ЦДІА УКРАЇНИ, м. ЛЬВІВ
ГАЛИЦЬКА КРАЙОВА ФІНАНСОВА
ДИРЕКЦІЯ, м. ЛЬВІВ
1850 - 1918 рр.

ФОНД № 160
ОПИС № 1
1831 - 1913 рр.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів

Галицька крайова фінансова дирекція, м. Львів
(назва фонду)

1850 - 1918 рр.

Фонд № 160
Опис № 1

1831 - 1913 рр.
(крайні дати документальних матеріалів)

ПЕРЕДМОВА
У 1850-1855 рр. австрійська влада провела в Галичині реформу фінансових органів. В
результаті

для

крупних

земель

були

створені

крайові

фінансові

дирекції

(Finanzlandesdirektion), для менших — податкові дирекції (Steuerdirektion), які в
подальшому отримали назву фінансових дирекцій (Finanzdirektion).
Львівська крайова фінансова дирекція була створена на підставі декрету Міністерства
фінансів від 21 травня 1850 року і, фактично, замінила ліквідоване Управління державних
прибутків. Повноваження нової структури поширювались на всю Галичину, за винятком
1854-1856 рр., коли для Західної Галичини була створена спеціальна фінансова дирекція.
Крайова фінансова дирекція здійснювала контроль над діяльністю державних маєтків,
соляних копалень, солеварень та отриманням з них прибутків; відала державними
будівлями та підприємствами, а також контролювала митну політику реґіону. Під її
наглядом були всі повітові фінансові дирекції та державна друкарня у Львові.
Окрім наглядово-оперативної частини до складу дирекції входили інспекція фінансової охорони, інспекція будівництва соляного промислу, а також допоміжні служби, такі
як господарський та обліковий відділи.
Крайова фінансова дирекція припинила діяльність у 1918 році.
У фонді відклалися документи діяльності фондоутворювача, а також ряд документів,
які виходять за хронологічні рамки діяльності фондоутворювача - звіти управління
маєтків державного та релігійного фондів за 1773-1840-ві рр.
Основний масив документів стосується цісарських патентів, декретів Надвірної
канцелярії, інструкцій міністерства фінансів та Губернаторства. Відклалися у фонді також
документи купівлі-продажу та оренди земель державного та релігійного фондів, звіти про
діяльність та фінансовий стан державних підприємств, матеріали про будівництво
лікувальних закладів, шляхів сполучень, експлуатацію водних шляхів, мостів та
переправ.
Документи фонду писані німецькою мовою, їх крайні дати 1773-1928 рр.
1953 рік

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

1

Розпорядження Надвірної канцелярії про передачу 1831 - 1832
Губернським управлінням Галицькому управлінню
прав збору податків з державних маєтків та призначення представників у судах з майнових справ

2

Розпорядження про порядок стягнення повинностей
з підданих

3

Розпорядження президії Надвірної канцелярії про 1831 - 1835
призначення юрисконсультів Галицького управління

4

Те ж про врегулювання службових взаємовідносин 1831 - 1838
між сільськогосподарськими та фінансовими
управліннями

5

Те ж про взаємозв'язки управлінь Вищого лісництва
та регіональних лісництв з сільськогосподарськими
управліннями

6

Те ж, про заміну дерев`яних огорож у державних 1831 - 1840
маєтках на живоплоти

7

Те ж про організацію моргів у населених пунктах
Галичини

1831

8

Те ж про порядок оформлення видачі лісоматеріалів
в маєтках державного та релігійного фонду

1831

9

Обіжник Губернського управління про заходи щодо
знищення хижих звірів у державних лісах

1831

10

Те ж Державної бухгалтерії управлінням державних
маєтків про порядок проведення ревізій

1831

11

Те ж про надання податковими інспекторатами звітів
про діяльність за 1829 р.

