
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та 
ремонту мостів, доріг, будівель, телефонних ліній .  
Листування з виробничих питань.  
Особові справи та відомості нарахування заробітної плати службовцям та працівникам 
інспекторату 

 
Опис 6 
Справ: 423;1924-1940 рр. 
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та 
ремонту мостів, доріг, будівель, телефонних ліній.  
Листування з виробничих питань.  
Особові справи та відомості нарахування заробітної плати службовцям та працівникам 
інспекторату 

 
Опис 7 
Справ: 107;1921-1941 рр. 
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та 
ремонту мостів, доріг, будівель, телефонних ліній.  
Листування з виробничих питань.  
Особові справи та відомості нарахування заробітної плати службовцям та працівникам 
інспекторату 

 
Опис 8 
Справ: 318;,1941-1945 рр. 
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та 
ремонту мостів, доріг, будівель, телефонних ліній. 
  Особові справи та відомості нарахування заробітної плати службовцям та 
працівникам інспекторату 
 
 
Ф.243. Індустріальна гімназія в м. Вижниця Сторожинецького повіту  
Gimnaziul industrial din Vijniţa judeţul Storogineţ 
Справ : 214; 1896-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 214;,1896 -1940 рр. 
Обіжники Міністерства освіти Румунії з питань організації та планування учбового 
процесу, порядок нарахування заробітної плати учителям та адміністративно-технічному 
персоналу . 
Протоколи засідань педагогічної ради (1924-1925). 
Учбові посібники. Повідомлення шкільних інспекторів Чернівецького та Сучавського 
повітів про виключення учнів за участь в молодіжних організаціях „Чернівецький 
школяр” та „Христове братство”.  
Листування з Міністерством освіти Румунії та з префектурою Сторожинецького повіту з 
фінансових питань та надання матеріальної допомоги бідним учням.  
Свідоцтва про закінчення гімназії (1937-1940).  
Звіти директора про діяльність гімназії за 1937-1938 р. Статистичні звіти за 1933-1934 рр. 
Список експонатів, відправлених на виставку в м. Чернівці (1939).  



Класні журнали (1905-1906, 1919-1935). Контрольні роботи учнів.  
Службові анкети учителів.  
Особисті справи учнів. Фінансові звіти за 1933-1939рр.  
Бюджети на 1930-1937 рр. Бюджет шкільного комітету на 1935-1939 рр.  
Відомості на виплату заробітної плати учителям та адміністративно-технічному персоналу 
за 1919-1940 рр.  
 
 
Ф.244. Педагогічна школа з підготовки вчителів (чоловіча) Генерального 
секретаріату освіти Румунії; ХІV Окружного шкільного інспекторату  
Румунії 
Şcoala normală de băieţi, Cernăuţi 
 Справ : 1111; 1869-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 310;1869 –1940,1941-1944 рр. 
Директивні вказівки Буковинської крайової управи та Крайової шкільної ради про 
організацію учбового процесу, порядок прийому учнів до семінарії, призначення, 
переміщення вчителів, надання їм відпусток, підвищення заробітної плати, надання 
матеріальної допомоги, проведення конкурсів на заміщення вакантних посад учителів, 
виплату заробітної плати технічному персоналу .  
Протоколи засідань педагогічної ради . Учбові плани та методичні вказівки. Плани 
розподілення учбових занять між учителями .  
Листування з Буковинською крайовою управою та Крайовою шкільною радою про 
надання коштів на придбання наочного матеріалу та підручників, на адміністративно-
господарські витрати, надання відомостей про викладацький склад семінарії, 
затвердження плану занять, звільнення учнів від проходження військової служби, відпуск 
коштів на проведення ремонту семінарії.  
Повідомлення Крайової шкільної ради про виключення учнів з семінарії за порушення 
дисципліни . Список учнів школи (1937−1938). 
Книга наказів семінарії. Класні журнали та журнали обліку успішності учнів .Контрольні 
та залікові роботи учнів. Атестати зрілості учнів (1886−1890, 1813−1918). Свідоцтва на 
право викладання в початкових школах (1892).  
Особові справи учителів (1912−1922). Службові анкети учителів (1890−1940). 
Відомості на виплату заробітної плати учителям (1916−1922, 1929−1941).      

 
Опис 2 
Справ: 628;1870 –1918 рр. 
Звіти про діяльність  семінарії. Протоколи засідань педагогічної ради. Документи про 
приймання іспитів. Атестати  про закінчення семінарії. 

 
Опис 3 
Справ: 63;1883 –1939рр. 
Свідоцтва випускників семінарії та школи Класні журнали та журнали обліку успішності 
учнів .Контрольні та залікові роботи учнів. Атестати зрілості учнів.  
Списки викладачів. 



 
Опис 4 
Справ: 38;,1871-1913 рр. 
Класні журнали та журнали обліку успішності учнів 

 
Опис 5 
Справ: 35;1870 –1939 рр. 
Класні журнали та журнали обліку успішності учнів.  
Відомості на виплату зарплати службовцям школи. 

 
Опис 6 
Справ: 34;1941-1944 рр. 
Класні журнали та журнали обліку успішності учнів .Контрольні та залікові роботи учнів. 
Бюджет школи .  
Відомості на виплату зарплати службовцям школи. 

 
Опис 7 
Справ: 3;1941-1944 рр. 
Заяви про надання довідок та дипломів про закінчення школи. 
  
 
Ф.245. Приватна комерційна жіноча гімназія „Прогресул” м. Чернівці  
Seminarul particular comercial de fete „Progresul” în Cernăuţi 
Справ : 43; 1925-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 45;1925-1940 рр. 
Директивні вказівки Генерального інспекторату освіти про порядок організації учбового 
процесу, мобілізації учителів в румунську армію, надання  відпусток.  
Доповідні записки Генеральному інспекторату освіти про відкриття додаткових класів, 
призначення, переведення та укладання договорів з учнями.  
Заяви учнів про надання довідок про освіту.  
Класні журнали, табеля відвідувань занять та успішності учнів за 1925-1940 рр. 
 
 
 
Ф.246. Чотирикласна православна школа в м.Чернівці  
Griechisch-orientalische 4-klassige Knabenschule in Czernowitz 
Справ : 37; 1829-1907 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 37;1829-1907 рр. 
Листування з Галицьким Намісництвом, з Буковинською окружною управою,  
митрополією Буковини та крайовою шкільною радою про призначення вчителів 
(1829,1832,1833,1836). 



Протоколи засідань вчительської ради (1849,1850,1861,1882,1901). 
Класні журнали (1866-1875,1880). 
Списки відвідування та успішності учнів (1891,1900-1901,1906). 
 
 
Ф.247. Державна початкова жіноча школа № 4 м. Чернівці  
Şcoala primară de fete din Cernăuţi 
Справ : 25; 1932-1935 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 25;1932-1935 рр. 
Класні журнали, журнали обліку успішності учнів та відвідувань дітьми дитячого садку. 
 
 
Ф.248. Чотирикласна  початкова чоловіча школа в м.Чернівці по 
вул.Турецькій  
4-klassige kommunale Knabenschule  in Türkengasse Czernowitz 
Справ : 22; 1873-1886 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 22;1873-1886 рр. 
Класні журнали (1873-1882). Свідоцтва про успішність учнів. 
 
 
Ф.249. Початкова чоловіча школа „Георгій Тофан” по вул. Штефана 
Великого м. Чернівці  
Şcoala primară de băieţi „Gheorghe Tofan” din Cernăuţi str. Ştefan cel Mare 
Справ : 354; 1873-1886 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 21;1899-1927 рр. 
Класні журнали і табелі успішності учнів 

 
Опис 2 
Справ: 50;1911-1928 рр. 
Класні журнали і табелі успішності учнів 

 
Опис 3 
Справ: 283;1894-1935 рр. 
Класні журнали і табелі успішності учнів. Тижневий журнал реєстрації проведених 
учителями занять в   V−VІ класах за 1922−1925 рр. Журнали реєстрації відвідування 
дітьми дитячого садку при школі (1925−1926, 1927−1935).  
Списки учнів школи (1927). 
 
 
Ф.250. П’ятикласна  жіноча школа в м.Чернівці по вул.Святої Трійці  



5-klassige Frauen Volksschule in der Dreifaltigkeitsgasse in Czernowitz 
Справ : 44; 1906-1913 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 44;1906-1913 рр. 
Класні журнали (1906-1914). 
Протоколи засідань вчительської ради (1913).Особові листи вчителів (1906,1909,1912). 
 
 
Ф.251. П’ятикласна чоловіча школа в м. Чернівці по вул. Штефан чел 
Маре  
Şcoala primară de băeţi de 5 clase din Cernăuţi str. Ştefan cel Mare 
Справ : 10; 1919-1922 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 10;1919-1922 рр. 
.  Класні журнали 
 
 
Ф.252. Початкова шестикласна жіноча школа по вул. Дж. Мірческу м. 
Чернівці  

Şcoala primară de fete de 6 clase din Cernăuţi str. General Mircescu 

Справ : 3; 1918-1935 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 10;1918-1935 рр. 
Журнали успішності учнів ІІІ класу (1922). Журнали відвідувань дітьми дитячого садку 
при школі (1932−1935).  
 
 
Ф.253. П’ятикласна народна школа в м.Чернівці   
5-klassige Volksschule  in Czernowitz 
 
Справ : 5; 1903-1904 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 5;1903-1904 рр. 
Класні журнали 
 
 
Ф.254. Православна чоловіча школа м. Чернівці  
Griechisch-orientalische  Knabenschule in Czernowitz 
Справ : 145; 1790-1919 рр. 



 
Опис 1 
Справ: 99;1869-1906 рр. 
Журнали обліку успішності та відвідування учнів, реєстрації практичних занять на 
отримання вчительських посад 

 
Опис 2 
Справ: 46;1790-1919 рр. 
Накази міської шкільної ради про порядок вивчення румунської та української мов (1901).  
 
 
 
Ф.255. Початкова базова школа при чоловічому педагогічному училищі  
Şcoala primară de aplicaţie de pe lângă Şcoala normală de băieţi 
Справ : 43; 1854-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 42;1854-1939 рр. 
Журнали обліку успішності та відвідування учнів 

 
Опис 2 
Справ: 1;1939-1940 рр. 
Журнали обліку успішності та відвідування учнів першого класу за 1939/1940 учбові роки. 
 
 
Ф.256. Початкова жіноча державна школа № 8 „Софія Штефанович” по 
вул. Дж. Мірческу в м. Чернівці  
Şcoala primară de fete № 8 „Sofia Ştefanovici” din Cernăuţi str. General 
Mircescu 
Справ :21; 1934-1942 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 6;1935-1938 рр. 
Журнали обліку успішності та відвідування учнів 

 
Опис 2 
Справ: 3;1938-1939 рр. 
Журнали обліку успішності та відвідування учнів 

 
Опис 3 
Справ: 11;1934-1938 рр. 
Журнали обліку успішності та відвідування учнів 



 
Опис 4 
Справ: 1;1941-1942 рр. 
Журнали реєстрації проведених викладачами занять. 
 
 
 
Ф.257. Жандармський пост у с.Комарівці Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Comăreşti 
Справ :1; 1932 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 1;1932 рр. 
Протоколи розслідувань заяв лісничих про крадіжку ліса та палива 
 
 
Ф.258. Чоловіча  шестикласна початкова школа № 10 „Михай Кісанович” 
м.Чернівці  
Şcoala primară de 6 clase de băeţi № 10 „Mihai Kisanovici” în Cernăuţi 
Справ :356; 1876-1938 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 284;1885-1938 рр. 
Обіжники Міністерства освіти Румунії про створення ХІV Окружного шкільного 
інспекторату Буковини,  організацію приватних ремісничих шкіл (1923). 
 Табелі успішності та відвідування учнів .Класні журнали , журнали реєстрації відвідувань 
дітьми дитячих садків. Характеристика дітей дитячого садку 
 

Опис 2 
Справ: 72;1876-1938 рр.  
Табелі успішності та відвідування учнів . Класні журнали . 
 
 
Ф.259. Жіноча початкова  школа „Олтя Доамна” по вул. Штефана 
Великого м. Чернівці  
Şcoala primară de fete „Oltea Doamna” din Cernăuţi, str. Ştefan cel Mare 
Справ :265; 1918-1938 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 159;1918-1934 рр. 
Класні журнали, журнали обліку успішності учнів. Журнали обліку пройдених занять.   

 
Опис 2 
Справ: 27;1921-1938 рр. 
Класні журнали, журнали обліку успішності учнів.   



 

Опис 3 
Справ: 79;1920-1935 рр. 
Класні журнали, журнали обліку успішності учнів.   
 
 
Ф.260. Початкова жіноча школа № 18 „Єлена Попович Логотеті” по вул. 
Єпіскопa Хереску м. Чернівці  
Şcoala primară de fete № 18 „Elena Popovici Logoteti” din Cernăuţi str. 
Episcop Herescu 
Справ :33; 1918-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 30;1918-1939 рр. 
Протоколи засідань педагогічної ради , шкільних зборів . 
  Класні журнали і табелі успішності учнів. 
  Списки учителів. Відомості на виплату заробітної плати учителям 

 
Опис 2 
Справ: 2;1935-1940 рр. 
Класні журнали і табелі успішності учнів 

 
Опис 3 
Справ: 1;1939-1940 рр. 
Журнал обліку успішності учнів. 
 
 
Ф.261. Початкова змішана державна школа в комуні Василів  

Şcoala primară mixtă de stat în comuna Vasilău  

Справ :8; 1936-1939 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 8;1936-1939 рр. 
Журнали відвідувань та табелі успішності учнів. 
 
 
Ф.262. Народна школа в комуні Верхні Петрівці  

Şcoala primară mixtă  de stat Pătrăuţi de Sus 

Справ :98; 1875-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 7;1934-1939 рр. 
Журнали відвідувань та табелі успішності учнів. 



 
Опис 2 
Справ: 74;1875-1940 рр. 
Журнали відвідувань та табелі успішності учнів 

 
Опис 3 
Справ: 1;1922-1923 рр. 
Журнали відвідувань та табелі успішності учнів. 

 
Опис 4 
Справ: 16;1941-1944 рр. 
Журнали відвідувань та табелі успішності учнів. Особовий аркуш вчителя Бежана В. 
 
Ф.263.Початкова державна змішана школа в комуні Білоусовка  

Şcoala primară mixtă de stat în comuna Belousovca 

Справ :28; 1919-1940,1941-1942 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 2;1933-1934 рр. 
Класний журнал.  
 

Опис 2 
Справ: 24;1919-1940 рр. 
Класний журнал.  
 

Опис 3 
Справ: 2;1941-1942 рр. 
Класний журнал.  
 
 
Ф.264. Початкові змішані школи комуни Їжівці та хуторів 
Урсоая−Пирлітура, Їжівці -Центр та Микулич Сторожинецького повіту  
Şcolile primare din cătuneleUrsoaia-Pârlitura, Igeşti-Centru şi Miculici 
comuna Igeşti 
Справ :108; 1914-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 30;1924-1940 рр. 
Обіжники та повідомлення Сторожинецького повітового шкільного ревізорату про 
планування шкільної роботи, відкриття курсів із вивчення румунської мови для населення, 
обов’язкове відвідування учнями церкви, призначення, переміщення та надання відпусток 
учителям (1924−1935) 
. Табелі та журнали обліку успішності учнів. Розклад учбових занять. 



 
Опис 2 
Справ: 9;1924-1940 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів. 

 
Опис 3 
Справ: 41;1914-1940 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів 

 
Опис 4 
Справ: 15;1941-1944 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів 

 
Опис 5 
Справ:13;1941-1944 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів 
 
 
Ф.265. Початкова державна змішана школа в с. Фундоая комуни Верхні-
Петрівці над Серетом  
Şcoala primară mixtă de stat în satul Fundoaia comuna Pătrăuţi de Sus pe 
Siret  
Справ :81; 1914-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 25;1920-1940 рр. 
Обіжники та інструкції ХІV Окружного шкільного інспекторату Буковини про порядок 
проведення виховної роботи з учнями, створення  шкільних гуртків, дитячих садків, 
надання матеріальної допомоги бідним учням .  
Акти інспекційних перевірок діяльності початкових шкіл Сторожинецького повіту  
Класні журнали, журнали та табелі обліку успішності учнів.  
Заяви жителів комуни Верхні-Петрівці про видачу свідоцтв про закінчення школи . 
Листування з примарією комуни Верхні-Петрівці про проведення перепису дітей 
шкільного та дошкільного віку . 

Опис 2 
Справ: 27;1919-1940 рр. 
Класні журнали 

 
Опис 3 
Справ: 5;1918-1942 рр. 
Класні журнали, журнали та табелі обліку успішності учнів 

 
Опис 4 
Справ: 23;1941-1943 рр. 



Класні журнали, журнали та табелі обліку успішності учнів 

 
Опис 5 
Справ: 1;1943-1944 рр. 
Класні журнали 
 
Ф.266. Окружна школа водіїв, м. Чернівці  

Şcoala regională de conductori de automobile, Cernăuţi 

Справ :5;1939-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 5;1939-1940 рр. 
Особові справи учнів школи.  
 
 
Ф.267. Чернівецька спеціальна технічно-індустріальна школа „Технікум” 
м. Чернівці 
Şcooala specială tehnico-industrială „Technicum” în Cernăuţi 
Справ :29;1924-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 15;1924-1940 рр. 
Програми та плани занять з учнями.  Табелі успішності учнів.       

 
Опис 2 
Справ: 14;1925-1940 рр. 
Програми та плани занять з учнями.  Табелі успішності учнів.  
 
 
Ф.268. Чернівецька державна спеціальна школа-інтернат для сліпих та 
глухонімих дітей м. Чернівці 
Institutul de orbi şi surdo-muţi, Cernăuţi 
Справ :29;1924-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 29;1919-1940 рр 
Обіжники ХІV окружного шкільного інспекторату про відкриття підготовчих курсів при 
школі, проведення іспитів, планування роботи, відпуск коштів та урегулювання школи. 
Звіти шкільного комітету про роботу за 1938 р. Фінансовий звіт за 1938 р. Кошториси 
витрат на утримання школи на 1928-1940 р. 
Особисті справи учнів.  
Відомості на виплату зарплати учителям (1927).     

Опис 2 
Справ: 20;1910-1940 рр 
Список  вчителів .Список учнів інституту за 1910−1911 учбовий рік. 



Відомості про здачу іспитів учнями. Заяви вчителів. Журнал запису занять. 
 
 
Ф.269. Дитячий садок при початковій школі „Олтя Доамна” по вул. 
Штефана Великого м. Чернівці 
Grădina de copii pe lângă şcoala primară de fete „Oltea Doamna” din Cernăuţi str. Ştefan 
cel Mare 
Справ :5;1927-1930 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 5;1927-1930 рр 
Журнали відвідування дітьми садку. 
 
 
Ф.270. Чернівецьке повітове фінансове управління  
Administraţia financiară a judeţului Cernăuţi 
Справ :242;1918-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 179;1918-1940 рр 
Декрет-закон Румунії про дотримання фінансової дисципліни державними установами.  
Доповідь голови Ради Міністрів Румунії про функції та компетенцію податкових органів 
(1938). 
Акти про оподаткування, обстеження фінансової діяльності підприємств, застосування 
штрафних санкцій.  
Пенсійні справи.  
Справа про покладення штрафів.  
Рішення про звільнення працівників. 

 
Опис 2 
Справ: 15;1921-1939 рр. 

Журнали обліку платників податків та уплати податків 
 

Опис 3 
Справ: 34;1941-1944 рр. 
Циркуляри Міністерства фінансів Румунії, Директорату румунізації, колонізації та 
інвентаризації про порядок оподаткування підприємств харчової промисловості, 
утримання комунальних податків, призов у армію, облік майна, яке перейшло у власність 
румунської окупаційної влади (1942). 
Положення про сбір комунальних податків.  
Справи з розгляду заяв власників торгівельних та промислових фірм про зменшення 
податків. 

 
Опис 4 
Справ: 11;1941-1944 рр. 
Угоди купівлі – продажу нерухомого майна та оренди приміщень 



Опис 5 
Справ: 3;1941-1943 рр. 
Справи про зменшення податків. Список землевласників комун. 
 
 
Ф.271. Чернівецька крайова судова прокуратура  
K.k.Staatsanwaltschaft. Czernowitz 
Справ :202;1899-1918 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 202;1899-1918 рр. 
Обвинувальні акти та доповідні записки про склад злочинів підсудних.  
Листування з Міністерством  юстиції про нагляд за видавництвом газет. 
Статистичні звіти про діяльність прокуратури (1856, 1857). 
Облікові картки засуджених.  
Списки присяжних засідателів, списки періодичних видань, заборонених в судовому 
порядку. 
 
 
Ф.272.Чернівецька окружна фінансова прокуратура  
Procuratura de finanţe, Cernăuţi 
Справ :2213;1918-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 2160;1918-1940 рр. 
Накази Міністерства юстиції про призначення адвокатів фінансової прокуратури та 
листування з особового складу.   
Справи з нагляду за дотриманням фінансового законодавства державними установами, 
відомствами, фінансовими органами, релігійними установами, приватними особами, про 
накладення та зняття секвестру, іпотеки. 
Листування з державними установами Буковини з питань оподаткування, встановлення 
прав власності на майно, оренди, видачі дозволів на створення промислових і 
комерційних підприємств, успадкування.  
Списки службовців. 
 Кошториси витрат 

 
Опис 2 
Справ: 53;1919-1934 рр. 
Справи з нагляду за дотриманням фінансового законодавства державними установами, 
відомствами, фінансовими органами, релігійними установами, приватними особами, про 
накладення та зняття секвестру, іпотеки, експропріацію земельних ділянок.  
Справи про управління благодійним фондом в с. Чортория 
 
 
Ф.273.Нотаріус Амброс Отто в м. Чернівці  
Notar Ambros Otto in Czernowitz 
Справ :382;1877-1892 рр. 



 
Опис 1 
Справ: 6;1881-1889 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести.  

Книги реєстрації документів, що надійшли до Крайового та повітових судів, нотаріальних 
дій, записів опротестованих векселів.  

Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвідчені акти.    

 
Опис 2 
Справ: 376;1877-1892 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести.  

Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвідчені акти.    

 
 
Ф.274. Державна жіноча гімназія “Олтя Доамна” в м. Чернівці  

Gimnaziul de fete “Oltea Doamna”, Cernăuţi 

Справ :168;1898-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 168;1898-1940 рр. 
Директивні вказівки 14- окружного шкільного інспекторату про організацію навчального 
процесу (1934-1936, 1938-1939).  
Протоколи засідань шкільного комітету. 
Звіти про навчально-педагогічну діяльність (1902-1907, 1911-1912, 1934-1935), 
статистичні звіти (1898-1910, 1920-1921), фінансові звіти. 
Книги наказів, класні журнали, бюджет ліцею.  
Особові справи учнів.  
Відомості нарахування заробітної плати викладачам ліцею.   
 
 
Ф.275. Хотинське повітове фінансове управління  
Administraţia financiară a judeţului Hotin 
Справ :863;1922-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 49;1922-1936 рр. 
Директивні вказівки Міністерства фінансів Румунії про порядок утримання податків. 
Циркуляри Хотинського фінансового управління про перепис власників нерухомого 
майна.  



Акти інспекційних перевірок діяльності підприємств Хотинського повіту, сплати 
податків. Фінансові звіти. Листування з директорами шкіл комун Хотинського повіту, 
податковими агентами, пенсійною касою про виплату пенсій жителям повіту,  
застосування штрафних санкцій.  
Апеляційні справи про зниження  розміру та звільнення від податків.  
Справи про оподаткування жителів комун Хотинського повіту, сплату пенсій, видачу 
свідоцтв про майновий стан, продаж лісоматеріалів (1912-1913).  
Журнали реєстрації рішень з фінансових питань, платників податків, інвалідів, вдовиць, 
сиріт. 

 
Опис 2 
Справ: 808;1941-1944 рр. 
Акти інспекційних перевірок діяльності підприємств Хотинського повіту, сплати 
податків.  
Фінансові звіти. Листування з директорами шкіл комун Хотинського повіту, податковими 
агентами, пенсійною касою про виплату пенсій жителям повіту,  застосування штрафних 
санкцій.  
Апеляційні справи про зниження  розміру та звільнення від податків. Справи про 
оподаткування жителів комун Хотинського повіту, сплату пенсій, видачу свідоцтв про 
майновий стан, продаж лісоматеріалів (1912-1913).  
Журнали реєстрації рішень з фінансових питань, платників податків, інвалідів, вдовиць, 
сиріт ІІ-ої Світової війни, яким сплачувалась пенсія (1942-1943), землевласників (1911-
1941) 
 

Опис 3 
Справ: 5;1941-1944 рр. 
Журнали обліку громадян повіту платників податків.   
Відомості нарахування зарплати службовцям. 
 

Опис 4 
Справ: 1;1942-1943 рр. 
Справа з розгляду заяви власника млина м. Бричани про сплату податку. 
 
 
Ф.276. Державний жіночий ліцей „Юлія Хашдеу” м. Хотин Хотинського 
повіту  
Liceul de stat de fete din Hotin „Iulia Haşdeu”, judeţul Hotin 
Справ :460;1904-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 182;1904-1940 рр. 
Журнали обліку успішності учнів. Журнали розкладу уроків . Табелі успішності учнів. 
Посвідчення про закінчення ліцею.  
Особові справ викладачів. Відомості нарахування зарплати. 

 
Опис 2 
Справ: 278;1941-1944рр. 
Акти інспекторських перевірок.  



Протоколи засідань шкільної ради.  
Журнали обліку успішності учнів. Особові справи учнів. 
 
Ф.277. Школа з підготовки вчителів (жіноча) „Марія Войкіца” м. 
Чернівці   
Şcoala normală de fete „Maria Voichiţa”, Cernăuţi 
Справ :422;1874-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 140;1874-1940 рр. 
Обіжники, розпорядження та директивні вказівки Крайової шкільної ради.  
Протоколи засідань педагогічної ради , конференцій , засідань комітету школи .  
Журнали обліку успішності учнів. Журнали розкладу уроків. Табелі успішності учнів . 
Заяви учнів про прийом до школи, допуск до іспитів та видачу свідоцтв.  
Відомості на виплату заробітної плати викладачам та адміністративно-технічному  
персоналу . Списки учнів із зазначенням оцінок, отриманих на іспитах в 1874-1875 рр. 

Опис 2 
Справ: 272;1841-1944 рр. 
Обіжники, розпорядження та директивні вказівки ХІV окружного шкільного інспекторату 
про організацію учбового процесу призначення, переміщення та надання відпусток 
викладачам школи, повернення майна, вивезеного до Румунії в 1944 р. 
 Протоколи засідань педагогічної ради , конференцій , засідань комітету школи . Журнали 
обліку успішності учнів.  
Книга реєстрації інспекторських перевірок школи. Бюджети . Фінансовий звіт за червень  
1940 р. та за березень 1942 р 

 
Опис 3 
Справ: 2;1943 рр. 
Заяви викладачів про надання відпусток. 

 
Опис 4 
Справ: 2;1943-1944 рр. 
Відомості нарахування зарплати. Контрольні роботи. 

 
Опис 5 
Справ: 6;1941-1944 рр. 
Книга  розпоряджень та повідомлень директора школи персоналу школи.  
Журнали обліку  успішності учнів.  
 
 
Ф.278. Секція жандармерії в комуні Маршинці Хотинського повіту  
Secţia de jandarmi în comuna Marşenţi 
Справ :1;1939 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 1;1939 рр. 



Протоколи розслідування кримінальних  злочинів. 
 
 
 
 
Ф.279. Фінансовий відділ Міністерства юстиції на Буковині  

Secţia de finanţe a Ministerului de justiţie în Bucovina 

Справ :354;1919-1927 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 312;1919-1924 рр. 
Повідомлення Директорату фінансів на Буковині про ліквідацію Генерального 
секретаріату фінансів та створення повітових фінансових відділів.  
Листування з Міністерством юстиції, Чернівецьким повітовим трибуналом, Вашківецьким 
змішаним судом з фінансових  питань.  
Атестаційно-фінансові справи службовців судових установ Буковини.   
Виправдні документи на витрату грошових коштів судовими установами. Відомості з 
особового складу. 
Особові листки суддів та службовців судових установ Буковини. 
Списки службовців та радників трибуналів.  Відомості нарахування зарплати працівникам 
судів та в’язниць. 

Опис 2 
Справ: 42;1920-1927 рр. 
Відомості нарахування зарплати працівникам судів та в’язниць. 

 
 
Ф.280. Чернівецька окружна палата праці  
Camera de muncă, Cernăuţi 
Справ :19098;1924-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 17406;1933-1943 рр. 
Особові справи робітників приватних промислових підприємств. 

 
Опис 2 
Справ: 264;1933-1943 рр. 
Особові справи робітників приватних промислових підприємств. 

 
Опис 3 
Справ: 112;1933-1943 рр. 
Особові справи робітників приватних промислових підприємств  
Протоколи засідань Палати праці. Книги обліку затверджених трудових угод. 



 
Опис 4 
Справ: 81;1924-1940 рр. 
Списки приватних виробників. Протоколи засідань Палати праці. 

 
Опис 5 
Справ: 15;1928-1940 рр. 
Списки приватних виробників. Протоколи засідань Палати праці. 

 
Опис 6 
Справ: 80;1933-1940 рр. 
Справи про надання професійних книжок виробникам. 

 
Опис 7 
Справ: 196;1941-1943 рр. 
Справи про надання дозволів виробникам на здійснення професійних обов’язків, надання 
трудових книжок.  
Особові справи виробників. 

 
Опис 8 
Справ: 8;1941-1943 рр. 
Особові справи виробників. Заяви виробників про надання дозволів на здіснення 
професійних обов’язків. 

 
Опис 9 
Справ: 115;1941-1944 рр. 
Особові справи виробників 

 
Опис 10 
Справ: 820;1941 рр. 
Особові справи виробників.  
Протоколи засідань палати.  
Угоди між учнями та підприємцями про навчання. 
 
 
Ф.281. Жандармський пост села Калинівці Сторожинецького повіту 
Postul de jandarmi  Călineşti, judeţul Storojineţ 
Справ :1;1940 р. 

 
Опис 1 
Справ: 1;1940 р. 
  Протокол про порушення громадського порядку здійснений мешканцем села . 
 



Ф.282. Каса соціального страхування м.Чернівці  
Casa asigurărilor sociale, Cernăuţi 
Справ :6215;1918-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 2318;1918-1940 р. 
Документи про створення страхової каси.  
Постанови Міністерства праці, охорони здоров'я та соціального забезпечення про приз-
начення та сплату пенсій і надання матеріальної допомоги застрахованим робітникам і 
службовцям, розмір внесків застрахованих від нещасних випадків, встановлення ренти 
інвалідам праці. Директивні вказівки Міністерства праці, охорони здоров'я та соціального 
забезпечення про боротьбу із висипним тифом.  
Акти санітарного обстеження підприємств міста лікарями.  
Статистичні  відомості про смертність застрахованих. 
Справи з позовів підприємців про зняття штрафів накладених за порушення законів.  
Справи з позовів робітників про виплату грошової компенсації за отримані каліцтва. 
Відомості про сплату страхових внесків.  
Відомості на виплату зарплати.  
Страхові книжки та картки робітників. 

 
Опис 2 
Справ: 104;1919-1940 р. 
Картки обліку отриманої допомоги громадянами. Особові рахунки підприємців. 
Протоколи засідань адміністрації каси. 

 
Опис 3 
Справ: 2185;1941-1944 р. 
Книги обліку приватних, промислових, торгівельних підприємств.  
Справи про  стягнення заборгованості.  
Відомості про сплату страхових внесків. Справи про призначення допомоги та пенсій. 
Фінансові звіти. Виправдальні документи про витрату коштів. 

 
Опис 4 
Справ: 171;1941-1944 р. 
Страхові книжки робітників приватних підприємств. Відомості на виплату страхових 
внесків. 

 
Опис 5 
Справ: 198;1942-1944 р. 
Відомості на виплату страхових внесків. Виправдальні документи про витрату коштів. 

 
Опис 6 
Справ: 835;1941-1944 р. 
Протоколи засідань адміністрації каси соціального страхування судової, медичної комісії 
про встановлення інвалідності, накладення секвестру на майно боржників каси.  



Рішення судової комісії каси соціального страхування про застосування штрафних санкцій 
до підприємців за порушення правил страхування робітників,  несвоєчасну сплату 
страхових внесків. Книги  обліку великих і малих промислових і торгових підприємств, 
реєстрації   власників приватних підприємств м. Чернівців і Чернівецького повіту (1941-
1944).  
Пенсійні справи. Страхові книжки. 

 
Опис 7 
Справ: 70;1941-1944 р. 
Лікарняні аркуші. Справи з позовів підприємців про зняття штрафів накладених за 
порушення законів. Облікові аркуші застрахованих осіб. Страхові книжки. 

 
Опис 8 
Справ: 215;1941-1944 р. 
Страхові книжки застрахованих осіб. 

 
Опис 9 
Справ: 108;1941-1944 р. 
Справи про призначення пенсій. 

 
Опис 10 
Справ: 11;1941-1943 р. 
 Листування з центральною касою соціального страхування про сплату страхових 
внесків. 
 
 
Ф.283. Канцелярія Чернівецького губернатора   
Справ :510;1914-1917 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 445;1914-1917 рр. 
Постанови, директиви, накази, розпорядження, циркуляри, протоколи, акти, статистичні 
зведення з політичних та економічних питань канцелярії Чернівецького губернатора.  
Рапорти поліцейських, околодочних наглядачів про стан злочинності на території повітів 
Чернівецької губернії та м. Чернівці.  
Звіти про надходження і витрачання коштів структурними підрозділами канцелярії 
Чернівецького губернатора і управліннями повітів.  
Відомості  про стан і діяльність промислових підприємств Чернівецької губернії, урожай 
зернових культур, епідемій інфекційних захворювань, епізоотій, стан в'язниць 
Чернівецької губернії, відновлення занять в учбових закладах Чернівецької губернії. 
Листування з Міністерством внутрішніх справ Росії, військовим генерал-губернатором 
областей Австро-Угорщини, військовим генерал-губернатором Галичини, головним 
начальником постачання армій Південно-Західного фронту, начальником військово-
санітарного управління Південно-Західного фронту, Кам'янецьПодільським губернатором, 
санітарним управлінням військових частин, Львівським градоначальником, 
поліцмейстером м. Чернівці, Чернівецьким магістратом, начальником Буковинського 
відділу Південно-Західної залізниці, начальниками повітів Чернівецької губернії з 



військових, адміністративних і релігійних питань, про кордони Чернівецької губернії, 
передачу Чернівецької в'язниці цивільній владі, мобілізацію населення на примусові 
роботи, облік і охорону майна в маєтках, на заводах, у майстернях, магазинах, аптеках, 
покинутих власниками, реквізицію покинутого майна (продуктів харчування, фуражу) для 
потреб армії, видачу зернових позик селянам, компенсацій громадянам за збитки під час 
бойових дій, допомогу населенню, санітарний і епідеміологічний стан повітів; описи 
рухомого і нерухомого майна, яке належало австрійським владним структурам, приватним 
особам, що виїхали до  Австрії.  
Справи про встановлення таємного нагляду за особами, підозрюваними в протидії 
російському уряду, висилку вглиб Росії осіб, ворожо налаштованих проти російської 
влади, у  зв'язку з австрійськими військами, шпигунстві, грабіжництві, розбійних нападах, 
вбивствах,  розшук дезертирів, накладання штрафів за порушення постанов військового 
часу, ремонт шосейних доріг і мостів. 
 Списки населених пунктів Чернівецької губернії, уніатських церков і священиків; 
документи з особового складу службовців канцелярії Чернівецького губернатора, 
повітових управ, повітових управлінь, поліції, околодків. 

 
Опис 2 
Справ: 65;1915-1917 рр. 
Справи про встановлення таємного нагляду за особами, підозрюваними в протидії 
російському уряду, висилку вглиб Росії осіб, ворожо налаштованих проти російської 
влади, у  зв'язку з австрійськими військами, шпигунстві, грабіжництві, розбійних нападах, 
вбивствах,  розшук дезертирів, накладання штрафів за порушення постанов військового 
часу, ремонт шосейних доріг і мостів.  
Відомості нарахування зарплати. 
 

 
Ф.284. Чернівецький повітовий трудовий суд  
Camera judeţeană de muncă, Cernăuţi 
Справ :7202;1933-1941,1942-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 5965;1933-1940 рр. 
Листування з Міністерством праці та палатою праці з питань роботи суду.  

Судові справи про вирішення трудових конфліктів, несплату заробітної плати, пенсій . 

Опис 2 
Справ: 1078;1933-1940 рр. 
Судові справи про вирішення трудових конфліктів, несплату заробітної плати, пенсій . 

 
Опис 3 
Справ: 135;1933-1939 рр. 
Судові справи про вирішення трудових конфліктів, несплату заробітної плати, пенсій . 

 
Опис 4 
Справ: 24;1942-1944 рр. 
Судові справи про вирішення трудових конфліктів, несплату заробітної плати, пенсій 
.Судові справи з порушення правил торгівлі 



 
Ф.285. Десятий  Окружний   інспекторат   праці   та   соціального   
забезпечення м. Чернівці  
Regiunea a X-a a inspectoratului muncii şi ocrotirilor sociale din Cernăuţi 
Справ :105;1919-1938 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 105;1919-1938 рр. 
Закон про порядок ведення боротьби з бродяжництвом і жебрацтвом (1921). Статути 
культурно-освітніх і благодійних товариств (1921-1925). Проект положення про створення 
школи і спілки глухонімих дітей, створення фонду стипендій для студентів університету.  
Справи про реєстрацію благодійних фондів, видачу дозволів на відкриття притулків для 
сиріт, збирання пожертвувань.  
Фінансові звіти благодійних товариств (1918-1935).  
Листування з Міністерством праці та соціального забезпечення, примаріями та 
префектурами повітів, дирекцією поліції, Генеральним Директоратом внутрішніх справ, 
дирекцією окружного банку про виділення коштів на утримання сиріт, допомогу 
інвалідам війни, збирання пожертвувань, нагляд за діяльністю благодійних товариств та 
установ.   
  
 
 
  
Ф.286. Генеральний санітарний інспекторат Буковини м. Чернівців  

Inspectoratul general sanitar al Bucovinei,  Cernăuţi 

Справ :1885;1918-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 944;1919-1940 рр. 
Постанови Міністерства праці, охорони здоров'я та соціального забезпечення про строки 
навчання в акушерській школі, порядок безкоштовного харчування медпрацівників. 
Циркуляри Міністерства праці, охорони здоров'я та соціального забезпечення про 
закріплення комун за санітарними дільницями, боротьбу з алкоголізмом, складання звітів 
про народжуваність і смертність населення за 1920-1927 рр., контроль за якістю продуктів 
харчування та спиртних напоїв, призначення на роботу та виплату пенсій медичному 
персоналу, порядок видачі дозволів на відкриття промислових підприємств, порядок 
одержання  державних позик, щеплення проти дифтерії,  обстеження осіб демобілізованих 
з армії.  
Протоколи засідань Чернівецької повітової ради гігієни, засідань Чернівецької міської 
ради гігієни про обстеження спиртових заводів на території Буковини, проведення лабора-
торних аналізів продуктів харчування, створення повітових санітарних рад гігієни та 
обстеження торгових і промислових підприємств, санітарне обстеження учбових закладів, 
прийом екзаменів у випускниць Чернівецької акушерської школи, роботу дільничних 
лікарів, стан епідеміологічних захворювань у комунах, повітах, захворювань на 
дизентерію, санітарне обстеження населення комун Чернівецького повіту.  
Статистичні звіти про роботу санітарних дільниць, лікарень, лікарів, акушерів-гінекологів,  
судової медичної експертизи, результати аналізів якості продуктів харчування у м. 
Чернівцях, захворювання тифом, подагрою, смертність населення від хвороб, кількість 



глухонімих, щеплення проти віспи у повітах Буковини, міграцію населення у містах 
Буковини,  смертність дітей. Статистичні таблиці вакцинації і ревакцинації населення.  
Особові справи та кваліфікаційні аркуші службовців санітарних установ . Відомості 
нарахування зарплати. 

 
Опис 2 
Справ: 711;1919-1940 рр. 
Звіти про діяльність інспекторату та повітових відділів. Відомості про кількість 
захворювань на Буковині.  
Особові справи та кваліфікаційні аркуші службовців санітарних установ  
Відомості нарахування зарплати. 

 
Опис 3 
Справ: 205;1920-1941 рр. 
Звіти про діяльність інспекторату та повітових відділів. Відомості про кількість 
захворювань на Буковині.  
Бюджети лікарень та санітарних установ на 1920 рік.  
Особові справи та кваліфікаційні аркуші службовців санітарних установ . Відомості 
нарахування зарплати. 
 

Опис 4 
Справ: 25;1919-1922.1941 рр. 
Звіти про діяльність інспекторату та повітових відділів. Відомості про кількість 
захворювань на 

 Буковині. 

 Списки працівників інспекторату. 

 
 
Ф.287. Чернівецький окружний зоотехнічний санітарно-ветеринарний 
інспекторат  
Inspectoratul regional zootehnic, sanitar şi veterinar, Cernăuţi 
Справ :3774;1918-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 3490;1919-1940 рр. 
Постанови Міністерства землеробства та державного майна про функцію і компетенцію 
ветеринарних інспекторів (1923), відміну заборони на торгівлю худобою, накладання 
штрафів за порушення санітарних правил, за утримання собак. Накази Міністерства 
землеробства та державного майна, міністраделегата Буковини, Палати землеробства про 
призначення  ветеринарних інспекторів, порядок експорту худоби за кордон, 
використання пасовиськ, вирощування племінної худоби. Інформаційні бюлетені 
Міністерства землеробства та державного майна про внутрідержавні та міжнародні ціни 
на худобу та сільськогосподарські продукти (1922).  
Протоколи засідань спеціальної комісії про розподіл серед населення племінних коней. 
 Звіти про діяльність інспекторату. Акти повітових та дільничних ветеринарних лікарів 
про результати обстеження худоби в Чернівецькому повіті, випадки епізоотій, обстеження 
експортної  худоби.  



Статистичні відомості про епізоотії, кількість проданої худоби, експорт м'яса, виробів 
фабрик з виготовлення ковбас,  домашньої птиці. Листування з Міністерством 
землеробства і державного майна, примарією м.Чернівців про забезпечення міського 
населення м'ясом і м'ясопродуктами, вирощування племінної худоби, перевірку 
санітарного стану молочних ферм, продаж коней , призначення ветеринарних лікарів. 

Опис 2 
Справ: 256;1920-1940 рр. 
Акти повітових та дільничних ветеринарних лікарів про результати обстеження худоби в 
Чернівецькому повіті, випадки епізоотій, обстеження експортної  худоби. 
 Листування з Міністерством землеробства і державного майна, примарією м. Чернівців 
про забезпечення міського населення м'ясом і м'ясопродуктами, вирощування племінної 
худоби, перевірку санітарного стану молочних ферм, продаж коней , призначення 
ветеринарних лікарів. Статистичні звіти.  
Особові справи лікарів. Списки працівників. 

 
Опис 3 
Справ: 26;1922-1937 рр. 
Книги реєстрації випадків хвороб. Книги реєстрації вхідної та вихідної документів. 

 
Опис 4 
Справ: 6;1941-1944 рр. 
Списки  службовців. Штатні розписи. Відомості нарахування зарплати. Функціональні 
обов’язки. 

 
Опис 5 
Справ: 1;1942рр. 
Звіт про діяльність ветеринарного відділу дільниці Кучур-Маре. 
 
Ф.288.Нотаріус Козаченко Іоaн в м. Хотин  
Notar Ioan M. Cozacenco în or. Hotin 
Справ :46;1928-1938рр. 

 
Опис 1 
Справ: 46;1928-1938 рр. 
Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна, 
вексельні протести, свідоцтва про закінчення вищих та середніх учбових закладів, 
початкових та професійних шкіл, свідоцтва та патенти на право практикувати  за фахом, 
на оренду та наймання помешкань 
 
 
Ф.289. Чернівецька окружна психіатрична лікарня  
Spitalul de boli mintale şi nervoase Cernăuţi 
Справ :880;1920-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 103;1920-1940 рр. 



Акти приймання хворих до лікарні. Історії хвороб.  
Списки та особові справи працівників лікарні. 

 
Опис 2 
Справ: 641;1941-1944 рр. 
Накази, циркуляри та рішення румунської влади.  
Листування з установами з питань організації роботи лікарні. 
 Доповідь адміністрації лікарні про відкриття при лікарні виділення для лікування 
поранених та виділення приміщення під відділеня.  
Історії хвороб. 
 

Опис 3 
Справ: 52;1941-1944 рр. 
Статистичні відомості про рух хворих. Списки хворих та службовців.  
Відомості військово – лікарняної комісії про підсумки перевірок стану здоров’я 
поранених. Історії хвороб та поранених. 
 
 
Ф.290. Чернівецький окружний пологовий будинок  

Maternitatea Cernăuţi 

Справ : 1102;1920-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 913;1919-1940 рр. 
Постанови, рішення, накази, директивні вказівки Міністерства охорони здоров’я, 
Генерального санітарного інспекторату про припинення діяльності фельдшерсько-
акушерської школи  (1932), виділення коштів на харчування хворих, затвердження штатів 
фельдшерсько-акушерської школи, безплатне лікування хворих у державних лікарнях 
2−го класу, порядок складання бюджетів і фінансових звітів, розподіл учнів акушерської 
школи після її закінчення, встановлення суми щоденних витрат на харчування хворих по 
класах, статистичну звітність пологового будинку.  
Протоколи засідання комісії по призначенню, переміщенню і звільненню персоналу 
пологового будинку, прийомних і випускних екзаменів, переліки фінансової діяльності 
пологового будинку за 1938 р.  
 Історична довідка  про акушерську школу. Доповідні записки головного лікаря 
пологового будинку про проведення пластичних операцій, розподіл учнів акушерської 
школи по лікарнях для проходження практики. 
Акти про встановлення громадянства, місця прописки і платоспроможність хворих. 
Статистичні відомості про кількість родів і гінекологічних хворих (1919−1939), діяльність 
пологового будинку (1918−1922), кількість інфекційних захворювань в пологовому 
будинку (1931).  
Список підкинутих дітей (1924). Особові справи учнів фельдшерсько-акушерської школи 
(1918−1940).  Історії хвороб.  
Листування з Міністерством охорони здоров’я, Генеральним санітарним інспекторатом, 
слідчим відділом Чернівецького трибуналу, примарією м. Чернівців, санітарною 
дирекцією про виділення коштів на ремонт приміщення, постачання медичної техніці, 
ліків,  палива, сплату заробітної плати викладачам акушерської школи.  
Кошториси витрат. Фінансові звіти. 



 
Опис 2 
Справ: 189;1919-1940 рр. 
Статистичні відомості про кількість родів і гінекологічних хворих , діяльність пологового 
будинку, кількість інфекційних захворювань в пологовому будинку . Списки учнів школи. 
Особові справи учнів фельдшерсько-акушерської школи .  
Посвідчення про закінчення школи. 
Історії хвороб.  
 
 
Ф.291. Секретаріат Міністерства землеробства та державного майна м. Чернівці 

Secretariatul Ministerului agriculturii şi domeniilor, Cernăuţi 

Справ : 35; 1918-1921 рр. 

Опис 1 
Справ: 35;1918-1921 рр. 
 Постанова Міністерства землеробства та державного майна про призначення 
лісних інспекторів (1920).  
 Рапорти про діяльність відділів секретаріату за 1919р., заходи  боротьби з лісними 
шкідливими комахами. Проекти кошторисів на утримання лісотехнічних шкіл у 
м.Радауць, м.Вижниця (1919) та лісного відділу Секретаріату на 1920-1921рр. Статистичні 
дані про кількість епізоотій у комунах за листопад 1919р.  
 Об’ява генерального секретаря Секретаріату Міністерства землеробства та 
державного майна про об'єднання зоотехнічного та санітарно-ветеринарного відділів у 
окружну зоотехнічно-ветеринарну дирекцію при Секретаріаті (1920р.).  
 Листування  з  примарією,   префектурами  та  фінансовими  адміністраціями м. 
Чернівці про фінансування  відряджень ветеринарних лікарів для проведення заходів  
боротьби з епізоотіями, про видачу дозволів на полювання окремим особам за їх заявами. 
 
 
Ф.292.Крайові комісії Буковини в справах відміни та викупу кріпосних 
повинностей  та врегулювання сервітутних питань  
Grundlasten Ablösung und Regulierungs-Landes Kommissionen der 
Bukowina 
Справ : 3776;1853-1914 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 1692;1853-1858 рр. 
Крайова комісія Буковини по відміні та викупу кріпосних повинностей (1853-1858). 
K. k. Grudentlastungs-Ministerial-Kommission in Czernowitz:  
документи встановлення розміру грошової компенсації землевласникам за селянські 
повинності (протоколи, відомості, відомості) 

 
Опис 2 
Справ: 482;1853-1866 рр. 
Дирекція фонду в справах відміни та викупу кріпосних повинностей (1853-1866). 
Bukowiner k.k. Grundentlastungs- Fond Direktion:  



  документи  встановлення розміру грошової компенсації землевласникам за селянські 
повинності (протоколи, відомості, відомості) 

Опис 3 
Справ: 1323;1858-1914 рр. 
Крайова комісія в справах викупу та врегулювання сервітутних справ (1856-1914). 
K. k. Grundlasten –Ablösungs und Regulierungs-Landes Kommission der Bukowina: 
протоколи засідань; документи про розгляд  суперечок про право користування 
земельними ділянками. 

 
Опис 4 
Справ: 279;1853-1914 рр. 
Комісія по виплаті компенсацій за відміну кріпосних повинностей (1856-1914).  
K. k. Landes –Regierung in Grundendlastungs – Sachen in Czernowitz:  
документи з встановлення розміру грошової компенсації землевласникам за селянські 
повинності (протоколи, відомості, відомості) 
 
 
Ф.293. Чернівецька окружна земельна рада м. Чернівці  
Ocolul regional agricol Cernăuţi 
Справ : 14;1921-1930 рр. 

Опис 1 
Справ: 14;1921-1930 рр. 
Обіжники окружної земельної  ради про розведення племінної худоби та представлення  
відомостей про її кількість (1923).  
Справи про забезпечення селян сортовим насінням, експлуатацію земельних ділянок у 
поміщиків (1923).  
Акти та доповідні записки про наділення землею румунських колоністів в комунах 
Чернівецького повіту(1923). 
 Списки селян, отримавших земельні ділянки в оренду (1926-1928).  
Відомості про кількість земельних площ, засіяних сільськогосподарськими культурами 
(1930). 
 
 
Ф.294. Чернівецька філія національного управління румунської кооперації  
Institutul naţional al cooperaţiei române, sucursala Cernăuţi 
Справ : 18;1937 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 18;1937 рр. 
Директивні вказівки та інструкції національного управління румунської кооперації про 
порядок складання звітів, ведення службового листування.  

Акти, відомості та висновки про ревізію споживчих та кредитно-ощадних товариств.  

Справи з нагляду за діяльністю споживчих кооперативів. 

Протоколи загальних зборів членів споживчих кооперативів. 

Списки споживчих кооперативів, які входять до складу філії національного  управління 
румунської кооперації. Фінансові звіти 



Відомості та виправдні документи на проведення торговельних операцій.   

Особові справи службовців.     

 
 
Ф.295. Жандармський пост у с.Ходороуци  

Postul de jandarmi Hodorăuţi 

Справ : 3;1939-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ:3 ;1939-1940 рр. 
Слідчі документи на мешканців комуни, що підозрюються у комунистичної діяльності. 
Угоди з найму приміщеня для жандармського посту. 
 
 
Ф.296. Чернівецький легіон молодіжної монархічної організації "Стража 
Церій" „Straja Ţării“, Legiunea Cernăuţi 
Справ : 35;1937-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ:35 ;1937-1940 рр. 
Протоколи засідань організації "Стража Церій" в комунах Чернівецького повіту. 
 Рапорти керівництва Чернівецького легіону організації "Стража Церій" про призначення і 
переміщення командирів підрозділів, вручення командирам підрозділів довідок про 
закінчення кадрової школи. 
Плани роботи груп організації "Стража Церій" в навчальних закладах м. Чернівці. 
 
 
Ф.297. Акціонерне товариство залізниці Львів-Чернівці-Ясси  
Рrivat Lemberg-Czernowitz-Jassy Eisenbahn-Gesellschaft. Societatea 
anonimă a Сăilor Ferate Leov-Cernăuţi-Iaşi 
Справ : 1208;1862-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ:667 ;1862-1940 рр. 
Статути товариства. Протоколи засідань ради правління товариства , зборів акціонерів. 
Проекти, кошториси, фінансові звіти про будівництво залізничних доріг. Списки 
службовців. Відомості нарахування зарплати працівникам. 

 
Опис 2 
Справ:429 ;1867-1940 рр. 
Протоколи засідань правління товариства. Листування з австрійськими банками з 
експлуатації залізниць. 



 
Опис 3 
Справ:39 ;1870-1940 рр. 
Протоколи загальних зборів акціонерів. Книги реєстрації вхідної та вихідної  
документації. 

 
Опис 4 
Справ:73 ;1864-1938 рр. 
Статут товариства. Протоколи засідань правління товариства. Звіти про діяльність 
товариства. 
 
 
Ф.298. Дирекція обліку та реєстрації нерухомого майна на Буковині  
K.k. Grundsteuer-Evidenzhaltung 
Справ : 122;1862-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ:68 ;1896-1915 рр. 
Листування, відомості про наявність приватних лісових ділянок. 
Журнал реєстрації земельних ділянок  і отриманих прибутків, витяги з журналів реєстрації 
нерухомого майна. 
Плани земельних ділянок,  кадастрові, схематичні, ситуаційні плани населених пунктів 
Буковини. 
Інвентарні описи нерухомого майна.  
Відомості та плани заболочених земельних ділянок 
Оглядові карти державних володінь і володінь Православного релігійного фонду 
Буковини (1907), листи їх обліку. 
 

Опис 2 
Справ:54 ;1820-1913 рр. 
Плани земельних ділянок,  кадастрові, схематичні, ситуаційні плани населених пунктів 
Буковини.  
Оглядові карти державних володінь і володінь Православного релігійного фонду 
Буковини (1907), листи їх обліку 

 
 
Ф.299. Асоціація з розведення племінної худоби  породи „Сімменталь” на 
Буковині  м.Чернівці 
Asociaţia pentru creşterea taurinelor de rasă Simmental din Bucovina, 
Cernăuţi 
Справ : 26, 1930-1939 рр. 

 
Опис 1 
Справ:26 ;1930-1939 рр. 
Відомості та доповідні записки зоотехніків про результати аналізу молока та вирощування  
племінної худоби  (1930-1939). 



Інструкція про порядок вирощування  племінної худоби (1931). 
Статути асоціацій з вирощування  племінної  худоби (1931). 
Річні бюджети за 1931-1939рр. 
Виправдні документи про витрачання грошових коштів на господарські потреби. 
Листування з сільськогосподарською палатою та господарськими підприємствами про 
порядок вирощування худоби, проведення засідань членів асоціації, виділення грошових 
коштів, імпорт та експорт худоби.  
 
 
Ф. 300. Акціонерне товариство експлуатації місцевих залізниць Буковини  
Bukowiner Lokalbahnen 
 Справ : 1588, 1883-1936 рр. 

 
Опис 1 
Справ:706 ;1883-1936 рр. 
Протоколи засідань загальних зборів. Імператорський закон від 31 грудня 1894 р. про 
місцеві залізниці. Директивні вказівки генеральної дирекції  австрійських залізниць про 
встановлення тарифів на перевезення вантажів. 
Положення про будівництво та експлуатацію залізниць акціонерними товариствами 
(1905). 
Статути товариства (1882,1883,1886, 1904). 

 
Опис 2 
Справ:49 ;1883-1919 рр. 
Матеріали про будівництво залізниці Чернівці – Новоселиця (креслення, кошториси, 
листування) , договір про передачу її державі (1894). 

 
Опис 3 
Справ:833 ;1878-1936 рр. 
Угоди купівлі-продажу земельних ділянок під будівництво залізниць. Листування з 
будівельними фірмами про будівництво залізниць та інших об’єктів, протоколи і 
листування про перевезення вантажів, регулювання руху потягів, сумісне використання 
станцій, будівництво телеграфних ліній, постачання залізничного обладнання, проекти, 
плани залізничних станцій та залізниць, відомості про їх розміри та технічний стан, 
святкування ювілеїв товариства. Справи про розслідування нещасних випадків та 
відшкодування збитків. 
Журнал реєстрації особового складу (1921). Відомості про збитки нанесені товариству в 
період  1-ї Світової війни, виплату заробітної плати, пенсій, гонорарів. 
Списки членів ради правління. 
 

Опис 4 
Справ: 84;1941 рр. 
Статистичні відомості про рух хворих. 
 Списки хворих та службовців. Відомості військово – лікарняної комісії про підсумки 
перевірок стану здоров’я поранених. Історії хвороб та поранених 
 
 



Ф.301. Сокирянський волосний земельний відділ Хотинського повіту 

Serviciul agricol al plăşii Secureni judeţul Hotin 

Справ : 413 1918-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ:160 ;1920-1937 рр. 
Обіжники, розпорядження, директивні вказівки та листування про наділення жителів 
земельними ділянками, організацію земельних пунктів, оренду земельних площ (1918-
1923). 
  Статути сільськогосподарських синдикатів Румунії (1925).  
Протоколи конференцій та зборів агрономів.  
Акти перевірок проведення робіт з наділення жителів землею. Справи про надання до 
оренди земельних ділянок, що були експропрійовані у землевласників. Звіти про хід 
сільськогосподарських робіт. Справи про встановлення меж земельних ділянок. Списки 
землевласників (1935). 

 
Опис 2 
Справ:189 ;1918-1940 рр. 
Справи про надання до оренди земельних ділянок, що були експропрійовані у 
землевласників. Плани та акти про експропріацію земельних ділянок у поміщиків. Списки 
мешканців комуни . 

 
Опис 3 
Справ:64 ;1941-1944 рр. 
Акти перевірок діяльності комунальних земельних  відділів. Плани та акти про 
експропріацію земельних ділянок у поміщиків. Справи про надання до оренди земельних 
ділянок, що були експропрійовані у землевласників 
 
 
Ф.302. Восьма інспекція румунських залізниць Буковини 
 VIII- a inspecţie a Căilor Ferate Române, Cernăiţi 

Справ : 427; 1918-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ:427 ;1918-1940,1941-1944 рр. 
 

Накази та обіжники управління румунських залізниць. Вказівки управління румунських  

залізниць про складання бюджету, порядок прийому в члени колегії інженерів, 
проведення нічних перевірок залізничних об’єктів, прийом екзаменів у залізничників. 

Протоколи нарад делегатів залізничних інспекцій у м. Бухаресті (1939), прийому 
кваліфікаційних екзаменів у робочих та службовців.   

Акти про складання  інвентарних описів майна залізничних станцій, колій та  

світлофорів, накладання штрафу на пасажирів за безквитковий проїзд по  



залізниці. Плани експлуатації залізниці та інвентаризації радянського майна, яке 
залишилося на  території Буковини та Бессарабії (1942). Ситуаційні плани 
залізничних станцій (1918-1944). Карта  залізниці Румунії (1931). 

 Рапорти начальників залізничних ділянок про результат перевірок  залізничних колій.  

Розклад руху поїздів з  Чернівецького вокзалу.  

Особові справи та списки робочих і службовців  Чернівецького вагонного депо та 
залізничних станцій Буковини.  

Відомості  про забудову та ремонт залізниць, об’єктів, витрату грошових коштів на їх  
утримання,  наявність  залізничних  мостів, видачу платні робочим та службовцям 
 
 
Ф. 304. Хотинська вірменсько-григоріанська церква Святого Іоана 
Хрестителя 
Справ : 14; 1907-1909 рр. 

 
Опис 1 
Справ:14 ;1907-1909 рр. 
Справи про продаж церковної землі. Акти,   справи,   умови    оренди    квартир   в  
парафіяльному будинку (1907—1909). 
 
 
Ф.305. Чернівецький окружний інспекторат лісного режиму 
Inspectoratul regimului silvic, Cernăuti 
Справ : 638; 1920-1940,1941-1942 рр. 

 
Опис 1 
Справ:545 ;1927-1940 рр. 
Рішення технічного комітету Чернівецького лісного інспекторату про видачу дозволів на 
експлуатацію лісних дільниць. Регламенти експлуатації та протоколи обстеження стану 
лісних ділянок.  
Звіти про витрату коштів на проведення робіт з лісонасаджень, меліоративних робіт у 
лісництвах Буковини. Справи про проведення лісомеліоративних робіт, нагляд за лісними 
ділянками.  
Відомості про лісонасадження, технічний стан та експлуатацію лісних ділянок. 
Листування з лісництвами про утримання розсадників, лісонасадження, меліоративні 
роботи. 

 
Опис 2 
Справ:93;1920-1940,1941-1943 рр. 
Регламенти експлуатації та протоколи обстеження стану лісних ділянок.  
Звіти про витрату коштів на проведення робіт з лісонасаджень, меліоративних робіт у 
лісництвах Буковини. Справи про проведення лісомеліоративних робіт, нагляд за лісними 
ділянками. 
 Відомості про лісонасадження, технічний стан та експлуатацію лісних ділянок. 
Листування з лісництвами про утримання розсадників, лісонасадження, меліоративні 
роботи.  
 



 
Ф.306. Дванадцята окружна лісна дирекція м. Чернівці.  
Direcţia a XII regionolă silvică, Cernăuţi. 
Справ : 1527;  1855-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ:1446 ;1936-1940,1941-1944 рр. 
 
Постанови Ради Міністрів (1936), Губернаторства Буковини (1941-1942) про організацію 
протиповітряної оборони, будову бомбосховищ у лісництвах, конфіскацію лісних ділянок, 
які належать особам, інтернованим у табори. Директивні вказівки Управління державними 
лісами про облік лісоматеріалів для військової промисловості, експортної продукції, 
лісонасаджень, оренди лісних ділянок, пасовиськ. Інструкції та правила експлуатації 
лісних ділянок про проведення меліоративних робіт, відновлення пошкоджених лісів у 
лісництвах.  

Плани, звіти, акти про експлуатацію лісних ділянок, 
лісонасадження, збір насіння, створення розсадників у 
лісництвах.  
Листування з Управлінням державними лісами про 
підпорядкування частини лісництв Кишинівської лісної 
дирекції XII-й Окружній лісній дирекції м.Чернівці 
(1936), створення лісництва "Уніря" з центром у селі 
Романківці (1937), ведення боротьби з шкідниками, 
лісними пожежами 
 
Опис 2 
Справ:81 ;1855-1940  рр. 
Карти та плани земельних та лісових ділянок 
 
 
Ф.307. Рудниковий інспекторат Буковини 

Inspectoratul minier al Bucovinei 

Справ : 29;  1922-1940 рр. 

Опис 1 
Справ:29 ;1922-1940 рр. 
  Обіжники окружної дирекції рудників про застосування санкцій до осіб, які 
експлуатують кам’яні кар’єри  без дозволу. 

Справи про видачу дозволів фізичним та юридичним особам на експлуатацію піщаних, 
гіпсових, кам’яних, вапняних, вугільних кар’єрів, мінеральних вод.  

Статистичні бюлетені про експлуатацію кар’єрів на Буковині. 

Плани  кам’яних кар’єрів.  

Книга обліку власників кар’єрів Хотинського повіту.  



Списки власників та орендарів цегельних заводів.  

Відомості на видачу заробітної  плати. 

    
 
Ф.308. Шістнадцяте  окружне відомство рік  м. Чернівці 
 Regiunea XVI a apelоr, Cernăuţi 
Справ : 1290;  1919-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ:1132 ;1919-1940 рр. 
Плани прикордонної зони між Румунією та Польщею (1927), гідротехнічних робіт на 
ріках: Прут, Серет, Черемош і малих річках, будівництва мостів і доріг в Чернівецькому 
повіті, гідротехнічних споруд, гідрометричної станції на річці Серет, укріплення берегів, 
залізничних мостів на ріках Прут і Серет, розміщення водяних млинів, відбудови 
зруйнованого мосту на ріці Прут в районі м.Чернівці (1937). 
Статистично-гідрологічні відомості про ріки: Прут, Дністер, Серет (1933-1934) 
.Справи про експлуатацію водяних млинів. 
Листування з Міністерством громадських робіт, примаріями Чернівецького повіту про 
проведення робіт з врегулювання русла ріки Прут, укріплення берегів ріки Серет, 
будівництво гідротехнічної станції на ріці Черемош (1930-1938), врегулювання русел 
малих річок, сплав лісу по річках. 

 
Опис 2 
Справ:103 ;1919-1940 рр. 
Справи про  надання дозволів на будівництво та продаж водяних млинів.  
Плани будівництва водяних млинів. Списки власників водяних млинів.  
Документи про укріплення берегів та регулюванню течії рік.  Справи про обкладення 
податками власників водяних млинів.   
Справи про видачу дозволів на сплав лісу.  
Відомості нарахування зарплати 

 
Опис 3 
Справ:55 ;1920-1940 рр. 
Ситуаційні плани рік :  Прут, Серет,  Черемош, Совица, Негру та ін.  
Плани прикордонних  ділянок. 
 
 
Ф.309. Комерційне управління електромеханічних підприємств м. 
Чернівці 
Regia publică comercială. Întreprinderile electromecanice a municipiului 
Cernăuţi 
Справ : 1346;  1898-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ:309 ;1923-1940 рр. 



Протоколи засідань правління. Акти , кошториси, плани реконструкції Чернівецької 
електростанції, прокладання підземних комунікацій та будівництво трансформаторних 
установок. Плани та схеми технічних будівель.  
Листування з примарією м. Чернівці,  командуванням військового округу, румунськими та 
закордонними машинобудівельними фірмами, товариствами про облік особового складу, 
порядок прийому на роботу,    постачання електромеханічного обладнання для потреб 
електростанції, трамвайного, тролейбусного парку і міської електромережі, встановлення 
телефонних апаратів, порядок електрифікації Буковини, страхування електростанції, 
трамвайного парку,  автомобілів 

 
Опис 2 
Справ:74 ;1920-1940 рр. 
Протоколи засідань адміністрації електростанції.  
Документи з особового складу електростанції та трамвайно – тролейбусного парку. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 

 
Опис 3 
Справ:136 ;1898 -1940 рр. 
Протоколи засідань правління акціонерного товариства.  
Фінансові звіти. Звіти про фінансово – господарську діяльність товариства.  
Відомості нарахування зарплати. 

 
Опис 4 
Справ:803 ;1941-1944 рр. 
Звіти про роботу електромеханічних підприємств та Чернівецької електростанції. План м. 
Чернівці. Плани та схеми будівлі центральної електростанції м. Чернівці, 
електрообладнання тролейбусної мережі м. Чернівці. Інвентарні описи майна 
електропідприємств.  
Листування румунськими та закордонними машинобудівельними фірмами, товариствами 
про облік особового складу, порядок прийому на роботу,    постачання 
електромеханічного обладнання для потреб електростанції, трамвайного, тролейбусного 
парку і міської електромережі.  
Відомості нарахування зарплати працівникам. Особові справи працівників 

 
Опис 5 
Справ:24 ;1941-1944 рр. 
Заяви про приймання на роботу. Листування румунськими та закордонними 
машинобудівельними фірмами, товариствами про облік особового складу, порядок 
прийому на роботу, постачання електромеханічного обладнання для потреб 
електростанції, трамвайного, тролейбусного парку і міської електромережі.  
Фінансові звіти.  
Журнал реєстрації вхідних та вихідних документів 
 
 
Ф.310. Секретаріат Міністерства торгівлі, промисловості та 
соціального забезпечення  населення на Буковині 
Secretariatul general pentru comerţ, industrie şi îngrijire socială în Bucovina 



Справ : 648;  1918-1923 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 486 ;1918-1923 рр. 
Статути бюро з найму робочих в м. Чернівці, економічної спілки державних службовців, 
товариства майстрів-хутровиків. 
Постанова секретаріату внутрішніх справ про заборону іноземним громадянам проживати 
на  території Буковини. Циркуляри секретаріату внутрішніх справ про надання допомоги 
дітям, які прибули з Росії, ведення офіційного листування на румунській мові, реєстрацію 
військовополонених. Звіти про діяльність секретаріату.  
Листування з Міністром-делегатом Буковини, адміністрацією Буковини, секретаріатом 
фінансів, палатою торгівлі та промисловості, секретаріатом землеробства і державного   
майна, директоратом поліції, префектурами про створення торгових корпорацій, комісії з 
встановлення інвалідності та виплати пенсій, санітарного журі при відділі страхування 
робочих від нещасних випадків,  врегулювання колективних трудових конфліктів, 
діяльність банківських товариств, відкриття філій банків в м. Чернівці, порядок експорту 
цінних паперів, репатріацію  військовополонених, надання допомоги  німецьким  
біженцям,  військовополоненим,   вдовицям  і  сиротам І-ої Світової війни, боротьбу із 
спекуляцією, утворення благодійних їдалень, виготовлення протезів для інвалідів, 
стягнення штрафів за порушення правил торгівлі, відкриття і реорганізацію ремісничих 
шкіл. 

