовця державних маєтків Фукса про повернення невикористаного авансу

2

Директиви та розпорядження Міністерства внут- 1852 - 1859
рішніх справ та військових влад про розквартирування військовослужбовців

3

Листування з Надвірною канцелярією, Фінансо- 1808 - 1812
вою прокуратурою та ін. установами про фінансово-господарську роботу військового госпіталю у
Станіславові, том І

4

Те ж, том ІІ і останній

5

Листування з Окружним управлінням у Львові 1807 - 1809
про збитки, нанесені мешканцям с. Сокільники
під час перебування у селі військового табору

6

Те ж з Надвірною канцелярією, Окружним управ- 1808 - 1813
лінням у Станіславові та ін. установами про руйнування фортець у Бродах, Маріамполі та Станіславові

7

Інструкції про порядок постачання підвод

8

Листування з Надвірною канцелярією про набір 1807 - 1813
рекрутів та відставку військовослужбовців

9

Листування з Фінансовою прокуратурою та Ок- 1853 - 1859
ружним управлінням у Ясло про діяльність фонду
священика Серафима Симона для колишніх солдатів, вихідців з Дубецька

10

Інструкції, листування, списки та ін. документи 1808 - 1842
про звільнення осіб від проходження військової
служби у зв`язку з фізичними вадами

11

Протоколи, проекти, листування та ін. документи 1803 - 1804
про порядок розквартирування військовослужбовців, том І

12

Те ж, том ІІ і останній

13

Листування з Окружним управлінням у Бережа- 1810 - 1811
нах про надання та ремонт квартир для військовослужбовців у державних будинках в Бовшівці,
Миколаєві та Підкамені

14

Те ж з Надвірною канцелярією та Окружним уп- 1810 - 1812
равлінням про виплату заборгованостей покупцям вибракуваних військових коней, том І

15

Те ж, том ІІ і останній

1812 - 1813

1812 - 1813

1804 - 1808

1813 - 1851

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

16

Листування з Надвірною канцелярією, Римо-като- 1832 - 1834
лицькою консисторією у Перемишлі та ін. установами про переміщення військового госпіталю з
монастиря домініканців у Ярославі до нового приміщення у с. Глембока

17

Листування, реєстри, відомості та ін. документи 1811 - 1843
про стан військових доріг у Галичині

18

Справа про організацію добровільних загонів у
Тернопільському окрузі

19

Листування з Надвірною канцелярією, Римо-като- 1820 - 1824
лицькою консисторією у Перемишлі та ін. установами про використання колишньої будівлі монастиря домініканців у Ланьцуті під військовий
госпіталь, том І

20

Те ж, том ІІ і останній

21

Протоколи, плани, листування та ін. документи 1820 - 1826
про відновлення приміщення військового госпіталю у Жовкві

22

Інструкції та вказівки Міністерства внутрішніх 1869 - 1880
справ і Галицького намісництва про підготовку
перепису населення Галичини

23

Те ж

1881 - 1890

24

Те ж

1891 - 1892

25

Те ж

1893 - 1899

26

Те ж

1900

27

Те ж

1900

28

Те ж

1901

29

Те ж

1902

30

Закони, інструкції та вказівки про перепис 1891 - 1904
населення

31

Статистичні відомості про кількість будинків у 1899 - 1910
населених пунктах в староствах на літеру "Б"

32

Те ж на літеру "В"

1899

33

Те ж на літеру "Г"

1899 - 1910

34

Те ж на літеру "Д"

1899 - 1910

35

Те ж на літеру "Ж"

1899

36

Те ж на літеру "З"

1899

37

Те ж на літеру "К"

1899 - 1910

38

Те ж на літеру "Л"

1899

1859

1825 - 1831

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

39

Статистичні відомості про кількість будинків у
населених пунктах в староствах на літеру "М"

1899

40

Те ж на літеру "Н"

1899

41

Те ж на літеру "П"