1831

12

Те ж про порядок повідомлення податкових
управлінь про отримання торговцями дозволів на
торгівлю різними товарами

1831

13

Те ж про умови надання в оренду млинів,
приналежних державному та релігійному фондам

1831

14

Те ж про заходи стосовно збереження овочів

15

Те ж про перевірку угод оренди земельних ділянок 1831 - 1836
та листування з Галицькою фінансовою прокуратурою з цього питання

16

Те ж про зменшення видатків, пов'язаних з від1831-1834
правкою рекрутів в окружні міста

17

Те ж про перевірку адміністративних та попередніх
кошторисів

1831

18

Обіжник та листування з Губернським управлінням
про будівництво парафіяльних будинків

1831

1831

1831

1831 - 1832

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

19

Декрет Надвірної канцелярії про порядок оформлення пенсій службовцям

1831

20

Те ж про спрощення ведення бухгалтерського
діловодства в управліннях зі збору податків

1831

21

Декрет та розпорядження Губернського управління
про заміщення вакантних посад в маєтках
державного і релігійного фондів

1831

22

Директива Надвірної канцелярії господарським
управлінням про постачання лісоматеріалів для
будівництва воєнних бараків

1831

23

Інструкція про порядок встановлення прав власності
на громадські земельні ділянки в маєтках
державного і релігійного фондів

1831

24

Обіжник Фінансової Прокуратури про введення
іпотечних книг у маєтках державного і релігійного
фондів

1831

25

Інструкції Губернського управління про порядок
орендування прав на проведення будівельних робіт

1831

26

Інструкція про порядок приймання додаткових
пропозицій щодо продажу з аукціону маєтків

1831

27

Те ж про проведення аукціону на орендування
прибутків від дрібного господарського інвентарю

1831

28

Положення про порядок ведення протоколів під час
оформлення оренди маєтків

1831

29

Те ж Губернського управління про порядок видачі
дозволів на вивіз деревини

1831

30

Листування про забезпечення державних маєтків
лісоматеріалами

1831

31

Те ж Президії намісництва про легалізацію польських свідоцтв при оформленні пенсій та виплаті
заробітної платні

1831

32

Вказівки адміністрації державних маєтків про
порядок виготовлення повідомлень щодо продажу з
аукціону

1831

33

Те ж Фінансової Прокуратури про законність угод на 1831 - 1838
постачання лісоматеріалів з державних лісів

34

Пояснення Надвірної канцелярії про порядок повідомлення платників податків про терміни погашення заборгованостей з маєтків

1831

35

Пояснення Чернівецького інспекторату про порядок
надання статистичних звітів маєтками державного і
релігійного фондів

1831

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

36

Звіт про розподіл державних маєтків Релігійного
фонду Галичини і Буковини між податковими
інспекторами

1831

37

Протоколи конкурсів окружних управлінь на оренду
нерухомого майна, виконання будівельних робіт та
ін. Проєкти

1831

38

Звіт про стан та ціни лісоматеріалів Чернівецького 1831-1832
лісництва

39

Справа про суперечку між податковим інспекторатом та державним господарським управлінням

40

Те ж про розрахунки з власниками державних і 1831 - 1836
релігійних маєтків

41

Листування з Губернським та господарськими
управліннями про грошові видатки на медичні
потреби

1831

42

Розпорядження Губернського управління про переведення грошових сум в конвертовану валюту під
час оформлення спадкових та опікунських справ

1832

43

Те ж про порядок представлення господарськими
управліннями відомостей про прибутки

1832

44

Те ж Фінансової прокуратури про порядок пред- 1832 - 1833
ставлення Державній бухгалтерії фінансових звітів

45

Те ж про організацію відправлення призовників

46

Те ж Губернського управління про представлення
окружними управліннями рахунків за медичне
обслуговування

1832

47

Те ж про порядок передавання в управління державного нерухомого майна та прав на його оренду

1832

48

Те ж про порядок ведення діловодства

49

Обіжник про
лісництвах

в

1832

50

Декрет Надвірної канцелярії про представлення
звітів про податкові недоїмки з державних маєтків

1832

51

Те ж про розміри та виплату коштів на відрядження 1832 - 1833
співробітникам сільськогосподарських управлінь

52

Розпорядження Надвірної канцелярії про встановлення цін на державні об'єкти при продажу їх з
аукціону

1832

53

Кошторис видатків адміністрації маєтків. Проєкт

1832

54

Листування з повітовими управліннями про перевірку відомостей на виплату заробітної платні 1832-1835
службовцям маєтків

порядок

проведення

1831

1832 - 1844

1832 - 1833
ревізій

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

55

Розпорядження про передачу в управління 1833 - 1834
державного нерухомого майна та права на оренду