 
Опис 2 
Справ: 68 ;1918-1922 рр. 
Заяви мешканців про надання матеріальної допомоги. Справи про призначення пенсій та 
допомоги. 

 
Опис 3 
Справ: 92 ;1919-1922 рр. 
Заяви мешканців про надання матеріальної допомоги. Справи про призначення пенсій та 
допомоги. Справи про надання дозволів на роботу. 
 
 
Ф.311. Чернівецький обласний інспекторат промисловості 
Inspectoratul de industrie, Cernăuţi 
Справ : 249;  1920-1940 ,1941-1943рр. 

 
Опис 1 
Справ: 132 ;1920-1940 рр. 
Рішення Чернівецького і Сучавського повітового трибуналу про реєстрацію торговельних 
фірм.  
Інформаційні повідомлення про стан металургійної, хімічної та текстильної 
промисловості на Буковині.  
Статути корпорацій ремісників Сторожинецького повіту, акціонерного товариства "Банка 
господарілор" в м.Сирет, спиртового заводу “Григорча”. Паспорти промислових 
підприємств Буковини.  
Статистичні звіти про діяльність паперової і трикотажної фабрик, цукрових заводів, 
типографії, кількість виробленої продукції на лісопильних заводах, Чернівецькій 



шоколадній фабриці, броварнях, залишки сировини. Списки працівників промислових 
підприємств та фірм Буковини.  
Листування з закордонними промисловими підприємствами, комерційним банком м. 
Чернівці, транспортною фірмою "Вазель" про встановлення партнерських зв'язків, 
кредитні можливості торговельних фірм, видачу дозволів на експорт товарів.  
Доповідні записки про стан промисловості на Буковині. Списки промислових 
підприємств, деревообробних заводів, власників парових машин Чернівецького повіту.  
Відомості нарахування зарплати. 
 

Опис 2 
Справ: 13 ;1925-1940 рр. 
Паспорти промислових підприємств Буковини. Списки промислових підприємств, 
деревообробних заводів, власників парових машин Чернівецького повіту.  
Відомості нарахування зарплати. Списки працівників промислових підприємств та фірм 
Буковини. 

 
Опис 3 
Справ: 99 ;1941-1943 рр. 
Звіти промислових фірм про наявність сировини. Списки промислових підприємств, 
деревообробних заводів, власників парових машин. Списки власників промислових та 
торгівельних фірм м. Чернівці 

 
Опис 4 
Справ: 5 ;1942-1943 рр. 
Звіти промислових фірм про наявність сировини. Списки працівників промислових 
підприємств та фірм Буковини. 
 
 
Ф.312. Чернівецький окружний інспекторат торгівлі 
Inspectoratul cоmercial, Cernăuţi 
Справ : 52;  1922 - 1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 52 ;1922 - 1940 рр. 
Постанови примарій міст Чернівці і  Кіцмань, префектури Вижницького повіту про видачу 
дозволів на відкриття закладів харчування. 
Протоколи засідань Інспекторату торгівлі (1925).  
Відомості керівним установам про межі орних земель,  запаси товарів в магазинах  Чер-
нівецького повіту, обробку сталі, встановлення цін на продукти харчування.  
Циркуляр префектури поліції м.Чернівці про порядок торгівлі горілчаними напоями. 
Статут акціонерного товариства "Банка волунтарілор". 
Ситуаційні плани земельних ділянок товариства "Тіва".  
Повідомлення трибуналу м.Чернівці про внесення змін до книги реєстрації торговельних 
підприємств і  банківських товариств, проведення службових засідань 
 
 
Ф.313. Чернівецька окружна палата торгівлі та промисловості 
 Camera de comerţ şi industrie, Cernăuţi 



Справ : 1032;  1919 - 1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 503 ;1919 - 1940 рр. 
Акти обстеження стану і діяльності торговельних і промислових підприємств м. Чернівці. 
Статути акціонерних і банківських товариств.  
Списки власників промислових та торгівельних підприємств.  
Справи про реєстрацію фірм та надання дозволів та відкриття торгівельних підприємств та 
фірм.  
Статистичні звіти про стан кустарної промисловості на Буковині. 

 
Опис 2 
Справ: 43 ;1919 - 1940 рр. 
Справи про реєстрацію фірм та надання дозволів та відкриття торгівельних підприємств та 
фірм 

 
Опис 3 
Справ: 149 ;1941 - 1944 рр. 
Справи про реєстрацію фірм та надання дозволів та відкриття торгівельних підприємств та 
фірм.  
Заяви власників фірм про реєстрацію змін та надання дозволів на відкриття підприємств. 
Списки торгівельних та промислових фірм.  
Списки промисловців та комерсантів, працівників палати праці. 

 
Опис 4 
Справ: 238 ;1941 - 1944 рр. 
Справи про реєстрацію фірм та надання дозволів та відкриття торгівельних підприємств та 
фірм.  
Заяви власників фірм про реєстрацію змін та надання дозволів на відкриття підприємств. 
Списки торгівельних та промислових фірм. 
 Списки промисловців та комерсантів, працівників палати праці. 

 
Опис 5 
Справ: 99 ;1941 - 1944 рр. 
Справи про реєстрацію фірм та надання дозволів та відкриття торгівельних підприємств та 
фірм.  
Заяви власників фірм про реєстрацію змін та надання дозволів на відкриття підприємств. 
Списки торгівельних та промислових фірм. Списки промисловців та комерсантів, 
працівників палати праці. 
 
 
Ф.314. Жіночий індустріальний ліцей товариства „Спілка румунських 
жінок” м. Чернівці 
Liceul industrial de fete al societăţii „Reuniunea femeilor române”, Cernăuţi 
Справ : 315;  1919 – 1940,1941-1944 рр. 
 



Опис 1 
Справ: 312 ;1919 – 1940,1941-1944 рр. 
                  Обіжники  ХІV Окружного шкільного інспекторату про організацію учбового 
процесу, призначення, переміщення та підвищення у ранзі учителів, прийом учнів, 
відкриття майстерень, придбання підручників, організації по протипожежної охорони.  
Журнали, табелі та відомості успішності учнів, обліку виховної роботи з учнями, 
реєстрації замовлень на текстильні вироби.  
Справи про організацію та проведення виставки художньої вишивки, крою та шиття . Звіт 
про діяльність ліцею за 1942-1943 рр.  
Бюджети на . Фінансові звіти за . Статистичні відомості про учнів та викладачів. 
Відомості про національність, місце народження та соціальний стан учнів .  
Особисті листки учнів. Дипломи учнів про закінчення ліцею. Відомості нарахування 
заробітної плати викладачам та технічним робітникам.  Списки викладачів та учнів. 

 
Опис 2 
Справ: 3 ; 1943-1944 рр. 
Списки вчителів, що підлягають евакуації. 
 
 
 
Ф.315. Десятий  жандармський полк м. Чернівці 
Regimentul 10 jandarmi, Cernăuţi 
Справ : 62;  1918 – 1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 62 ;1919 – 1940 рр. 
Накази полку (1927). 
 Обіжники поліцейських та жандармських органів про прийняття заходів проти 
розповсюдження пропагандистської літератури, реквізицію транспортних засобів у 
населення для армії, розшук та арешт осіб, які скоїли карні злочини, дезертирів армії, 
накладання дисциплінарних стягнень на жандармів (1920−1929). 
  Протоколи про розслідування фактів  крадіжок, побиття жандармами жителів 
(1928). Доповідні записки та відомості про результати перевірок підпорядкованих полку 
жандармських постів і секцій (1929−1930).  
Інформаційні повідомлення жандармських органів про події на території їх діяльності 
(1926). Ділові характеристики на командуючий склад полку (1926−1927). Журнали 
реєстрації надходження зброї та обмундирування (1926). Списки жандармів полку. 
 
 
Ф.316. Секція жандармерії в комуні Тернавка  
Secţia de jandarmi în comuna Târnauca  
Справ : 45;  1919 – 1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 11 ;1919 – 1939 рр. 
Акти обстежень роботи жандармських постів. Фінансовий звіт секції за 1938 рік. 
 



Опис 2 
Справ: 34 ;1919 – 1940 рр. 
Інформаційні повідомлення жандармських постів про настрої населення. Акти перевірок 
діяльності жандармських постів.  
Листування з жандармськими постами та легіоном жандармерії про проведення 
інвентаризації майна. 
 
 
Ф.317. Хотинська повітова межова комісія Бессарабської губернії 
Справ: 11 ;1825-1894 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 11 ;1825-1894 рр. 
Справи   про  встановлення   меж   вотчинних   земель  дворян,  церков (1827—1894).  
Листування з повітовими поліцейськими управліннями про стягнення мита за 
розмежування земель і знімання планів ділянок (1891).  
Книга реєстрації гербових паперів, виданих комісією (1825).    
 

 

Ф.318. Рукшинське волосне правління Хотнського повіту Бессарабської 
губернії 

Справ: 2 ;1898 р. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ;1898 р. 
Вироки мирських сходів. Списки мешканців Рукшинської волості 
 
 
Ф.319. Генеральна дирекція віросповідань м. Чернівці 
Direcţia  generală a cultelor, Cernăuţi 
Справ: 1709 ;1898 –1925 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1278 ;1898-1925 р. 
Справи про нагляд за адміністративно-господарською діяльністю парафій Буковини, 
призначення на посади та заміщення вакансій,  оформлення на пенсію, виплату заробітної 
плати, субсидій священикам, церковним служителям, співакам та членам їх сімей, оренду, 
ремонт, будівництво церков у комунах Буковини,,  порядок продажу земельних ділянок, 
які належали церковному фонду Буковини  під забудову, порядок складання бюджету 
церковного фонду Буковини. 
 

Опис 2 
Справ: 405 ;1903-1927 р. 
Справи про нагляд за адміністративно-господарською діяльністю парафій Буковини, 
призначення на посади та заміщення вакансій,  оформлення на пенсію, виплату заробітної 
плати, субсидій священикам, церковним служителям, співакам та членам їх сімей, оренду, 
ремонт, будівництво церков у комунах Буковини,,  порядок продажу земельних ділянок, 



які належали церковному фонду Буковини  під забудову, порядок складання бюджету 
церковного фонду Буковини 

 
Опис 3 
Справ: 26 ;1903-1938 р. 
Справи про нагляд за адміністративно-господарською діяльністю парафій Буковини, 
призначення на посади та заміщення вакансій,  оформлення на пенсію, виплату заробітної 
плати, субсидій священикам, церковним служителям, співакам та членам їх сімей, оренду, 
ремонт, будівництво церков у комунах Буковини,,  порядок продажу земельних ділянок, 
які належали церковному фонду Буковини  під забудову, порядок складання бюджету 
церковного фонду Буковини 
 
 
Ф.320. Митрополія Буковини 
Mitropolia Bucovinei 
Справ: 16904 ;1703 –1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 6701 ;1787-1940 р. 
Протоколи засідань єпархіальної ради  та матеріали про проведення виборів до ради.  
Звіти консисторії та синоду Митрополії Буковини про діяльність адміністративно-
церковної,  просвітньої та економічної секцій єпархіальної ради.  
Документи про охорону власності землевласників.  
Справи про  автономію православної церкви  (1864), створення протоєрейств на Буковині,  
нагляд за діяльністю церковних парафій та акти їх обстеження,  управління майном 
церковних парафій та релігійного фонду Буковини,  стан викладання релігії у школах,  
переміщення, звільнення та призначення вчителів релігії, діяльність духовної семінарії 
м.Чернівцях, школи церковних дяків, клерикальної школи,  зміну територіальної 
приналежност і церковних парафій,  затвердження бюджетів церковних парафій,  
призначення пенсій, стипендій та надання матеріальної допомоги церковним служителям, 
учням та студентам, скарги  духовенства, за невиконання парафіянами панщини, збір 
пожертвувань з благодійною метою,    особовий склад. Повідомлення про кількість дітей 
шкільного віку у протоєрействах та проведення священиками української національної 
агітації . Матеріали про реорганізацію православного релігійного фонду Буковини . 
.Доповідні записки про опір населення політиці румунізації.  
Описи земельних ділянок парафій. 
Демографічні відомості  протоєрейств та парафій  Буковини . 
Фінансові звіти фонду та церковних парафій, благодійних релігійних товариств . Бюджети 
фонду.  
Документи з виплати пенсій та коштів. 

 
Опис 2 
Справ: 4703 ;1792-1940,1941-1943 рр. 
Протоколи засідань єпархіальної ради  та матеріали про проведення виборів до ради.   
Звіти консисторії та синоду Митрополії Буковини про діяльність адміністративно-
церковної,  просвітньої та економічної секцій єпархіальної ради.  
Документи про охорону власності землевласників. Справи про  автономію православної 
церкви  (1864), створення протоєрейств на Буковині,  нагляд за діяльністю церковних 
парафій та акти їх обстеження,  управління майном церковних парафій та релігійного 



фонду Буковини,  стан викладання релігії у школах,  переміщення, звільнення та 
призначення вчителів релігії, діяльність духовної семінарії м.Чернівцях, школи церковних 
дяків, клерикальної школи,  зміну територіальної приналежност і церковних парафій,  
затвердження бюджетів церковних парафій,  призначення пенсій, стипендій та надання 
матеріальної допомоги церковним служителям, учням та студентам, скарги  духовенства, 
за невиконання парафіянами панщини, збір пожертвувань з благодійною метою,    
особовий склад.  
Повідомлення про кількість дітей шкільного віку у протоєрействах та проведення 
священиками української національної агітації .  
Матеріали про реорганізацію православного релігійного фонду Буковини . 
Доповідні записки про опір населення політиці румунізації.  
Описи земельних ділянок парафій. 
Демографічні відомості  протоєрейств та парафій  Буковини . 
Фінансові звіти фонду та церковних парафій, благодійних релігійних товариств . Бюджети 
фонду. Документи з виплати пенсій та коштів. 

 
 

Опис 3 
Справ: 3748 ;1703-1940 р. 
Справи з будівництва та ремонт церков; нагляду за управлінням майна релігійного фонду; 
фінансовою та господарською діяльністю приходів; про виплату пенсій церковним 
службовцям та членам їх родин. .  
Відомості та листування з проведення церковних свят, обрядів та заходів. 

 
Опис 4 
Справ: 1273 ;1762-1940 р. 
Накази, обіжники, вказівки, інструкції, об’яви Галицького Намісництва, Буковинської 
крайової управи, Міністерства віровизнань Румунії, єпіскопства, Митрополії .  
Справи з будівництва та ремонт церков; нагляду за управлінням майна релігійного фонду; 
фінансовою та господарською діяльністю приходів; про виплату пенсій церковним 
службовцям та членам їх родин.  
Акти обстежень церковних приходів.  
Листування з встановлення прав спадщини. 

 
Опис 5 
Справ: 345 ;1784-1939 рр. 
Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів. 
 Книги обліку витрат коштів. 

Опис 6 
Справ: 44 ;1941-1944 рр. 
Заяви мешканців про надання свідоцтв про народження.  
Протоколи засідань церковних приходів. 
 
 
Ф.321. Адміністрація православного релігійного фонду Буковини 
Administraţia fondului bisericesc ortodox român din Bucovina 
 
Справ: 1303 ;1787-1940,1941-1944 рр. 



 
Опис 1 
Справ: 337 ;1847-1939 рр. 
Постанова Придворної Військової Ради Австрії про створення Православного релігійного 
фонду Буковини (1786). 
Статут Православного церковного фонду Буковини (1869). 
Звіти адміністрації фонду, лісництв, правлінь рудників про їх діяльність.  
Інформації про кількість орендованих лісових дільниць та млинів. Відомості про 
майновий стан фонду.  
Акти обстеження стану розсадника дерев, тваринницьких ферм, рибних ставів. 
Статистичні відомості про кількість перевезених  залізницею лісоматеріалів.  
Листування про продаж палива, оренду  земельних та лісових ділянок, млинів, 
будівництво, добудову та експлуатацію житлових  будинків.  
Інвентарні описи майна православних приходів Буковини. Відомості на виплату коштів 
працівникам фонду та священикам 

 
Опис 2 
Справ: 113 ;1874-1940 рр. 
Плани та поземельні кадастри по комунам.  
Фінансові звіти. Штатні розписи. Бюджети адміністрації 

 
Опис 3 
Справ: 101 ;1812-1940 рр. 
Книги обліку лесів, що належать фонду. Плани розвитку та використання лісів. Книги 
обліку нерухомого майна фонду. Бюджети та штатні розписи. 

 
Опис 4 
Справ: 69 ;1787-1918 рр. 
Оглядові карти лісових та земельних ділянок, що належать фонду. Відомості про 
економічний стан маєтків фонду.  Плани будівель Митрополії та церков. 

 
Опис 5 
Справ: 661 ;1941-1944 рр. 
Звіти про діяльність управління. Акти перевірок роботи лісництв. Звіти та відомості про  
розвиток лісів.. Справи про призначення та звільнення працівників лісництв. 

 
Опис 6 
Справ: 22 ;1938-1944 рр. 
Звіти про діяльність управління. Акти перевірок роботи лісництв. Звіти та відомості про  
розвиток лісів. Плани розвитку лісів.  
Відомості нарахування зарплати. 
 
 
Ф.322.Вотчина Ржавенці колежського радника Запісочного, с.Ржавенці 
Хотинського повіту 
Справ: 1 ;1868  р. 



 
Опис 1 
Справ: 1 ;1868 р. 
Документи, листування про наділення селян землею  
 
 
Ф.324. Лісництво адміністрації православного релігійного фонду Буковини 
у с. Чудей Сторожинецького повіту 
Ocolul silvic Ciudei judeţul Storojineţ al administraţiei fondului religionar  
din Bucovina 
 
Справ: 104 ;1900-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 31 ;1900-1940 рр. 
Плани та звіти про експлуатацію лісних ділянок. 
Листування про наявність лісної продукції  у лісництві та оренду лісних ділянок. 
Відомості про наявність лісної продукції, на виплату заробітної плати робітникам та 
службовцям. 

 
Опис 2 
Справ: 73 ;1941-1942 рр. 
Обіжники та директивні вказівки адміністрації православного релігійного фонду про 
мобілізацію мешканців на примусові роботи з експлуатації лісних ділянок, ведення 
мисливства,  порядок складання актів про порушення законів лісного режиму, 
нарахування заробітної плати.  
кти інспекційної перевірки лісних ділянок.  
Договори про купівлю-продаж лісоматеріалів 
 
Ф. 325. Чернівецька міська єврейська релігійна громада м.Чернівці  
Comunitatea evreiească, Cernăuţi 
Справ: 3728 ;1780 -1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 3081 ;1900-1940 рр. 
Копії грамот імператора Йосифа ІІ про зрівняння у  правах євреїв з іншими підданими 
Австрії (1780,1790).  
Статути єврейських релігійних громад та сіоністських товариств  
(1873,1896,1914,1921,1929,1934).  
Вказівки Міністерства віровизнань та освіти Австрії про порядок організації єврейської 
громади. Обіжники правління громади з адміністративних та господарських питань.  
Протоколи засідань конгресу релігійних громад про створення союзу єврейських 
релігійних громад на Буковині (1936).  
Матеріали про вибори до правління єврейської релігійної громади (об’яви, списки 
виборців, заяви про внесення до списків виборців).  



Справи про діяльність сіоністських товариств та установ, що знаходилися на утриманні 
єврейської релігійної громади (школи, лікарні, єврейського національного дому, будинку 
престарілих, сирітського будинку, цвинтаря  та ін.). 
Листування з Міністерством віровизнань та єврейською громадою про складання статуту 
для об’єднання всіх єврейських громад Румунії (1929). 

 
Опис 2 
Справ: 614 ;1861-1940 рр. 
Протоколи засідань правління громади. Статути благодійних товариств. Звіти про 
діяльність громади.  
Справи про надання матеріальної допомоги членам громади. 

 
Опис 3 
Справ: 23 ;1798 -1938 рр. 
Актові записи про народження, одруження та смерть членів єврейської релігійної 
громади. Статути громади 

 
Опис 4 
Справ: 13 ;1941-1944 рр. 
Переписні листи євреїв . Особові аркуші членів єврейської громади. Списки членів 
громади. Табеля успішності учнів єврейської початкової школи та чоловічого ліцею. 
 
 
Ф.326. Євангелічна релігійна громада м. Чернівці 
Comunitatea religioаsă evangelică Cernăuţi 
 
Справ: 2300 ;1811 -1940 рр. 
 

 
Опис 1 
Справ: 2300 ;1811-1940 рр. 
Обіжники, накази, розпорядження світської та духовної влади з питань прав церкви 
євангелістів, зміну її структури, порядок ведення церковної служби, учбові програми 
шкіл. 
Статути та історичні довідки про громаду  євангелістів. 
Протоколи засідань правління громади.  
Акти обстеження церков  євангелістів. 
Бюджети та фінансові звіти громади.  
Списки членів громади із зазначенням розмірів їх доходів. 
 
 
Ф.327. Румунське акціонерне товариство з експлуатації  цукрових заводів 
"Лужень" в с.Стара Жучка Чернівецького повіту 
Societatea română pe acţiuni pentru exploatarea făbricilor de zahăr "Lujeni" 
în s. Jucica Veche judeţul Cernăuţi 
 
Справ: 1322 ;1920 –1940.1941-1943 рр. 



 
Опис 1 
Справ: 524 ;1920 -1940 рр. 
Постанови Міністерства промисловості і торгівлі про створення комісії із встановлення 
цін на цукрові буряки,  взаєморозрахунки з фірмами.  
Протоколи  встановлення розцінок на постачання сировини і готової продукції. Угоди між 
цукровими заводами та постачальниками цукрових буряків. Виправдовуючи документи 
витрати коштів на придбання будівельних матеріалів, електричного устаткування, палива, 
використання транспортних засобів.  
Облікові картки, списки постачальників цукрових буряків.  
Листування з основних питань діяльності товариства.   

 
Опис 2 
Справ: 798 ;1940 -1943 рр. 
Виправдальні документи витрати коштів на придбання будівельних матеріалів, 
електричного устаткування, палива, використання транспортних засобів.  
Облікові картки, списки постачальників цукрових буряків.  

 
 
Ф.328. Примарія комуни Сокиряни Хотинського повіту  
Primăria comunei Secureni 
Справ: 132 ;1939 – 1940,1941-1944  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 10 ;1939 - 1941 рр. 
Справи про визнання румунського громадянства 

 
Опис 2 
Справ: 118 ;1941 - 1944 рр. 
Циркуляри претури Сокирянської волості.  
Фінансові звіти та бюджети примарії.  
Справи про організацію протиповітряної оборони. мобілізацію громадян у румунську 
армію. 

 
Опис 2  
Справ: 2  ;1941 - 1943 рр. 
Список іноземних громадян. Список мешканців висланих радянською владою. 
 
 
 
Ф.329. Примарія комуни Сучевени Сторожинецького повіту   
Primăria comunei Suceveni 
Справ: 68 ;1919 – 1940,1941-1944  рр. 



 
Опис 1 
Справ: 68 ;1919 – 1940, 1941 - 1944  рр. 
Звіти про роботу  примарії. 
 Справи з обліку військовозобов’язаних мешканців.  
Статистичні звіти про виробництво  продукції; кількість робочої сили та наявність худоби. 
Фінансові звіти.  
Списки осіб як були репресовані радянською владою 
Справи з обліку військовозобов’язаних мешканців. 
 Списки мешканців.  
Анкета про економічний стан комуни. 

 
 
 
Ф.330. Примарія комуни Давидівка Сторожинецького повіту   
Primăria comunei Davideşti 
Справ: 97 ;1918 – 1940,1941-1944  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 95;1918 – 1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Сторожінецького повіту та Сторожінецької волості.  
Протоколи засідань комунальної ради.  
Бюджет та фінансові звіти. Списки мешканців та документи обліку військовозобов’язаних 

 
Опис 3 
Справ: 2 ; 1942 рр. 
Списки осіб, що виїхали до Німеччини. 
 
 
 
Ф.331. Примарія комуни Динівці Хотинського повіту  
Primăria comunei Dinăuţi 
Справ: 258 ;1927 – 1940,1941-1944  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 21;1927 – 1942,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та Хотинського військового присутвія.  
Документи про проведення виборів до комунальної ради та організацію протиповітряної 
оборони у комуні. Листування про призначення та звільнення працівників примарії 

 
Опис 2 
Справ: 236;1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Новоселицької волості.  
Документи про надання матеріальної допомоги  мешканцям комуни.  
Анкети економічного стану комуни. Бюджети, фінансові звіти.  
Відомості про рух населення в комуні. 



 
Опис 2  
Справ: 1;  1943  р. 
Наказ префекта Хотинського повіту про нагородження військовозобов'язаних мешканців 
комуни. 
 
 
 
Ф.332. Акціонерне товариство з експлуатації пивоварно - спиртового заводу  
"Береса" 
Prima fabrică bucovineană de bere şi industria spirtului „Beresa”, societate pe 
acţiuni 
Справ: 92 ;1919 – 1940,1941  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 91;1919 – 1940 рр. 
Обіжники Спілки промисловців Румунії про організацію збуту продукції, сплати податків.  

Протоколи загальних зборів акціонерів та засідань правління.  

Договори з фізичними та юридичними особами про оренду приміщень та збут продукції.  

Акти про рентабельність пивоварного заводу.  

Висновки про фінансовий стан товариства, об’єм виробництва, використання сировини,  

палива. Фінансові звіти. Свідоцтво про реєстрацію фабричної марки пивоварного заводу.  

Опис майна. Векселя дебіторів товариства. Листування з питань прийому і виконання  

замовлень, поставки устаткування, розрахункових операцій, розширення виробництва,  

судових суперечок з кредиторами. 

 Відомості на видачу  заробітної плати і грошової допомоги службовцям.  

Списки акціонерів, службовців і робітників з вказівками посади, освіти, громадянства, 
трудового стажу та розміру заробітної  плати. 

 
Опис 2 
Справ: 1; 1941 рр. 
Акти обстежень технічного стану заводу 
 
 
Ф.333. Приватний завод з виробництва спирту Густава Бауманна у 
комуні Репужинці Чернівецького повіту 

Fabrica de spirt agricol a proprietarului Gustav Baumann din comuna 
Repujinţi judeţul Cernăuţi 
Справ: 10 ;1928 – 1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 10;1928 – 1940 рр. 
Щоденні відомості про кількість виробленого спирту та  використану сировину. 



 
 
Ф.334. Чернівецький окружний відділ автономного управління державної 
монополії 
Casa autonomă a monopolului statului, serviciul regional Cernăuţi 
Справ: 152 ;1919 – 1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 152;1919 – 1940 рр. 
Обіжники, директивні вказівки Генеральної дирекції державної монополії та акціонерного 
товариства з питань збуту державних монопольних товарів про порядок збуту та 
перевезення товарів, ведення бухгалтерського обліку, надання звітів, сплату гербового 
збору.  
Акти перевірок  складів, накладення штрафів за порушення закону „Про торгівлю 
монопольними товарами”, конфіскації закордонних контрабандних товарів.  
Статистичні відомості про кількість проданих монопольних товарів та їх запаси на 
складах, торговельних підприємствах, які здійснюють торгівлю державними 
монопольними товарами.  
Заяви жителів та свідоцтва на право торгівлі монопольними товарами.  
Книги реєстрації вихідних документів, жителів, які мають право на торгівлю державними 
монопольними товарами. Фінансові звіти за 1925−1940 рр.  
Листування з Генеральною дирекцією державної монополії, уніфікаційною комісією, 
підприємствами з питань виробництва монопольних товарів, забезпечення гербовими 
марками, замовлення  товарів, з особового складу.  
 Відомості на виплату заробітної плати службовцям.  
Ф.335. Чернівецька філія румунського акціонерного товариства з 
міжнародних перевезень „Шенкер і К о ” 
Societatea română pe acţiuni de transporturi internaţionale „Schenker şi 
Co”,Cernăuţi 
Справ: 7319 ;1918 – 1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 7240;1919 – 1940 рр. 
Постанови Генеральної дирекції акціонерного товариства „Шенкер і К о ” про експорт та 
імпорт товарів. Обіжники Центрального управління акціонерного товариства „Шенкер і К 
о ” в м. Відні про діяльність румунського товариства і Чернівецької філії, встановлення 
єдиних тарифів на перевезення вантажів. Розпорядження дирекції філії щодо її діяльності, 
виконання законів, обліку особового складу.  
Протоколи засідань представників транспортних фірм про створення картелю 
транспортних фірм Буковини (1925-1929). 
  Статут та зміни до статуту товариства (1923, 1927). Інструкція Генеральної дирекції 
акціонерного товариства про стягнення митних зборів.  
Акт Генеральної дирекції товариства про створення філії у Чернівцях (1923).  
Фінансові звіти за 1925-1939 рр., статистичні відомості про перевезення вантажів з 
вказівками витрат і прибутків фірм-одержувачів, списки товарів, які прийняті на 
зберігання. Угоди з транспортними фірмами про спільне перевезення вантажів, умови 
перевезення вантажів в країни Європи і СРСР, курси іноземних валют для торговельно-
валютних операцій.  



Справи  про організацію міжнародних перевезень і розвантаження товарів. Алфавітний 
список клієнтів товариства, книги реєстрації щорічних і щоденних обігів товару.  
Листування з фірмами про заходи боротьби з конкуруючими фірмами, передачу 
транспортною фірмою „Пенсільванія Рейлроуд” її представництва в Європі фірмі 
„Шенкер і Ко”, проект об’єднання товариства з транспортним об’єднанням „Глобус”, 
покращення товарних відносин з італійськими фірмами, участь в міжнародних ярмарках.     
 

Опис 2 
Справ: 79;1918 – 1940 рр. 
Книги обліку експорту та імпорту товарів. Головні книги. 
 
 
Ф.336. Черленівське однокласне народне училище Хотинського повіту 
Бессарабської губернії 
Справ: 2 ;1902,1909 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 2;1902,1909 рр. 
Відомості про виплату заробітної плати вчителям 
 
 
Ф.337. Хотинський повітовий прокурор Бессарабської губернії 
Справ: 1;1909 р. 

 
Опис 1 
Справ: 1;1909 р. 
Формулярний список писаря канцелярії прокурора (1849). 
 
Ф.338. Малинецьке сільське парафіяльне училище Хотинського повіту 
Бессарабської губернії 
Справ: 1 ;1903 р. 

 
Опис 1 
Справ: 1;1903 р. 
Формулярний список учителя О.А.Варьонова (1903). 
 
 
Ф.339. Чернівецьке агентство румунського управління державної лотереї 
"Гермес" 
Loteria de stat „Hermes”, filiala Cernăuţi 
Справ: 49 ;1935-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 49;1935-1940 рр. 
Обіжники правління державної лотереї про порядок розміщення, умови продажу, ведення 
обліку лотерейних квитків.  



Відомості про кількість одержаних, повернутих, анульованих та проданих лотерейних 
квитків. 

Книги реєстрації клієнтів, які придбали лотерейні квитки в  касі агентства. 

Листки обліку лотерейних квитків, одержаних та повернутих агентами. 

Виправдні документи на поштові перекази про оплату лотерейних квитків.  Листування з 
центральним агентством державної лотереї та агентами про створення нових агентств, 
умови продажу та оплати виграшних лотерейних квитків, результати тиражів.  

 
 
Ф.340. Жандармський пост у с.Вікно Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Ocna  
Справ: 2 ;1930  р. 

 
Опис 1 
Справ: 2;1930  р. 
Справа з розгляду заяви на примара комуни Вікно Іврана Миколи звинуваченого в 
підробці документів про громадянство. 
 Відомості про кількість постільної білизни виданої жандармам поста.. 
 
 
Ф.341. Початкова змішана державна школа в комуні Путила Радауцького 
повіту 

Şcoala primară mixtă de stat în comuna Putila  

 
Справ: 13 ;1927 - 1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 13;1927-1940 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів. 
 
 
Ф.342. Румунське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю 
деревообробної  промисловості  "Козмінул" для експлуатації лісопильних 
заводів м. Чернівці 
 Societate anonimă română cu garanţie limitată "Cosminul"pentru exploatări 
forosteriere şi industria lemnului în Cernăuţi 
Справ: 49 ;1918 – 1928  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 49;1918-1928 рр. 



Протоколи засідань правління та загальних  зборів акціонерів за 1919 − 
1926рр.  
 Звіти правління за 1924р.  
Документи про передачі до оренди лісових ділянок (угоди. відношення. 
листування).  Фінансовий звіт за 1925р.  
Договори купівлі-продажу лісоматеріалів.   
Листування з фірмами про постачання лісоматеріалів.  
 Списки  працівників з вказівкою розміру заробітної плати.  
 
 
Ф.343. Крайовий  банк Буковини 
Banca regională bucovineană, Cernăuţi 
 
Справ: 101 ;1919 – 1939  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 101;1919-1939 рр. 
Рішення правління банку про експропріацію маєтків, які належали Православному 
церковному фонду, поміщикам (1919-1921). 

Протоколи засідання правління про перетворення Крайового банку в акціонерне 
товариство (1928), загальних зборів акціонерів (1928, 1937). 
Справи про експропріацію земельних угідь, маєтків приватних осіб (1919-1921). 
Листування з іноземними банками про фінансові операції (1927-1939). 
Книги реєстрації нерухомого майна в комунах Буковини (1920). 
 
 
Ф.344. Чернівецька філія румунського акціонерного банківського 
товариства в м. Бухарест "Банка Роминяске" 

S.A. „Banca Romănească“, filiala Cernăuţi 
Справ: 425 ;1919 – 1940  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 40;1920-1938 рр. 
Відомості про кредитоспроможність дебіторів банку 

 
Опис 2 
Справ: 250;1919-1940 рр. 
Листування з торгівельними та промисловими фірмами про надання та повернення 
кредитів, встановлення кредитоспроможність фірм. Фінансові звіти. 

 
Опис 3 
Справ: 135;1921-1940 рр. 
Головні книги. Особові рахунки. Книги обліку цінних паперів. 
 
 



Ф.345. Чернівецька філія англо-австрійського банку 
Banca anglo-austriacă, sucursala Cernăuţi 
Справ: 1 ;1918 р. 

 
Опис 1 
Справ: 1;1918 р. 
  Повідомлення клієнтів про проведення фінансових операцій з їх поточними 
рахунками.  

 
 
Ф.346. Секція жандармерії в комуні Ошихліби Чернівецького повіту  
Secţia de jandarmi în comuna Oşihlibi 
Справ: 2 ;1922 р. 

 
Опис 1 
Справ: 2;1922 р. 
Справи про розшук дезертирів румунської армії.  
Листування з жандармськими постами про розшук колишніх російських поданих 
Дубовицького Дмитра, Дубовицького Миколи , Журбинського  Івана 
 
 
Ф.347. Чернівецька філія акціонерного банківського кредитного 
товариства "Банка Басарабієй"  м.Кишинів 
„Banca Basarabiei”,Chişinău,Societate pe acţiuni, sucursala Cernăuţi 
Справ: 129 ;1927 – 1940  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 97;1928-1940 рр. 
Циркуляри центрального відділення акціонерного банківського кредитного товариства в 
м.Кишинів "Банка Басарабієй" про реєстрацію та закриття відділень, порядок ведення 
обліку банківських документів, результати загальних зборів правління.  

Відношення торговельних та транспортних підприємств з фінансування перевезення 
товарів, надання позик та стягнення боргів.  
Листування з банками, кредитними товариствами, філіями про погашення боргів за 
векселями, страхування товарів, проведення розрахунків в іноземній валюті, зниження 
податків на прибуток та з питань інших банківських операцій. 
 Фінансові звіти. Листи обліку строків  платежів за  векселями. Шифри телеграм для філій 
товариства. 

 
Опис 2 
Справ: 32;1927-1939 рр. 
Журнали обліку цінних паперів. Книги обліку погашення векселів.  Касові журнали. 
Книги обліку платіжних доручень. 
 

Ф.348. Хотинське міське  парафіяльне однокласне народне училище 
Справ: 1 ;1900 р. 



Опис 1 
Справ: 1;1900 р. 
Відомості нарахування пенсії вчителю Котилеву 
 
 
Ф.349. Чернівецький окружний державний архів 

Comisiunea Arhivelor Statului Cernăuţi 

 
Справ: 334 ;1924-1940,1941-1944 рр. 
1927 – 1940  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 334;1924-1940,1941-1944 рр. 
Закон про створення державних архівів (1925). Циркуляри генеральної дирекції 
державних архівів в м. Бухарест про заходи боротьби проти знищення архівних 
документів (1933). Інструкції про порядок роботи в архівах та використання архівних 
документів (1926). 
  Протоколи засідань окружної комісії державних архівів про організацію 
Чернівецького окружного архіву (1924-1925).  
Рапорти про стан архівів в містах Буковини, збір документів (1924-1925).  
Описи книг і справ які зберігаються в архіві (1926, 1930, 1931).  
Номенклатури справ, які заведені в державних установах Буковини (1925-1944).  
Списки службовців та відомості нарахування заробітної плати (1925-1944), жителів 
єврейської національності, мобілізованих на примусові роботи (1943).  
Листування з державними установами про збір документів, старих штемпелів і штампів, 
порядок їх інвентаризації та передачі на державне зберігання (1926-1944).     
 
 
 
Ф.350. Державний ліцей - інтернат  „Дмитрій Кантемір” м. Кіцмань 
Liceul-internat de stat „Dimitrie Cantemir” din Chiţmani (Cozmeni) 
Справ: 58 ;1905 - 1918,1920 -1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ:40;1920-1939 рр. 
Табелі успішності та відвідувань учнів (1920-1939).  
Атестати зрілості (1928-1937).  
Книги реєстрації виданих атестатів (1928-1937).  . Корінці свідоцтв про закінчення ліцею. 
Відомості нарахування зарплати працівникам ліцею 

 
Опис 2 
Справ:18;1905-1918 рр. 
Протоколи екзаменаційних комісій .  
 
 
Ф.351. Адвокат Копельман Леон  м.Чернівці  
Kopelman Leon, avocat, Cernăuţi 



Справ: 157 ; 1918 -1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ:157;1918-1940 рр. 
Позовні заяви та рішення судів. 
Листування з клієнтами  та установами про захист їх інтересів в судах. 
Відомості про кредитоспроможність клієнтів. 
  
 
Ф.352 Благодійне товариство з надання допомоги службовцям держаних 
установ Буковини у випадках хвороби 
Societatea pentru sprijinirea în caz de boală a funcţionarilor ai autorităţilor şi 
oficiilor de stat, Cernăuţi 
Справ: 18 ; 1923-1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ:18;1923-1938 рр. 
Циркуляри товариства про проведення засідань членів товариства та порядок прийому в 
члени товариства. 
Протоколи засідань товариства. 
Статути товариства. 
Матеріали про збір грошових коштів на будівництво будинку відпочинку для членів 
товариства. 
ічні звіти товариства. 
Запрошення на вечори-маскаради, організовані товариством. 
Списки членів товариства та жителів м.Чернівці, які були запрошені на вечори-маскаради 
з вказівкою грошових внесків. 
 
 
Ф.353. Приватний польський ліцей „П.Ц.С.” м. Чернівці 
Liceul polon particular „P. M.S.” în Cernăuţi 
Справ: 21 ; 1929-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ:21;1929-1940 рр. 
Класні журнали відвідування занять та успішності учнів (1939-1940). Табелі успішності 
учнів (1929-1930).  
 
 
Ф.354. Грозинське волосне правління Хотнського повіту Бессарабської 
губернії 
Справ: 2 ; 1869-1898 рр. 

Опис 1 
Справ:2;1869-1898 рр. 
Вироки та рішення зборів поселян . 

 Формулярний список волосного старшини Паращука О.М 
 
 



Ф.355. Хотинське повітове опікування по опіці сімей запасних нижчих 
чинів і ратників-ополченців, мобілізованих на військову службу 
Справ: 26 ; 1914-1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ:25;1914-1917 рр. 
Постанова Хотинського повітового опікування про призначення казенної допомоги 
членам сімейних осіб, достроково мобілізованих на військову службу (1916 р.); справи 
про розгляд заяв про надання матеріальної допомоги жителям Хотинського повіту, члени 
сімей яких були мобілізовані на військову службу (1914-1917 рр.); справа про надання 
матеріальної допомоги сім’ям мобілізованих на військову службу (1915-1917 рр.). 
 

Опис 2 
Справ:1;1917 рр. 
Справа про надання матеріальної допомоги сім’ям мобілізованих на військову службу. 
 
 
Ф.356. Управління начальника Вашківецького повіту Чернівецької губернії 
Справ: 47 ; 1916 -1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ:47;1916-1917 рр. 
Накази і циркуляри Головного командуючого Південно-Західного фронту, Чернівецького 
губернатора. Документи з розгляду кримінальних  злочинів. 
 Відомості нарахування зарплати 
 
 
Ф.357. Нотаріус Бочар Георге  м. Хотин  
Notar Gheorghe Bocear în or. Hotin 
Справ: 79 ; 1928-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ:79;1928-1939 рр. 
Нотаріально – засвідчені документи офіційного та особового змісту мешканців 
Хотинського повіту. 
 
Ф.358. Хотинський повітовий поштамт 
Oficiul poştelor, telegrafelor şi telefoanelor, judeţul Hotin 
Справ: 50 ; 1924-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ:50;1924-1939 рр. 
Обіжники окружної та генеральної дирекції пошти і телеграфу з питань телефонного та  

поштового зв’язку.  

Акти перевірок діяльності комунальних відділів пошти і телефону.  

Рукопис з історії розвитку телефонного, телеграфного і поштового зв’язку. 



 Фінансові звіти відділів пошти і телеграфу Хотинського повіту.  

Телеграми та листування з окружними та Генеральною дирекціями пошти і телеграфу про 
стан бюджету, підписку на військову позику, результати обстеження  роботи комунальних 
відділів пошти і телеграфу,  

виплату заробітної плати, призначення, переводу, надання відпусток службовцям та з 
інших питань стосовно особового складу.  

Відомості на видачу заробітної плати службовцям Хотинського поштамту та комунальних 
відділів пошти і телеграфу.  

Списки поштарів та службовців відділів пошти і телеграфу Хотинського повіту.  

Ф.360. Початкова змішана державна школа в комуні Корчешть 

Şcola primară mixta de stat în comuna Corceşti  

Справ: 48 ; 1917-1939,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ:48;1917-1939,1941-1944 рр. 
Список дітей шкільного віку (1917). Табелі успішності. Журнали обліку успішності учнів. 
 
 
Ф.361. Відділ по забезпеченню населення Буковини одягом Крайового 
управління Буковини 
Bukowiner Landesbekleidungsstelle 
Справ: 52 ; 1918 р. 
 

Опис 1 
Справ:52;1918 р. 
Довідки про видачу товарів. Старий опис. 
 
 
Ф.362. Чернівецьке міське житлове управління примарії 
Oficiul de închiriere, Cernăuţi 
Справ: 79 ; 1921-1923 рр. 
 

Опис 1 
Справ:63;1921-1923 рр. 
Прохання жителів м. Чернівців про надання квартир, встановлення розміру квартирної 
плати, затвердження та дотримання умов угод оренди квартир, видачу дозволів на обмін 
квартир.  
Протоколи про обрання членів комісії товариства квартиронаймачів. 
Угоди, укладені між домовласниками і квартиронаймачами про оренду квартир. Відомості 
про накладання штрафів на квартиронаймачів за порушення умов угод найому квартир. 
Справи про надання квартир жителям м. Чернівці.  
Листування з Міністерством внутрішніх справ, дирекцією центрального бюро квартир, 
повітовим трибуналом, дирекцією поліції, примарією м.Чернівців про розгляд квартирних 
конфліктів, складання бюджету, затвердження угод про найом квартир, виплату відрядних 
коштів службовцям, видача пільгових залізничних квитків. 
 



Опис 2 
Справ:16;1921-1923 рр. 
Справи з розгляду заяв домовласників про виселення з приміщень наймачів. Справи з 
розгляду квартирних суперечок. 
 
 
Ф.363. Хотинське повітове рекрутське присутствіє 
Справ: 2 ; 1853 р. 
 

Опис 1 
Справ:2;1853 рр. 
Рішення  про рекрутську повинність. Старий опис. 
 
Ф.364. Комендант Хотинської фортеці Бессарабського обласного правління 
Справ: 3 ; 1813,1820  рр. 
 

Опис 1 
Справ:3;1813,1820 рр. 
Справа про розгляд прохання австрійського підданого  купця Манусевича про повернення 

йому 40 реквізованих коней (1813).  

Справа про розгляд прохання кредиторів померлого майора Хливинського про  

відшкодування боргів (1820—1833). 

 
 
Ф.365. Хотинська міська управа Хотинського повіту Бессарабської 
губернії 
Справ: 4 ; 1901-1909,1917  рр. 

 
Опис 1 
Справ:3;1901-1909 рр. 
Журнал засідань Хотинської міської управи 

 
Опис 2 
Справ:1;1917 р. 
Справа з нагляду за діяльністю Хотинського міського продовольчого комітету 
 
 
Ф.366. Сокирянське волосне правління Хотнського повіту Бессарабської 
губернії 

Справ: 5 ; 1895-1898  рр. 
 

Опис 1 
Справ:5;1895-1898 рр. 
Вироки та рішення зборів поселян . Список населених пунктів та громад волості.  
Формулярні списки службовців правління.  



 
 
Ф.367. Хотинська повітова комісія із встановлення прав власності на 
кріпосних циганів   

при повітовому предводителі дворянства 

Справ: 1 ; 1820 -1830  рр. 
 

Опис 1 
Справ:1;1820 -1830 рр. 
Документи про право володіння кріпосними циганами (1820—1830). 
 
Ф.368. Хотинське повітове у селянських справах присутствіє 
Бессарабської губернії  
Справ: 3 ; 1887-1888  рр. 
 

Опис 1 
Справ:3;1887-1888 рр. 
Справи про розгляд скарг селян на рішення повітового присутствія (1887—1888 рр.),   
звинувачення   селян   у   захопленні   ділянок   громадської  землі (1888 р.). Старий опис. 
 
 
Ф.369. Хотинська повітова дворянська опіка Бессарабської губернії 
Справ: 2 ; 1852-1857  рр. 
 

Опис 1 
Справ:2;1852-1857 рр. 
Справа про встановлення опіки над дітьми і  майном померлого дворянина Танде А.В. 
(1852—1857). Старий опис.    
 
 
Ф.370. Кельменецьке волосне правління Хотнського повіту Бессарабської 
губернії 
Справ: 2 ; 1898 р. 

 
Опис 1 
Справ:2;1898 р. 
Вироки сільських сходів та розклади мирських зборів. Старий опис. 
 
Ф.371. Хотинський повітовий з’їзд мирових суддів Бессарабської губернії 
Справ: 7 ; 1890-1917 рр. 

 
Опис 1 
Справ:7;1890-1917 рр. 
Циркуляри, протоколи, списки, листування з питань призначення, переміщення, сплати 
заробітної плати тимчасовим суддям і секретарям судів . 
Справи про звинувачення міщан і селян в крадіжках майна, коней, вина (1890—1891). 



 
 
Ф.373. Земський начальник сьомої дільниці Хотинського повітового з’їзду 
земських начальників с. Романківці 
Справ: 3 ; 1895-1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ:3;1895-1917 рр. 
Справа з розгляду заяви мешканця с. Шебутинці Федорці Леонтія про зловживання 
службовим становищем колишнього члена Романкоуцького волосного банку Паламарчука 
Назарія. Справа з обвинувачення мешканців м. Единці в крадіжки коней у селян с. 
Сербичень 
 
Ф.374. Клішківське волосне правління Хотинського повіту Бессарабської 
губернії 
Справ: 3 ; 1893 р. 
 

Опис 1 
Справ:3;1893 р. 
Мирові вироки волосних сходів. Старий опис 
 
 
Ф.375. Хотинський повітовий відділ Кишинівської єпархіальної 
училищної ради Бессарабської губернії 
Справ: 99 ; 1883-1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ:99;1883-1917 рр. 
Протоколи засідань повітового відділу єпархіальної училищної ради, іспитових комісій  
педагогічних рад шкіл. 
Звіти про стан діяльності церковно - парафіяльних шкіл. 
  Акти комісії   училищної ради про огляд побудованої Білоусівської церковно - 
парафіяльної школи, стан церковно - парафіяльних шкіл та училищ повіту, наявність 
підручників та учбових посібників у школах. 
Списки   учнів та вчителів  шкіл. 
 Відомості про загальну кількість церковно - парафіяльних  шкіл, училищ та недільних 
шкіл у повіті. 
Журнали  реєстрації засідань повітового відділу єпархіальної училищної ради, засідань 
педагогічної ради двокласної школи. 
Кошториси витрат на утримання  шкіл.     
 
 
Ф.376. Чернівецький окружний секретаріат монархічної партії "Фронт 
національного відродження" 

Secretariatul regional al partidului „Frontul Renaşterii Naţionale”, Cernăuţi 

 
Справ: 6 ; 1939-1940 рр. 
 



Опис 1 
Справ:6;1939-1940 рр. 
Вказівка Генерального секретаріату партії "Фронт національного відродження" про 
відкриття в комунах Буковини кутків пам’яті румунським солдатам, які загинули на війні. 
Заяви жителів про прийом їх в члени партії. 
Посвідчення членів партії. 
 
 
Ф.377. Початкова змішана державна школа с. Верхні Станівці комуни 
Нижні-Станівці ХІV Окружного шкільного інспекторату Буковини 
Şcoala primară mixtă de stat în s. Stăneştii de Sus comuna Stăneştii de Jos 
Справ: 34 ; 1920 -1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ:25;1920-1939 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів. 

 
Опис 2 
Справ:9;1941-1944 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів. 
 
Ф.378. Новоселицьке волосне правління Хотинського повіту Бессарабської 
губернії 
Справ: 4 ; 1866,1895,1905-1906 рр. 
 

Опис 1 
Справ:4; 1866,1895,1905-1906  рр. 
Мирові вироки волосних сходів. Старий опис. 
 
 
Ф.379. Секція жандармерії в комуні Герца Дорохойського повіту  
Secţia de jandarmi în or. Herţa 
Справ: 69 ; 1918-1931 рр. 
 

Опис 1 
Справ:45; 1918-1929  рр. 
Циркуляри про розшук осіб які здійснили кримінальні злочини . 
Рапорти жандармських постів про події . 

 
Опис 2 
Справ:22; 1921-1931  рр. 
Документи з особового складу. Акти перевірок діяльності жандармських постів 

Опис 3 
Справ:2; 1927 р. 
Циркуляри про розшук осіб які здійснили кримінальні злочини 
 
 



Ф.380. Хотинський міський торговий словесний суд Хотинського повіту 
Бессарабської губернії.   
Справ: 2 ; 1834-1866 рр. 
 

Опис 1 
Справ:2; 1834-1866  рр. 
Журнали реєстрації усних скарг. 
 
 
Ф.381. Хотинський повітовий землемір Бессарабської області 
Справ: 69 ; 1835-1918 рр. 
 

Опис 1 
Справ:41; 1835-1918  рр. 
Справи про виділення земельних ділянок церквам, селянам, земельним товариствам 
повіту (1836-1901). Плани сіл, земельних і лісних ділянок (1855-1917), маєтків (1862-
1916), водяних млинів (1905).  

 

Опис 2 
Справ:17; 1841-1918  рр. 
Плани сіл, земельних і лісних ділянок , маєтків . 
 
 
Ф.382. Хотинський повітовий предводитель дворянства Бессарабської 
губернії 
Справ: 6 ; 1852-1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ:6; 1852-1917  рр. 
Документи з особового складу службовців предводительства, волосних старшин і писарів  
. 

 
 
Ф.383. Хотинський повітовий з’їзд земських начальників Бессарабської 
губернії 
Справ: 27 ; 1859-1916 рр. 
 

Опис 1 
Справ:11; 1859-1917  рр. 
Реєстр постанов з’їзду (1911—1912);  справи про розгляд земельних конфліктів (1915—
1916), повернення боргів (1913),  звинувачення окремих громадян в крадіжках (1892—
1894), арешт дезертирів (1859).  
Формулярні списки земських начальників (1899, 1901, 1904). 
 
Опис 2 
Справ:16; 1913 -1916  рр. 



Фінансові документи про витрачання коштів на виплату зарплати членам з’їзду і 
службовцям, канцелярські та господарські витрати (1913, 1916 ).  
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції 
 
 
Ф.384. Секція жандармерії в комуні Карапчів Сторожинецького повіту  
Secţia de jandarmi în comuna Carapciu 
Справ: 2 ; 1920 р. 
 

Опис 1 
Справ:2; 1920 р. 
Циркуляри, протоколи та листування про розшук громадян. Списки жандармів 
працівників секції. 
 
 
Ф.385. Хотинський міський сирітський суд Бессарабської губернії 
Справ: 3 ; 1833-1859 рр. 
  

Опис 1 
Справ:3; 1833-1859 рр. 
Справи про розділ майна між спадкоємцями (1859), конфіскацію майна  боржників  
(1833—1837). 
 
Ф.386. Хотинське повітове казначейство Бессарабської губернської 
казенної палати 
Справ: 3 ; 1858,1917 рр. 
  

Опис 1 
Справ:3; 1858,1917 рр. 
Справа про розгляд скарг приватного власника на рішення Хотинського земського суду 
(1858). Підписні листи грошового “займу свободи” 
 
Ф.387. Хотинське повітове з військової повинності присутствіє 
Бессарабської губернії. 
Справ: 3 ; 1910,1914 рр. 
  

Опис 1 
Справ:2; 1914 р. 
Відомості нарахування коштів на виплату  відрядження службовцям 

 
Опис 2 
Справ:1; 1910 р. 
Відомості про розподіл транспортних засобів 
 
 
Ф.388. Хотинський повітовий земський суд  Бессарабської губернії 
 
Справ: 29 ; 1821-1867 рр. 



  

Опис 1 
Справ:29; 1921-1867 рр. 
Справи про вирішення земельних конфліктів, право одержання доходів з переправи людей 
та вантажів через р. Дністер, засвідчення купівлі-продажу нерухомого майна, позови з 
питань майнової власності, порушення контракту оренди, несплати боргів. 
Журнали реєстрації протоколів засідань  суду,  
Указ Бессарабського обласного уряду про звинувачення жителів  с.Привороки у продажу 
срібних і мідних монет за кордон. 
 
 
Ф.389. Початкова двокласна школа в с.Каменка Серетського повіту  
Şcoala primară de doua clase in Camenca (Cotul de sus) 
Справ: 10 ; 1908-1915 рр. 
  

Опис 1 
Справ:10; 1908-1915 рр. 
Журнали обліку навчання учнів 
  
Ф.390. Екзаменаційна комісія  для кандидатів на вакансії вчителів 
загальних народних та міщанських шкіл м. Чернівці.  
K. k. Prüfungscommission für allgemeine  Volks-und Bürgerschulen in 
Czernowitz.  
Comisiunea examinatoare pentru scoale si civile cu limba de predare românâ 
în Cernauţi 
Справ: 78 ; 1873-1922 рр. 
  

Опис 1 
Справ:68; 1873-1922 рр. 
Листування з Міністерством освіти про призначення членів екзаменаційних комісій.  
Протоколи засідань комісії. Заяви вчителів про допуск  до екзаменів.  
Свідоцтва про здачу екзаменів на отримання права викладання в початкових класах.  
Журнали запису підсумків екзаменів. 

 
Опис 2 
Справ:10; 1893-1915 рр. 
Свідоцтва про здачу екзаменів на отримання права викладання в початкових класах.  
Журнали запису підсумків екзаменів. 
 
 
Ф.391. Хотинський повітовий поселянський  стряпчий Бессарабської губернії 
Справ: 3 ; 1844-1856 рр. 
  

Опис 1 
Справ:3; 1844-1856 рр. 
Справи про встановлення спадкоємців (1844), видачу з сільських магазинів продуктів 
харчування державним селянам (1855—1856). 
 



Ф.392. Кишинівська окружна лісна дирекція м. Кишинів  
Direcţia  regională silvică, Chişinău 
Справ: 220; 1919-1938 рр. 
  

Опис 1 
Справ:212; 1919-1936 рр. 
Протоколи про перехід лісних дільниць у власність держави, обстеження лісних дільниць. 
Фінансові звіти за 1920-1936рр. 
Листування Хотинського лісництва з Міністерством державного майна, лісництвами 
Хотинського повіту про продаж лісоматеріалів,  видачу дозволів на експлуатацію лісних 
ділянок, пасовиськ.  
Справи про призначення, переміщення, звільнення з роботи працівників лісництв 
Хотинського повіту. 
Відомості про технічний стан лісних дільниць. 

 
Опис 2 
Справ:8; 1923-1938 рр. 
Документи з особового складу лісництва “Окниця”. Документи про здачу до експлуатації 
лісових ділянок. 
 
 
Ф.394. Чернівецька окружна лісна дирекція 
Direcţia  regională silvică, Cernăuţi 
Справ: 982; 1921-1938 рр. 
  

Опис 1 
Справ:837; 1919-1936 рр. 
Рішення та циркуляри Міністерства землеробства,  лісних дільниць про експлуатацію 
лісних ділянок, проведення аграрної реформи. Інструкції мобілізаційного відділу 
Міністерства землеробства  про порядок звільнення від військової служби службовців 
лісництв (1928). 
Протоколи про витрату коштів на утримання лісних розсадників, інвентаризацію лісної 
продукції Хотинського лісництва, передачу в оренду лісних ділянок. 
Акти інвентаризації пошкоджених дерев (1926).Плани роботи лісництв, експлуатації 
лісних ділянок.  
Звіти про експлуатацію лісних ділянок, підготовку ґрунту для лісонасаджень,  збір 
насіння, закладку розсадників.  
Справи про передачу у власність держави приватних лісних дільниць і ділянок. 
Статистичні відомості про технічний стан лісних ділянок.  
Листування з Міністерством землеробства, лісництвами про лісонасадження, 
експлуатацію лісних ділянок,  передачу в оренду лісних ділянок, видачу дозволів на 
полювання, адміністративно господарські питання, продаж лісоматеріалів, забезпечення 
паливом установ і населення, самовільну вирубку лісу, знищення шкідливих комах. 
Списки жителів комун із за значенням розміру лісних ділянок (1925). 

 
Опис 2 
Справ:146; 1920-1940 рр. 
Плани  лісництв, експлуатації лісних ділянок. Виписки з книг реєстрації нерухомого 
майна. 



Звіти про експлуатацію лісних ділянок, надходження коштів, підготовку ґрунту для 
лісонасаджень,  збір насіння, закладку розсадників. 
 Особові справи лісників. Відомості нарахування зарплати.  
 
 
Ф.395. Початкова змішана державна школа в комуні Бабин Чернівецького 
повіту  
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Babin judeţul Cernăuţi 
Справ:1; 1939 р. 

 
Опис 1 
Справ:1; 1939 р. 
Класний журнал 3-го “а” класу. 
 
 
Ф.396. Початкова змішана школа с. Тирнова Хотинського повіту 
Şcoala primară mixtă în s. Târnova 
Справ:23; 1919 - 1939 рр. 
  

Опис 1 
Справ:13; 1923-1937 рр. 
Табелі успішності учнів. Журнали запису вивченого матеріалу. 
 

Опис 2 
Справ:3; 1919-1930 рр. 
Журнали обліку успішності учнів 

 
Опис 3 
Справ:7; 1924-1939 рр. 
Табелі успішності учнів 
 
 
Ф.397. Дорохойський повітовий трибунал 

Curtea marţială judeţeană Dorohoi 

Справ:248; 1939 рр. 
  

Опис 1 
Справ:87; 1857-1943 рр. 
Кримінальні справи із звинувачень у вбивствах, пограбуваннях, крадіжках, підпалах, 
бійках, знищення меж земельних  ділянок (1884−1940, 1941−1942), дезертирстві солдатів з 
румунської армії (1872), підробці установчих документів (1930 ). 

Справи з визнання прав власності на нерухоме майно (1916−1929), поділ спадщини 
(1903−1904, 1910−1911). 



 
Опис 2 
Справ:19; 1869-1938 рр. 
Документи про діяльність суду присяжних при трибуналі.  
Справи з обвинувачення в кримінальних злочинах 

 
Опис 3 
Справ:142; 1834-1912 рр. 
Книги реєстрації рішень трибуналу (1834−1894).  
Абеткові книги обліку засуджених 
 
 
 
 
Ф.398. Примарія комуни Ленківці Хотинського повіту  
Primăria comunei Lencăuti 
Справ:144; 1933-1944 рр. 
  

Опис 1 
Справ:138; 1933-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Кельменецької волості.  
Протоколи засідань примарії.  
Бюджет та фінансові звіти.  
Справи про реєстрацію шлюбів, заяв про надання свідоцтв про румунське громадянство, 
соціальний стан 
 
Опис 2 
Справ:5 ; 1941-1942 рр. 
Циркуляри Міністерства фінансів Румунії, префектури Хотинського повіту та претури 
Кельменецької волості. 
 
Опис 4 
Справ:1 ; 1941 р. 
Списки та особові картки мешканців висланих радянськими органами. 
 
 
Ф.399. Примарія комуни Неполоківці Чернівецького повіту  
Primăria comunei Nepolocăuţi 
Справ:208; 1920 –1940,1941-1944  рр. 
  

Опис 1 
Справ:208; 1920 –1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту.  
Протоколи засідань комунальної ради. Документи про встановлення  прав на румунське 
громадянство.  
Протоколи, аркуші кандидатів та списки виборців до румунського парламенту.  
Документи з інвентаризації нерухомого майна, що належить державі. Відомості про 
наявність у комуні землі.  



Фінансові звіти. Справи з надання матеріальної допомоги родинам військовослужбовців. 
Відомості нарахування зарплати працівникам примарії . Списки та особові картки 
мешканців, що виїхали до Німеччини. 
 
 
Ф.400. Примарія комуни Зелена Хотинського повіту  
Primăria comunei Zelena 
Справ:22; 1925 –1940  рр. 
  

Опис 1 
Справ:22; 1925 –1940 рр. 
Листування з примаріями з приводу встановлення місцезнаходження 
військовозобов’язаних.  Списки військовозобов’язаних мешканців. 
 
 
Ф.401. Примарія комуни Магала Чернівецького повіту  
Primăria comunei Mahala 
Справ:126; 1919 –1940,1941-1944  рр. 
  

Опис 1 
Справ:122; 1919 –1940,1941-1944 рр. 
 
 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Чернівецької волості.   
Протоколи засідань комунальної ради.  
Бюджети та фінансові звіти.  
Списки виборців до румунського парламенту та палати депутатів. Списки мешканців. 

 
Опис 3 
Справ:4 ; 1942-1943 рр. 
Циркуляри претури Чернівецької волості. 
 
 
Ф.402. Примарія комуни Кут Баїнські (нині Кут)  Чернівецького повіту  
Primăria comunei Cotul Bainski  
Справ:113; 1919 –1940,1941-1944  рр. 
  

Опис 1 
Справ:113; 1918 –1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Кіцманської волості. 
 Протоколи засідань комунальної ради.  
Бюджети та фінансові звіти.  Списки мешканців. Списки обліку військовозобов’язаних. 
Ф.403. Примарія комуни Пригородок Хотинського повіту  
Primăria comunei Prigoreni 
Справ:268; 1928 –1940,1941-1944  рр. 
  

Опис 1 
Справ:25; 1928-1943 рр. 



Списки обліку військовозобов’язаних 

 
Опис 2 
Справ:24; 1943-1943 рр. 
Справи про продаж рухомого майна, що надійшло до власності румунської влади. Бюджет 
комуни. Відомості про надходження пожертв до фонду допомоги румунської армії. 

 
Опис 3 
Справ:211; 1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Хотинської волості.  
Протоколи інспекційних перевірок примарії.  
Справи про продаж рухомого майна, що надійшло до власності румунської влади  
Списки мешканців на отримання румунського громадянства. Фінансові звіти 
 

Опис 3 
Справ:4 ;  1941 р. 
Відомості інвентаризації майна мешканців висланих до таборів. 
 

Опис 4 
Справ:4 ;  1942-1943 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Хотинської волості. 
 
Ф.405. Примарія комуни Кут Остриця  (нині Остриця) Чернівецького 
повіту  
Primăria comunei Cotul Ostriţei 
Справ:268; 1928 –1940,1941-1944  рр. 
  

Опис 1 
Справ:41; 1918-1940 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Чернівецької волості. 
 Рішення примарії. Анкета про економічний стан комуни.  
Списки мешканців з зазначенням транспортних засобів та осіб що мають борги з сплатою 
комунальних податків.  
Фінансові звіти  примарії. Бюджети примарії. 
 
 
Ф.406. Примарія міста Садгора Чернівецького повіту  
Primăria or. Sadagura 
Справ:359; 1918 –1940,1941-1944  рр. 
  

Опис 1 
Справ:345; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Відомості про наявність у комуні дрібних промислових підприємств. 
 Списки виборців до румунського парламенту, сенату та комунальної ради. 
 Списки мешканців на отримання румунського громадянства. 
 Бюджети та фінансові звіти примарії. 
 Протоколи про обкладення мешканців комунальними податками.  



Відомості нарахування зарплати. 

 
Опис 3 
Справ:12 ; 1941-1943 рр. 
Аркуші інвентаризації майна мешканців висланих до таборів. 

 
Опис 4 
Справ:2 ;1942-1943  рр. 
Листування з Чернівецьким змішаним судом з майнових питань. 
 
 
 
Ф.407. Примарія комуни Звенячин Чернівецького повіту  
Primăria comunei Zveneace 
Справ:34; 1919 –1940  рр. 
  

Опис 1 
Справ:34; 1919-1940 рр. 
Протоколи засідань комунальної ради 
 Акти перевірок санітарного стану комуни.  
Списки мешканців позбавлених румунського громадянства.  
Плани організації протиповітряної оборони.  
Бюджети.  
Відомості нарахування зарплати. 
 
Ф.408. Примарія комуни Ставчани Чернівецького повіту  
Primăria comunei Stauceni 
Справ:190; 1920 –1940,1941-1944  рр. 
  

Опис 1 
Справ:31; 1920-1940,1941-1943 рр. 
Списки виборців до румунського парламенту, сенату та комунальної ради.  
Списки мешканців на отримання румунського громадянства. 
 Бюджети та фінансові звіти примарії. 

 
Опис 2 
Справ:149; 1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Кіцманської волості.  
Протоколи засідань комунальної ради.  
Бюджети та фінансові звіти. Списки мешканців на отримання румунського громадянства 
Списки мешканців. Списки обліку військовозобов’язаних. 
 Відомості про надання матеріальної допомоги 
 
 
Ф.409. Примарія комуни Шишківці Чернівецького повіту  
Primăria comunei Şişcăuţi 
Справ:195; 1919 –1940,1941-1944  рр. 



  

Опис 1 
Справ:13; 1920-1939 рр. 
Списки мешканців на отримання румунського громадянства Списки мешканців. 
  Фінансові звіти. 

 
Опис 2 
Справ:36; 1919-1939 рр. 
Відомості про наявність земельних ділянок. худоби. Списки військовозобов’язаних. 
Бюджети примарії. 

 
Опис 3 
Справ:2; 1922 р. 
Список виборців до румунського парламенту 

 
Опис 4  
Справ:142; 1941-1944 рр. 
Рішення примарії. Звіти про діяльність примарії. Відомості про наявність земельних 
ділянок. худоби. Списки військовозобов’язаних. Бюджети примарії. Відомості про 
інвентаризацію майна. 
 Відомості нарахування зарплати. Справа з особового складу примарії 

 
Опис 5 
Справ:1; 1941-1944 рр. 
Список та особовий аркуш мешканця комуни Рекло Василя 

 
Опис 6 
Справ:1; 1944 р. 
Списки військовозобов’язаних 
 
 
Ф.410. Примарія комуни Банилів над Серетом (нині Банилів Підгірний) 
Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Bănila pe Seret 
Справ:245; 1919 –1940,1941-1944  рр. 
  

