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ПЕРЕДМОВА 

 

На початку ХІХ ст. духовенством Львівської греко-католицької 

митрополичої архиєпархії був створений фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків. Осідок фонду знаходився у м. Львові. Покровителем фонду був 

львівський митрополит. 

Метою фонду було надання матеріальної та моральної допомоги вдовам 

та сиротам священиків, а саме: 

1) річна, квартальна або місячна допомога вдовам та сиротам 

священиків до 18 років; 

2) одноразова допомога на похорон; 

3) заснування навчальних закладів, сиротинців та промис-

лово-торгівельних установ для працевлаштування та утримання 

вдів та сиріт; 

4) організація фестивалів, аматорських вистав тощо. 

Мета досягалась шляхом збору коштів за рахунок: 

1)  річних податків священиків; 

2)  добровільних пожертвувань; 

3)  корисного обороту капіталами фонду: 

-купівлею земельних ділянок та цінних паперів; 

-продаж набутих маєтків; 

-надання позики під заставу майна. 

Керівними органами товариства були: 

1) Загальні збори; 

2) Керуюча комісія; 

3) Контролююча комісія. 

Загальні збори скликалися за дозволом Митрополичого ординаріату 

один раз на три роки у м. Львові. На загальних зборах були присутні члени 

Греко-католицької митрополичої капітули, представники усіх деканатів, 

члени керуючої та контролюючої комісій. 

Завданням загальних зборів було: 

- контролювати діяльність комісій та канцелярії фонду; 

- затверджувати річні фінансові звіти; 

- регулювати розміри податків священиків; 

- визначати розміри грошової допомоги для вдів та сиріт священиків. 

Керуюча комісія контролювала роботу головної каси фонду, виконувала 

рішення загальних зборів, контролювала розміри внесків та пожертвувань, 

складала списки вдів та сиріт священиків, виплачувала допомогу, скликала 

звичайні та надзвичайні збори. Ця комісія складалася з голови, шістьох 

священиків, префекта каси, касира та контролера. Засідання членів комісії 

відбувалося чотири рази на рік. 

Головною касою фонду завідували префекти каси (касир та контролер) 

під наглядом керуючої комісії. Окрім цієї каси, по деканатах Львівської 



греко-католицької митрополичої архиєпархії були створені деканатські каси, 

які займалися збиранням, збереженням та передачею зібраних грошей до 

головної каси фонду; видаванням матеріальної допомоги вдовам та сиротам 

священиків свого деканату. 

Контролююча комісія вибиралась на загальних зборах серед звичайних 

членів на три роки. Вона займалася перевіркою стану кас та всіх ділових книг 

фонду. Ця перевірка відбувалася два рази на рік без будь якого 

попередження. 

Право на отримання допомоги з фонду мали: 

1) вдови по священиках, незважаючи на вік, матеріальний стан та 

час перебування їх чоловіків у душпастирстві; 

2) сироти до 18 років, незважаючи на стать. 

Допомога виплачувалась від дня смерті чоловіка чи батька. 

 

Документи опису відображають діяльність фонду допомоги вдовам та 

сиротам священиків. Збереглися документи канцелярії – статут, обіжники, 

розпорядження, інструкції, протоколи загальних зборів та засідань контро-

люючої та керуючої комісій, заяви, розписки про надання допомоги, доку-

менти про капіталовкладення фонду, списки вдів та сиріт священиків і ін. 

Окрему групу становлять документи головної каси фонду – фінансові 

звіти, журнали реєстрації прибутків та витрат головної каси фонду та ін. 

До найбільшої групи документів діяльності фонду допомоги увійшли 

документи деканатських кас Львівської ахиєпархії – звіти, відомості, 

квитанції, розпорядження, листи, списки та ін. 

Документи фонду писані латинською, німецькою, польською та 

українською мовами. Хронологічні рамки документів 1815–1944 рр. 

У 1998–2004 рр. описи №№ 3 і 3-а фонду № 201 перероблені з метою 

збільшення інформативності. Справи переформовано, об’єднано молооб`ємні 

справи однорідної тематики, їх заголовки перескладено, уточнено й відреда-

говано, документи у середині справ просистематизовано і пронумеровано. 

Справи описів №№ 3 і 3-а пересистематизовано до одного опису № 3 за 

структурною ознакою, всередині цих груп – за хронологією, або назвами 

деканатів у алфавітному порядку. 

 

      Підстава: документи фонду. 
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І. Документи канцелярії: 

а) Статути, обіжники, розпорядження, інструкції 

1 Положення про створення фонду, декла-

рації, листування та ін. документи про 

заснування фонду допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1822–1825 100 латинська, 

польська 

2 Статут товариства “Институтъ запомоги 

священническихъ вдовъ и сиротъ Львов-

ской греко католической Митрополиталь-

ной Архидіецезії” та обіжник і розпоряд-

ження про зміни в ньому 

1868, 

1880–1887 

89 українська, 

німецька 

3 Статут товариства “Інстітута єпархіаль-

ного вдовъ и сиротъ по священникахъ 

обряду русского Епархії Перемысской” 

1848 17 українська 

4 Обіжники та розпорядження про видачу 

допомоги вдовам і сиротам священиків 

1850–1864 42 польська 

5 Обіжники про порядок ведення засідання 

фонду та листування з членами комісії 

1896–1897 14 українська 

6 Обіжник похоронного фонду при Інституті 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1932 8 українська 

7 Розпорядження про порядок складення де-

канатами списків вдів та сиріт священиків 

1820 2 латинська 

8 Розпорядження, інструкції, листування та 

ін. документи про вступ священиків до 

товариства “Институтъ запомоги священ-

ническихъ вдовъ и сиротъ Львовской греко 

католической Митрополитальной Архи-

діецезії” 

1833 94 латинська 

9  Розпорядження про витрату грошей фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1833 18 латинська 

10 Те ж та ведення бухгалтерського 

діловодства головної каси 

1836–1840 94 латинська, 

польська 

11 Те ж 1841–1846 89 латинська, 

польська 

12 Розпорядження Митрополичої консисторії 

про видачу допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1846–1847 6 латинська 

13 Розпорядження про витрату грошей та 

ведення бухгалтерського діловодства 

головної каси 

1847–1851 101 латинська, 

польська 

14 Розпорядження про припинення видачі 

допомоги з фонду вдовам та сиротам 

 

1847–1886 59 українська 
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15 Розпорядження про надання допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1848 16 польська, 

латинська 

16 Розпорядження про витрату грошей та 

ведення бухгалтерського діловодства 

головної каси 

1852–1853 142 латинська, 

польська 

17 Розпорядження про видачу допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1856–1870 71 латинська, 

польська 

18 Розпорядження та листування з декана-

тами про порядок збору грошей у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1862 8 українська 

19 Розпорядження про порядок вкладення 

капіталів фонду допомоги вдовам та си-

ротам священиків у різні підприємства 

1867–1869 10 українська 

20 Розпорядження митрополита Йосифа про 

виплату допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1870–1871 82 українська 

21 Те ж 1872 50 українська 

22 Те ж 1872 71 українська 

23 Те ж 1873 50 українська 

24 Те ж 1875–1876 109 українська 

25 Те ж 1891–1892 122 українська 

26 Розпорядження про витрату грошей фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1874 125 українська 

27 Розпорядження про збір грошових внесків 

з священиків у фонд допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1874–1878 66 українська, 

польська 

28 Розпорядження про надання допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1875–1878 183 українська, 

польська 

29 Розпорядження про видачу допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1876–1877 96 українська 

30 Розпорядження комісії про розмір допо-

моги і відомості про виплату допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1880–1881 38 українська 

31 Розпорядження про надання грошової 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1885–1886 73 українська, 

польська 

33 Розпорядження про виплату грошей з 

фонду допомоги вдовам та сиротам свяще-

ників 

1888 191 українська, 

польська 

34 Розпорядження про збір грошових внесків 

з священиків у фонд допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1890–1893 69 українська 

35 Розпорядження про видачу допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1892 107 українська, 

польська 

36 Розпорядження про збір грошових внесків 

з священиків у фонд допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

 

1895–1897 52 українська 



№ 
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дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  
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37 Розпорядження про виплату грошей з фон-

ду допомоги вдовам та сиротам свяще-

ників 

1897 185 українська, 

польська 

38 Інструкція та правила ведення діловодства 

керуючої комісії фонду допомоги вдовам 

та сиротам священиків 

1825, 

1834–1913 

16 латинська 

39 Розпорядження та зведені відомості про 

надання допомоги вдовам та сиротам свя-

щеників 

1912–1918 23 українська 

40 Інструкції та листи з пропозицією про 

перетворення фонду допомоги вдовам та 

сиротам священиків у фонд по наданню 

допомоги під заставу майна 

1862 22 українська, 

німецька 

41 Законопроекти про виплату допомоги 

вдовам та сиротам священиків та дякам, 

запропоновані для розгляду в Сеймі 

1929 9 українська, 

польська 

б) Протоколи загальних зборів і засідань комісії фонду 

42 Протоколи загальних зборів комісії фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1866 10 українська 

43 Протоколи та рішення загальних зборів 

комісії фонду допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1918, 

1935–1939 

111 українська 

44 Звіт про загальні збори членів комісії 

фонду допомоги вдовам та сиротам свяще-

ників. Списки присутніх 

1924 21 українська 

45 Протоколи засідань комісії фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1824–1828 12 латинська 

46 Запрошення на засідання керуючої комісії 

фондом допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1824–1838 51 латинська 

47 Протоколи засідань комісії фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1831 27 латинська 

48 Те ж 1841–1844 34 латинська 

49 Те ж 1845–1847 23 латинська 

50 Те ж 1852–1853 5 латинська 

51 Те ж 1870–1876 45 українська 

52 Те ж 1879–1880 34 українська 

53 Те ж 1882–1885 53 українська 

54 Те ж 1886–1889 41 українська 

55 Те ж 1890–1891 12 українська 

в) Списки священиків, вдів та сиріт священиків 

56 Списки священиків Львівської архиєпархії 1881 2 українська 

57 Статистичні дані про кількість вдів та 

сиріт священиків Львівської єпархії 

1820–1827 5 українська 

58 Списки вдів та сиріт священиків 

Львівської архиєпархії 

1842–1871 133 українська. 