56

Те ж Губернського управління про висунення
делегатів до податкових комісій

1833

57

Розпорядження окружним податковим інспекторатам про порядок представлення статистичних звітів
про виплату заробітної платні службовцям

1833

58

Те ж про поліпшення діяльності інспекторатів
сільського господарства

1833

59

Те ж про реєстрацію судових документів та розподіл 1833 - 1834
їх між службовцями

60

Те ж Галицького управління про надання дозволів 1833 - 1834
священикам на оренду державних маєтків

61

Обіжники окружним управлінням про представлення річних балансів

1833

61а

Те ж про представлення
управліннями

повітовими

1833

62

Те ж Губернського управління про кількісний склад
супроводу рекрутів

1833

63

Те ж про надання житла службовцям лісництв в 1833 - 1842
маєтках державного і релігійного фондів

64

Те ж про заборону лісничим використовувати
сторожів лісу в приватних потребах

65

Декрет Надвірної канцелярії про представлення 1833 - 1834
річних звітів про урожай в маєтках державного і
релігійного фондів. Звіти повітових інспекторів

66

Інструкція про обладнання громадських складів для 1833 - 1834
зберігання збіжжя

67

Розпорядження про порядок продажу державних
маєтків з аукціону

1833

68

Те ж господарським управлінням про постачання
лісоматеріалів складам у Львові

1833

69

Огляд комісії з продажу державних маєтків та вста- 1833 - 1834
новлення самостійної юрисдикції у проданих
маєтках

70

Листування з Губернським управлінням
видатки, пов'язані з переміщенням священиків

про

71

Розпорядження Губернського управління
будівництво парафіяльних будинків

про 1833 - 1834

72

Обіжники про діяльність повітових управлінь

1834 - 1841

73

Те ж про обов’язки повітових управлінь щодо збору
податків з державних маєтків

звітів

1833

1833

1834

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

74

Обіжник Надвірної канцелярії про сплату податків
школами

1834

75

Те ж про правила упаковки та пересилки розмінної
монети

1834

76

Обіжники та розпорядження управлінням сільсь- 1834 - 1844
кого господарства про оформлення видатків, які не
перевищують 25 фл.

77

Інструкція про порядок продажу маєтків з аукціону

1834

78

Те ж про проведення розрахунків у касах сиріт

1834

79

Розпорядження Надвірної канцелярії державній бухгалтерії про порядок складання кошторисів та звітів

1834

80

Правила видавання позик міською касою сиріт

1834

81

Звіт про діяльність повітового управління у м. Вадовичі

1834

82

Звіти, угоди, відомості та ін. документи про оренду
нерухомого майна у сс. Передільниці, Губичах,
Малковичах та ін., том І

1834

83

Те ж, том ІІ

1835 - 1838

84

Те ж, том ІІІ

1839 - 1843

85

Те ж, том ІV

1844 - 1845

86

Те ж, том V

1846 - 1847

87

Те ж, том VI

1847

88

Те ж, том VII

1847 - 1849

89

Те ж, том VIII

185о - 1852

90

Те ж, том IХ і останній

1853 - 1879

91

Листування з Губернським управлінням про використання гербових зборів гродськими і земськими
судами

92

Розпорядження про порядок передачі в управління 1835 - 1841
державного майна та прав на оренду

93

Обіжник Губернського управління про порядок
проходження службовцями військової служби

1835

94

Те ж Надвірної канцелярії про нагородження
службовців медаллю за вислугу років

1835

95

Те ж про встановлення грошової надбавки за
вислугу років

1835

96

Те ж про порядок виплати пенсій військовослужбовцям

1835

97

Те ж про порядок виплати допомоги родинам
військовослужбовців

1835

1834

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

98

Обіжник про порядок виплати заробітної платні та 1820 - 1821
пенсій службовцям, їх вдовам та сиротам, том 1

99

Те ж, том ІІ

1833 - 1835

100

Те ж, том ІІІ і останній

1835 - 1838

101

Обіжник Надвірної канцелярії
переміщення службовців

102

Те ж про порядок звільнення службовців

1835

103

Те ж про надання пільг службовцям - військовим
інвалідам

1835

104

Постанова Президії Надвірної канцелярії
порядок управління державними маєтками

про

1835

105

Те ж про порядок виплати пенсій вдовам службовців

1835

106

Те ж про виплату пенсій інвалідам

1835

107

Обіжник Надвірної канцелярії про звільнення службовців гірничої промисловості від проходження
військової служби