Опис 1 
Справ:24; 1925-1940 рр. 
Циркуляри, постанови  та листування про порядок  збору податків .  
Справи про мобілізацію громадян та військовозобов’язаних , про проведення 
інвентаризації нерухомого майна примарії.  
Списки на визнання румунського громадянства мешканцями. 

 
Опис 2 
Справ:217; 1941-1944 рр. 



Циркуляри префектури Сторожинецького повіту. 
 Протоколи інспекційних перевірок діяльності примарії.  
Аркуші обліку майна мешканців. Формулярні списки обліку військовозобов’язаних. 
Анкети економічного стану комуни. Заяви мешканців про надання свідоцтв про румунське 
громадянство. 

 
Опис 3 
Справ:3 ;  1941-1942 рр. 
Особові аркуші та список осіб висланих радянською владою. 
 

Опис 4 
Справ:1 ; 1942р. 
Особові аркуші та список осіб, що виїхали до Німеччини. 
 
 
Ф.411. Примарія комуни Банилів над Черемошем  ( Банилів) 
Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Bănila pe Ceremoş 
Справ:202; 1927,1941-1944  рр. 
  

Опис 1 
Справ:189; 1925-1940 рр. 
Циркуляри Сторожинецької префектури та повітової палати землеробства. Протоколи 
засідань примарії. Списки мешканців та відомості про наявність земельних ділянок.  
Інвентарні описи рухомого та нерухомого майна у комуні. 

 
Опис 2 
Справ:13 ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри Губернаторства Буковини та претури Вашківської  
волості. 
 
 
Ф.412. Примарія комуни Погорилівка Чернівецького повіту  
Primăria comunei Pohorlăuţi 
Справ:25; 1920-1940 рр. 
  

Опис 1 
Справ:25; 1920-1940 рр. 
Бюджети та фінансові звіти примарії. Списки мешканців та інвалідів. 
 
 
Ф.413. Примарія комуни Берегомет над Прутом (нині Берегомет) 
Чернівецького повіту  
Primăria comunei Berhomet pe Prut 
Справ:231; 1920-1940,1941-1944 рр. 
  



Опис 1 
Справ:48; 1920-1940 рр. 
Фінансові звіти примарії. Списки військовозобов’язаних. Списки виборців до 
румунського парламенту. Списки мешканців.  
Відомості про надання матеріальної допомоги родинам мобілізованих до румунської армії 

 
Опис 2 
Справ:176; 1941-1944 рр. 
Списки громадян  які виїхали до СРСР. Списки військовозобов’язаних 

 
Опис 3 
Справ:2 ; 1942 р. 
Особові аркуші та список осіб, що виїхали до Німеччини. 
 

Опис 4 
Справ:5 ; 1941-1944 р р. 
Відомості інвентаризації майна мешканців, що виїхали до Німеччини. 
 
 
 
Ф.414. Примарія комуни Чуньків Чернівецького повіту  
Primăria comunei Cincău 
Справ:43; 1920-1938 рр. 
  

Опис 1 
Справ:43; 1920-1938 рр. 
 
Протоколи засідань комунальної ради примарії. Протоколи інспекційних перевірок стану 
комуни. Справи про реєстрацію шлюбів громадян.  
Бюджети комуни. Фінансові звіти примарії.  
Відомості нарахування зарплати працівникам. 
 
 
Ф.415. Примарія комуни Репужинці Чернівецького повіту  
Primăria comunei Repujineţi 
Справ:39; 1921-1943 рр. 
  

Опис 1 
Справ:39; 1921-1943 рр. 
Бюджети комуни. Фінансові звіти примарії. Списки мешканців комуни. План 
протиповітряної оборони. 
 
 
Ф.416. Примарія комуни Тернавка Дорохойського повіту  
Primăria comunei Târnauca 
Справ:71; 1908-1940,1941-1944 рр. 
  



Опис 1 
Справ:71; 1908-1940,1941-1944  рр. 
Циркуляри префектури Дорохойського повіту та претури Герцаїваської волості. Фінансові 
звіти та бюджети примарії. Справи  про оцінювання майна примарії та організацію 
протиповітряної оборони. 
 
 
Ф.417. Примарія комуни Вікно Чернівецького повіту  
Primăria comunei Ocna 
Справ:60; 1918-1940 рр. 
  

Опис 1 
Справ:60; 1918-1940  рр. 
Протоколи засідань комунальної Ради.  
Фінансові звіти та бюджети комуни.  
Списки мешканців які мають транспортні засобі та земельні ділянки. 
 
 
Ф.418. Примарія комуни Михальча Чернівецького повіту  
Primăria comunei Mihalcea  
Справ:125; 1918-1940, 1941-1944 рр. 
  

Опис 1 
Справ:125; 1918-1940, 1941-1944  рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Кіцманської волості. Фінансові 
звіти та бюджети примарії. Списки мешканців. Анкети економічного стану комуни. 
 
 
Ф.419. Примарія комуни Южинець Чернівецького повіту  
Primăria comunei Iujineţi  
Справ:34; 1919-1938 рр. 
  

Опис 1 
Справ:34; 1919-1938  рр. 
Фінансові звіти та бюджети примарії. Списки мешканців та виборців до румунського 
парламенту 
 
 
Ф.420. Примарія комуни Ошихліби Чернівецького повіту  
Primăria comunei Oşehlib 
Справ:115; 1918-1940,1941-1944 рр. 
  

Опис 1 
Справ:113; 1918-1940,1941-1944  рр. 
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ та претури Кіцманської волості.  
Протоколи засідань комунальної Ради. Рішення комітету з надання матеріальної допомоги 
родинам військовослужбовців. Справа про мобілізацію мешканців на примусові роботи. 



Списки обліку військовозобов’язаних. Відомості про реквізицію транспортних засобів у 
мешканців. Фінансові звіти примарії. 
Відомості нарахування зарплати.  

 
Опис 4 
Справ:2 ; 1941 р. 
Особові аркуші та список мешканців, що виїхали до Німеччини. 
 
 
 
Ф.421. Примарія комуни Митків Чернівецького повіту  
Primăria comunei Mitcău 
Справ:34; 1919-1940,1941 рр. 
  

Опис 1 
Справ:34; 1919-1940,1941 рр. 
Протоколи засідань комунальної Ради. Бюджет та фінансові звіти примарії. Списки 
мешканців. Відомості нарахування зарплати. 
 
Ф.422. Примарія комуни Кулівці Чернівецького повіту  
Primăria comunei Culeuţi 
Справ:20; 1921-1939 рр. 
  

Опис 1 
Справ:20; 1921-1939 рр. 
Бюджет та фінансові звіти комуни. Списки мешканців з зазначенням наявності земельних 
ділянок. Журнали обліку майна примарії. 
 
 
Ф.423. Примарія комуни Дорошівці Чернівецького повіту  
Primăria comunei Doroşăuţi 
Справ:19; 1920-1936 рр. 
  

Опис 1 
Справ:19; 1920-1936 рр. 
Бюджет та фінансові звіти комуни. Списки мешканців з зазначенням наявності земельних 
ділянок та транспортних  засобів Відомості обліку інвалідів першої світової війни. 
 
 
Ф.424. Примарія комуни Горошівці Чернівецького повіту  
Primăria comunei Horoşăuţi 
Справ:29; 1919-1940 рр. 
  

Опис 1 
Справ:29; 1919-1940 рр. 
Акти економічного стану комуни. Відомості про наявність у мешканців  земельних 
ділянок та транспортних  засобів. 
 



 
Ф.425. Примарія комуни Лука Чернівецького повіту  
Primăria comunei Luca 
Справ:19; 1920-1936 рр. 
  

Опис 1 
Справ:19; 1920-1936 рр. 
Протоколи комунальної ради. Списки мешканців. Бюджет та фінансові звіти комуни. 
 
 
Ф.426. Примарія комуни Онут Чернівецького повіту  
Primăria comunei Onut 
Справ:19; 1918-1940,1941-1943 рр. 
  

Опис 1 
Справ:18; 1918-1940,1941-1943 рр. 
Списки виборців до повітової ради. Відомості про наявність у мешканців транспортних 
засобів.  Протоколи інспекційних перевірок діяльності примарії. Облікові картки 
громадян  які виїхали до СРСР. Бюджети комуни. Фінансові звіти. 
  

Опис 2 
Справ:1; 1942 р. 
Список та облікові картки мешканців висланих радянською владою. 
 
 
 
Ф.427. Примарія комуни Чорний Потік Чернівецького повіту  
Primăria comunei Pârâul  Negru 
Справ:21; 1920-1938 рр. 
  

Опис 1 
Справ:21; 1920-1938 рр. 
Протоколи засідань комунальної Ради. Фінансові звіти та бюджети примарії. Списки 
мешканців Відомості про наявність у мешканців транспортних засобів. 
 
 
Ф.428. Примарія комуни Ревна  Чернівецького повіту  
Primăria comunei Revna 
Справ:92; 1926-1931 рр. 
  

Опис 1 
Справ:92; 1926-1931 рр. 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту. Справи про визнання румунського 
громадянства. Заяви мешканців про надання довідок про майновий стан та громадянство. 
Бюджети примарії. 
 
 
Ф.429. Примарія комуни Гоголіна Чернівецького повіту  



Primăria comunei Gogolina 
Справ:54; 1919-1940 рр. 
  

Опис 1 
Справ:54; 1919-1940 рр. 
Списки виборців до румунського парламенту та комунальної ради. Списки мешканців про 
визнання румунського громадянства. Списки військовозобов’язаних. Списки мешканців 
позбавлених румунського громадянства. 
 
 
Ф.430. Примарія комуни  Нові Мамаївці Чернівецького повіту   
Primăria comunei Mămăeştii Noi 
Справ:541; 1918-1940,1941-1944 рр. 
  

Опис 1 
Справ:157; 1918-1941 рр. 
Списки  мешканців. Списки обліку військовозобов’язаних. Документи про проведення  
виборів до комунальної ради. Бюджет комуни 

 
Опис 2 
Справ:355; 1941 -1944рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Козменської волості.  
Протоколи засідань комунальної ради та інспекційних перевірок діяльності примарії. 
Відомості про реквізицію транспортних засобів. Списки інвалідів.  
Журнали реєстрації громадян на визнання румунського громадянства. 

 
Опис 4 
Справ:7с; 1941 -1942рр. 
Аркуші обліку майна мешканців висланих до таборів. 
 

Опис 5 
Справ:20с; 1941 -1944рр. 
Інвентаризаційні описи майна мешканців висланих до таборів. 
 

Опис 6 
Справ:1с; 1942 р. 
Заяви мешканців комуни на отримання румунського громадянства. 
 

Опис 7 
Справ:1с; 1941 р. 
Циркуляри Губернаторства Буковини, префектури Чернівецького  
повіту та претури Чернівецької волості. 
 
 
 
 
Ф.431. Примарія комуни Остриця Чернівецького повіту  



Primăria comunei Ostriţa 
Справ:136; 1919-1940,1941-1944 рр. 
  

Опис 1 
Справ:46; 1919-1940 рр. 
Фінансові звіти примарії. Списки виборців до румунського парламенту, до повітової та 
комунальної ради. Списки  на визнання румунського громадянства. Списки мешканців 
мобілізованих до румунської армії. Списки обліку військовозобов’язаних 

 
Опис 2 
Справ:88; 1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Чернівецької волості.  
Протоколи засідань комунальної ради. Фінансові звіти та бюджети примарії. Списки 
мешканців. 

 
Опис 3  
Справ:2 с; 1942 р. 
Листування з префектурою Хотинського повіту про проведення  
інвентаризації майна мешканців комуни висланих до таборів. 
 
 
 
Ф.432. Примарія комуни Михайлівка Хотинського повіту  
Primăria comunei Mihaileanca 
Справ:171; 1919-1940,1941-1944 рр. 
  

Опис 1 
Справ:169; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Сокирянської волості. 
 Фінансові звіти та бюджет комуни. Відомості про реквізицію грошових та транспортних 
засобів. Списки військовозобов’язаних. 

 
Опис 2 
Справ:2;  1941-1943рр. 
Циркуляри претури Сокирянської волості. 
 
 
 
Ф.433. Примарія комуни Ревківці Чернівецького повіту  
Primăria comunei Revcăuţi 
Протоколи засідань комунальної Ради. Фінансові звіти та бюджети примарії. Списки 
виборців з виборів до румунського парламенту та комунальну раду. Списки 
військовозобов’язаних 
 
 
Ф.434. Примарія комуни Борівці Чернівецького повіту  
Primăria comunei Borăuţi 



Справ:60; 1919-1940,1941-1942 рр. 
  

Опис 1 
Справ:60; 1918-1940,1941-1942 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту. Протоколи засідань комунальної ради. 
Відомості про наявність транспортних засобів. Список інвалідів першої світової війни. 
 
 
Ф.435. Примарія комуни Самушин Чернівецького повіту  
Primăria comunei Samuşeni 
Справ:28; 1919-1940 рр. 
  

Опис 1 
Справ:28; 1918-1940 рр. 
Фінансові звіти та бюджети примарії. Списки мешканців комуни. 
 
 
Ф.436. Примарія комуни Волока Чернівецького повіту Сторожинецького 
повіту 
Primăria comunei Voloca 
Справ:18; 1918-1938 рр. 
  

Опис 1 
Справ:18; 1918-1938 рр. 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту.  
Заяви громадян про надання свідоцтв про громадянство. Статистичні відомості про 
земельні ділянки . наявність  транспортних засобів. 
 
 
Ф.437. Примарія комуни Волока над Дерелуєм (нині Волока) Чернівецького 
повіту Primăria comunei Voloca pe Derelui 
Справ:139; 1918-1940,1941-1944 рр. 
  

Опис 1 
Справ:134; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Протоколи та рішення комунальної ради. Бюджет та фінансові звіти комуни. Аркуші 
обліку селянських господарств. Списки обліку військовозобов’язаних. 

 
Опис 2 
Справ:5 ;  1941-1944 рр. 
Справи про визнання румунського громадянства. 
 
 
 
Ф.438. Примарія комуни Коровія Чернівецького повіту  
Primăria comunei Corovia 
Справ:51; 1919-1939,1941-1944 рр. 
  



Опис 1 
Справ:51; 1919-1939,1941-1944 рр. 
Циркуляри претури Чернівецької волості та претури Чернівецького повіту.  
Фінансові звіти та проекти бюджетів комуни . Списки громадян. 
 
 
 
Ф.439. Примарія комуни Юрківці Чернівецького повіту  
Primăria comunei Iurcăuţi  
Справ:73; 1918-1940,1941-1944 рр. 
  

Опис 1 
Справ:51; 1918-1939 рр. 
Протоколи засідань комунальної ради. Списки власників будівель та транспортних 
засобів. Списки інвалідів першої світової війни. 

 
Опис 2 
Справ:51; 1919-1938 рр. 
Справи про призначення румунського громадянства. Бюджети примарії. Відомості 
нарахування зарплати. 

 
Опис 3 
Справ:1; 1930 р. 
Списки громадян з зазначенням розмірів земельних ділянок 
 

Опис 4 
Справ:28; 1941-1944 рр. 
Звіти про економічний стан комуни. Відомості про наявність земельних ділянок, склад 
населення, наявність дрібних промислових підприємств. 
 

Опис 5 
Справ:3; 1942 р. 
Списки громадян на отримання румунського громадянства. Справа про сбір коштів до 
фонду допомоги румунської армії. 

 
Опис 6 
Справ:1; 1942 р. 
Акт обстежень стану робіт у комуні 
 
 
Ф.440. Примарія комуни Чорнівка Чернівецького повіту  
Primăria comunei Cernauca 
Справ:250; 1920-1940,1941-1944 рр. 
  

Опис 1 
Справ:54 ; 1918-1939 рр. 



Бюджети та фінансові звіти примарії. Списки мешканців комуни. Журнали обліку 
рухомого та нерухомого майна комуни. Відомості про реквізицію транспортних засобів. 
Документи про складення списків військовозобов’язаних. 
 

Опис 2 
Справ:181 ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Чернівецької волості.  
Списки обліку військовозобов’язаних. Списки громадян та визнання румунського 
громадянства. Анкети економічного стану комуни. 
 

Опис 3  
Справ:15 ; 1941-1943 рр. 
 Циркуляри Губернаторства Буковини, префектури Чернівецького повіту та претури 
Чернівецької волості. 
 
 
Ф.441. Примарія комуни Хряцька Дорохойського повіту 
Primăria comunei Hreaţca 
Справ:172; 1918-1940,1941-1944 рр. 
  

Опис 1 
Справ:168 ; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Дорохойського повіту та претури Герцаївської волості. Бюджет 
комуни. Формулярні списки обліку військовозобов’язаних. Відомості про реквізицію 
транспортних засобів. Справи про надання грошової допомоги громадянам.  
Заяви мешканців про надання довідок про румунське громадянство. 
 Виправданні документи про витрату коштів. 

 
Опис 4  
Справ:3 ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Дорохойського повіту та претури Герцаївської волості. 

 
Опис 5  
Справ:1;  1944 р. 
Циркуляри префектури Дорохойського повіту. 
 
 
 
Ф.442. Поліцейський прикордонний загін м. Заставна Чернівецького 
повіту  
Poliţia de frontieră. Detaşamentul de poliţie Zastavna, judeţul Cernăuţi 
Справ:1143; 1919-1940, 1941-1944 рр. 
  

Опис 1 
Справ:428 ; 1939 рр. 
Будинкові книги будинковласників м. Заставна 
  



Опис 2 
Справ:7 ; 1926-1936 рр. 
Протоколи обшуків мешканців м. Заставна підозрюваних в комуністичної діяльності. 
Списки іноземних поданих. 

 
Опис 3 
Справ:7 ; 1938-1939 рр. 
Списки державних службовців м. Заставни та комуни Заставнівської волості. 

 
Опис 4 
Справ:3 ; 1941-1944 рр. 
Домові книги. Журнали обліку готелів м. Заставна 

 
Опис 5 
Справ:646 ; 1941-1944 рр. 
Звіти, відомості та листування про роботу загону , діяльність політичних партій та 
організацій. Списки та особові справи членів політичних партій. 

 
Опис 6 
Справ:20 ; 1941-1944 рр. 
Аркуші обліку громадян, що виїхали до Німеччини та осіб висланих радянською владою. 
Списки працівників загону 
 

Опис 7  
Справ:32  ; 1941-1943 рр. 
Особові справи легіонерів. Особові справи комуністів. 
 
 
Ф.443. Секція жандармерії в комуні Великій Кучурів Чернівецького повіту  
Secţia de jandarmi în comuna Cuciurul Mare 
Справ:5; 1932-1940 рр. 
  

Опис 1 
Справ:3 ; 1935-1940 рр. 
Циркуляри обласного інспекторату жандармерії.  
Рапорти жандармів про настрій населення. Списки службовців секції. 

 
Опис 2 
Справ:2 ; 1932 р. 
Плани проведення перевірок роботи жандармських постів 
 
 
Ф.444. Секція жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту  
Secţia de jandarmi în or. Storojineţi 
Справ:10; 1920-1921 рр. 



  

Опис 1 
Справ:10 ; 1920-1921 рр. 
Документи з особового складу органів жандармерії. Рапорти жандармів про події. 
 
 
Ф. 445. Секція жандармерії в комуні Садгора Чернівецького повіту  
Secţia de jandarmi în comuna Sadagura 
Справ:2; 1919 р. 
  

Опис 1 
Справ:2 ; 1919 р. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту 
 
 
Ф.446. Другий взвод жандармерії в м. Вашківці Сторожинецького повіту 
Plutonul 2 de jandarmi în or. Vaşcăuţi 
Справ:5; 1919-1920 рр. 
  

Опис 1 
Справ:5 ; 1919 –1920 рр. 
Списки жандармів взводу.  
Листування з інспекторатом жандармерії про призначення, переміщення  та надання 
відпусток працівникам взводу. 
 Рапорти жандармських постів про події. 
 
 
Ф.447. Третій взвод жандармерії в м. Вижниця Сторожинецького повіту  
Plutonul de jandarmi în or. Vijniţa 
Справ:34; 1919-1921 рр. 
  

Опис 1 
Справ:6 ; 1919 –1920 рр. 
Циркуляри батальйону жандармерії “Молдова” про розшук дезертирів з жандармських 
полків, втікачів з в’язниць. Звіти про роботу взводу 

 
Опис 2 
Справ:27 ; 1919 –1921 рр. 
Циркуляри інспекторату жандармерії 

 
Опис 3 
Справ:1 ; 1919 р. 
Листування з жандармськими постами про затримання громадян. 
 
 
Ф.448. Взвод жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту  



Plutonul de  jandarmi în or. Storojineţ 
Справ:10; 1919-1923 рр. 
  

Опис 1 
Справ:10 ; 1919 –1923 рр. 
Інформаційні повідомлення та рапорти шефів жандармських постів про настрій населення 
та події.  
Відомості нарахування зарплати. 
 
 
Ф.449. Жандармський пост у с.Банилів над Серетом (нині Банилів) 
Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Banila pe Siret 
Справ:8; 1919-1940,1944 рр. 
  

Опис 1 
Справ:6 ; 1919 –1940 рр. 
Циркуляри органів жандармерії про боротьбу з комуністичним рухом та розшук громадян. 
Рапорти жандармів про  події. 

 
Опис 2 
Справ:2 ; 1944 р. 
Справи з обвинувачення мешканців комуни 
 
Ф.450. Жандармський пост у с.Банилів над Черемошем (нині Банилів) 
Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Banila pe Ceremuş 
Справ:1; 1920-1921 рр. 
  

Опис 1 
Справ:1 ; 1920 –1921 рр. 
Виправдні документи про витрату коштів на господарські витрати 
 
 
Ф.451. Жандармський пост у с.Брусниця Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Bărbeşti 
Справ:5; 1919-1921,1941 рр. 
  

Опис 1 
Справ:5 ; 1919 –1921,1941 рр. 
Циркуляри батальйону жандармерії “Молдова” та органів жандармерії. Заяви мешканців 
комуни про надання посвідчень 
 
 
Ф.453. Жандармський пост у с.Борівці Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Borăuţi 
Справ:4 ; 1929 –1933,1943 рр. 



 

Опис 1 
Справ:2 ; 1929 –1933 рр. 
Циркуляри командування корпуса жандармерії . Справа з розслідування крадіжки речей у 
мешканця с. Киселеу Філіпеску Міхая 

 
Опис 2 
Справ:2 ; 1943 р. 
Слідчі справи з обвинувачення мешканців комуні в комунистічної діяльності 
 
 
Ф.454. Жандармський пост у с.Старі Бросківці Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Broscăuţii Vechi 
Справ:7 ; 1919 –1932 рр. 
 

Опис 1 
Справ:2 ; 1919 –1932 рр. 
Циркуляри інспекторату жандармерії та судових установ. Контрольні роботи жандармів. 
 
 
Ф.455. Жандармський пост у с.Буда Дорохойського повіту  
Postul de jandarmi Buda 
Справ:65 ; 1920 –1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ:54 ; 1920 –1940 рр. 
Акти перевірок діяльності жандармського пост. Статистичні звіти про роботу поста.. 
Інформаційні повідомлення про настрій населення.  
Відомості про кількість населення у комуні. 

 
Опис 2 
Справ:11 ; 1930 –1938 рр. 
Акти перевірок діяльності жандармського пост. Статистичні звіти про роботу поста.. 
Інформаційні повідомлення про настрій населення. Протоколи про притягнення населення 
до примусових робіт. Протоколи про події та порушення. 
 
 
Ф.456. Управління Чернівецького поліцмейстера Чернівецького 
губернського поліцейського управління 
Справ:53 ; 1915 –1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ:53 ; 1915 –1917 рр. 
Циркуляри Чернівецького Губернатора про складання списків службовців австрійських 
установ.  
Постанови Управління Чернівецького  поліцмейстера про притягнення до 
відповідальності жителів за порушення розпоряджень військової влади.  



Протоколи про виділення приміщень для військових частин,  злочини на поліцейських 
дільницях.  
Звіти про витрачання коштів і продуктів харчування для утримання в'язнів у в'язницях.  
Рапорти поліцейських приставів і урядників про злочини, порушення дисципліни, 
хабарництво, пияцтво поліцейських чинів (1916—1917).  
Справи про   видачу   дозволів   на   відкриття   промислових  і  торгових підприємств 
(1916).  
 
 
Ф.457. Жандармський пост у с.Кліводин Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Clivodin 
Справ:2 ; 1923 –1924 рр. 
 

Опис 1 
Справ:2 ; 1923 –1924 рр. 
Свідоцтва  надані мешканцям комуни. Журнали реєстрації вхідної та вихідної документів. 
 
 
Ф.458. Унтер-офіцер додаткового штабу Бессарабського губернського 
жандармського  управління у Бельському, Хотинському, Сорокському та 
Оргіївському повітах.,м. Новоселиця Хотинського повіту 
Справ:4 ; 1914 –1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ:4 ; 1914 –1917 рр. 
Циркуляри Департаменту поліції. Листування з поліцейськими установами про ведення 
роботи. 
 
Ф.459. Жандармський пост у с.Веренчанка Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Vrănceni 
Справ:8 ; 1928 –1934,1942 рр. 
 

Опис 1 
Справ:3; 1928 –1934 рр. 
Статистичні відомості про роботу поста 

 
Опис 2 
Справ:3; 1934 р. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та секції жандармерії в с. Вранчени 

 
Опис 3 
Справ:2; 1942 р. 
Відомості обліку промислових підприємств в комуні. Протоколи з розслідування подій . 
 
 
Ф.460. Жандармський пост у с.Глибока Сторожинецького повіту  



Postul de jandarmi Hliboca  
Справ:1 ; 1920 –1921 рр. 
 

Опис 1 
Справ:1; 1920 –1921 рр. 
Циркуляри інспекторату жандармерії про розшук громадян. 
 
 
Ф.461. Жандармський пост у с.Жадова Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Jadova 
Справ:9 ; 1919 –1924 рр. 
 

Опис 1 
Справ:9; 1919 –1924 рр. 
Циркуляри органів жандармерії. Рапорти  та доповіді жандармів про події.  
Справа з особового складу.  
Справа з розгляду пожежі 
 
 
Ф.462. Жандармський пост у с.Южинець Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Iujineţ 
Справ:6 ; 1923 –1929 рр. 
 

Опис 1 
Справ:6; 1923 –1929 рр. 
Циркуляри батальйону жандармерії “Молдова”. Рапорти  та доповіді жандармів про події . 
Статистичні звіти про роботу поста. 
 
 
Ф.463. Жандармський пост у с.Зеленів Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Zeleneu 
Справ:3 ; 1920 –1929 рр. 

 
Опис 1 
Справ:3; 1920 –1929 рр. 
Циркуляри органів жандармерії. Рапорти  та доповіді жандармів про події. 
 
 
Ф.464. Жандармський пост у с.Їжівці Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Igeşti 
Справ:10 ; 1919 –1925 рр. 
 

Опис 1 
Справ:10; 1919 –1925 рр. 
Циркуляри органів жандармерії. Рапорти  та доповіді жандармів про події. Статистичні 
звіти про роботу поста. 
 



 
Ф.465. Чернівецьке управління вищого комісаріату  Ради Міністрів 
Румунії у справах Бессарабії та Буковини  
Comisariatul superior al guvernului în Basarabia şi Bucovina   
Справ:7 ; 1921 –1928 рр. 
 

Опис 1 
Справ:7; 1921 –1928 рр. 
Рапорти коменданта 8-ої дивізії про протест членів соціал-демократичної партії проти 
арешту осіб, які розповсюджували газету "Боротьба". 
Доповідні записки префектів про економічний, політичний та санітарний стан повітів.  
Заяви про надання матеріальної допомоги колоністам Північної Буковини. Листування з 
міністерствами    внутрішніх справ, державного майна, примарією м. Вижниця та іншими 
установами про зняття облогового стану, надання кредитів колоністам, компенсацію 
збитків, завданих жителям Буковини під час І-ої Світової війни. 
Списки колоністів.  
 
 
Ф.466. Жандармський пост у с.Карапчів Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Carapciu 
Справ:19 ; 1919 –1933 рр. 
 

Опис 1 
Справ:19; 1919 –1933 рр. 
Циркуляри органів жандармерії.  
Протоколи, рапорти  та доповіді жандармів про події. 
 
 
Ф.467. Жандармський пост у с.Костинці Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Costeşti 
Справ:5 ; 1919 –1931 рр. 
 

Опис 1 
Справ:3; 1919 –1921 рр. 
Циркуляри органів жандармерії 

 
Опис 2 
Справ:3; 1923 –1931 рр. 
Протоколи, рапорти  та доповіді жандармів про події. 
 
 
Ф.468. Жандармський пост у с.Стрілецький Кут Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Cotul Vănătorului 
Справ:17 ; 1929 –1940  рр.  
 

Опис 1 
Справ:16; 1929 –1940 рр. 



Рапорти  та доповіді жандармів про події. Статистичні звіти про роботу поста. 

 
Опис 2 
Справ:1; 1940 р. 
Справа про розгляд заяви мешканця комуни. 
 
Ф.469. Жандармський пост у с.Красноїльськ Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Crasna de Sus 
Справ:2 ; 1920 р. 
 

Опис 1 
Справ:2; 1920 р. 
Циркуляри органів жандармерії 
 
 
Ф.470. Жандармський пост у с.Купка Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Cupca 
Справ:2 ;1919- 1920 рр. 
 

Опис 1 
Справ:2;1919- 1920 рр. 
Циркуляри органів жандармерії 
 
 
Ф.471. Жандармський пост у с. Малий Кучурів Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Cuciurul Mic 
Справ:7 ; 1929  – 1943 рр. 
 

Опис 1 
Справ:1 ; 1937 -1938 рр. 
Протоколи з розслідування кримінальних злочинів 

 
Опис 2 
Справ:2 ; 1929 р. 
Список мешканців комуни. Книга обліку витрат продуктів харчування на утримання 
жандармського посту. 
 

Опис 3 
Справ:3 ; 1935 -1937 рр.  
Інформаційні повідомлення про настрій населення на події 

 
Опис 4 
Справ:1 ; 1943р. 
Справи з обвинувачення мешканців комуни в злочинах 
 



 
Ф.472. Жандармський пост у с. Великий Кучурів Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Cuciurul Mare 
 
Справ:33 ; 1924  – 1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ:16 ; 1924 -1937 рр. 
Циркуляри та розпорядження жандармських та поліцейських органів.  
Щоденники чергувань жандармських патрулів. 

 
Опис 2 
Справ:6 ; 1934 -1940 рр. 
Інформаційні повідомлення про настрій населення.  
Оправдальні документи про витрату коштів на харчування жандармського посту 

 
Опис 3 
Справ:11 ; 1941 -1944 рр. 
Справи про надання посвідчень особи мешканцям комуни. Списки мешканців комуни. 
 
 
Ф.473. Жандармський пост у с.Лашківка Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Laşchivca 
Справ: 58; 1919  – 1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 58; 1919 -1940 рр. 
Плани роботи посту.  
Інформаційні повідомлення про настрій населення.  
Рапорти чергових . 
 
 
Ф.474. Жандармський пост у с.Луковиця Чернівецького повіту 
Postul de jandarmi Lucoviţa 
Справ:4 ; 1932  – 1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ:4 ; 1932 -1940 рр. 
Списки іноземних підданих які мешкають в комуні.  
Документи про витрату коштів на харчування жандармів. 
 
 
Ф.475. Жандармський пост у с.Мамаївці Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Mămăieşti 
 
Справ:130 ; 1921  – 1940 рр. 
 



Опис 1 
Справ:116 ; 1921 -1940 рр. 
Накази інспекторату поліції та легіону жандармерії.  
Статистичні відомості про кількість комунистічних організацій.  
Схема побудови комунистічної організації Буковини.  
Книги рапортів чергових про події. 
 

Опис 2 
Справ:12 ; 1920 -1940 рр. 
Інформаційні повідомлення про настрій населення. Протоколи про події. 
 

Опис 3 
Справ:2 ; 1932 -1940 рр. 
Списки негоціантів. 
 
 
Ф.476. Жандармський пост у с.Мигове Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Mihova 
Справ: 3; 1919 р. 
 

Опис 1 
Справ:3 ; 1919 р. 
  Циркуляри інспекторату жандармерії.  
Список службовців банківського товариства у комуні Мигове. 
 
 
Ф.477. Жандармський пост у с.Мілієве Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Milie 
Справ:3 ; 1920  – 1921 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 3; 1920 -1921 рр. 
Вказівки органів жандармерії. 
 Заяви мешканців комуни про надання дозволів на перебування у військової зоні 
 
 
Ф.478. Жандармський пост у с.Садгора Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Sadagura 
Справ: 2; 1924  – 1926 рр. 
 

Опис 1 
Справ:2 ; 1924 -1926 рр. 
Протоколи про притягнення до відповідальності корчмарів за порушення правил торгівлі. 
Довідка про місцезнаходження громадян 
 
 
Ф.479. Жандармський пост у с.Петрівці Сторожинецького повіту  



Postul de jandarmi Pătrăuţi 
Справ:4 ; 1921,1932, 1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ:4 ; 1921,1932, 1938 рр.. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та обласного інспекторату жандармерії 
 
 
Ф.480. Жандармський пост у с.Молодія Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Plaiul Cosminului 
Справ:2 ; 1932 р. 
 

Опис 1 
Справ:2 ; 1932 р. 
  Документи про витрати коштів на харчування жандармів 
 
 
 
Ф.481. Жандармський пост у с.Рогізна Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Rohozna 
Справ: 9; 1932  – 1943 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2; 1932 -1939 рр. 
Справа з розгляду крадіжки.  
Журнал реєстрації коштів витрачених на харчування жандармів посту. 

 
Опис 2 
Справ: 7; 1941 -1943 рр. 
Циркуляри інспекторату жандармерії.  
Списки мешканців комуни військовозобов’язаних, членів релігійних організацій та діячів 
українського національного руху 
 
 
Ф.482. Жандармський пост у с.Ревне Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Revna pe Prut 
Справ:13 1923- 1940р. 
 

Опис 1 
Справ:4 ; 1924 -1940 рр. 
Плани роботи. Рапорти про події. 

 
Опис 2 
Справ:9; 1923-1940 рр. 
Статистичні звіти про роботу. Рапорти та протоколи про розшук кримінальних злочинців 
 



 
Ф.483. Жандармський пост у с.Сокиряни Хотинського повіту 
Postul de jandarmi Secureni  
Справ:24 ; 1923  – 1939,1941-1943 рр. 
 

Опис 1 
Справ:21 ; 1923 -1939 рр. 
Слідчі справи осіб запідозрених в комунистічної діяльності. 
  Заяви мешканців комуни про надання посвідчень особи. 

 
Опис 2 
Справ:3 ; 1941 -1943 рр. 
Слідчі справи осіб запідозрених в комунистічної діяльності.  
Інформаційні повідомлення про настрій населення та події. 
 
 
Ф.484. Жандармський пост у с. Слобода Банилів Сторожинецького 
повіту  
Postul de jandarmi Slobozia Banilei 
Справ:6 ; 1919  – 1920 рр. 
 

Опис 1 
Справ:6 ; 1919 -1920 рр. 
Циркуляри батальйону жандармерії. Рапорти жандармів про події. 
 
Ф.485. Жандармський пост у с. Слобода Комарівці Сторожинецького 
повіту 
Postul de jandarmi Slobozia Comăreştilor 
Справ:4 ; 1919  – 1921 рр. 
 

Опис 1 
Справ:4 ; 1919 -1921 рр. 
Циркуляри органів жандармерії. Звіти про роботу. Слідчі справи. 
 
 
Ф.486. Жандармський пост у с.Ставчани Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Stăuceni 
Справ:167 ; 1918  – 1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ:102 ; 1918 -1940 рр. 
Циркуляр Міністра - делегата Буковини про організацію Чернівецького батальйону  
жандармерії. Накази командуючого корпусом жандармерії. Циркулярні накази військових 
та жандармських органів. 
Списки мешканців села. Звіти про роботу поста 



 
Опис 2 
Справ: 12; 1919 -1940 рр. 
Циркуляри Чернівецької роти жандармерії.  
Письмові роботи жандармів. Рапорти жандармів про події. 

 
Опис 3 
Справ: 47; 1920 -1939 рр. 
Циркуляри  органів жандармерії.  
Рапорти про події. Справи з розслідування кримінальних справ. 

 
Опис 4 
Справ: 6; 1927 -1939 рр. 
Циркулярні вказівки легіону жандармерії та префектури Чернівецького повіту.  
Рапорти про події. 
 
 
Ф.487. Жандармський пост у с.Тарасівці Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Tărăsăuţi  
Справ:74 ; 1931  – 1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 53; 1931 -1940 рр. 
Циркулярні накази Хотинського жандармського легіону.  
 Плани роботи жандармського посту. 
 Інформаційні повідомлення посту. Список агентів жандармерії. 

 
Опис 2 
Справ:17 ; 1931 -1940 рр. 
Статистичні звіти про роботу посту. Рапорти жандармів про події  та порушення. 

 
Опис 3 
Справ:4 ; 1935 -1936 рр. 
Рапорти жандармів про події та порушення 
 
 
Ф.488. Жандармський пост у с.Тернавка Дорохойського повіту  
Postul de jandarmi Târnauca 
Справ:135 ; 1921  – 1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ:94 ; 1921 -1939 рр. 
Циркуляри обласного інспекторату жандармерії.  
Статистичні звіти про роботу жандармського посту.  
Рапорти жандармів про події. Списки жандармів. 



 
Опис 2 
Справ:41 ; 1922 -1939 рр. 
Звіти та рапорти про роботу посту та події 
 
 
Ф.489. Жандармський пост у с.Цурень Дорохойського повіту  
Postul de jandarmi Ţureni 
Справ:7 ; 1924  – 1937 рр. 
 

Опис 1 
Справ:7 ; 1924 -1937 рр. 
Протоколи жандармів про події. Письмові контрольні роботи жандармів 
 
 
Ф.490. Жандармський пост у с. Чудей Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Ciudei 
Справ:9 ; 1919  – 1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ:9 ; 1919 -1938 рр. 
Циркуляри жандармських та поліцейських органів. 
  Відомості та звіти про роботу посту. 
 
Ф.491. Жандармський пост у с.Шипинці Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Şipeniţ 
Справ:115 ; 1921  – 1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ:108 ; 1932 -1938 рр. 
Циркуляри жандармського легіону м. Чернівці.  
Доповідна записка та протоколи жандармського посту про розкриття комунистічної 
організації у комуні Шипинці.  
Список комуністів села.  
Листування з органами жандармерії про діяльність політичних партій та організацій, та 
незадоволеність селян податковою політикою. Рапорти жандармів про події. 

 
Опис 2 
Справ: 6; 1934 -1934 рр . 
Справи по розгляду кримінальних злочинів. 

 
Опис 3 
Справ1: ; 1921 р.  
Циркуляри поліцейських органів про розшук осіб. 
 



 
Ф.492.  Жандармський пост у с.Шепіт Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Şipotele 
Справ:2 ; 1919  – 1920 рр. 
 

Опис 1 
Справ:2 ; 1919 -1920 рр. 
Циркуляри батальйону жандармерії “Молдова” 
 
 
Ф.493. Жандармський пост у с.Шишківці Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Şişcăuţi 
Справ:183 ; 1918  – 1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ:117 ; 1918 –1940  рр. 
Циркуляри батальйону жандармерії “Молдова” та органів жандармерії  
Звіти про роботу посту.  
Справи про призначення, переміщення та звільнення службовців посту. 

 
Опис 2 
Справ:18 ; 1924 -1940 рр. 
Накази органів жандармерії.  
Програми занять жандармів.  
Протоколи про розшук дезертирів з румунської армії. 

 
Опис 3 
Справ:37 ; 1926 -1940 рр. 
Звіти про діяльність посту.  
Звіти про  витрати продуктів харчування для утримання особового складу посту. 

 
Опис 4 
Справ: 11; 1920 -1937 рр. 
Рапорти жандармських постів про події. 
 
 
Ф.494. Жандармський пост у с.Юрківці Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Iurcăuţi 
Справ: 4; 1924  – 1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ:4 ; 1924 -1938 рр. 
Статистичні відомості про підприємства розміщені у комуні. Справа з розгляду за майном 
комуни 
 
 



Ф.496. Консульство Чехословацької республіки в м. Галаці (Румунія) 
Consulatul Republicii Cehoslovace în or. Galaţi (România) 
Справ:758 ; 1933  – 1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ:758 ; 1933 -1938 рр. 
Заяви, справи, листування про видачу і продовження строку дії паспортів чехословацьким  
підданим 
 
 
Ф.497. Консульство Чехословацької республіки в м.Чернівці 

Consulatul Republicii Cehoslovace la Cernăuţi 

Справ: 864; 1933  – 1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 864; 1933 -1938 рр. 
Інформаційне повідомлення Міністерства іноземних справ Чехословаччини про кількість 
угорського  населення в Чехословаччині, політичні події на Буковині, осіб з фальшивими 
паспортами.  
Бюлетені Міністерства землеробства Румунії про епізоотії.  
Огляд стану економіки Чехословаччини (1936). Справи про видачу закордонних 
паспортів, дозволів на виїзд до Чехословаччини румунським громадянам,  репатріацію 
чехословацьких підданих, транзитний проїзд через Чехословаччину.  Наукові та політичні 
статті Яна Моравека, доктора Ледерера, Яна Корчмара, професора Боровички про 
зовнішню і внутрішню політику Чехословаччини, статті−інформації про президентів 
Чехословаччини Масарика і Бенеша (1934), залу Владислава і стару крайову палату 
Пражського Кремля (1934), положення  громадян єврейської національності  в 
габсбургзській монархії. 
Декрет Чехословацького уряду про відкриття нових міжнародних авіаліній (1935). 
Листування з міністерствами іноземних справ,  народної освіти,  торгівлі Чехословаччини, 
Чехословацьким посольством в Бухаресті, Народною Радою в Братиславі, 
чехословацько−румунською палатою економіки, консульством Чехословаччини в м.Галац, 
консульством Польщі в м.Чернівці, управлінням міжнародних і чехословацьких ярмарків, 
інспекторатом та квестурою поліції,  примарією м.Чернівці, чехословацькими і 
румунськими фірмами про міждержавні фінансові, та торговельні відносини,  святкування 
дня народження президента Макарика, видачу віз і дозволів на виїзд в Чехословаччину,  
експорт та імпорт промислових і продовольчих товарів і сировин, кількість 
чехословацьких громадян, які проживали на території Буковини (1936),  гастролі на 
Буковині чехословацьких митців, навчання іноземців в чехословацьких вузах, видачу 
свідоцтв про народження, діяльність товариств і гуртків ім. Масарика, словацької школи в 
комуні Пояна Мікулуй Кимпулунгського повіту (1934−1937). 
 
 
Ф.499. Румунсько-польська прикордонна комісія з сплаву лісу м. Вижниця 

 Сторожинецького повіту 

Comisiunea româno-polonă a Ceremuşului, Vijniţa judeţul Storojineţ 

Справ:87 ; 1923  – 1940 рр. 
 



Опис 1 
Справ:87 ; 1923 -1940 рр. 
Протоколи засідань румунсько - польської комісії.   
Рішення дирекції відомства рік про порядок видачі дозволів на сплав лісу (1939).  
Плани, кошториси та виправдні документи на проведення гідротехнічних робіт, 
будівництво загороджень, сплав лісу по річці Черемош. 
Заяви комерсантів і жителів про видачу дозволів на складування деревини і сплав лісу 
(1929-1940). 
Бюджет і фінансові звіти за 1924-1940 рр. 
Відомості на виплату заробітної плати службовцям комісії (1938-1940). 
 
 
Ф.500. Новоселицький комісаріат поліції Хотинського повіту 
Comisariatul de poliţie Noua Suliţă, judeţul Hotin 
Справ:539 ; 1935  – 1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ:67 ; 1935 -1940 рр. 
Листування з Хотинською повітовою поліцією про настрій населення та діяльність 
політичних партій та організацій . 
 Справи з нагляду за учасниками комуністичного руху, за діяльністю політичних, 
культурних та благодійних товариств та установ. 
Повідомлення агентів поліції. 

 
Опис 2 
Справ:16 ; 1936 -1940 рр.  
Слідчі справи. Відомості нарахування зарплати працівникам комісаріату. 

 
Опис 3 
Справ:25 ; 1935 -1940 рр. 
  Справи з нагляду за учасниками комуністичного 
руху, за діяльністю політичних, культурних та 
благодійних товариств та установ.  
Відомості нарахування зарплати працівникам 
комісаріату 
 
Опис 4 
Справ:284 ; 1941 -1944 рр.  
Накази Міністерства внутрішніх справ, Міністерства національної пропаганди, 
Генеральної дирекції поліції та обласного інспекторату поліції.  
Плани роботи та розписи  діяльності комісаріату. Листування з Хотинською повітовою 
поліцією з нагляду за громадянами.   
Списки та особові справи осіб звинувачених в комуни стічної діяльності. Списки 
інформаторів та працівників поліції. Листування комісаріату поліції м. Новоселиці з 



поліцією м. Хотина та іншими органами поліції про діяльність національних меншин, 
професійних та релігійних організацій, конфіскацію заборонених газет, журналів та книг, 
перевірки діяльності різних осіб під час радянської влади, догляд за членами політичних 
партій 

 
Опис 5 
Справ:31 ; 1941 -1944 рр.  
Листування з Хотинською повітовою поліцією про підсумки проведених заходів. Звіти 
комісаріату про настрій населення, економічний стан та діяльність політичних партій. 
Списки осіб, які співпрацювали з органами радянської влади у 1940-1941рр.  та 
підозрюваних у шпіонажу на користь радянської держави (1943). 
 

Опис 6 
Справ:31 ; 1941 -1944 рр. 
Справи з обліку іноземних громадян. Журнали реєстрації вхідної та вихідної документації 

 
Опис 7 
Справ:85 ; 1941 -1944 рр. 
 Циркуляри Губернаторства Буковини та Чернівецького обласного інспекторату 
поліції. 
 
 
 
Ф.501. Легіон жандармерії м. Хотин Хотинського повіту 
Legiunea de jandarmi Hotin 
Справ:105 ; 1932  – 1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ:89 ; 1935 -1940 рр. 
Слідчі матеріали. Відомості на виплату заробітної плати рядовому та офіцерському 
складу. Списки з особового складу. 

 
Опис 2 
Справ:6 ; 1932 -1940 рр. 
Справи про перевірку стану обмундирування особового складу легіону. Слідчі матеріали. 
Справа з розкриття комунистічної організації в Хотинському повіту. Протоколи допитів 
громадян. Накази, звіти та листування про постачання жандармських постів 
продовольчими товарами. 

 
Опис 3 
Справ:2 ; 1932 -1940 рр. 
Слідчі матеріали 

 
Опис 4 
Справ:8 ; 1941 -1944 рр. 



Слідчі матеріали. Журнал обліку призовників. 
 
 
Ф.502. Особливий відділ сигуранци м. Кіцмань Чернівецького повіту 

Serviciul special de siguranţă, Chiţmani 

 Справ:99 ; 1919  – 1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ:85 ; 1919 -1929 рр. 
Інформаційні повідомлення Генеральної дирекції сигуранци про з’їзд ІІІ Інтернаціоналу 
(1925), ХІV з’їзд румунської компартії (1929), боротьбу з радянською контррозвідкою,  
викриття комуністичних організацій у Бессарабії, розшук осіб, які переслідувались за 
комуністичну діяльність 
Справи з перевірки політичної благонадійності окремих жителів, видачі паспортів 
громадянам повіту. Особові справи агентів сигуранци, українських націоналістів, 
італійських, польських, чехословацьких, югославських підданих, білоемігрантів. 
Статистичні таблиці про національний склад деяких сіл повіту.  
Списики членів українських товариств „Жіноча громада” та „Руська бесіда” (1921-1922). 
Листування з Генеральним інспекторатом сигуранци Буковини про німецьких і угорських 
шпигунів, австрійську партію чорно-жовтих легітимістів, політичну благодійність 
населення повіту, невдоволення селян проведеною аграрною реформою, політичний 
настрій національних меншин, еміграцією та імміграцію населення, діяльність української 
національної організації „Буковинський господар” (1919-1929). 

 
Опис 2 
Справ:7 ; 1923 -1929 рр. 
Списки працівників відділу.  
Відомості нарахування зарплати. 

 
Опис 3 
Справ:7 ; 1923 –1926  рр. 
Анкети  іноземних громадян.  
Відомості нарахування зарплати. 
 
 
Ф.503. Хотинське повітове поліцейське управління Бессарабського 
губернського поліцейського управління 
Справ:6 ; 191809-1885 рр. 
 

Опис 1 
Справ 6 ; 1809-1885 рр. 
Справи з розгляду скарг про привласнення чужого майна, повернення боргів (1865—1884, 
1909—1910).  
Формулярні списки столоначальника управління, службовців, поліцейських наглядачів 
(1884).  
 
 



Ф.504. Хотинське міське поліцейське управління Хотинського повітового 
поліцейського управління 
Справ:34 ; 1882  – 1895 рр. 
 

Опис 1 
Справ:34 ; 1822-1895 рр. 
 Накази, повідомлення Бессарабського губернського правління про розшук 
злочинців,  боржників (1822).  
Вказівка Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора графа Воронцова про 
встановлення карантину на завезені із-за кордону товари, справи про звинувачення у 
грабежах, несплаті боргів (1847—1860).   
 
 
Ф.505. Управління начальника Чернівецького повіту 
 
Справ:107 ; 1919-1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ:93 ; 1916 -1917 рр. 
Накази, циркуляри Головнокомандуючого Південно-Західним фронтом, Чернівецького 
губернатора про порядок охорони мостів і доріг у військовий час, підвищення дисципліни 
в армії, оподаткування населення, створення повітових комітетів з надання допомоги 
населенню, охорону документів і майна австрійських установ, охорону електричного 
кабелю, використання лісоматеріалів з австрійських окопів для будівництва та ремонту 
шкіл, мостів, доріг, реквізицію худоби, нагляд за покинутими маєтками, боротьбу з 
епідеміями.  
Інструкції про діяльність і особовий склад волосних установ.  
Справи про встановлення нагляду за покинутими маєтками. Акти перевірок стану охорони 
позиційних та гідротехнічних споруд, розміщення на території повіту солдатів російської 
армії. Відомості про злочини на території Чернівецького повіту, розміщення військових 
частин і установ, кількість православних, греко-католицьких, римо-католицьких церков та 
священнослужителів у повіті,  кількість і національний склад населення Чернівецького 
повіту, кількість земельних угідь, лісів, фабрик і заводів, великої рогатої худоби, коней і 
возів, запаси продуктів харчування, стан торгівлі в повіті, наявність лікувальних установ і 
харчових пунктів.  
Рапорти про мобілізацію жителів повіту на господарські роботи, виявлення бродячої 
худоби. 

 
Опис 2 
Справ:14 ; 1916 -1917 рр. 
Накази, циркуляри Головнокомандуючого Південно-Західним фронтом, Чернівецького 
губернатора Справи про встановлення нагляду за покинутими маєтками; листування з 
Чернівецьким губернатором,  контррозвідкою 9-ї армії про утримання і медичний огляд 
австрійських військовополонених (1916), ремонт доріг і мостів, заготівлю вугілля, 
будівельних матеріалів, забезпечення населення продуктами харчування, надання 
матеріальної допомоги населенню, забезпечення паливом військових частин, установ, 
жителів повіту (1916), кількість шкіл, вчителів та учнів (1916р), реквізицію худоби і 
фуражу (1916—1917). 
 



 
Ф.506. Сімнадцятий артилерійський полк восьмої піхотної дивізії  
м.Чернівці 

Regimentul 17 artilerie a diviziei 8 infanterie, Cernăuţi  

 
 Справ:1696 ; 1918  – 1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ:1509 ; 1913 -1940 рр. 
Секретні матеріали Генерального штабу румунської армії та штабів 8-ої дивізії про заходи 
щодо боротьби з розповсюдженням більшовицької пропаганди серед військових частин 
(1920−1921). 
Розпорядження, накази, вказівки інструкції командування 8-ої піхотної дивізії з питань 
організаційної діяльності, бойової підготовки та проведення контрольних зборів, обліку 
військовозобов’язаних, поповнення кількості  військ на фронті, надання швидкої 
допомоги пораненим, складання списків військовополонених (1916−1921).  
Плани військових операцій, дислокації військ, донесення служби розвідки, інформації про 
наявність полонених (1916−1921). Звіти, статистичні дані, відомості, повідомлення про 
діяльність командування полку.  
Виправдні документи про використання грошових коштів на господарські витрати.  
Листування з Міністерством оборони, штабом 8-ої дивізії, військовими частинами, 
батареями полку про організаційну і фінансово-господарську діяльність 

 
Опис 2 
Справ:62 ; 1918 -1940 рр. 
Матеріали про особовий склад військовослужбовців: розпорядження про підвищення 
кваліфікації, переміщення кадрів, надання відпусток і матеріальної допомоги. 
Списки призовників, рядового складу, офіцерів, офіцерів запасу. 

 
Опис 3 
Справ:125 ; 1918 -1940 рр. 
Книги реєстрації наказів, особового складу, нерухомого майна, вхідної та вихідної 
документації, обліку проведених навчань. 
 
 
 
Ф.507. Рота жандармерії м. Хотин Хотинського повіту  
Compania de jandarmi în or. Hotin 
Справ:7 ; 1921  – 1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ:6 ; 1921 -1939 рр. 
Справи про призначення , переміщення та надання відпусток службовцям жандармських 
органів. 



 
Опис 2 
Справ:1 ; 1924 -1926 рр. 
Службовий список жандарма Молованюка М. 
 
 
Ф.508. Рота жандармерії м. Чернівці Чернівецького повіту  

Compania de jandarmi în or. Cernăuţi 

Справ:35 ; 1919  – 1935 рр. 
 

Опис 1 
Справ:10 ; 1921 -1939 рр. 
Обіжники вищестоящих органів жандармерії та поліції про посилення охорони 
румунського кордону, встановлення нагляду за антисемітами, заборону розповсюдження  
пропагандистської  літератури, виявлення осіб, яких розшукує військова адміністрація, 
судові, поліцейські  та жандармські органи 

 
Опис 2 
Справ10; 1921 -1927 рр. 
Послужні списки жандармів. Списки жандармів запасу. 

 
Опис 3 
Справ:15 ; 1920 -1935 рр. 
Рапорти жандармських органів про події.  Списки жандармів. 
 
 
Ф.513. Легіон жандармерії м. Сторожинець 

Legiunea de jandarmi Storojineţ 

Справ:5 ; 1934  – 1939,1943 рр. 
 

Опис 1 
Справ:4 ; 1934 -1939 рр. 
Слідчі справи. Списки власників торгівельних підприємств Сторожинецького повіту. 

 
Опис 2 
Справ:1; 1943 р. 
Справа з обвинувачення мешканців комуни Петрауци у браконьєрстві 
 
 
Ф.514. Обласний інспекторат жандармерії м. Чернівці 

Inspectoratul regional al jandarmeriei, Cernăuţi 

 Справ:211 ; 1919  – 1940,1941-1944  рр. 



 
 
Опис 1 
Справ:61 ; 1920 -1939 рр. 
Інформаційні повідомлення про політичний настрій  населення. Звіти Обласного 
інспекторату жандармерії за підсумками перевірок роботи та про стан підпорядкованих 
жандармських секцій та постів. 
 Книги наказів Обласного інспекторату жандармерії Список жандармських органів 
Буковини та працівників  інспекторату 
 

Опис 2 
Справ:4 ; 1920 -1939 рр. 
Накази обласного інспекторату жандармерії та інспекторату поліції м. Чернівців  
Обіжники Генерального інспекторату сільської жандармерії про організацію роботи 
жандармських органів та функції командуючих жандармськими секціями, встановлення 
нагляду за соціально-політичним станом на   території його діяльності.  
Звіти Обласного інспекторату жандармерії за підсумками перевірок роботи та про стан 
підпорядкованих жандармських секцій та постів .  
Відомості нарахування зарплати. 

 
Опис 3 
Справ:25 ; 1921 -1940 рр. 
Циркуляри Генеральної дирекції жандармерії.Списки службовців жандармських органів. 

 
Опис 4 
Справ:7 ; 1942 -1944 рр. 
Місячні статистичні відомості про роботу жандармських постів. Перелік  жандармських 
постів. Справи з розгляду скарг громадян на дії жандармів 

 
Опис 5 
Справ:3 ; 1942 -1943 рр. 
Протоколи з розшуку дезертирів з румунської армії. 
 
 
Ф.515. Хотинський повітовий шкільний ревізорат 
Revizoratul judeţean şcolar Hotin 
Справ:142 ; 1919  – 1940  рр. 

 
Опис 1 
Справ:142 ; 1919 -1940 рр. 
Повідомлення Міністерства освіти про призначення вчителів у школи повіту. 
Протоколи інспекційних перевірок стану дитячих садків, діяльності початкових шкіл 
повіту. 
Учбова програма для сільських шкіл (1926-1940). 
Листування з ХІХ шкільним інспекторатом про призначення, переміщення і виплату 
заробітної плати вчителям початкових шкіл повіту (1927). 



Документи з особового складу вчителів повіту (1918-1940). 
 
 
      Ф.516. Жандармський пост у с.Горошівці Чернівецького повіту 
Postul de jandarmi Goroşăuţi 
Справ:3 ; 1921  – 1939  рр. 

 
Опис 1 
Справ:1 ; 1936 р. 
Інформаційні повідомлення про настрій населення та події. 

 
Опис 2 
Справ:2 ; 1921 -1939 рр. 
Циркуляри , рапорти та листування про підготовку до виборів  до румунського 
парламенту , події  на теренах діяльності посту. 
 
 
Ф.517. Жандармський пост у с. Неполоківці Чернівецького повіту 
       Postul de jandarmi Nepolocăuţi 
Справ:2 ; 1930  – 1933  рр. 

 
Опис 1 
Справ:2 ; 1930-1933 р. 
Справа про розгляд факту крадіжки грошей Гласа Карла.  
Довідка про етнічне походження та поведінку мешканця с. Неполоковці Мендришори 
Миколи 
 
 
Ф.518. Жандармський пост у с.Горбово Дорохойського повіту  
Postul de jandarmi Horbova 
Справ:27 ; 1930  – 1940,1941-1944  рр. 

 
Опис 1 
Справ:25 ; 1930-1933 рр. 
Акти перевірок роботи жандармського посту. Інформаційні повідомлення про настрій 
населення та події. 

 
Опис 2 
Справ:2 ; 1938-1940,1941-1944 рр. 
Рапорт шефа жандармської секції в с. Тирновка про підсумки перевірки роботи посту. 
Повідомлення військових частин про мобілізованих до румунської армії мешканців для 
надання родинам військових матеріальної допомоги. 
 
 
     Ф.519. Жандармський пост у с.Магала Чернівецького повіту 



Postul de jandarmi Mahala 
Справ:2 ; 1936-1937  рр. 

 
Опис 1 
Справ:2 ; 1936-1937 рр. 
Акти перевірок роботи  жандармського посту.  
Протоколи з розгляду  подій які відбулись на території посту 
 
 
Ф.520. Жандармський пост у с.Топорівці Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Toporăuţi 
Справ:3 ; 1936-1939  рр. 

 
Опис 1 
Справ:3 ; 1936-1939 рр. 
 
Облікові картки торгівельних закладів у комуні. Журнал обліку інвалідів першої світової 
війни. 
 
 
Ф.521. Жандармський пост у с.Шубранець Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Şubraneţ 
Справ:1 ; 1919 р. 

 
Опис 1 
Справ:1 ; 1919 р. 
Журнали реєстрації вхідної та вихідної документації 
 
 
Ф. 522. Жандармський пост у с.Маморниця Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Mamorniţa 
Справ:4 ; 1921-1924  рр. 

 
Опис 1 
Справ:4 ; 1921-1924 рр. 
Статистичні звіти про діяльність жандармського посту 
 
 
Ф.523. Секція жандармерії в комуні Глибока Сторожинецького повіту 
Secţia de jandarmi în comuna Hliboca   
Справ:3 ; 1920 р. 

 
Опис 1 
Справ:3 ; 1920 р. 
Циркуляри батальйону жандармерії “Молдова”.  
Рапорти про роботу жандармського посту с. Волчинець. 



 
 
Ф.524. Секція жандармерії в комуні Станівці Сторожинецького повіту  
Secţia de jandarmi în comuna Stăneşti 
Справ:8 ; 1919-1931  рр. 

 
Опис 1 
Справ:8 ; 1919-1931 рр. 
Циркуляри органів жандармерії.  
Доповідні записки жандармських постів про порушення громадського порядку та події. 
Списки службовців жандармерії. 
 
 
Ф.525. Секція жандармерії в комуні Новоселиця Хотинського повіту  
Secţia de jandarmi în comuna Noua−Suliţa  
Справ:7 ; 1927-1932  рр. 

 
Опис 1 
Справ:7 ; 1927-1932 рр. 
Слідчі справи на громадян звинувачених к комунистічної діяльності 
 
Ф.526. Жандармський пост у с.Гаврилівці Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Gavrileşti 
Справ:3 ; 1936-1939  рр. 

 
Опис 1 
Справ:2 ; 1936-1937 рр. 
Інформаційні повідомлення про настрій населення, події на теренах посту. Протоколи з 
розслідування випадків вбивств та самогубств. 

 
Опис 2 
Справ:1 ; 1939 р. 
Протоколи допитів громадян м. Козмень звинувачених у спробі переходу румунсько – 
польського кордону 
 
 
Ф.527. Жандармський пост у с.Чагор Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Ceahor 
Справ:2 ; 1923-1936  рр. 

Опис 1 
Справ:2 ; 1923-1936 рр. 
Рапорти шефа жандармського посту про виникнення  епідемічних захворювань у комуні. 
 
 
Ф.528. Жандармський пост у с.Рідківці Чернівецького повіту  



Postul de jandarmi Rarancea 
Справ:8 ; 1920-1937,1942-1943  рр. 

 
Опис 1 
Справ:4 ; 1924-1937 рр. 
Слідчі справи  з обвинувачення громадян комуни  Раранча у крадіжках. Справа з 
розслідування причини самогубства мешканки комуни Раранча Кашул Марії 

 
Опис 2 
Справ:2 ; 1920 р. 
Протоколи допитів громадян. Список мешканців комуни з зазначенням розміру земельних 
ділянок засіяних тютюном. 
 

Опис 3 
Справ:2 ; 1942-1943 рр. 
Слідчі справи з обвинувачення громадян в крадіжках та хуліганстві 
 
 
Ф.529. Жандармський пост у с.Прелипче Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Prelipce 
Справ:7 ; 1920-1937  рр. 

 
Опис 1 
Справ:4 ; 1932 -1934 рр. 
Акти перевірок діяльності жандармського посту. Списки службовців посту.  Протокол про 
перехід румунсько – польського кордону громадянами 

 
Опис 2 
Справ:3 ; 1920 -1937 рр. 
Акт перевірки діяльності посту. Протоколи про порушення мешканцями комуни 
санітарних вимог. 
 
 
Ф.530. Жандармський пост у м.Сторожинець Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Storojineţ 
Справ:11 ; 1919-1934  рр. 

 
Опис 1 
Справ:11 ; 1911 -1934 рр. 
Циркуляри органів жандармерії.  
Статистичні звіти про роботу посту 
 
 
Ф.531. Жандармський пост у с.Атаки Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Atachi 
Справ:3 ; 1932 р. 



 
Опис 1 
Справ:3 ; 1932 р. 
Слідчі справи з обвинувачення громадян в комуністичної діяльності. 
 
 
Ф.532. Секція жандармерії в м. Вашківці Сторожинецького повіту   
Secţia de jandarmi în comuna Vaşcăuţi  
Справ:1 ; 1920 р. 

 
Опис 1 
Справ:1 ; 1920 р. 
Циркуляри батальйону жандармерії “Молдова” 
 
 
Ф.534. Чернівецький повітовий відділ мостів та шосейних доріг 
Serviciul judeţean poduri şi şosele, Cernăţi 
Справ:1177 ; 1923-1940,1941-19445 р. 

 
Опис 1 
Справ:487 ; 1920-1940 рр. 
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та 
ремонту мостів, доріг та будівель.   
Матеріали про будівництво Чернівецького аеродрому (1937-1938).  
Особові справи та відомості нарахування заробітної плати службовцям та працівникам 
відділів. 
 

Опис 2 
Справ:126 ; 1931-1938 рр. 
Справи з проведення ремонту шосейних доріг та будівель.   
Особові справи та відомості нарахування заробітної плати службовцям та працівникам 
відділів. 
 

Опис 3 
Справ:231 ; 1941-1945 рр. 
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та 
ремонту мостів, доріг та будівель 

 
Опис 4 
Справ:277 ; 1923-1940 рр. 
Справи з проведення ремонту шосейних доріг та будівель.  
 Особові справи та відомості нарахування заробітної плати службовцям та працівникам 
відділів 
 

Опис 5 
Справ:43 ; 1928-1931 рр. 



Креслення будівництва доріг та мостів. Справи з проведення ремонту шосейних доріг та 
будівель.  
 Особові справи та відомості нарахування заробітної плати службовцям та працівникам 
відділів. 

 
Опис 6 
Справ:11 ; 1940-1943 рр. 
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та 
ремонту мостів, доріг та будівель  
Листування та відомості про стан доріг 
 
 
Ф.535. Хотинський змішаний суд  
 Judecătoria mixtă Hotin 
Справ:1067 ; 1921-1938,1941-19445 р. 

 
Опис 1 
Справ:37 ; 1921-1938 рр. 
Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 

 
Опис 2 
Справ:1021 ; 1941-1944 рр. 

Справи про перегляд позбавлення та визнання прав на 
румунське громадянство. Справи про визнання прав 
власності на нерухоме майно. Справи про встановлення 
опіці . Справи по звинуваченню в ухилянні від 
примусових робіт. 
 
Опис 3 
Справ:9 ; 1943-1944 рр. 
Рішення суду про визнання прав на румунське громадянство. 
 Справи з звинуваченню в незаконному випасу худоби . 
 
 
Ф.536. Чоловічий комерційний ліцей „Юлій Валаорі” м. Чернівці  
Liceul comercial de băieţi „Iuliu Valaori” din Cernăuţi 
Справ:80 ; 1921-1938,1941-1945 р. 

 
Опис 1 
Справ:49 ; 1921-1940 рр. 
Табелі успішності та відвідування занять учнями. Класні журнали. 



 
Опис 2 
Справ:4 ; 1942 р. 
Протоколи засідань шкільного комітету. Класні журнали.  
Відомості нарахування зарплати викладачам 

 
Опис 3 
Справ:1 ; 1943 р. 
Список викладачів ліцею. 

 
Опис 4 
Справ:26 ; 1938-1944 рр. 
Протоколи засідань  викладацької ради. Табелі успішності учнів. 
 
 
Ф.542. Радауцький змішаний суд  
 Judecătoria mixtă Rădăuţi 
Справ:1 ; 1919-1923 рр. 

 
Опис 1 
Справ:1 ; 1919-1923 рр. 
Справи про визнання прав на спадщину майна померлого землевласника комуни 
Адинката (Глибока) Вагнера Адама за членами його родини. 
 
 

Ф.543. Сеньйорат євангелічної Східної церковної округи Галичини та 
Буковини  

Die Galizische-Bukowinische Superintendatur A u H. B. 
Östlich Galizisches Bukowinerseniorat 
Справ:1623 ; 1815-1910 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 1623 ; 1815-1910 рр. 
Статути і закони євангелічної церкви. 
 Протоколи засідань. 
  Листування про діяльність пасторів, надання субсидій євангелічним школам, 
сплату податків. 
Матеріали про діяльність громад парафій та шкіл на території Галичини та Буковини.  

Статистичні дані про кількість новонароджених, 
хрещених тих, що одружилися, конфірмованих та 
померлих членів євангелічних громад. Документи про 
діяльність благодійних фондів.  
Списки членів громад, вчителів та учнів євангелічних шкіл. 



 
 
Ф.544. Жандармський пост у с.Чорнівка Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Cernauca 
Справ:1 ; 1936 р. 