латинська 

59 Те ж Львівської архидієцезії 1854 48 латинська 
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60 Списки вдів та сиріт священиків, які 

отримали допомогу 

1870–1873 12 українська 

61 Повідомлення деканатів про смерть вдів та 

сиріт священиків 

1875–1888 98 українська 

62 Списки вдів та сиріт священиків 

Львівської єпархії 

1886 17 українська 

63 Те ж 1887–1888 52 українська 

64 Статистичні дані про кількість вдів та 

сиріт священиків Львівської єпархії 

1888–1893 27 українська 

65 Списки вдів та сиріт священиків 

Львівської архиєпархії 

1891–1892 117 українська, 

польська 

66 Статистичні дані про кількість вдів та си-

ріт священиків Львівської, Перемишльсь-

кої та Станіславівської єпархій 

1896 3 українська 

67 Списки вдів та сиріт Львівської єпархії, 

том І 

1896–1897 90 українська 

68 Те ж том ІІ і останній 1897 85 українська 

69 Книга реєстрації грошових сум, випла-

чених вдовам та сиротам священиків 

Станіславівського єпископства 

1901 35 українська 

70 Списки вдів та сиріт священиків Львівсь-

кої архиєпархії та біографічні відомості 

про них 

1915–1943 141 українська 

г) Заяви і розписки вдів та сиріт священиків про на-дання допомоги 

71 Заяви вдів та сиріт священиків з 

прізвищами на літери “А–Б” про надання 

їм фінансової допомоги 

1891–1943 84 українська 

72 Те ж на літеру “В” 1882–1943 74 українська 

73 Те ж на літеру “Г” 1881–1943 106 українська 

74 Те ж на літеру “Д” 1888–1943 78 українська 

75 Те ж на літери “Є–Й” 1888–1943 73 українська 

76 Те ж на літеру “К” 1888–1943 144 українська 

77 Те ж на літеру “Л” 1885–1943 100 українська 

78 Те ж на літеру “М” 1888–1943 92 українська 

79 Те ж на літери “Н–П” 1892–1943 109 українська 

80 Те ж на літеру “Р” 1888–1943 53 українська 

81 Те ж на літеру “С” 1881–1943 131 українська 

82 Те ж на літеру “Т” 1888–1943 61 українська 

83 Те ж на літери “У–Ц” 1888–1943 70 українська 

84 Те ж на літери “Ч–Я” 1888–1943 79 українська 

85 Розписки вдів та сиріт священиків з пріз-

вищами на літери “А–В” про отримання 

фінансової допомоги 

1887–1917 84 українська 

86 Те ж на літери “Г–Д” 1859–1918 84 українська 

87 Те ж на літери “Ж–К” 1859–1915 78 українська 

88 Те ж на літеру “Л” 1859–1918 63 українська 

89 Те ж на літери “М–П” 1860–1918 84 українська 
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90 Розписки вдів та сиріт священиків з пріз-

вищами на літери “Р-Т” про отримання 

фінансової допомоги  

1860–1918 111 українська 

91 Те ж на літери “У–Я” 1865–1917 67 українська 

92 Заяви, подання та ін. документи про 

надання допомоги вдові Барвінській Юлії 

1868–1876 23 українська 

93 Те ж Бжезінській Марії 1853–1856 14 польська, 

латинська 

94 Те ж Литвинович Киликії 1876–1877 9 українська, 

німецька 

95 Те ж Охримович Антоніні 1866–1870 23 українська 

96 Те ж Пипдзині Анні 1936–1937 27 українська 

97 Заяви, подання та ін. документи про надан-

ня допомоги вдовам та сиротам свяще-

ників 

1847 38 латинська. 

польська 

98 Те ж 1853–1857 53 українська, 

польська 

99 Те ж 1855 47 українська, 

польська 

100 Те ж 1857 23 латинська, 

польська 

101 Те ж 1869 92 українська 

102 Те ж 1870 105 українська 

103 Те ж 1871 59 українська 

104 Те ж 1872–1873 34 українська 

105 Те ж 1874 54 українська 

106 Те ж 1875 77 українська 

107 Те ж 1876 48 українська 

108 Те ж 1877 69 українська 

109 Те ж 1878 40 українська 

110 Те ж 1880 44 українська 

111 Те ж 1881 68 українська 

112 Те ж 1882 57 українська 

113 Те ж 1891–1901 53 українська 

114 Те ж 1905–1917 92 українська, 

німецька, 

польська 

115 Те ж 1918–1924 74 українська. 

польська 

116 Те ж 1925–1943 122 польська 

117 Те ж Перемишльської греко-католицької 

єпархії 

1868–1918 46 українська, 

німецька, 

польська 

118 Фінансові звіти, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Перемишльської єпархії 

1847–1873 88 українська,  
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119 Відомості, списки, листування та ін. 

документи про надання допомоги вдовам 

та сиротам священиків Львівської архи-

єпархії 

1836–1837 66 українська. 

латинська 

120 Донесення, списки, листування та ін. 

документи Перемишльської єпархії про 

збір та використання грошей фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1856–1925 120 українська 

121 Зведені відомості про отримання 

фінансової допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1859–1892 79 українська. 

польська 

122 Листування Перемишльської консисторії з 

фондом допомоги вдовам та сиротам свя-

щеників про виплату грошової допомоги 

вдовам та сиротам 

1861–1862 19 українська. 

німецька 

д) Відомості про пожертвування, збір коштів, звіти про прибутки та витрати 

123 Заяви, декларації, листи священиків про 

згоду вносити внески у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1821–1851 87 латинська 

124 Листування із священиками з організацій-

но-фінансових питань 

1822–1824 70 латинська 

125 Звіти про прибутки фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1824–1827 28 латинська 

126 Листування із священиками з організацій-

но-фінансових питань 

1826–1834 39 латинська, 

німецька 

127 Справа про спір комісії фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків з спадкоєм-

цями Мохана Йоана 

1828–1844 82 німецька 

128 Фінансові звіти комісії фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків, том І 

1838–1839 31 латинська, 

німецька 

129 Те ж, том ІІ 1839 34 латинська, 

німецька 

130 Те ж, том ІІІ 1839 50 польська, 

латинська, 

німецька 

131 Те ж, том ІV і останній 1839 49 польська, 

латинська, 

німецька 

132 Довіреності та листування з адвокатом 

Полянським Теодозієм про юридичну 

опіку над справами фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1840–1841 9 українська, 

польська 

133 Списки боржників фонду допомоги вдовам 

та сиротам священиків 

1844 5 українська 

134 Звіт про перевірку фінансової діяльності 

фонду допомоги вдовам та сиротам свя-

щеників 

1852–1866 58 німецька 
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135 Відомості про прибутки фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків і листува-

ння з Податковим управлінням про фінан-

сові справи фонду 

1861–1865 17 українська, 

німецька 

136 Фінансові звіти фонду допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1866–1869 37 латинська, 

польська 

137 Листування з адвокатом Менцинським 

Йосифом та його юридичним опікуном у 

справах фонду допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1869–1877 43 українська 

138 Протоколи перевірки фінансової діяль-

ності фонду допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1871–1879 84 українська 

139 Донесення деканатів про збір коштів на 

будівництво будинку для вдів та сиріт 

священиків у м. Станіславові 

1871–1877 33 українська 

140 Листування, відомості, списки та ін. доку-

менти про проведення лотерейного розіг-

рашу на користь будівництва закладу для 

сиріт священиків у м. Перемишлі, том І 

1872–1873 116 українська 

141 Те ж, том ІІ 1884–1886 42 українська 

142 Листування з магістратом м. Львова про 

порядок подання звітів про діяльність фон-

ду допомоги вдовам та сиротам свяще-

ників 

1877–1880 4 польська 

143 Листування з банком взаємного забез-

печення у м. Празі “Славія” про надання 

фонду матеріальної допомоги 

1880–1885 49 українська, 

німецька, 

чеська 

144 Фінансові звіти комісії фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1882 23 польська 

145 Звіт комісії фонду про стан фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1884 5 українська 

146 Звіти комісії про кількість вдів та сиріт 

священиків, які отримали фінансову 

допомогу 

1885 19 українська 

147 Розписки, рахунки та ін. документи про 

прибутки з будівель, які належали фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1890–1891 128 українська 

148 Розрахунки, розписки та ін. документи про 

прибутки з будівель, які належали фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1892–1901 54 українська 

149 Фінансові звіти комісії фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1894–1895 5 польська, 

латинська 

150 Листування, відомості, списки та ін. доку-

менти про пожертвування коштів свяще-

никами на заснування Інституту св. Йоса-

фата у м. Львові 

1895–1898 50 українська 
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151 Листування Галицького намісництва у 

м. Львові з Греко-католицькою митропо-

личою консисторією про надання допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1912-1918 112 українська, 

німецька 

152 Листи до редакції газети “Діло” та “Укра-

їнське слово” у справі розміщення статей 

про допомогу вдовам та сиротам свяще-

ників 

1915 5 українська 

152а Листи, службові записки, квитанції про по-

жертвування священикам грошей у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1917 132 українська 

153 Те ж 1918–1922 156 українська 

154 Звітні відомості парафіяльних священиків 

про збір грошей у фонд допомоги вдовам 

та сиротам священиків 

1916 51 українська 

155 Те ж 1916–1917 81 українська 

156 Листування з деканатами та парафіяль-

ними правліннями про виділення частини 

церковних прибутків, призначення пенсій, 

надання допомоги та ін. фінансові питання 

1916–1938 125 українська 

157 Листи парохів Львівської архиєпархії до 

Митрополичої консисторії про вирішення 

спірних питань 

1918–1925 24 українська 

158 Звітні відомості парафіяльних священиків 

про збір грошей у фонд допомоги вдовам 

та сиротам священиків 

1923-1924 140 українська 

159 Листування з деканатами про збір та роз-

поділ грошей фонду вдів та сиріт свяще-

ників 

1923–1927 59 українська 

160 Те ж про витрати на утримання вдів та 

сиріт священиків 

1925–1926 68 українська 

161 Баланс фонду допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1912–1936 11 українська 

162 Листування з деканатами про збір та роз-

поділ грошей фонду вдів та сиріт свяще-

ників 

1931–1933 54 українська 

163 Те ж 1936 96 українська 

164 Те ж 1937 113 українська 

165 Те ж 1938 81 українська 

166 Те ж 1939 137 українська 

167 Листування з деканатами та парафіяль-

ними правліннями про виділення частини 

церковних прибутків і надання допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1940–1944 138 українська 

168 Рахунки, квитанції та ін. документи про 

виплату грошей на комунальні послуги та 

канцелярські приладдя 

1938–1939 23 українська 
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е) Звіти про капіталовкладення фонду 