1899

42

Те ж на літеру "Р"

1899

43

Те ж на літеру "С"

1899 - 1910

44

Те ж на літеру "Т"

1899 - 1910

45

Те ж на літеру "Х"

1899 - 1910

46

Те ж на літеру "Ц"

1899 - 1910

47

Те ж на літеру "Ч"

1899 - 1910

48

Те ж на літеру "Я"

1899 - 1910

49

Списки комісарів-ревізорів для проведення перепису населення із зазначенням прикріплених за
ними населених пунктів

1900

50

Те ж округів з перепису населення із зазначенням
закріплених за ними комісарів

1900

51

Те ж службовців, які приймали участь у перепису
населення із зазначенням прикріплених за ними
населених пунктів

1901

52

Те ж кустарно-ремісничих підприємств та землеробських господарств у Бродівському повіті

1901

53

Те ж у Краківському повіті

1900 - 1901

54

Те ж у Львівському повіті

1901

55

Інструкції Міністерства оборони про створення 1870 - 1876
медичної служби при Крайовій поліції на випадок
війни

56

Інструкції, листування, відомості та ін. документи 1880 - 1900
про визначення суми оплати за житло для офіцерів австрійської армії

57

Листування з Міністерством оборони та Крайо- 1883 - 1905
вим комітетом про приймання учнів гімназій до
військового училища за рахунок фонду Крайового комітету

58

Те ж зі староством у Новому Санчі про відчужен- 1891 - 1903
ня земельних ділянок у с. Хелмець Польський під
стрільбище

59

Те ж з командуванням крайової оборони у Кра- 1881 - 1887
кові та староством у Новому Санчі про будівництво і використання приміщень для потреб армії у Новому Санчі, том І

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

60

Листування з командуванням крайової оборони у 1887 - 1900
Кракові та староством у Новому Санчі про будівництво і використання приміщень для потреб
армії у Новому Санчі, том ІІ

61

Те ж, том ІІІ і останній

62

Справа про набір та розподіл рекрутів у Галичині

1889

63

Те ж

1890

64

Те ж

1891

65

Те ж

1892

66

Те ж

1893

67

Те ж

1894

68

Те ж

1895

69

Те ж

1897

70

Те ж

1898

71

Те ж

1899

72

Те ж

1900

73

Те ж

1901

74

Те ж

1902

75

Те ж

1903 - 1904

76

Листування з Міністерством оборони, староством 1871 - 1876
у Перемишлі та ін. установами про відчуження
земельних ділянок у місті під будівництво
фортифікацій, том І

77

Те ж, том ІІ

1877 - 1884

78

Те ж, том ІІІ

1884 - 1885

79

Те ж, том ІV

1885 - 1887

80

Те ж, том V

1887 - 1889

81

Те ж, том VІ

1889 - 1891

82

Те ж, том VІІ

1891 - 1893

83

Те ж, том VІІІ

1893 - 1902

84

Те ж, том ІХ і останній

1902 - 1905

85

Листування з Міністерством оборони, Крайовим 1861 - 1882
комітетом та ін. установами про стан Галицького
фонду надання допомоги інвалідам війни 1813 1815 рр., том І

86

Те ж, том ІІ і останній

87

Листування з Міністерством оборони, магістратом 1883 - 1895
Кракова та ін. установами про дислокацію
військових частин у місті

1900 - 1905

1882 - 1905

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

88

Листування з Міністерством оборони про 1895 - 1896
дислокацію військових частин та будівництво
казарми у Коломиї

89

Листування, плани, списки та ін. документи від- 1904 - 1905
чуження земельних ділянок у сс. Крачкова і Крем`яна під військовий полігон, том І

90

Те ж, том ІІ і останній

91

Листування з Міністерством оборони про викори- 1897 - 1902
стання будинку графа Любенського Казимира у
с. Гнойниця військовою частиною