 
Опис 1 
Справ: 1 ; 1936 р. 
Акт перевірки роботи посту. 
 
 
 
Ф. 545. Жандармський пост у с.Петричанка Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Petriceanca 
Справ:5 ; 1919-1938 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 5 ; 1919-1938 рр. 
Циркуляри секції жандармерії в с. Адинката (Глибока).  
Слідчі справи. Документи з витрат коштів на утримання посту 
 
 
Ф.546. Жандармський пост у с.Рокитне Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Rachitna 
Справ:3 ; 1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 1 ; 1940 р. 
Слідчі справи з обвинуваченню у комуністичної діяльності 

 
Опис 2 
Справ: 2; 1941-1942 рр. 
Слідчі справи з обвинуваченню громадян в причетності до баптистської  релігійної 
діяльності 
 
 
Ф.547. Жандармський пост у с. Стара Жучка Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Jucica Veche 
Справ:8 ;1935, 1940 –1943 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 3 ; 1935 р. 
Список членів релігійних сект , що мешкають на території посту. Справа з розгляду  
причин раптової смерті мешканця комуни Клема Іоанна 



 
Опис 2 
Справ: 5 ; 1941-1943 рр. 
Слідчі справи з обвинувачення громадян в діяльності сприяння радянської влади. 
Протоколи допиту мешканців комуни 
 
 
Ф.549. Жандармський пост у с.Ропча Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Ropcea 
Справ:7 ;, 1919 –1920 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 7 ; 1919-1920 рр. 
Циркуляри інспекторату жандармерії. 
 Статистичні звіти про роботу поста.  
Списки жандармів 
 
Ф. 550. Жандармський пост у с.Дорошівці Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Doroşăuţi 
Справ:3 ;, 1928 –1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 3 ; 1928-1939 рр. 
Протоколи жандармських патрулів про події. 
 
 
Ф. 551. Жандармський пост у с.Глиниця Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Hliniţa 
Справ:5; 1919 –1933 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 3 ; 1919-1920 рр. 
Циркуляри інспекторату жандармерії. Контрольні роботи жандармів 
 

Опис 2 
Справ: 2 ; 1923-1933 рр. 
Протоколи про випадки захворювань ув’язнених. 
 
 
Ф.552. Жандармський пост у с.Ленківці Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Lenţeşti 
Справ:7; 1926 –1936,1942-1943 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 4 ; 1926-1936 рр. 
Інформаційні повідомлення про настрій населення та події.  
Відомості інвентаризації шкіри яка була конфіскована у мешканців комуни Ленцешти 



 
Опис 2 
Справ: 3 ; 1942-1943 рр. 
Щоденники патруля посту. Документи про витрату коштів на утримання жандармів 
 
 
Ф. 553. Жандармський пост у с.Динівці Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Dinăuţi 
Справ:3; 1937-1938,1942 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 3 ; 1937-1938,1942 рр. 
Протоколи розслідувань кримінальних злочинів.  
Справа про зміну мешканцями комуни віросповідання 
 
Ф.554. Жандармський пост у с.Оршівці Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Orăşeni 
Справ:2; 1935 р. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1935 р. 
Заява мешканця комуни Оршівці (Орашени) про надання дозволу на проведення вечірок. 
Контрольні роботи жандармів. 
 
 
Ф.555. Жандармський пост у с.Василів Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Vasilău 
Справ:8; 1923-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 5 ;1923-1940  рр. 
Інформаційні повідомлення про настрій   населення. Документи про витрату грошових 
коштів на харчування жандармів посту. 

 
Опис 2 
Справ: 5 ; 1931-1938  рр. 
Документи про витрату грошових коштів на харчування жандармів посту 
 
 
Ф. 556. Жандармський пост у с.Коржеуци Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Corjeuţi 
Справ:1; 1939 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ;1939 р. 
Документи про витрату коштів на почтові відправлення 



 
 
Ф.558. Жандармський пост у с.Лужани Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Lujeni 
Справ:10; 1929-1939, 1943-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 8 ;1929-1939  рр. 
Протоколи розслідування кримінальних справ. Списки призовників. 
 

Опис 2 
Справ: 2 ; 1943-1944  рр. 
Слідчі справи  з обвинувачення мешканців комуни Лужани в проведенні азартних ігор. 
 
 
Ф.559. Жандармський пост у с.Кадубівці Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Cadobeşti 
Справ:2; 1936 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ;1936 р. 
Слідча справа з обвинувачення священика с. Кадубівці Дарічука Петра в проведенні 
церковних обрядів на української мові. 

 
Опис 2 
Справ: 1 ;1936 р. 
Список мешканців села Кадубівці, які приймали участь в українських національних 
організаціях 
 
 
Ф.560. Жандармський пост у с.Ошихліби Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Deleni  
Справ:6; 1933-1938, 1942-1943 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 4 ;1933-1938  рр. 
Протокол , свідчення та листування з розгляду факту висловлення мешканцем с. 
Ошихліби незадоволення політикою короля Карла ІІ. Список мешканців комуни, які 
підозрюються в української націоналістичної діяльності. Учбові плани проведених занять 

 
Опис 2 
Справ: 2 ;1942-1943  рр. 
Справи з обвинуваченню громадян у кримінальних злочинах. 
 
 
Ф.561. Жандармський пост у м.Вижниця Сторожинецького повіту  



Postul de jandarmi Vijniţa 
Справ:2; 1920-1921 рр.  

Опис 1 
Справ: 2; 1920-1921 рр. 
Справи про розшук осіб які переховуються від поліцейських та судових органів 
 
 
Ф.562. Жандармський пост у с.Сучевени Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Suceveni 
Справ:1; 1930 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1; 1930 р. 
Справа з розслідування крадіжки грошей з церкви 
 
 
Ф. 563. Жандармський пост у с.Романківці Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Romancăuţi 
Справ:2; 1923-1936 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2; 1923-1936 рр. 
Ордери на арешт осіб по рішенню суду. Слідча справа. 
 
 
 
Ф.564. Жандармський пост у с.Пашківці Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Paşcăuţi 
Справ:2; 1939, 1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ;1939 р. 
Заяви мешканців комуни Пашкауци (Пашківці) про надання посвідчень на право  
перебування в військовій зоні. 

 
Опис 2 
Справ: 1 ;1944 р. 
Протоколи про відмову мешканців комуни Пашкауци (Пашківці)  від примусових робіт 
 
 
Ф.565. Жандармський пост у с.Турятка Дорохойського повіту  
Postul de jandarmi Tureatca 
Справ:10; 1930-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ:  10; 1930-1939 рр. 
Директивні вказівки легіону жандармерії м. Дорохой.  



Інформаційні повідомлення про настрій населення та події. 
 Списки товариств в комуні Турятка. Списки службовців посту 
 
 
Ф. 566. Жандармський пост у с.Щербинці Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Şerbinăuţi 
Справ:2; 1932-1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ;1933-1938  рр. 
Слідчі справи мешканців які підозрюються у комунистічної діяльності. Заяви громадян 
про надання посвідчень особи 
 
 
Ф.567. Жандармський пост у м.Єдинці Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Ediniţa 
Справ:2; 1934 р. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ;1934 р. 
Слідчі справи з обвинувачення громадян в розповсюдженні листівок комуністичного 
змісту 
 
 
Ф. 568. Жандармський пост у с.Іспас Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Ispas 
Справ:1; 1920 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ;1920 р. 
Циркуляри інпекторату жандармерії 
 
 
Ф.569. Жандармський пост у с.Рашків Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Raşcov 
Справ:2; 1939 , 1941 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ;1939 р. 
Угоди про здачу до оренди приміщення жандармського посту 

 
Опис 2 
Справ: 1 ;1941 р. 
Слідча справа з обвинувачення мешканців комуни в комунистічної діяльності 
 
 
Ф. 573. Жандармський пост у с.Станівці Сторожинецького повіту  



Postul de jandarmi Stăneşti 
Справ:4; 1919-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 4 ;1919-1939  рр. 
Циркуляри обласного інспекторату жандармерії та префектури Вашковецького повіту 
 
 
Ф.574.Секція жандармерії в комуні Чудей Сторожинецького повіту  
Secţia de jandarmi în comuna Ciudei   
Справ:2; 1919-1920 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ;1919-1920  рр. 
 Циркуляри обласного інспекторату жандармерії. 
 
 
Ф. 576. Жандармський пост у с.Валява Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Valeva 
Справ:5;1922- 1935 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ;1922-1925  рр. 
Циркуляри претури Шипинецької волості 

 
Опис 2 
Справ: 3 ;1928-1935  рр. 
Циркуляри обласного інспекторату жандармерії 
 
 
Ф.577. Секція жандармерії в комуні Путила Радауцького повіту  
Secţia de jandarmi în comuna Putila  
Справ:3; 1920 р. 
 

Опис 1 
Справ: 3 ;1920 р. 
Облікові картки службовців секції жандармерії. Відомість розповсюдження літератури 
 
 
Ф.578. Жандармський пост у с.Непоротове Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Poarta Neagră  
Справ:1; 1923  р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ;1923 р. 
Справа з розгляду скарги мешканців села 



 
 
Ф.579. Жандармський пост у с.Чортория Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Ceartoria 
Справ:1; 1920-1921 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ;1920-1921  рр. 
Циркуляри обласного інспекторату жандармерії 
 
 
Ф.583. Взвод жандармерії в м. Кіцмань Чернівецького повіту  
Plutonul de jandarmi în or. Chiţmani 
Справ:2; 1919-1926 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ;1919-1926  рр. 
Список жандармських постів. Листування з секціей жандармерії в с. Ошихліби про 
розшук осіб які переховуються від поліцейських органів 
 
 
Ф.584. Жандармський пост у с.Чокенешть Чернівецького повіту 
Postul de jandarmi Ciocăneşti 
Справ:1; 1924 р. 
 

Опис 1 
Справ:1 ;1924 р. 
План будівлі та опис майна жандармського посту 
 
 
Ф. 585. Жандармський пост у с.Коритне Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Valea Luncei  
Справ:2; 1921-1926 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ;1921-1926  рр. 
Циркуляри обласного інспекторату жандармерії. Справа про  розгляд причин смерті 
мешканця комуни. 
 
 
Ф.586. Секція жандармерії в комуні Лужани  Чернівецького повіту  
Secţia de jandarmi în comuna Lujeni   
Справ:2;1924-1936  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ;1924-1936  рр. 
Циркуляри обласного інспекторату жандармерії.  



Рапорт керівництва посту  про організацію мешканцем села святкування 85-річчя з дня 
смерті Т.Г.Шевченка 
 
 
Ф.587. Жандармський пост у с.Лунка Дорохойського повіту  
Postul de jandarmi Lunca 
Справ:11; 1921-1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 11 ;1921-1938  рр. 
Статистичні звіти про роботу жандармського посту. Акти обстежень діяльності посту. 
Список жандармів. 
 
 
Ф.588. Секція жандармерії комуни Берегомет над Серетом 
Сторожинецького повіту  
Secţia de jandarmi în comuna Berehomet pe Siret 
Справ:6; 1919-1928 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 6 ;1919-1928  рр. 
Циркуляри  обласного інспекторату жандармерії.  
Списки жандармів та контрольні роботи жандармів 
 
 
Ф. 589. Жандармський пост у с.Іванківці Чернівецького повіту   
Postul de jandarmi Ivancăuţi 
Справ:1; 1920 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ;1920 р. 
Протоколи допиту Печерського Михайла якій незаконно перетинав  румунсько – 
польський кордон 
 
 
Ф. 590. Секція жандармерії в комуні Веренчанка Чернівецького повіту  
Secţia de jandarmi în comuna Verenceni 
Справ:8; 1929, 1931-1935 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ;1929 р. 
Списки сектантів які мешкають в комуні 

 
Опис 2 
Справ: 7 ;1931-1935  рр. 



Рапорт керівництва секції жандармів про проведення серед населення українською 
національної пропаганди священиком Лучіком. Доповідна записка про підсумки перевірки 
роботу посту. 
 
 
Ф.591. Жандармський пост у с.Хрещатик Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Creşceatic 
Справ:4; 1920,1931-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 4 ;1920,1931-1939  рр. 
Акт перевірки роботи жандармського посту. Протоколи з розгляду спробі перетинання 
румунсько – польського кордону. Справа з розгляду скарги санітарного агенту комуни 
Борівці на невиконання мешканцями комуни вказівок санітарної служби 
 
 
Ф. 594. Секція жандармерії в м. Рогізна Чернівецького повіту  
Secţia de jandarmi în comuna Rohozna  
Справ:3; 1935,1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ;1938 р. 
Справа з розгляду анонімного листа  про зловживання службовим становищем нотаріусом 
комуни та керівництва жандармського посту. Відомості обліку майна поста. 

 
Опис 2  
Справ: 1 ;1935 р. 
 Повідомлення секції жандармерії про український націоналістичний рух у комунах 
Чернівецького повіту. 
 
 
 
Ф.595. Дорохойський повітовий відділ мостів та шосейних доріг 
Serviciul judeţean poduri şi şosele, Dorohoi 
Справ:65; 1908-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 58 ;1908-1940  рр. 
  Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з 
будівництва та ремонту мостів, доріг та будівель. Карта Дорохойського повіту. Звіти про 
діяльність відділу. 

 
Опис 2 
Справ: 7 ; 1914-1936  рр. 
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та 
ремонту мостів, доріг та будівель 
 



Ф. 596. Радауцький повітовий відділ мостів та шосейних доріг 

Serviciul judeţean poduri şi şosele, Rădăuţi 

Справ:12; 1925-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 12 ;1925-1939  рр. 
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та 
ремонту мостів, доріг та будівель. Карта повіту з вказівкою мережі шосейних доріг.  
Особові справи та відомості нарахування заробітної плати службовцям та працівникам 
відділів. 
 
 
Ф.598. Хотинський повітовий відділ мостів та шосейних доріг 

Serviciul judeţean poduri şi şosele, Hotin 

Справ:33; 1918-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 33 ;1918-1940  рр. 
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та 
ремонту мостів, доріг та будівель. Карти повіту з вказівкою мережі шосейних доріг . 
Бюджети відділу.  
Списки службовців. Відомості нарахування зарплати. 
 
 
Ф. 599. Ботошанський повітовий відділ мостів та шосейних доріг 

Serviciul judeţean poduri şi şosele, Botoşani 

 
Справ:16; 1931-1933 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 16 ;1931-1933  рр. 
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та 
ремонту мостів, доріг та будівель. Карти повіту з вказівкою мережі шосейних доріг . 
Бюджети відділу. 
 
 
Ф.600. Нотаріус Долинський Лівіу в м. Садгора Чернівецького повіту  
Notar Liviu Dolinskhi în or. Sadagura judeţul Cernăuţi 
Справ:1; 1939 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ;1939 р. 
Протоколи усних зобов’язань майнового, боргового та родинного  характеру засвідчених 
при свідках 
 



 
Ф.601. Нотаріус Тілінец Ікон в комуні Єдинці Хотинського повіту 
Notar Icon Tilineţ comuna Edineţ judeţul Hotin 
Справ:1; 1936 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ;1936 р. 
Нотаріально засвідчені акти та угоди на оренду ,купівлю – продаж нерухомого майна 
 
 
Ф.602. Сторожинецький повітовий відділ мостів та шосейних доріг 

Serviciul judeţean poduri şi şosele, Storojineţ 

 
Справ:26; 1934-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 26 ;1934-1940  рр. 
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та 
ремонту мостів, доріг та будівель.  
Карти повіту з вказівкою мережі шосейних доріг 
 
 
Ф.603. Сучавський окружний суд 

K. k. Hauptsteuer als gerichtlichen Depositenamt in Suczawa 

 
Справ:9; 1816-1914 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 9 ; 1816-1914 рр. 
Справи про признання прав власності та спадщину.   

 
 
       Ф. 604. Народна школа в комуні Присикарень Сторожинецького повіту 
Şcola primară de 2 clase din Prisăcăreni. Şcola primară mixta Prisăcăreni 
Справ:30; 1911-1938,1941-1944 рр.. 
 

Опис 1 
Справ: 4 ;1911-1938 рр. 
Табелі та журнали успішності учнів 

 
Опис 2 
Справ: 26 ;1941-1944 рр. 
Журнали успішності учнів 
 



 
Ф.605. Кишинівська духовна консисторія у справах Хотинського повіту 
Справ:290; 1784-1929 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 290 ; 1784-1929 рр. 
Укази Імператорів Миколи І, Олександра ІІ, Правлячого Синоду, Митрополита 
Кишинівського і Хотинського. Маніфести та об’яви Імператора Олександра І, Імператора 
Миколи І, Бессарабського обласного уряду. Вказівки Кишинівської консисторії про 
заборону шлюбів неповнолітніх, правила прийому на військову службу дітей білого 
духовенства, про заборону сповіді і причастя військових чинів неправославного 
віросповідання, порядок    переходу    жителів    із  іудейського віросповідання у 
православне, вступу у шлюб осіб, звільнених з армії у відпустку,  заповіт спадщини 
церквам і монастирям, збір пожертв на відновлення Православ’я на Кавказі,  відміну 
кріпосництва, міру покарання священиків за аморальну поведінку та інші провини, 
відкриття мощів Святого Тихона Задонського.  
Документи про створення комітетів для боротьби з епізоотіями, заборону  гри в карти. 
звернення Правлячого Синоду до всіх віруючих у зв’язку з початком російсько-турецької 
війни. Доповіді Правлячого   Синоду      обер-прокурора      князя    Мещерського  
Імператору Миколі І про перехід духовенства на державну службу, проведення церковної 
служби у військових частинах.  
Метричні книги церков м. Хотина і сіл Хотинського повіту.  
Документи про створення комітетів для боротьби з епізоотіями, заборону  гри в карти. 
звернення Правлячого Синоду до всіх віруючих у зв’язку з початком російсько-турецької 
війни. Доповіді Правлячого   Синоду      обер-прокурора      князя    Мещерського  
Імператору Миколі І про перехід духовенства на державну службу, проведення церковної 
служби у військових частинах.  
 
 
Ф.606. Примарія комуни Гаврилівці Чернівецького повіту  
Primăria comunei Gavrileşti 
Справ:275; 1920-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 271 ; 1920-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Кіцманської волості.  
Протоколи засідань комунальної Ради та його рішення. Списки мешканців, відомості про 
вилучення транспортних засобів. Заяви громадян про надання довідок. Пенсійні картки. 
Бюджети та фінансові звіти примарії. 

 
Опис 2 
Справ: 4  ;1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Кіцманської волості. 
 
 
 
Ф.607. Примарія комуни Годинівка Дорохойського повіту  
Primăria comunei Godineşti 
Справ:213; 1918-1940,1941-1944 рр. 



 

Опис 1 
Справ: 211 ; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Дорохойського повіту та претури Герцаївської волості.  
Протоколи засідань комунальної ради. Формулярні списки обліку  військовозобов’язаних. 
Списки мешканців. Аркуші обліку паспортизації мешканців. Відомості про вилучення 
транспортних засобів. 

 
Опис 3 
Справ: 2 ; 1941-1942 рр. 
Циркуляри претури Герцаївської волості. 
 
 
 
Ф.608. Примарія комуни Боянчук Чернівецького повіту  
Primăria comunei Boianceni 
Справ:29; 1920-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 29; 1920-1939 рр. 
Списки громадян з зазначенням кількості земельних ділянок. Списки 
військовозобов’язаних. Відомості про перепис населення. Фінансові звіти примарії. 
 
Ф. 609. Примарія комуни Берегомет над Серетом  (нині Берегомет) 
Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Berhomet pe Siret 
Справ:5; 1921-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 5 ;1921-1940 рр. 
Протоколи засідань комунальної ради. Фінансовий звіт  Бюджет примарії 
 
 
Ф.610. Примарія комуни Бочківці Хотинського повіту  
Primăria comunei Bocicăuţi 
Справ:129;  1930-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 128 ; 1930-1940,1941-1944 рр. . 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Хотинської волості.  
Бюджет та фінансові звіти комуни. Списки мешканців на визнання прав на румунське 
громадянство. Аркуші перепису населення 

 
Опис 2 
Справ: 1 ; 1944 р. . 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Хотинської волості. 



 
 
Ф.611. Примарія комуни Біла Чернівецького повіту  
Primăria comunei Bila 
Справ:18; 1920-1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 18 ;1920-1938 р. 
Списки виборців з проведення виборів до румунського парламенту, комунальної та 
повітової ради. Бюджети примарії. Опис та книга обліку майна примарії. 
 
 
 
Ф.612. Примарія комуни Бабин Хотинського повіту  
Primăria comunei Babin 
Справ:1; 1936 р. 
 

Опис 1 
Справ: 53 ;1923-1940 рр. 
Циркуляри Кельменецької волості Протоколи засідань комунальної ради. Кошториси на 
будівництво мостів та доріг. Заяви мешканців про надання довідок. Списки комерсантів 
які мешкають у комуні. Справи про реєстрацію шлюбів. Відомості про діяльність 
релігійних організацій. 

 
Опис 2  
Справ: 149 ;1941-1944 рр. 
Накази префектури Хотинського повіту про введення облогового стану у повіті.  
Протоколи засідань комунальної ради. 
Справи з організації протиповітряної оборони та вилучення транспортних засобів та 
худоби. Звіти про численність населення, стан економіки, шкіл та доріг. 
 Відомості обліку господарств.  Справи про реєстрацію шлюбів.. Акти обліку та оцінки 
майна осіб висланих до таборів. Списки мешканців депортованих радянською владою 
(1941). Бюджети примарії 

 
Опис 3  
Справ: 128 ;1941-1944 рр. 
Облікові аркуші селянських господарств. Списки мешканців. Відомості про економічний  
та культурний стан комуни. Справи про реєстрацію шлюбів 

 
Опис 4 
Справ: 11 ;1942-1944 рр. 
Циркуляри Кельменецької волості. 
Списки мешканців на визнання румунського громадянства 
 
 
Ф. 613. Примарія комуни Бабин Чернівецького повіту 
 Primăria comunei Babin 



Справ:19; 1921-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 19 ; 1921-1940 рр. 
Списки мешканців комуни. Списки виборців до комунальної та повітові ради.  Бюджети  
примарії 
 
 
Ф.614. Примарія комуни Буда  Дорохойського повіту  
Primăria comunei Buda 
Справ:74; 1918-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 70 ; 1918-1940,1941-1944 рр. 
  Циркуляри Дорохойського повіту та претури Герцаевської волості.  
 Фінансові звіти. Справи про організацію протиповітряної оборони. Списки мешканців.  
Угоди про надання до оренди  мешканцям комунальних пасовищ. 

 
Опис 3 
Справ: 4  ; 1942-1943 рр. 
 Циркуляри префектури Дорохойського повіту та претури Герцаївської волості. 
 
 
 
Ф.615. Примарія комуни Буда Чернівецького повіту  
Primăria comunei Buda 
Справ:18; 1920-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 18 ;1920-1939 рр. 
Списки мешканців на визнання румунського громадянства. Списки  виборців до 
сільськогосподарської палати, повітову та комунальну ради, румунського парламенту. 
Бюджети примарії. Фінансові звіти. 
 
 
Ф. 616. Примарія комуни Бурдей Чернівецького повіту  
Primăria comunei Bordei 
Справ:10; 1930-1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 10 ;1930-1938 рр. 
Списки мешканців на визнання румунського громадянства. Списки  виборців до 
румунського парламенту. Бюджети примарії. Фінансові звіти.  
Відомості нарахування зарплати працівникам примарії 
 
 
Ф.619. Примарія комуни Веренчанка Чернівецького повіту  



Primăria comunei Verenceanca 
 
Справ:36; 1919-1940,1941-1943 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 33 ;1920-1940 рр. 
Відомості про наявність у мешканців худоби, землі зерна. Витяги з книг громадського 
стану. Списки мешканців . Списки виборців до румунського парламенту та повітову раду. 
Формулярні списки інвалідів та сиріт. Бюджети примарії. Фінансові звіти. Відомості про 
майно примарії. 

 
Опис 2 
Справ: 3 ;1919-1943 рр. 
Відомості обліку нерухомого майна громадян. Бюджет примарії. Свідоцтво про надання 
румунського громадянства. 
 
 
Ф.620. Примарія комуни Вербівці Чернівецького повіту  
Primăria comunei Verbăuţi 
 
Справ:48; 1920-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 48; 1920-1940 рр. 
Протоколи засідань примарії.  
Справи про призначення та позбавлення румунського громадянства. Списки власників 
торгівельних та промислових підприємств. Відомості обліку населених пунктів, які 
входять до складу комуни. Списки безземельних селян комуни. Фінансові звіти. Бюджети 
примарії. Списки працівників комуни. 
 
 
Ф. 621. Примарія комуни Васловівці Чернівецького повіту  
Primăria comunei Vaslăuţi 
Справ:23; 1918-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 23 ; 1918-1940 рр. 
Списки виборців  до румунського парламенту. Списки мешканців комуни. Бюджети 
примарії. Фінансові звіти. Алфавітна книга реєстрації народжень мешканців за 1931 рік. 
 
 
Ф.622. Примарія комуни Василів Чернівецького повіту  
Primăria comunei Vasiliu 
Справ:27; 1919-1940, 1941-1943 рр.. 
 

Опис 1 
Справ: 24 ; 1919-1940 рр. 



Циркуляри префектури Чернівецького повіту.  
Протоколи інспекційної перевірки діяльності префектури. Відомості про наявність у 
громадян транспортних засобів, худоби, земельних ділянок. Списки інвалідів та сиріт 
першої світової війни. Справи про реєстрацію шлюбів Бюджети комуни. Фінансові звіти. 

 
Опис 2 
Справ: 3 ; 1941-1943 рр. 
Свідоцтво про народження. Заяви мешканців про надання свідоцтв про  походження. 
Відомості про наявність борошна у мешканців комуни 
  
 
Ф.623. Примарія комуни Василівка Хотинського повіту  
Primăria comunei Vasiliuţi 
Справ:121; 1924-1940,1941-1944 рр . 
 

Опис 1 
Справ: 118 ; 1924-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту.  
Документи про організацію  протиповітряної оборони, вилучення транспортних засобів. 
Справа про мобілізацію населення на примусові роботи.  Списки власників промислових 
та комерційних підприємств. Списки  мешканців на отримання румунського 
громадянства. Опис рухомого та нерухомого майна примарії. Бюджети.  Фінансові звіти. 
 Відомості нарахування зарплати. 
 

Опис 2 
Справ: 3  ; 1942-1944 рр. 
 Циркуляри претури Сокирянської волості. 
 
 
 
Ф. 624. Примарія комуни Комарів Хотинського повіту  
Primăria comunei Comarovo 
Справ:213; 1921-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 50 ; 1921-1940 рр. 
 Циркуляри префектури Хотинського повіту.    
 Протоколи засідань тимчасової комісії примарії.  
 Справи про продаж земельних ділянок. Справи про надання румунського громадянства. 
Справа про призначення пенсії. Справа про проведення виборів до сільськогосподарської 
палати. Заяви громадян про надання довідок.  Списки мешканців комуни. Справа з 
паспортного обліку мешканців комуни. 

 
Опис 2 
Справ: 159 ; 1941-1944 рр. 
Протоколи інспекційних перевірок. Справа про організацію протиповітряної оборон. 
Списки призовників. Справи про надання румунського громадянства. Списки мешканців 



комуни. Заяви громадян про надання довідок. Акти реєстрації смертей та народжень 
мешканців комуни.  
Відомості нарахування допомоги. 

 
Опис 3 
Справ: 4 ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту.  
Списки громадян. 
 
 
Ф.625. Примарія комуни Кам’яна Чернівецького повіту  
Primăria comunei Camena 
Справ:115; 1920-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 113 ; 1920-1940,1941-1944 рр.. 
Протоколи засідань комунальної Ради та ради землеробства. Бюджети та фінансові звіти 
примарії. Акти економічного стану комуни. Списки обліку військовозобов’язаних. 

 
Опис 2 
Справ: 2 ; 1941 р.. 
 Циркуляри Губернаторства Буковини. 
 
 
 
Ф. 628. Примарія комуни Верхні Луківці Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Lucavăţul de Sus 
Справ:3; 1924-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 3 ;1924-1940 рр. 
Списки мешканців комуни  на визнання права на румунське громадянство.  
Описи майна комуни 
 
 
Ф.629. Примарія комуни Нижні Луківці (нині Луківці) Сторожинецького 
повіту 
Primăria comunei Lucavăţul de Jos  
Справ:154; 1938-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 150 ;1938-1940,1941-1944 р. 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту.  
Акти інвентаризації рухомого та нерухомого майна комуни. Списки мешканців комуни. 
Аркуші обліку військовозобов’язаних. Документи про надання матеріальної допомоги 
родинам військовослужбовців. Відомості про кількість худоби в комуні. 



 
Опис 2  
Справ: 4  ; 1942-1944 рр. 
 Циркуляр претури Вижницької волості. 
 
 
 
Ф. 630. Примарія комуни Красна Путна Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Crasna Putnei 
Справ:26; 1920-1940,1942 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 25 ;1920-1940 рр. 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту .   
Списки військовозобов’язаних. 

 
Опис 2 
Справ: 1 ;1942 р. 
Пояснювальні записки мешканців комуни про діяльність в період встановлення 
радянської влади на Буковині (1940-1941 рр.) 
 
 
Ф.631. Примарія комуни Стрілецький Кут Чернівецького повіту  
Primăria comunei Cotul Vănători 
Справ:75; 1918-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 40 ;1918-1944 рр. 
Списки мешканців на визнання румунського громадянства. Справи про проведення 
виборів до комунальної ради. Журнали обліку рухомого та нерухомого майна. Фінансові 
звіти. Бюджети примарії. 

 
Опис 3 
Справ: 35 ;1941-1944 рр. 
Звіти про діяльність примарії. Списки мешканців на визнання румунського громадянства. 
Фінансові звіти. 
 
 
Ф.632. Примарія комуни Нова Жучка Чернівецького повіту  
Primăria comunei Jucica Nouă 
Справ:14; 1918-1939,1941-1942 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 10 ;1918-1939 рр. 
Списки мешканців з зазначенням наявності найманих працівників, земельних ділянок, 
худоби, отриманих доходів. Списки виборців до румунського парламенту.. Журнал 



реєстрації майна комуни. Відомості реєстрації та обліку земельних ділянок які належать 
комуні. 

 
Опис 2 
Справ: 4;1941-1942 рр. 
Списки та особові аркуші осіб які виїхали до СРСР. Відомості про кількість земельних 
ділянок , худоби, врожайність . Бюджети примарії. 
 
 
Ф.633. Примарія комуни Непоротове Хотинського повіту  
Primăria comunei Neporotova 
Справ:189; 1918-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 70 ;1918-1940,1941-1944 рр. 
Списки службовців, обліку військовозобов’язаних. Відомості про вилучення 
транспортних засобів. Фінансові звіти та бюджети комуни. Відомості обліку 
інвентаризації майна. 

 
Опис 2 
Справ: 119 ;1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Хотинської волості.  
Списки мешканців комуни. Звіти та акти про продаж майна осіб висланих до таборів. 
Фінансові звіти та бюджети комуни. 
 
 
Ф.634. Примарія комуни Лівинці Хотинського повіту   
Primăria comunei Levinţi 
Справ:24; 1923-1939,1941-1943 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 8 ;1923-1939 рр. 
Картки паспортного обліку мешканців. Протоколи виборів членів комунальної ради. 
Бюджети примарії 

 
Опис 2 
Справ: 16 ;1934-1943 рр. 
Вказівки префектури Хотинського повіту.  
. Плани проведення сільськогосподарських робіт. Протоколи засідань 
сільськогосподарського комітету та комітету сприяння примарії. 
Фінансові звіти примарії 
 
 
Ф.635. Примарія комуни Ломачинці Хотинського повіту  
Primăria comunei Lămăiţа 
Справ:162; 1924-1939,1941-1944 рр. 
 



Опис 1 
Справ: 159 ;1924-1939,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Сокирянської волості. 
 Протоколи засідань комунальної ради. Акти економічного стану комуни. Списки обліку 
військовозобов’язаних. Відомості про вилучення транспортних засобів та худоби. Списки 
мешканців. Бюджети та фінансові звіти примарії. 

Опис 2  
Справ: 3 ; 1941-1942 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Сокирянської  
волості. 
 
 
 
Ф.636. Примарія комуни Лопатник Хотинського повіту  
Primăria comunei Lopatnic 
Справ:5; 1929-1935 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 5 ;1929-1935 рр. 
Списки військовозобов’язаних мешканців комуни.. 
 
 
Ф. 637. Примарія комуни  Зелений Гай Хотинського повіту  
Primăria comunei Lehuceni Teutului 
Справ:37; 1919-1938,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 37; 1919-1938,1941-1944 рр. 
Фінансові звіти. Списки військовозобов’язаних мешканців комуни. 
 
 
Ф.638. Примарія комуни Щербинці Хотинського повіту  
Primăria comunei Şerbăuţi 
Справ:270; 1918-1940,1941-1944  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 257 ;1918-1940,1941-1944  рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Новоселицької волості.  
Журнали обліку та особові аркуші мешканців. Оправдальні документи про витрату 
коштів. Акти обстежень економічного стану комуни. Заяви мешканців про надання 
довідок. Відомості нарахування зарплати. 

 
Опис 2  
Справ: 13 ;1939-1943 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту. 
 
 



Ф.639. Примарія комуни Чубриу Хотинського повіту  
Primăria comunei Cibrău 
Справ:2; 1923-1924 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ;1923-1924 рр. 
Списки мешканців комуни. Акти перевірки списків мешканців. 
 
 
Ф.640. Примарія комуни Зеленів Чернівецького повіту  
Primăria comunei Zeleneu 
Справ:9; 1920-1926,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 7 ;1920-1926 рр. 
Протоколи, аркуші обліку кандидатів та списки виборців до румунського парламенту 

 
Опис 2 
Справ: 1 ;1925 р. 
Відомості про реквізицію транспортних засобів 

 
Опис 3 
Справ: 1;1941-1944 рр. 
Витяги з поземельної книги комуни 
 
 
Ф.641. Примарія комуни Залуче Хотинського повіту  
Primăria comunei Zalucea 
Справ:2; 1923-1925  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ;1923-1925 рр. 
Списки мешканців комуни. Акти перевірки списків мешканців. 
 
 
Ф. 642. Примарія комуни Зарожани Хотинського повіту  
Primăria comunei Zarojani 
Справ:293; 1920-1939,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 265 ; 1920-1939,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Хотинської волості. 
 Протоколи інспекційних перевірок діяльності комуни.  
Анкети про економічний стан комуни.  
Відомості про збір коштів для румунської армії. Списки обліку військовозобов’язаних. 



 
Опис 2 
Справ: 28 ; 1941-1944 рр. 
 Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Хотинської волості. 
 
 
 
 
Ф.643. Примарія комуни Мосорівка Чернівецького повіту  
Primăria comunei Mosoreni 
Справ:16; 1920-1938  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 16 ;1920-1938  рр. 
Списки мешканців з зазначенням кількості худоби та транспортних засобів.  
Бюджети. Фінансові звіти. 
Статистичні відомості. Списки інвалідів та сиріт 
Відомості нарахування зарплати 
 
 
 
Ф.644. Примарія комуни Мега Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Mega 
Справ:7; 1934-1938  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 7 ;1934-1938 рр. 
Журнали реєстрації землевласників у комуні. Відомості  обліку нерухомого майна 
мешканців. 
 
 
Ф. 645. Примарія комуни Молниця Дорохойського повіту  
Primăria comunei Molniţa 
Справ:9; 1930-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 9 ;1930-1939  рр. 
Справи про проведення виборів до румунського парламенту. Списки виборців  до 
румунського парламенту. Фінансовий звіт примарії 
 
 
Ф. 647. Примарія комуни Мамалига Хотинського повіту  
Primăria comunei Mămăliga 
Справ:315; 1925-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 12 ;1925-1940 рр. 



Циркуляри префектури Хотинського повіту.  
Відомості інвентаризації майна мешканців. Бюджет комуни. 

 
Опис 2 
Справ: 292 ;1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту, претури Новоселицької волості. 
 Списки мешканців. Оправдальні документи про витрату коштів. Бюджет примарії. 
Фінансові звіти. Списки обліку військовозобов’язаних 

 
Опис 3 
Справ:11  ; 1941-1943 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту. 
 
 
Ф.648. Примарія комуни Малинці Хотинського повіту  
Primăria comunei Malinţi 
Справ:372; 1922-1940,1941-1944 рр. 

Опис 1 
Справ: 23 ;1922-1940,1941-1943 рр. 
Циркуляри претури Хотинської волості.  
План протиповітряної оборони. Списки мешканців. Бюджет комуни. 
 

Опис 2 
Справ: 346 ;1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та  претури Хотинської волості.  
 Аркуші обліку селянських господарств. Бюджети. Фінансові звіти. Відомості 
інвентаризації майна висланих до таборів євреїв.  
Справи про надання матеріальної допомоги 

 
Опис 3 
Справ: 3  ;1941-1943 рр. 
 Циркуляри претури Хотинської волості. 
 
 
 
Ф.649. Примарія комуни Верхні Станівці Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Stăneşti de Sus 
Справ:44; 1928-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 44; 1928-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри претури Вашківецької волості  
Бюджет та фінансові звіти комуни. Відомості про вилучені транспортні засобі. Списки 
обліку військовозобов’язаних 
 
 
Ф.650. Примарія комуни Нижні Станівці Сторожинецького повіту  



Primăria comunei Stăneşti de Jos 
 
 Справ:66; 1918-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 60 ;1918-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту та претури Черемошської волості. 
 Протоколи засідань Ради співпраці та комунальної Ради примарії. Відомості обліку 
нерухомого майна мешканців. Списки обліку військовозобов’язаних. Списки мешканців 
на отримання румунського громадянства 

 
Опис 2 
Справ: 6 ; 1941-1942 рр. 
 Відомості інвентаризації майна осіб висланих до таборів. 
 
 
Ф. 651. Примарія м. Хотин Хотинського повіту  
Primăria or. Hotin 
Справ:861; 1918-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 30 ;1918-1940,1941-1944 рр. 
Протоколи засідань комунальної Ради Доповідь примара. 
 Документи про здачу до оренди  мешканцям державних будівель (1898-1921). Справа з 
будівництва електростанції у м. Хотини..  Бюджети. Фінансові звіти.  
Відомості нарахування зарплати 

 
Опис 2 
Справ: 221 ;1941-1942 рр. 
Оправдальні документи про витрату коштів. Списки службовців примарії. 
Інвентаризаційні описи рухомого та нерухомого майна примарії 
 

Опис 3 
Справ: 606 ;1941-1944 рр. 
Рішення примарії.  Справи про організацію протиповітряної оборони.  Анкети 
економічного стану міста. Справи про передачу до оренди майна .Справи про визнання 
прав на румунське громадянство. Списки мешканців. Справи про призначення пенсійного 
забезпечення та надання матеріальної допомоги.  
 Бюджети примарії. Фінансові звіти.  
Відомості нарахування зарплати. 

 
Опис 4 
Справ: 4  ; 1941-1943 рр. 
 Листування з префектурою Хотинського повіту про інвентаризацію майна. 
 
 
Ф. 655. Примарія м. Вашківці Сторожинецького повіту  



Primăria or. Vaşcăuţi 
Справ:212; 1920-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 10 ;1920-1939 рр. 
Фінансові звіти примарії 

 
Опис 2 
Справ: 184 ;1941-1944 рр. 
Рішення примарії. Справи про передачу до оренди майна . Аркуші обліку майна 
мешканців. Справи про організацію протиповітряної оборони. Справи про визнання прав 
на румунське громадянство. Списки мешканців. Справи про призначення пенсійного 
забезпечення та надання матеріальної допомоги.  Бюджети примарії. Фінансові звіти.  
Відомості нарахування зарплати 

 
Опис 2 
Справ: 18  ; 1941-1944 рр. 
 Аркуші обліку майна мешканців, що виїхали до Німеччини. 
 
 
 
Ф. 656. Примарія комуни Вашківці Хотинського повіту  
Primăria comunei Vaşcăuţi 
Справ:121; 1924-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 120 ;1924-1940 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту, претури Бричанівський волості.  
Рішення примарії. Відомості про наявність у мешканців худоби та земельних ділянок. 
Списки мешканців позбавлених румунського громадянства. 

 
Опис 2 
Справ: 1  ; 1941 рр. 
 Особові аркуші мешканців, що виїхали до Німеччини. 
 
 
 
 
Ф. 657. Примарія комуни П’ядиківці Чернівецького повіту  
Primăria comunei Piedicăuţi 
Справ:31; 1919-1935 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 31 ;1919-1935 рр. 



Відомості перепису населення комуни. Списки виборців з виборів до румунського 
парламенту. Статистичні звіти  про кількість робочої сили, худоби, земельних ділянок та 
худоби. Бюджети. Фінансові звіти примарії. 
 
 
Ф.658. Примарія комуни Перківці Хотинського повіту  
Primăria comunei Percăuţi 
Справ:114; 1925-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 111 ;1925-1940 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Кельменецької волості. 
 Рішення примарії. Протоколи засідань комунальної Ради. Списки обліку 
військовозобов’язаних. Відомості про вилучення транспортних засобів. Оправдальні 
документи про витрату коштів. 
 

Опис 3  
Справ: 3  ;  1942 р. 
 Списки мешканців комуни позбавлених румунського громадянства. 
 
 
 
Ф.659. Примарія комуни Прилипче Чернівецького повіту  
Primăria comunei Prelipcea 
Справ:28; 1920-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ:27 ;1920-1940 рр. 
Відомості обліку населення, земельних ділянок,  грошових надходжень з земельних 
ділянок. Списки мешканців на отримання прав на румунське громадянство. Списки 
власників транспортних засобів. Фінансові звіти. Бюджети примарії. Книга обліку витрат 
коштів примарії. 

 
Опис 2 
Справ: 1 ;1941-1944 рр. 
Статистичні звіти  про кількість робочої сили, худоби, земельних ділянок та худоби. 
 
 
Ф.661. Примарія комуни Панка Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Panca 
Справ:428; 1924-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 418 ;1924-1940,1941-1944 рр. 



Циркуляри префектури Сторожинецького повіту та 
претури Сторожинецької волості. Формулярні списки 
військовозобов’язаних.  
Справи про надання матеріальної допомогиродинам 
військовослужбовців.  
Оправдальні документи про витрату коштів. Відомості 
нарахування  зарплати. 
 
Опис 3 
Справ: 8  ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту. 
 

Опис 4 
Справ: 2 ;1941 рр. 
 Список та особові аркуші мешканців, що виїхали до Німеччини 
 
 
 
Ф. 663. Примарія комуни Привороки Чернівецького повіту  
Primăria comunei Privorochi 
Справ:22; 1932-1940  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 22 ;1932-1940 рр. 
Фінансові звіти примарії. Справи з обліку військовозобов’язаних мешканців комуни. 
 
 
Ф.664. Примарія комуни Пашківці Хотинського повіту  
Primăria comunei Paşcăuţi 
Справ:155; 1934-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 9 ;1934-1938 рр. 
Формулярні списки обліку військовозобов’язаних мешканців комуни. Особова справа 
комунального сторожа Корнівського Сергія. 
 

Опис 2 
Справ: 14 ;1941-1943 рр. 
Рішення комітету з надання матеріальної допомоги родинам військовослужбовців. Списки 
мешканців. Відомості обліку будівель. 
 

Опис 3 
Справ: 128 ;1941-1944 рр. 



Інструкції та циркуляри Міністерства внутрішніх справ Румунії ,префектури Хотинського 
повіту.  
Списки військовозобов’язаних. Відомості інвентаризації майна мешканців депортованих 
до таборів. Бюджет. Фінансові звіти. 
 

Опис 3 
Справ: 4 ; 1941-1943 рр. 
 Циркуляри претури Хотинської волості. 
 
 
 
Ф. 665. Примарія комуни Лунка Дорохойського повіту 
 Primăria comunei Lunca 
Справ:575; 1916-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 30 ;1916-1940 рр. 
Накази по примарії. Справа з проведення  аграрної реформи у комуні. Статистичні 
відомості про рух населення, кількість мешканців, наявність землі, худоби та інше. 
Бюджети. Списки мешканців. Справа про розлучення громадян. 

 
Опис 2 
Справ: 533 ;1941-1944 рр. 
Документи про організацію протиповітряної оборони. Справи з оцінки, інвентаризації та 
передачі в користування церковним приходам державних земельних ділянок. Протоколи 
вилучення транспортних засобів у мешканців. Списки  та особові аркуші осіб висланих 
радянською владою. Бюджети примарії. Списки мешканців на отримання румунського 
громадянства. Відомості про будівництво і ремонт будинків, мостів та доріг. 
 

Опис 3 
Справ: 1 ;1941 р. 
Відомості обліку вилучених транспортних засобів 

 
Опис 4 
Справ: 4 ;1941-1943 рр. 
Відомості обліку вилучених транспортних засобів та худоби. Списки мешканців комуни 

 
Опис 5 
Справ: 7 ;1941-1943 рр. 
Звіти про економічний стан комуни. Фінансові звіти. Бюджети примарії 
 
 
Ф.666. Примарія комуни Хрещатик Чернівецького повіту  
Primăria comunei Creşceatec 
Справ:25; 1919-1940  рр. 
 



Опис 1 
Справ: 25 ;1919-1940 рр. 
Списки мешканців . Бюджети примарії. Фінансові звіти. 
 
 
Ф. 667. Примарія комуни Молодове Хотинського повіту  
Primăria comunei Molodovo 
Справ:32; 1918-1930 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 32 ;1918-1930 рр. 
Статистичні відомості про наявність худоби, фуражу, зерна, сільськогосподарської техніці 
у мешканців комуни, кількість торгівельних та промислових підприємств у комуні. 
Списки мешканців на отримання румунського громадянства. Справи про призначення 
пенсій та матеріальної допомоги. 
 
 
Ф.668. Примарія комуни Ропча Сторожинецького повіту 
Primăria comunei Ropcea 
Справ:165; 1938-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 34 ;1938-1940, 1941-1944  рр. 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту.  
Протоколи засідань комунальної Ради. Протоколи інспекційних перевірок. Акти 
економічного стану комуни. Списки мешканців. 

 
Опис 2 
Справ: 125 ;1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту та претури Сторожинецької волості. 
Протоколи засідань комунальної Ради.  Списки  мешканців. Фінансові звіти комуни. 
Оправдальні документи про витрату коштів. 

 
Опис 2  
Справ: 6  ;1941-1942 рр. 
 Картки обліку мешканців, що виїхали до Німеччини. 
 
 
 
Ф. 669. Примарія комуни Рукшин Хотинського повіту  
Primăria comunei Rucşin 
Справ:822; 1924-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 27 ;1924-1939 рр. 
Списки військовозобов’язаних мешканців. Відомості нарахування зарплати 



 
Опис 2 
Справ:791 ;1941-1944 рр. 
Рішення та накази примарії. Акти перевірок діяльності примарії. Справа про організацію 
протиповітряної оборони. Списки військовозобов’язаних. Списки громадян позбавлених 
румунського громадянства. Списки мешканців висланих радянською владою. Документи з 
обліку та передачі до оренди майна мешканців висланих до таборів. Справи з надання 
матеріальної допомоги родинам військовослужбовців. 
 

Опис 3 
Справ: 1 ;1941-1944 рр. 
Відомості інвентаризації майна. 

 
Опис 4 
Справ: 3 ;1942 р. 
Фінансовий звіт примаріх за 1941-1942 рр. 
 
 
Ф.670. Примарія комуни Рідківці Чернівецького повіту  
Primăria comunei Rarancea 
Справ:203; 1918-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 24 ;1919-1940 рр. 
Списки виборців до румунського парламенту. Списки мешканців на отримання 
румунського громадянства. Списки мешканців які мають худобу та земельні ділянки.  
Списки військовозобов’язаних. Бюджети. Фінансові звіти. 

 
Опис 2 
Справ: 179 ;1918-1940,1941-1944 рр. 
Рішення примарії. Протоколи засідань комунальної ради. Анкети економічного стану 
комуни Справа про організацію протиповітряної оборони . Списки виборців до 
румунського парламенту. Списки мешканців на отримання румунського громадянства. 
Списки мешканців які мають худобу та земельні ділянки.  Списки військовозобов’язаних.  
Журнали обліку рухомого та нерухомого майна комуни . Журнал реєстрації народжень. 
Штатні розписи. Бюджети. Фінансові звіти. Списки службовців примарії Справа про 
страхування майна комуни. 
 
 
Ф. 671. Примарія комуни Рестео Атаки  ( Дністрівка) Хотинського 
повіту  
Primăria comunei Resteo Atachi 
Справ:213; 1921-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 15 ; 1923-1940,1941-1943 рр. 



Рішення примарії. Протоколи засідань комунальної ради співробітництва. Формулярні 
списки обліку військовозобов’язаних. Списки мешканців комуни 

 
Опис 2 
Справ: 302 ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту. 
 Звіти примарії про численність населення, стану шкіл  та доріг у комуні. Документи 
перепису населення. Історична довідка . Анкеті економічного стану комуни. Справи з 
встановлення румунського громадянства. Справи про призначення та переміщення 
службовців примарії. Справи про надання допомоги родинам військовослужбовців. 
Бюджети. Фінансові звіти. 

 
Опис 2  
Справ: 12 ; 1941-1944 рр. 
 Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Генеральної дирекції поліції та 
префектури Чернівецького повіту. 
 

 
 
Ф. 672. Воєнно-польовий суд  командування одинадцятого воєнного корпусу 
м.Чернівці 
Gericht des k. k. 11. Korpskommandos 
Справ:12; 1909-1913,1915 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1915  р. 
Слідча справа з обвинувачення Василько Івана в шпигунстві на користь Росії 

 
Опис 2 
Справ: 11 ; 1909-1913 рр. 
Вироки  та слідчі матеріали. 

Статистичні відомості про кількість карних справ. 

Списки засуджених та притягнутих до відповідальності військовослужбовців. 
 
 
 
Ф. 673. Бригада сигуранци  м. Хотин   
Brigada de siguranţă, Hotin 
Справ:1; 1920 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1920 р. 
Особова справа комісара Хотинської бригади сигуранци Поповича Василя 
 
 



Ф. 674. Командування молодіжної монархічної організації  „Стража 
Церій” округу Сучава м.Чернівці 
Comandamentul „Straja Ţării” a Ţinutului Suceava, Cernăuţi 
Справ:58; 1938-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 58 ; 1938-1940 рр. 
  Розпорядження та обіжники командування окружної організації „Стража Церій” 
про посилення виховної роботи серед членів легіонів в націоналістичному дусі, сприяння 
створенню генерального музею „Стража Церій”, видачу довідок вчителям про закінчення 
курсів командирів підрозділів.  
Протоколи засідань організації „Стража Церій” в комунах Сучавського округу. Місячні 
звіти  про діяльність підрозділів повітів і комун Буковини. Акти обстеження діяльності 
легіонів „Стража Церій” в комунах Буковини. Списки командирів підрозділів та членів 
організації. 
 
 
Ф. 675. Сторожинецьке повітове бюро монархічної організації “Аркашул” 
Biuroul judeţean „Arcaşul”, Storojineţ 
Справ:13; 1936-1939  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 13 ; 1936-1939 рр. 
Протоколи засідань членів товариств комун Сторожинецького повіту. 
Звіти про діяльність товариств комун Сторожинецького повіту. 
Списки членів товариств “Аркашул” комун Сторожинецького повіту 
 
 
Ф. 676. Бригада сигуранци м. Сторожинець 
Brigada de siguranţă, Storojineţ 
Справ:1 ; 1922 р.  
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1922 р. 
Рапорти агентів сигуранци про події в повіті.  
Листування з поліцейськими органами про діяльність службовців, проведення зборів 
товариств, нагляд за іноземними підданими.    
 
 
 
Ф.677. Початкова змішана державна школа в комуні Жадова 
Сторожинецького повіту  
Volksschule in der Gemeinde Zadowa.  
Şcola primară mixtă de Stat din comuna Jadova Târg judeţul Storojineţ 
Справ:282; 1869-1940 , 1941-1944 рр. 
 



Опис 1 
Справ: 246 ; 1869-1940 рр. 
Журнали обліку успішності учнів. Списки дітей шкільного віку с. Жадова. 

 
Опис 2 
Справ: 16 ; 1941-1943 рр. 
Журнали обліку успішності учнів 

 
Опис 3 
Справ: 20 ; 1941-1944 рр. 
Протоколи засідань комунальної Ради  
Журнали обліку успішності учнів 
 
 
Ф.679. Претура Кельменецької волості  
Pretura plăşii Chelmenţi 
Справ:710; 1920-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 6 ; 1920-1939 рр. 
Циркуляри та вказівки префектури Чернівецького повіту.  
Бюджети комун. 

 
Опис 2 
Справ: 667 ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту.  
Постанови претора.  Циркуляри та накази директорів. Листування з примаріями. 
Статистичні  таблиці про численність населення, наявність у комунах земель, 
присадибних ділянок. 
 

Опис 3 
Справ: 26 ; 1941-1944 рр. 
Історична довідка  (монографія) Кельменецької волості. Документи Ради  співробітництва 
комун. 

 
Опис 4 
Справ: 11  ; 1941-1944 рр. 
 Списки державних службовців. 
 
 
 
Ф. 680. Претура Герцаївської волості 
Pretura plăşii Herţa 
Справ:103; 1931-1940 , 1941-1944 рр. 
 



Опис 1 
Справ: 13 ; 1931-1940 рр. 
Циркуляри та доповідні записки префектури Дорохойського повіту. 
 

Опис 2 
Справ: 68 ; 1941-1943 рр. 
Справи про організацію протиповітряної оборони в волості. Справи з вилучення 
транспортних засобів. Довідки та облікові аркуші мешканців волості 

 
Опис 3 
Справ: 18 ; 1941-1944 рр. 
Накази Губернаторства Буковини. 
 Відомості про численність населення, наявність землі , виноградників, лісових ділянок. 
 

Опис 2 
Справ: 4  ; 1941-1942 рр. 
 Циркуляри розпорядження Міністерства внутрішніх справ та Генеральної дирекції 
поліції. 
 
 
 
Ф.681. Претура Заставнівської волості  
Pretura plăşii Zastavna 
Справ:21; 1928-1940 ,  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 20 ; 1928-1940 рр. 
Циркуляри претури. 
Протоколи інспекційних перевірок діяльності примарій.  
Інспекційні звіти про підсумки  перевірок комун волості.  
Списки мешканців на отримання румунського громадянства.  
Відомості нарахування коштів.  
Фінансові звіти примарій. 

 
Опис 2 
Справ: 1 ; 1941-1943 рр. 
 Списки іноземних громадян, які мешкають у комунах Заставнівської волості. 
 
 
Ф. 682. Претура Сокирянської волості  
Pretura plăşii Secureni 
Справ:513; 1920-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 128 ; 1920,1933,1939 рр. 



Циркуляри директорату адміністративних справ, префектури та претури Хотинського 
повіту. Протоколи інспекційних перевірок діяльності примарій та засідань комунальних 
рад. Плани роботи претури. Рішення примарій.  
Відомості про вилучення транспортних засобів та зернових на потребу румунської армії.  
Особові справи службовців.  
Відомості нарахування зарплати службовцям. 

 
Опис 2 
Справ: 385 ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри Губернаторства Буковини, директорату адміністративних справ, префектури 
та претури Хотинського повіту.  
Протоколи інспекційних перевірок діяльності примарій та засідань комунальних рад.  
Справи про збір пожертв до фонду допомоги румунської армії, про постачання 
службовців та населення продуктами харчування.  
Історичні та економічні довідки комун Сокирянської волості.  
Відомості про наявність сільськогосподарського обладнання.  
Звіти про діяльність претури. 
 Звіти про фінансово – господарську діяльність. 
 
 
 
Ф. 683. Претура Чернівецької волості  
Pretura plăşii Cernăuţi 
Справ:241; 1928-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 12 ; 1928-1940 рр. 
Протоколи інспекційних перевірок діяльності примарій та засідань комунальних рад. 
Звіти про діяльність претури. Списки мешканців, які мають земельні ділянки 

 
Опис 2 
Справ: 159 ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри претури Чернівецького повіту.  
Справи про зміни у бюджетах комун. . Рішення примарій. Справи інспекційних перевірок 
стану комун. 

 
Опис 3 
Справ: 58 ; 1938 –1940,1941-1944 рр. 
Протоколи засідань ради співробітництва.. Журнали обліку мешканців. Статистичні 
відомості про наявність худоби 

 
Опис 4 
Справ: 12 ;  1941-1943 рр. 
 Циркуляри претури Чернівецької волості.Документи на отримання румунського 
громадянства.Справа про знесення будинків, які належали євреям. 

 
 



 
Ф.684. Претура Садгірської волості   
Pretura plăşii Sadagura 
Справ:36; 1921-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 36 ; 1921-1939 рр. 
Акти перевірок діяльності примарій комун. Справи з нагляду за іноземними громадянами 
 
 
Ф. 685. Претура Сторожинецької волості  
Pretura plăşii Storojineţ. 
Справ:546; 1934-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 148 ; 1934-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри Губернаторства провінції Буковина та префектури Сторожинецького повіту. 
Рішення Губернаторства провінції Буковина.  
Протоколи інспекційних перевірок діяльності примарій. Листування з примаріямі про 
роботу. 

 
Опис 2 
Справ: 398 ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри Губернаторства провінції Буковина.  
Рішення претури та примарій. Протоколи засідань ради співробітництва.. Акти перевірок 
фінансової та господарської діяльності примарій, санітарного стану комун. Відомості про 
розмір земельних ділянок, наявність шкіл та історичних пам’яток. Звіти претури про 
діяльність державних установ волості. 
 
 
Ф.686. Претура Новоселицької волості  
Pretura plăşii Nouasuliţa 
Справ:728; 1922-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 131 ; 1922-1940 рр. 
Циркуляри директорату адміністративних справ, префектури та претури Хотинського 
повіту. Протоколи інспекційних перевірок діяльності примарій та засідань комунальних 
рад.  
Відомості про майна, яку перейшло до власності влади.  
Справи про затвердження бюджетів та фінансових звітів.  
Справи про збір пожертв для румунської армії 

 
Опис 2 
Справ: 517 ; 1941-1944 рр. 



Циркуляри директорату адміністративних справ, префектури та претури Хотинського 
повіту. Протоколи інспекційних перевірок діяльності примарій та засідань комунальних 
рад. 
 Відомості про майна, яку перейшло до власності влади. 
Справи про затвердження бюджетів та фінансових звітів.  
Справи про збір пожертв для румунської армії 

 
Опис 3 
Справ: 70 ; 1941-1944 рр. 
Накази Міністерства внутрішніх справ, Губернаторства провінції Буковини та 
Чернівецького обласного інспекторату поліції. 

Опис 4 
Справ: 2 ; 1942-1944 рр. 
Списки службовців претури Новоселицької волості. 

Опис 5 
Справ: 8 ; 1942-1943 рр. 
Список та особові аркуші мешканців, що виїхали до Німеччини. 

 
 
Ф. 687. Відділ центрального управління кооперації та наділення землею 
м.Чернівці  
Serviciul central al cooperaţiei şi împroprietăririi, Cernăuţi 
Справ:369; 1919-1925  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 369 ; 1919-1925 рр. 
Проект закону про проведення аграрної реформи на Буковині (1919). 
Положення про порядок відчуження земельних ділянок (1919, 1927р.). 
Рішення аграрної комісії про відчуження – закріплення земельних ділянок за жителями 
комун, початковими школами, церквами та православним релігійним фондом Буковини. 
Прохання жителів Буковини про видачу їм дозволів на купівлю земельних ділянок з 
фонду комісії. 
Справи про закріплення права власності на земельні ділянки за жителями комун. 
Апеляційні скарги жителів та установ на рішення судів про відчуження земельних 
ділянок. 
Списки жителів комун із зазначенням кількості членів сім‘ї та розмірів земельних ділянок. 
Листування комісії з Міністерством земельних справ про вихід службовців на пенсію. 
 
 
Ф.688. Претура Вижницької волості  
Pretura plăşii Vijniţa 
Справ:400; 1941-1944 ,  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 183 ; 1941-1944 рр. 
Постанови префекта.  



Документи про створення протиповітряної оборони.  
Справи про накладення штрафів на мешканців за уникнення від примусових робіт.  
Списки та особові аркуші мешканців позбавлених румунського громадянства, іноземних  
піданних. Звіти про роботу державних та комунальних установ волості.  
Протоколи засідань рад співробітництва примарій.  
Книга наказів примарії комуни Мигово.  
Документи з обліку сільських промислових підприємств. 

 
Опис 2 
Справ: 203 ; 1941-1944 рр. 
Рішення претури.  
Списки громадян.  
Відомості про наявність дрібних сільських промислових підприємств та торгівельних 
фірм.  
Справи про затвердження бюджетів примарій.  
Пояснювальні записки службовців претури.  
Список службовців примарій 
 

Опис 3 
Справ: 14 ; 1943 р. 
Акти перевірок роботи примарій.  
Справи з перевірки службовців румунських установ які мешкали на  Буковині під час 
встановлення радянської влади (1940-1941 рр.).  
Рішення претора про зміни бюджетів примарій.  
Відомості нарахування зарплати.  
Справа з оцінки худоби.  
Списки іноземних громадян. 
 
 
Ф.689. Претура Кіцманської волості.  
Pretura plăşii Chiţmani 
Справ:792; 1928-1939 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 56 ; 1928-1939,1941-1944 рр. 
Циркуляри претури.  
Протоколи засідань рад співробітництва примарій. 
 Плани роботи примарій.  
Бюджети. Фінансові звіти. 

 
Опис 2 
Справ: 736 ; 1941-1944 рр. 
Листування з префектурами та примаріямі комун з питань основної роботи.  
Справи про визнання та перегляд прав на румунське громадянство.  
Справи з нагляду за іноземними громадянами.  
Особові аркуші та списки осіб висланих до Німеччини.  
Бюджети і фінансові звіти. 
 
 



Ф. 690. Претура Вашківецької волості  
Pretura plăşii Vaşcăuţi 
Справ:1332; 1933-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1933 р. 
Список іноземних громадян, що проживають на теренах волості. 

 
Опис 2 
Справ: 1089 ; 1941-1944 рр. 
Накази та розпорядження претора.  
Звіти про роботу державних установ волості.  
Справи про залучення мешканців до примусових робіт.  
Фінансові звіти. 

 
Опис 3 
Справ: 159 ; 1941-1944 рр. 
Схеми адміністративного розподілу волості.  
Картки обліку земельних ділянок по категоріях у комунах 

 
Опис 4 
Справ: 13 ; 1941-1944 рр. 
Рішення претури.  
Списки мешканців волості які мають румунське громадянство.  
Статистичні звіти про рух населення, кількість будівель та сільськогосподарських 
господарств. Списки службовців.  
Відомості обліку майна та документів, що підлягає евакуації в зв’язку з наближенням  
радянських військ. 

 
Опис 5 
Справ: 15 ; 1942-1944 рр. 
Справа про організацію протиповітряної оборони.  
Пояснювальні записки державних службовців 
 
 
Ф.691. Претура Ватра-Дорнянської волості Кимпулунгського повіту  
Pretura plăşii Vatra-Dornei 
Справ:1; 1920-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1920-1939 рр. 
Особова справа секретаря претури волості Побереску Ганни – Марії.  
Справа про продовження дозволу на право перебування у волості іноземним громадянам. 
 
 
Ф. 695. Примарія комуни Росошани Хотинського повіту  



Primăria comunei Rosoşani 
Справ:239; 1931-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 10 ; 1933,1934,1938,1943 рр. 
Інструкції префектури Хотинського повіту.  
Протоколи інспекційних перевірок діяльності примарії.  
Протоколи засідань  комунальної Ради.  
Списки мешканців комуни. 

 
Опис 2 
Справ: 223 ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри Префектури Хотинського повіту та претури Кельменецької волості.  
Рішення примарії. Матеріали про проведення обліку військовозобов’язаних.  
Документи про вилучення транспортних засобів.  
Справи про призначення та переміщення службовців примарії. 
 Аркуші перепису населення.  
Фінансові звіти. 

 
Опис 2 
Справ: 6 ;  1942-1944 рр. 
 Накази Губернаторства провінції Буковини. Циркуляри префектури Хотинського 
повіту. 
 
       Ф.696. П’ятикласна чоловіча школа по вул. Трансільванії в м. Чернівці. 
5-klassige Knaben Volksschul in der Siebenbürgestrasse in Czernowitz. 
Şcoala primară de cinci clase din Cernăuţi str. Transilvaniei 
Справ: 4; 1918-1919 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 4 ; 1918-1919 рр. 
Журнали обліку успішності учнів 
 
 
Ф.697. Примарія комуни Цурень Дорохойського повіту  
Primăria comunei Ţureni 
Справ:26; 1920-1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 26 ; 1920-1938 рр. 
Списки мешканців комуни.  
Списки виборців до румунського парламенту. 
Відомості нарахування зарплати.  
Посвідчення про походження видане мешканцю комуни Бунчерко Флорію.  
Бюджети. Фінансові звіти 
 
 



 
Ф.698. Примарія комуни Валя Кузьмин Чернівецького повіту  
Primăria comunei Valea Cosminului 
Справ:126; 1918-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 10 ; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри та інструкції Чернівецької волості. 
Списки мешканців комуни.  
Списки обліку військовозобов’язаних.  
Бюджет комуни 

 
Опис 2 
Справ: 113 ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри та інструкції префектури Чернівецької волості.  
Списки обліку військовозобов’язаних 

 
Опис 2 
Справ: 3 ; 1941-1942 рр. 
 Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Чернівецької волості. 
 
 
Ф. 699. Примарія комуни Вилавче (нині Коритне) Чернівецького повіту  
Primăria comunei Vilaucea 
Справ:172; 1920,1939 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 169 ; 1920,1939,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту та претури Вашківської волості.  
Протоколи засідань та рішення примарії.  
Відомості про надання допомоги родинам військовослужбовців.  
Фінансові звіти 

 
Опис 2 
Справ: 3 ; 1942-1943 рр. 
 Циркуляри претури Вашківської волості. 
 
 
 
Ф. 701. Примарія комуни Ванчиківці Хотинського повіту  
Primăria comunei Vancicăuţi 
Справ:38 ; 1939 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 38 ; 1939,1941-1944 рр. 
Бюджет комуни. Фінансові звіти.  



Відомості про наявність у мешканців худоби та земельних ділянок. 
 Відомості нарахування зарплати. 
 
Ф.702. Примарія комуни Вартиківці Хотинського повіту  
Primăria comunei Varticăuţi 
Справ:131; 1934 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 128 ; 1934,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Кельменецької волості.  
Рішення примарії.  Фінансові звіти. Списки мешканців. Формулярні списки 
військовозобов’язаних 

 
Опис 2 
Справ: 3  ; 1941-1944 рр. 
 Циркуляри претури Кельменецької волості. 
 
 
Ф. 703. Примарія комуни Віішоара Хотинського повіту  
Primăria comunei Viişoara 
Справ:1; 1935 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1935 р. 
Списки військовозобов’язаних мешканців комуни 
 
 
Ф.704. Примарія комуни Вовчинець Хотинського повіту   
Primăria comunei  Volcineţi 
Справ:29; 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 29 ; 1941-1944 рр. 
Рішення примарії. Протоколи засідань ради співробітництва. Списки мешканців комуни. 
Фінансові звіти. Оправдальні документи про витрату коштів 
 
 
Ф.705. Управління комісара Чернівецької міської міліції м.Чернівці 
Справ:100; 1917 р. 
 