169 Статистичні дані про капіталовкладення і 

витрати фонду допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1863 9 німецька 

170 Звіти та листи про капіталовкладення 

фонду 

1831–1846 63 латинська 

171 Те ж 1855–1859 44 латинська 

172 Те ж 1862–1869 116 латинська, 

українська 

173 Те ж 1870 86 українська, 

польська 

174 Те ж 1871–1872 66 українська, 

польська 

175 Те ж 1873–1875 78 українська, 

польська 

176 Те ж 1876–1878 100 українська, 

польська 

177 Те ж 1879–1886 50 українська, 

польська 

178 Зведені відомості про надання позики під 

заставу майна 

1831–1844 42 латинська, 

німецька, 

польська 

179 Справа про надання позики власнику 

сс. Вощанці та Канафости Августиновичу 

Ф. під заставу майна 

1838–1854 10 латинська 

180 Те ж сс. Задвір`є та Полоничі Бохдану 

Станіславу 

1824–1936 89 латинська 

181 Те ж с. Горожанка Вілчопольській Йозефі 1840 16 латинська 

182 Те ж сс. Вислобоки та Сулимів Влодеку 

Ігнату 

1832–1835 42 латинська 

183 Те ж у м. Львові Гюґерль Катерині 1837–1863 47 латинська 

184 Те ж сс. Добковичі і Тапин Дрогойовсь-

кому Бальтазару 

1839 8 латинська 

185 Те ж у м. Львові Заборській Кларі 1843–1865 44 латинська 

186 Те ж у м. Львові Зелкевичу Ігнату 1827–1828 9 латинська 

187 Те ж у с. Мостки Зенткевичу Йосифу під 

заставу майна 

1826–1827 14 латинська 

188 Те ж с. Нагірці Малі Лодинському Петру  1830–1838 34 латинська 

189 Те ж с. Гавжилова Луневському Петру 1826–1827 10 польська 

190 Те ж с. Гринів Лясковському Вінценту 1840–1841 17 латинська, 

польська 

191 Те ж у м. Львові Мєру Йозефу 1823–1840 49 латинська 

192 Те ж с. Березовиця Мала Моравській Софії  1838–1840 68 латинська 

193 Те ж с. Криниця Мюллеру Каролю де 

Некарсфельдеру 

1835 14 латинська 

194 Те ж сс. Збоїська та Грибовичі Никоровичу 

Гнату 

1825–1842 62 латинська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

195 Справа про надання позики власнику 

сс. Голосків та Молодилів Ніжинському 

Каролю та Йозефі з Ніжинськіх Суп-

равській 

1835–1841 77 латинська 

196 Те ж с. Левньова Скаржинському Форту-

нату 

1827 8 латинська 

197 Те ж с. Сновидів Скварчинській-Дейма 

Соломії  

1833–1837 82 латинська 

198 Те ж с. Білошкіра Созанському Фран-

цішеку 

1839 4 латинська 

199 Те ж у м. Львові Стеґману Іоанну 1827–1841 48 латинська 

200 Те ж у м. Львові Трохимець Анні 1839 5 латинська 

201 Те ж с. Доброводи Туркулу Францу 1838–1845 81 латинська 

202 Те ж сс. Горохівці та Конюшки Червінсь-

кому Іоанну 

1833 7 латинська 

203 Те ж сс. Сморжа та Климець Шейтту 

Каролю під заставу майна 

1835–1837 7 латинська 

204 Те ж сс. Сенатів та Рулів Шептицькому 

Петру 

1839 36 латинська 

205 Те ж у м. Львові Шнайдер Каролю та 

Доротеї 

1838 15 латинська 

206 Те ж сс. Бортники та Черемхів Язвинсь-

кому Олександру 

1836 15 латинська 

207 Те ж с. Заболотів Ясинському Йосифу 1840–1847 18 латинська 

208 Те ж у м. Львові Ярошевичу Якобу 1827–1840 51 латинська 

є) Документи особового складу 

209 Справа про призначення, права та обов’яз-

ки членів комісії фонду допомоги вдовам 

та сиротам священиків 

1836, 

1839–1855 

43 латинська 

210 Те ж 1859–1886 66 українська, 

латинська 

211 Справа про призначення Білецького 

Михайла префектом головної каси фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1835 10 німецька 

212 Заяви, розпорядження, квитанції та ін. 

документи про виплату платні службовцям 

фонду допомоги вдовам та сиротам свя-

щеників Деконському Павлу та Каро-

чевському Михайлу 

1874–1884 53 українська 

213 Заяви, розпорядження, квитанції та ін. 

документи про виплату платні службовцям 

фонду допомоги вдовам та сиротам свя-

щеників Левицькому Кирилу, Танячкевичу 

Данилу, Яминському Денису 

1876–1885 43 українська 

214 Розписки церковної прислуги Микитинсь-

кого І. та Прокопишина І. про отримання 

платні 

1894–1895 16 українська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

215 Справа про притягнення до відповідаль-

ності касира фонду допомоги вдовам та 

сиротам священиків Яворовського Корни-

лія за фінансові зловживання 

1879 9 українська, 

польська 

216 Журнал реєстрації вихідної документації 

комісії фонду допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1864–1870 14 українська 

ІІ. Документи головної каси фонду 

а) Фінансові звіти фонду 

217 Інструкція про обов’язки касира та 

контролера каси фонду допомоги вдовам 

та сиротам священиків 

1878–1879 33 українська, 

німецька 

218 Фінансовий звіт головної каси фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1824–1828 77 латинська 

219 Листування, фінансові звіти, списки та ін. 

документи головної каси допомоги вдовам 

та сиротам священиків Львівської архи-

дієцезії 

1826–1838 44 латинська, 

польська 

220 Фінансовий звіт головної каси фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1829–1833 60 латинська, 

польська 

221 Те ж 1834–1837 58 латинська 

222 Те ж 1838 103 латинська, 

польська 

223 Те ж 1838 91 латинська, 

польська 

224 Те ж 1839–1853 29 латинська, 

польська 

225 Листування, фінансові звіти, списки та ін. 

документи головної каси допомоги вдовам 

та сиротам священиків Львівської архи-

дієцезії 

1840–1846 62 латинська, 

польська 

226 Те ж 1846–1873 67 латинська, 

українська, 

німецька 

227 Фінансовий звіт головної каси фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1854–1858 78 латинська, 

польська 

228 Те ж 1859–1865 47 німецька, 

латинська 

229 Те ж 1865–1866 48 німецька, 

українська 

230 Те ж 1867–1871 28 українська 

231 Те ж 1873–1877 40 українська 

232 Те ж 1878 27 українська 

233 Листування, фінансові звіти, списки та ін. 

документи головної каси допомоги вдовам 

та сиротам священиків Львівської архи-

дієцезії 

1879–1884 51 українська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

234 Фінансовий звіт головної каси фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1891, 

1897–1898 

58 українська 

235 Фінансові звіти головної каси фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

Львівської архидієцезії 

1891–1915 43 українська 

б) Журнали реєстрації прибутків та витрат 

236 Журнали реєстрації прибутків та витрат 

головної каси фонду допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1815–1825 27 польська 

237 Те ж 1828 41 польська 

238 Те ж 1850 39 українська 

239 Те ж 1854–1855 36 польська 

240 Те ж 1856 55 польська 

241 Те ж 1857 66 польська 

242 Те ж 1859 64 німецька 

243 Те ж 1860–1862 73 німецька 

244 Те ж 1863–1864 36 німецька 

245 Те ж 1865–1866 41 німецька 

246 Те ж 1867 54 українська 

247 Те ж 1870 19 німецька 

248 Те ж із зазначенням прізвищ вдів та сиріт, 

які отримали допомогу 

1879 15 українська 

249 Те ж 1884–1885 70 українська 

250 Те ж 1889 36 українська 

251 Те ж 1893 34 українська 

252 Те ж 1894 87 українська 

253 Журнал реєстрації прибутків та витрат 

головної каси фонду допомоги вдовам та 

сиро-там священиків 

1923–1944 33 українська 

в) Документи фінансової діяльності головної каси фонду 

254 Відомості, листи префекта головної каси 

про фінансовий стан фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1854–1857 45 польська, 

латинська 

255 Те ж 1858–1859 68 польська, 

латинська 

256 Те ж 1860–1861 111 польська, 

латинська 

257 Відомості головної каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків про вико-

ристання грошей 

1858–1872 77 німецька, 

українська 

258 Відомості про витрати головної каси 

фонду допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1884-1885 42 українська 

259 Відомості про фінансову діяльність 

головної каси фонду допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

 

1889–1892 45 українська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

г) Журнали реєстрації кореспонденції головної каси 

260 Листування магістрату м. Львова з 

головною касою фонду допомоги вдовам 

та сиротам священиків про надання звітів 

1867, 

1871–1876 

52 українська, 

польська 

261 Відомості про витрати на канцелярські 

потреби головної каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1881–1885 55 українська 

262 Журнал реєстрації вхідної і вихідної 

документації головної каси фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1878–1879 41 українська 

263 Журнал реєстрації вихідної кореспон-

денції головної каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1884–1885 28 українська 

264 Журнал реєстрації вхідної і вихідної 

кореспонденції головної каси фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1895–1903 62 українська 

ІІІ. Документи деканатських кас 

а) Зведені відомості 

265 Протоколи засідань уповноважених у 

справах деканатських кас 

1878–1888 138 українська 

266 Зведені фінансові звіти деканатських кас 

фонду допомоги вдовам та сиротам свяще-

ників, том І 

1825 94 польська 

267 Те ж, том ІІ 1825 83 польська 

268 Зведена відомість про витрати деканатсь-

ких кас фонду допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1857–1862 41 латинська 

269 Список деканатів Львівської архиєпархії б/д 26 українська 

б) Звіти, списки, листування та інші документи деканатських кас: 

Бережанський деканат 

270 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Бережансь-

кого деканату 

1824–1839 29 латинська, 

польська 

271 Звіти, листування, списки та ін. документи 

про сплату священиками Бережанського 

деканату грошей у фонд допомоги вдовам 

та сиротам священиків 

1831–1873 106 латинська, 

польська, 

українська 

272 Донесення Бережанського деканату про 

збір та використання грошей фонду допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1843–1853 72 латинська, 

польська 

273 Списки священиків Бережанського дека-

нату із зазначенням грошових сум спла-

чених у фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1853–1862 111 латинська, 

польська 

274 Звіт Бережанського деканату про збір та 

використання грошових сум, які знаходи-

лися на рахунку каси 

1867 5 латинська, 

польська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

275 Донесення, заяви, листування та ін. доку-

менти про збір та використання грошей 

Бережанського деканату в фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1874–1906 227 польська 