1836

108

Те ж про заборону запису судових рішень у книги 1835 - 1836
міської Табулі

109

Розпорядження про впровадження у державних
касах журналів реєстрації документів, які не
підлягають збереженню

1836

110

Те ж про введення цивільної форми для службовців
у святкові дні

1836

111

Те ж про надання відпусток службовцям гірничої
промисловості

1836

112

Декрет
Надвірної
проведення аукціонів

порядок

1837

113

Розпорядження про реєстрацію облігацій державних
позик

1837

114

Те ж Фінансової прокуратури
проведення аукціонів

1837

115

Те ж окружним сільськогосподарським управлінням 1839 - 1843
про порядок сплати податків

116

Декрет Надвірної канцелярії про виплату допомоги
сиротам державних службовців

1839

117

Те ж про делегування представників установ для
участі у вшануванні імператорської родини

1839

118

Розпорядження про порядок внесення завдатків
службовцями державних установ при вступі на
роботу

1839

канцелярії

про

про

про

порядок

порядок

1835

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

119

Розпорядження Надвірної канцелярії про дотри- 1839 - 1840
мання трирічного терміну давності при розгляді
судових справ

120

Те ж про використання глини під час будівельних
робіт

1839

121

Постанова про забезпечення паливом військових
частин

1839

122

Справа про передачу у власність держави сирітсь- 1840 - 1869
ких, депозитних та податкових кас і громадських
фондів у м. Болехові

123

Розпорядження Губернського
відбування панщини. Копія

про

1841

124

Обіжник про відповідальність правлінь сирітських
кас при наданні пільг

1841

125

Розпорядження про заборону поновлення на роботі в
державних установах осіб, які притягалися до
судової відповідальності

126

Декрет Надвірної канцелярії про використання островів річковим транспортом та листування з цього
питання

1842

127

Розпорядження про порядок проведення аукціонів

1843

128

Те ж про забезпечення необхідними матеріалами для 1843 - 1860
будівництва будинків

129

Те ж про підвищення кваліфікації службовців

1843 - 1844

130

Те ж про організацію відправки рекрутів

1845 - 1846

131

Те ж про обмеження використання податків державною службою

132

Те ж про порядок виплати винагороди службовцям, 1845 - 1851
які викрили контрабандистів. Стенограми засідань

133

Інструкції про визначення застав при оренді маєтків, 1845 - 1849
том І

134

Те ж, том ІІ

1849

135

Те ж, том ІІІ і останній

1849

136

Розпорядження імператора
відбування панщини. Копія

137

Розпорядження про відбування панщини

1846

138

Те ж про затвердження кошторисів на виплату
заробітної платні, оплату відряджень, квартплати,
утримання коней та ін.

1846

139

Те ж, том ІІ

1846 - 1847

140

Те ж, том ІІІ і останній

1847 - 1868

управління

Фердинанда

І

про

1845

1846

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

141

Розпорядження про організацію навчального закладу
лісового господарства

1847

142

Те ж про оголошення конкурсу на оренду маєтків 1847 - 1849
державного і релігійного фондів

143

Обіжник
церков

прав

1847

144

Те ж про складання іспитів у навчальному закладі
лісового господарства

1847

145

Постанова про ведення
суперечок між підданими

1847

146

Звіт про службу в лісництві

147

Копії імператорських декретів, обіжників мініс- 1848 - 1849
терств фінансів та внутрішніх справ про скасування
панщини та листування з цього питання, том 1

148

Те ж, том ІІ і останній

149

Розпорядження імператора про
податків у І-у семестрі 1849 року

150

Те ж Крайового губернського управління про розподіл коштів на будівництво гідротехнічних споруд

1848

151

Те ж про виділення коштів на лікування венеричних
хвороб

1848

152

Те ж про дозвіл євреям на оренду млинів та 1848 - 1857
майстерень

153

Те ж про заборону безкоштовного використання
праці підданих при чергуванні у нічний час

1848

154

Обіжник Міністерства фінансів про виготовлення
алкогольних напоїв, випас худоби на землях
державного і релігійного фондів