Опис 1 
Справ: 98 ; 1917 р. 
Маніфест Імператора Миколи ІІ про зречення від престолу (1917).Звернення Тимчасового 
Уряду Росії до населення (1917).Циркулярні вказівки Чернівецького губернатора про 
проведення виборів до Всеросійських Установчих зборів,  встановлення військової 
цензури над кореспонденцією, охорону майна осіб, які виїхали до Австрії (1916—1917), 
утримання податків з населення, лікарсько—санітарний нагляд в м.Чернівці, мобілізацію 



населення на фортифікаційні та дорожні роботи, видачу дозволів на торгівлю 
друкованими виданнями, особовий склад міської поліції та міської військової міліції, збір 
металобрухту.  
Накази Начальника Чернівецького гарнізону, Управління Чернівецької міської міліції про 
вибори депутатів до Чернівецької гарнізонної Ради військових депутатів, з питань 
діяльності міської міліції,  ліквідацію Управління Чернівецької міської міліції, збір 
вибухонебезпечних речовин (1916—1917).   
Постанови Управління Комісара Чернівецької міської міліції про притягнення до 
відповідальності за таємний продаж горілчаних напоїв (1916—1917). Протоколи допитів з 
питань повернення жителям майна, яке було присвоєно військовими частинами (1917),  
про боротьбу з проституцією (1916—1917). Книга наказів Управління Комісара 
Чернівецької міської міліції (1916—1917). Книга реєстрації арештованих Управління 
Чернівецького поліцмейстера (1916—1917), Акти про створення і діяльність дільничних 
санітарних комісій (1916—1917), конфіскацію продуктів харчування і товарів прихованих 
з метою спекуляції (1916—1917), статут кооперативу Чернівецького громадського 
комітету (1917).  
Листування з Чернівецьким губернатором, магістратом м.Чернівці, військовими 
частинами, приставами дільниць, квартирними комісіями про наявність зброї у нижчих 
міліцейських чинів (1916—1917),  налагодження водопостачання та електропостачання   в 
місті (1916—1917), використання покинутих квартир військовими частинами, установами 
і жителями м.Чернівці (1917), видачу дозволів на право проїзду і проживання в різних 
містах Росії (1917), розшук осіб, підозрюваних у шпигунстві (1916—1917).  
Відомості про кількість коней і возів у населення, санітарний стан, вилучення телефонних 
апаратів і телефонного дроту з покинутих квартир, запаси палива у населення м.Чернівці 
(1916—1917),   сімейний та майновий стан осіб, яким необхідна грошова допомога (1917), 
стан учбових закладів м.Чернівці (1916—1917), заводи і фабрики м.Чернівці (1916—1917), 
стан пожежних команд міста (1916—1917),  книгарень, друкарень, фотоательє (1916—
1917).  
Особові справи співробітників і службовців Управління (1916—1917). 
 

Опис 2 
Справ: 2 ; 1917р. 
Відомості нарахування зарплати 
 
 
     Ф. 707. Примарія комуни Мендиківці  (нині Олексіївка) Хотинського 
повіту 
Primăria comunei Mendicauţi 
Справ:3; 1920,1934-1937 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1934-1937 рр. 
Бюджет примарії. Відомості нарахування зарплати. 

 
Опис 2 
Справ: 1 ; 1920 р. 
Вказівки Романкоуцької волосної управи 
 
 



Ф. 709. Примарія комуни Местечени Сторожинецького повіту   
Primăria comunei Mesteceni 
Справ:2; 1938 р. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1938 р. 
Формулярні списки військовозобов’язаних мешканців комуни 
 
 
Ф. 710. Примарія комуни Барбівці  (нині Брусниця) Чернівецького повіту   
Primăria comunei Bărbeşti 
Справ:606; 1930 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 56 ; 1930 ,1941-1944 рр. 
Акти обстежень фінансового стану комуни. Відомості про збору  пожертв. Відомості 
інвентаризації майна. Фінансові звіти. 
 

Опис 2 
Справ: 535 ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри та директивні вказівки префектури Сторожинецького повіту та претури 
Вашківської волості. 
 Протоколи засідань комунальної ради. Справи про встановлення опіки над дітьми та 
майном померлих. Списки мешканців. Листування з апретурою Вашківської волості з 
адміністративно – господарських питань. 
 

Опис 2  
Справ: 15  ;1941-1944 рр. 
 Копії наказів Директорату адміністративних справ Губернаторства Буковини. 
Розпорядження претури Вашківської волості. 
 
 
 
Ф.712. Начальник Заставнівського повіту Чернівецької губернії 
Справ:2; 1915-1916  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 10 ; 1915-1916 рр. 
Книга реєстрації  видатків грошових коштів. Журнал реєстрації вхідних  документів. 
 
 
Ф.713. Примарія комуни Буденець Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Budeneţi 
Справ:29; 1933-1934 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 3 ; 1933-1934,1941-1944 рр. 



Свідоцтва про народження дітей 
 

Опис 2 
Справ: 25 ; 1941-1944 рр. 
Відомості обліку селянських господарств. Списки мешканців комуни які мають худобу та 
земельні ділянки. Справи з обліку військовозобов’язаних. 

 
Опис 3 
Справ: 1 ; 1941 р. 
Список комун Сторожинецького повіту 
Ф. 715. Примарія комуни Балківці Хотинського повіту   
Primăria comunei Balcăuţi 
Справ:326; 1932-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 320 ; 1932-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри міністерства внутрішніх справ, префектури Хотинського повіту та претури 
Новоселицької волості.  
Рішення примарії. Відомості про численність населення та економічний стан комуни. 
Списки військовозобов’язаних мешканців. Документи про надання матеріальної допомоги 
родинам військовослужбовців румунської армії. Справа про збір пожертви на потребу 
румунської армії. Заяви мешканців про надання свідоцтв про народження, походження та 
румунське громадянство. Бюджети комуни. Фінансові звіти. 

 
Опис 3  
Справ: 6 ; 1941-1943 рр. 
 Рішення Губернаторства провінції Буковини. 
 
 
 
Ф.716. Примарія комуни  Нижні Балківці Хотинського повіту  
Primăria comunei Balcăuţi de Jos 
Справ:4; 1930-1935 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 4 ; 1930-1935 рр. 
Списки військовозобов’язаних мешканців комуни 
 
 
Ф.718. Примарія комуни Білявинці Хотинського повіту  
Primăria comunei Beliavinţi 
Справ:14; 1924-1928 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 14 ; 1924-1928,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту.  
Бюджет комуни. Список мешканців комуни 



 
 
Ф. 719. Примарія комуни Барладени Хотинського повіту   
Primăria comunei Bârlădeni 
Справ:11; 1936 , 1942-1943 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 11 ; 1936,1942-1943 рр. 
Особові справи службовців примарії. Відомості нарахування зарплати 
 
 
Ф. 720. Примарія комуни Путила Радауцького повіту  
Primăria comunei Putila 
Справ:11; 1924 , 1941-1943 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 11 ; 1924,1941-1943 рр. 
Анкета економічного стану комуни. Бюджет комуни. Списки мешканців мобілізованих на 
примусові роботи. Заяви мешканців про надання дозволу на носіння зброї 
 
Ф.723. Примарія комуни Перебиківці Хотинського повіту  
Primăria comunei Perebicăuţi 
Справ:167; 1925-1926 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 167 ; 1925-1926,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури та претури Хотинської волості..  
Протоколи інспекційних перевірок діяльності примарії. Відомості про реквізицію 
транспортних засобів. Формулярні списки обліку військовозобов’язаних. Анкети 
економічного  стану комуни. Бюджети комуни. 
 
 
Ф.725. Жандармський пост у с.Черленівка Хотинського повіту   
Postul de jandarmi Cerlena 
Справ:2; 1938,1942 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1938 р. 
Заяви мешканців комуни  про надання свідоцтв про право находження у військової зоні. 
 

Опис 2 
Справ: 1 ; 1942 р. 
Слідча справа з обвинувачення мешканців комуні в сектантстві 
 
 
Ф. 726. Чоловіче ремісниче училище у комуні Красноїльськ 
Сторожинецького повіту  



Şcoala inferioară de meserii în Crasna lui Ilschi, judeţul Storojineţ 
Справ:27; 1921-1930 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 27; 1921-1930 рр. 
Табеля успішності учнів. Фінансові звіти. Відомості нарахування зарплати. 
 
 
Ф. 729. Примарія комуни Люди-Гореча Чернівецького повіту   
Primăria comunei Ludi-Нorecea 
Справ:6; 1920-1922 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 6 ; 1920-1922 рр. 
Списки мешканців комуни. Бюджети примарії. 
 
 
Ф. 730. Примарія комуни Гореча-Монастир Чернівецького повіту   
Primăria comunei Horecea−Mănăstire 
Справ:25; 1921-1925  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 25 ; 19241-1925 рр. 
Списки виборців до румунського парламенту. Списки мешканців комуни на отримання 
румунського громадянства. Статистичні  звіти про кількість худоби. Бюджет примарії. 
Заяви громадян про купівлю та продаж земельних ділянок 
 
 
Ф. 731. Сторожинецька державна лікарня  
Spitalul de stat Storojineţ 
Справ:122; 1918-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 38 ; 1919-1940 рр. 
Особові аркуші та списки працівників лікарні. Історії хвороб. Книги реєстрації хворих 
 

Опис 2 
Справ: 28 ; 1941-1944 рр. 
Особові аркуші та списки працівників лікарні. Історії хвороб.  
Відомості нарахування зарплати. 
 

Опис 3 
Справ: 56 ; 1941-1944 рр. 
Списки працівників лікарні. Історії хвороб.  
Відомості нарахування зарплати. 
 
 



Ф. 732. Комісія з прийому кваліфікаційних іспитів у робітників-
будівельників м.Чернівці  
Comisia de examinare a maeştrilor constructori, zidari, dulgheri, pietrari şi 
fântânari, Cernăuţi 
Справ:1; 1928-1929 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1928-1929  рр. 
Документи з прийому кваліфікаційних іспитів у робітників-будівельників (відомості, 
свідоцтва, листування)   
 
 
Ф. 733. Культурно-просвітницьке та благодійне товариство глухонімих 

Societatea culturală şi de ajutor a surdomuţilor, Cernăuţi 

Справ:36; 1926-1937 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 9 ; 1926-1937 рр. 
Протоколи засідань товариства (1928-1930). 
Статут товариства (1926). 
Особисті картки та книжки членів товариства. 

 
Опис 2 
Справ: 27 ; 1926-1940 рр. 
Особисті картки та книжки членів товариства 
 
 
Ф. 734. Інспекторат реєстрації нерухомого майна на Буковині 

Inspectoratul cadastral Bucovina 

 
Справ:275; 1782,1855-1917,1918-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 259 ; 1782,1855-1917,1918-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри інспекторату про проведення аграрної реформи, мобілізацію єврейського насе-
лення на примусові роботи (1941). 
Інструкції інспекторату про реєстрацію  кадастрових книг та збереження державних 
печаток. 
Схематичні плани  кадастрових округів Буковини (1942-1943), кадастрові плани комун 
Буковини (1855-1931), передмість м.Чернівці — Гореча-Урбан і Гореча-Монастир (1919-
1940), ситуаційні плани комун Чернівецького повіту (1919-1940). 
Журнали обліку експропрійованого нерухомого майна жителів комун Буковини. 
Облікові аркуші нерухомого майна жителів комун Буковини, м.Чернівці та Хотинського 
повіту (1913-1943). Списки жителів комун Буковини із зазначенням розмірів присадибних 
ділянок,  маєтків поміщиків комун Чернівецького повіту, які перейшли у державну 
власність. 



Особові рахунки землевласників. 
Листування з повітовими і волосними кадастровими відділами Буковини про порядок 
обліку нерухомого майна, відновлення кадастрових книг. 
 

Опис 3 
Справ: 16 ; 1917-1940 рр. 
Кадастрові плани комун 
 
 
Ф. 735. Католицька головна школа м.Чернівці. 
K.k.  katolische Kreishauptschule in Czernowitz. 
Справ:7; 1857-1866  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 7 ; 1887-1866. 
Відомості обліку учнів та їх успішності. 
 
 
Ф.736. Взвод жандармерії в м. Чернівці  
Plutonul de jandarmi în or. Cernăuţi 
Справ:2; 1920 р. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1920 р. 
Рапорти секцій жандармерії  про події пов’язані з повстанням 113 піхотного полку 
 
 
Ф. 738. Чернівецька філія акціонерного банківського товариства "Банка 
де кредит  

ромин" 

S.A. „Banca de credit român“, filiala Cernăuţi 

 
Справ:250; 1926-1940  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 77 ; 1926-1940 рр. 
Циркуляри правління акціонерного банківського товариства "Банка де кредит ромин" про 
порядок затвердження підписів. 
Листування з Національним банком Румунії, правлінням акціонерного банківського 
товариства “Банка де кредит ромин", банківськими товариствами Європи та Сполучених 
Штатів Америки, клієнтами банку про взаємні розрахунки, надання кредитів. Відомості 
про кредитні операціїї 
 

Опис 2 
Справ: 173 ; 1928-1940 рр. 



Протоколи засідань представників банківських товариств м. Чернівці, об'єднаних в 
синдикати, акціонерів банківського товариства "Банка де кредит ромин". Книги 
контокорентні, обліку векселів, резервних фондів, господарських витрат, розрахунків з 
зарубіжними фірмами, товарних акредитивів, цінних паперів у іноземній валюті. 
Головні книги.  
Особові рахунки вкладників. 
 
 
Ф.740. Тимчасова комісія Хотинського повітового земства  
Comisia interimară a zemstvei judeţene Hotin 
Справ:11; 1920-1925  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 11 ; 1920-1925 рр. 
Журнали засідань комісії. Доповіді тимчасової комісії до парламентської комісії з питань 
поновлення діяльності земських установ у Хотинському повіті та економічного стану 
повіту. Справи про затвердження бюджетів примарій. 
 
 
Ф.741. Хотинська повітова каса дрібного кредиту, м. Хотин , Бессарабської 
губернії 
Справ:6; 1907-1913 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 6 ; 1907-1913 рр. 
Заяви, відомості, витратні ордери та оправдальні документи про сплату коштів на 
утримання службовців канцелярії каси дрібного кредиту (1907—1913).  
Ф. 742. Молодовське сільське правління  Романківської волості 
Хотинського повіту, с. Молодово, Бессарабської губернії 

Справ:20; 1902-1915 , 1918-1921рр. 
 

Опис 1 
Справ: 16 ; 1902-1915,1941-1944 рр. 
Накази, циркуляри, акти, приписи з соціально—економічної діяльності сільського 
правління. Книга запису вироків сільської громади. Акти збору поземельного податку з 
мешканців. 

 

Опис 2 
Справ: 4 ; 1918-1921 рр. 
Вказівки Романковецького повітового правління. Накази Генерального комісара 
Бессарабії, військового командування румунської армії. 
 
 
Ф. 743. Дільничний регіональний агроном у комуні Романківці 
Кельменецької волості Хотинського повіту  
Agronom regional în comuna Romancăuţi, plaşa Chelmenţi judeţul Hotin 
Справ:1; 1919 р. 



 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1919 р. 
Відомості про кількість безземельних селян  та мешканців сіл Кельменецької  волості та 
наявності орендуючої землі та інвентаря.  
 
 
Ф. 744. Хотинська міська дума, м. Хотин, Бессарабської губернії 
Справ:2; 1896-1919 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1896-1919 рр. 
Протоколи засідань думи.  
Листування з губернатором про здачу в оренду бойні, каменоломні.        
Список гласних думи 1918 р. скликання. 
 
 
Ф. 746. Лісництво адміністрації православного релігійного фонду 
Буковини у комуні Великий Кучурів Чернівецького повіту  
Ocolul silvic Cuciurul Mare al administraţiei fondului religionar ortodox din 
Bucovina 
Справ:270; 1928-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1939 р. 
Циркулярні вказівки управління православного релігійного фонду. Списки робітників 
лісництва. 

 
Опис 2 
Справ: 113 ; 1928-1940 рр. 
Плани, звіти та відомості про експлуатацію лісових ділянок. 
 Бюджет лісництва. 

 
Опис 3 
Справ: 156 ; 1941-1944 рр. 
Плани – звіти експлуатації лісових ділянок, насаджень лісу. Листування про надання 
дозволів працівникам лісництва на носіння зброї.  Списки робітників лісництва.. 
Відомості нарахування зарплати працівникам. 
 
 
Ф. 747. Чернівецька агенція німецького товариства в м. Гамбурзі з питань 
еміграції до Америки  
Biroul de voiaj „Norddeutscher Lloyd”, Cernăuţi 
Справ:20; 1923-1925 рр. 
 



Опис 1 
Справ: 20 ; 1923-1925 рр. 
Особові документи мешканців Буковини на оформлення паспортів для виїзду до Канади 
та Бразилії. 
 
 
Ф.748. Початкова змішана школа „Еліза та М. Строеску”  комуни 
Турятка Дорохойского повіту  
Şcoala primară mixtă „Eliza si M. Stroescu” în comuna Tureatca judeţul 
Dorohoi 
Справ:52; 1893-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 33 ; 1894-1940 рр. 
Класні журнали. Табелі успішності учнів. 

 
Опис 2 
Справ: 10 ; 1893-1940,1941-1944 рр. 
Табелі успішності учнів 

 
Опис 3 
Справ: 9 ; 1941-1943,1941-1944 рр. 
Листування з питань організації навчання. Класні журнали. 
 
 
Ф. 749. Початкова змішана державна школа в комуні Ропча (лівобережна) 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Ropcea (malul stâng) 
Справ:15; 1912-1929 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 4 ; 1912-1929 рр. 
Учбові плани. Табелі успішності. 

 
Опис 2 
Справ: 10 ; 1941-1944 рр. 
Журнали обліку успішності учнів. 

 
Опис 3 
Справ: 1; 1943-1944 рр. 
Накази та циркуляри Сторожинецького волосного  шкільного інспекторату 
 
 
Ф. 750. Початкова змішана державна школа сіл Хряцька та Фундоая 
комуни Буда 



Şcoala primară mixtă de stat din satele Hreaţca şi Fundoaia comuna Buda 
Справ:8; 1910-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 5 ; 1910-1940 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів. 
 

Опис 2 
Справ: 3 ; 1941-1943 рр. 
Журнали обліку успішності учнів 
 
 
Ф. 751. Початкова змішана державна школа комуни Цурень  

Şcoala primară mixtă de stat în comuna Ţureni 

Спра27; 1921-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 21 ; 1921-1940 рр. 
Класні журнали і табелі успішності учнів. 
Списки дітей шкільного віку (1938). 
 

Опис 2 
Справ: 6 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники та інструкції ХІV Окружного шкільного інспекторату Буковини про порядок 
проведення учбових занять і виховання учнів (1941−1942).  
Класні журнали і табелі успішності учнів. 
 
 
Ф. 752. Початкова змішана державна школа в комуні Нові Мамаївці  

Şcoala primară mixtă de stat din comuna Mămăieştii Noi 

Справ:35; 1920-1937 , 1941-1943 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 33 ; 1920-1937 рр. 
Класні журнали і табелі успішності учнів. 
Списки перепису учнів (1936).   
 

Опис 2 
Справ: 2 ; 1941-1943 рр. 
Класні журнали і табелі успішності учнів. 
 
 
Ф. 753. Початкова державна змішана школа хут. Пуєнь (Буківка) комуни 
Турятка  

Şcoala primară mixtă de stat în cătunul Pueni comuna Tureatca 



Справ:11; 1923-1938  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 11 ; 1923-1938 рр. 
Табелі та журнали успішності учнів.  
Списки громадян села віком від 18 до 50 років, які навчалися грамоті. 
 
 
 
 
Ф.754. Початкова державна школа на хуторі Бечешть (Підвальне) 
комуни Хряцька  

Şcoala primară de stat în cătunul Beceşti comuna Hreaţca 

Справ:12; 1920-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 12 ; 1920-1940 рр. 
Класні журнали (1921−1940). Табелі успішності учнів (1920, 1929). 
 
 
Ф. 755. Початкова змішана державна школа на хуторі Нижній Кут 
комуни Острица  

Şcoala primară mixtă de stat din cătunul Cotul de Jos comuna Ostriţa 

Справ:6; 1930-1940  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 10 ; 1930-1940 рр. 
Класні журнали, табелі успішності учнів, книги реєстрації дітей шкільного віку.  
 
 
Ф.756. Початкова державна змішана школа с. Буда Маре (Велика Буда) 
комуни Буда  

Şcoala primară mixtă de stat în s. Buda Mare comuna Buda 

Справ:12; 1929-1939 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 4 ; 1929-1939 рр. 
Класні журнали i табелі успішності учнів.  
 

Опис 2 
Справ: 8 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники, рапорти, доповідні записки та листування з Дорохойськими та Герцаївськими 
повітовими шкільними інспекторатами про організацію учбового процесу, діяльності 
початкової школи.  



Книга реєстрації відвідувань учителів та проведених ними уроків. Класні журнали i табелі 
успішності учнів. 
 
 
Ф. 757. Чернівецька повітова торговельна комісія 
Comisiunea de cumerţ a judeţului Cernăuţi 
Справ:38; 1921-1924 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 38; 1921-1924 рр. 
Справи про видачу фірмам та комерсантам Чернівецького повіту дозволів на вивіз зерна 
за межі повіту. 
 
 
 
Ф.758. Трикласна початкова школа  в м.Кіцмань 
K.k. 3-klassige Kotzmaner Trivialschule 
Справ:224;1794-1870 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 149 ; 1820-1870 рр. 
Накази інспекторату народних шкіл Буковини. 
 Інвентарні описи майна школи. 
Повідомлення про початок навчального р., проведення іспитів. Оголошення  про 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад учителів. Відомості про успішність 
учнів та відвідування занять, відомості про відсутність підручників, проведення заходів 
щодо їх придбання. Списки учнів з зазначенням віку, національності, соціального стану. 

 
Опис 2 
Справ: 75 ; 1784-1820 рр. 
Накази інспекторату народних шкіл Буковини. Інвентарні описи майна школи.  
Повідомлення про початок навчального р., проведення іспитів. 
Оголошення  про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад учителів. Відомості 
про успішність учнів та відвідування занять, відомості про відсутність підручників, 
проведення заходів щодо їх придбання. Списки учнів з зазначенням віку, національності, 
соціального стану.  
Особові справи вчителів. 
 
 
Ф. 759. Комісія з прийому екзаменів на право викладання в середніх 
школах  
м. Чернівці  
K. k. Prüfungs−Kommission für das Lehramt an Gymnazien u. Realschulen 
in Czernowitz 
K. k. wissenschaftliche Prüfungs Kommission für das Lehramt an 
Mittelschulen in Czernowitz 
Comisiunea pentru examenele de capacitate în învăţământul secundar 
Справ:335;1869-1923 рр. 



 

Опис 1 
Справ: 294 ; 1869-1923 рр. 
Директивні вказівки Міністерства віровизнань та освіти про призначення членів комісії, 
порядок прийому екзаменів.  
Заяви кандидатів про допуск до екзаменів. 
Справи про прийом екзаменів, екзаменаційні роботи, списки осіб, які не склали екзаменів.  
Відомості про оплату праці членів екзаменаційної комісії. 

 
Опис 2 
Справ: 41 ; 1876-1822 рр. 
Справи про прийом екзаменів, екзаменаційні роботи, списки осіб, які не склали екзаменів.  
 
Ф.760.Сільськогосподарська чоловіча школа (зимове навчання) у комуні 
Клішківці Хотинського повіту 
Şcoala de agricultură ( de iarnă) de băieţi în comuna Clişcăuţi judeţul Hotin 
 Справ:126; 1918-1940 , 1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 54 ; 1933-1939 рр. 
Обіжники, директивні вказівки та листування з Міністерством сільського господарства та 
Хотинською палатою землеробства про порядок організації учбового процесу у школі, 
нагляду за сільськогосподарськими культурами, веденням садівництва, закладки 
фруктових розсадників, садів та продажу саджанців мешканцям.  
Звіти про роботу школи. Акти перевірки діяльності школи. Матеріали про проведення 
іспитів. Відомості про роботу метеорологічної станції. Списки вчителів та учнів. 
 Відомості про виплату заробітної плати робітникам та службовцям . 

 
Опис 2 
Справ: 17 ; 1941-1943 рр. 
Звіти про роботу школи. Відомості про роботу метеорологічної станції , вирощування кок-
сагизу та племінної худоби (1943). Акти перевірки діяльності школи Матеріали про 
проведення іспитів.  
Відомості про виплату заробітної плати робітникам та службовцям 
 
 
Ф. 762. Чернівецька повітова шкільна рада  
K.k. Bezirksschulrat. 
Справ:9; 1884-1913 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 9 ; 1884-1913 рр. 
Відомості про  відвідування учнями уроків. Справи  про звільнення від військової служби 
вчителів Чернівецького повіту , надання відпустки шкільним інспекторам та грошової 
допомоги вчителям початкових шкіл. 
 
 



Ф. 767. Спілка кооперативних товариств "Молдова де Норд” м. Чернівці 
Federala  societăţilor de cooperaţie „Moldova de Nord”, Cernăuţi 
Справ:81; 1920-1940  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 81 ; 1920-1940 рр. 
Обіжники адміністративної ради про скликання з’їзду кооперації Буковини, проведення 
засідань правління товариств, порядок складання фінансових звітів. 

Протоколи загальних зборів товариств. 

Акти  перевірки діяльності кредитно-ощадних товариств. 

Фінансові звіти. 

Листування з правлінням товариств з питань основної діяльності, про зниження розміру 
податків.  

Справи з нагляду за діяльністю товариств. 

Списки кооперативних товариств, які входили до спілки „Молдова де Норд”. 
 
Ф. 768. Споживче кооперативне товариство „Орешень” с. Оршівці 
Чернівецького повіту 
Cooperativa de consum „Orăşeni”, Orăşeni, judeţul Cernăuţi 
Справ:2; 1938 р. 

 
Опис 1 
Справ: 2 ; 1938р. 
Бюджети. Фінансові звіти.  
 
 
Ф. 769. Акціонерне банківське товариство "Банка де Норд" 

 „Banca de Nord”, Societate pe acţiuni 

Справ:44; 1938-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 44 ; 1938-1940,1941-1944 рр. 
Рішення про створення товариства (1938). 

Статут товариства (1938). 

Особові рахунки клієнтів. 

Протоколи засідань членів товариства (1944-1945). 

Фінансові звіти.  

Журнал реєстрації відкритих рахунків.  

Пояснюючі     документи про використання грошових коштів на  адміністративно- 

господарські потреби. 

 



 
 
Ф. 770. Народний банк "Фреція" с.Буденець Сторожинецького повіту 

Banca populară "FRĂŢIA", s. Budeneţ, judeţul Storojineţ 

 
Справ:3; 1937-1940  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 3 ; 1937-1940 рр. 
Протоколи засідань правлінь та загальних зборів членів кооперативно - банківського 
товариства. Фінансові звіти кооперативно-банківського товариства. 
 
 
Ф. 772. Народний банк "Єліза і Я.Строеску" с.Турятка Дорохойського 
повіту 
Banca populară "Eliza şi I. Stroiescu", s. Tureatca judeţul Dorohoi 
Справ:2; 1927-1931 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1927-1931 рр. 
Акти та відомості про результати ревізій кооперативно - банківського товариства 
 
 
 
 
Ф.773. Акціонерне банківське товариство "Банка де єст " 

 „Banca de Est”, Societate pe acţiuni 

Справ:3; 1930-1931  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 3 ; 1930-1931 рр. 
Повідомлення адміністрації Буковинського православного релігійного фонду про 
проведення фінансових операцій з його поточним рахунком. Відомості про поточний 
рахунок нотаріуса Альфреда Калмуцького м.Чернівці (1931). 
 
 
Ф. 774. Акціонерне кредитне товариство торгівлі та промисловості 
Societatea de credit pentru comerţ şi industrie S.A. 
Справ:4; 1935-1936 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 4 ; 1935-1936 рр. 
Протоколи засідання членів правління товариства про призначення ліквідаційної  комісії у 
зв’язку із банкрутством.  

Рішення судово-експертної комісії про встановлення платоспроможності товариства.  



Фінансовий звіт.  
 
 
Ф. 775. Кооперативне кредитно-ощадне товариство службовців і 
пенсіонерів примарії м.Чернівці "Коледжіалітате" 

Banca populară „Colegialitate”, Societate de credit şi economie 

Справ: 6; 1936-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 6 ; 1936-1940 рр. 
Справи про надання кредитів службовцям примарії. 

Баланс товариства за 1937р. 

Акти перевірки діяльності товариства.  

Списки членів товариства 
 
 
Ф.776. Акціонерне товариство "Румунський ліс" м. Чернівці з 
експлуатації деревообробних заводів в комуні Слобода Комарівці    
Societate cu garanţie limitată "Pădurea Românească" în Cernăuţi pentru 
exploatartea fabricii de cherestea în comuna Slobozia−Comareşti 
Справ:11; 1921-1924 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 11 ; 1921-1924 рр. 
Рішення Ради Міністрів Румунії про надання пільг акціонерному товариству.  
Довідка про початок діяльності товариства, обсяги виробництва, прибутки. Відомості про 
фінансовий стан товариства 
 
Ф. 777. Споживче кооперативне товариство „Георге Винту” м. Чернівці 
Cooperativa de consum „Gheorghe Vântu”, Cernăuţi 
Справ:13; 1937-1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 13 ; 1937-1938 рр. 
Фінансові звіти.  
Відомості на виплату заробітної плати службовцям товариства.  
Списки боржників товариства. 
 
 
       Ф. 778.Книжкова крамниця "Чентрала" власника Гольдштейна І. м. 
Чернівці 

Librăria-papităria "Centrala" a proprietarului Goldstein I. în Cernăuţi 
Справ:1; 1937 р. 
 



Опис 1 
Справ: 1; 1937 р. 
Відомості, виправдальні документи та листування про замовлення книжок. 
 
 
Ф.779. Народний банк залізничників „Преведеря” м.Чернівці  
Banca populară C.F.R. „Prevederea”, Cernăuţi 
Справ:1; 1931 р. 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1931 р. 
Протокол загальних зборів товариства. 
 Список членів товариства 
 
 
Ф. 780. Чернівецька філія акціонерного румунського банківського 
товариства "Банка урбане" 

„Banca urbană”, Societate pe acţiuni, sucursala Cernăuţi 

Справ:2; 1939-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2; 1939-1940  рр. 
Відомості, пояснюючі документи та листування про фінансування імпорту товарів з 
Німеччини (1940). 

Листування з акціонерними банківськими товариствами про проведення фінансових 
операцій. 

 
 
Ф.781. Акціонерне банківське товариство "Банка чивике" 

„Banca civică”, Societate pe acţiuni 

Справ:10; 1925 р. 
 

Опис 1 
Справ: 10 ; 1925 р. 
Список акціонерів із зазначенням громадянства, національності та кількості акцій, які їм 
належать.  

 
 
Ф.782. Народний банк "Плугарул" с. Рідківці 
Banca populară "Plugarul", s. Slobozia-Rarancea 
Справ:1; 1926 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1926 р. 
Протоколи засідань правління банку 
 



 
Ф.783. Споживче кооперативне товариство „Уніря” с. Щербінці 
Хотинського повіту  
Cooperativa de consum, „Unirea”, Şerbinăuţi, judeţul Hotin 
Справ:2; 1937-1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1937-1938 рр. 
Протоколи загальних зборів членів та правління товариства 
 
 
Ф. 784. Спілка  кооперативних товариств "Молдова де Сус"  м. Чернівці 
Federala societăţilor de cooperaţie „Moldova de Sus”, Cernăuţi 
Справ:6; 1929-1936 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 6 ; 1929-1936 рр. 
Вказівки Центрального  управління  румунських  кооперацій  про   упорядкування 
архівних документів спілки. 

Інструкція Центрального управління румунських кооперацій про порядок поставки 

 сільськогосподарської  продукції військовим частинам (1930). 

Фінансовий звіт за 1933 рік.  

Листування з інтендантством 8-ої піхотної дивізії у м. Чернівці про поставку  
сільгосподарсько  продукції. 
 
 
Ф. 785. Народний банк "Прутул" с.Цурень Чернівецького 
Banca populară "Prutul", s. Ţureni 
Справ:5; 1932-1940  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 5 ; 1932-1940 рр. 
Акти ревізій банку. Списки боржників 
 
 
Ф.786. Народний банк "Агрікулторул" с.Орофтяна Дорохойського повіту  
Banca populară "Agricultorul", s. Orofteana judeţul Dorohoi 
Справ:5; 1917-1929 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 5 ; 1917-1929 рр. 
Протоколи засідань правління банку. Заяви про надання кредиту. 
 
 
Ф. 787. Народний банк  „Гр. Філімон” м.Чернівці  



Banca Populară „Gr. Filimon”, Cernăuţi 
Справ:3; 1939 р. 
 

Опис 1 
Справ: 3 ; 1939 р. 
Витяги з протоколів загальних зборів акціонерів банку 
 
 
Ф. 788. Акціонерне товариство "Каса де єкономіе а Буковіней" 
„Casa de economie a Bucovinei”, Societate pe acţiuni 
Справ:2; 1930,1932 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1930,1932 рр. 
Фінансові звіти за  1930-1931рр. 

Відомості нарахування заробітної плати службовцям каси. 

 
 
Ф. 789. Інспекторат управління румунських кооперацій округу Сучава 
м.Чернівці 

Inspectoratul cooperativelor din ţinutul Suceava 

Справ:14; 1935-1940  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 14 ; 1935-1940 рр. 
Листування та акти ревізій діяльності кредитно-ощадних та споживчих кооперацій. 
Протоколи проведення нарад інспекторів  кооперації. 
Розклад роботи  інспекторів. 
Фінансові звіти за 1938-1939рр. 
 
 
 
Ф. 790. Кредитно-ощадне кооперативне товариство для службовців 
префектури  

Чернівецького повіту 

Societatea cooperativă „Casa de economie, credit şi ajutor a salariaţilor 
publici ce  

funcţionează la prefectura judeţului Cernăuţi” 

Справ:36; 1932-1938  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 36 ; 1932-1938 рр. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів товариства.  



Обіжники союзу кооперативних товариств "Молдова де Норд" про порядок ведення 
бухгалтерського обліку, скликання загальних зборів. 
Статут товариства (1932).  
Прохання держслужбовців про прийом в члени товариства, надання кредитів та позик.  
 Фінансовий звіт товариства за 1934 р.  
Листування з союзом кооперативних товариств "Молдова де Норд" про проведення 
ревізій фінансової діяльності товариства.  
Списки членів товариства.  
 
 
Ф.791.Торговельне бюро національного управління кооперації “Інкооп”, 
м.Чернівці 

Institutul naţional al cooperaţiei române „Incoop”, biroul Cernăuţi 

Справ:5; 1938 р. 
 

Опис 1 
Справ: 5 ; 1938 р. 
Обіжники Національного інституту румунської кооперації про організацію споживчих 
кооперацій та проведення торговельних операцій.  
Накази з особового складу. 
Відомості про проведення торговельних операцій.  
 
 
Ф. 792. Чернівецька філія державного національного банку Румунії 
 Banca naţională a României, sucursala Cernăuţi 
Справ:12; 1932-1940  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 12 ; 1932-1940 рр. 
Відомості про майновий стан Чернівецької філії акціонерного банківського товариства 
"Банка Молдова".  

Справи про порушення судових процесів з  контрабанди іноземної валюти.  

Облікові картки клієнтів.  

 
 
Ф. 793. Федеральний кооперативний банк "Арбороаса" в м.Чернівці 
Banca federală „Arboroasa”, Cernăuţi 
Справ:14; 1926-1940  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 14 ; 1926-1940 рр. 
Протоколи засідань кредитно-ощадних товариств про обрання представників на загальні 
збори Центрального банку кооперації в м.Бухарест (1938). 
Акти про результати ревізій кредитно-ощадних товариств комун Буковини. Фінансові звіти кредитно-ощадних товариств комун 
Буковини.  

Відомості про фінансовий стан товариств, які входили до федерального банку 
"Арбороаса". 



Статут кредитно-ощадного товариства "Міхай Вітязу" в комуні 
Манастіоара (1931). 
Списки кредитно-ощадних товариств, які фінансувалися федеральним банком 
"Арбороаса".  
 
 
Ф.794.Кооперативне кредитно-ощадне товариство в с.Верхні Станівці 
Сторожинецького повіту 

Societatea de credit şi economie, s. Stăneştii de Sus 

Справ:7; 1926-1936 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 7 ; 1929-1936 рр. 
Фінансові звіти. Касові книги. 
 
 
Ф. 795. Народний банк "Дештептаря",  с.  Лунка ,Дорохойського повіту  
Banca populară "Deşteptarea" 
Справ:4; 1923-1931 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 4 ; 1923-1931 рр. 
Заяви, висновки та листування про надання позичок 
 
 
Ф.796. Кооперативне-кредитно-ощадне товариство громади Ставчани 
Чернівецького повіту 
Справ:2; 1907-1908 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1907-1908 рр. 
Протоколи загальних звітних зборів товариства. Фінансовий звіт. 
 
 
Ф. 797. Хотинський легіон молодіжної монархічної організації "Стража 
Церій" 
„Straja Ţării“, Legiunea Hotin 
Справ:4; 1937-1940  рр. 

Опис 1 
Справ: 4 ; 1937-1940 рр. 
Списки командирів груп організації по комунам Хотинського повіту.  
Акти обстежень стану та діяльності організації у комуні Сулиця. 
 
 
Ф.798. Австрійське консульство у м.Чернівці  



Consulatul austriac la Cernăuţi 
Справ:103; 1921-1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 103 ; 1921-1938 рр. 
Справи про видачу і продовження стр. дії закордонних паспортів австрійським, 
польським, румунським, радянським громадянам. 
Листування з міністерствами іноземних та внутрішніх справ Австрії,  Міністерством внутрішніх справ Чехословаччини, посольствами 
Австрії в Чехословаччині, Польщі, Румунії, Радянському Союзі, консульством Польщі в м.Чернівці, магістратом та крайовим судом в 
м.Відні, окружним управлінням лісним господарствам  Буковини, квестурою поліції м.Чернівці, поліцейським управлінням м.Сучави, 
префектурою Сторожинецького повіту, приватними підприємствами з питань діяльності Австрійської юридичної академії (1921), 
розміщення Австрійського консульства в м.Чернівці (1921), видачу і продовження стр. дії закордонних паспортів, встановлення 
підданства, майнового стану австрійських і румунських громадян, відновлення актів громадянського стану, взаєморозрахунків фірм,  
надання матеріальної допомоги австрійським підданим. 

 
 
Ф.799. Військове командування на Буковині 

K. k. Armeekommando. Verlußtgruppe 

Справ:11; 1899-1919 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 11 ; 1899-1919 рр. 
Повідомлення військового міністерства про створення військового суду у м. Чернівці.  
Відомості про місцезнаходження австрійських військ у 1916 році.  
Протоколи з ліквідації австрійських установ на Буковині.  
Списки військовозобов’язаних, що загинули під час військових дій, жителів Буковини із 
зазначенням забраних у них транспортних засобів. 
 
 
Ф.800 . Військово-польовий суд  восьмої піхотної дивізії 
Curtea marţială a Diviziei 8 infanterie 
Справ:51 ; 1918-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 11 ; 1918-1940 рр. 
 Рішення військово-польового суду восьмої піхотної дивізії. 

Опис 2 
Справ: 30 ; 1941-1944 рр. 
 Накази командира восьмої піхотної дивізії. Списки військовослужбовців військово-
польового суду. 

Опис 3 
Справ: 10 ; 1941-1944 рр. 
 Виписки з рішень військово-польового суду восьмої піхотної дивізії. 

 
 
 
Ф. 801. Двадцять другий піхотний полк м. Чернівці 
K. k. Landwehr - Infanterie. Czernowitz № 22 



Справ: 4 ; 1907-1918 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 4 ; 1907-1918 рр. 
Особові справи військовослужбовців. 
 
 
Ф. 802. Сторожинецький легіон молодіжної монархічної організації 
"Стража Церій" 
„Straja Ţării“, Legiunea Storojineţ 
Справ: 1  ;  1939 р. 
 

Опис 1  
Справ: 1  ;  1939 р. 
 Циркуляри Сторожинецького легіону молодіжної монархічної організації «Стража 
Церій». 
 
 
Ф. 803. Хотинський повітовий військовий начальник 
Справ: 2;  1918 р. 
 

Опис 1 
Справ: 2  ;  1918р. 
Накази військового начальника 
 
 
Ф. 804. Особливий відділ сигуранци м. Вижниця  
Serviciul special de siguranţă Vijniţa 
Справ: 2; 1928-1929 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2  ; 1928-1929 рр. 
Списки працівників особливого відділу 
 
 
Ф. 805. Восьма піхотна дивізія м.Чернівці 
Divizia a 8-a   infanterie, Cernăuţi 
Справ: 46 ; 1919-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ:  ; 1919-1940 рр. 
Обіжники, розпорядження, вказівки, інструкції про порядок проведення для офіцерів і 
молодшого військового складу  курсів з військової підготовки, проведення занять з 
рядовим складом дивізії, утримання службових приміщень, постачання харчових 
продуктів. Повідомлення про введення стану облоги в прикордонних зонах, заборону 
продажу і розповсюдження української газети “Життя” (1923).  



Донесення командування 8-ої дивізії про організацію і діяльність революційних комітетів 
Бессарабії на території Радянської України, посилення охорони кордону на річці 
Черемош. Слідчі матеріали  у справах жителів комуни  Мамаївці, які звинувачувались  у 
комуністичній діяльності (1926). Відомості і виправдні документи про витрату грошових 
коштів на адміністративно-господарські потреби (1912−1921),  видачу заробітної плати 
офіцерам і жандармам.  
Щоденні статистичні звіти про кількість солдатського і сержантського складу дивізії. 
Листування з військовими частинами, відділами постачання, мобілізації, ветеринарії про 
забезпечення зброєю і фуражем дивізії, залізничними квитками військовослужбовців, 
розшук дезертирів, з особового складу. 
 
 
Ф. 806. Дванадцятий артилерійський полк  м. Чернівці 
Regimentul 12 artilerie, Cernăuţi  
Справ: 14; 1922-1940  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 14 ; 1922-1940  рр. 
Обіжники та вказівки про порядок зберігання і розподілу зброї та боєприпасів на складах 
полку.  
Інструкції, списки, рапорти про охорону виборчих дільниць військовослужбовцями полку 
у період проведення виборів до парламенту.   
Відомості і звіти за підсумками перевірок обліку та стану зброї і боєприпасів, проведення 
бойових занять. 
Матеріали про особовий склад військовослужбовців: переміщення кадрів, надання 
відпусток і матеріальної допомоги.   
Листування з 8-ою дивізією  та військовими частинами з особових і фінансово-
господарських питань.   
Списки військовослужбовців, які склали залік із стрільби.   
Виправдні документи про витрату грошових коштів на придбання одягу, медикаментів, 
продуктів харчування 
 
 
Ф. 807. Восьмий стрілецький полк , восьмої піхотної дивізії м.Чернівці 
Regimentul 8 vânători, Cernăuţi 
Справ: 43 ; 1919-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 43 ; 1919-1940 рр. 
Обіжники, вказівки та інструкції 4-го військового корпусу та штабу 8-ої дивізії про 
проведення занять з офіцерським складом, посилення нагляду за проведенням виборів до  
парламенту, забезпечення протигазами офіцерського та рядового складу.  
Щомісячні відомості, щоденні рапорти чергових військових частин, про кількість 
витрачених продуктів харчування та фуражу, інвентаризації нерухомого майна казарми 
“Штефан чел Маре”, обліку зброї і обмундирування. 
Журнали і книги наказів  з обліку особового складу, відвідування учбових занять та 
вихідної документації.  
Списки рядового та офіцерського складу полку. 
Плани і кошториси на проведення ремонту казарм.  
Виправдні документи про витрату грошових коштів на господарські потреби. 



 
 
Ф. 808. Управління комісара Чернівецького повіту м. Константиноград 
Полтавської губернії 
Справ: 52 ; 1916-1918 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 52  ; 1916-1918 рр. 
Циркуляри, відомості та листування з канцеляріей Чернівецького губернатора, 
губернським комісаром, військовими частинами про розміщення військових частин у 
повіті, про настрій населення, про осіб підозрюваних в шпигунстві, про опіку над майном 
осіб які виїхали до Австрії, про відкриття учбових закладів 
 
 
Ф.809. Чернівецький інспекторат допризовної підготовки четвертого 
армійського корпусу 
Inspectoratul pregătirii premilitare, Cernăuţi, corpul IV al armatei 
Справ: 42 ; 1926,1934-1940,1941-1944, рр. 
 

Опис 1 
Справ: 42 ; 1926,1934-1940,1941-1944, рр. 
Обіжники інспекторату та бюро МОНТ про прядок ведення обліку, військової підготовки, 
мобілізації допризовників на примусові роботи.  
Регламент про організацію та діяльність субінспекторатів допризовної  підготовки (1934).  
Програми та плани проведення занять з військової підготовки для допризовників.   
Рапорти про розшук допризовників, які ухиляються від призову до  армії.  
Відомості  про кількість допризовних пунктів  та допризовників.  
Матеріали про підготовку кадрів з допризовної підготовки. 
Особові справи.  
Списки допризовників. 
 
 
Ф. 811. Чернівецьке повітове військове  присутствіє четвертого 
територіального армійського корпусу 
Cercul de recrutare, Cernăuţi 
Справ: 420 ; 1918-1940 , 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 173  ; 1918-1940  рр. 
Справи та формулярні списки обліку військовозобов’язаних.  
Списки дезертирів Чернівецького 113-го полку (1919). Облікові картки вдів І-ої Світової 
війни. 

 
Опис 2 
Справ: 132  ; 1918-1940   рр. 
Справи та формулярні списки обліку військовозобов’язаних. 



 
Опис 3 
Справ: 115 ; 1941-1944 рр. 
Інструкції про порядок складання списків, обліку військовозобов’язаних (1925−1938). 
Справи та формулярні списки обліку військовозобов’язаних  
Відомості про наявність промислового устаткування на фабриках та дрібних 
підприємствах м.Чернівці, реквізиції транспортних засобів для потреб армії.  
Плани розміщення торгівельних, промислових підприємств та військових установ м. 
Чернівці. Заяви власників торговельних підприємств м. Чернівці  тапромислових 
підприємств про випуск військової продукції.        
 
 
Ф. 812. Хотинське повітове військове присутствіє четвертого 
територіального армійського корпусу 
Cercul de recrutare, Hotin 
Справ: 195 ; 1919-1940,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 195 ; 1919-1940,1941-1944 рр. 
Формулярні списки обліку військовозобов’язаних . 
 
 
Ф. 813. Сторожинецьке повітове військове присутствіє четвертого 
територіального армійського корпусу 
Cercul de recrutare, Storojineţ 
Справ: 139 ; 1918-1940,1941-1944  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 139  ; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Інструкції про порядок складання списків, обліку військовозобов’язаних . 
Протоколи засідань військових присутствій. 
Формулярні списки обліку військовозобов’язаних (1913−1944). 
Відомості про наявність промислового устаткування на фабриках та дрібних 
підприємствах , реквізиції транспортних засобів для потреб армії. 
 
 
Ф. 814.Жандармський пост у м.Герца Дорохойського повіту  
Postul de jandarmi Herţa 
Справ:1 ; 1922-1923 рр. 
 

Опис 1 
Справ:1  ; 1922-1923 рр. 
Списки військовозобов’язаних  мешканців комун волості Герца 
 
 
Ф.815. Командування жандармерії на Буковині м. Чернівці  



Comandamentul superior al jandarmeriei în Bucovina Cernăuţi 
Справ: 8; 1918-1919 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 8  ; 1918-1919 рр. 
Рапорти органів жандармерії про події на території діяльності командування жандармерії 
 
 
Ф. 817. Жандармський пост у с.Давидівка Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Davideni 
Справ:1 ;  1923 р. 
 

Опис 1 
Справ:1  ; 1923 р. 
Справа про розслідування факту пошкодження телеграфного зв’язку мешканцем комуни 
 
 
 
Ф.818. Начальник Серетського повіту м. Серет, Чернівецької губернії 
Справ: 63 ; 1916-1917  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 61 ; 1916-1917  рр. 
Накази і циркуляри Головного командуючого Південно-Західного фронту, Чернівецького 
губернатора.  
Накази по управлінню.  
Рапорти про мобілізацію населення на фортифікаційні роботи, розшук 
військовополонених і дезертирів, висилку австрійських ландштурмістів (1916—1917), 
очищення повітових доріг від бруду. Листування з Чернівецьким губернатором, 
магістратами,  урядниками, комендантами етапів про розміщення військ і робітничих 
дружин, мобілізацію населення на риття окопів та дорожні роботи (1916—1917), 
реквізицію будівельних матеріалів, худоби, продуктів харчування для потреб армії, 
охорону майна і архівних документів австрійських установ, розслідування злочинів на 
територіях повітів, відкриття народних шкіл (1916—1917), утримання податків, 
санітарний стан повітів, боротьбу з епідеміями та епізоотіями, облік і ремонт майна  
покинутого власниками, видачу перепусток з адміністративно-господарських питань.  
Описи реквізованого майна, знаряддя, худоби, продуктів харчування в маєтках, покинутих 
власниками, майна  взятого під охорону.  
 

Опис 2 
Справ:  2; 1916-1917 рр. 
Відомості нарахування зарплати. Списки працівників повіту. 
 
 
Ф. 819. Жандармський пост у с.Ширівці Хотинського повіту 
Postul de jandarmi Şerăuşi 
Справ: 3 ; 1923-1936  рр. 



 

Опис 1 
Справ: 3 ; 1923-1936 рр. 
Акти обстежень діяльності жандармського посту та санітарного стану господарств 
мешканців керівництвом секції 
 
 
Ф.820. Жандармський пост у с.Розтоки Сторожинецького повіту  
Postul de jandarmi Răstoace 
Справ:1 ; 1939 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ;  1939 р. 
Протоколи допитів мешканців комуни 
 
 
Ф.821. Секція жандармерії в м. Кіцмань Чернівецького повіту  
Secţia de jandarmi în or. Chiţmani 
Справ: 2 ; 1934 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2  ; 1934 рр. 
Справа з обвинувачення шефа жандармського посту с. Юркауци Капри Л. в спробі 
зґвалтування мешканки села Акулюк М. Заява мешканки села про розшук дочки. 
 
 
Ф. 822.Жандармський пост у с.Лівинці Хотинського повіту 
Postul de jandarmi Levinţi 
Справ: 4; 1932-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 4 ; 1932-1939 рр. 
Слідчі справи з розслідування діяльності мешканців села обвинувачених в комуни стічної 
та націоналістичної діяльності 
 
 
Ф.823. Жандармський пост у с.Волока Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Voloca 
Справ: 3 ; 1924-1935 рр. 

Опис 1 
Справ: 3 ; 1924-1935 рр. 
План будівлі приміщення для жандармського посту.   
Протоколи порушень правил торгівлі спиртними напоями. 
 
 



Ф.825. Румунське монархічне товариство „Цеціно”, м. Чернівці 
Societatea „Ţeţina”, Cernăuţi 
Справ: 69 ; 1940, 1941-1944   рр. 

 
Опис 1  
Справ: 2  ; 1940 р. 
Листи товариства «Цецино» голові національного інституту та Міністру внутрішніх справ 
з фінансових питань. 

 
Опис 2  
Справ: 67  ; 1941-1944 рр. 
Розпорядження Губернаторства провінції Буковини. Листування з товариством 
румунської культури і літератури на Буковині з питань розвитку культури та освіти. 

 
 
Ф.826. Поліцейський прикордонний пункт с. Хрещатик Чернівецького 
повіту  
Poliţia de frontieră. Punctul de poliţie Creşciatic, judeţul Cernăuţi 
Справ: 7  ; 1921-1930 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 7   ; 1921-1930 рр. 
Списки службовців поліції прикордонного пункту с.Хрещатик. 
 
 
Ф. 827. Дорохойська повітова поліція м. Дорохой  
Poliţia judeţeană Dorohoi 
Справ:75 ; 1896-1940  рр. 

Опис 1 
Справ: 75 ; 1896-1940 рр. 
Статистичні відомості про кількість кримінальних злочинів, правопорушень здійснених на 
території повіту.  
Списки та спостережні справи іноземних підданих, які мешкають у повіті.  
Справи про виконання рішень суду 
 
 
Ф. 828. Поліцейський прикордонний загін в м. Садгора Чернівецького 
повіту 
Poliţia de frontieră. Detaşamentul de poliţie Sadagura, judeţul Cernăuţi 
Справ:226 ; 1933-1939, 1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ:16  ; 1933-1939 рр. 
Протоколи складені поліцейським загону.  



Відомості про керівництво та кількісний склад, наявність коштів єврейського клубу 
“Маккаби” у м. Садгора. 
Анкетні аркуші іноземних підданих, які мешкають у м. Садгора. Книга реєстрації 
іноземних підданих. 

 
Опис 2 
Справ: 180 ; 1941-1943 рр. 
Повідомлення, відомості та листування про настрій населення, економічний стан 
населення , діяльність політичних партій та організацій.  
Списки членів політичних партій та релігійних організацій. Списки працівників загону 

 
Опис 3 
Справ:2  ; 1942 р. 
Списки мешканців м. Садгора 

 
Опис 4 
Справ: 19 ; 1941-1944 рр. 
Справи заведені на мешканців міста. Списки мешканців м. Садгора 

 
Опис 5  
Справ: 7  ; 1941-1944 рр. 
 Справи іноземних громадян. 

Опис 6 
Справ: 2 ; 1944 р. 
Повідомлення про настрій населення, діяльність товариств, економічний стан 
 
 
Ф. 829. Поліцейський прикордонний загін Грігоре Гіка−Воде комуни 
Неполоківці Чернівецького повіту   
Poliţia de frontieră. Detaşamentul de poliţie Grigore Ghica-Vodă comuna 
Nepolocăuţi, judeţul Cernăuţi 
Справ:15 ; 1918-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 14 ; 1921-1934 рр. 
Списки іноземних громадян. Відомості нарахування зарплати працівникам 

 
Опис 2  
Справ:1   ; 1918-1940 рр 
Особовий аркуш поліцейського Фукса Якоба. 

 
 



Ф. 830. Вижницький комісаріат поліції м.Вижниця Сторожинецького 
повіту 
Comisariatul de poliţie, Vijniţa 
Справ: ; 1930-1932,1934-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 6  ; 1930-1932,1934-1940 рр. 
Анкетні аркуші іноземних громадян .Заяви іноземних громадян про зняття з обліку та 
продовження  дозволу  находження у  Віжниці. Акт про притягнення до відповідальності 
іноземного громадянина.  
Списки  громадян.. 

 
Опис 2 
Справ: 1 ; 1930 рр . 
Послужний список агента поліції 

 
Опис 3 
Справ: 222 ; 1941-1944 рр.  
Накази та копії наказів поліції м. Сторожинець, Генеральної дирекції поліції і обласного 
інспекторату поліції про комуністичний та легіонерський рухи, дії поліцейських органів 
під час бомбардувань, боротьбу з саботажами, переслідування та арешт радянських 
розвідників (1942-1944).  
Рапорти агентів та комісаріату поліції про події у Вижницький волості, настрій населення, 
комуністичний та легіонерський рухи (1941-1944).  
Справи звинувачених у комуністичній пропаганді до і за час радянської влади , з нагляду 
за іноземними підданими (1934-1938).  
Копії антифашистських та легіонерських листівок.  
Списки державних службовців м. Вижниця. 
 Листування з органами поліції та жандармерії про політичну благонадійність окремих 
осіб, нагляд за біженцями з Польщі та Угорщини (1943-1944). 

 
Опис 4  
Справ:1   ; 1942-1943 рр. 
 Списки іноземних громадян. 
 
 
 
Ф.831. Вашківський комісаріат поліції, м.Вашківці Сторожинецького 
повіту 
Comisariatul de poliţie, Vaşcăuţi 
Справ:155 ; 1930-1938, 1941-1944 рр. 
 

Опис 1  
Справ: 6   ; 1930-1938 рр. 
 Список іноземних громадян. 



Опис 2 
Справ:147  ; 1941-1944 рр. 
Копії наказів та інструкції Генеральної дирекції поліції про організацію роботи 
комісаріатів. 
Звіти про роботу комісаріату. 
Списки службовців комісаріату, українських націоналістів та іноземних підданих 

 
Опис 3  
Справ:2  ; 1941-1944 рр. 
 Список службовців комісаріату поліції. 

 
Ф.832. Поліцейський  загін с. Дарабань Дорохойського повіту  
 Detaşamentul de poliţie Darabani judeţul Dorohoi 
Справ: 11  ; 1939-1940,  рр. 
 

Опис 1  
Справ: 4  ; 1940 р. 
Справи іноземних громадян. 

 Опис 2 
Справ: 7   ;  1942 р. 
Справи членів релігійної секти адвентистів. 

 
 
Ф. 833. Поліцейський прикордонний загін в комуні Оршівці−Барієра 
Чернівецького повіту  
Poliţia de frontieră. Detaşamentul de poliţie Orăşeni-Bariera, judeţul 
Cernăuţi 
Справ:32  ; 1934-1939 , 1941-1943  рр 
 

Опис 1 
Справ:3 ; 1934-1939  рр. 
 
Журнали реєстрації осіб, яких розшукують поліцейські органи . Списки громадян    

 
Опис 2 
Справ:26  ; 1941-1943 рр . 
Накази та розпорядження вищестоящих поліцейських органів надіслані поліції м. 
Чернівців та політичному прикордонному загону в комуні Оршівці про створення поліції 
сигуранци, нагляду за студентами та учнями, які  симпатизують комуністичному та 
легіонерському руху,   порядок репатріації румунського населення з-за р. Буг та р. 
Дністер, встановлення нагляду за діяльністю релігійних сект.  Копії обіжників 
Чернівецького обласного інспекторату  поліції та квестури поліції про боротьбу з 
українським націоналістичним та легіонерським рухом та проти розповсюдження 



закордонної літератури, заборону азартних ігор, в’їзду до Румунії через прикордонний 
пункт Оршівці без наявності особового дозволу.   

Опис 3 
Справ:4  ; 1941-1943 рр. 
Акти інспекційних перевірок діяльності поліцейського прикордонного загону за 
1941−1942 рр. Листування поліцейського прикордонного загону в комуні Оршівці з 
квестурою поліції м. Чернівці про встановлення нагляду за особами, яких підозрюють в 
анти румунській дія льності  та особами, що були вислані за кордон. 
 
 
Ф. 834. Поліцейський прикордонний загін м. Герца Дорохойського повіту  
Poliţia de frontieră. Detaşamentul de poliţie Herţa, judeţul Dorohoi 
Справ:33 ; 1903-1934 ,  1939-1940, 1941-1944   рр. 
 

Опис 1 
Справ:24  ; 1903-1934 рр. 
Відомості нарахування зарплати працівникам.  Облікові аркуші обліку австрійських 
підданих. 

 
Опис 2 
Справ: 5 ; 1939-1940  рр. 
Обіжники та вказівки Міністерства національного захисту та поліції м. Дорохой про 
порядок створення відділів інформації з  виявлення комуністів, охорони підприємств  та 
порядок проведення різдвяних свят 
Копія наказу Міністерства внутрішніх справ Румунії та інструкції бюро мобілізації про 
організацію та проведення перепису військовозобов’язаних 

 
Опис 3 
Справ: 3 ; 1941-1944  рр. 
Справи про надання жителям посвідчень про політичну благонадійність,  дозволів на 
проживання у військовій зоні та притягнення до відповідальності жителів за порушення 
кордону; про призначення пенсії 

 
Опис 4 
Справ:1  ; 1943 рр. 
Справа з розгляду скарги на шкоду заподіяну майну 
 
 
Ф. 835. Крайове жандармське управління м.Чернівці 
 K.k. Landesgendarmeriekommando № 13 
Справ: 8 ; 1914-1918  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 8 ; 1914-1918 рр. 
Листування про виявлення русофілів. 
Списки жандармських постів, жителів підозрюваних в антиавстрійських діях.  



 
 
Ф.836. Товариство румунської культури і літератури на Буковині 
Societatea pentru cultura şi literatura română în  Bucovina 
Справ: 334 ; 1907-1939, 1941-1944 рр. 
 

Опис 1  
Справ: 17  ; 1907-1939 рр. 
Протоколи засідань товариства. 

Опис 2  
Справ: 317   ; 1941-1944  рр. 
 Протоколи засідань товариства. Програма діяльності товариства. Заяви мешканців 
Буковини на прийняття їх в члени товариства. Списки членів товариства. Листування з 
Губернаторством Буковини з фінансових питань. Листування з філіалами про проведення 
культурних заходів. 

 
 
Ф. 837. Черлено-Марська церковно-парафіяльна школа Хотинського 
відділення єпархіальної училищної ради Бессарабської губернії 
Справ: 1 ; 1897 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1  ; 1897 р. 
Екзаменаційні відомості учнів школи 
 
 
Ф. 838. Рокитянська церковно-парафіяльна школа Хотинського 
відділення єпархіальної училищної ради Бессарабської губернії 
Справ: 1; 1889-1890  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1889-1890  рр. 
Відомості про стан школи за 1889-1890 учбовий рік 
 
 
Ф. 839. Михайлівська церковно-парафіяльна школа Хотинського 
відділення єпархіальної училищної ради Бессарабської губернії 
Справ: 1 ; 1909 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1  ; 1909 р. 
Екзаменаційний матеріал учня школи Мартинюка Г.І. 
 
 



Ф. 840. Ленківська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення 
єпархіальної училищної ради Бессарабської губернії 
Справ: 1 ;  1899 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1  ; 1899 р. 
Список учнів школи за 1899 рік 
 
 
Ф. 841. Щербинська церковно-парафіальна школа Хотинського 
відділення єпархіальної училищної ради Бессарабської губернії 
Справ: 1 ; 1889-1897 рр. 
 

Опис 1 
Справ1:  ; 1889-1897 рр. 
Екзаменаційні відомості учнів школи 
Ф.842. Біловецька церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення 
єпархіальної училищної ради Бессарабської губернії 
Справ: 1 ;  1890 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ;  1890 р. 
Екзаменаційні відомості учнів школи 
 
 
Ф. 843. Вовчинецька церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення 
єпархіальної училищної ради Бессарабської губернії 
Справ: 2; 1899,1901 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1899,1901 рр. 
Протоколи екзаменаційної комісії та екзаменаційна відомість за 1901 рік. 
 Список учнів школи за 1899 рік. 
 
 
Ф. 844. Чоловічий ліцей „Мареле воєвод Міхай” м. Хотин 
Liceul de băieţi „Marele Voevod Mihai”, Hotin 
Справ: 359 ; 1911-1940 , 1941-1944   рр. 
 

Опис 1 
Справ: 195 ; 1911-1940 рр. 
Протоколи засідань педагогічної ради та господарського комітету (1912, 1918-1940, ).  
Матеріали про проведення іспитів на атестати зрілості.  Журнали та табеля обліку 
успішності учнів, реєстрації атестатів зрілості та свідоцтв про закінчення ліцею (1917-
1940 ).  
 Заяви мешканців про прийом  дітей до ліцею та зачислення на заочне навчання.  



Відомості на виплату заробітної плати викладачам та технічному персоналу.    

 
Опис 2 
Справ: 164 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники Міністерства національної культури та ХІV окружного шкільного інспекторату 
про підготовку до евакуації до Румунії у зв’язку з наближенням радянських військ, 
порядок виплати стипендій учням. 
 Протоколи засідань педагогічної ради та господарського комітету. Звіти про стан 
навчання у ліцеї. Фінансовий звіт за 1941-1944 рр. Бюджети на 1941-1944 рр. 
Журнали та табеля обліку успішності учнів, реєстрації атестатів зрілості та свідоцтв про 
закінчення ліцею (1941-1944) . 
Списки учнів, стипендіатів ліцею (1941-1944). 
 Контрольні роботи учнів (1944).  
Особисті справи викладачiв та учнів. 
Відомості на виплату заробітної плати викладачам та технічному персоналу 
 
 
Ф. 845. Приватний змішаний ліцей у комуні Сокиряни Хотинського 
повіту 
Liceul mixt particular din Secureni, judeţul Hotin 
 
Справ: 9 ;  1922-1940рр. 
 

Опис 1 
Справ: 9 ; 1922-1940 рр. 
Табеля успішності учнів. 

 

 
Ф.846. Початкова змішана державна школа в комуні Опришень (Стерче) 
Радауцького повіту 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Oprişeni (Sterce)  
Справ: 4 ; 1930-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 4  ; 1930-1940 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів 
 
 
Ф.848. Приватна чоловіча комерційна гімназія „Петру Рареш” м. 
Чернівці 
Gimnaziul particular comercial de băieţi „Petru Rareş” în Cernăuţi 
Справ: 10 ; 1937-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 10 ; 1937-1940 рр. 
Листування з ХІV Окружним шкільним інспекторатом про організацію учбового процесу, 
призначення учителів, видачу учням довідок про закінчення гімназії.  



Класні журнали, табелі відвідувань та успішності учнів І-ІV класів.  
 
 
Ф.849. Приватний чоловічий ліцей „Міхай Емінеску” м. Чернівці 
Liceul particular de băieţi „Mihai Eminescu” din Cernăuţi 
Справ: 17 ; 1932-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 17 ; 1932-1940  рр. 
Табелі відвідувань та успішності учнів (1933-1940). Список учнів на складання іспитів 
(1936).    
 
 
Ф.850. Православна учительська препаранда в м. Чернівці 
Die Bukowiner gr. or. Preparanda 
Institutul cursului preparandae în Cernăuti 
Справ: 24 ;  1849-1871рр. 
 

Опис 1 
Справ: 24 ;  1849-1871рр. 
Журнали обліку успішності 
 

Ф. 851. Початкова змішана державна школа   хутора Бережанка комуни 

Вилавче Сторожинецькго повіту 

Şcoala primară mixtă de stat în cătunul Berejanca comuna Vilavce (Valea-

Luncei)  

Справ:17 ; 1923-1940 , 1942-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 14 ; 1923-1940 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів. 
 

Опис 2 
Справ: 3 ; 1942-1944 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів 
 
 
Ф.852. Початкова змішана державна школа № 6 „Олександр Кантемір” в 
передмісті м. Чернівці – Клокучці Чернівецького повіту 



Şcoala primară mixtă de stat № 6 „Alexandru Cantemir” din Cernăuţi, 
suburbia Clocucica    
Справ: 2; 1939-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1939-1940 рр. 
Журнали обліку успішності учнів.   
 
 
Ф. 853. Жіноча початкова  школа в комуні Вашківці над Черемошем 
Сторожинецького повіту 
Şcoala primară de fete în comuna Vaşcăuţi pe Ceremuş  
Справ: 9 ; 1933-1940  , 1942-1944  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 3  ; 1933-1940  рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів.  
 

Опис 2 
Справ: 6  ; 1942-1944 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів. 
 
 
Ф. 854. Хотинська повітова земельна палата Міністерства землеробства 
і державного майна.   
Camera de agricultură a judeţului Hotin 

Справ: 1104 ;  1919-1940 ,1941-1944рр. 
 

Опис 1 
Справ: 619 ; 1919-1940 рр. 
Інструкції Хотинської повітової земельної палати про залучення допризовників до 
сільськогосподарських робіт, утримання розсадників і тваринницьких ферм. 
Справи про нагляд за розподілом земельних ділянок згідно з аграрною реформою, наділення жителів комун Хотинського повіту 
земельними ділянками, оренду рибних ставів та земельних ділянок, призначення і переміщення працівників земельної палати, облік 
зібраного урожаю, забезпечення жителів насінням, реквізицію транспортних засобів для потреб румунської армії. 

Статистичні відомості про кількість орної землі, виноградників, садів, пасовиськ, худоби, 
сільськогосподарських машин.  
Листування з Директоратом землеробства і державного майна про збереження урожаю, 
розпорядження майном репресованих жителів комун, створення запасів зерна для потреб 
румунської армії, забезпечення населення хімічними добривами.  
Особові справи працівників палати 

 
 
Опис 2 
Справ: 485 ; 1941-1944 рр. 



Циркуляри Хотинської повітової земельної палати про інвентаризацію нерухомого майна 
інтернованих у концтабори жителів, облік сільськогосподарського реманенту, що зали-
шився після відступу радянських військ (1941-1942), мобілізацію жителів повіту на 
сільськогосподарські роботи, оформлення актів громадянського стану.  
Протоколи засідань Хотинської повітової земельної палати (1942-1943).  
Справи про нагляд за розподілом земельних ділянок згідно з аграрною реформою, 
наділення жителів комун Хотинського повіту земельними ділянками, оренду рибних 
ставів та земельних ділянок, призначення і переміщення працівників земельної палати, 
облік зібраного урожаю, забезпечення жителів насінням, реквізицію транспортних засобів 
для потреб румунської армії. 
Звіти про діяльність сільськогосподарських шкіл Хотинського повіту (1943). 
Акти перевірок діяльності земельних відділів Хотинського повіту, стану земельних 
ділянок і рибних господарств. 
Списки жителів Хотинського повіту, інтернованих у концтабори (1942). 
 