92

Листування з староством у Перемишлі відчужен- 1898 - 1899
ня поміщицьких земельних ділянок у с. Аксманичі під будівництво військових об`єктів

93

Те ж з магістратом Львова про відчуження земельних ділянок фонду ім. Скарбка у с. Дороговиже під будівництво військових об`єктів

1898

94

Те ж з Міністерством оборони про будівництво
казарми у с. Любінь Великий

1891

95

Те ж з Міністерством оборони, магістратом 1871 - 1903
Львова та ін. установами про дислокацію військових частин та будівництво казарми у Львові

96

Те ж з Міністерством оборони про дислокацію
військових частин у Кентах

97

Те ж з Міністерством оборони про дислокацію 1887 - 1893
військових частин у Монастириськах

98

Те ж з Міністерством оборони про дислокацію 1880 - 1898
військових частин у Мостах Великих

99

Те ж з Міністерством оборони про дислокацію 1888 - 1889
військових частин у с. Крехів

1905

1880

100 Те ж з Міністерством оборони, староством у 1883 - 1891
Перемишлі та ін. установами про реконструкцію і
будівництво казарми та порохового складу в
Перемишлі, том І
101 Те ж, том ІІ і останній

1891 - 1899

102 Листування з староством у Перемишлі про від- 1896 - 1899
чуження земельних ділянок у сс. Журавиця та
Уйковичі у зв`язку з будівництвом фортифікацій
103 Листування з Міністерством оборони, Фінансо- 1901 - 1905
вою прокуратурою та ін. установами про відчуження земельних ділянок у сс. Бущковичі та Журавиця під військовий полігон

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

104 Листування зі староством у Перемишлі про 1903 - 1904
відчуження земельних ділянок у с. Вільча під
військовий полігон
105 Те ж з староством у Ланьцуті про відчуження 1900 - 1904
земельних ділянок на передмісті Ланьцута під
військовий полігон
106 Доповідь Фінансової прокуратури Міністерству
військових справ про знесення приватних будівель, побудованих біля військових укріплень

1900

107 Листування з староством у Подґужі про примусо- 1900 - 1902
ве знесення житлового будинку Білінського Казимира у с. Воля Духацька, побудованого біля
фортифікацій
108 Те ж будинку Войцеха Августина у с. Воля Ду- 1901 - 1903
хацька
109 Те ж будинку Наврата Івана та Маріанни у 1903 - 1904
с. Дембня
110 Те ж будинку Вакульського Казимира у с. Звєжень 1898 - 1904
[Звєжинець]
111 Те ж будинку Юхіва Войцеха у с. Звєжень [Звє- 1902 - 1903
жинець]
112 Те ж будинку Абрагамовичів Якима та Марії у 1900 - 1902
Кракові
113 Те ж будинку Кнаусів Кароля та Анни у Кракові

1896 - 1905

114 Те ж Мечниківського Казимира у с. [Кровдь]

1902 - 1904

115 Те ж будинку Зем`янського Болеслава у с. Нова 1897 - 1904
Вєсь
116 Те ж будинку Заремби Антонія у с. Пташкова

1897 - 1905

117 Те ж будинку Баховського Антонія у с. Рожубо- 1900 - 1902
вичі
118 Те ж з Міністерством оборони про будівництво 1894 - 1898
казарми у Ніску
119 Те ж з Міністерством оборони про відчуження земельних ділянок у Ярославі під будівництво
військового полігону

1905

120 Те ж з Міністерством оборони про будівництво ка- 1890 - 1902
зарми, госпіталю та порохового складу у Сяноку
121 Листування з Міністерством оборони про надання 1896 - 1900
помешкань для унтер-офіцерів у Львові, які проходили практику в адміністративних установах
122 Те ж з Міністерством оборони про будівництво 1889 - 1899
казарми, госпіталю та порохового складу у Ряшеві

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№
п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