1848

155

Те ж про заборону надавати в оренду державні
маєтки службовцям сільськогосподарських та
лісових установ. Копія

1848

156

Постанова
імператора
про
підпорядкування
управлінь державних маєтків, гірничого і лісового
господарств, торгівлі та ін. Міністерству сільського
господарства та гірничої промисловості. Копія

1849

157

Розпорядження Міністерства сільського господарства про діяльність службовців у лісництвах

1849

158

Розпорядження про надання в оренду квартир для 1849 - 1850
військовослужбовців у маєтках державного і релігійного фондів

159

Обіжник Міністерства юстиції
розподілу земельних ділянок

про

врегулювання фундаційних

судових

справ

щодо

1847

1849 - 1880
встановлення 1848 - 1849

про

порядок

1849

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

160

Справа про передачу у власність держави сирітсь- 1849 - 1868
ких, депозитних та податкових кас і громадських
фондів у с. Борині

161

Те ж у Делятині

1849 1873

162

Те ж у Добромилі, том 1

1849 - 1866

163

Те ж том ІІ і останній

1866 - 1876

164

Те ж у Жовкві

1849 - 1864

165

Те ж у Солотвині

1849 - 1867

166

Те ж у Калуші

1849 - 1874

167

Те ж у Косові, Кутах та Пістині

1849 - 1868

168

Те ж у Печеніжині

1849 - 1867

169

Розпорядження Міністерства фінансів про введення
контролю за роботою лісництв

170

Те ж про порядок внесення коштів у податкові
управління

171

Розпорядження Галицького губернського управлін- 1850 - 1854
ня та Міністерства юстиції про надання прав Фінансовій прокураторі вести справи підданих маєтків

172

Обіжник Міністерства сільського господарства про
організацію вищих сільськогосподарських навчальних закладів

1850

173

Те ж Галицького губернського управління про
перегляд законів про землю

1850

174

Те ж Міністерства сільського господарства про
забезпечення службовців зброєю під час виконання
службових обов'язків

1850

175

Те ж про додатки до проекту бюджету на 1851 р. 1850 - 1851
Копія

176

Справа про передачу у власність держави сирітсь- 1850 - 1865
ких депозитних та податкових кас і громадських
фондів у Долині

177

Те ж у Самборі, том І

1850 - 1863

178

Те ж том ІІ і останній

1864 - 1873

179

Розпорядження про надання проєктів бюджету 1850 - 1851
управлінню державних маєтків та лісництв

180

Те ж про порядок формування справ з однотипних
документів

1850

1851

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

181

Справа про передачу у власність держави сирітсь- 1851 - 1870
ких, депозитних та податкових кас і громадських
фондів у Мриголоді

182

Те ж у Спасі

1851 - 1868

183

Те ж у Яворові, том І

1851 - 1862

184

Те ж том ІІ і останній

1862 - 1872

185

Те ж у Мединичах

1852 - 1868

186

Розпорядження Міністерства фінансів про надання 1853 - 1854
допомоги вдовам та сиротам службовців державних
маєтків

187

Те ж про порядок ведення реєстрів службовцями 1853 - 1867
державних маєтків

188

Те ж Галицького намісництва про порядок проведення
повітовими
фінансовими
дирекціями
будівельних робіт

1854

189

Те ж про введення журналів реєстрації розпоряджень Міністерства фінансів, том І

1854

190

Те ж, том ІІ

1854

191

Те ж, том ІІІ

1854

192

Те ж, том ІV і останній

193

Проєкт нового закону про умови розірвання угод 1854 - 1856
оренди державних маєтків

194

Обіжник Міністерства фінансів про надання в орен- 1855 - 1857
ду прав на пропінацію та помел управліннями державних маєтків та релігійним фондом і листування з
цього питання

195

Обіжник Міністерства фінансів про порядок сплати 1855 - 1858
податків повітовими фінансовими дирекціями

196

Справа про порядок передавання у власність 1855 - 1868
держави сирітських, депозитних та податкових касі
громадських фондів у Ломні

197

Те ж у Підбужі

198

Листування з Крайовою фінансовою дирекцією у 1855 - 1857
Кракові та повітовими фінансовими дирекціями про
перевірку діяльності службовців державних маєтків
та лісництв, том І

199

Те ж, том ІІ і останній

1855 - 1856

1855 - 1871

1857 - 1860

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

200

Обіжник Міністерства фінансів про притягнення до
відповідальності державних службовців