 
Ф.855. Путильська комісія  з  проведення аграрної реформи 
Comisia agrară, Putila 
Справ: 43 ; 1919-1929 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 43 ; 1919-1929  рр. 
Протоколи засідань комісії (1923). 
Рішення та акти про наділення жителів комун земельними ділянками. 
Інструкція Міністерства земельних справ про порядок наділення жителів комун 
земельними ділянками відповідно до аграрної реформи (1923). 
 
 
Ф. 856. Хотинська повітова комісія з проведення аграрної реформи 
Comisia judeţeană cu expropriere şi împroprietărire, Hotin 
Справ: 227 ; 1919-1938  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 146 ; 1919-1923 рр. 
Протоколи засідань комісії. 
Рішення, протоколи, прохання жителів комун про наділення земельними ділянками, які 
були вилучені у поміщиків. 
Справи про експропріацію земельних ділянок, які належали церквам, монастирям та 
поміщикам. 
Справи про збереження прав власності на землю у зв’язку із проведенням аграрної 
реформи. 
Плани маєтків, земельних та лісних ділянок (1919-1940). 
Листування з Центральною комісією про експропріацію маєтків поміщиків. 

 
Опис 2 
Справ: 81 ; 1919-1938 рр 
Справи про вилучення земельних ділянок 
 



 

Ф.857. Хотинська повітова тюрма Генеральній дирекції тюрем 
Міністерства юстиції 

Peniteciarul judeţean, Hotin 
Справ:156 ; 1932-1935, 1941-1944  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1932-1935 рр. 
Особові справи та картки в’язнів. Списки в’язнів, службовців та наглядачів тюрми 

 
Опис 2 
Справ: 154 ; 1941-1944 рр. 
Списки в’язнів, службовців та наглядачів тюрми. Дактилоскопічні картки в’язнів.  
Виправдні документи про використання грошових коштів на утримування в’язнів.  
Листування з генеральною дирекцією тюрем, міністерствами юстиції та внутрішніх справ, 
судовими органами, префектурами про представлення статистичного обліку в’язнів, 
асигнування та витрату грошових коштів на утримування в’язнів, порядок переводу 
в’язнів з одної тюрми в іншу, перегляд рішень судів, звільнення з під варти в’язнів, 
розшук утікачів з тюрем.  
Відомості видачі заробітної плати службовцям тюрми . 
 
Ф. 858. Хотинська повітова поліція Чернівецького інспекторату поліції 
 Poliţia judeţeană Hotin 
Справ:1610 ; 1919-1940 ,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 40 ; 1919-1940 рр. 
Інструкції Генеральної дирекції поліції  м. Бухарест про порядок переходу кордону з 
Україною, утримання військовополонених, контроль за діяльністю іноземців на території 
Хотинського повіту, створення комунальних пожежних команд.  
Донесення агентів поліції про активізацію діяльності політичних партій.  
Слідчі справи на громадян Хотинського повіту.  
Листування з інспекторатом поліції про нагляд за діяльністю політичних партій,  
діяльність українських націоналістів, заборону релігійних сект, виявлення радянських 
парашутистів,  видачу свідоцтв про політичну благонадійність, розшук осіб, які вели анти 
німецьку пропаганду і агітацію, розшук дезертирів, спекуляцію продуктами харчування, 
економічний стан повіту, видачу особистих посвідчень громадянам. 

 
Опис 2 
Справ: 1469 ; 1941-1944 рр. 
Накази, розпорядження, циркуляри Чернівецького губернаторського інспекторату поліції, 
Хотинської повітової поліції, бюро сигуранци м. Хотин про роботу сигуранци, нагляд за 
польськими біженцями, перевірку політичної благодійності священиків, сектантів та 
євреїв, які проживали в м. Хотині, реквізицію транспортних засобів у населення повіту. 
Інформаційне повідомлення Хотинської повітової поліції про політичний настрій 
населення (1941) та економічний стан повіту (1941). 



Статистичні відомості про кількісний і національний склад населення Хотинського повіту 
(1941-1942). 
Реєстрація громадських організацій в м. Хотині (1943). Донесення агентів поліції про 
активізацію діяльності політичних партій. 
Слідчі справи на громадян Хотинського повіту. 

 

Опис 3 
Справ:33  ; 1941-1944 рр. 
Особові аркуші та списки громадян 

 
Опис 4  
Справ: 68  ; 1941-1944 рр. 
 Інструкції, розпорядження, циркуляри Генерального військового штабу та 
Генеральної дирекції поліції про реквізицію транспортних засобів у населення 
Хотинського повіту. Інформаційне повідомлення повітової поліції про політичний настрій 
населення. 
 
Ф.859. Другий взвод жандармерії в м. Заставна  
Plutonul 2 de jandarmi în or. Zastavna 
Справ:1 ;  1920 р. 
 

Опис 1 
Справ:1  ; 1920 р. 
Справа з розгляду скарги мешканки комуни на зловживання службовим становищем 
жандарма посту Кучурул-Маре 
 
Ф.860. Секція жандармерії в комуні Клішківці Хотинського повіту   
Secţia de jandarmi în comuna Clişcăuţi 
Справ: 2 ; 1932 р. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1932 р. 
  Слідчі справи 
 
Ф. 861. Чернівецьке окружне бюро мір та ваги Міністерства 
промисловості та торгівлі. 
Biroul de măsuri şi greutăţi, Cernăuţi 
Справ: 21 ; 1919-1938  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 21  ; 1919-1938 рр. 
 
Положення про зобов’язання начальника бюро мір та ваги (1919). 



Акти про порушення правил мір та ваги комерсантами 
м. Чернівці. Матеріали про реорганізацію відділу мір та 
ваги (1919-1920).  
Заяви власників торговельних і промислових 
підприємств з проханням про перевірку 
електровимірювального устаткування. 
Статистичні звіти про діяльність бюро мір та ваги (1933-
1936).  
Листування з Генеральною дирекцією мір та ваги, 
промисловими підприємствами та примаріями з питань 
основної  діяльності. 
Доповідні записки про перевірку приладдя мір та ваги 
на підприємствах Буковини (1922-1923). 
Списки власників торговельних і промислових підприємств м. Чернівці. Бюджет на  1921-
1922 рр 

Відомості на видачу заробітної плати службовцям бюро 
мір та ваги. 
 
 
Ф. 862. Чернівецький крайовий музей 
Muzeul regional Cernăuţi 
Справ: 22; 1897,1921-1940  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 22 ; 1897,1921-1940  рр. 
Статути Крайового музею (1897, 1936). Положення про створення правління музею (без 
дати).  
Список членів правління музею (1936). 
  Плани організації виставки ремісничих виробів у м. Бухаресті (1921). 
 Звіти про діяльність музею (1936-1937, 1938-1939, 1939-1940).  
Фінансові звіти музею (1937-1939).  
Запрошення ректору Чернівецького університету Іону Ністору  прийняти участь у 
засіданні правління музею (1936). 
  Листування з Австрійською адміністрацією Буковини, Міністерством освіти і 
культів Румунії,  Міністерством  праці і соціального забезпечення Румунії, Чернівецькою 
примарією, Палатою торгівлі, Радауцьким повітовим музеєм, колишнім лейтенантом 
Російської армії Наумовим про мету створення і завдання музею (1897, 1922), передачу 
дублетів археологічних і нумізматичних експонатів (1936), виділення музею приміщення 
для виставки церковного живопису (1936), обмін дублетами колекцій орденів (1936), 
надання музею субсидій на його утримання (1936, 1940).       
 
 
Ф. 863. Державна промислова школа в м. Чернівці 



K. k. Staatsgewerbeschule in Czernowitz. 
Справ:1 ; 1907 р. 
 

Опис 1 
Справ:1  ; 1907 р. 
Особові картки викладачів школи. 
 
 
Ф.864. Центральна лікарня м. Чернівці 
Spitalul central Cernăuţi 
Справ:9 ; 1932-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 9 ; 1932-1939 рр. 
Журнали реєстрації проведених операцій в офтальмологічному відділенні лікарні (1937). 
Список персоналу лікарні-членів фашиської організації „Фронтул ренаштерій націоанле” 
(1938). 
 Відомості на виплату заробітної плати персоналу лікарні (1932−1937). Журнали 
реєстрації хворих, які відвідували амбулаторію лікарні (1930−1931).      
 
 
Ф. 865. Акціонерне товариство по експлуатації млинів м. Чернівці  
Societatea pe acţiuni pentru exploatartea morilor 
Справ: 3 ; 1888-1909,1931-1932 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 3 ; 1888-1909,1931-1932 рр. 
Протоколи засідань правління товариства. Фінансові звіти про діяльність товариства. 
 
 
Ф. 866.Новоселицька агрономічна дільниця у комуні Новоселиця 
Хотинського повіту Centrul agricol în comuna Suliţa judeţul Hotin 
Справ:1 ; 1929-1930 рр. 
 

Опис 1 
Справ:1  ; 1929-1930 рр. 
Відомості про наявність земельних ділянок, робочої сили, транспортних засобів по 
комунам 
 
 
Ф.867. Військовий ліцей "Штефан чел Маре" м.Чернівці 
Liceul militar „Ştefan cel Mare” în Cernăuţi 
Справ: 440 ; 1924-1940 ,1941-1944  рр. 

Опис 1 
Справ: 176 ; 1924-1940 рр. 
               Обіжники та вказівки Міністерств оборони та освіти про порядок проведення 
теоретичних та практичних занять, допуск учнів до складня іспитів, тощо 



  Протоколи засідань педради ліцею.  
  Акти інспекційних перевірок ліцею. 
  Журнали обліку успішності учнів, вхідних та вихідних документів. 
  Списки викладачів та учнів. 
  Заяви учнів про допуск до іспитів, видачу дипломів про освіту, дипломи, 
посвідчення про освіту. 
  Справи про призначення, переміщення, підвищення в ранзі, звільнення, 
представлення відпусток викладачам. 
  Особові справи учнів. 
  Листування з Міністерством оборони з питань стосовно викладацького 
складу ліцею. 

 
Опис 2 
Справ: 14  ; 1924-1940  рр. 
Протоколи засідань педради ліцею 

Опис 3 
Справ: 91 ; 1941-1944 рр. 
   Обіжники та вказівки Міністерств оборони та освіти про порядок проведення 
теоретичних та практичних занять, допуск учнів до складня іспитів, тощо ( 1941-1944).  
Особові справи учнів. Списки вчителів та учнів. 

 
Опис 4 
Справ:1  ; 1941 р. 
Список військових лікарів, які працюють в училищі 

 
Опис 5 
Справ: 158 ; 1941-1944  рр. 
Протоколи засідань педради ліцею  
Відомості на видачу платні учителям (1941-1945). Справи про призначення, переміщення, 
підвищення в ранзі, звільнення, представлення відпусток викладачам. 
Особові справи учнів. 
 
 
Ф.868. Рота жандармерії в комуні Тернавка Дорохойського повіту   
Compania de jandarmi în comuna Târnauca judeţul Dorohoi 
Справ: 1 ; 1919-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1919-1940 рр. 
Списки військовозобов’язаних мешканців комуни 
 
 
Ф. 869. Хотинський чоловічий комерційний ліцей м. Хотин 
Liceul comercial de băieţi din Hotin 
Справ: 44;  1923-1940рр. 
 



Опис 1 
Справ: 37 ; 1930-1940 рр. 
Протоколи засідань педагогічної ради та шкільного комітету (1930-1937).  
Табелі успішності учнів. Дипломи та атестати зрілості про закінчення ліцею, свідоцтва 
про проходження практики  учнями. Фінансовий звіт за 1938-1940 рр. Листування з ХІV 
Окружним інспекторатом про призначення, надання відпусток викладачам. Відомості 
нарахування заробітної плати викладачам та технічному персоналу ліцею за 1930-1940 рр. 
 

Опис 2 
Справ: 7 ; 1923-1940 рр. 
Доповідні записки вчителів. 
 Особисті листки викладачів . 
Відомості нарахування заробітної плати викладачам та технічному персоналу ліцею 
 
 
Ф. 870. Народна школа в комуні Селятин Радауцького повіту  
5 klassige gemischte Volksschule in Seletin. 
 Şcola primară de bâeţi, de fete, mixtâ Seletin 
Справ: 75 ; 1915-1940, 1941-1943    рр. 
 

Опис 1 
Справ: 69 ; 1915-1940 рр. 
Класні журнали 

 
Опис 2 
Справ: 6 ; 1941-1943 рр. 
Класні журнали 
 
 
Ф. 871. Чоловіча реміснична школа у комуні Новоселиця Хотинського 
повіту 
Şcoala inferioară de meserii pentru băieţi în târgul Suliţa judeţul Hotin 
Справ:6 ; 1932-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 6 ;  1932-1940рр. 
Списки учнів з вказівкою успішності та відвідування.  
Відомості на виплату заробітної плати учителям (1934).  
 
 
Ф.872. Початкова державна школа в комуні Верхні Петрічені  
Сторожинецького повіту 
Şcoala primară de stat în comuna Petriceni, cotul de Sus  
Справ: 32 ; 1922-1940 рр. 
 



Опис 1 
Справ: 32 ; 1922-1940  рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів. 
  
 
Ф.873. Хотинська середня змішана школа № 1 м. Хотин 
Şcoala  mixtă secundară № 1 din Hotin 
Справ4: ; 1921-1924 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 4 ;  1921-1924рр. 
Табеля успішності учнів. Списки учителів. Листування з окружною дирекцією освіти у м. 
Кишиневі про призначення учителів (1922).      
 
 
Ф.874. Хотинське чоловіче педагогічне училище м. Хотин 
Şcoala normală de băieţi în Hotin 
Справ19: ; 1921-1926 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 19 ; 1921-1926 рр. 
Обіжники Міністерства освіти про встановлення розміру заробітної плати учителям та 
адміністративному персоналу (1921-1922). 
  Протоколи засідань педагогічної ради (1921-1923).  
Відомості на виплату заробітної плати учителям та адміністративному персоналу 
училища.  
 Листування з окружною дирекцією в м. Кишиневі про призначення, пересування та надання відпусток учителям. 

 
 
Ф.875. Початкова змішана державна школа в комуні Черешенька 
Сторожинецького повіту 
Şcoala primară mixtă de stat  în comuna Cireşel  
Справ: 1 ; 1938-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ:  1; 1938-1939 рр. 
Табелі успішності учнів.       
 
 
Ф. 876. Чоловіча гімназія у комуні Клішківці Хотинського повіту 
Gimnaziul de băieţi din comuna Clişcăuţi, judeţul Hotin 
Справ: 14 ; 1923-1929 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 14  ; 1923-1929 рр. 
Протоколи  засідань педагогічної ради. 



  Табеля успішності учнів.  
Списки, контрольні роботи та відомості про результати іспитів учнів заочного відділення. 
 
 
 
Ф.877. Нотаріус Оттенбрейт Август в с. Бояни Чернівецького повіту  
Notar August Ottenbreit în s. Boian judeţul Cernăuţi 
Справ: 32 ;  рр. 
 

Опис 1 
Справ:  1   ; 1927-1935  рр. 
Нотаріальні акти 

 
Опис 2 
Справ:  31   ; 1926-1930 рр. 
Нотаріальні акти 
 
 
Ф.878. Нотаріус Чигінкелі Прокопій в м. Хотин  
Notar Procopie Cihincheli în or. Hotin 
Справ2: ; 1928 р. 
 

Опис 1 
Справ: 2  ; 1928 р. 
Заповіти, свідоцтва та інші нотаріально завірені документи 
 
 
 
Ф.879. Чоловіча початкова комерційна школа в м. Новоселиця 
Хотинського повіту 
Şcoala comercială elementară de băieţi în târgul Sulіţa judeţul Hotin 
Справ: 1 ; 1930 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1930  р. 
Відомість на виплату заробітної плати учителям та технічному персоналу школи за  
1930 р.   
 
 
Ф.880. Вижницька повітова управа  
K.k Bezirkshauptmannschaft Wiznitz 
Справ: 6 ; 1869,1908,1913 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 6  ; 1869,1908,1913 рр. 



Справи про розгляд земельних конфліктів між селянами та поміщиками, придушення 
селянських заворушень в общині Ревна Вижницького повіту.  
Плани промислових підприємств в громадах повіту.  
Угода купівлі – продажу приміщення для розміщення повітового управління 
 
 
Ф. 881. Начальник Вижницького повіту Чернівецької губернії 
Справ: 67 ; 1916-1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 67  ; 1916-1917 рр. 
Накази і циркуляри Головного командуючого Південно-Західного фронту, Чернівецького 
губернатора. Відомості про політичну благонадійність населення, посівні площі, збір 
врожаю, кількість худоби в повітах, кількість зброї у поліцейських, кількість церков 
різних конфесій, склад духовенства у повіту, облік майна, покинутого власниками, 
епідемій інфекційних захворювань.   
Описи реквізованого майна, знаряддя, худоби, продуктів харчування в маєтках, покинутих 
власниками, майна  взятого під охорону.  
Акти обстеження та нагляду за маєтками, лісами, млинами, які були покинуті власниками, 
реквізиції промислових підприємств та устаткування, збору прибутків з підприємств, 
покинутих власниками, продажу сільськогосподарської продукції  з господарств, 
покинутих власниками, охорону військових споруд.   
 
 
Ф. 882. Управління комісара Вижницького повіту Чернівецької губернії 
Справ: 69 ; 1917 р. 
 

Опис 1 
Справ: 69 ;  1917 р. 
Постанови, накази, розпорядження, циркуляри Військового Міністра Росії, Чернівецького 
губернського комісара, начальника штабу армії Південно-Західного фронту з військово-
адміністративних та адміністративно-господарських питань.  
Протоколи засідань волосних управ повіту,   комісій з розслідування карних і цивільних 
справ, затримки дезертирів, встановлення прав власності на майно, дільничних приставів, 
повітових оціночних комісій.  
Акти про встановлення нагляду за маєтками та майном, покинутим власниками.  
Відомості про кількість населення, орної землі в селах, покинутого майна в повітах 
 
 
Ф.883. Центральна комісія з проведення аграрної реформи на Буковині 
Міністерства землеробства та нерухомого майна 
Comisia agrară centrală pentru Bucovina 
Справ: 3 ; 1921-1923 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 3 ; 1921-1923 рр. 
Справи про експропріацію земельних ділянок маєтку Костина. 
 Списки орендарів земельних ділянок Заставнівського повіту. 



 
 
Ф.886. Начальник Кіцманського повіту Чернівецької губернії 
Справ: 126 ; 1916-1917  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 126 ; 1916-1917 рр. 
Накази і циркуляри Головного командуючого Південно-Західного фронту, Чернівецького 
губернатора. Відомості про політичну благонадійність населення, посівні площі, збір 
врожаю, кількість худоби в повітах, кількість зброї у поліцейських, кількість церков 
різних конфесій, склад духовенства у повіту, облік майна, покинутого власниками, 
епідемій інфекційних захворювань.   
Описи реквізованого майна, знаряддя, худоби, продуктів харчування в маєтках, покинутих 
власниками, майна  взятого під охорону.  
Акти обстеження та нагляду за маєтками, лісами, млинами, які були покинуті власниками, 
реквізиції промислових підприємств та устаткування, збору прибутків з підприємств, 
покинутих власниками, продажу сільськогосподарської продукції  з господарств, 
покинутих власниками, охорону військових споруд.   
 
 
Ф.895.Примарія комуни Йорданешти Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Iordaneşti 
Справ:2 ; 1934  р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1934 р. 
Списки виборців до румунського парламенту 
 

Опис 2 
Справ: 1 ; 1942 р. 
 Список осіб, висланих радянською владою. 
 
 
Ф.896.Примарія комуни Іспас Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Ispas 
Справ:9 ; 1934,1941-1944  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 7 ; 1934,1941-1944 рр. 
Списки виборців до румунського парламенту. Бюджет примарії. Справа про збирання 
коштів на будівництво приміщення примарії 

 
Опис 2 
Справ: 1  ; 1941-1942 рр. 
 Список мешканців висланих радянською владою. 



Опис 3 
Справ: 1 ; 1941 р. 
 Відомості інвентаризації майна державних установ. 

 
 
Ф.897.Примарія комуни Клокічка Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Clocucica 
Справ: 8;  1927-1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 8 ; 1927-1938 рр. 
Справи з обліку військовозобов’язаних мешканців комуни. Бюджет примарії Фінансовий 
звіт. 
 
 
Ф.898. Управління державних залізничних колій 
K. k. Betriebsleitung der österreichischen Staatsbahnen in Czernowitz 
Справ: 1 ; 1911-1912 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1  ; 1911-1912 рр. 
Відомості  доходів та видатків. Списки службовців. 
 
 
Ф.900.Примарія комуни Окниця Хотинського повіту  
Primăria comunei Ocniţa 
Справ: 5; 1936-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 5 ; 1936-1939 рр. 
Списки військовозобов’язані мешканців комуни. Списки громадян потерпілих від 
стихійного лиха 
 
 
Ф.901.Примарія комуни Розтоки Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Rostochi 
Справ: 2 ;  1933 р. 
 

Опис 1 
Справ: 2  ; 1933 р. 
Справа про визнання права на румунське громадянство 
 
 
 
Ф. 902.Примарія комуни Рингач Хотинського повіту  



Primăria comunei Rângaci 
Справ: 2 ;  1923 р. 
 

Опис 1 
Справ: 2  ; 1923 р. 
Аркуші паспортного контролю мешканців комуни. 
 
 
Ф. 904.Примарія комуни Санківці Хотинського повіту  
Primăria comunei Sancouţi 
Справ: 2 ; 1929-1930 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2  ; 1929-1930 рр. 
Списки військовозобов’язаних мешканців комуни. 
 
Ф. 905.Примарія комуни Селище Чернівецького повіту  
Primăria comunei Selişte 
Справ:558 ; 1920-1940, 1941-1944    рр. 
 

Опис 1 
Справ: 79 ; 1920-1940 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту.  
Протоколи засідань комунальної ради. Рішення примарії. Відомості про реквізицію 
транспортних засобів. Бюджети комуни. Списки мешканців комуни. Списки громадян 
позбавлених румунського громадянства.  Справи про призначення, переміщення та 
надання відпусток працівникам комуни 

 
Опис 2 
Справ: 462 ; 1941-1944 рр.  
Звіти примаріїї про численність населення, економічний с та наявність учбових закладів, 
роботі жандармського посту.  
Аркуші обліку майна мешканців комуни. Історичне – географічне та економічне описання 
комуни. Документи з інвентаризації майна мешканців комуни. Бюджети та фінансові звіти 
примарії. 

 
Опис 3 
Справ:7  ; 1942-1943 рр . 
Рішення примарії про затвердження положення про комунальні податки.  
Список власників худоби. 

 
Опис 4 
Справ: 4 ; 1942-1943  рр . 
Списки військовозобов’язаних.  



Бюджети примарії. 

 
Опис 5 
Справ: 6 ; 1941-1944 рр. 
Списки військовозобов’язаних. 
 
 
Ф.906. Примарія комуни Слобода Комарівці Сторожинецького повіту 
Primăria comunei Slobozia Comareştilor 
Справ: 3 ;  1939 р. 
 

Опис 1 
Справ: 3  ;  1939 р. 
Справа про проведення інвентаризації майна примарії комуни. Справа про визнання 
румунського громадянства 
 
 
Ф. 908. Примарія комуни Стальнівці Хотинського повіту  
Primăria comunei Stalineşti 
Справ: 25 ; 1924-1929,1941-1943 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 25  ; 1924-1929,1941-1943 рр. 
Рішення примарії. Звіти про економічний стан. Бюджети примарії. Документи про витрату 
коштів 
 
 
Ф. 909.Примарія комуни Сучевиця Радауцького повіту  
Primăria comunei Suceviţa 
Справ: 3 ; 1939 р. 
 

Опис 1 
Справ: 3 ;  1939 р. 
Відомості інвентаризації нерухомого майна. 
 
 
Ф.910.Примарія комуни Тарасівці Хотинського повіту  
Primăria comunei Tărăsăuţi 
Справ:26 ; 1924-1935,1941-1944 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 25 ; 1924-1935,1941-1944 рр. 
Акти економічного стану комуни.  
Фінансові звіти. Бюджети. списки мешканців на визнання румунського громадянства.  
Документи про витрату коштів. 



 
Опис 2  
Справ: 1   ; 1942 р. 
 Список осіб висланих радянською владою. 

 
 
 
Ф.911.Примарія комуни Тарашани Чернівецького повіту  
Primăria comunei Tărăşeni  
Справ:123 ; 1931-1939,1941-1944  рр. 

Опис 1 
Справ:  ; 1931-1939,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Чернівецької волості.  
Фінансові звіти примарії. Формулярні списки обліку військовозобов’язаних. Акти 
економічного стану комуни 

 
Опис 2 
Справ: 5с ; 1941-1944  рр. 
 Інструкції та циркуляри претури Чернівецької волості про мобілізацію 
військовозобов'язаних. 

 
 
Ф. 914. Тимчасовий прикордонний жандармський пункт в м.Новоселиця 
Хотинського повіту Бессарабського губернського жандармського 
управління 
Справ: 7 ; 1916-1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 7 ; 1916-1917 рр. 
Накази, циркуляри, інструкції, листування Бессарабського губернського управління, 
Директорату поліції, штабу окремого корпусу жандармів про розшук дезертирів, втікачів-
військовополонених, розшук  осіб, яким заборонено перехід через російський кордон та 
підозрюваних у шпигунстві. 
 
 
Ф. 915. Початкова змішана державна школа в комуні  Плоска 
Радауцького повіту  
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Plosca judeţul Rădăuţi 
Справ22: ; 1931-1940 , 1931-1940  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 14 ; 1931-1940 рр., 
Класні журнали 



 
Опис 2 
Справ: 8  ; 1941-1944 рр. 
Табелі успішності учнів. Класні журнали. 
 
Ф.921. Комітет з надання допомоги безробітним громадянам при 
примарії     

м. Чернівці  

Comitetul de ajutor al şomerilor, Cernăuţi 
Справ: 2 ;  1935,1939рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1935,1939 рр. 
Картки обліку безробітних. 
Списки і анкети, заяви безробітних пекарів м. Чернівці про надання матеріальної 
допомоги.  
 
 
Ф. 922. Управління комісара Кіцманського повіту 
Справ: ; 1916-1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 63  ; 1916-1917  рр. 
Постанови, накази, розпорядження, циркуляри Військового Міністра Росії, Чернівецького 
губернського комісара, начальника штабу армії Південно-Західного фронту з військово-
адміністративних та адміністративно-господарських питань.  
Протоколи засідань волосних управ повіту,   комісій з розслідування карних і цивільних 
справ, затримки дезертирів, встановлення прав власності на майно, дільничних приставів, 
повітових оціночних комісій. 
 Акти про встановлення нагляду за маєтками та майном, покинутим власниками.  
  Відомості про кількість населення, орної землі в селах, покинутого майна в повітах.  
Накази по військової міліції. 

 
Опис 2 
Справ: 14 ; 1917  р. 
 Справа про організацію виконавчого громадського комітету у м. Кіцмані. Справи з 
організації збирання прибутки з маєтків покинутих власниками. 
 
 
Ф.923. Начальник Сторожинецького повіту, м. Сторожинець 
Чернівецького повіту 
 
Справ: 205 ; 1916-1917 рр. 
 



Опис 1 
Справ: 205  ; 1916-1917 рр. 
Накази і циркуляри Головного командуючого Південно-Західного фронту, Чернівецького 
губернатора Акти обстеження та нагляду за маєтками, лісами, млинами, які були покинуті 
власниками, реквізиції промислових підприємств та устаткування, збору прибутків з 
підприємств, покинутих власниками, продажу сільськогосподарської продукції  з 
господарств, покинутих власниками, охорону військових споруд.  
Звіт пр роботу управління.   
Відомості про політичну благонадійність населення, посівні площі, збір врожаю, кількість 
худоби в повітах, кількість зброї у поліцейських, кількість церков різних конфесій, склад 
духовенства у повітах, облік майна, покинутого власниками, епідемій інфекційних 
захворювань.   
Описи реквізованого майна, знаряддя, худоби, продуктів харчування в маєтках, покинутих 
власниками, майна  взятого під охорону. Відомості про наявність продуктів харчування та 
худоби в повіті. 
Листування з Чернівецьким губернатором, магістратами,  урядниками, комендантами 
етапів про розміщення військ і робітничих дружин, мобілізацію населення на риття окопів 
та дорожні роботи (1916—1917), реквізицію будівельних матеріалів, худоби, продуктів 
харчування для потреб армії, охорону майна .  
Рапорти урядників про події.  
Документи про допомогу надану постраждалим від військових дій.  
Протоколи засідань  доброчинного комітету.  
Журнали реєстрації кореспонденції.  
Відомості нарахування зарплати 
 
 
Ф.925. Державна гімназія “Петру Мушат” в м. Вижниця 
Сторожинецького повіту 
Gimnaziul de băieţi “Petru Muşat” din Vijniţa, judeţul Storojineţ 
Справ: 52 ; 1908-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 52 ; 1908-1940 рр. 
Протоколи засідань педради.  
Класні журнали.  
Службові анкети викладачів гімназії.  
Відомості заробітної плати. 
 
 
Ф.926. Жіноча індустріальна гімназія, м. Хотин, Хотинського повіту 
Gimnaziul industrial de fete în or. Hotin, judeţul Hotin 
Справ: 1 ; 1939 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1939 р. 
Списки  викладачів гімназії.   
 
 
Ф.928. Чоловічий комерційний ліцей в м. Новоселиця Хотинського повіту 



 Liceul comercial de băieţi din Noua Suliţă judeţul Hotin 
Справ: 3 ; 1936-1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 3 ; 1936-1938 рр. 
Особисті листки учителів (1936-1938). Списки учителів та службовців (1938). Свідоцтво 
про закінчення ліцею та здачі іспитів на атестат зрілості учня Карпова Миколая (1938).          
 
 
Ф. 930. Державний ліцей „Реджеле Фердінанд” м. Сторожинець 
Liceul de Stat „Regele Ferdinand” în Storojineţ 
Справ: 235 ; 1920-1940 , 1941-1944  рр. 
 

Опис 1 
Справ:  79; 1920-1940 рр. 
Протоколи засідань комісії по прийому вступних іспитів. Протоколи засідань педради. 
Табелі відвідувань та успішності учнів . Корінці свідоцтв про закінчення ліцею.  
Журнали обліку здачі вступних іспитів. Списки учнів ліцею.  
Акти перевірки фінансової діяльності ліцею за 1931-1940 рр.   
Особисті справи учнів.  
Відомості на виплату заробітної плати адміністративному та викладацькому складу  за 
1927-1940 рр. 

 
 
Опис 2 
Справ: 156 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники, розпорядження, директивні вказівки, накази та повідомлення Директорату 
освіти та культів про переміщення викладачів, виплату стипендії учням, вивезення майна 
ліцею до Румунії в зв’язку з наближенням радянських військ та з адміністративно 
фінансових питань.  
Протоколи засідань педради. 
План розподілу уроків серед учителів на 1943-1944 рр.  
Табелі відвідувань та успішності учнів .  
Корінці свідоцтв про закінчення ліцею.  
Журнали обліку здачі вступних іспитів. Списки учнів ліцею.  
Особі справи працівників 
 
 
Ф.933. Чоловічий ліцей “Мареле Воєвод Михай” в м. Чернівці ХІV 
Окружного шкільного інспекторату Міністерства освіти Румунії 
Liceul de stat “Marele Voevod Mihai”. 
Справ: 69; 1917-1940  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 69 ; 1917-1940 рр. 
Протоколи засідань комісій з прийму екзаменів на атестат зрілості учнів гімназії.  



Класні журнали. Списки викладачів із зазначенням кількості годин виділених на навчальні 
курси.  
Атестати зрілості. Свідоцтва про закінчення молодших класів 
 
 
Ф.936. Державний польський реальний ліцей м. Чернівці 
Liceul real polon de stat din Cernăuţi 
Справ: 17 ; 1911-1921 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 17 ; 1911-1921 рр. 
Обіжники Генерального Секретаріату у справах освіти та Чернівецької шкільної ради про 
порядок прийому іспитів при вступі до ліцею, призначення учителів (1920−1921).  
Протоколи та звіти педагогічного складу ліцею про успішність та відвідування, 
викладання учбового матеріалу в І−V класах (1919−1920), засідання педагогічної ради про 
роботу класних керівників від 28 травня 1921 р.  
Табелі та журнали обліку успішності учнів та відвідувань.   
Список учнів із зазначенням зданих для шкільної бібліотеки коштів (1920).         
 
 
Ф.937. Чоловіча індустріальна гімназія в м. Новоселиця Хотинського 
повіту  
Gimnaziul industrial de băieţi în Noua Suliţă judeţul Hotin 
Справ: 14 ; ; 1938-1940 , 1941-1944  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1938-1940 рр. 
Доповідні записки учителів про їх майновий стан (1938).  
Табелі успішності учнів 1−4 класів за 1939−1940 рр.  
Книги обліку  явки учителів на роботу.  
 

Опис 2 
Справ: 5 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники, заяви та листування про призначення та переміщення, надання відпусток 
учителям (1943−1944).  
Корінці свідоцтв про закінчення учнями гімназії.  Журнали успішності учнів 
 

Опис 3 
Справ: 7 ; 1942-1944 рр. 
Корінці свідоцтв про закінчення учнями гімназії.  Журнали успішності учнів 
 
 
Ф.938. Благодійне товариство з надання допомоги незаможним учням 
Чернівецького чоловічого ліцею "Арон Пумнул" 
Societatea de ajutor a elevilor sărmani aі liceului „Aron Pumnul”, Cernăuţi 
Справ: 1 ; 1923 р. 
 



Опис 1 
Справ: 1 ; 1923 р. 
 Статут товариства. 
 Підписни листи про збір коштів 
 
 
Ф.939. Чоловіча індустріальна гімназія в м. Хотин Хотинського повіту 
Gimnaziul industrial de băieţi în Hotin judeţul Hotin 
Справ: 1 ;  1937-1938рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1  ; 1937-1938 рр. 
Табелі успішності учнів І−ІV класів гімназії. 
 
 
Ф.940. Чоловічий ліцей “Куза Вода” в м. Чернівці. ХІV Окружного  
шкільного         інспекторату Міністерства освіти Румунії 
Liceul de stat “Cuza Vodă”. 
Справ: 83 ; 1901-1940  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 83 ; 1901-1940  рр. 
Протоколи засідань комісій з прийму екзаменів на атестат зрілості учнів гімназії.  
Класні журнали.  
Списки викладачів із зазначенням кількості годин виділених на навчальні курси.  
Атестати зрілості. Свідоцтва про закінчення молодших класів.   
 
 
Ф.941. Архітектурно будівельне училище м. Чернівці 
Şcoala de meserii şi conductori-arhitecţi în Cernăuţi 
Справ: 3 ; 1933-1938 рр. 
 

Опис 1 
Справ:  ; 1933-1938 рр. 
Посвідчення, видані випускникам автомеханічної секції (1934).  
Доповідні записки учителів про їх майновий стан (1938).  
Відомості на виплату заробітної плати учителям (1933-1934). 
 
 
Ф. 949. Одинадцятий кавалерійський полк  м.Чернівці восьмої піхотної 
дивізії 
Regimentul 11 roşiori, Cernăuţi 
 
Справ: 4 ; 1929-1933 рр. 
 



Опис 1 
Справ: 4 ; 1929-1933 рр. 
Інструкція і програма організації  діяльності школи військових інструкторів (1933−1934).  
Акти прийому особового складу та прийому - передачі майна полку.  
Списки військовослужбовців (1929, 1933).  
Креслення адміністративного корпусу і казарми полку (1930) 
 
 
Ф.950. Третій прикордонний полк  м.Чернівці восьмої піхотної дивізії 
Regimentul 3 grăniceri, Cernăuţi 
Справ: 3 ; 1918-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 3  ; 1918-1940 рр. 
Накази і вказівки командування полку (1936). 
Кваліфікаційні листи офіцерського складу (1918−1921), послужні списки 
військовослужбовців . 
 
 
Ф.951. Військове командування м. Сторожинець 
Comandamentul militar Storojineţ 
Справ: 1 ; 1919  р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ;  1919 р. 
Рапорти жандармських постів про події в повіті.  
Слідчі матеріали з розслідування подій на дільницях жандармських постів.  
Листування з командуванням 8-ої піхотної дивізії у м. Чернівці з питань особового складу. 
 
 
Ф.952. Тридцять сьомий піхотний полк восьмої  піхотної дивізії 
м.Чернівці 
Regimentul 37 infanterie  Cernăuţi a diviziei a 8 infanterie 
Справ: 1 ; 1937 р. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ;  1937 р. 
Списки жителів м.Чернівці, які не підлягали  призову  до армії. 
 
 
Ф.954. Четвертий саперний полк м.Чернівці восьмої піхотної дивізії 
Regimentul 4 pioneri, Cernăuţi 
 
Справ: 2 ; 1935 р. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1935 р. 



Плани проведення бойових занять. 
 Ситуаційні плани, схеми, тактичні розробки (1935). 
Списки жителів м.Чернівці, які були демобілізовані з 4-го саперного полку. 
 
 
Ф. 955. Румунське жіноче культурно-благодійне товариство "Товариство 
румунських жінок" 
Societatea Doamnelor Române, Cernăuţi 
Справ: 2 ; 1925-1937 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2  ; 1925-1937 рр. 
Протоколи засідань товариства (1930-1938). 
Квитанції на сплату членських внесків (1925-1934). 
 
 
Ф.956. Народний банк "Пояна" с.Рогізна Чернівецького повіту 
Banca populară "Poiana", s. Rohozna 
Справ: 5; 1927,1935 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 5  ; 1927,1935 рр. 
Статут банку та листування про його затвердження. Фінансові звіти. Головні книги 
 
 
Ф. 957. Управління комісара Сторожинецького повіту повіту   Чернівецької     
губернії 
Справ: 101 ; 1917 р. 
 

Опис 1 
Справ:101  ; 1917 р. 
Постанови, накази, розпорядження, циркуляри Військового Міністра Росії, Чернівецького  

губернського комісара, начальника штабу армії Південно-Західного фронту з військово- 

адміністративних та адміністративно-господарських питань (1916—1917). 

Акт про вибори магістрату м. Сторожинець. Протоколи засідань волосних управ повітів,   
комісій з  

розслідування карних і цивільних справ, затримки дезертирів, встановлення прав 
власності на майно, дільничних приставів, повітових оціночних комісій (1916—1917).    

Доповідні записки про мобілізацію робочих для дорожньо-окопних робіт (1917).  

Акти про встановлення нагляду за маєтками та майном, покинутим власниками (1916—
1917).  

Відомості про кількість населення, орної землі в селах Сторожинецького повіту, 
покинутого  

майна в повітах (1916—1917), діючі аптеки в повітах.  



Листування з Чернівецьким губернаторським комісаром, контррозвідкою, військовими 
слідчими з військово-адміністративних,  

господарсько-фінансових та адміністративно-господарських питань (1916—1917). 

 

 
 
Ф.958. Управління комісара Серетського повіту м. Серет  Чернівецької 
губернії 
Справ: 29 ; 1917 р. 
 

Опис 1 
Справ: 29 ;  1917 р. 
Постанови, накази, розпорядження, циркуляри Військового Міністра Росії, Чернівецького 
губернського комісара, начальника штабу армії Південно-Західного фронту з військово-
адміністративних та адміністративно-господарських питань (1916—1917).  

Протоколи засідань волосних управ повітів,   комісій з розслідування карних і цивільних 
справ, затримки дезертирів, встановлення прав власності на майно, дільничних приставів, 
повітових оціночних комісій (1916—1917).    

Доповідні записки про мобілізацію робочих для дорожньо-окопних робіт (1917). 

 Акти про встановлення нагляду за маєтками та майном, покинутим власниками (1916—
1917). 

 Відомості про кількість населення, орної землі в селах  повіту, покинутого майна в 
повітах (1916—1917), діючі аптеки в повітах.  

Листування з Чернівецьким губернаторським комісаром, контррозвідкою, військовими 
слідчими з військово-адміністративних, господарсько-фінансових та адміністративно-
господарських питань (1916—1917). 

 
 
Ф. 959. Чернівецьке польове казначейство управління головного скарбника 
армії Південно-Західного фронту 
Справ: 30 ; 1916-1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 30 ; 1916-1917  рр. 
Циркуляри Управління головного казначейства, Управління державних ощадних кас з 
питань фінансових операцій.   
Звіти ощадної каси Казначейства з питань основної діяльності.  
 Акти  ревізій каси Казначейства; повідомлення про перекази грошових внесків в ощадну 
касу при Польовому казначействі.  
Заяви вкладників ощадної каси про грошові внески.  
Листування з Управлінням головного казначейства, обласним комісаром Галичини і 
Буковини, Чернівецьким губернатором, Православним церковним фондом, державними 
ощадними касами міст: Київ, Вінниця, Мінськ про одержання  гербових знаків, відкриття 
кредитів установам, військовим частинам, приватним особам, використання асигнованих 
коштів.  
 



 
Ф.960. Головний комітет з надання допомоги потерпілому від війни  

населенню в зайнятих по праву війни областях Австро-Угорщини 

Справ: 58 ; 1915-1918 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 58  ; 1915-1918  рр. 
Статут Головного комітету з надання допомоги потерпілому від війни населенню 
зайнятих областей Австро-Угорщини.  
Постанови та накази військового генерал-губернатора областей Австро-Угорщини, 
зайнятих за правом війни про створення головного комітету з надання допомоги 
населенню  та повітових благодійних комітетів з питань основної діяльності.  
Протоколи засідань головного комітету, повітових благодійних комітетів (1916—1917). 
Статистичні відомості про надання допомоги потерпілому від війни населенню 
Чернівецької губернії; документи про адміністративно-господарську і благодійну 
діяльність головного і повітових комітетів (кошториси витрат, проект надання медичної 
допомоги.  
Списки населення повітів, яке  постраждало від війни і потребувало допомоги  
Листування з генерал-губернаторством Галичини і Буковини, тимчасовою реквізиційною 
комісією, комітетом допомоги українцям-переселенцям 
 
 
Ф.961. Начальник першої дільниці Чернівецької міської військової міліції 
Чернівецького губернського комісара 
Справ: 20 ; 1917  р. 
 

Опис 1 
Справ: 19  ; 1917 р. 
Накази начальника Чернівецької міської міліції з питань військово-адміністративної, 
фінансової та адміністративно-господарської діяльності .  
Протоколи засідань Чернівецької військової міліції  з питань карних злочинів, затримки 
осіб, звинувачених в порушенні громадського порядку. Рапорти околоткових наглядачів.  
Копії актів санітарної комісії про санітарний стан вулиць.  
Списки посадових осіб Чернівецького міського магістрату.  
Листування з військовим генерал-губернатором, Чернівецьким губернатором, 
поліцмейстером м.Чернівці про розшук карних злочинців, військовополонених та  з  
адміністративно-господарських питань. 
 

Опис 2 
Справ: 1  ; 1917 р. 
Списки городових та міліціонерів по дільницям м. Чернівці 
 
 
Ф. 962. Пристав першої дільниці Чернівецької міської поліції 
Справ: 16 ; 1916-1917  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 15; 1916-1917 рр. 



Описи рухомого майна жителів, які  виїхали до Австрії . 

 
Опис 2 
Справ: 1 ; 1916 рр. 
Відомості нарахування зарплати. Списки працівників 
 
 
Ф.963. Начальник другої дільниці Чернівецької міської міліції  
Справ: 22 ; 1916-1917  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 22  ; 1916-1917  рр. 
Накази Чернівецького губернатора, Чернівецького поліцмейстера, начальника 
Чернівецької міської міліції з питань військово-адміністративної, фінансової та 
адміністративно-господарської .Копії актів санітарної комісії про санітарний стан вулиць.  
Листування з військовим генерал-губернатором, Чернівецьким губернатором, 
поліцмейстером м.Чернівці про розшук карних злочинців, військовополонених та  з  
адміністративно-господарських питань. 
 
 
Ф.964. Пристав другої дільниці Чернівецької міської поліції 
Справ: 27 ; 1916-1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 27 ; 1916-1917 рр. 
Накази, розпорядження, циркуляри військового генерал-губернатора Галичини і 
Буковини, Чернівецького губернатора, поліцмейстера м.Чернівці про розшук дезертирів 
військовополонених, шпигунів, карних злочинців, про проведення обшуків, охорону 
окопних споруд, підтримання належного санітарного стану у м.Чернівці, дотримання 
правил торгівлі, утримання податків, відкриття шкіл, збір металобрухту.  
Листування з поліцмейстером м.Чернівці про розшук військовополонених, карних 
злочинців, дезертирів, надання відомостей про кількість заводів, фабрик, торговельних 
підприємств, збір урожаю, видачу дозволів на ведення торгівлі, з адміністративно - 
фінансових питань. 
 
 
Ф.965. Начальник третьої дільниці Чернівецької міської військової міліції 
Чернівецького губернського комісара 
Справ: 11 ; 1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 11 ; 1917  рр. 
Накази Чернівецького губернатора, Чернівецького поліцмейстера, начальника 
Чернівецької міської міліції з питань військово-адміністративної, фінансової та 
адміністративно-господарської діяльності 
 
Ф.966. Пристав третьої дільниці Чернівецької міської поліції 



Справ: 21 ; 1916-1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ:  20; 1916-1917 рр. 
Накази, розпорядження, циркуляри військового генерал-губернатора Галичини і 
Буковини, Чернівецького губернатора, поліцмейстера м.Чернівці про розшук дезертирів 
військовополонених, шпигунів, карних злочинців, про проведення обшуків, охорону 
окопних споруд, підтримання належного санітарного стану у м.Чернівці, дотримання 
правил торгівлі, утримання податків, відкриття шкіл, збір металобрухту.  
Рапорти приставів  про стан злочинності, захворювання жителів на інфекційні хвороби; 
листування з поліцмейстером м.Чернівці про розшук військовополонених, карних 
злочинців, дезертирів, надання відомостей про кількість заводів, фабрик, торговельних 
підприємств, видачу дозволів на ведення торгівлі, з адміністративно - фінансових питань 

 
Опис 2 
Справ: 1  ; 1916-1917 рр. 
Список працівників. Список майна  дільниці 
 
 
Ф.967. Фінансовий інспектор першого округу Чернівецької губернії 
управління фінансових справ областей Австро-Угорщини, зайнятих по 
праву війни 
Справ: 2 ; 1917  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2  ; 1917 рр. 
Листування з Управлінням фінансів управлінням з питань утримання податків, акцизів, 
видачі патентів, технічного і адміністративного нагляду за нафтовими промислами, 
нарахування акцизу на нафтопродукти 
 
 
Ф. 968. Фінансовий інспектор другого округу Чернівецької губернії 
управління фінансових справ областей Австро-Угорщини, зайнятих по 
праву війни 
Справ: 2 ; 1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1917 рр. 
Листування з Управлінням фінансів управлінням з питань утримання податків, акцизів, 
видачі патентів, технічного і адміністративного нагляду за нафтовими промислами, 
нарахування акцизу на нафтопродукти, звіти фінансового інспектора 
 
 
Ф.969. Фінансовий інспектор третього округу Чернівецької губернії 
управління фінансових справ областей Австро-Угорщини, зайнятих по 
праву війни 
Справ: 2 ; 1917 рр. 



 

Опис 1 
Справ: 2  ; 1917  рр. 
Звіти про прибутки і видатки грошових коштів, патентів; книга реєстрації протоколів про 
порушення порядку сплати промислового податку.  
Листування з Управлінням фінансів управлінням з питань утримання податків, акцизів, 
видачі патентів, технічного і адміністративного нагляду за нафтовими промислами, 
нарахування акцизу на нафтопродукти 
 
 
Ф.970. Фінансовий інспектор четвертого округу Чернівецької губернії 
управління фінансових справ областей Австро-Угорщини, зайнятих по 
праву війни 
Справ:5 ; 1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 5 ; 1917 рр. 
Розпорядження Управління фінансів військового генерал-губернаторства Галичини і 
Буковини про призначення інспекторів, порядок утримання податків і гербового збору, 
видачу патентів власникам промислових і торговельних підприємств.  
Звіти про прибутки і видатки грошових коштів, патентів; книга реєстрації протоколів про 
порушення порядку сплати промислового податку. 
 Листування з Управлінням фінансів управлінням з питань утримання податків, акцизів, 
видачі патентів, технічного і адміністративного нагляду за нафтовими промислами, 
нарахування акцизу на нафтопродукти 
 
Ф. 971. Чернівецька повітова оціночна комісія при Управлінні комісара 
Чернівецького повіту з оцінки збитків, заподіяних військовими діями 

Справ: 38;  1916-1917рр. 
 

Опис 1 
Справ:38  ; 1916-1917 рр. 
Накази генерала-губернатора Південно-Західного фронту генерала-ад’ютанта Брусилова  
про створення оціночних комісій та їх функції. 

Протоколи допитів жителів Чернівецької губернії за заявами на відшкодування збитків. 

 Справи з розгляду заяв жителів на відшкодування збитків.  

Листування з Чернівецьким губернатором, Управлінням начальника Чернівецького повіту, 
поліцмейстером м.Чернівці, поліцейськими урядниками з питань основної діяльності. 

 

 
Ф.972. Ветеринарний інспектор  Чернівецької губернії при Чернівецькому              
губернаторі, м. Чернівці 
Справ: 7 ; 1916-1918 рр. 
 



Опис 1 
Справ: 7 ; 1916-1918 рр. 
Циркулярне розпорядження Чернівецького губернатора про ведення пісних днів в зв’язку 
з нестачею м’яса (1917).  
Відомості про епізоотії та стан пунктів забою худоби (1916-1918).  
Листування з Чернівецьким губернатором, управліннями начальників повітів про розподіл 
лікувальних засобів для лікування худоби та призначення повітових ветеринарних лікарів 
(1916-1918). 
 
 
Ф.973. Управління спостерігача за навчальною частиною в зайнятих по 
праву війни областях Австро-Угорщини Чернівецького військового 
генерал-губернатора 
Справ: 20 ; 1916-1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 20 ; 1916-1917 рр. 
Документи про підготовку до Навчального процесу, відкриття шкіл (акти, рапорти, 
листування, списки учнів); листування з штабом військового Генерал-Губернаторства про 
призначення, підвищення в ранзі  та надання відпусток працівникам управління. 
Відомості виплати заробітної плати. 
 
 
Ф.974. Управління  коменданта залізничної  дільниці  станції  Чернівці  

військово-дорожнього управління начальника військового сполучення 
армій Південно - Західного фронту 

Справ: 1;  1916-1917рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1916-1917 рр. 
Телеграфні вимоги про надання потягів для перевезення військових частин, амуніції, 
зброї, коней, фуражу на Західний фронт (1916—1917). 
 
Ф.975. Управління коменданта м.Чернівці 
Справ: 1 ; 1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1  ; 1917 рр. 
 
Особова справа працівника канцелярії (1917). 
 
 
Ф.976. Управління майном державного та релігійного фонду Буковини при 
обласному комісарі зайнятих по праву війни  областей Австро-Угорщини 
Справ: 1; 1917 рр. 
 



Опис 1 
Справ: 1 ; 1917 рр. 
Фінансовий звіт  за 1917 р. 
 
 
Ф.977. Особливий Буковинський прикордонний загін штабу дев’ятої армії 
Справ:1 ; 1916  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1916  рр. 
Накази по загону.  
Особова справа співробітника (1916р.). 
 
 
Ф.978. Рада у справах майна Православного релігійного фонду Буковини, м. 
Чернівці 
Справ: 2 ; 1916-1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1916-1917 рр. 
Постанови Ради у справах майна Православного релігійного фонду про затвердження 
кошторисів.  
Протоколи засідань Ради. 
Кошториси витрат на утримання духовенства; відомості про сплату заробітної плати і 
пенсій духовенству.  
Листування з Чернівецьким губернатором і православною консисторією з 
адміністративних і фінансових питань. 
 
 
Ф.979. Крайова табула Буковини м.Чернівці 
Bukowinische Landtafel in Czernowitz 
Справ: 287 ; 1779-1885 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 287 ; 1779-1885 рр. 
Книги реєстрації власників нерухомого майна в м.Чернівці, іпотечних зобов’язань 
приватних володінь Буковини.   
Копії документів, що підтверджують право власності на  поміщицькі, церковні та 
монастирські володіння, 
Алфавітні журнали реєстрації нерухомого майна приватних володінь м.Чернівці та 
Буковини (1779-1882). 
Акти комісії з розмежування земель на Буковині і встановлення прав власності на них, 
кадастрові плани громад Буковини. 
 
 
Ф.980. Пристав  четвертої  дільниці Чернівецької міської поліції 
Справ: 21 ; 1916-1917 рр. 



 

Опис 1 
Справ: 21 ; 1916-1917 рр. 
Накази, розпорядження, циркуляри військового генерал-губернатора Галичини і 
Буковини, Чернівецького губернатора, поліцмейстера м.Чернівці про розшук дезертирів 
військовополонених, шпигунів, карних злочинців, про проведення обшуків, охорону 
окопних споруд, підтримання належного санітарного стану у м.Чернівці, дотримання 
правил торгівлі, утримання податків, відкриття шкіл, збір металобрухту. 
 Листування з поліцмейстером м.Чернівці про розшук військовополонених, карних 
злочинців, дезертирів, надання відомостей про кількість заводів, фабрик, торговельних 
підприємств, збір урожаю, видачу дозволів на ведення торгівлі, з адміністративно - 
фінансових питань 
 
 
Ф.981. Комісар четвертої дільниці м.Чернівці Чернівецької губернії 
Справ: 25 ; 1917 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 25 ; 1917  рр. 
Листування з військовим генерал-губернатором, Чернівецьким губернатором, 
поліцмейстером м.Чернівці про розшук карних злочинців, військовополонених та  з  
адміністративно-господарських питань. 
 
 
Ф. 982. Станівецький повітовий суд с. Станівці, Чернівецький повіт 
K.k. Bezirksgericht  in Stanesti 
Справ: 1876-1914 ; 71  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1876-1914 ; 71 рр. 
Матеріали цивільних і карних справ.  
Протоколи допитів. 
Нотаріальні акти, складені комісіями судів. 
Журнали обліку власників нерухомого майна. 
Книги  реєстрації нотаріальних документів та їх копії. 
 
 
Ф.984. Садгірський повітовий суд  м. Садгора, Чернівецький повіт 
K.k. Bezirksgericht  in Sadagora 
Справ: 1864-1914 ; 29 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1864-1914  ; 29 рр. 
Матеріали цивільних і карних справ.  
Протоколи допитів. 
Нотаріальні акти, складені комісіями судів. 
Журнали обліку власників нерухомого майна. 
Книги  реєстрації нотаріальних документів та їх копії. 



 
 
Ф.985. Державна реальна школа м. Чернівці XIV Окружного шкільного 
інспекторату державного секретаріату у справах освіти Генерального 
директорату Міністерства освіти   
Şcoala reală de stat din Cernăuţi  
Справ: 13 ; 1895-1896,1905-1925 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 13 ; 1895-1896,1905-1925 рр. 
Протоколи комісії з прийому іспитів на отримання атестатів зрілості випускниками школи 
(1908, 1905−1918).  
Табелі відвідувань занять та успішності учнів І−VІІ класів (1921−1925). 
Звіти про діяльність школи за 1895−1896 рр. 
Ф.986. Державний польський ліцей № 5 м. Чернівці 
Liceul real polon de Stat № 5 
Справ: 7 ; 1921-1922 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 7  ; 1921-1922 рр. 
Журнали обліку успішності та відвідування учнями занять. 
 
 
Ф.987. Римо-католицька парафія м. Чернівці 
Römisch-katolische Pfarre in Czernowitz 
Справ: 7 ; 1776-1878  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 7 ; 1776-1878 рр. 
Книги реєстрації актів громадського стану. 
 
 
Ф.988.Ністор Іон Янку (04.08.1876-11.11.1962) – політичний діяч, 
румунський історик 
Справ: 275 ; 1901-1939 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 275 ; 1901-1939 рр. 
 Рукописи та копії документів, які зберігаються у Віденському       державному 
архіві: відносяться до історії Придунайських князівств за 1783-1822 та 1854-1857 роки. 
Рукописи робіт з історії Румунії і Буковини ХІV-ХХ ст.., статей для газет і журналів, 
рецензій наукових робіт Т.В. Штефанеллі і Н. Йорги;  конспекти лекцій з історії Румунії;  
рукописи текстів промов Ністора на урочистих зборах та інші.  
Членська картка учасника 7-го міжнародного конгресу істориків в м.Варшаві; членська 
книжка учасника міжнародного конгресу істориків-мистецтвознавців в м. Стокгольмі. 
Листування  з Митрополитом Буковини (1933), румунською Академією, Міністерством 
освіти, редакцією видання  „Світова історія” в м. Дрездені, комісією з наукового 



співробітництва при Лізі Націй, консульством Чехословацької  Республіки у Чернівцях,  
товариствами, музеями, ліцеями, родичами, колегами, друзями. 
 Запрошення на ювілейні та урочисті заходи (1910-1939). 
 
 
Ф.989. Нотаріальна  палата Буковини 
Camera notarilor publici. 
Справ: 6 ; 1925-1940 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 6  ; 1925-1940 рр. 
Положення про тарифні розцінки на оформлення нотаріальних актів.  
Матеріали про підготовку скликання з’їзду нотаріусів у м. Бухаресті в 1931р.  
Листування з Міністерством юстиції та Чернівецьким трибуналом про призначення, 
переміщення та надання відпусток службовцям палати та нотаріусам.  
Особові справи  та списки нотаріусів Буковини. 
Ф.990. Нове акціонерне товариство з експлуатації  місцевої залізниці 

Neue Bukowiner Lokalbahn-Gesellschaft 

Nowe Bukowiskie koleje lokalne 

Справ: 5 ; 1896-1918 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 5  ; 1896-1918 рр. 
     Проекти (1896 р.), технічні розрахунки та інші документи про будівництво 
залізниць. 

Відомості про об’єкти залізниць та міст через ріку Черемош на залізниці Вижниця – Кути 
(1910-1913).  

Довідка про майновий стан.  

 
 
Ф.991. Новоселицький волосний земельний комітет Хотинського 
повітового  

земельного комітету Бессарабської губернії 

Справ: 8 ; 1917-1918 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 8  ; 1917-1918  рр. 
     Розпорядження, інструкції Міністерства землеробства, головного земельного 
комітету про організацію та діяльність земельних комітетів, план підготовки земельної 
реформи Тимчасового уряду.  

    Протоколи засідань земельних комітетів. 
   Справи з розгляду позовних заяв жителів повіту з господарських та земельних 
питань 
 



Ф.992. Хотинський повітовий земельний комітет Бессарабської губернії 
Справ: 16 ; 1917-1918  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 16 ; 1917-1918 рр. 
      Постанови та протоколи засідань повітового земельного комітету.  
      Листування та відомості про земельні ділянки, охорону лісів, діяльність волосних 
земельних комітетів,  облік майна,  встановлення орендної плати  за використання 
земельних ресурсів, видачу дозволів мешканцям на використання поміщицьких  
господарств. 
 

 

Ф.993. Стальновецький волосний земельний комітет Хотинського 
повітового  

земельного комітету Бессарабської губернії 

Справ: 4; 1917-1918  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 4 ; 1917-1918 рр. 
Розпорядження, інструкції Міністерства землеробства, головного земельного комітету про 
організацію та діяльність земельних комітетів, план підготовки земельної реформи 
Тимчасового уряду.  

Циркуляри Хотинської повітової земської управи;  рішення сільського сходу 
Стальновецької волості про обрання представників у земельний комітет.  

Протоколи засідань земельних комітетів.  

Справи з розгляду позовних заяв жителів повіту з господарських та земельних питань.  

 
 
Ф.994. Кельменецький волосний земельний комітет Хотинського 
повітового  

 земельного комітету Бессарабської губернії 

Справ:5 ; 1917-1918 рр.   
  

Опис 1 
Справ:5  ; 1917-1918  рр. 
Розпорядження, інструкції Міністерства землеробства, головного земельного комітету про 
організацію та діяльність земельних комітетів, план підготовки земельної реформи 
Тимчасового уряду.  

Циркуляри Хотинської повітової земської управи. 

Протоколи засідань земельних комітетів.  

Листування Кельменецького волосного земельного Комітету з Хотинською повітовою 
земською управою про розподіл поміщицької землі між малоземельними селянами.  



Справи з розгляду позовних заяв жителів повіту з господарських та земельних питань.  

 
 
Ф.995. Стальновецьке волосне правління Хотинського повітового  

земельного комітету Бессарабської губернії 

Справ:5 ; 1830-1898 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 5 ; 1830-1898  рр. 
Рішення про державні і земські збори поселян . 

 Ревізькі реєстри.   

 
 
Ф.996. Романківецьке волосне правління Хотинського повітового  

 земельного комітету Бессарабської губернії 

Справ:2 ; 1917-1918 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 2 ; 1917-1918 рр. 
Розпорядження Міністерства землеробства.  
Плани проведення земельної реформи. 
 Розпорядження повітової земської управи. 
 
 
Ф.997. Контора Хотинської міської в’язниці 
Справ:1 ; 1911 рр. 
 

Опис 1 
Справ:1  ; 1911 рр. 
Справа про передачу майна  Хотинської  в’язниці  наглядачем  ІІ дільниці  
м. Хотина начальнику в’язниці (1911 р.). 
 
 
Ф.998. Товариство літератури, риторики та церковної музики  
 „Православна академія” студентів теологічного факультету 
Чернівецького  університету   
Societatea pentru literatură, retorică şi muzică bisericească „Academia 
ortodoxă” a studenţilor facultăţii de teologie de la Universitatea din Cernăuţi 
Справ:1 ; 1886-1900 рр. 
 

Опис 1 
Справ: 1 ; 1886-1900  рр. 
Протоколи засідань комітету та загальних зборів членів товариства 
 



 
Ф. 999. Новоселицька філія акціонерного банківсько-кредитного 
товариства  
 "Банка Басарабієй"  м.Кишинів 
„Banca Basarabiei”, Chişinău, Societate pe acţiuni, sucursala Noua Suliţă 
Справ:1 ; 1927-1930 рр. 
 

Опис 1 
Справ:1  ; 1927-1930 рр. 
Книга реєстрації вхідних документів (1927-1930). 

 
 
 
 
Ф.1000. Студентське товариство “Дачія” 
Societatea academică “Dacia”. 
Справ:14 ;1896-1938  рр. 
 

Опис 1 
Справ: 10 1905-1938;  рр. 
Протоколи засідань комітету та загальних зборів членів товариства.  
Журнали реєстрації книг бібліотеки, кореспонденції, рухомого майна товариства (1905-
1938).  
Річні звіти про діяльність товариства (1905-1914). 
Картки обліку оплати членських  внесків (1905-1910).   
 

Опис 2 
Справ:4 ;1896-1936  рр. 
Повідомлення про проведення зборів .  
Заяви про приймання до членів товариства  
 
 
Ф. 1001. Студентське товариство “Жунімя” 
Societatea academică “Junimea” 
Справ :11 ; 1896-1938рр. 
 
Опис 1 
Справ :7 ; 1905-1938 рр. 
   Протоколи засідань загальних зборів членів товариства (1929-1932). 
Книги запису вихідної документації (1905-1928,1935-1938).  
Списки членів товариства (1908-1910). 
 
Опис 2 
Справ :4 ; 1896-1928 рр. 
Заяви на приймання до членів товариства. Відомості з надходження коштів на 
будівництво гуртожитку для студентів. 
 



 
Ф.1002. Галицько—Буковинська комісія при обласному комісарі Галичини 
та Буковини з надання допомоги біженцям з Галичини та Буковини 
Справ : 19 ; 1917-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 19 ; 1917-1918 рр. 
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ Росії; військової влади обласному і 
губернському комісарам Буковини і Галичини про допомогу переселенцям і біженцям; 
положення про Галицько-Буковинську комісію з надання допомоги біженцям з Буковини і 
Галичини.  
Протоколи засідання комісії.  
Листування з дорадчим продовольчим бюро Південно-Західного фронту, Комітетом 
товариств півдня Росії, Всеросійським союзом міст, Комітетом Всеросійського Земського 
Союзу, Управлінням військової кооперації про надання грошової та медичної допомоги 
біженцям і переселенцям з Буковини і Галичини; списки осіб, які одержували продуктову 
допомогу від Комітету Південно-Західного фронту і Всеросійського Земського Союзу 
(1917—1918). 
 
Ф.1003. Громадське комерційне управління  "Економічні підприємства" 
примарії м.Чернівці 
Regia publică comercială „Stabilimentele economice” ale municipiului Cernăuţi  
Справ : 133 ; 1939,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :7 1939; рр. 
Інвентарні відомості майна управління 
 
Опис 2 
Справ : 126 ; 1941-1944 рр. 
Протоколи засідань адміністративної ради про створення тимчасових комісій, придбання 
палива, реорганізацію комунальних підприємств.  
Інвентарні описи рухомого та нерухомого майна комунальних підприємств, інвентарні 
відомості майна.  
Акти інвентарних перевірок фінансової діяльності управління. 
Договір про оренду комунальних підприємств. Фінансові звіти.   
Виправдні документи про витрату громадських коштів на будівництво та обладнання 
комунальних підприємств, проведення мережі каналізації, придбання господарського 
реманенту, канцелярського приладдя, оплату автотранспорту, реклами. 
Правила встановлення розцінок і збір платежів з населення за комунальні послуги. 
Відомості на видачу заробітної плати службовцям управління та робітникам комунальних 
підприємств.  
 
 
Ф.1004. Спортивне товариство атлетів Буковини 
Societatea Liga de atletism 
Справ :2 ; 1936 р. 



 
Опис 1 
Справ :2 ; 1936 р. 
Звіт про діяльність товариства за 1935р. 

Заяви спортсменів про допуск до спортивних змагань. 
 
 
Ф. 1005. Чернівецький окружний комітет товариства футболістів 
Румунського об’єднання футболістів 
Comitetul regional al asociaţiei de fotbal al reuniunii romăne de fotbal 
Справ :2 ; 1929-1930 рр. 
 
Опис 1 
Справ :2 ; 1929-1930 рр. 
Заяви спортсменів про видачу їм членських книжок. 

 
 
Ф.1006. Приватна дівоча учительська семінарія "Українська школа" в 
м.Чернівці 
Справ : 11 ; 1909-1920 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 11 ; 1909-1920 рр. 
Книга наказів по семінарії (1912-1919).  
Статут семінарії (1913) 
Журнали обліку успішності учнів (1915-1916,1917-1920), обліку відвідування учнями 
занять (1909-1921).  
Табелі успішності учнів (1915-1916). 
Списки учнів семінарії, які здали випускні іспити (1918-1919).   
 
 
Ф. 1007. Початкова змішана державна школа в комуні Старий Вовчинець 
Радауцького повіту 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Volcineţii-Vechi 
Справ :11 ; 1939-1940,1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ :11 ; 1939-1940,1941-1943 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів. 
 
 
Ф.1008. Кооперативне кредитно-ощадне товариство "Албіна" 
с.Стрілецький Кут 
Societatea cooperativ-bancară "Albina", s. Cotul Vânătorilor 
Справ :2 ; 1925-1940 рр. 



 
Опис 1 
Справ :2 ; 1925-1940 рр. 
 Протоколи засідань правління товариства. Книга обліку оплати боргів. 
 
 
Ф. 1009. Кельменецький волосний земельний відділ Хотинського повіту 
Serviciul agricol  al plăşii Chilieni(Chelmenţi) judeţul Hotin 
Справ : 44 ; 1939-1940 , 1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 4 ; 1939-1940 рр. 
Обіжники, директивні вказівки, відомості, повідомлення та листування про проведення 
сільськогосподарських робіт, мобілізацію жителів на сільськогосподарські  роботи. 
Інструкція Міністерства землеробства та державного майна про порядок посіву кормових 
культур (1939). 
 
Опис 2 
Справ : 40 ; 1941-1943 рр. 
 Справа про створення відділу.  
 Акти інвентаризації майна жителів, інтернованих у табори та депортованих 
органами радянської влади, репатрійованих у Німеччину (1943.). 
 Відомості про оренду земельних ділянок. 
 
 
Ф.1010. Екзаменаційна комісія для учнів середніх шкіл Буковини в м. Відні 
Prüfungs Kommission für Bukowiner Mittelschüler in Wien 
Справ : 7; 1914-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 7 ; 1914-1918 рр. 
Протоколи екзаменаційної комісії та свідоцтва про складання іспитів. 
 