276 Списки вдів та сиріт Бережанського 

деканату, які отримали грошову допомогу 

1888 5 українська 

 Бібрський деканат 

277 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Бібрського 

деканату 

1825–1840 43 польська, 

латинська 

278 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Бібрського деканату про збір та 

використання грошей фонду вдів та сиріт 

священиків 

1833–1873 151 латинська, 

польська, 

українська 

279 Звітні відомості Бібрського деканату про 

сплату священиками внесків у фонд допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1842–1881 51 українська, 

латинська, 

польська 

280 Донесення Бібрського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1844–1854 39 латинська, 

польська 

281 Списки священиків Бібрського деканату із 

зазначенням грошових сум сплачених у 

фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1848–1859 36 українська, 

латинська 

282 Звіти Бібрського деканату про збір та 

використання грошей, які знаходилися на 

рахунку каси 

1867–1869 22 українська, 

польська 

283 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Бібрського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1874–1916 171 українська, 

латинська, 

польська 

284 Списки вдів та сиріт священиків 

Бібрського деканату 

1888 5 українська 

 Білокаменецький деканат 

285 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Білока-

менецького деканату 

1825–1842 20 польська, 

латинська 

 Білчецький деканат 

286 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Білчецького 

деканату 

1825–1842 40 польська, 

латинська 

 Богородчанський деканат 

287 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Богородчан-

ського деканату 

 

 

1826–1840 37 польська, 

латинська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

288 Донесення, звіти, листування та ін. 

документи про сплату внесків свяще-

никами Богородчанського деканату в фонд 

вдів та сиріт священиків 

1831–1832 107 латинська, 

українська 

289 Звітні відомості Богородчанського дека-

нату про сплату священиками внесків у 

фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1842–1881 98 латинська, 

польська 

 Болехівський деканат 

290 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Болехівсь-

кого деканату 

1827-1842 31 латинська, 

польська 

291 Донесення, звіти, листування та ін. доку-

менти про сплату внесків священиками 

Болехівського деканату у фонд вдів та 

сиріт священиків 

1829–1925 113 латинська, 

польська, 

українська 

292 Списки вдів та сиріт священиків Боле-

хівського деканату, які отримали допомогу 

1888 6 українська 

 Болотнянський деканат 

293 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Болотнян-

ського деканату 

 

1824–1839 31 латинська, 

польська 

 Бродівський деканат 

294 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Бродівсь-

кого деканату 

1825–1842 30 польська, 

латинська 

295 Донесення, листування, списки та ін. доку-

менти про сплату священиками Бродівсь-

кого деканату внесків у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1829–1879 110 польська, 

латинська, 

українська 

296 Звітні відомості, списки, заяви та ін. доку-

менти про сплату священиками Бродівсь-

кого деканату внесків у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1842–1886 74 латинська, 

польська, 

українська 

297 Донесення Бродівського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1843–1865 123 латинська, 

польська, 

українська 

298 Донесення, листування, квитанції та ін. 

документи про сплату священиками 

Бродівського деканату внесків у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1852–1925 179 українська 

299 Фінансові відомості про виплату грошової 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

Бродівського деканату 

 

1888 12 українська 



№ 

п/п 
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Кількість 

аркушів 
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 Буковинський деканат 

300 Звіти, квитанції, листування та ін. доку-

менти про сплату внесків священиками 

Буковинського деканату в фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1825–1884 83 латинська, 

польська 

301 Донесення, листування, списки та ін. доку-

менти Буковинського деканату про вико-

ристання грошей фонду допомоги вдовам 

та сиротам священиків 

1833–1893 85 латинська, 

українська 

302 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Буковинського 

деканату 

1835–1840 16 латинська, 

польська 

303 Фінансові відомості Буковинського дека-

нату про видачу грошей вдовам та сиротам 

священиків 

1852–1855 7 латинська 

 Бурштинський деканат 

304 Фінансовий звіт каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Бурштинського 

деканату 

1825–1910 48 латинська, 

польська 

 Буський деканат 

305 Книга обліку пожертвувань священиками 

Буського деканату у фонд допомоги вдо-

вам та сиротам священиків 

1824–1896 25 українська, 

польська 

306 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Буського 

деканату 

1827–1840 20 латинська, 

польська 

307 Звітні відомості, листування, списки та ін. 

документи про сплату священиками 

Буського деканату внесків у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1842–1874 99 латинська, 

польська, 

українська 

308 Звітні відомості, листування, квитанції та 

ін. документи Буського деканату про вико-

ристання грошей фонду допомоги вдовам 

та сиротам священиків 

1844–1860 68 латинська, 

польська 

309 Донесення, відомості, списки та ін. доку-

менти Буського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1847–1880 137 українська, 

польська 

310 Списки священиків Буського деканату із 

зазначенням грошових сум, внесених у 

фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1856–1862 48 латинська, 

німецька, 

українська 

311 Звітні відомості, листування, списки та ін. 

документи про сплату священиками 

Буського деканату внесків у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

 

1874–1881 68 латинська, 

польська, 

українська 
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312 Донесення, відомості, списки та ін. доку-

менти Буського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1881–1925 101 українська, 

польська 

313 Списки вдів та сиріт священиків Буського 

деканату, які отримали грошову допомогу 

1888 3 українська 

 Бучацький деканат 

314 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Бучацького 

деканату 

1827–1840 28 латинська, 

польська 

315 Донесення, листування, відомості та ін. 

документи Бучацького деканату про вико-

ристання грошей фонду допомоги вдовам 

та сиротам священиків 

1833–1925 150 латинська, 

німецька, 

українська, 

польська 

316 Звітні відомості, листування, списки про 

сплату священиками Бучацького деканату 

внесків у фонд допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1841–1881 59 латинська, 

польська, 

українська 

317 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Бучацького деканату про збір 

грошей у фонд допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1843–1855 36 латинська, 

польська 

Войнилівський деканат 

318 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Войнилівсь-

кого деканату 

1825–1840 47 латинська, 

польська 

319 Звітні відомості Войнилівського деканату 

про сплату священиками внесків у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1842 7 латинська, 

польська 

 Галицький деканат 

320 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Галицького 

деканату 

1825–1842 45 латинська, 

польська 

321 Донесення, декларація, відомості та ін. 

документи Галицького деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1835–1893 117 латинська, 

польська, 

українська 

322 Листування, розписки, квитанції та ін. 

документи Галицького деканату про витра-

ту грошей каси фонду допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1847–1866 124 українська, 

польська 

323 Те ж про виплату грошей вдовам та 

сиротам священиків 

1867–1879 86 польська, 

українська 

 Глинянський деканат 

324 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Глинянсь-

кого деканату 

1825–1840 48 латинська, 

польська 
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325 Листування, донесення, відомості та ін. 

документи Глинянського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1831–1925 19 латинська, 

польська, 

українська 

 Городенківський деканат 

326 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Городенків-

ського деканату 

1825–1838 19 польська 

327 Донесення, листування, списки та ін. доку-

менти Городенківського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1926 204 латинська, 

польська, 

українська 

328 Звіти, листування, квитанції та ін. доку-

менти Городенківського деканату про вип-

лату грошей з каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1844–1858 94 латинська, 

польська, 

українська 

329 Фінансові відомості про видачу допомоги 

вдовам та сиротам священиків Городен-

ківського деканату 

1848–1856 82 латинська, 

польська, 

українська 

330 Донесення, звіти, списки та ін. документи 

Городенківського деканату про збір та ви-

користання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1851–1868 30 польська, 

українська 

331 Фінансові відомості про видачу допомоги 

вдовам та сиротам священиків Городен-

ківського деканату 

1860–1868 92 українська 

332 Відомості, листування, списки та ін. доку-

менти Городенківського деканату про 

сплату грошей священиками у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1861–1866 93 латинська, 

польська. 

українська 

333 Звіти, листування, квитанції та ін. доку-

менти Городенківського деканату про 

виплату грошей з каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1869–1886 162 латинська, 

польська, 

українська 

 Городоцький деканат 

334 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Городоцького 

деканату 

1825–1840 40 латинська, 

польська 

335 Донесення, листування, списки та ін. 

документи Городоцького деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1825–1865 103 німецька, 

польська, 

українська 

336 Відомості, листування, квитанції та ін. 

документи Городоцького деканату про 

надання допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

 

1841–1858 156 латинська, 

польська, 

українська 
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337 Відомості, листування, квитанції та ін. 

документи Городоцького деканату про 

надання допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1861–1874 105 латинська, 

польська, 

українська 

338 Те ж про сплату священиками грошей у 

фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1864–1892 105 українська 

339 Донесення, листування, списки та ін. 

документи Городоцького деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1866–1900 136 німецька, 

польська, 

українська 

340 Списки священиків Городоцького декана-

ту із зазначенням грошових сум, сплаче-

них у фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1876 9 українська 

341 Списки вдів та сиріт священиків Городоць-

кого деканату 

1913–1918 10 українська 

 Грималівський деканат 

342 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Грималів-

ського деканату 

1825–1840 32 латинська, 

польська 

343 Донесення Грималівського деканату про 

сплату священиками внесків у фонд допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1836–1910 7 латинська, 

українська 

 Гусятинський деканат 

344 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Гусятинського 

деканату 

1825–1837 23 латинська, 

польська 

345 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Гусятинського деканату про 

збір та використання грошей фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1835-1873 114 латинська, 

польська, 

українська 

346 Відомості, листування, списки та ін. 

документи Гусятинського деканату про 

сплату грошей священиками у фонд допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1858–1869 93 латинська, 

польська, 

українська 

347 Донесення, відомості. листування та ін. 

документи Гусятинського деканату про 

збір та використання грошей фонду допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1860–1865 139 польська, 

українська 

348 Відомості, листування, списки та ін. доку-

менти Гусятинського деканату про сплату 

грошей священиками у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1873–1880 114 українська 

349 Те ж 1881 1881 українська 

350 Те ж 1883–1886 138 українська 
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 Долинський деканат 

351 Фінансові звіти, донесення, листування та 

ін. документи Долинського деканату про 

надання грошової допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1825–1937 40 латинська, 

польська, 

українська 

 Жидачівський деканат 

352 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Жидачівського 

деканату 

1827-1839 22 латинська, 

польська 

353 Донесення, листування, квитанції та ін. 

документи Жидачівського деканату про 

збір та використання грошей фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1826-1910 18 латинська, 

польська, 

українська 

Жуківський деканат 

354 Донесення, квитанції, листування та ін. 