123 Листування з Міністерством оборони про поділ 1902 - 1908
Галичини на округи у зв`язку з проведенням
перепису кустарно-ремісничих підприємств та
землеробських господарств
124 Те ж з староством у Рава-Руській про відчуження
земельних ділянок під стрільбище у містечку

1901

125 Листування, плани та ін. документи про будів- 1902 - 1904
ництво порохових складів та стрільбища у Галичі
126 Те ж з Міністерством оборони про дислокацію 1888 - 1896
військових частин та будівництво казарми у Судовій Вишні
127 Те ж з Міністерством оборони про дислокацію 1871 - 1886
військових частин та будівництво казарми та
порохового складу у Самборі
128 Те ж з Міністерством оборони про дислокацію 1871 - 1895
військових частин та будівництво казарми у
Станіславові
129 Те ж з Міністерством оборони про відчуження 1896 - 1898
земельних ділянок у с. Коровники під військовий
полігон. Плани, том І
130 Те ж, том ІІ і останній

1898

131 Те ж з староством у Ропчицях про відчуження
земельних ділянок у с. Ґура Ропчицька під стрільбище

1903

132 Те ж з Міністерством оборони про будівництво 1893 - 1905
казарми у Станіславові
133 Те ж з староством у Новому Санчі про будівництво казарми у місті

1905

134 Те ж з Міністерством оборони про дислокацію 1898 - 1905
військових частин та будівництво казарми у
Коломиї
135 Те ж з Міністерством оборони про будівництво
казарми у Ніску

1905

136 Те ж з військовою владою про дислокацію військ 1880 - 1883
у Галичині
137 Те ж з Міністерством оборони про реконструкцію
казарми у Самборі

1905

138 Те ж з Міністерством оборони про дислокацію 1871 - 1893
військових частин та будівництво казарми у
Стрию
139 Те ж з Міністерством оборони, Крайовим коміте- 1891 - 1905
том та ін. установами про будівництво казарми та
госпіталю у Перемишлі

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№
п/п

Заголовки справ

140 Листування з Міністерством
будівництво казарми у Тарнові

Крайні
дати
оборони

про 1896 - 1905

141 Те ж з Міністерством оборони про будівництво 1888 - 1905
військового госпіталю у Ряшеві
142 Те ж з Міністерством оборони про роботу при- 1887 - 1888
зовної комісії
143 Те ж з Фінансової прокуратурою, магістратом 1888 - 1897
Львова та ін. установами про відчуження земельних ділянок під будівництво пекарні для
військових у місті
144 Те ж з Міністерством оборони про дислокацію 1871 - 1894
військових частин та будівництво казарми і порохового складу у Тарнові
145 Те ж з Міністерством оборони, магістратом 1898 - 1905
Львова та ін. установами про будівництво казарми та військового госпіталю у місті
146 Те ж з Міністерством оборони про надання кре- 1883 - 1898
диту на будівництво казарми у Львові
147 Те ж з Міністерством оборони про будівництво 1904 - 1905
казарми у Ярославі
148 Те ж з староством у Товмачі про дислокацію 1885 - 1891
військових частин у містечку
149 Те ж з Міністерством оборони про дислокацію 1882 - 1894
військових частин та будівництво казарми та
порохового складу у Городку
150 Те ж з староством у Вєличці про дислокацію
військових частин у місті

1880

151 Те ж з Фінансовою прокуратурою, староством у 1888 - 1891
Кракові та ін. установами про відчуження земельних ділянок у с. Воля Юстівська під стрільбище
152 Те ж з Міністерством оборони про дислокацію 1880 - 1896
військових частин та будівництво військового
госпіталю у Заліщиках
153 Те ж з Міністерством оборони, Крайовим комі- 1889 - 1898
тетом та ін. установами про дислокацію військових частин та будівництво казарми у Золочеві
154 Листування з Міністерством оборони та Крайо- 1884 - 1905
вим комітетом про дислокацію військових частин
та будівництво казарми у Хшанові
155 Те ж з староством у Бохні про відчуження земельних ділянок під будівництво казарми у місті