 
Ф.1011. Школа вправ, з’єднана з Чернівецькою учительською семінарією 
Die mit der k.k. Lehrerbildungs Anstalt verbundene Übungsschule in 
Czernowitz 
Справ :4 ; 1872-1873 рр. 
 
Опис 1 
Справ :4 ; 1872-1873 рр. 
Класні журнали. 
 
 
Ф.1012. Австро-румунська комісія з урегулювання кордону між Буковиною 
та Румунією 
K.k.Revidion  der öster-rumän. Grenze.  



Comisia de revizuire a frontierei. Comisarul regal. 
Справ :1 1910; р. 
 
Опис 1 
Справ :1 1910; р. 
Журнал опису кордону між Буковиною та Румунією.   
 
 
Ф.1013. Курси для учениць жіночих ліцеїв Буковини м. Відень 
Beschäftigungskurse für Schülerinnen der Bukowiner Mädchen-Lyzeen  
Wien 

 Справ :12 ; 1916-1918  рр. 
 
Опис 1 
Справ :12 ; 1916-1918  рр. 
Свідоцтва про здачу екзаменів. Книга обліку успішності учнів. 
 
 
Ф.1014. Студентське товариство “Молода Україна” в м. Чернівці 
Справ :2 ; 1901-1902 рр. 
 
Опис 1 
Справ :2 ; 1901-1902 рр. 
Протоколи засідань членів товариства. Книга реєстрації документів.  
 
 
Ф. 1015.Примарія комуни Мілієве Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Milie 
Справ :228 ; 1918-1937,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :222 ; 1918-1937,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту та претури  Вижницької волості.  
Протоколи засідань комунальної Ради.  
Анкети економічного стану комуни.  
Відомості про надання матеріальної допомоги громадянам 
Опис 2 
Справ :6  ;1941-1944 рр. 
 Циркуляри претури Вижницької волості про проведення обліку іноземних 
громадян. 
 
 
Ф. 1016. Головна крайова каса Буковини 
K. k. Landeshauptkasse in Czernowitz 
Справ : 40 ; 1855-1896 рр. 



 
Опис 1 
Справ : 40 ; 1855-1896 рр. 
Фінансові звіти фонду про будівництво доріг 
 
 
Ф.1017. Центральна окружна комісія по встановленню земельних 
податків на Буковині Галицької Надвірної комісії по земельних податках 
в м.Львові. 

K.k. Bukowiner Grund-Steuer-Regulierungs-Kommission 
Справ : 215 ; 1820-1850 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 215 ; 1820-1850 рр. 
Листування з кадастровим інспекторатом та рапорти кадастрових інспекторів про 
вимірювання земельних ділянок для обкладення їх земельним податком (1820-1823), з 
Галицьким вищим штабом про надання допомоги при вимірюванні земельних ділянок на 
Буковині (1822). 
Дані землемірів про роботу, проведену  по вимірюванню земельних ділянок Галичини та 
Буковини (1822).  
Звіти про роботу комісії (1825).  
Доповідні записки окружних комісарів про оцінку лісів. 
Відомості про розмір кріпосних повинностей селян Буковини (1836). 
 
 
Ф.1018. Фінансова прокуратура в м.Львові (в справах Буковини) 
K.k.Finanzprokuratur in Lemberg  (Angelegenheiten der Bukowina) 
Справ : 38 ; 1796-1859 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 38 ; 1796-1859 рр. 
Документи про майнові суперечки селян з землевласниками та православним релігійним 
фондом Буковини.  
Листування з Галицьким Намісництвом та адміністрацією соляних копалень про порядок 
оцінки помість Буковини (1809-1810), про стягнення податків на користь шкільного фонду 
(1807-1808), про проведення взаємних грошових розрахунків. 
 
 
 
 
Ф.1019. Крайова фінансова дирекція в м. Львові ( у справах Буковини) 
K. k. Galizische Finanz Landes Direktion 
Справ :1 ; 1840-1861 рр. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1840-1861 рр. 
Листування з Галицьким управлінням непрямих податків про діяльність державних 
маєтків.  



 
 
Ф.1020. Галицьке управління непрямих податків 
K.k. Galizische Kameral Gefällen Verwaltung 
K.k. vereinte Kameral Gefällen Verwaltung für Galizien und Bukowina 
Справ : 29 ; 1802-1889 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 29 ; 1802-1889 рр. 
Листування з Буковинським фіскальним відділом у м.Чернівці та  Галицькою палатою 
прокуратури в м.Львові про накладення, зняття іпотеки, перевірку виконання умов 
орендних договорів,  
сплати орендної плати поміщиками (1802-1846).Додаток до газети Львівської (1832).  
Справа про встановлення розміру земельного податку на Буковині  
(1835-1839).  
Звіти повітових управ про стягнення заборгованості по податках громад Буковини (1857). 
 
 
Ф.1021. Крайова лісна інспекція 
K. k. Landes  Forstinspektor Czernowitz 
Справ : 18 ; 1891-1915 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 18 ; 1891-1915 рр. 
Свідоцтва державних установ на право вирубки лісу (1891-1900). 
 Звіти про стан лісних масивів, роботу крайової та повітових лісних інспекцій (1894-1906).  
Листування з Буковинською крайовою управою  та з повітовими лісними інспекціями про 
прийом кваліфікаційних екзаменів на посаду технічних службовців, очистку лісу, 
боротьбу з шкідниками дерев (1906). 
Статистичні відомості про лісонасадження, ціни на найважливіші види лісної продукції 
(1900-1906).  
Журнал реєстрації порушень статуту лісного господарства (1891-1893).  
Відомості видачі заробітної плати. 
Списки власників лісних ділянок общин краю. (1909).   
 
 
Ф.1022.Примарія комуни Тирново Хотинського повіту  
Primăria comunei Târnova 
Справ : 27 ; 1941-1944 рр. 
Опис 1 
Справ : 27 ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри та інструкції вищестоящих організацій.  
Справа про організацію протиповітряної оборони. Відомості про реквізицію транспортних 
засобів. Списки обліку військовозобов’язаних. Фінансові звіти. 
 
Ф.1023. Колекція документів, зібраних Чернівецьким окружним архівом 
Справ : 159 ; 1418-1939 рр. 



 
Опис 1 
Справ : 159 ; 1418-1939 рр. 
Грамоти, рішення, свідоцтва, угоди молдовських воєвод та логофетів про право власності 
поміщиків на маєтках, майновий стан монастирів та парафій (1418−1838).  
Акти про встановлення межових кордонів маєтків.  
Договори купівлі-продажу нерухомого майна. Історичний, економічний, географічний 
опис містечок Буковини (1800).  
Обіжники і листи єпископів Буковини про керування духовенством (1818−1859).  
Матеріали про входження Буковини до складу Румунії (1918−1933).  
Дипломи про закінчення медичних факультетів Будапештського та Віденського 
університетів.     
 
 
Ф.1024. Вікенгаузер Франц Адольф – буковинський історик 
Wickenhauzer Franz Adolf – der Bukowinische Historiker 
Справ : 126 ; 1428-1891 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 126 ; 1428-1891 рр. 
Матеріали, зібрані фондоутворювачем з історії населених пунктів, поміщицьких 
землеволодінь, історії боярських родин, православної церкви, православного релігійного 
фонду та монастирів Буковини. 
Конспекти Вікенгаузера Ф.А., наукові записки з історії Молдови. 
Копії грамот молдавських воєвод. 
Листування з приводу розповсюдження його наукових праць. 
 
 
Ф.1025. Юридична комісія Чернівецького громадського виконавчого 
комітету 
Справ :1 ; 1917 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1917 р. 
Справа про звинувачення інженера Григор’єва в політичній неблагонадійності і 
шпигунстві 
 
 
Ф.1226. Галицька губернська управа (намісництво) у справах Буковини 
K.k. Galizische Statthalterei (Angelegenheiten der Bukowina) 
Справ :1542 ; 1775-1861 рр. 
 
Опис 1 
Справ :1296 ; 1775-1861 рр. 
Укази імператора про порядок стягнення судового мита (1786). 
Звіти, рапорти та листування про перевірку діяльності Буковинської окружної управи, 
соціально-економічне становище краю, роботу лікарень, будинків перестарілих.  
Листування з Буковинською окружною управою про перевірку стану кордонів між 
Буковиною, Молдовою та Трансільванією (1786-1816), зміни адміністративно-



територіального поділу Буковини, про відкриття та утримання  поштових станцій 
(1822,1831,1835-1847), благоустрій вулиць  та майданів м.Чернівці, будівництво та ремонт 
адміністративних будинків, встановлення прав власності на маєтки, розслідування 
земельних конфліктів та скарг селян на збільшення панщини, загарбання поміщиками 
земельних ділянок та утиски, прохання поміщиків про збільшення панщини (1787-
1808,1823-1853), заходи боротьби з епідеміями чуми та холери (1809,1835-1851), 
проведення щеплень, з державною бухгалтерією в м.Львові, податковим відділом, 
камеральною пр.ратурою, з православною та католицькою консисторіями про будівництво 
і ремонт церков, призначення священників та інші церковні питання. 
Матеріали про продовження війни з Францією, циркуляри губернаторства про створення 
регулярних військ на Буковині, посилення охорони кордонів (1775-1853), про будівництво 
шосейних шляхів, укріплення берегів рік, будівництві на них гідротехнічних споруд, 
мостів. 
Справи з нагляду за фінансово-господарською діяльністю Православного релігійного 
фонду Буковини, встановлення за ними прав власності  на маєтки, а також здачу в оренду 
та продаж маєтків, справи про визнання належності до дворянства (1787-1851). 
Скарги жителів Буковини на службовців Окружної управи та Чернівецької міської управи 
(магістрату) за зловживання службовим становищем, утиски і наклепи. 
Списки поміщиків та малоземельних дворян Буковини із зазначенням їх володінь.  
 
Опис 2 
Справ :246 ; 1787-1848рр. 
Справи з розгляду заяв мешканців Буковини про визнання належності до дворянського 
стану 
 
 
Ф.1027. Українське студентське товариство "Союз" м. Чернівці 
Справ : 30; 1875-1902 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 30 ; 1875-1902 рр. 
Статут товариства (1877), (1876-1896).  

Протоколи загальних зборів та засідань правління товариства (1875-1881,1887-1902).  

Розпорядження та примітки голови правління (1895-1896,1898-1902), документи касово-
меморіального порядку (1883, 1885-1887). 

 Списки членів товариства, книг бібліотеки.  

Журнали вхідних та вихідних документів (1887-1902), інвентарні книги. 

 
 
Ф.1028. Чернівецький карний суд 
K. k. Bukowiner Kriminalgericht 
Справ :1 ; 1795 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1795 р. 
Вироки кримінального суду. 
 
 



Ф.1029. Сторожинецька повітова управа 
K.k Bezirkshauptmannschaft Storozynetz 
Справ : 10 ; 1856-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 10 ; 1856-1918 рр. 
Справи про розгляд земельних конфліктів між селянами та поміщиками, придушення 
селянських заворушень в общинах повіту; про встановлення нагляду за мешканцями. 
 
 
Ф.1030. Комісаріат фінансової охорони Буковини. м. Чернівці 
Comisariatul gărzii financiare  din Bucovinа 
Справ : 28 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 28 ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри та вказівки Міністерства фінансів про порядок мобілізації та демобілізації з 
армії службовців фінансової охорони, встановлення контролю за діяльністю торговельно-
промислових підприємств, витрачання коштів на виплату заробітної плати.  
Акти інспекційних перевірок стану та діяльності секцій фінансової охорони. 
Статистичні відомості про діяльність комісаріату та його секцій.  

Документи з особового складу. 
Справи з перевірки діяльності приватних промислових підприємств.  
Списки службовців комісаріату та його секцій (1944). 
 
 
Ф.1031. Чернівецька секція комісаріату фінансової охорони Буковини 
Secţia gărzii financiare Cernăuţi a inspectoratului gărzii financiare din 
Bucovina 
Справ : 17 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 17 ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри та вказівки Міністерства фінансів та комерційного управління державної 
монополії стосовно діяльності фінансової охорони.  
Акти інспекційних перевірок секції фінансової охорони, застосування штрафних санкцій 
та конфіскації продукції у комерсантів, власників приватних підприємств, землевласників 
за порушення закону „Про виробництво та продаж монопольних товарів”.  
Статистичні відомості про кількість промислових підприємств на Буковині, які 
перевіряються службовцями Чернівецької секції фінансової охорони.  

Списки службовців секції. 
 
 
Ф.1032. Герцаївський волосний шкільний інспекторат Дорохойського повіту 
 Inspectoratul şcolar al plăşii Herţa 
Справ : 3 ; 1942-1943 рр. 



 
Опис 1 
Справ : 3 ; 1942-1943 рр. 
Протоколи засідань шкільних комітетів та перевірок діяльності шкіл.  
Листування з учбовими закладами з адміністративних і господарських питань. 
 
 
Ф.1033. Початкова державна змішана школа в с. Антонешть комуни 
Каплівка Хотинського повіту 
Şcoala primară mixtă de stat în satul Antoneşti comuna Capu-Luncii 
Справ : 3 ; 1943-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 3 ; 1943-1944 рр. 
Класні журнали і табелі успішності учнів. 
 
 
Ф.1034. Хотинське міське комерційне управління підприємств з 
комунального  

обслуговування населення м. Хотин 

Regia publică comercială a întrerprinderilor comunale, Hotin 

Справ :7 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :7 ; 1941-1944 рр. 
Доповідна записка Дирекцій комунальних підприємств у м. Бухаресті про роботу 
електростанції.  

Інвентарні описи майна бойні.  

Фінансовий звіт за 1942 р. Бюджети на 1943, 1944 рр 
 
Ф.1035. Парафія греко-католицької церкви с. Бояни Чернівецького повіту 
Parohia greco-catolică, Boian judeţul Cernăuţi 
Справ : 3 ; 1942-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 3 ; 1942-1944 рр. 
Циркуляри Румунської митрополії греко-католицької церкви про дотримання церковних 
обрядів і таїнств.  
Запити судів про видачу метричних довідок на окремих громадян для ведення слідства.  
Заяви громадян про видачу  метричних виписок.  
Листування з Директоратом освіти і культів про виділення коштів на ремонт церкви.    
Бюджети приходу на 1944 рік. 
 
 
Ф.1036. Початкова змішана державна школа с. Верхній Кут (Котул де 
Сус) комуни Петричанка Сторожинецького повіту  



Şcoala primară mixtă de stat s. Cotul de Sus comuna Petriceanca 
Справ : 5 ; 1942-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 5; 1942-1944 рр. 
Журнали обліку успішності учнів. 
 
 
Ф. 1037.Жандармський пост у м.Новоселиця Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Suliţa 
Справ : 8; 1922-1932 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 8 ; 1922-1932 рр. 
Слідчі справи на мешканців комуни. 
 
Ф.1038. Сторожинецький пост фінансової охорони комісаріату 
фінансової охорони Буковини 
Postul gărzii financiare din Storojineţ a comisariatului gărzii financiare din 
Bucovina 
Справ :5 ; 1942-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :5 ; 1942-1944 рр. 
Циркуляри та вказівки Міністерства фінансів про порядок та розміри оподаткування, 
звільнення службовців фінансових установ від мобілізації в армію,  накладання штрафів за 
порушення закону про виробництво та продаж горілчаних напоїв.  
Акти інспекційних перевірок про стан Сторожинецького поста фінансової охорони за 
лютий місяць 1943р.  
 
 
Ф.1039. Претура Хотинської волості 
Pretura plăşii Hotin 
Справ :1152 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 940 ; 1941-1944 рр. 
Накази, обіжники та вказівки міністерств, Губернаторства Буковини, директорату 
адміністративних справ, префектур . 
Протоколи інспекційних перевірок діяльності примарій, засідань комісій претури і комун 
волостей  про продаж майна євреїв, які були вислані в табори.  Рапорти установ поліції та 
жандармерії.  
Рішення претури та директорату адміністративних справ з особового складу та 
затвердження бюджетів.  
Справи про визнання румунського громадянства, видачу дозволів на зберігання зброї, 
будівництво та відкриття промислових, торговельних приватних підприємств, реєстрацію 
актів громадянського стану жителів волостей, залучення населення до примусових робіт.  
Звіти про діяльність претури і примарій.   



Монографії сіл .Відомості примарій про кількість населених пунктів, шкіл, церков, 
історичних пам’ятників, землевласників, службовців, пенсіонерів, інвалідів, сиріт,  видачі 
заробітної плати  службовцям претури.  
Листування з префектурами, примаріями та Губернаторством Буковини про надання 
матеріальної допомоги інвалідам, вдовам, сиротам війни, сім’ям  мобілізованих в армію,  
будівництво та ремонт споруд, мостів та доріг. 
Особові справи та облікові картки службовців державних установ волостей. Відомості 
нарахування зарплати 
 
Опис 2 
Справ : 89 ; 1941-1944 рр. 
Накази, обіжники та вказівки міністерств, Губернаторства Буковини, директорату 
адміністративних справ, префектур . 
Протоколи інспекційних перевірок діяльності примарій, засідань комісій претури і комун 
волостей  про продаж майна євреїв, які були вислані в табори.  Рапорти установ поліції та 
жандармерії.  
Рішення претури та директорату адміністративних справ з особового складу та 
затвердження бюджетів.  
Справи про визнання румунського громадянства, видачу дозволів на зберігання зброї, 
будівництво та відкриття промислових, торговельних приватних підприємств, реєстрацію 
актів громадянського стану жителів волостей, залучення населення до примусових робіт.  
Звіти про діяльність претури і примарій.   
Монографії сіл та претур волостей. 
Відомості примарій про кількість населених пунктів, шкіл, церков, історичних 
пам’ятників, землевласників, службовців, пенсіонерів, інвалідів, сиріт,  видачі заробітної 
плати  службовцям претур 
 
Опис 2 
Справ :120  ; 1941-1944 рр. 
Циркуляри претури Хотинської волості. 
Списки мешканців комун Хотинської волості позбавлених румунського громадянства. 
Відомості інвентаризації майна мешканців, що виїхали до Німеччини.  
Плани комун Хотинської волості. 
Списки  службовців Хотинської волості. 
 
 
 
Ф. 1040.Примарія комуни Бузовиця Хотинського повіту  
Primăria comunei Buzoviţa 
Справ : 33 ; 1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 33 ; 1941-1943 рр. 
Бюджети примарії . Відомості перепису селянських дворів. 
 
 
Ф. 1041. Примарія комуни Багна Сторожинецього повіту  
Primăria comunei Bahna 
Справ :107 ; 1941-1944 рр. 



 
Опис 1 
Справ :9 ; 1941-1944 рр. 
Списки службовців примарії. Відомості майна примарії. Справи з обліку майна осіб, що 
були вислані радянськими органами  . Справи про призначення прав на румунське 
громадянство. 
 
Опис 2  
Справ :98  ; 1942 рр. 
 Відомості інвентаризації майна мешканців, що виїхали до Німеччини та висланих 
до таборів. 
 
 
Ф.1042.Примарія комуни Владична Хотинського повіту  
Primăria comunei Vladicina  
Справ :287 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :287 ; 1941-1944 рр. 
Справи про організацію протиповітряної оборони; мобілізацію населення на примусові 
роботи; обліку військовозобов’язаних. Відомості обліку майна мешканців. Звіти з 
економічного стану комуни. Списки мешканців.  
Фінансові звіти. 
 
 
Ф.1043. Нотаріальна палата Буковини  

Bukowiner Notariatkammer 

 
Справ :3 ; 1871-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ :3 ; 1871-1918 рр. 
Положення про діяльність нотаріату. Протокол зборів нотаріусів Буковини від 14 грудня 
1895 р.  Проект закону про засвідчення документів 
 
 
Ф.1044.Примарія комуни Глиниця Чернівецького повіту  
Primăria comunei Hliniţa 
Справ :41 ; 1942-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ :40 ; 1942-1943 рр. 
Протоколи засідань сільськогосподарського комітету. Справи про надання матеріальної 
допомоги мешканцям. Документи про витрату коштів 
 
Опис 2 
Справ :1 ;1942 р. 



 Відомості інвентаризації майна висланих до таборів. 
 
 
Ф.1045.Примарія комуни Грушевиця Хотинського повіту  
Primăria comunei Gruşeniţa 
Справ : 57 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 57 ; 1941-1944 рр. 
Протоколи засідань ради співробітництва. Бюджети та фінансові звіти. Аркуші обліку 
селянських господарств. 
 
 

Ф.1046.Примарія комуни Данківці Хотинського повіту  

Primăria comunei Dancăuţi  
Справ :379 ; 1924,1939,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 368 ; 1924,1939,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Хотинської волості.  
Списки мешканців. Списки обліку військовозобов’язаних.  
Аркуші обліку селянських господарств.  
Справи про надання матеріальної допомоги громадянам. 
 
Опис 2 
Справ :11  ;1941-1944 рр. 
 Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Хотинської волості. Справи 
про проведення інвентаризації майна висланих до таборів. 
 
 
 
Ф.1047. Примарія комуни Драчинці Чернівецького повіту  
Primăria comunei Dracineţ 
Справ :149 ; 1942-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :149 ; 1942-1944 рр. 
Протоколи засідань комунальної Ради. Рішення примарії про обкладення мешканців 
податками. Списки мешканців. Журнали реєстрації мешканців комуни. 
 
 
Ф.1048.Примарія комуни Долиняни Хотинського повіту  
Primăria comunei Dolineni 
Справ :28 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 28 ; 1941-1944 рр. 



Рішення примарії. Списки мешканців комуни. Фінансові звіти. Бюджети 
 
 
 
Ф.1049.Примарія комуни Довжок Хотинського повіту  
Primăria comunei Doljoc 
Справ :126 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :126 ; 1941-1944 рр. 
Інструкції та циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Сулицької волості.  
Звіти про економічний стан комуни. Справи про призначення румунського громадянства. 
Фінансові звіти примарії.  
Відомості нарахування зарплати 
 
 
Ф.1050.Примарія комуни Михалешень Хотинського повіту (нині 
Михалкове)  
Primăria comunei Mihălăşeni 
Справ :64 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :64 ; 1941-1944  рр. 
Документи про організацію протиповітряної оборони. Списки обліку 
військовозобов’язаних. Бюджети. Фінансові звіти. Відомості нарахування зарплати. 
 
 
Ф.1051.Примарія комуни Замостя Сторожинецього повіту  
Primăria comunei Zamostea 
Справ :246 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :246 ; 1941-1944 рр. 
Нарис історичного, географічного та економічного стану комуни 
 Звіти про економічний розвиток комуни.  
Списки мешканців. Відомості про склад населення комуни. Бюджети примарії 
 
 
Ф. 1052.Примарія комуни Їжівці Сторожинецього повіту  (нині Ужівці) 
Primăria comunei Igeşti 
Справ :310 ; 1941-1942 рр. 
 
Опис 1 
Справ :281 ; 1941-1942 рр. 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту та претури Сторожинецької волості.  
Плани роботи, бюджети, фінансові звіти комуни. Відомості інвентаризації майна 
мешканців. Справи про надання матеріальної допомоги 



 
Опис 2 
Справ :29  ;1941-1942 рр. 
 Відомості інвентаризації майна мешканців, що виїхали до Німеччини. 
 
 
 
Ф.1053.Примарія комуни Каплівка Хотинського повіту  
Primăria comunei Capu-Luncii 
Справ :221 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :191 ; 1941-1944 рр. 
Документи про проведення вилучення майна у мешканців та організацію примусових 
робіт для населення. Акти обстежень роботи примарії. Списки мешканців комуни. Описи 
майна мешканців. Бюджети. Фінансові звіти примарії. Справи про здавання до оренди  
земельних ділянок. Справа про організацію протиповітряної оборони. 
 
 
Опис 2 
Справ :30 ; 1941-1944 рр 
Списки торгівельних та промислових підприємств. Документи з організації примусових 
робіт. Фінансові звіти. Бюджети. Листування з претурою Хотинської волості про роботу 
школи, комітетів з боротьбі с релігійними сектами, про роботу будинків культури. 
 
 
Ф.1054.Примарія комуни Кельменці Хотинського повіту  
Primăria comunei Celmenеţi 
Справ :85 ; 1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 84 ; рр. 
Бюджети. Фінансові звіти. Документи про витрату коштів. Аркуші обліку селянських 
господарств. 
 
Опис 2 
Справ : 1  ; 1941 р. 
 Документи про проведення інвентаризації майна мешканців, що виїхали до 
Німеччини. 
 
 
Ф.1055.Примарія комуни Мошанець Хотинського повіту  
Primăria comunei Moşaneţi 
Справ :24 ; 1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 24; 1941-1943 рр. 
Статистичні звіти з економічного розвитку комуни.  



Списки мешканців. Фінансові звіти. 
 
 
Ф.1056.Примарія комуни Рашків Хотинського повіту  
Primăria comunei Raşcov 
Справ :85 ; 1941-1944 рр. 
 
 
Опис 1 
Справ :85 ; 1941-1944 рр. 
Рішення примарії. Акти перевірок діяльності примарії. Описи майна мешканців комуни. 
Справа про організацію протиповітряної оборони. Списки обліку військовозобов’язаних. 
Фінансові звіти. Бюджети примарії 
 
 
Ф.1057. Примарія комуни Ходорівці Хотинського повіту  
Primăria comunei Hodorăuţi 
Справ : 25 ; 1942-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 25 ; 1942-1944 рр. 
Списки мешканців комуни з зазначенням наявності земельних ділянок. Бюджети примарії. 
Фінансові звіти. 
 
 
Ф.1058. Примарія комуни Шебутинці Хотинського повіту  
Primăria comunei Şebutineţi 
Справ :145 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :142 ; 1941-1944 рр. 
Відомості про реквізицію транспортних засобів у мешканців. Акти передачі до оренди та 
продажу майна вилученого владою. Справи про надання допомоги родинам 
військовослужбовців. 
 
Опис 2 
Справ :1 ; 1941-1944 рр. 
Списки мешканців комуни, які купили  худобу у влади 
 
Опис 3 
Справ :2 ; 1941 р. 
Акти приймання зброї у радянських військовослужбовців.  
Списки населених пунктів Секурянської волості 
 
 
 



Ф.1059.Примарія комуни Корчівці Сторожинецього повіту  
Primăria comunei Corceşti 
 Справ :5 ; 1938-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :5 ; 1938-1940,1941-1944 рр. 
Список військовозобов’язаних.  
Журнал обліку мешканців.  
Журнал реєстрації документів 
 
 
Ф.1060. Поліцейський  загін с. Адинката (нині Глибока) 
Сторожинецького повіту  
 Detaşamentul de poliţie Adâncata judeţul Storojineţ 
Справ :27  ; 1941-1944  рр. 
 
Опис 1  
Справ :26  ; 1941-1944 рр. 
Плани робіт загону по збору інформації. 
Звіти та відомості про залізогвардійський та  український націоналістичний рухи. 
Списки членів ОУН та членів румунської партії «Залізна гвардія». 
 
 
Опис 2  
Справ :1  ; 1942-1944 рр. 
Справа з нагляду за легіонерським рухом на території діяльності загону 
 
 
Ф.1061.Жандармський залізничний пост м.Чернівці  
Postul de jandarmi la gara Cernăuţi 
Справ : 2 ; 1941 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 2 ; 1941 рр. 
Листи з концентраційних таборів, надіслані родинам та знайомим 
 
 
Ф.1062. Кельменецький змішаний суд 
Judecătoria mixtă Chelmenţi(Chilieni) 
 Справ :1410 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :1366 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники, накази, розпорядження, рішення, інструкції Міністерства юстиції, вищих 
судових органів  про ведення діловодства і збереження судової таємниці, збільшення 
розміру штрафів і податків,  організацію громад, ліквідацію в’язниць  при повітових 
судах, проведення виборів, порядок реєстрації нерухомого майна, заборону залучення 
громадян єврейського походження до роботи у судових органах, звільнення службовців 



судових органів від військової повинності (1942р.), введення цензури на друк, 
конфіскацію газет, журналів, брошур і листівок.  
Справи про встановлення батьківства, опіки над неповнолітніми дітьми, майном 
недієздатних громадян, за позовами торговельних і промислових підприємств, 
комерсантів про стягнення боргів, затвердження договорів купівлі-продажу земельних 
ділянок.  
Листування з вищими  судовими органами з питань адміністративно-  господарської 
діяльності. 
Журнали, книги реєстрації цивільних і карних справ, вхідної та вихідної кореспонденції. 
Рішення судів з  карних  справ.  
Алфавітні покажчики.   
Нотаріальні акти і документи засвідчені судами. 
 
Опис 2  
Справ :44 ; 1941-1944 рр. 
Журнали, книги реєстрації цивільних і карних справ, вхідної та вихідної кореспонденції. 
Рішення судів з  карних  справ.  
 
 
Ф.1063.Нотаріус Рудковський Йозеф в м. Вижниця  
Notar Rudkowski Joseph in Wisznitz 
Справ : 253 ; 1860-1899 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 253 ; 1860-1899рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвідчені акти.    

 
 
Ф.1064. Друкарня „Митрополитул Сільвестру” в м. Чернівці  
Tipografia „Mitropolitul Silvestru”, Cernăuţi 
Справ : 10 ; 1942-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 10 ; 1942-1944 рр. 
Акти про передачу Директоратом національної економіки, друкарського інвентарю 
керівництву друкарні  „Митрополітул Сільвестру” (1942). Угоди з власниками книгарень 
„Глобус”, „Прінчіпеле Мірча”,   „Луміна попорулуй” (1943-1944), про поставку 
підручників і навчальної літератури. Виправдовуючі фінансові документи про 
використання друкарнею коштів на друкарські потреби і доставку друкарських видань 
замовникам (1942-1944). Книга обліку надрукованих підручників і навчально-освітньої 
літератури (1943).  
 
 
Ф.1065.Нотаріус Векслер Карл в м. Чернівці 
Notar Wexler Carl in Czernowitz 
Справ : 623 ; 1863-1906рр. 



 
Опис 1 
Справ : 623; 1863-1906 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Протоколи про боргові, майнові та сімейні відносини.  

Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвідчені акти.    

 
 
Ф.1066. Чернівецький дитячий будинок 
Centrul pentru ocrotirea copiilor Cernăuţi 
Справ :327 ; 1938-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :115 ; 1938-1940,1941-1944 рр. 
Листування з Міністерством охорони здоров’я Румунії про виділення коштів на 
харчування та лікування дітей, придбання необхідного інвентарю, постільної білизни 
(1938).  
Протоколи про прийом дітей на виховання в дитячий будинок (1938-1940, 1941-1944).  
Медичні картки дітей (1938-1940, 1941-1944).  
Особисті справи вихованців дитячого будинку 1938-1940, 1941-1942.  
Матеріали (протоколи, анкети) про передану на виховання мешканцям  Буковини дітей 
сиріт (1938-1940, 1941-1943). Фінансові звіти 
 
 
Опис 2 
Справ : 212; 1938-1942 рр. 
Матеріали (протоколи, анкети) про передану на виховання мешканцям  Буковини дітей 
сиріт (1938-1940, 1941-1942).  
Акти приймання дітей на утримання та виховання у дитячому будинку. Фінансові звіти. 
Документи про витрату коштів 
 
 
Ф.1067. Чернівецька міська єврейська лікарня єврейської міської релігійної 
громади м. Чернівці 
Справ : 13 ; 1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 13; 1941-1943 рр. 
Історії хвороби пацієнтів. Матеріали про встановлення фактів смерті хворих.          
 
 
Ф.1068. Чернівецьке лісництво м. Чернівці 
Ocolul silvic Cernăuţi 
 
Справ :245 ; 1941-1944 рр. 



 
Опис 1 
Справ :245 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники та накази автономного управління державних лісів у м. Бухарест з питань  
збору насіння лісних культур та проведення робіт з лісонасаджень. Кошториси на 
проведення робіт   з лісонасаджень. 
Фінансові звіти за 1942-1944рр. Звіти про роботу лісництва.  
Акти оцінки лісоматеріалів та перевірок  лісних дільниць.  
Бюджет на 1942-1944рр.  
Листування з лісними дільницями про проведення інвентаризації майна. 
 
 
Ф.1069. Лісництво у комуні Адинката (нині Глибока ) Сторожинецького 
повіту 
Ocolul silvic în comuna Adâncata judeţul Storojineţ 
Справ :7 ; 1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ :7 ; 1941-1943 рр. 
Кошторис на проведення робіт з обладнання розсадників на 1942-1945 рр. Бюджет на 
1942-1943 рр.  
Фінансові звіти про витрачені кошти на придбання палива.  
Акти встановлення фактів крадіжок та порубок лісу мешканцями комун. Опис наявності 
лісоматеріалів у лісництві станом на 31 березня 1943 р. 
 
 
 
Ф.1070. Лісництво “Уніря” у комуні Романківці Хотинського повіту 
Ocolul silvic "Unirea" în comuna Romancăuţi judeţul Hotin 
Справ :14 ; 1941-1944  рр. 
 
Опис 1 
Справ : 13; 1941-1944 рр. 
Інструкції автономного управління державних лісів у м.Бухарест.  
 Кошториси на проведення робіт з лісонасаджень. 
Фінансовий звіт за 1942р. 
Листування з ХІІ-ою окружною лісною дирекцією про прийом на роботу мешканців 
комун. 
 
Опис 2 
Справ : 1; 1941 р. 
Список працівників лісництва 
 
 
 
Ф.1071. Іванківецьке (Яноуцьке) лісництво у комуні Іванківці Хотинського 
повіту 
Ocolul silvic Ivancăuţi (Ianăuţi) în comuna Ianăuţi judeţul Hotin 



 
Справ :5 ; 1941-1943рр. 
 
Опис 1 
Справ :2 ; 1941-1942 рр. 
Програма та кошторис на проведення робіт з лісорозробок. 
Інвентарні описи та акти інвентаризації майна лісництва. 
Журнал обліку відпрацьованих днів на порубці лісу мешканцями комун. 
 
Опис 2 
Справ :3 ; 1942-1943 рр. 
Списки військовозобов’язаних 
 
 
Ф.1072. Сторожинецьке повітове фінансове управління 
Administraţia financiară a judeţului Storojineţ 
Справ : 43; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 43; 1941-1944 рр. 
Циркуляри управління про порядок складання річних звітів податковими відділами.  
Протоколи інспекційних перевірок фінансової діяльності податкових відділів комун 
повіту. 
Акти інвентаризації майна, яке перейшло у власність румунської влади.  
Документи  на виплати грошових допомог та пенсій службовцям.  
Заяви жителів комун про зменшення  податків. 
Листування з Міністерством фінансів про перевірку фінансових звітів, перерахування 
грошей на виплату заробітної плати службовцям.  
Відомості на виплату заробітної плати робітникам, службовцям промислових підприємств 
та грошової допомоги сім’ям мобілізованих в армію.  
Списки та особові справи агентів комун повіту. 
 
 
 
Ф.1073. Цукровий  завод  у  с. Хрещатик  Чернівецького  повіту 
Fabrica de zahăr în s. Crişceatic judeţul Cernăuţi 

 Справ :130 ; 1941-1943  рр. 
 
Опис 1 
Справ :129 ; 1941-1943 рр. 
Відомості про укладання  договорів з мешканцями комун на поставку цукрового буряку. 
Фінансові звіти за 1941−1942рр. 
Списки робітників та службовців.   
 
Опис 2 
Справ :1 ; 1942 р. 
Звіти про виплату заробітної платні 
 



 
Ф.1074. Державний цукровий завод „Зарожень” у комуні Зарожани   
Хотинського повіту 
Fabrica de zahăr "Zarojeni" din comuna Zarojeni judeţul Hotin, exploatată 
de stat 
Справ : 179 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 110 ; 1941-1944 рр. 
Протоколи засідань правління заводу. 
Плани посіву цукрового буряку у комунах повіту на 1941−1943 рр.  
Книга обліку випуску цукру.  
Бюджети та фінансові звіти (1942−1943).  
Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям. 
Список робітників та службовців.  
 
Опис 2 
Справ : 13 ; 1941-1944 рр. 
Аркуші обліку посівної площі цукрового буряка у мешканців комун Буковини. 
 
Опис 3 
Справ : 56 ; 1941-1943 рр. 
Протоколи засідань правління заводу. Звіти про виробництво цукру. Списки мешканців. 
Фінансові віти 
 
 
Ф.1075. Акціонерне товариство  хіміко−металургійного заводу "Тером" 
інженерів Л.Сэвяну,  О.Мєнеску та СО м. Чернівці 
Societate  pe acţiuni a uzineі chimico-metalurguce "Terom" a inginerilor L. 
Săveanu, Al. Mănescu şi C0 în Cernăuţi 
 Справ : 24 ; 1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 24 ; 1941-1943 рр. 
Обіжники Директорату праці та соціального страхування з питань надання відомостей про 
кількість жінок, працюючих на заводі, порядок надання відпусток. 
Паспорт заводу. 
Листування з фірмами про постачання сировини.  
Відомості про роботу заводу за 1942-1943 рр.  
Касові журнали. 
Списки робітників та службовців.    
 
 
Ф.1076. Приватнa ткацька фабрика "Цєсеторія мєканіке" інженерів 
Д.Попеску та Д.Сурду м. Чернівці 
Fabrica de tricotaje„Ţesătoria mecanică" a  injinerilor D.Popescu şi D.Surdu 
în Cernăuţi 
Справ :28 ; 1941-1944 рр. 



 
Опис 1 
Справ : 26; 1941-1944 рр. 
Протоколи перевірок роботи фабрики. 
Паспорт фабрики.   
Фінансовий звіт за грудень 1942р. 
Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям. 
Списки робітників та службовців 
 
Опис 2 
Справ :2 ; 1942-1943 рр. 
Справа з організації протиповітряної оборони на фабриці . Касовий журнал 
 
 

Ф.1077. Румунське акціонерне товариство з експлуатації трикотажно-
панчішної фабрики "Трикотанія” м.Чернівці 

Societatea anonimă română pentru exploatarea fabricii de tricotaje şi ciorapi 
"Tricotaniа” în Cernăuţi 
Справ :68 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :67 ; 1941-1944 рр 
Заява І.Дінеску про оренду та початок роботи трикотажного цеху.  
Відомості на виплату заробітної плати.    
Списки робітників та службовцівта. 
 
Опис 2 
Справ :1 ;1943 р. 
Справа з організації протиповітряної оборони на фабриці 
 
 
 
Ф.1078. Приватна трикотажно-ткацька фабрика інженера Аурела Воронка 
м.Чернівці 
Fabrsca de tricotaje şi ţesătorie a injinerului Aurel Voronca în Cernauţi 
Справ :2 ; 1942-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 2 ; 1942-1944 рр. 
Касовий журнал за 1942р.  

Анкети та списки спеціалістів єврейської національності, звільнених від примусових 
робіт. 

 
 
Ф.1079. Акціонерне товариство з експлуатації ґудзикової фабрики 
"Рекорд" інженерів Б. Іонеску, А.Труняну та СО в м.Чернівці 



 Societate in nume colectiv pentru exploatarea făbricii de nasturi "Record" a 
a  injinerilor B.Ionescu, A.Trunianu şі СО , Cernăuţi 
Справ : 67 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :44 ; 1942-1944 рр 
Відомості про капіталовкладення ,витрачання сировини, кількість працівників.  

Листування з фірмами про забезпечення сировиною.  

Фінансові звіти. Звіти про кількість випущеної продукції. 

Списки робітників та службовців.  

 
Опис 2 
Справ :23 ; 1941-1944 рр. 
Листування з фірмами про забезпечення сировиною 
 
 
Ф.1080. Початкова змішана державна школа комуни Мендиківці 
Хотинського повіту 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Mendicăuţi  
Справ :1 ; 1942-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1942-1943 рр. 
Відомості про успішність та відвідування учнів 
 
 
Ф.1081. Колективне товариство інженерів Шандру О., Константинеску 
К. та СО "Тіваро" з експлуатації заводу емальованих, пакувальних, 
металевих та  хімічних   виборів   у  с. Ленківці  - м.Чернівці 
 Societate in nume colectiv "Тivaro" injinerilor Şandru A., Constantinescu C. 
şi CO . Fabrica de articole emailate, ambalaje metalice şi produse chimice 
Cernauţi−Lenţeşti  
Справ : 109 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 96 1941-1944; рр. 
Обіжники Директорату праці  та національної економіки про надання відомостей з  

питань витрати  коштів на придбання устаткування та утримання робітників і службовців. 

Паспорт заводу (1941).  

Звіти про випуск продукції (1943). 

Листування з підприємствами про придбання сировини. 

Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям. 



 
Опис 2 
Справ :13 ; 1942-1944 рр. 
Доповідна записка губернатору Буковини про стан та роботу підприємства. 
 Списки працівників. Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям. 
 
 
Ф.1082.Румунське колективне товариства з експлуатації фабрики виробів 
з срібла "Аржєнта" власників І.Чімпоя та Е.Хотінчану м.Чернівці 

Fabrica de arjintărie "Arjenta" Societate în nume colectiv s.î.n.c. I.Cimpoi şi 
E.Hotinceanu în Cernăuţi,  

Справ :1 ; 1942-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1942-1943  рр. 
Списки робітників та службовців фабрики.  
 

 
Ф.1083.Румунське акціонерне колективне товариство з обмеженою 
відповідальністю з експлуатації фабрики по виробництву оцту та гірчиці 
„Кокошул Буковиней” м. Чернівці 
Societatea în nume colectiv (s. î. n. c.) Fabrica de oţet şi muştar „Cocoşul 
Bucovinei”, Cernăuţi 
Справ : 33 ; 1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 33 ; 1941-1943 рр. 
Обіжники Директорату  національної економіки про представлення прейскурантів цін та 
експонатів для проведення виставки  в м. Бухаресті (1942). 
  Відомості про кількість виробленої продукції та наявності сировини (1941−1942).  
Акти перевірки фінансової діяльності фабрики за 1941−1942 рр.  
Списки робітників та службовців (1942−1943). 
 
 
Ф.1084.Румунське акціонерне колективне товариство з експлуатації 
пивоварного  заводу "Баварія" інженерів І.Протопопеску та К.Копецького  

Fabrica de bere "Bavaria", exploatată de injinerii I. Protopopescu şi 
Constantin Copeţchi, societate în nume colectiv în Cernăuţi 
Справ :4 ; 1942-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ :4 ; 1942-1943 рр. 
Листування з Директоратом національної економіки,  Палатою торгівлі та промисловості 
м. Чернівці про звільнення від мобілізації в армію робітників,  спеціалістів, 
постачальників, надання відомостей про кількість робітників.  
Місячні звіти про залишки сировини.  



Списки робітників та службовців. 
 
 
Ф.1085.Філія румунського акціонерного товариства "Контінентала" з 
торгівлі виробами із заліза  в м.Чернівці 
Sucursala societăţii  pe acţiuni "Continentala" pentru comerţul fierului în 
Cernăuţi 
Справ :14 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :14 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники про наявність на складі паливних матеріалів.Листування з підприємствами    
про забезпечення виробами  із заліза. Фактури на відвантажені товари. 
 
 
Ф.1086.Приватні підприємства І.Філіпеску "Ферокомерц" з торгівлі 
виробами  із заліза в  м.Чернівці 

Întreprinderile lui I. Filipescu "Fercomerţ" pentru comerţ cu articole din fier 
în Cernăuţi 
Справ : 3 ; 1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 3 ; 1941-1943 рр. 
Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям за 1942-1943рр.  
Тарифні розцінки на вироби  із заліза. 
 
 
Ф.1087.Філія румунського акціонерного товариства "Універсал-Транспорт" 
м. Чернівці 
Societate română anonimă "Universal-Transport", sucursală în Cernăuţi 
Справ :18 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 18; 1941-1944  рр. 
Договори укладені з фірмами на перевезення товарів залізницею. 
Листування з промисловими та торговельними підприємствами про виконання замовлень 
на перевезення товарів.  
Інвентарні описи майна філії. 
Фінансовий звіт за серпень місяць 1942 р. 

Відомості на виплату заробітної  плати робітникам та службовцям. 

 
 
Ф.1088.Приватновласницькі хіміко-фармацевтичні об'єднанні 
лабораторії "ЛAФАР-TIЛІЯ" доктора Георгія Бэлэчяну м. Чернівці 
"L.A.F.A.R.-TILIA"-laboratoare chimico-farmaceutice reunite a doctorului 
G. Bălăceanu în Cernăuţi 



Справ : 22 ; 1942-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 21 ; 1942-1944 рр. 
Акти оподаткування та перевірки стану лабораторії за 1943 р. 
 Відомості на виплату заробітної плати   робітникам та службовцям за 1942-1943 рр. – 
Списки робітників та службовців (1942-1943);  
Списки мешканців комуни з вказівкою кількості проданої сировини лабораторіями.  
Журнал реєстрації прибутків та видатків за 1939, 1942-1944рр.  
 
Опис 2  
Справ : 1 ; 1943-1944 рр. 
Справа про організацію протиповітряної оборони 
 
 
Ф. 1089.Магазин бакалійних та галантерейних товарів Петра Глушку 
м.Чернівці 

Мagazin de coloniale şi fructe en gros şi detail Petru Gluşcu în Cernăuţі 
Справ :7 ; 1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ :7 ; 1941-1943 рр. 

Заява Петра Глушку про надання дозволу на відкриття 
магазину.  
Листування з фірмами про постачання товарів.  
Касові журнали за 1942-1943 рр. 
Список робітників та службовців. 
 
 
Ф.1090. Чернівецький повітовий зоотехнічний санітарно-ветеринарний 
відділ м. Чернівці 
Serviciul zootehnic şi sanitar-veterinar al judeţului Cernăuţi 
Справ : 35 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 35 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники зоотехнічного санітарно-ветеринарного інспекторату про порядок розведення 
племінної худоби.  
Протоколи інспекційних перевірок  санітарного стану худоби.  
Відомості про наявність у мешканців комун худоби за категоріями.  
Звіти про діяльність ветеринарної дільниці у комуні Лужани.    
 
 

Ф.1091.	Нотаріус	Бубенік	Іон	в	м.	Чернівці	

Notar Ion Bubenic în or. Cernăuţi 
Справ :173 ; 1942-1944 рр. 



 
Опис 1 
Справ :173 ; 1942-1944 рр. 
Нотаріально - засвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна, 
вексельні протести, свідоцтва про закінчення вищих та середніх учбових закладів, 
початкових та професійних шкіл, свідоцтва та патенти на право практикувати  за фахом, 
на оренду та наймання помешкань, залишених жителями, які виїхали до Німеччини та 
вислані до таборів.    

Копії доручень на одержання іншими особами грошових вкладів в ощадбанках,  грошей в 
державних установах та від приватних осіб,  товарів.  

Копії дарчих актів. 

Виписки з актів громадянського стану про народження, шлюб, смерть, національність та 
етнічне походження.  
Свідоцтва мешканців єврейського походження на право проживання.   
 

 
Ф.1092.Хіміко-технічна фабрика власника інженера Думітру  Попеску 
(колишня фабрика „Кулі”) м. Чернівці 
Fabrica chimico-tehnică inginerului Dumitru Popescu (fosta fabrică „Culi”) 
în Cernăuţi 
Справ : 27 1942- 1944; рр. 
 
Опис 1 
Справ : 27 ; 1942- 1944 рр. 
Обіжники Директорату національної економіки, Директорату праці та соціального 
страхування, Префектури Чернівецького повіту про представлення відомостей  про назву 
підприємства, його власника, кількості робітників та службовців, капіталовкладень, 
прийняття мір по вивозу устаткування фабрики та робітників в Румунію у зв’язку з 
наближенням лінії фронту. 
  Доповідна записка про роботу фабрики та її робітників.  
Відомості про кількісний та національний склад робітників та службовців фабрики.  
Відношення промислових та торговельних фірм про поставку товарів. Рішення каси 
соціального   страхування про накладення штрафів на адміністрацію фабрики за 
порушення законів про страхування. 
 Акти накладення штрафів на власника фабрики за порушення законів про податки, 
затвердження цін на продукцію фабрики, перевірки дотримання законів про страхування 
та санітарний стан. 
 Список робітників єврейської національності, працюючих на фабриці (1942−1943).       
 
 
Ф.1093.Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю з 
експлуатації заводу по виробництву пресованих дріжджів та спирту 
"Лєнцєшть" у комуні Нижні  Ленківці Чернівецького повіту 

Societate cu răspundere limitată pentru exploatarea fabricii de drojdie 
presată şi de spirt "Lenţeşti" în comuna Lenţeşti de Jos judeţul Cernăuţi  
Справ :3 ; 1942-1943 рр. 



 
Опис 1 
Справ :3 ; 1942-1943 рр. 
Лист до губернатора провінції Буковини про зменшення орендної плати  та видачі дозволу 
на продаж дріжджів. 
Листування з торговельними фірмами про постачання сировини. 
 
Ф.1094. Лісництво у комуні Клішківці Хотинського повіту 
Ocolul silvic în comuna Clişcăuţi judeţul Hotin 
Справ : 172 ; ; 1941-1944 рр. 
Опис 1 
Справ :169 ; 1941-1944рр. 
Постанови Міністерства національної економіки та Губернаторства провінції Буковина 
про порядок складання відомостей з експлуатації лісних ділянок. 
Підписні аркуші робітників та службовців із збереження державної таємниці. Звіти про 
роботу лісництва за 1942-1944рр. 
Акти встановлення фактів крадіжок та порубок лісу мешканцями.  
Фінансові звіти за 1941-1944рр.  
Бюджети на 1942-1943рр. 
Програма та кошторис на проведення робіт з реалізації лісоматеріалів. 
Відомості про проведення робіт з лісонасаджень. 
 
Опис 2 
Справ :3 ; 1941-1943 рр. 
Касові журнали 
 
 
Ф.1095. Лісництво у комуні Колінківці Хотинського повіту 
Ocolul silvic în comuna Colincăuţi judeţul Hotin 
Справ :98 ; рр. 
 
Опис 1 
Справ : 91 ; 1941-1944 рр. 
Накази автономного управління державних лісів у м. Бухарест про розподіл лісництв на 
лісні ділянки. 
Підписні аркуші  робітників та службовців із збереження державної таємниці. 
 Матеріали з керівництва та контролю за лісорозробоками. 
Програми та кошториси на проведення робіт по лісорозробкам на 1942р. 
Фінансові звіти за 1942-1944рр.  
Акти встановлення фактів крадіжок та порубки лісу мешканцями комун. 
Проект бюджету на 1942-1943рр. 
 
Опис 2 
Справ :7 ; 1940-1943 рр. 
Акти перевірок стану лісових ділянок Касові книги 
 
 
Ф.1096. Початкова змішана державна школа в комуні Малий Кучурів 
Чернівецького повіту 



 Şcoala primară mixtă de stat în comuna Cuciur Mic 
Справ :1 ; 1942-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1942-1943 рр. 
Журнали обліку успішності учнів IV класу. 
 
 
Ф.1097. Експертно - дослідницька станція рибного господарства у комуні 
Ставчани Чернівецького повіту 
Staţiunea experimentală piscicolă Stăuceni, judeţul Cernăuţi 
 
Справ :23 ; 1942-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :23 ; 1942-1944 рр. 
Листування з Директоратом землеробства та державного майна, дослідницькою станцією 
розвитку рибного господарства у м. Чернівці про розведення та продаж риби.  
Фінансовий звіт за 1943-1944рр.  
Схеми укріплення ставків та водоймищ.  
Бюджет на 1943-1944рр. 
Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям 
 
 
Ф.1098.Жандармський пост у с.Берестя Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Berestea 
Справ :1 ; 1942 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1942 р. 
Слідчі справи 
 
 
Ф.1099. Жандармський пост у с.Виженка Сторожинецього повіту    
Postul de jandarmi Vijnicioara 
Справ :1 ; 1942 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1942 р. 
Слідчі справи 
 
 
 
Ф. 1100.Жандармський пост у с.Ярівка Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Hajdău 
Справ :1 ; 1941р. 



 
Опис 1 
Справ :1 ; 1941р. 
Слідчі справи 
 
 
Ф.1101Жандармський пост у с.Кам'яна Чернівецького повіту   
Postul de jandarmi Camena 
Справ : 1; 1943 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1943 р. 
Протокол про правопорушення 
 
 

Ф.1102.Жандармський пост у с.Дарабани Хотинського повіту   

Postul de jandarmi Darabani 

 Справ :3 ;1941-1942 рр. 
 
Опис 1 
Справ :2 ;1941 рр. 
Слідчі справи з обвинувачення мешканців комуни у комунистічної  діяльності 
 
Опис 2 
Справ :1 ;1942 рр. 
Доповідна записка про поведінку мешканця комуни у 1940-1941 рр. 
 
 
Ф.1103.Жандармський пост у с.Грозинці Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Grozniţa 
Справ :1 ; 1942 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1942 р. 
Слідча справа про діяльність членів баптистської церкви 
 
 

Ф.1104.Жандармський пост у с.Рукшин Хотинського повіту  

Postul de jandarmi Rucşin 

 Справ :2 ;1941 р. 
 
Опис 1 
Справ :2 ; 1941 р. 
Слідча справа з обвинувачення мешканця комуни у комунистічної діяльності 



 
 
Ф.1105.Жандармський пост у с.Мамалига Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Mamaliga 
Справ :6 ;1941 р. 
 
Опис 1 
Справ :6 ;1941 р. 
Слідчі справи з обвинувачення мешканців комуни в співпраці з органами радянської 
влади. 
 
 
Ф.1106.Жандармський пост у с.МошанецьХотинського повіту   
Postul de jandarmi Moşaneţi 
Справ :5 ; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ :5 ; 1944 р. 
Слідчі справи з обвинувачення  мешканців комуни в співпраці з радянськими органами. 
 
 
Ф.1107.Жандармський пост у с.Вартиківці Хотинського повіту   
Postul de jandarmi Varticăuţi 
Справ :6 ; 1942 р. 
 
Опис 1 
Справ :6 ; 1942 р. 
Слідчі справи про діяльність членів баптистської церкви 
 
 
Ф.1108.Жандармський пост у с.Росошани Хотинського повіту   
Postul de jandarmi Rosoşani 
Справ :1 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1941-1944 рр. 
Слідчі справи про діяльність членів баптистської церкви 
 
 
Ф.1109.Жандармський пост у с.Бабин Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Babin 
Справ :1 ; 1942 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1942 р. 
Заяви мешканців про надання дозволів на перебування у комуні 
 



 
Ф.1110.Жандармський пост у с.Долиняни Хотинського повіту   
Postul de jandarmi Dolineni 
Справ :3 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :3 ; 1941-1944 рр. 
Слідчі справи про діяльність активістів радянської влади. 
 
 
Ф.1111. Жандармський пост у с.Хряцька Дорохойського повіту  
Postul de jandarmi Hreaţca 
Справ :1 ; 1941 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1941р. 
Рапорти керівництва посту про події у комуні 
 
 
Ф.1112.Жандармський пост у с. Кельменці Хотинського повіту   
Postul de jandarmi Chilieni 
Справ :3 ; 1923,1941 рр. 
 
Опис 1 
Справ :3 ; 1923,1941 рр. 
Слідчі справи. Ордера на арешт мешканців. 
 
 
Ф.1113.Жандармський пост у с. Чорний Потік Чернівецького повіту   
Postul de jandarmi Părăul Negru 
Справ :1 ; 1942 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1942 р. 
Справи з обвинувачення мешканки с. Онут  Бучорат М. в  образі Запаринюк Д. 
 
 
Ф. 1114.Жандармський пост у с.Дубівці Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Dubăuţi 
Справ : 2 ; 1939,1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 2; 1939,1943 рр. 
Протоколи розслідування факту втечі з табору польських підданих. Справи з 
обвинувачення мешканця комуни  в порушенні громадського порядку 
 
 



Ф.1115. Чернівецька повітова земельна палата м. Чернівці 
Camera agricolă a judeţului Cernăuţi 
Справ :4 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :4 ; 1941-1944рр. 
Звіти про роботу палати. Відомості про засіяні сільськогосподарськими культурами 
площі.  
Відомості на виплату заробітної плати робітникам.  
 
 
Ф.1116. Філія румунського акціонерного товариства з міжнародних 
перевезень "Ганса Ромине" м. Чернівці 
Societate română anonimă pentru transporturi internaţionale "Gansa 
Română" în Cernăuţi, sucursală 
Справ : 17; 1942-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 17 ; 1942-1943 рр. 
Розпорядження товариства з міжнародних перевезень у м. Бухаресті про надання 
пояснюючої записки  до касового звіту.  
Повідомлення про кількість експортованих товарів через прикордонний пункт у комуні 
Оршівці.  
Фактурні накладні. 
 
Ф.1117.Жандармський пост у с.Думбрава де Сус (Верхня Діброва) 
Сторожинецього повіту    
Postul de jandarmi Dumbrava de Sus 
Справ :1 ;1942 р. 
 
Опис 1 
Справ : 1; 1942 р. 
Справа з обвинувачення мешканки комуни  в підробці документів 
 
 
Ф.1118. Румунське акціонерне товариство "Індустрія де кєрєстя" з 
експлуатації лісопильного заводу м. Чернівці 
Societate anonimă română "Industria română de cherestea"  pentru 
exploatarea fabricei de cherestea în Cernăuţi 
Справ : 17 ; 1942-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 17 ; 1942-1943 рр. 
Обіжники Директорату праці та соціального забезпечення з надання відомостей про 
кількість робітників та наказ про утримання податків з заробітної плати польських 
робітників-біженців (1943).  
Відомості про наявність на заводі   адмінстративного та технічного персоналу за  
національной ознакою, на виплату заробітної плати робітникам та службовцям (1943). 



Списки робітників та службовців 
 
 
Ф.1119.Акціонерне товариство "Фабрика ковбасних виробів” 
С.Подзудека. Філія  бухарестської   фабрики   з   виготовлення   ковбас  та  
м’ясних  консервів С. Подзудека  у  м. Чернівці 
Industria cărnii S.Podsudek S.A. Fabrica de mezeluri, şunca şi conserve în 
Bucureşti. Filiala fabricei de mezeluri, şuncă si conserve Stanislaus Podsudek, 
S.A. în Cernăuţi 
Справ : 7 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 7 ; 1941-1944 рр. 
Виписка з офіційного вісника "Моніторул Офічіал" про прийняття румунського 
підданства власником фабрики Станіслаусом Подзудеком (1942). 
Акти перевірки санітарного стану підприємства (1943). 
Списки робітників та службовців (1941-1944). 
 
 
Ф. 1120. Початкова  змішана державна школа в комуні Чудей 
Сторожинецького повіту   
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Ciudei-Centru judeţul Storojineţ 
Справ :8 ; 1929-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :3 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники та інструкції ХІV Окружного шкільного інспекторату, Сторожинецького 
шкільного інспекторату, Директорату освіти та культів про організацію учбового та 
фахового процесу , проведення перевірки роботи учителів та шкільних їдалень. Табелі та 
журнали обліку успішності учнів. 
 Особові листки учнів. 
 
Опис 2 
Справ :5; 1929-1943; рр. 
Обіжники та інструкції ХІV Окружного шкільного інспекторату, Сторожинецького 
шкільного інспекторату, Директорату освіти та культів про організацію учбового та 
фахового процесу , проведення перевірки роботи учителів та шкільних їдалень. 
 Табелі та журнали обліку успішності учнів. 
 
 
Ф.1121.Жандармський пост у с.Іванівці Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Ianouţi 
Справ :1 ; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1944 р. 
Слідча справа з обвинувачення мешканця комуни в крадіжки 
 



 
Ф.1122.Жандармський пост у с.Думбрава де Жос (Ніжня Діброва) 
Сторожинецього повіту    
Postul de jandarmi Dumbrava de Jos 
Справ :1 ; 1943 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ;1943 р. 
Слідча справа з обвинувачення мешканців комуни у ухилянні від постачання вовни. 
 
Ф.1123.Секція жандармерії в комуні Данківці Хотинського повіту  
Secţia de jandarmi în comuna Dancăuţi 
Справ :2 ; 1943р. 
 
Опис 1 
Справ :2 ;1943 р.  
Справа з розгляду заяви мешканця комуни про звільнення з концтабору. Списки 
жандармів секції 
 
 
Ф.1124.Жандармський пост у с.Вашківці Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Vaşcăuţi 
Справ :1 ; 1943 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1943 р. 
Слідчі справи з обвинувачення громадян в ухилянні від військової служби. 
 
 
Ф.1125.Жандармський пост у с.Суховерхів Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Suveica 
Справ :1 ;1942 рр. 
 
Опис 1 
Справ :1 ;1942 рр. 
Протокол розслідування факту обвинувачення мешканця комуни в шахрайстві 
 
 
Ф.1126.Жандармський пост у с.Гріманкауци Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Grimancăuţi 
Справ :1 ; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ : 1;1944 р. 
Слідча справа з обвинувачення мешканця комуни у комунистічної діяльності 
 
 



Ф. 1127.Жандармський пост у с.Михальча Чернівецького повіту   
Postul de jandarmi Mihalcea 
Справ :2 ; 1942 р. 
 
Опис 1 
Справ :2 ; 1942 р. 
Списки мешканців комуни підозрюваних в української національної діяльності. Доповідна 
записка керівництва посту. 
 
 
Ф.1128.Жандармський пост у с.Михалкове Хотинського повіту   
Postul de jandarmi Mihalaşeni 
Справ :1 ;1941 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1941 р. 
Слідчі справи 
 
 
Ф.1129.Секція жандармерії в комуні Селятин Радауцького повіту  
Secţia de jandarmi în comuna Seleatin  
Справ :1  ; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ : ; 1944 р. 
Циркуляри поліцейських органів. 
Списки радянських солдат і партизан. 
 
 
Ф.1130.Жандармський пост у с.Колінківці Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Colincăuţi 
Справ :1 ; 1941р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ;1941 р. 
Слідча справа 
 
 
Ф.1131.Жандармський пост у с.Ларга Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Larga 
Справ :2 ; 1941-1942 рр. 
 
Опис 1 
Справ :2 ; 1941-1942 рр. 
Слідчі справи 
 
 



Ф.1132.Жандармський пост у с.Білівці Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Belăuţi 
Справ :1 ; 1941р. 
 
Опис 1 
Справ : 1; 1941 р. 
Слідча справа 
 
Ф.1133.Жандармський пост у с.Челепеуци Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Celepeuţi 
Справ :1 ; 1941р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1941р. 
Слідча справа 
 
 
Ф.1134.Жандармський пост у с.Бояни Чернівецького повіту 
Postul de jandarmi Boian 
Справ: 4:1942-1943  рр. 
 
Опис 1 
Справ :3 ; 1943 р. 
Список членів земельного товариства “Бунн господар” с. Бояни. Справа з обвинувачення 
мешканців комуни в бійці. 
 
Опис 2 
Справ :1 ; 1942 р. 
Заява мешканців комуни про повернення  у власність будинку 
 
 
Ф.1135. Мисливське товариство "Кодрій Герца" Дорохойського повіту 
Societatea de vânătoare „Codrii Herţa” judeţul Dorohoi 
Справ :2 ; 1943р. 
 
Опис 1 
Справ :2 ; 1943 р. 
Заяви жителів Дорохойського повіту про вступ в члени товариства. 

Документи  оренди  земельних ділянок для проведення полювань 
 
 
Ф.1136. Сторожинецький волосний шкільний інспекторат 
Inspectoratul şcolar al plăşii Storojineţ 
Справ :8 ; 1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ :8 ; 1941-1943 рр. 



Обіжники Директората освіти і культів. 
 Статистічні відомості  про успішність учнів та хід учбового процесу.  
Списки вчителів та учнів шкіл. Особові справи учителів. 
 Виправдні документи витрат грошових коштів на адміністративно-господарські потреби. 
Листування з вищими інстанціями і учбовими закладами з адміністративних і 
господарських питань. 
 
 
 
Ф.1137. Хотинський волосний земельний відділ 
Serviciul agricol al  judeţului Hotin 
Справ : 33; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 33 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники, інструкції, рішення та листування про проведення інвентаризації майна, що 
перейшло у власність румунської влади, проведення аукціонів,  оренду земельних ділянок.  
Плани проведення сільськогосподарських робіт. 
Відомості про кількість засіяних земельних площ.  
 
 
Ф.1138. Новоселицький земельний відділ Хотинського повіту 
Serviciul agricol al plăşii Noua Suliţă judeţul Hotin 
Справ : 28 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 28 ; 1941-1944рр. 
Обіжники, акти,  листування з Хотинською палатою землеробства та примаріями комун 
про проведення інвентаризації майна, що перейшло у власність румунської влади.  
Інструкція Міністерства землеробства та державного майна про порядок роботи 
земельних відділів (1942).  
Відомості про оренду земельних ділянок. 
 
 
 
Ф.1139.Герцаївський волосний земельний відділ Дорохойського повіту 
Ocolul agricol al plăşii Herţa judeţul Dorohoi 
Справ : 11 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 11; 1941-1944 рр. 
Обіжники Міністерства землеробства та державного майна.  
Вказівки Дорохойської повітової палати землеробства про складання планів проведення  
сільськогосподарських робіт, інвентаризацію майна, мобілізацію мешканців комун на 
сільськогосподарські роботи.  
Акти інспекційних перевірок земельних відділів примарій комун 
Звіт про роботу відділу за 1941-1942рр.  
Відомості про проведення сільськогосподарських робіт.  
 



 
Ф. 1140. Державний розсадник “Буковина-Ширеуць” в комуні Ширівці 
Хотинського повіту 
Pepiniera "Bucovina-Şirăuţi” în comuna Şirăuţi judeţul Hotin 
Справ : 57; 1938-1940, 1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 45 ; 1938-1940 рр. 
Обіжники та вказівки Міністерства землеробства та сільського господарства, Хотинської 
повітової палати землеробства з питань садівництва, найму робітників та заходах з 
надання агрономічної допомоги землеробам повіту.  
Листування з питань  постачання фруктових саджанців. Акти перевірок роботи 
розсадника. 
Бюджет на 1938-1940рр. та фінансові звіти за 1939-1940рр. 
 
Опис 2 
Справ : 12 ; 1941-1943 рр. 
Бюджет на1941-1942 рр. Листування з питань  постачання фруктових саджанців 
 
 
Ф.1141. Чернівецька школа міського господарства м. Чернівці 
Şcoala urbană de gospodărie, Cernăuţi 
Справ : 24 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 24 ; 1941-1944 рр. 
Журнали обліку успішності учнів, реєстрації прибутків та витрат грошових коштів.  
Особові справи учителів школи.     
 
 
Ф.1142. Козменська (Кіцманська)  агро – рибницька дільниця 
адміністрації православного релігійного  фонду Буковини м. Козмень 
(Кіцмань) 
Ocolul agricol-piscicol Cozmeni al Fondului bisericesc ortodox român în 
Cozmeni  
Справ :19 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :19 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники адміністрації православного церковного фонду Буковини про порядок 
експлуатації лісу, якій належав  дільниці.  

Акти інспекційних перевірок дільниці.  

Журнал реєстрації кількості проданої риби.  

Бюджет на 1943-1944рр.  

Відомості про грошові кошти, витрачені на благоустрій ставів та розведення риби,  
наявність  риби у ставах,  кількість земельних площ дільниці. 



 
 
Ф.1143. Управління рибним господарством Православного релігійного 
фонду Буковини у комуні Козмень (Кіцмань) 
Administraţia eleşteelor fondului bisericesc ortodox din Bucovcina în comuna 
Cozmeni 
Справ : 15; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 15 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники православного церковного фонду про рибальство. 
Бюджети на 1942-1943рр. 
Відомості про розведення, наявність та продаж риби за 1941-1942рр., придбання 
необхідного інвентарю, на виплату заробітної плати робітникам та службовцям. 
Списки службовців та технічних робітників.  
 
 
Ф.1144. Мисливський інспекторат Буковини м.Чернівці 
Inspectoratul economiei vânatului în Cernăuţi 
Справ : 41 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 41 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники та директивні вказівки Міністерства землеробства та державного майна, 
митрополії Буковини, Губернаторства провінції Буковина та Комендатури ІV-го 
військового корпусу про порядок видачі дозволів на володіння мисливською зброєю, 
порядок експлуатації ділянок для проведення полювань, визначення зон для полювань та 
строків полювання на окремих тварин. Положення Міністерства землеробства про службу 
боротьби із браконьєрством (1943). 
Рішення інспекторату про призначення наглядачів за проведенням полювань у лісництвах, 
призначення та переміщення службовців. 
Заяви мешканців комун про призначення їх наглядачами за проведенням полювань.. 
Документи реєстрації ферми “Яблунівка”. 
Фінансові звіти за 1941-1943рр. 
 