документи Жуківського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1893 64 латинська 

польська,  

українська 

355 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Жуківського 

деканату 

1830–1838 21 латинська. 

польська 

356 Фінансові відомості про виплату допомоги 

вдовам та сиротам священиків Жуківсь-

кого деканату, том І 

1847–1851 36 польська 

357 Те ж, том ІІ 1852–1858 71 польська 

358 Те ж, том ІІІ 1861–1865 49 польська 

359 Те ж, том ІV і останній 1868–1877 60 польська, 

українська 

 Журавненський деканат 

360 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Журавненсь-

кого деканату 

1825–1838 21 латинська, 

польська 

361 Донесення, листування, квитанції та ін. 

документи Журавненського деканату про 

збір та використання грошей фонду вдів та 

сиріт священиків 

1826–1899 112 латинська, 

польська, 

українська 

362 Фінансові відомості про виплату допомоги 

вдовам та сиротам священиків Журавнен-

ського деканату, том І 

1847–1854 50 латинська, 

польська 

363 Те ж, том ІІ 1855–1858 48 латинська, 

польська 

364 Те ж, том ІІІ 1859–1868 40 латинська, 

польська 

365 Те ж, том ІV 1870–1877 58 польська, 

українська 

366 Те ж, том V 1877–1878 65 українська 

367 Те ж, том VІ і останній 1879–1888 87 українська 
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368 Списки вдів та сиріт священиків Журав-

ненського деканату 

1888 3 українська 

Заболотівський деканат 

369 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Заболотів-

ського деканату 

1825–1840 46 польська 

370 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Заболотівського деканату про 

збір та використання грошей фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1832–1895 20 латинська, 

українська 

 Завалівський деканат 

371 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Завалівського 

деканату 

1825–1839 29 польська 

372 Журнал реєстрації прибутків та витрат 

каси фонду допомоги вдовам та сиротам 

священиків Завалівського деканату 

1841–1842 6 польська 

 Заліщицький деканат 

373 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Заліщицького деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1843–1885 99 латинська, 

польська, 

українська 

374 Відомості, квитанції, листування та ін. 

документи Заліщицького деканату про 

виплату грошей вдовам та сиротам 

священиків 

1847–1861 72 польська, 

українська 

375 Те ж 1862–1874 84 польська, 

українська 

376 Те ж 1876–1886 55 польська, 

українська 

 Залозецький деканат 

377 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Залозецького 

деканату 

1825–1846 78 латинська, 

польська 

378 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Залозецького деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1925 135 польська, 

українська 

379 Відомості, квитанції, листування та ін. 

документи Залозецького деканату про вип-

лату грошей вдовам та сиротам 

священиків 

1847–1864 102 польська, 

українська 

380 Те ж 1867–1871 74 польська, 

українська 

381 Те ж 1872–1886 105 польська, 

українська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

 Зарваницький деканат 

382 Донесення Зарваницького деканату про 

сплату священиками грошей у фонд допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1826–1837 15 латинська 

383 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Зарваницького 

деканату 

1827–1839 65 латинська, 

польська 

 Збаражський деканат 

384 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Збаражського 

деканату 

1826–1839 50 латинська, 

польська 

385 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Збаражського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1833–1886 100 польська, 

українська 

386 Те ж 1888–1926 146 польська, 

українська 

387 Відомості, звіти та листування про виплату 

грошей вдовам та сиротам священиків 

Збаражського деканату 

1847–1855 105 латинська, 

польська 

388 Донесення Збаражського деканату про 

сплату священиками грошей у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1848–1859 52 латинська, 

польська 

389 Списки вдів та сиріт священиків 

Збаражського деканату 

1852 2 польська 

390 Відомості, звіти та листування про виплату 

грошей вдовам та сиротам священиків 

Збаражського деканату 

1858–1863 79 латинська, 

польська 

391 Те ж 1864–1868 112 латинська, 

польська 

392 Те ж 1870–1875 121 польська 

393 Відомості, зобов’язання та листування про 

сплату священиками грошей у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

Збаражського деканату, том І 

1873–1892 82 польська, 

українська 

394 Те ж, том ІІ 1892–1894 55 польська, 

українська 

395 Те ж, том ІІІ і останній 1898–1901 85 польська, 

українська 

 Зборівський деканат 

396 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Зборівського 

деканату 

1825–1840 48 латинська, 

польська 

397 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Зборівського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1829–1901 228 польська, 

українська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

398 Фінансові відомості Зборівського деканату 

про виплату грошей вдовам та сиротам 

священиків, том І 

1847–1868 106 латинська, 

польська, 

українська 

399 Те ж, том ІІ і останній 1871–1873 93 латинська, 

польська. 

українська 

400 Відомості, звіти та листування про виплату 

грошей з фонду допомоги вдовам та сиро-

там священиків Зборівського деканату 

1891 81 українська 

401 Відомості, квитанції, листування та ін. до-

кументи Зборівського деканату про сплату 

священиками грошей у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1893–1898 92 українська 

 Золочівський деканат 

402 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Золочівського 

деканату 

1825–1834 16 польська 

403 Донесення, відомості, листування та ін. до-

кументи Золочівського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1883 107 латинська, 

польська, 

українська 

404 Фінансові відомості про виплату допомоги 

вдовам та сиротам священиків Золочівсь-

кого деканату, том І 

1846–1856 79 німецька, 

польська, 

українська 

405 Те ж, том ІІ 1857–1863 83 німецька, 

польська, 

українська 

406 Те ж, том ІІІ 1864–1874 64 українська 

407 Те ж, том ІV і останній 1875–1886 63 українська 

408 Донесення, відомості, листування та ін. до-

кументи Золочівського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1884–1898 126 латинська, 

польська, 

українська 

409 Списки вдів та сиріт священиків Золочів-

ського деканату 

1888 3 українська 

 Калушський деканат 

410 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Калушського 

деканату 

1825–1842 41 латинська, 

польська 

411 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Калушського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1834–1925 147 латинська. 

Польська, 

українська 

412 Списки, квитанції, листування та ін. доку-

менти Калушського деканату про виплату 

грошей вдовам та сиротам священиків 

 

1847–1849 67 латинська, 

польська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

413 Списки, квитанції, листування та ін. доку-

менти Калушського деканату про виплату 

грошей вдовам та сиротам священиків 

1850–1860 70 латинська, 

польська, 

українська 

414 Те ж 1861–1866 114 німецька, 

українська 

415 Відомості, листування, списки та ін. доку-

менти Калушського деканату про сплату 

священиками внесків у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1870–1880 58 українська 

416 Те ж 1881–1886 68 українська 

417 Списки, квитанції, листування та ін. доку-

менти Калушського деканату про виплату 

грошей вдовам та сиротам священиків 

1885–1886 52 українська 

418 Списки вдів та сиріт священиків Калуш-

ського деканату 

1888 4 українська 

 Каменецький деканат 

419 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Каменецького 

деканату 

1827–1840 28 латинська, 

польська 

 Козлівський деканат 

420 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Козлівського 

деканату 

1825–1842 25 латинська, 

польська 

 Коломийський деканат 

421 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Коломийського 

деканату 

1825–1840 75 польська 

422 Донесення, квитанції, листування та ін. 

документи Коломийського деканату про 

збір та використання грошей фонду допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1826–1892 97 латинська, 

польська, 

українська 

423 Донесення, квитанції, листування та ін. 

документи Коломийського деканату про 

виплату грошей вдовам та сиротам 

священиків 

1847–1852 59 польська, 

українська 

424 Те ж 1853–1858 45 німецька, 

польська 

425 Те ж 1861–1869 105 польська, 

українська 

426 Те ж 1870–1877 75 українська 

427 Те ж 1878–1885 122 українська 

428 Списки вдів та сиріт священиків Коломий-

ського деканату 

1888 30 українська 

 Королівський деканат 

429 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Королівського 

деканату 

1825–1840 28 латинська, 

польська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

 Косівський деканат 

430 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Косівського 

деканату 

1825–1838 39 латинська, 

польська 

431 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Косівського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1835–1904 160 латинська, 

польська, 

українська 

432 Фінансові відомості, квитанції, листування 

та ін. документи про виплату грошей вдо-

вам та сиротам священиків Косівського 

деканату 

1842–1853 85 латинська, 

польська, 

українська 

433 Відомості, зобов’язання, листування та ін. 

документи про сплату священиками гро-

шей у фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків Косівського деканату 

1843–1881 136 польська, 

українська 

434 Відомості, квитанції, листування та ін. 

документи про виплату грошей вдовам та 

сиротам священиків Косівського деканату 

1854–1862 83 латинська, 

польська, 

українська 

435 Відомості, квитанції, листування та ін. 

документи про виплату грошей вдовам та 

сиротам священиків Косівського деканату 

1865–1870 59 латинська, 

польська, 

українська 

436 Те ж 

 

1883–1886 74 українська 

 Кудринецький деканат 

437 Відомості, зобов’язання, листування та ін. 

документи про сплату священиками гро-

шей у фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків Кудринецького деканату 

1843–1860 53 латинська, 

німецька, 

польська, 

українська 

438 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи про збір та використання гро-

шей фонду допомоги вдовам та сиротам 

священиків Кудринецького деканату 

1845–1886 169 латинська, 

німецька, 

польська 

439 Відомості, квитанції, листування та ін. 

документи про виплату грошей вдовам та 

сиротам священиків Кудринецького 

деканату 

1847–1854 68 латинська, 

німецька, 

польська, 

українська 

440 Те ж 1851–1887 49 латинська, 

німецька, 

польська, 

українська 

441 Звіти, списки, листування та ін. документи 

про використання грошей, які знаходилися 

на рахунку каси фонду Кудринецького 

деканату 

 

 

1860–1867 28 латинська, 

польська, 

українська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

442 Відомості, квитанції, листування та ін. 

документи про виплату грошей вдовам та 

сиротам священиків Кудринецького 

деканату 

1865–1868 60 польська, 

українська 

443 Відомості, зобов’язання, листування та ін. 

документи про сплату священиками гро-

шей у фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків Кудринецького деканату 

1867–1884 75 латинська, 

німецька, 

польська, 

українська 

444 Відомості, квитанції, листування та ін. 