1896

К-ть
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аркушів док-тів
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Заголовки справ

Крайні
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156 Листування з Податковим управлінням та 1861 - 1905
староством у Перемишлі про діяльність фонду
священика Серафима Симона для колишніх
солдатів та інвалідів війни
157 Те ж з Фінансовою прокуратурою, Дирекцією 1881 - 1905
поліції у Львові та ін. установами про діяльність
фонду Робаковського Олександра для військових
інвалідів
158 Те ж з Крайовим комітетом, староством у Ліську 1861 - 1905
та ін. установами про діяльність фонду графа Красницького Едмунда для військових інвалідів
159 Те ж з Фінансовою прокуратурою, магістратом 1860 - 1896
Ряшева про діяльність фонду Абрагамовського
Віктора для військових інвалідів
160 Те ж з Фінансовою прокуратурою про діяльність 1865 - 1897
фонду мешканців Бережан для військових
інвалідів
161 Те ж з Міністерством оборони, магістратом 1881 - 1885
Львова та ін. установами про надання грошової
допомоги учасникам воєнних дій 1878 року та їх
родинам з прибутків від державної лотереї
162 Те ж з Міністерством оборони про діяльність
фонду Спіро І. для військових інвалідів

1882

163 Те ж з Міністерством оборони, Крайовим коміте- 1892 - 1904
том та ін. установами про діяльність фонду Крупача Юзефа для військових інвалідів
164 Те ж з Фінансовою прокуратурою про діяльність 1873 - 1904
фонду мешканців м-ка Нєполомичі для військових
інвалідів
165 Те ж з Міністерством оборони, Фінансовою про- 1888 - 1893
куратурою та ін. установами про діяльність фонду
Барчевського для військових інвалідів
166 Те ж з Фінансовою прокуратурою та Крайовою 1886 - 1891
шкільною радою про діяльність фонду Гуібора
Кароля для військових інвалідів
167 Те ж з Міністерством оборони, староством у Под- 1893 - 1905
ґужі та ін. установами про примусове знесення
цегельного заводу з прилеглими будівлями в районі фортифікацій міста
168 Те ж з Міністерством оборони про примусове 1897 - 1905
знесення житлових будинків в районі фортифікацій міста Кракова
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169 Листування з Міністерством оборони та 1857 - 1882
Міністерством внутрішніх справ про відчуження
земельних ділянок і заборону будівництва житлових будинків в районі фортифікацій Кракова, том І
170 Те ж, том ІІ