1856

201

Розпорядження Державної бухгалтерії про надання 1856 - 1858
кошторисів на проведені будівельні роботи

202

Те ж Міністерства фінансів про організацію діяль- 1856-1857
ності лісництв та використання земельних ділянок у
гірських районах, звільнених після врегулювання
русла ріки, під тютюнові плантації

2О3 Те ж про організацію роботи управління маєтками 1856-1867
релігійного фонду та листування з цього питання
204

Обіжник Міністерства фінансів про передачу дер- 1857 - 1863
жавних маєтків Національному банку та листування
з цього питання

205

Розпорядження про порядок відправлення служ- 1859 - 1864
бової кореспонденції

206

Обіжник Міністерства фінансів про порядок ведення
дисциплінарних справ службовців державних
маєтків та лісництв

207

Те ж про порядок проведення будівельних робіт у 1859 - 1860
маєтках релігійного фонду

208

Донесення
лісництв

209

Розпорядження про накладання штрафів за несплату 1861 - 1903
податків з оренди нерухомого майна у визначені
терміни, том І

210

Те ж, том ІІ і останній

211

Справа про передачу у власність держави сирітсь- 1862 - 1874
ких, депозитних та податкових кас і громадських
фондів у Луцьку

212

Розпорядження Державної бухгалтерії у Львові про
пред’явлення звіту про виконання будівельних робіт

213

Розпорядження Міністерства фінансів та ін. про 1864 - 1867
передачу лісництвам державних маєтків, том І

Управління

державних

маєтків

1859

та 1859 - 1860

213а Те ж, том ІІ і останній

1905 - 1913

1863

1867 - 1871

214

Розпорядження Державної бухгалтерії у Львові про 1864 - 1870
порядок ведення касових журналів управління
державними маєтками та лісництв

215

Звіти повітових фінансових дирекцій про проведення перевірки дозволів на виготовлення алкогольних напоїв

1864

К-ть
Мова
аркушів док-тів

№ п/п

Заголовки справ

Крайні
дати

216

Листування з повітовими фінансовими дирекціями 1865 - 1866
про надання в оренду соляних копалень приватним
особам

217

Справа про передачу у власність держави сирітсь- 1868 - 1875
ких, депозитних та податкових кас і громадських
фондів у Нєполомичах

К-ть
Мова
аркушів док-тів

В опис внесено 217 (двісті сімнадцять) справ з № 1 по № 217.
Опис склала архіваріус

Плонська

Ст. науковий співробітник

Р. С. Кулачковський
квітень 1953 року

В опис внесено 218 (двісті вісімнадцять) справ з № 1 по № 217, у т. ч. літерний № 213а.
Начальник відділу

Р. С. Кулачковський

Зберігач фондів

Р. М. Шевчук
21 квітня 1969 року

До опису додатково внесено 1 (одну) справу № 61а на підставі акту від 26 серпня 1971 р.
Всього до опису внесено 219 (двісті дев’ятнадцять) справ з № 1 по № 217, у т. ч.
літерні №№ 61а, 213а.
Начальник відділу
Зберігач фондів

Р. С. Кулачковський
Р. М. Шевчук
26 серпня 1971 року

Опис здубльовано у 2011 році.
Завідувач сектора зберігання
Архівіст

Т. О. Шевчук
Л. І. Грабіліна

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Болехів, м-ко 122
Бориня, с. 160
Буковина 36
Вадовичі, м. 81
Галичина 7, 36
Губичі, с. 82 - 90
Делятин, м-ко 161
Добромиль, м. 162,163
Долина, м-ко 176
Жовква, м-ко 164
Солотвина, м-ко 165
Калуш м-ко 166
Косів, м. 167
Краків м. 198 - 199
Кути, м. 167
Ломна, с. 196
Луцьк, м. 211
Львів, м. 91, 214
Малковичі, с. 82 - 90
Мединичі, с. 185
Мриголод, м-ко 181
Нєполомичі, м-ко 217
Передільниця, с. 82 - 90
Печеніжин, м-ко 168
Підбуж, с. 197
Пістинь, с. 167
Самбір, м. 177, 178
Спас, с. 182
Чернівці, м. 38
Яворів, м. 183 - 184