документи про виплату грошей вдовам та 

сиротам священиків Кудринецького 

деканату 

1869–1875 95 польська, 

українська 

445 Те ж 1864–1885 75 німецька, 

польська, 

українська 

 Кулачковецький деканат 

446 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Кулачковець-

кого деканату 

1827–1842 51 латинська, 

польська 

Камінко-Струмилівський, Колокошинецький, Копичинський, Крехівський, 

Куровицький деканати 

447 Донесення, зобов’язання та ін. документи 

деканатів: Камінка Струмилова, Колоко-

шинці, Копичинці, Крехів, Куровичі про 

збір та використання грошей фонду допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1826–1892 11 польська, 

українська 

 Куликівський деканат 

448 Списки вдів та сиріт священиків Куликів-

ського деканату 

1870–1871 2 українська 

 Львівський деканат 

449 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Львівського деканату про сплату 

священиками грошей у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1846 131 латинська, 

німецька, 

польська 

450 Те ж про збір та використання грошей 

фонду допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1841–1864 123 латинська, 

польська, 

українська 

451 Відомості, квитанції, листування та ін. 

документи про виплату грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Львівського деканату 

1846–1849 89 латинська, 

польська, 

українська 

452 Відомості, квитанції, листування та ін. 

документи про збір та використання 

грошей фонду допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

 

 

1849–1857 96 німецька, 

польська, 

українська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

453 Відомості, квитанції, листування та ін. до-

кументи про виплату грошової допомоги 

вдовам та сиротам священиків Львівського 

деканату 

1850–1851 65 латинська, 

німецька, 

польська 

454 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Львівського деканату про сплату 

священиками грошей у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1852–1869 108 німецька, 

польська, 

українська 

455 Відомості, квитанції, листування та ін. 

документи про виплату грошової допомо-

ги вдовам та сиротам священиків 

Львівського деканату 

1852–1853 103 латинська, 

польська, 

українська 

456 Те ж 1854 63 латинська, 

польська, 

українська 

457 Те ж 1856 102 латинська, 

польська. 

українська 

458 Те ж 1857–1862 88 німецька, 

польська, 

українська 

459 Квитанції, листування та ін. документи 

Львівського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1860–1862 69 українська 

460 Відомості, квитанції, листування та ін. до-

кументи про виплату грошової допомоги 

вдовам та сиротам священиків Львівського 

деканату 

1863–1865 91 латинська, 

польська, 

українська 

461 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Львівського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1865–1875 75 польська, 

українська 

462 Відомості, квитанції, листування та ін. 

документи про виплату грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Львівського деканату 

1866–1867 60 латинська, 

польська, 

українська 

463 Відомості, квитанції, листування та ін. 

документи про виплату грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Львівського деканату 

1868–1869 135 латинська, 

польська, 

українська 

464 Те ж 1870 105 латинська, 

польська, 

українська 

465 Списки вдів та сиріт священиків Львівсь-

кого деканату 

 

1871–1873 8 українська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

466 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Львівського деканату про сплату 

священиками грошей у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1871–1874 91 українська 

467 Відомості, квитанції, листування та ін. 

документи про виплату грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Львівського деканату 

1871–1872 103 латинська, 

польська, 

українська 

468 Те ж 1873–1874 30 латинська, 

польська, 

українська 

469 Те ж 1875 111 латинська, 

польська, 

українська 

470 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Львівського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1876 90 українська 

471 Відомості, квитанції, листування та ін. 

документи про виплату грошової допомо-

ги вдовам та сиротам священиків Львівсь-

кого деканату 

1876–1877 130 латинська, 

польська, 

українська 

472 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Львівського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1877–1881 86 українська 

473 Донесення, списки, листування та ін. 

документи Львівського деканату про 

сплату священиками грошей у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1877–1900 41 українська 

474 Відомості, квитанції, листування та ін. 

документи про виплату грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Львівського деканату 

1878–1879 89 польська, 

українська 

475 Те ж 1880–1881 125 польська, 

українська 

476 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про сплату священиками 

Львівського деканату грошей у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1881–1882 121 українська 

477 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи про збір та використання гро-

шей фонду допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1882–1883 142 українська 

478 Звітні відомості, декларації, листування та 

ін. документи про сплату священиками 

Львівського деканату грошей у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1883–1886 75 українська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  
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479 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи про збір та використання 

грошей фонду допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1884–1887 114 українська 

480 Звітні відомості, листування та ін. доку-

менти про сплату священиками Львівсь-

кого деканату грошей у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1887–1888 68 українська 

481 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи про збір та використання гро-

шей фонду допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1888–1892 101 українська 

482 Звітні відомості, листування та ін. доку-

менти про сплату священиками Львівсь-

кого деканату грошей у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1889–1890 71 українська 

483 Те ж 1891–1892 79 українська 

484 Те ж 1892 125 українська 

485 Те ж 1893–1918 116 українська 

486 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Львівського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1893–1907 140 українська 

 Монастирський деканат 

487 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Монастирсь-

кого деканату 

1825–1840 46 латинська, 

польська, 

українська 

Мальчицький, Миколаївський, Микулиницький деканати 

488 Донесення Мальчицького, Миколаївсь-

кого, Микулинецького деканатів про 

сплату священиками грошей у фонд допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1834–1894 17 українська 

 Надвірнянський деканат 

489 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Надвірнян-

ського деканату 

1827–1836 2 латинська, 

польська 

490 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Надвірнянського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1832–1892 113 латинська, 

польська, 

українська 

491 Відомості, зобов’язання та листування про 

сплату священиками грошей у фонд допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Надвірнянського деканату 

1838–1848 85 латинська, 

польська 

492 Донесення Надвірнянського деканату про 

збір грошей у фонд допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1844–1864 55 латинська, 

польська, 

українська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 
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493 Донесення, зобов’язання та листування 

про сплату священиками грошей у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

Надвірнянського деканату 

1859–1881 124 П 

ольська, 

українська 

494 Листування з Надвірнянським деканатом 

про надання допомоги священиками вдо-

вам та сиротам 

1876–1899 33 українська 

 Нараївський деканат 

495 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Нараївського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1843–1860 126 латинська, 

німецька, 

польська 

496 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Нараївсь-

кого деканату 

1850–1853 14 латинська, 

польська 

497 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Нараївського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1861–1873 77 українська, 

польська 

498 Звіти, списки, листування та ін. документи 

Нараївського деканату про використання 

грошових сум, які знаходяться на рахунку 

каси фонду 

1862–1867 41 українська, 

польська 

499 Звітні відомості Нараївського деканату про 

сплату священиками внесків у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1864–1865 78 латинська, 

польська, 

українська 

500 Те ж 1866–1872 35 українська 

501 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Нараївського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

   

502 Звіти, списки, листування та ін. документи 

Нараївського деканату про використання 

грошових сум, які знаходилися на рахунку 

каси фонду допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1879–1880 34 українська 

503 Фінансові відомості, квитанції та листу-

вання Нараївського деканату про викорис-

тання грошей фонду допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1881–1882 38 українська 

504 Те ж 1885–1887 45 українська 

505 Те ж 1888–1890 77 українська 

506 Те ж 1891 32 українська 

 Новосільський деканат 

507 Донесення Новосільського деканату про 

сплату священиками грошей у фонд допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1856, 1925 2 латинська, 

українська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 
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аркушів 
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 Оброшинський деканат 

508 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Оброшин-

ського деканату 

1825–1839 61 латинська 

509 Звітні відомості про сплату священиками 

Львівського та Оброшинського деканатів 

грошей у фонд допомоги вдовам та сиро-

там священиків 

1842 12 латинська, 

польська 

 Олеський деканат 

510 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Олеського 

деканату 

1825-1840 29 латинська, 

польська 

511 Донесення, звіти, листування та ін. доку-

менти Олеського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1833–1869 151 латинська, 

польська, 

українська 

512 Звітні відомості та листування про сплату 

священиками Олеського деканату грошей 

у фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1842–1847 28 латинська, 

польська 

513 Списки священиків Олеського деканату, 

які сплатили грошові внески у фонд допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1851–1853 11 українська 

514 Звітні відомості та листування про сплату 

священиками Олеського деканату грошей 

у фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1855–1876 57 латинська, 

польська, 

українська 

515 Донесення, звіти, листування та ін. доку-

менти Олеського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1872–1925 123 українська 

516 Звітні відомості та листування про сплату 

священиками Олеського деканату грошей 

у фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1877–1878 55 Латинська, 

польська, 

українська 

517 Те ж 1879–1882 75 латинська, 

польська, 

українська 

518 Фінансові відомості про сплату грошової 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

Олеського деканату 

1888 7 українська 

519 Звітні відомості та листування про сплату 

священиками Олеського деканату грошей 

у фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

 

1890–1891 50 українська 



№ 
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аркушів 
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 Отиніївський деканат 

520 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Отиніївського 

деканату 

1825–1840 37 латинська 

 Перегінський деканат 

521 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Перегінського 

деканату 

1825–1840 29 латинська, 

польська 

522 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Перегінського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1836–1854 84 латинська, 

польська, 

українська 

523 Звітні відомості, заяви та листування про 

сплату священиками Перегінського дека-

нату грошей у фонд допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1842–1845 16 латинська, 

польська 

524 Відомості про використання грошей фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

Перегінського деканату 

1847–1864 33 латинська, 

польська 

525 Списки священиків Перегінського дека-

нату із зазначенням їх грошових відраху-

вань у фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1854 21 німецька, 

українська 

526 Листування з Перегінським деканатом про 

надання грошової допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1855–1856 12 латинська 

527 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Перегінського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1856–1864 123 латинська, 

польська, 

українська 

528 Те ж 1865–1874 151 латинська, 

польська, 

українська 

529 Звітні відомості, заяви та листування про 

сплату священиками Перегінського дека-

нату грошей у фонд допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1867–1875 49 латинська, 

польська, 

українська 

530 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Перегінського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1875–1881 131 німецька, 

українська 

531 Те ж 1882–1926 146 українська 

532 Звітні відомості, заяви та листування про 

сплату священиками Пергінського дека-

нату грошей у фонд допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1892–1898 37 українська 



№ 
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аркушів 
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 Підволочиський деканат 

533 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам Підволочиського деканату 

1825–1842 47 латинська, 

польська 

 Підгаєцький деканат 

534 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Підгаєцького деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1845–1859 108 латинська, 

німецька, 

українська 

535 Звітні відомості, списки, листування та ін. 

документи про сплату священиками Підга-

єцького деканату грошей у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1858–1868 41 латинська, 

німецька, 

українська 

536 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Підгаєцького деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1860–1867 80 німецька, 

українська 

537 Те ж 1868–1878 61 польська, 

українська 

538 Звітні відомості, списки, листування та ін. 