1882 - 1896

171 Те ж, том ІІІ

1896 - 1898

172 Те ж, том ІV

1898 - 1900

173 Те ж, том V і останній

1900 - 1905

174 Листування з Міністерством оборони про відчу- 1890 - 1902
ження земельних ділянок у с. Сколошів під навчальне стрільбище
175 Те ж з Міністерством оборони про відчуження зе- 1888 - 1902
мельних ділянок у Ланьцуті під будівництво
казарми та навчального стрільбища
176 Те ж з Міністерством внутрішніх справ, Окруж- 1851 - 1867
ним управлінням у Львові та ін. установами про
будівництво цитаделі у Львові
177 Те ж з Міністерством внутрішніх справ, старост- 1898 - 1905
вом у Жовкві та ін. установами про відчуження
земельних ділянок у с. Сопошин під стрільбище
178 Те ж з Міністерством оборони, магістратом 1897 - 1903
Львова та ін. установами про заборону будівництва в районі порохового складу міста
179 Те ж з Міністерством внутрішніх справ, магіст- 1849 - 1889
ратом Львова та ін. установами про будівництво
будинку для інвалідів у місті
180 Те ж з командуванням І-го корпусу у Кракові про 1885 - 1892
дислокацію кавалерійського взводу в с. Глогів
181 Те ж з Міністерством оборони про дислокацію 1888 - 1891
військових частин та будівництво казарми у
Яворові
182 Те ж з Міністерством оборони про визначення 1900 - 1903
земельних ділянок у Галичі, Кракові, Львові та ін.
містах, які не підлягали забудові
183 Те ж з Міністерством внутрішніх справ, магіст- 1892 - 1898
ратом Львова та ін. установами про наданням
установам, які вели метричні книги, статистичних
відомостей для потреб перепису населення
184 Вказівки Міністерства внутрішніх справ про 1872 - 1902
надання староствами відомостей про збитки,
завдані градом
185 Інструкції, розпорядження, листування та ін. до- 1886 - 1899
кументи про заходи під час народного ополчення
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186 Інструкції, розпорядження, листування та ін. до- 1876 - 1898
кументи про заходи під час мобілізації
187 Листування з Фінансовою прокуратурою про 1869 - 1905
діяльність фонду Барановського Франциска для
військових інвалідів
В опис внесено 187 (сто вісімдесят сім) справ з № 1 по № 187.
Опис склав архіваріус
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Аксманичі, с. 92

[Кровдь], с. 114

Бережани, м. 13, 160
Бовшівець, Болшовець, м-ко 13
Бохня, м. 155
Броди, м. 6
Броди, повіт 52
Бушковичі, с., пов. Перемишль 103

Ланьцут, м. 19, 20, 105, 175
Лісько, м. 158
Любінь Великий, с. 94
Львів, м. 5, 93, 95, 121, 143, 145, 146,
157, 161, 176, 178, 179, 182, 183
Львів, повіт 54

Вєличка, м. 150
Вільча [Воля], с. 104
Воля Духацька, с. 107, 108
Воля Юстівська, с. 151

Маріампіль, м. 6
Миколаїв, м-ко 13
Монастириська, м-ко 97
Мости Великі, м-ко 98

Галич, м. 125, 182
Галичина 17, 22 - 29, 62 - 75, 123, 136
Глембока, с. 16
Глогів, с. 180
Гнойниця. с. 91
Городок, м. 149

Нєполомичі, м-ко 164
Ніско, м. 118, 135
Нова Вєсь, с. 115
Новий Санч, м. 58, 59 - 61, 133

Ґура Ропчицька, с. 131
Дембня, с. 109
Дороговиже, Дроговиже, с. 93
Дубецько, м. 9
Жовква, м. 21, 177
Журавиця, с., пов. Перемишль 102, 103
Заліщики, м. 152
[Звєжинець], Звєжень, с. 110, 111
Золочів, м. 153
Кенти, м. 96
Коломия, м. 88, 134
Коровники, с. 129, 130
Краків, м. 59 - 61, 87, 112, 113, 151,
168 - 173, 180, 182
Краків, повіт 53
Крачкова, с., пов. Ланьцут 89, 90
Крем`яна, с., пов. Ланьцут 89, 90
Крехів, с. 99

Перемишль, м. 16, 19, 20, 76 - 84, 92,
100, 101, 104, 139, 156
Підкамінь, м-ко 13
Подґуж, м. 107, 108, 167
Пташкова, с. 116
Рава Руська, м-ко 124
Рожубовичі, с. 117
Ропчиці, м. 131
Ряшів, м. 122, 141, 159
Самбір, м. 127, 137
Сколошів, с. 174
Сокільники, с. 5
Сопошин, с. 177
Станіславів, м. 3, 4, 6, 128, 132
Стрий, м. 138
Судова Вишня, м. 126
Сянок, м. 120
Тарнів, м. 140, 144
Тернопіль, округ 18
Товмач, м-ко 148

Уйковичі, с., пов. Перемишль 102
Хелмець Польський, с. 58
Хшанів, м. 154
Яворів, м. 181
Ярослав, м. 16, 119, 147
Ясло, м. 9