документи про сплату священиками Підга-

єцького деканату грошей у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1874–1884 52 українська 

539 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Підгаєцького деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1879–1888 87 українська 

540 Те ж 1889–1934 107 українська 

541 Списки священиків Підгаєцького деканату, 

які сплатили гроші у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1934–1935 17 українська 

 Підкамінський деканат 

542 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Підкамінського 

деканату 

1825–1844 39 латинська, 

польська 

 Пістинський деканат 

543 Донесення, списки, листування та ін. 

документи Пістинського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1886 75 латинська, 

українська 

544 Донесення, звіти, листування та ін. доку-

менти Пістинського деканату про сплату 

священиками грошей у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1841–1859 162 латинська, 

німецька, 

польська 

545 Те ж 1860–1863 104 латинська, 

німецька, 

українська 
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546 Звітні відомості, заяви та листування про 

сплату священиками Пістинського дека-

нату грошей у фонд допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1861–1868 65 латинська, 

українська 

547 Донесення, звіти, листування та ін. доку-

менти Пістинського деканату про сплату 

священиками грошей у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1864–1867 65 німецька, 

українська 

548 Те ж 1868–1879 75 українська 

549 Звітні відомості, заяви та листування про 

сплату священиками Пістинського дека-

нату грошей у фонд допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1878–1880 30 латинська, 

українська 

550 Донесення, звіти, листування та ін. доку-

менти Пістинського деканату про сплату 

священиками грошей у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1880–1890 95 українська 

551 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам Пістинського деканату 

1925–1937 24 латинська 

 Поморянський деканат 

552 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Поморянського 

деканату 

1825–1838 28 польська 

553 Донесення, списки, заяви та ін. документи 

Поморянського деканату про сплату свя-

щениками грошей у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1936 24 латинська, 

українська 

 Радехівський деканат 

554 Списки вдів та сиріт священиків Радехів-

ського деканату 

1915 3 українська 

 Рогатинський деканат 

555 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Рогатинського 

деканату 

1825–1840 13 польська, 

українська 

556 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Рогатинського деканату про 

збір та використання грошей фонду допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1826–1925 158 латинська, 

польська, 

українська 

557 Звітні відомості, списки, листування та ін. 

документи про сплату священиками Ро-

гатинського деканату грошей у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1841–1856 27 латинська, 

польська 

558 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Рогатинського деканату про сплату 

священиками грошей у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

 

1841–1859 52 латинська, 

польська 
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559 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Рогатинського деканату про сплату 

священиками грошей у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1861–1867 79 латинська, 

польська, 

українська 

560 Те ж 1867–1878 58 латинська, 

польська, 

українська 

561 Те ж 1868–1883 61 українська 

562 Списки священиків Рогатинського дека-

нату 

1880 12 українська 

563 Фінансові відомості про видачу грошової 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

Рогатинського деканату 

1882–1888 14 українська 

564 Донесення, списки, листування та ін. 

документи Рогатинського деканату про 

сплату священиками грошей у фонд допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1884–1890 108 українська 

565 Списки вдів та сиріт священиків 

Рогатинського деканату 

1888 3 українська 

566 Звітні відомості, списки, листування та ін. 

документи про сплату священиками Ро-

гатинського деканату грошей у фонд допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1892–1898 50 українська 

 Рожнятівський деканат 

567 Списки вдів та сиріт священиків Рожнятів-

ського деканату 

1915–1920 10 українська 

 Роздільський деканат 

568 Фінансові відомості каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Розділь-

ського деканату 

1825–1840 40 польська 

569 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Роздільського деканату про 

збір та використання грошей фонду допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1833–1869 121 латинська, 

польська, 

українська 

570 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи про збір грошей із священиків 

Роздільського деканату в фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1840–1863 97 латинська, 

німецька, 

українська 

571 Звітні відомості, заяви, листування та ін. 

документи про сплату грошей свяще-

никами Роздільського деканату в фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1859–1879 54 латинська, 

німецька, 

польська, 

українська 

572 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи про збір грошей із священиків 

Роздільського деканату в фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

 

1864–1880 88 польська, 

українська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

573 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Роздільського деканату про 

збір та використання грошей фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1870–1927 174 українська 

574 Те ж про збір грошей із священиків 

Роздільського деканату в фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1881–1895 98 польська, 

українська 

575 Звітні відомості, заяви, листування та ін. 

документи про сплату грошей свяще-

никами Роздільського деканату в фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1881–1894 64 польська 

576 Фінансові звіти про виплату грошової 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

Роздільського деканату 

1888 5 українська 

577 Списки вдів та сиріт священиків Розділь-

ського деканату, які отримали грошову 

допомогу 

1888 5 українська 

578 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи про збір грошей із священиків 

Роздільського деканату в фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1896–1898 79 українська 

579 Те ж 1899–1901 119 українська 

 Самбірський деканат 

580 Заяви, квитанції, листування та ін. доку-

менти Самбірського деканату про надання 

грошової допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1878–1898 11 польська, 

українська 

 Скалатський деканат 

581 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Скалатсь-

кого деканату 

1825–1840 18 латинська, 

польська 

582 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Скалатського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1858 111 латинська, 

польська, 

українська 

583 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи про збір грошей із священиків 

Скалатського деканату в фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1840–1841 40 латинська, 

польська 

584 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про сплату грошей священи-

ками Скалатського деканату в фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1840–1875 68 латинська, 

польська, 

українська 

585 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи про збір грошей із священиків 

Скалатського деканату в фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1842–1852 64 латинська, 

польська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

586 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи про збір грошей із священиків 

Скалатського деканату в фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1853–1862 59 латинська, 

польська 

587 Те ж Скалатського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1861–1882 102 польська, 

українська 

588 Те ж про збір грошей із священиків 

Скалатського деканату в фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1863–1879 74 латинська, 

польська 

589 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про сплату грошей священи-

ками Скалатського деканату в фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1877–1878 27 українська 

590 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Скалатського деканату про збір 

грошей із священиків у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1880–1885 59 латинська, 

польська 

591 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про сплату грошей священи-

ками Скалатського деканату в фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1881–1888 26 українська 

592 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Скалатського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1883–1925 132 українська 

593 Те ж про збір грошей із священиків 

Скалатського деканату в фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1886–1888 54 латинська, 

польська 

594 Списки вдів та сиріт священиків Скалатсь-

кого деканату 

1888 3 українська 

595 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи про збір грошей із священиків 

Скалатського деканату в фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1889–1891 85 польська, 

латинська 

596 Те ж 1893–1895 75 латинська, 

польська, 

українська 

597 Те ж 1897–1899 49 латинська, 

польська, 

українська 

 Сколівський деканат 

598 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Сколівського 

деканату 

 

 

1825–1844 71 латинська, 

польська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

599 Звітні відомості, донесення, листування та 

ін. документи про сплату грошей священи-

ками Сколівського деканату в фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1864–1869 96 латинська, 

польська, 

українська 

600 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Сколівського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та си-ротам священиків 

1842–1849 50 латинська, 

польська, 

українська 

601 Звітні відомості, заяви, квитанції та ін. 

документи про сплату грошей священи-

ками Сколівського деканату в фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1843–1851 68 латинська, 

польська, 

українська 

602 Звітні відомості Сколівського деканату 

про виплату грошової допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1847–1858 76 латинська, 

польська, 

українська 

603 Списки священиків, заяви, листування та 

ін. документи Сколівського деканату 

1851–1854 56 українська 

604 Звітні відомості, квитанції та ін. документи 

про сплату грошей священиками Сколів-

ського деканату в фонд допомоги вдовам 

та сиротам священиків 

1852–1856 72 латинська, 

польська, 

українська 

605 Списки священиків, заяви, листування та 

ін. документи Сколівського деканату 

1855–1860 70 латинська, 

українська 

606 Звітні відомості, донесення, листування та 

ін. документи про сплату грошей священи-

ками Сколівського деканату в фонд допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1857–1860 82 латинська, 

польська, 

українська 

607 Списки священиків, заяви, листування та 

ін. документи Сколівського деканату 

1861–1862 19 латинська, 

українська 

608 Звітні відомості, донесення, листування та 

ін. документи про сплату грошей священи-

ками Сколівського деканату в фонд допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1861–1863 82 латинська, 

польська, 

українська 

609 Звітні відомості Сколівського деканату 

про виплату грошової допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1861-1866 21 українська 

610 Донесення, списки, листування та ін. 

документи Сколівського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1863–1880 102 українська 

611 Звітні відомості про сплату грошей свя-

щениками Сколівського деканату в фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1867–1868 53 українська 

612 Звітні відомості, донесення, листування та 

ін. документи про сплату грошей священи-

ками Сколівського деканату в фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1870–1873 103 українська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

613 Звітні відомості про сплату грошей свяще-

никами Сколівського деканату в фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1873–1874 53 українська 

614 Звітні відомості, донесення, листування та 

ін. документи про сплату грошей священи-

ками Сколівського деканату в фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1874–1882 178 українська 

615 Звітні відомості про сплату грошей свяще-

никами Сколівського деканату в фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1877–1878 44 українська 

616 Те ж 1879 32 українська 

617 Те ж 1880–1892 57 українська 

618 Звітні відомості, донесення, листування та 

ін. документи про сплату грошей священи-

ками Сколівського деканату в фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1882–1885 207 українська 

619 Донесення, списки, листування та ін. 

документи Сколівського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1882–1925 132 українська, 

польська 

620 Звітні відомості, квитанції та листування 

про надання грошової допомоги вдовам та 

сиротам священиків Сколівського дека-

нату 

1883–1887 20 українська 

621 Звітні відомості, донесення, листування та 

ін. документи про сплату грошей священи-

ками Сколівського деканату в фонд допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1886–1888 177 українська 

622 Звітні відомості, квитанції та листування 

про надання грошової допомоги вдовам та 

сиротам священиків Сколівського дека-

нату 

1888 68 українська 

623 Те ж 1889–1891 125 українська 

624 Звітні відомості про сплату грошей свяще-

никами Сколівського деканату в фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1898 33 українська 

625 Відомості про витрату грошей каси фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

Сколівського деканату 

1899–1900 16 українська 

626 Донесення, списки, листування та ін. 

документи Сколівського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1862 107 латинська, 

німецька 

польська, 

українська 

 Снятинський деканат 

627 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Снятинського 

деканату 

1825–1840 37 латинська, 

польська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

628 Донесення, списки, листування та ін. 

документи Снятинського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1885 115 латинська, 

польська, 

українська 

629 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Снятинського деканату 

1847–1852 44 латинська, 

польська, 

українська 

630 Те ж 1853–1858 66 латинська, 

польська, 

українська 

631 Те ж 1860–1862 58 латинська, 

польська 

632 Те ж 1863–1865 60 польська. 

українська 

633 Те ж 1866–1871 94 українська 

634 Списки вдів та сиріт священиків Снятин-

ського деканату 

1869 2 українська 

635 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Снятинського деканату 

1872–1879 128 українська 

636 Те ж 1880–1888 108 українська 

637 Звітні відомості та листування про сплату 

грошей священиками Снятинського дека-

нату в фонд допомоги вдовам та сиротам 

священиків 

1881 4 українська 

 Станіславівський деканат 

638 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Станісла-

вівського деканату 

1825–1840 71 латинська, 

польська 

639 Звіти, списки, листування та ін. документи 

Станіславівського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1925 173 латинська, 

польська, 

українська 

640 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Станіславівського деканату, том І 

1847–1848 55 латинська, 

польська 

641 Те ж, том ІІ 1850–1853 53 латинська, 

польська 

642 Те ж, том ІІІ 1854–1856 63 латинська. 

польська 

643 Те ж, том ІV 1857–1864 79 латинська, 

польська, 

українська 

644 Те ж, том V 1865–1869 64 українська 



№ 

п/п 

Заголовки справ Крайні 

дати 

Кількість 

аркушів 

Мова  

док-тів 

645 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Станіславівського деканату, том VІ 

1871–1873 66 українська 

646 Те ж, том VІІ 1874–1875 101 українська 

647 Те ж, том VІІІ 1877–1880 76 українська 

648 Списки священиків Станіславівського 

деканату 

1878 6 українська 

649 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Станіславівського деканату 

1881–1883 99 українська 

650 Те ж 1896–1904 69 українська 

651 Те ж 1884–1922 88 українська 

 Стрийський деканат 

652 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Стрийсь-

кого деканату 

1840–1925 31 латинська, 

польська 

653 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Стрийського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1833–1925 85 латинська, 

польська, 

українська 

654 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Стрийського деканату 

1847–1853 41 латинська. 

польська 

655 Те ж 1854–1865 89 латинська, 

польська 

656 Списки священиків Стрийського деканату 1857 6 українська 

657 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Стрийського деканату 

1871–1874 69 польська, 

українська 

658 Те ж 1875–1879 49 українська 

659 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про видачу грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Стрийського деканату 

1880–1886 53 українська 

660 Те ж 1888 20 українська 

 Стрілецький деканат 

661 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Стрілецького 

деканату 

1827–1838 17 латинська, 

польська 

 Теребовлянський деканат 

662 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Теребовлянсь-

кого деканату 

1825–1840 32 латинська, 

польська 
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дати 
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аркушів 
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663 Донесення, списки, листування та ін. 

документи Теребовлянського деканату про 

збір та використання грошей фонду допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1826–1918 83 латинська, 

польська, 

українська 

664 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Теребовлянського деканату, том І 

1847–1856 65 латинська, 

польська 

665 Те ж, том ІІ 1857–1862 80 латинська, 

польська 

666 Те ж, том ІІІ 1863–1873 44 латинська, 

польська 

667 Те ж, том ІV 1881–1901 147 латинська, 

польська 

 Тернопільський деканат 

668 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Тернопіль-

ського деканату 

1825–1839 15 латинська, 

польська 

669 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Тернопільського деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1873 107 латинська, 

німецька, 

польська, 

українська 

670 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Тернопільського деканату 

1847–1855 84 польська, 

українська 

671 Те ж 1856–1858 41 латинська, 

польська, 

українська 

672 Те ж 1860–1866 78 латинська, 

польська, 

українська 

673 Те ж 1870–1874 111 українська 

674 Донесення, квитанції, листування та ін. 

документи Тернопільського деканату про 

збір та використання грошей фонду 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1874–1914 130 українська 

675 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Тернопільського деканату 

1875–1877 65 українська 

676 Те ж 1878–1881 61 українська 

677 Те ж 1882–1885 76 українська 

678 Списки вдів та сиріт священиків Терно-

пільського деканату 

 

1888 6 українська 
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 Тисменицький деканат 

679 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Тисменицького 

деканату 

1825–1838 16 латинська, 

польська 

680 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Тисменицького деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1836–1886 133 латинська, 

німецька, 

польська, 

українська 

681 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Тисменицького деканату, том І 

1847–1852 57 польська, 

українська 

682 Те ж, том ІІ 1853–1858 50 польська, 

українська 

683 Те ж, том ІІІ 1860–1871 89 польська, 

українська 

684 Те ж, том ІV 1874–1882 75 українська 

685 Те ж, том V 1883–1886 49 українська 

 Товмацький деканат 

686 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Товмацького 

деканату 

1825–1840 40 латинська, 

польська 

687 Донесення, відомості, листування та ін. 

документи Товмацького деканату про збір 

та використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1925 86 латинська, 

німецька, 

польська, 

украънська 

688 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Товмацького деканату, том І 

1847–1859 76 польська, 

украънська 

689 Те ж, том ІІ 1867–1869 44 польська, 

українська 

690 Те ж, том ІІІ 1870–1874 70 польська, 

українська 

691 Те ж, том ІV 1875–1886 95 українська 

 Унівський деканат 

692 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Унівського 

деканату 

1825–1840 26 латинська, 

польська 

693 Донесення, списки, квитанції та ін. доку-

менти Унівського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1888 56 латинська, 

польська, 

українська 

694 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Унівського деканату, том І 

1847–1857 77 латинська, 

польська, 

українська 
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695 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Унівського деканату, том ІІ 

1860–1869 170 польська, 

латинська 

696 Те ж, том ІІІ 1870–1878 90 українська 

697 Те ж, том ІV і останній 1881–1886 61 українська 

698 Списки вдів та сиріт священиків Унівсь-

кого деканату 

1877–1916 15 українська 

699 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Унівського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1890–1901 106 українська 

700 Звітні відомості, донесення, листування та 

ін. документи Унівського деканату про 

сплату священиками грошей у фонд допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1892–1894 26 українська 

701 Донесення Унівського деканату про внес-

ки та пожертвування у фонд допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1894-1897 76 українська 

702 Звітні відомості, донесення, листування та 

ін. документи Унівського деканату про 

сплату священиками грошей у фонд допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

1898 40 українська 

703 Те ж 1899 23 українська 

 Устівський деканат 

704 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Устівського 

деканату 

1826–1840 31 латинська, 

польська 

705 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків Устів-

ського деканату, том І 

1848–1858 33 латинська, 

польська 

706 Те ж, том ІІ 1861–1869 56 латинська, 

польська, 

українська 

707 Те ж, том ІІІ 1870–1874 50 українська 

708 Те ж, том ІV 1875–1886 57 українська 

709 Списки вдів та сиріт Устівського деканату 1888 3 українська 

710 Листування з Устівським деканатом про 

виплату грошової допомоги вдовам та си-

ротам священиків 

1868–1885 38 українська 

711 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Устівського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

 

1831–1886 94 латинська, 

німецька, 

польська, 

українська 
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 Ходорівський деканат 

712 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Ходорівського 

деканату 

1825–1840 33 латинська, 

польська 

713 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Ходорівського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1864 90 латинська, 

німецька, 

польська, 

українська 

714 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків Ходо-

рівського деканату 

1843–1846 38 латинська, 

польська 

715 Те ж 1850–1868 50 латинська, 

польська 

716 Списки священиків Ходорівського дека-

нату 

1863 5 українська 

717 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Ходорівського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1866–1878 94 українська 

718 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Ходорівського деканату 

1873–1880 47 українська 

719 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Ходорівського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1879–1926 94 українська 

720 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Ходорівського деканату 

1881–1886 45 українська 

721 Списки вдів та сиріт священиків Ходо-

рівського деканату 

 

1888 3 українська 

 Холоївський деканат 

722 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Холоївського 

деканату 

1825–1840 14 латинська, 

польська 

723 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Холоївського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1858 99 латинська, 

польська, 

українська 

724 Те ж 1860–1895 121 німецька, 

українська 
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725 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Холоївського деканату 

1880–1881 74 українська 

726 Те ж 1887–1888 65 українська 

Червоногородський деканат 

727 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків Червоно-

городського деканату 

1827–1837 32 латинська, 

польська 

Чортківський деканат 

728 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Чортківського 

деканату 

1827–1840 15 латинська, 

польська 

729 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Чортківського деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1833–1885 132 латинська, 

німецька, 

польська, 

українська 

730 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Чортківського деканату, том І 

1843–1851 51 польська, 

українська 

731 Те ж, том ІІ 1853–1864 55 польська, 

українська 

732 Те ж, том ІІІ 1865 32 українська 

733 Те ж, том ІV і останній 1874–1885 47 українська 

 Щирецький деканат 

734 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Щирецького 

деканату 

1825–1840 13 латинська, 

польська 

735 Донесення, списки, листування та ін. доку-

менти Щирецького деканату про збір та 

використання грошей фонду допомоги 

вдовам та сиротам священиків 

1826–1917 84 латинська, 

польська, 

українська 

736 Звітні відомості, квитанції, листування та 

ін. документи про надання грошової допо-

моги вдовам та сиротам священиків 

Щирецького деканату, том І 

1847–1851 29 українська 

737 Те ж, том ІІ 1852–1859 31 латинська, 

німецька, 

українська 

738 Те ж, том ІІІ 1863–1867 37 українська 

739 Те ж, том ІV 1868–1872 34 українська 

740 Те ж, том V 1873–1886 70 українська 

741 Листування з Щирецьким деканатом про 

виплату грошової допомоги вдовам та 

сиротам священиків 

1879–1895 27 українська 
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 Щуровицький деканат 

742 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Щуровицького 

деканату 

1825–1840 45 латинська, 

німецька, 

польська 

743 Фінансові звіти Щуровицького деканату 

про сплату священиками грошей у фонд 

допомоги вдовам та сиротам священиків 

1836–1893 11 латинська, 

польська 

 Ягольницький деканат 

744 Фінансові звіти каси фонду допомоги вдо-

вам та сиротам священиків Ягольницького 

деканату 

1825–1833 12 латинська, 

польська 

 Янівський деканат 

745 Фінансові звіти каси фонду допомоги 

вдовам та сиротам Янівського деканату 

1825–1840 42 латинська, 

німецька, 

польська 

746 Списки вдів та сиріт Янівського деканату 1915 3 українська 
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