 
Ф.1145. Кооперативне товариство „Чентрала цинутулуй Сучава”  
 м. Чернівці 
Societatea cooperativă „Centrala ţinutului Suceava”, Cernăuţi 
Справ : 14 ; 1941-1943 рр. 
Опис 1 
Справ : 14; 1941-1943 рр. 
Рішення, заяви, протоколи про проведення засідань товариства.  
Справи про відкриття банківських рахунків, кредитування, взаєморозрахунки.  
Журнали реєстрації прибутків та видатків, кореспонденції. 
Фінансові звіти. Виправдні документи на витрату грошових коштів.  
Відомості на видачу платні службовцям.  
 
 



Ф.1146. Перше Чернівецьке поштово-телеграфне відділення 
Oficiul poştelor, telegrafelor şi telefoanelor, Cernăuţi 
Справ :2 ; 1942-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ :2 ; 1942-1943 рр. 
Інструкція про порядок експлуатації телефонної мережі (1943). 
Відомості на виплату надбавок до заробітної плати службовцям І відділення м.Чернівців. 
 
 
Ф.1147. Початкова державна школа в комуні Горбова Дорохойського 
повіту 
Şcoala primară de stat în comuna Horbova 
Справ :1 ; 1941-1942 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 1; 1941-1942 рр. 
Касовий журнал шкільного комітету початкової школи комуни Горбова та початкових 
шкіл с. Банчени та с. Маморниця.  
 
 
Ф.1148. Початкова змішана державна школа на хуторі Давидівці комуни 
Кліводин Чернівецького повіту 
Şcoala primară mixtă de stat în Davidеşti comuna Clivodin  
Справ :2 ; 1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ :2 ; 1941-1943 рр. 
Журнали обліку успішності та відвідування учнів. Розклад занять. 
 
 
Ф.1149. Початкова змішана державна школа на хуторі Бережанка 
комуни Коритне Сторожинецького повіту 
Şcoala primară mixtă de stat în cătunul Berejanсa comuna Valea-Luncii 
Справ :4 ; 1941-1942 рр. 
 
Опис 1 
Справ :4 ; 1941-1942рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів 
 
 
Ф.1150. Початкова змішана державна школа на хуторі Баранка комуни 
Герца Дорохойського повіту 
Scoala primara mixtă de stat în cătunul Baranca comuna Herţa  
 
 
Справ :1 ; 1942 р. 



 
Опис 1 
Справ :1 ; 1942 р. 
Відомості про кількість учнів що харчувалися в шкільній столовій. 
 
 
Ф.1151. Початкова змішана державна школа в комуні Чернетешть (нині 
Чорногузи) Сторожинецького повіту 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Сernăteşti (Ciornohuzi)  
Справ : 4 ; 1943-1944 рр. 
Опис 1 
Справ : 4; 1943-1944 рр. 
Журнали обліку успішності учнів І - IV класу. 
 
 
Ф.1152. Румунське акціонерне товариство з експлуатації спиртзаводу 
"Четатя"  м. Хотин 

Societatea anonimă română pentru exploatarea fabricii de spirt industrial 
"Cetatea" în Hotin 

Справ : 4;1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ :4 1943; рр. 
Обіжники Директорату національної економіки з питання надання 
відомостей про ціни на спирт.    
Інвентарні описи майна та устаткування станом на 31 березня 1943р. 
Фінансовий звіт за І квартал 1943р.  
 
 
Ф.1153. Жандармський пост у с.Селище Чернівецького повіту  
Postul de jandarmi Selişte 
Справ :3 ; 1934,1943-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :3 ; 1934,1943-1944 рр. 
Протоколи затримання осіб без документів. Заяви родин військовослужбовців про 
надання матеріальної допомоги. 
 
 
Ф.1154.Жандармський пост у с.Комарів Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Comarova 
Справ :1 ; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1944 р. 
Листування  про отримання боргу з мешканця комуни. 



 
Ф.1155.Жандармський пост у с.Мариничі Сторожинецього повіту 
Postul de jandarmi Mariniceni 
Справ :1 ; 1942 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ;  1942 р. 
Заява мешканця комуни про крадіжку речей 
 
 
Ф. 1156.Жандармський пост у с.Білоусівка Хотинського повіту  
Postul de jandarmi Pelineşti 
Справ :1; 1943 р. 
Опис 1 
Справ :1 ; 1943 р. 
Повідомлення надіслані мешканцям про необхідність постачання вовни державі 
 
 
Ф.1157.Жандармський пост у с.Путила Радівецького  повіту 
Postul de jandarmi Putila 
Справ :1 ; 1943 р. 
 
Опис 1 
Справ : 1; 1943 р. 
Ордера на переведення ув’язнених до в’язниць 
 
Ф.1158. Управління дослідження та розвитку рибного господарства на 
Буковині м.Чернівці 
Serviciul de cercetări şi îndrumări piscicole ale Bucovinei în Cernăuţi 
 
Справ : 37; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 37 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники, рішення та листування з Міністерством землеробства та державного майна, 
Губернаторством провінції Буковина, адміністрацією церковного фонду Буковини про 
порядок експлуатації ставків, складання бюджетів, проведення інвентаризації майна, 
оренду земельних ділянок. 
Відомості про прибутки від реалізації риби.  
Бюджети на 1942-1943рр.  
Списки власників ставків у комунах 
 
 
Ф.1159. Школа з підготовки дорожніх десятників м. Чернівці 
Şcoala de supraveghetori de şantiere, Cernăuţi 
Справ : 70; 1941-1944 рр. 



 
Опис 1 
Справ : 70 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники Міністерства громадських робіт та комунікацій про умови прийому учнів до 
школи, розподілення годин серед учителів, проведення практичних занять з учнями, 
проведення інвентаризації майна школи.  
Інструкції Міністерства громадських робіт та комунікацій.  
Об’яви про правила прийому учнів до школи. Листування з дорожніми відділами, 
повітовими префектурами та Губернаторством провінції Буковина, інспекторатом 
допризовної підготовки про надання відомостей про військовий облік  учнів, моральний 
стан та відправлення їх в армію, підготовку до евакуації в Румунію, проходження учнями 
практики, порядок видачі учням свідоцтв про закінчення школи.  
Справи про проведення протиповітряної охорони, призначення на роботу учителів та 
адміністративно-технічного персоналу школи. Заяви учителів про звільнення від 
мобілізації в румунську армію.  
Журнали обліку успішності учнів.  
Особисті справи, письмові роботи учнів.  
Списки учнів школи. Відомості на виплату заробітної плати учителям школи.      
 
 
Ф.1160. Хотинський повітовий склад монополії  на  алкоголь, 
встановлення мита на його продаж та споживання  

Depozitul judeţean al мonopolului  alcoolului vânzării şi al taxelor de 
consumaţie, Hotin 
Справ : 19 ; 1942-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :19 ; 1942-1944 рр. 
Обіжники комерційного управління акцизу.  

Акти перевірки наявності горілчаних виробів на складі, інвентаризації складу. 

Місячний фінансовий звіт за 1943-1944рр.  

Особові листки робітників та службовців складу. 
 
 
Ф.1161. Початкова змішана державна школа в комуні Долиняни 
Хотинського повіту 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Dolineni  
Справ :14 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :14 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники та повідомлення директорату освіти та культів,  Хотинського повітового 
шкільного інспекторату та префектури Хотинського повіту про порядок організації 
учбового процесу в школі, забезпечення учнів вбранням (1944).  
Акти інспекційних перевірок діяльності школи (1920-1943). 
Класні журнали І – ІV класів (1941 – 1944 ). 
Звіт діяльності школи за січень 1944 р. 
 



 
Ф.1162. Початкова змішана державна школа в комуні Каплівка 
Хотинського повіту 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Сapu-Luncii 
Справ :7 ; 1943-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :7 ; 1943-1944рр. 
Обіжники XIV Окружного шкільного інспекторату Буковини про порядок організації 
учбового процесу. 
Класні журнали І – V класів. Журнали розкладу занять І – ІV класі 
 
 
Ф.1163.Початкова змішана державна школа в комуні Багна 
Сторожинецького повіту  
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Bahna  
Справ :24 ; 1941-1944 рр. 
Опис 1 
Справ :24 ; 1941-1944 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів. 
 
 
Ф.1164. Майстерня з фарбування та хімічної очистки одягу Маргарити 
Глодяну  м. Чернівці 
Boiangerie şi spălătorie chimică  Margareta Glodeanu în Cernăuţі 
Справ : 2 ; 1942-1943рр. 
 
Опис 1 
Справ :2 ; 1942-1943 рр. 

Головна книга за 1942-1943рр. 
 Журнал реєстрації касових  операцій за 1942-1943рр. 
 
 
Ф.1165. Початкові змішані державні школи в комуні Стара Тереблеча та 
с. Горбівці Радауцького повіту 
Şcolile primare mixte de stat în comuna Tereblecea Veche şi satul Gărbăuţi  
Справ : 5; 1923-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ :5 ; 1923-1943 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів. 
 
 
Ф.1166. Початкова змішана державна школа с. Дарабани комуни 
Каплівка Хотинського повіту 
Şcoala primară mixtă de stat în satul Darabani comuna Capu-Luncii 
Справ : 4 ; 1941-1943 рр. 



 
Опис 1 
Справ : 4 ; 1941-1943 рр. 
Класні журнали і табелі обліку успішності учнів.  
 
 
Ф.1167. Солеварний завод громади Качика        
 K.k Salinen−Verwaltung in Kaczyka 
Качиковский солеварний завод 
Справ :9 ; 1894-1917 рр. 
 
Опис 1 
Справ :9 ; 1894-1917 рр. 
Розпорядження управління фінансів військового генерал-губернаторства.  
Справи про відпуск солі магістратам, гмінам, військовим частинам, приватним особам.  
Звіти про фінансово-господарську діяльність  заводу. Журнал технічного огляду котлів. 
Відомості на видачу платні, пенсій.        
 
 
Ф.1168. Хотинське повітове справництво 
Справ : 39 ; 1808-1839 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 39 ; 1808-1839 рр. 
Укази Імператорів Олександра І,  Миколи І, Урядового Сенату, губернатора Бессарабії, 
Хотинського повітового справництва про боротьбу з епідеміями чуми та віспи, 
карантинний кордон, дезинфекцію особистих речей; рапорти справництва про надання 
допомоги потерпілим,  переписи населення після епідемій, звіт про засів і збір урожаю, 
курс іноземних валют, порушення кордону, поселення біженців в селах повіту, розгляд 
боргових справ.  
  Приписи Бессарабського губернатора про розміщення військових частин,  ремонт 
доріг; рішення Хотинського земського суду про земельні конфлікти, заставу і викуп 
маєтків, права власності, зміну віросповідання;  угоди купівлі—продажу, орендні 
контракти; листування з Ясським справництвом, адміністративними установами 
Хотинського повіту з питань основної діяльності.   
 
 
Ф. 1170. Сокирянський волосний шкільний інспекторат 
 Inspectoratul şcolar al plăşii Secureni 
Справ : 74; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 74 ; 1941-1944 рр. 
Протоколи засідань шкільних комітетів та перевірок діяльності шкіл. Звіти про діяльність 
шкіл. Фінансово-господарські плани шкіл. 
Справи про призначення, переміщення та  підвищення у ранзі вчителів. 
  Заяви вчителів про видачу свідоцтва про стаж роботи, матеріальної допомоги, 
пенсій.  



Списки вчителів та учнів шкіл. Особові справи учителів. Відомості на видачу заробітної 
платні вчителям і службовцям інспекторату. 
Виправдні документи витрат грошових коштів на адміністративно-господарські потреби. 
 
 
Ф.1171. Новоселицький волосний шкільний інспекторат  
Inspectoratul şcolar al plăşii Nouasuliţa 
 
Справ :137 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :127 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники Директората освіти і культів про порядок оплати праці вчителів, забезпечення 
шкіл підручниками і паливом, улаштування безпритульних дітей, ремонту шкіл, 
інвентаризації майна, мобілізацію вчителів до армії, підписку на військову позику тощо. 
Протоколи засідань шкільних комітетів та перевірок діяльності шкіл. Звіти про діяльність 
шкіл. Фінансово-господарські плани шкіл. 
Справи про призначення, переміщення та  підвищення у ранзі вчителів. 
  Заяви вчителів про видачу свідоцтва про стаж роботи, матеріальної допомоги, 
пенсій.  
Списки вчителів та учнів шкіл. Особові справи учителів. Відомості на видачу заробітної 
платні вчителям і службовцям інспекторатів. 
Опис 2 
Справ :10 ; 1941-1944  рр 
Циркуляри Директорату освіти і культів за 1943 рік. 
Списки вчителів шкіл, що приймали участь у легіонерському бунті 1941 року. 
Заяви вчителів на отримання дозволів для проживання у прикордонній зоні. 
 
 
 
Ф.1172. Хотинський волосний шкільний інспекторат 
Inspectoratul şcolar al plăşii Hotin 
Справ :240 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :240 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники Директората освіти і культів про порядок оплати праці вчителів, забезпечення 
шкіл підручниками і паливом, улаштування безпритульних дітей, ремонту шкіл, 
інвентаризації майна, мобілізацію вчителів до армії, підписку на військову позику тощо. 
 Протоколи засідань шкільних комітетів та перевірок діяльності шкіл. Звіти про діяльність 
шкіл.  
Фінансово-господарські плани шкіл. 
Справи про призначення, переміщення та  підвищення у ранзі вчителів. 
 Заяви вчителів про видачу свідоцтва про стаж роботи, матеріальної допомоги, пенсій.  
Списки вчителів та учнів шкіл. Особові справи учителів. Відомості на видачу заробітної 
платні вчителям і службовцям інспекторатів. 
 
 
Ф.1173.Жандармський пост у с. Чернетешть (нині Черногузи) 
Сторожинецького повіту  



Postul de jandarmi Cernăteşti 
Справ :1 ;1942 р. 
 
Опис 1 
Справ :1 ;. 1942 р. 
Заяви мешканців комуни про надання посвідчень особи 
 
 
Ф.1174.Примарія комуни Вітрянка Хотинського повіту  
Primăria comunei Vetreanca 
Справ :3 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :3 ; 1941-1944 рр. 
Списки мешканців комуни з зазначенням родинного стану 
 
Ф.1175. Кельменецький волосний шкільний інспекторат 
Inspectoratul şcolar al plăşii Chelmenţi (Chilieni) 
Справ : 92 ; 1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 92 ; 1941-1944 рр. 
Обіжники Директората освіти і культів . 
 Протоколи засідань шкільних комітетів та перевірок діяльності шкіл.  
Звіти про діяльність шкіл. Фінансово-господарські плани шкіл. 
Справи про призначення, переміщення та  підвищення у ранзі вчителів. 
 Заяви вчителів про видачу свідоцтва про стаж роботи, матеріальної допомоги, пенсій.  
Списки вчителів та учнів шкіл. Особові справи учителів. Відомості на видачу заробітної 
платні вчителям і службовцям інспекторатів. 
Виправдні документи витрат грошових коштів на адміністративно-господарські 
потреби.Листування з вищими інстанціями і учбовими закладами з адміністративних і 
господарських питань. 
 
 
Ф.1176.Нотаріус Берас Пауль в м. Сторожинець 
Notar Beras Paul in  Storozynetz 
Справ : 309; 1902-1929 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 309 ; 1902-1929 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Протоколи про боргові, майнові та сімейні відносини.  

Книги реєстрації нотаріальних дій, записів опротестованих векселів. 
 
 
Ф.1177.Примарія комуни Сергії Радауцького повіту  



Primăria comunei Serghieni 
Справ : 2 ; 1943-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 2; 1943-1944 рр. 
Бюджет примарії 
 
 
Ф.1178. Генеральне військове командування Галичини та Лодомерії в м. 
Львові 
K. k. General Mіlitär Oberkomando in Galizien und Lodomerien. Lemberg 
Справ : 323 ; 1775-1786 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 323 ; 1775-1786 рр. 
Укази Надвірної військової Ради про порядок управління Буковиною. 
Листування з військовою адміністрацією про порядок сплати податків, виплату мита при 
провозі товарів, наділення колоністів землею, розробку соляних копалень, будівництво 
мостів, шосейних доріг, підтримку місцевих товаровиробників, порядок викладання в 
релігійних школах, порядок управління монастирями та релігійними громадами, 
призначення церковнослужителів. 
Опис кордонів Буковини.  
 
 
Ф.1179. Румунське музичне товариство "Армонія" 
Societatea muzicală „Armonia”, Cernăuţi 
Справ : 1 ; 1935-1938 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 1 ; 1935-1938 рр. 
Алфавітний журнал обліку сплати членських внесків. 
 
 
Ф.1180. Українське благодійне товариство по наданню допомоги учням 
середніх шкіл “Шкільна поміч” в м. Чернівці 

Справ 2: ; 1902-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ :2 ; 1902-1918 рр. 
Статут товариства, протоколи засідань 
 
 
Ф.1181. Товариство з вирощування домашньої птиці та дрібної худоби 
м.Чернівці Чернівецької повітової палати землеробства 
Asociaţia crescătorilor de păsări şi animale mici în Cernăuţi 
Справ :1 ; 1928-1935 рр. 



 
Опис 1 
Справ :1 ; 1928-1935 рр. 
Протоколи загальних зборів та засідань адміністративного комітету за 1928-1935рр. 
 
 
Ф.1182. Романковецьке волосне управління Хотинського повіту 
Справ : 2 ; 1919-1920 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 2 ; 1919-1920 рр. 
Обіжники, накази, розпорядження Бессарабського губернатора та волосного управління 
по військово-адміністративним та господарським питанням.   
 
 
Ф.1183. Українське культурно-просвітницьке товариство "Українська 
школа" 
Societatea  „Ruska scoala” 
Справ : 13 ; 1922-1936 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 13 ; 1922-1936 рр. 
Протоколи засідань товариства (1922). 
Доповідна записка Міністерству освіти про організацію місячних курсів української мови 
для міської та сільської молоді. Програма вивчення української мови на курсах 
товариства. 
Статут товариства (1937) та видавничої секції (1933). 
Звіти сільських філій товариства про культурно-просвітницьку та фінансову діяльність. 

Заяви жителів на прийняття їх в члени товариства. 
Лист-запрошення на святкування 50-річчя товариства "Український народний дім" в 
м.Чернівці. 
Вітальні листи українських товариств з нагоди святкування 50-річчя товариства.  
 
 
Ф.1184. Хотинська агрономічна дільниця у комуні Лівинці Хотинського 
повіту 
Centrul agricol în comuna Levinţî judeţul Hotin 
Справ :1 ; 1943-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1943-1944 рр. 
Розпорядження, директивні вказівки та листування про порядок евакуації майна до 
Румунії у зв’язку із наступом Червоної армії, збір лікарських рослин, продаж майна та 
інвентарю, які були залишені радянською  владою. 
 
 
Ф.1185. Початкова змішана державна школа передмістя Чернівців 
Гореча – Монастир Чернівецького повіту 



Şcoala primară mixtă de stat în Mănăstirea Horecei judeţul Cernăuţi 
Справ : 2 ; 1923-1927 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 2 ; 1923-1927рр. 
Списки учнів. Особистий листок вчителя Сіміоновича Теодора (1923). 
 
 
Ф.1186. Початкова державна школа комуни  Плаюл Козмінулуй ( нині 
Молодія) Чернівецького повіту 
Şcoala primară de stat din comuna Plaiul Cosminului 
Справ : 2 ; 1937-1939 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 2 ; 1937-1939 рр. 
Класні журнали і табелі успішності учнів. 
 
Ф.1187.Претура Путильської волості Радауцького повіту 
Pretura plăşii Putila 
Справ :2 ; 1938-1941 рр. 
 
Опис 1 
Справ :2 ; 1938-1941 рр. 
План фінансової та господарської діяльності комун волості Путила на 1939-1945 рр. 
Списки мешканців 
 
Ф.1188.Інспекторат народних шкіл Буковини 
K.k. Bukowiner Volksschulen-Aufsicht 
Справ :1; 1812-1824 рр. 
Опис 1 
Справ : 1; 1812-1824 рр. 
Листування  з окружним управляння Буковини про діяльність шкіл. 
 
 
Ф.1189. Чернівецьке адресне бюро управління начальника Чернівецького 
повіту 
Справ;1 : 1916-1917 рр. 
Опис 1 
Справ :1 ; 1916-1917 рр. 
Накази начальника відділу контррозвідки  8-ї армії та рапорти завідуючого адресним бюро 
про облік випадків перебування в м.Чернівці іноземних підданих та осіб, підозрюваних у 
шпигунстві (1916—1917). 
 
 
Ф.1190. Сторожинецька повітова тюрма 
Peniteciarul judeţean Storojineţ 
Справ : 88 ; 1941-1944 рр. 



 
Опис 1 
Справ : 88 ; 1941-1944 рр. 
Акти інспекційних перевірок тюрем, стану здоров’я в’язнів, індивідуального обшуку. 
Протоколи прийому-здачі чергувань наглядачами тюрем . 
  Заяви жителів про надання дозволів на побачення з членами своїх родин, які були 
ув'язнені в тюрмах.  
Особові справи в’язнів. Дактилоскопічні картки в’язнів. Виправдні документи про 
використання грошових коштів на утримування в’язнів .   
Журнали реєстрації в’язнів, обліку продуктів харчування, вхідних документів, реєстрація 
здійснених робіт силами в’язнів. 
 Списки в’язнів, службовців та наглядачів тюрми.  
Відомості видачі заробітної плати службовцям тюрми .   
 
 
Ф.1191. Трикласна початкова школа в м.Чернівці. 
3-klassige Trivialschule in Czernowitz. 
Справ : 30 ; 1819-1854 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 30 ; 1819-1854 рр. 
Класні журнали. 
 
 
Ф.1192. Гірниче управління Буковини в громаді Качика    
K.k. Bukowiner Bergskomissariat in Kaczyka 
K. k. Revierbergsamt in Kaczyka 
 
Справ : 25 ; 1804-1910рр. 
 
Опис 1 
Справ : 25 ; 1804-1910 рр. 
Статут об’єднання гірників в м. Якобени. 
Листування з Буковинською крайовою управою та Галицьким намісництвом про 
будівництво металургійного заводу в м. Манцталь. 
Статистичні відомості про виробництво марганцю, кількість робітників зайнятих на 
гірничих промислах.  
Книги реєстрації вхідних та вихідних документів.        
 

 

 

Ф.1193. Хотинська повітова землевпорядна комісія м. Хотин  

Бессарабської губернської землевпорядної комісії 

 
Справ : 10 ; 1906-1914 рр. 



 
Опис 1 
Справ : 10 ; 1906-1914 рр. 
Протоколи     засідань     Хотинської     повітової     землевпорядної     комісії. 

Документи про устрій хутірних господарств у маєтку Нелипівці, що були куплені 
селянським поземельним банком ( акти, списки, листування) 1906—1907 рр., продаж 
малоземельним селянам земельних ділянок, які належали Одеському відділенню 
селянського поземельного банку (1906—1908), розділ землі 2—го Томашевського 
товариства на відрубні наділи (1914).  

Списки селян Хотинського повіту, які користуються земельними ділянками, придбаними 
селянським банком (1906).  

Відомості про призначення на посади службовців комісії (1906—1911). 

 
 
Ф.1194. Польська індустріально-комерційна змішана школа в м. Чернівці 
Şcoala industrială şi comercială mixtă pentru poloni în Cernăuţi 
Справ : 1 ; 1929-1935 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 1 ; 1929-1935 рр. 
Свідоцтва та корінці свідоцтв про закінчення школи.       
 
 
Ф.1195.Нотаріус Блинду Ніку в с. Селятин 
Notar Blându Niku in Seletin 
Справ : 42 ; 1902-1907 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 42 ; 1902-1907 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

 
 
Ф.1196.Нотаріус Ісеческул Петер в м.Чернівці 
Notar Issetscheskul Peter in Czernowitz 
Справ : 1895-1907 ; 602 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 1895-1907 ; 602 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Протоколи про боргові, майнові та сімейні відносини.  

Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвідчені акти.    

 



 
Ф.1197. Початкова жіноча державна школа по вул. Хереску в м. Чернівці 
Şcoala primară de stat de fete din Cernăuţi str. Herescu  
Справ : 7 ; 1923-1926 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 7 ; 1923-1926 рр. 
Журнали обліку успішності учнів.  
 
 
Ф.1198.Нотаріус Моргенбессер Александр в м. Чернівці 
Notar Morgenbesser Alexander in Czernowitz 
Справ : 502 ; 1859-1913 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 502 ; 1859-1913 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Протоколи про боргові, майнові та сімейні відносини.  

Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвідчені акти.    

 
 
Ф.1199.Нотаріус Костін Александр в м.Чернівці 
Notar Kostin Alexander in Czernowitz 
Справ : 141 ; 1871-1877 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 141 ; 1871-1877 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести 
 
 
Ф.1200. Нотаріус Драгомирецький Ніколаус в м. Чернівці 
Notar Dragomirezki Nikolaus in Czernowitz 
Справ : 777 ; 1896-1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 777 ; 1896-1922 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвідчені акти.    

 
 



Ф.1201. Нотаріус Зайонц Антон в м.Чернівці 
Notar Zajonz Anton in Czernowitz 
Справ : 44 ; 1898-1900 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 44 ; 1898-1900 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

 
 
Ф.1202. Управління копалень м. Львів  
K k Berghauptmannschaft. Lemberg 
Справ : 5 ; 1860-1872 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 5 ; 1860-1872 рр. 
Протоколи, скарги  та листування з питань невчасного розрахунку з працівниками. Список 
працівників рудників. Звіти про діяльність лікарняної каси працівників копалень Якобени 
та Пожорита,  виплату заробітної плати та пенсій. 
 
 
Ф.1203.Нотаріус Купаренко Тітус в м. Сторожинець  
Notar Kuparenco Titus in Storozynetz 
Справ : 226 ; 1874-1901 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 226 ; 1874-1901 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвідчені акти.   
 
 
Ф.1204.Нотаріус Купаренко Тітус в с. Селятин 
Notar Kuparenco Titus in Seletin 
Справ : 8 ; 1892-1895 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 8 ; 1892-1895 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

 
 
Ф.1205.Нотаріус Коморошан Євген в м. Вашківці 
Notar Eugeniu Comoroşan în or. Vaşcăuţi 



Справ : 12 ; 1919-1923 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 12 ; 1919-1923 рр. 
Нотаріально - засвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна, 
вексельні протести, свідоцтва про закінчення вищих та середніх учбових закладів, 
початкових та професійних шкіл, свідоцтва та патенти на право практикувати  за фахом,  

Алфавітний показчик реєстрації  мешканців, які отримали нотаріально – засвідчені акти. 
Книги реєстрації нотаріальних дій. 
 
 
Ф.1206.Нотаріус Інгвер Адольф в м.Чернівці 
Notar Ingwer Adolf in Czernowitz 
Справ : 53 ; 1892-1897рр. 
 
Опис 1 
Справ : 53 ; 1892-1897 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести 
 
 
Ф.1207.Нотаріус Інгвер Адольф в Садгорі  
Notar Ingwer Adolf in Sadagura 
Справ : 81; 1875-1894 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 81 ; 1875-1894рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

 
 
Ф.1208.Нотаріус Заукерквель Йозеф в м.Вижниця 
Notar Sauerquell Jozef in Wisznitz 
Справ : 88 ; 1899-1906 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 88 ; 1899-1906 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

 
Ф. 1209.Нотаріус Морвітцер Юліус в м. Чернівці  
Notar Mortwitzer Julius in Czernowitz 
Справ : 109 ; 1895-1898 рр. 



 
Опис 1 
Справ : 109 ; 1895-1898 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Книги реєстрації нотаріальних дій, записів опротестованих векселів.  

Ф. 1210. Нотаріус Руппрехт Адам в м. Заставна  
Notar Rupprecht Adam in Zastawna 
 
Справ : 284 ; 1900-1911 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 284 ; 1900-1911 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Книги реєстрації нотаріальних дій, записів опротестованих векселів.  

Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвідчені акти.    

 
 
Ф.1211.Нотаріус Мацілінський Карл в м. Заставна  
Notar Macielinski Karl in Zastawna 
Справ : 134 ; 1886-1898 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 134 ; 1886-1898 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 
 
 
Ф.1212. Нотаріус Міллер Максиміліан в м. Чернівці  
Notar Miller Maximilian in Czernowitz 
Справ : 65 ; 1859-1870 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 65 ; 1859-1870 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 
 
Ф.1213.Нотаріус Нементовський Тадеуш в м. Кіцмань  
Notar Niementowski Tadeusch in Kotzman  
Справ : 393 ; 1890-1908 рр. 



Опис 1 
Справ : 393 ; 1890-1908 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвідчені акти 
 
 
Ф.1214.Нотаріус Попович Деметр в с. Станешті Сторожинецького повіту  
Notar Popovici Demetr in Stanestie 
Справ : 191 ; 1900-1910 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 191 ; 1900-1910 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Книги реєстрації  нотаріальних дій, записів опротестованих векселів.  

Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвідчені акти.    

 
 
Ф.1215.Нотаріус Стрийський Євген в м. Кіцмань  
Notar Stryjski Eugen in Kotzman 
Справ : 84 ; 1908-1921 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 84 ; 1908-1921рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

 
 
Ф.1216. Циглауер фон Блюменталь Фердинанд (1829-1906) – історик, 
професор Чернівецького університету 
Ferdinand Zinglauer von Blumental. 
 
Справ : 3 1872-1893; рр. 
 
Опис 1 
Справ : 3 ; 1872-1893 рр. 
     Матеріали з історії населених пунктів, поміщицьких землеволодінь, історії 
боярських родин, православної церкви, православного релігійного фонду та монастирів 
Буковини. 
Конспекти Вікенгаузера, наукові записки з історії Молдавії.  
Копії грамот молдавських воєвод.  
Листування Вікенгаузера з питань видання його наукових праць.  



 
Ф.1217.Нотаріус Ейвелінг Теофіл в с. Нижні Станівці 
Notar Teofil Eiveling în s. Stăneşti de Jos 
Справ : 13 ; 1924-1930 рр. 
Опис 1 
Справ : 13 ; 1924-1930рр. 
Нотаріально - засвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна, 
вексельні протести, свідоцтва про закінчення вищих та середніх учбових закладів, 
початкових та професійних шкіл, свідоцтва та патенти на право практикувати  за фахом, 
на оренду та наймання помешкань . 
 
Ф.1218.Нотаріус Сахнович Луціан в м. Сторожинець  

Notar Sachnowicz Lucian in Storozynetz 

Справ : 103 ; 1872-1894рр. 
 
Опис 1 
Справ : 103 ; 1872-1894 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 
 
 
Ф.1219.Нотаріус Самуїл Генріх в с. Станівці Вашківецького повіту 
Notar Samuely Heinrich in Stanestie 
Справ : 38 ; 1911-1919 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 38 ; 1911-1919 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести 
 
 
Ф.1220.Нотаріус Стрийський Євген в м. Вашківці 
Notar Stryjski Eugen in Waszkoutz 
Справ : 113 ; 1899-1908рр. 
 
Опис 1 
Справ : 113 ; 1899-1908 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 
 
 
 
 



Ф.1221.Нотаріус Соневицький Адріан в м. Чернівці 
Notar Soniewicki Adrian in Czernowitz 
Справ : 660 ; 1900-1924 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 657 ; 1900-1923 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Книги реєстрації нотаріальних дій, записів опротестованих векселів.  

Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвідчені акти.    

 
Опис 2 
Справ : 3 ; 1919-1924  рр. 
   Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого 
майна, документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Книги реєстрації нотаріальних дій, записів опротестованих векселів.  

Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвідчені акти 
 
 
Ф.1222. Нотаріус Соневицький Адріан в м. Заставна 
Notar Soniewiсki Adrian in Zastawna 

Справ : 20 ; 1898-1900 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 20 ; 1898-1900 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

 

 
Ф.1223.Нотаріус Соневицький Адріан в с. Селятин 
Notar Soniewiсki Adrian in Seletin  
Справ : 5; 1891-1892 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 5 ; 1891-1892 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Книги реєстрації нотаріальних дій, записів опротестованих векселів.  

 
 



Ф.1224.Нотаріус Городинський Михайло в м. Кіцмань 
Notar Hordynski Michael in Kotzman 
Справ : 121 ; 1872-1890 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 121 ; 1872-1890 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

 
 
Ф.1225.Нотаріус Петровський Аркадій в с. Путила Радівецького повіту  
Notar Piotrovschi Arkadius in Putila  
Справ :12 ; 1909-1914 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 12; 1909-1914 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

 
Ф.1226.Нотаріус Попович Деметр в м. Заставна  
Notar Popovici Demeter in Zastawna 
Справ : 52 ; 1911-1919 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 52 ; 1911-1919 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Книги реєстрації нотаріальних дій, записів опротестованих векселів.  

Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвідчені акти.    

 
 
 
Ф.1227.Нотаріус Готтліб Адольф в м. Вашківці Вашковецького повіту  
Notar Gottlieb Adolf in Waszkoutz 
Справ : 24 ; 1908-1914 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 24 ; 1908-1914 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Книги реєстрації нотаріальних дій, записів опротестованих векселів.  

 



 
 
Ф. 1228. Нотаріус Готтліб Адольф в с. Чудей Сторожинецького повіту  
Notar Gottlieb Adolf in Czudyn 
Справ : 20; 1914-1920 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 20 ; 1914-1920 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 
 
 
Ф.1229.Нотаріус Готтліб Адольф в с. Путила 
Notar Gottlieb Adolf in Putila 
Справ : 10 ; 1906-1908 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 10 ; 1906-1908 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

 
Ф.1230.Нотаріус Кузнярський Станіслав в с. Станівці Вашківецького повіту  
Notar Kuzniarski Stanislaus in Stanesti 
Справ : 32 ; 1887-1892 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 32 ; 1887-1892 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

 
 
Ф.1231.Нотаріус Мацілінський Карл в с. Станівці Вашківецького повіту 
Notar Macielinski Karl in Stanesti 
Справ :6 ; 1885-1886 рр. 
 
Опис 1 
Справ :6 ; 1885-1886 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести 
 
 
Ф.1232.Нотаріус Берас Пауль в с. Селятин Радівецького повіту  
Notar Beras Paul in Seletin 



Справ :15 ; 1899-1902рр. 
 
Опис 1 
Справ :15 ; 1899-1902 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

 
 
Ф.1233.Нотаріус Руппрехт Адам в с. Станівці Вашківського повіту 
Notar Rupprecht Adam in Stanesti 
Справ : 15 ; 1899-1902 рр. 
Опис 1 
Справ : 15 ; 1899-1902 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

 
 
Ф.1234.Нотаріус Клугер Людміл в с. Путила Радівецького повіту  
Notar Kluger Ludmil in Putila 
Справ : 134 ; 1886-1906 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 134 ; 1886-1906 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

 
 
Ф.1235. Нотаріус Соневицький Адріан в  с.Станівці Вашківецького повіту 
Notar Soniewicki Adrian in Stanesti 
 
Справ : 43 ; 1892-1906 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 43 ; 1892-1906 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна, 
документи акціонерних товариств, промислових фірм, офіційного  та особистого  
характеру, вексельні протести. 

Книги реєстрації нотаріальних дій, записів опротестованих векселів.  

Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвідчені акти.    
 
 



Ф.1237. Нотаріус Калмуцький Альфред в с.Нижні Станівці                              
 Notar    Alfred Kalmucki în s. Stăneşti de Jos 
Справ :23 ; 1919-1924 рр. 
 
Опис 1 
Справ :23 ; 1919-1924 рр. 
 
Нотаріально - засвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна, 
вексельні протести. 

 
 
Ф.1238.Нотаріус Зайонц Антон в с.Станівці Вашковецького повіту  
Notar Zajonz Anton in Stanesti 
Справ :7 ; 1882 р. 
 
Опис 1 
Справ :7 ; 1882 р. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна 
Ф.1239.Нотаріус Стрийський Євген в с. Селятин Радівецького повіту  
Notar Stryjski Eugen in Seletin 
Справ :5 ; 1897-1898 рр. 
Опис 1 
Справ :5 ; 1897-1898 рр. 
Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю – продаж та оренду нерухомого майна 
 
 
Ф.1240. Державний міністр у справах Буковини  
Ministrul de Stat în treburile Bucovinei 
Справ :300 ; 1918-1932 рр. 
 
Опис 1 
Справ :300 ; 1918-1932 рр. 
Доповіді та доповідні записки державного міністра у справах Буковини прем’єр-міністру, 
Раді Міністрів, міністрам про результати виборів до палати депутатів на Буковині, 
румунізацію та колонізацію північних районів Буковини, реорганізацію гірничого 
інспекторату, проведення аграрної реформи, охорони пам’ятників солдатів що загинули 
під час І-ої Світовій війни, стан залізниці Буковини, утворення у м. Відні товариств 
буковинців,  наради румунсько-австрійської комісії у справах Буковини, ремонт мостів, 
повітових та комунальних шляхів. 
Вказівки адміністративним та церковним органам про святкування румунських 
національних світ.  
Повідомлення Міністерства закордонних справ  освіти та віросповідань  про організацію 
відділу зв’язку з Лігою націй та працевлаштування вчителів, які володіють румунською 
мовою (1921). 
Рапорти префектів повітів про розпуск комунальних рад, тяжке становище румунських 
колоністів, звільнення городових за незнання румунської мови та порушення службової 
дисципліни, висунення кандидатів до земельних палат.  



Скарги президії Польської Національної Ради та єврейської громади м. Чернівці про 
закриття польських шкіл та обмеження викладання староєврейської мови для учнів 
єврейської національності (1925).  
Листування з Радою Міністрів, прем’єр-міністром, міністерствами освіти та 
віросповідань, мистецтва, земельних справ та праці,  Генеральним директоратом   освіти,   
Генеральною  дирекцією   віросповідань,   примарією м. Вижниці про тяжке матеріальне 
становище вчителів Буковини, регулювання пенсій службовцям,  заборону видачі 
паспортів для еміграції до Сполучених Штатів Америки жителям Буковини української 
національності (1922−1924),  порядок ведення метричних книг, необхідність відкриття в 
м. Чернівці консерваторії, повернення банку „Марморош Банк” грошової позики, 
отриманої для забезпечення населення Буковини зерном, порядок наділення земельними 
ділянками церковних служителів, надання стипендії буковинським студентам,  звільнення 
вчителів від відвідування курсів румунської мови (1921−1922), незадоволення населення у 
зв’язку із проектом об’єднання Вижницького повіту з Радівецьким.  
Список вчителів українських шкіл Буковини (1921).  
 
 
Ф.1241.Бюро інформації та преси бюро президії міністра-делегата 
Буковини  м. Чернівці 

Biroul evidenţei şi presei al biroului prezidenţial al ministrului - delegat 
pentru Bucovina, Cernăuţi 
Справ : 49 ; 1919-1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 49 ; 1919-1922 рр. 
Рапорти префектур, інформаційні повідомлення особового відділу  сигуранци м.Чернівців 
про політичний настрій населення, суспільно-політичне становище в комунах, рух частин 
української націоналістичної армії в Галіцію, репатріації  військовополонених з Росії, 
зміст статей закордонних газет.  
Копії статей, рішень, об’яв, надрукованих в офіційному віснику та в місцевих газетах. 
Повідомлення командування 8-ої дивізії, секретаріатів та префектур для опублікування в 
місцевій пресі.  
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції.  
Листування з Міністерством внутрішніх справ, командуванням 8-ої дивізії, дирекцією 
поліції  про організацію бюро інформації та преси, друкування офіційного вісника 
Буковини, заборону розповсюдження деяких закордонних газет, припинення друку газет. 
 
 
Ф.1242.Примарія комуни Верхні Ленківці Чернівецького повіту   
Primăria comunei Lencăuţi de Sus  
Справ : 66; 1919-1939 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 66 ; 1919-1939рр. 
Протоколи засідань комунальної ради примарії.  Відомості про склад населення. Списки 
виборців до румунського парламенту. Бюджети примарії. Фінансові звіти. 
 
 
Ф.1243.Колекція документів сім’ї Флондор 



Справ : 10 ; 1776-1913 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 10 ; 1776-1913 рр. 
Родовід сім’ї Флондор.  
Акти, угоди, контракти інші документи про правовий стан нерухомого майна та розміри 
земельних володінь.  
Розписки в отриманні грошей. 
  Закордонні паспорту членів роду Флондор та Морцун. Особисті листи членів сім’ї 
Флондор (1776−1874), Б. Василька  (1862), І. Гафенко, Г.Гормузакі, В.  Дашковича (1842), 
А. Мустацу (1862),   О. Петрино (1847) та ін.  
Проїзні квитки.  
Кулінарні та косметичні рецепти.  
 
 
 
Ф.1244. Українське культурно-просвітницьке товариство "Народний 
дім" м.Чернівці 
Societatea  „NarodnÎi dim”, Cernăuţi 
Справ :1 ; 1918-1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ :1 ; 1918-1922рр. 
Протоколи засідань товариства 
 
 
Ф. 1245 Книги актів громадянського стану (метричні книги) нинішньої 
Чернівецької області 
Справ: 3259;1784-1952 ; рр. 
 
Опис 1 
Справ :1024 ;1784-1952 рр. 
Метричні книги районів Чернівецької області 
 
Опис 2 
Справ : 193 ; 1840-1937 рр. 
Метричні книги (Кіцманський район) 
 
Опис3  
Справ : 175 ; 1784-1938 рр. 
Метричні книги (м. Чернівці) 
 
Опис 4 
Справ :104 ;1814-1933 рр. 
Метричні книги(Вижницький район) 
 
Опис 5 
Справ :145 ;1801-1925 рр. 



Метричні книги(Герцаївський район) 
 
Опис 6 
Справ :141;1840-1933 рр. 
Метричні книги(Глибоцький район) 
 
Опис 7 
Справ :154 ;1840-1933 рр. 
Метричні книги(Заставнівський район 
 
Опис 8 
Справ :147 ;1889-1933 рр. 
Метричні книги(Кельменецький район) 
 
Опис 9 
Справ :158 ;1784-1943 рр. 
Метричні книги(Новоселицький район) 
 
Опис 10 
Справ :76 ;1840-1933 рр. 
Метричні книги (Путильський район) 
 
Опис 11 
Справ :199 ;1860-1933 рр. 
Метричні книги(Сокирянський район) 
 
Опис 12 
Справ :150 ;1840-1933 рр. 
Метричні книги(Сторожинецький район) 
Опис 13 
Справ :453 ;1845-1932 рр. 
Метричні книги(Хотинський район0 
 
Опис 14 
Справ :43 ;1835-1945 рр. 
Метричні книги(м. Чернівці) 
 
Опис 15 
Справ :97; 1854-1929  рр. 
Метричні книги(м. Чернівці) 
 
 
Ф.1246.Примарія комуни Хлівище Чернівецького повіту   
Primăria comunei Cliveşti 
Справ : 30; 1918-1938,1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 30 ; 1918-1938,1944  рр. 



Документи про проведення виборів до румунського парламенту, сенату та палати  
депутатів. 
 Бюджети та фінансові звіти.  
Списки мешканців отримавших румунське громадянство.  
Відомості про наявність землі, худоби . 
 
 
Ф.1247.Претури та примарії Хотинського повіту 
Справ :137 ; 1934-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :137 ; 1934-1940,1941-1944рр. 
Протоколи засідань комунальних рад. 
  Бюджети примарій. 
  Списки військовозобов’язаних та жителів комун   
 
 
Ф.1248.Префектури та примарії повітів Південної Буковини 
Справ :29 ; 1921-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ :29 ; 1921-1944 рр. 
Бюджети примарій.  
Описи майна комун, свідоцтва про народження, шлюб, румунське громадянство.   Справа 
про надання земельних ділянок під забудову 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Покажчик фондів за державним та галузевим принципом 
Фонди установ Австрії (з 1867р. Автро-Угорщини) 1775-1918рр. 
Законодавчі установи та установи самоврядування 
Ф. 2. Виконавчий Комітет Буковинського сейму  
Ф. 39. Чернівецький міський магістрат  
Військово-адміністративні установи 
Ф. 1026. Галицька губернська управа (намісництво) у справах Буковини  
Ф. 29. Військова адміністрація Буковини  
Ф. 1178. Генеральне військове командування Галичини та Лодомерії в м. Львів  
Ф. 1. Буковинська окружна управа  
Ф. 3. Буковинська крайова управа  
Ф. 880. Вижницька повітова управа  
Ф. 7. Заставнівська повітова управа  
Ф. 8. Кіцманська повітова управа  
Ф. 1029. Сторожинецька повітова управа  
Ф. 4. Чернівецька повітова управа  
Ф. 361. Відділ по забезпеченню населення Буковини одягом  
Ф. 1012. Австро-румунська комісія з урегулювання кордону між Буковиною та Румунією  
Судові та поліцейські установи 
Ф. 131. Чернівецька крайова судова прокуратура  
Ф. 115. Крайовий суд Буковини   
Ф. 1028. Чернівецький карний суд  
Ф. 603. Сучавський окружний суд  
Ф. 116. Чернівецький повітовий суд, м.Чернівці  
Ф. 120. Вашківецький повітовий суд, м.Вашківці  
Ф. 125. Заставнівський повітовий суд, м.Заставна  
Ф. 112. Кіцманський повітовий суд, м.Кіцмань  
Ф. 984. Садгірський повітовий, суд м. Садгора  
Ф. 982. Станівецький повітовий суд, с. Станівці  
Ф. 123. Сторожинецький повітовий суд, м.Сторожинець  
Ф. 157. Боянівський волосний змішаний суд  
Ф. 154. Кіцманський змішаний суд  
Ф. 148. Сторожинецький змішаний суд  
Ф. 156. Станівецький волосний змішаний суд  
Ф. 158. Чудейський змішаний суд   
Ф. 145. Путильський сільський суд  
Ф. 10. Дирекція поліції, м. Чернівці  
Ф. 835. Крайове жандармське управління м.Чернівці  
Ф. 1043. Нотаріальна палата Буковини  
Ф. 273. Нотаріус Амброс Отто, м. Чернівці  
Ф. 1232. Нотаріус Берас Пауль, с. Селятин  
Ф. 1176. Нотаріус Берас Пауль, м. Сторожинець  
Ф. 1195. Нотаріус Блинду Ніку, с. Селятин  
Ф. 1065. Нотаріус Векслер Карл, м. Чернівці  
Ф. 1224. Нотаріус Городинський Михайло, м. Кіцмань  
Ф. 1227. Нотаріус Готтліб Адольф, м. Вашківці  
Ф. 1229. Нотаріус Готтліб Адольф, с. Путила  
Ф. 1228. Нотаріус Готтліб Адольф, с. Чудей  
Ф. 1200. Нотаріус Драгомирецький Ніколаус, м. Чернівці  
Ф. 1201. Нотаріус Зайонц Антон, м. Чернівці  



Ф. 1238. Нотаріус Зайонц Антон, с. Станівці  
Ф. 1208. Нотаріус Зауерквель Йозеф, м. Вижниця  
Ф. 1207. Нотаріус Інгвер Адольф, м.Садгора  
Ф. 1206. Нотаріус Інгвер Адольф, м. Чернівці  
Ф. 1196. Нотаріус Ісеческул Петер, м. Чернівці  
Ф. 1234. Нотаріус Клугер Людміл, с. Путила  
Ф. 1199. Нотаріус Костін Александр, м. Чернівці  
Ф. 1230. Нотаріус Кузнярський Станіслав, с. Станівці  
Ф. 1204. Нотаріус Купаренко Тітус, с. Селятин  
Ф. 1203. Нотаріус Купаренко Тітус, м. Сторожинець  
Ф. 1211. Нотаріус Мацілінський Карл, м. Заставна  
Ф. 1231. Нотаріус Мацілінський Карл, с. Станівці  
Ф. 167. Нотаріус Мікулі Штефан, м. Чернівці  
Ф. 1212. Нотаріус Міллер Максиміліан, м. Чернівці  
Ф. 1209. Нотаріус Мортвіцер Юліус, м. Чернівці  
Ф. 1198. Нотаріус Моргенбессер Александр, м. Чернівці  
Ф. 1213. Нотаріус Німентовський Тадеуш, м. Кіцмань  
Ф. 1225. Нотаріус Піотровський Аркадій, с. Путила  
Ф. 1226. Нотаріус Попович Деметр, м. Заставна  
Ф. 1214. Нотаріус Попович Деметр, с. Станівці   
Ф. 1063. Нотаріус Рудковський Йозеф, м. Вижниця   
Ф. 1210. Нотаріус Руппрехт Адам, м. Заставна   
Ф. 1233. Нотаріус Руппрехт Адам, с. Станівці   
Ф. 163. Нотаріус Руппрехт Адам, м. Чернівці   
Ф. 1219. Нотаріус Самуїл Генріх, с. Станівці  
Ф. 1218. Нотаріус Сахнович Люціан, м. Сторожинець  
Ф. 1222. Нотаріус Соневицький Адріан, м. Заставна  
Ф. 1223. Нотаріус Соневицький Адріан, с. Селятин  
Ф. 1235. Нотаріус Соневицький Адріан, с. Станівці  
Ф. 1221. Нотаріус Соневицький Адріан, м. Чернівці  
Ф. 1220. Нотаріус Стрийський Євнген, м. Вашківці  
Ф. 1215. Нотаріус Стрийський Євнген, м. Кіцмань  
Ф. 1239. Нотаріус Стрийський Євнген, с. Селятин  
Військові установи 
Ф. 799. Військове командування на Буковині  
Ф. 801. Двадцять другий піхотний полк м. Чернівці  
Ф. 672. Воєнно-польовий суд командування одинадцятого військового корпусу м. 

Чернівці 
 

Земельні та лісові установи 
Ф. 292. Крайові комісії Буковини в справах відміни та викупу кріпосних повинностей та 

врегулювання сервітутних питань 
 

Ф. 298. Дирекція обліку та реєстрації нерухомого майна на Буковині  
Ф. 1021. Крайова лісова інспекція  
Ф. 160. Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду Буковини, с. Ревна на 

р. Прут Чернівецького повіту 
 

Ф. 324. Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду Буковини у с. Чудей 
Сторожинецького повіту 

 

Фінансові та промислові установи 
Ф. 1018. Фінансова прокуратура в м. Львів (у справах Буковини)  
Ф. 1017. Центральна окружна комісія по встановленню земельних податків на Буковині  
Ф. 271. Фінансова прокуратура м. Чернівці  



Ф. 979. Крайова табула Буковини, м. Чернівці  
Ф. 1019. Крайова фінансова дирекція, м. Львів  
Ф. 1020. Галицьке управління непрямих податків  
Ф. 1016. Головна крайова каса Буковини  
Ф. 796. Кооперативне кредитно-ощадне товариство громади Ставчани  
Ф. 1202. Управління копалень м. Львів  
Ф. 1192. Гірниче управління Буковини в громаді Качика  
Ф. 1167. Солеварний завод у громаді Качика  
Установи шляхів сполучення 
Ф. 297. Акціонерне товариство залізниці Львів-Чернівці-Ясси  
Ф. 300. Акціонерне товариство експлуатації місцевих залізниць Буковини  
Ф. 309. Комерційне управління електромеханічних підприємств, м. Чернівці  
Ф. 898. Управління державних залізничних колій, м. Чернівці  
Ф. 990. Нове акціонерне товариство з експлуатації місцевої залізниці  
Ф. 865. Акціонерне товариство по експлуатації млинів, м. Чернівці  
Освітні установи 
Ф. 211. Крайова шкільна рада Буковини  
Ф. 1188. Інспекторат народних шкіл Буковини  
Ф. 762. Чернівецька повітова шкільна рада  
Ф. 759. Комісія з прийому екзаменів на право викладання в середніх школах, м. Чернівці  
Ф. 390. Екзаменаційна комісія для кандидатів на вакансії вчителів загальних народних та 

міщанських шкіл, м. Чернівці 
 

Ф. 224. Дирекція курсів по вивченню філософських наук, м. Чернівці  
Ф. 216. Чернівецький університет  
Ф. 244. Школа з підготовки вчителів (чоловіча), м. Чернфіці  
Ф. 277. Школа з підготовки вчителів (жіноча) "Марія Войкіца", м. Чернівці  
Ф. 239.  Учительська семінарія,  м.Чернівці  
Ф. 1011. Школа вправ, з`єднана з Чернівецькою учительською семінарією  
Ф. 850. Православна учительська препаранда в м. Чернівці  
Ф. 1006. Приватна дівоча учительська семінарія "Українська школа" в м. Чернівці  
Ф. 925. Державна гімназія "Петру Мушат"  м. Вижниця Сторожинецького повіту  
Ф. 350. Державний ліцей-інтернат "Дмитрій Кантемір", м. Кіцмань  
Ф. 228. Державний ліцей "Арон Пумнул", м. Чернівці  
Ф. 933. Чоловічий ліцей "Куза Вода", м. Чернівці  
Ф. 940. Чоловічий ліцей "Мареле Воєвод Михай", м. Чернівці  
Ф. 229. Чоловіча гімназія "Мирон Костин", м. Чернівці  
Ф. 936. Державний польський реальний ліцей м. Чернівці  
Ф. 240. Православний чоловічий ліцей "Митрополит Сильвестру", м. Чернівці  
Ф. 985. Державна реальна школа м. Чернівці  
Ф. 233. Православний дівочий ліцей "Єлена Доамна", м. Чернівці  
Ф. 274. Державна жіноча гімназія "Олтя Доамна", м. Чернівці  
Ф. 237. Приватний жіночий ліцей "Юлія Хаждеу", м. Чернівці  
Ф. 1010. Екзаменаційна комісія для учнів середніх шкіл Буковини м. Відень  
Ф. 1013. Курси для учениць жіночих ліцеїв Буковини м. Відень  
Ф. 243. Індустріальна гімназія м. Вижниця Сторожинецького повіту  
Ф. 863. Державна промислова школа, м. Чернівці  
Ф. 268. Чернівецька державна спеціальна школа-інтернат для сліпих та глухонімих дітей  
Ф. 255. Початкова базова школа при чоловічому педагогічному училищі, м. Чернівці  
Ф. 758. Трикласна початкова школа м. Кіцмань Кіцманського повіту  
Ф. 870. Народна школа комуни Селятин Радівецького повіту  



Ф. 389. Початкова двокласна школа с. Каменка Серетського повіту  
Ф. 262. Народна школа комуни Верхні Петрівці Сторожинецького повіту  
Ф. 677. Початкова змішана державна школа комуни Жадова Сторожинецького повіту  
Ф. 264. Початкові змішані школи комуни Їжівці та хуторів Урсоая-Пирлітура, Їжівці-

Центр та Микулич Сторожинецького повіту 
 

Ф. 360. Початкова змішана державна школа комуни Корчівці Сторожинецького повіту  
Ф. 604. Початкова змішана державна школа комуни Присикарени Сторожинецького 

повіту 
 

Ф. 749. Початкова змішана державна школа комуни Ропча (лівобережна) 
Сторожинецького повіту 

 

Ф. 223. Головна окружна школа м. Чернівці  
Ф. 735. Католицька головна школа м. Чернівці  
Ф. 248. Чотирикласна початкова чоловіча школа м. Чернівці по вул. Турецькій  
Ф. 696. П´ятикласна чоловіча школа по вул. Трансільванії м. Чернівці   
Ф. 249. Початкова чоловіча школа "Георгій Тофан" по вул. Штефана Великого м. 

Чернівці 
 

Ф. 258. Чоловіча шестикласна початкова школа № 10 "Михай Кісанович" м. Чернівці  
Ф. 253. П´ятикласна народна школа м. Чернівці  
Ф. 1191. Трикласна початкова школа м. Чернівці  
Ф. 254. Православна чоловіча школа м. Чернівці  
Ф. 246. Чотирикласна православна школа м. Чернівці  
Ф. 250. П´ятикласна жіноча школа м. Чернівці по вул. Святої Трійці  
Ф. 259. Жіноча початкова школа "Олтя Доамна" по аул. Штефана Великого м. Чернівці  
Установи охорони здоров`я 
Ф. 289. Психіатрична лікарня м. Чернівці  
Релігійні установи 
Ф. 320. Митрополія Буковини  
Ф. 321. Адміністрація Православного релігійного фонду Буковини  
Ф. 543. Сеньйорат євангелічної Східної церковної округи Галичини та Буковини  
Ф. 326. Євангелічна релігійна громада м. Чернівці  
Ф. 325. Чернівецька міська єврейська релігійна громада м. Чернівці  
Ф. 987. Римо-католицька парафія м. Чернівці  
Ф. 1245. Книги актів цивільного стану (метричні книги) нинішньої Чернівецької області  
Студентські товариства 
Ф. 1014.  Студентське товариство "Молода Україна" м.Чернівці  
Ф. 1180. Українське благодійне товариство по наданню допомоги учням середніх шкіл 

"Шкільна поміч", м. Чернівці 
 

Ф. 1001. Студентське товариство "Жунімя" м. Чернівці  
Ф. 1000.  Студентське товариство "Дачія" м.Чернівці  
Ф. 1027. Українське студентське товариство "Союз" м.Чернівці  
Ф. 998. Товариство літератури, риторики та церковної музики "Православна академія" 

студентів теологічного факультету Чернівецького університету 
 

Фонди установ Хотинського повіту Бессарабської губернії Російської імперії (1812 — 1918)
Установи державної влади та управління
Ф. 1168. Хотинське повітове справництво  
Ф. 368. Хотинське повітове у селянських справах присутствіє Бессарабської губернії  
Ф. 383. Хотинський повітовий з`їзд земських начальників Бессарабської губернії  
Ф. 124. Земський начальник 3-ї дільниці Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 373 Земський начальник 7-ї дільниці Хотинського повіту Бессарабської губернії с. 

Романківці 
 

Установи міського, земського та станового самоврядування



Ф. 40. Хотинський міський магістрат  
Ф. 744. Хотинська міська дума Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 365. Хотинська міська управа Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 42. Хотинська повітова земська управа, м. Хотин  
Ф. 382. Хотинський повітовий предводитель дворянства Бессарабської губернії  
Ф. 354. Грозинське волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 370. Кельменецьке волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 374. Клішківське волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 378. Новоселицьке волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 996. Романківське волосне правління Хотинського повітового комітету Бессарабської 

губернії 
 

Ф. 318. Рукшинське волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 366. Сокирянське волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 995. Стальновецьке волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 742. Молодовське сільське правління Романківської волості  
Судові, наглядові та слідчі установи 
Ф. 117. Хотинський повітовий суд Бессарабської губернії  
Ф. 388. Хотинський повітовий земський суд Бессарабської губернії  
Ф. 371. Хотинський повітовий з`їзд мирових суддів Бессарабської губернії  
Ф. 380. Хотинський міський торговий словесний суд Хотинського повіту Бессарабської 

губернії 
 

Ф. 385. Хотинський міський сирітський суд Бессарабської губернії  
Ф. 83. Грозинецький волосний суд Хотинського повіту  
Ф. 337. Хотинський повітовий прокурор Бессарабської губернії  
Ф. 391. Хотинський повітовий поселянський стряпчий Бессарабської губернії  
Поліцейські та тюремні установи 
Ф. 503. Хотинське повітове поліцейське управління Бессарабського губернського 

поліцейського управління 
 

Ф. 504. Хотинське міське поліцейське управління Хотинського повітового поліцейського 
управління Бессарабської губернії 

 

Ф. 458. Унтер-офіцер додаткового штабу Бессарабського губернського жандармського 
управління у Бельцському, Хотинському, Сорокському та Оргіївському повітах, 
м. Новоселиця Хотинського повіту 

 

Ф. 997. Контора Хотинської міської в`язниці  
Військово-адміністративні установи 
Ф. 363.  Хотинське повітове рекрутське присутствіє Бессарабської губернії  
Ф.387.  Хотинське повітове з військової повинності присутствіє Бессарабської губернії  
Ф. 803. Хотинський повітовий військовий начальник  
Ф. 364. Комендант Хотинської фортеці  
Фінансові та кредитні установи 
Ф. 386. Хотинське повітове казначейство Бессарабської губернії   
Ф. 741. Хотинська повітова каса дрібного кредиту   
Земельні установи 
Ф. 317. Хотинська повітова межова комісія Бессарабської губернії   
Ф. 1193. Хотинська повітова землевпорядна комісія   
Ф. 381. Хотинський повітовий землемір Бессарабської губернії   
Ф. 367. Хотинська повітова комісія із встановлення прав власності на кріпосних циганів 

при повітовому предводителеві дворянства  
 

Ф. 322. Вотчина Ржавенці колежського радника Запісочного, с. Ржавенці Хотинського 
повіту  

 

Освітні установи та навчальні заклади



Ф. 227. Хотинська повітова училищна рада Бессарабської губернії   
Ф. 375. Хотинський повітовий відділ Кишинівської єпархіальної училищної ради 

Бессарабської губернії  
 

Ф. 219. Інспектор народних училищ Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 844. Чоловічий ліцей "Мареле воєвод Міхай", м. Хотин   
Ф. 276. Державний жіночий ліцей "Юлія Хашдеу", м. Хотин Хотинського повіту 

Бессарабської губернії 
 

Ф. 135. Хотинська приватна жіноча гімназія Катерини Петрівни Кодряну-Филипової   
Ф. 137. Хотинське повітове училище   
Ф. 141. Хотинське міське чотирикласне училище   
Ф. 155. Хотинське вище початкове училище Бессарабської губернії   
Ф. 22. Зарожанське двокласне народне училище Хотинського повіту   
Ф. 143. Лопатницьке однокласне народне училище Хотинського повіту  
Ф. 338. Малинецьке сільське парафіяльне училище Хотинського повіту  
Ф. 28. Ревковецьке однокласне народне училище, с. Ревківці Хотинського повіту  
Ф. 21. Романківське однокласне народне училище Хотинського повіту   
Ф. 336. Черленівське однокласне народне училище Хотинського повіту   
Ф. 348. Хотинське міське парафіяльне однокласне народне училище   
Ф. 842. Біловецька церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпархіальної 

училищної ради Бессарабської губернії  
 

Ф. 843. Вовчинецька церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпархіальної 
училищної ради Бессарабської губернії  

 

Ф. 840. Ленківська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпархіальної 
училищної ради Бессарабської губернії  

 

Ф. 839. Михайлівська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпархіальної 
училищної ради Бессарабської губернії  

 

Ф. 838. Рокитянська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпархіальної 
училищної ради Бессарабської губернії  

 

Ф. 837. Черлено-Марська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпа-
рхіальної училищної ради Бессарабської губернії  

 

Ф. 841. Щербинська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпархіальної 
училищної ради Бессарабської губернії  

 

Ф. 226. Хотинська церковно-парафіяльна школа Хотинської єпархіальної училищної 
ради Бессарабської губернії  

 

Релігійні установи 
Ф. 605. Кишинівська духовна консисторія у справах Хотинського повіту   
Ф. 304. Хотинська вірменсько-григоріанська церква Святого Іоана Хрестителя   
Благодійні та громадські організації 
Ф. 369. Хотинська повітова дворянська опіка   
Ф. 355. Хотинське повітове опікування з опіки сімей запасних нижчих чинів і ратників- 

ополченців, мобілізованих на військову службу 
 

Фонди Російських установ Чернівецької губернії періоду Першої Світової війни та Тимчасового 
уряду  
Адміністративні установи
Ф. 283. Канцелярія Чернівецького губернатора   
Ф. 27. Чернівецький губернський комісар, м. Чернівці   
Ф. 505. Управління начальника Чернівецького повіту   
Ф. 356. Управління начальника Вашківецького повіту Чернівецької губернії   
Ф. 712. Управління начальника Заставнівського повіту Чернівецької губернії   
Ф. 818. Управління начальника Серетського повіту Чернівецької губернії   
Ф. 881. Управління начальника Вижницького повіту Чернівецької губернії   



Ф. 886. Управління начальника Кіцманського повіту Чернівецької губернії  
Ф. 923. Управління начальника Сторожинецького повіту Чернівецької губернії  
Ф. 959. Чернівецьке польове казначейство управління головного скарбника армії 

Південно-Західного фронту  
 

Ф. 974. Управління коменданта залізничної дільниці станції Чернівці військово-
дорожнього управління начальника військового сполучення армій Південно-
Західного фронту  

 

Ф. 973. Управління спостерігача за навчальною частиною Чернівецького військового 
генерал-губернатора в областях Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни  

 

Ф. 972. Ветеринарний інспектор Чернівецької губернії   
Ф. 976. Управління майном державного та Православного релігійного фондів Буковини 

при обласному комісарі областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни 
 

Ф. 978. Рада у справах майна Православного релігійного фонду Буковини   
Ф. 991. Новоселицький волосний земельний комітет Хотинського повітового земельного 

комітету Бессарбської губернії  
 

Ф. 993. Стальновецький волосний земельний комітет Хотинського повітового зе-
мельного комітету Бессарбської губернії  

 

Ф. 994. Кельменецький волосний земельний комітет Хотинського повітового земельного 
комітету Бессарбської губернії  

 

Ф. 992. Хотинський повітовий земельний комітет Бессарбської губернії  
Ф. 1002. Галицько-Буковинська комісія при обласному комісарі Галичини та Буковини з 

надання допомоги біженцям з Галичини та Буковини (1917—1918) 
 

Ф. 971. Чернівецька повітова оціночна комісія при управлінні комісара Чернівецького 
повіту з оцінки збитків, заподіяних військовими діями  

 

Ф. 960. Головний комітет з надання допомоги потерпілому від війни населенню областей 
Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни  

 

Ф. 967. Фінансовий інспектор першого округу управління фінансових справ 
Чернівецької губернії областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни  

 

Ф. 968. Фінансовий інспектор першого округу управління фінансових справ 
Чернівецької губернії областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни  

 

Ф. 969. Фінансовий інспектор третього округу управління фінансових справ 
Чернівецької губернії областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни  

 

Ф. 970. Фінансовий інспектор четвертого округу управління фінансових справ 
Чернівецької губернії областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни  

 

Ф. 1189. Чернівецьке адресне бюро управління начальника Чернівецького повіту  
Військово-адміністративні установи 
Ф. 808. Управління комісара Чернівецького повіту, м. Чернівці  
Ф. 882. Управління комісара Вижницького повіту Чернівецької губернії   
Ф. 922. Управління комісара Кіцманського повіту Чернівецької губернії  
Ф. 957. Управління комісара Сторожинецького повіту Чернівецької губернії   
Ф. 958. Управління комісара Серетського повіту Чернівецької губернії   
Ф. 975. Управління коменданта, м. Чернівці  
Ф. 5.  Аптечно-реквізиційна комісія військово-санітарного управління при обласному 

комісарі Галичини та Буковини  
 

Поліцейські та тюремні установи 
Ф. 456. Управління Чернівецького поліцмейстера Чернівецького губернського полі-

цейського управління  
 

Ф. 962. Пристав 1-ї дільниці Чернівецької міської поліції   
Ф. 964. Пристав 2-ї дільниці Чернівецької міської поліції   
Ф. 966. Пристав 3-ї дільниці Чернівецької міської поліції   
Ф. 980. Пристав 4-ї дільниці Чернівецької міської поліції   



Ф. 705. Управління комісара Чернівецької міської міліції, м. Чернівці  
Ф. 961. Начальник 1-ї дільниці Чернівецької міської військової міліції Чернівецького 

губернського комісара  
 

Ф. 963. Начальник 2-ї дільниці Чернівецької міської військової міліції Чернівецького 
губернського комісара 

 

Ф. 965. Начальник 3-ї дільниці Чернівецької міської військової міліції Чернівецького 
губернського комісара  

 

Ф. 981. Начальник 4-ї дільниці Чернівецької міської військової міліції Чернівецького 
губернського комісара  

 

Ф. 234. Чернівецька міська в‘язниця при Чернівецькому губернаторові   
Ф. 914. Тимчасовий прикордонний жандармський пункт в м. Новоселиця Хотинського 

повіту Бессарабського губернського жандармського управління  
 

Ф. 977. Особливий Буковинський прикордонний загін штабу 9-ї армії   
Установи юстиції та нотаріату 
Ф. 1025. Юридична комісія Чернівецького громадського виконавчого комітету  
Фонди установ періоду перебування Буковини у складі Румунії (1918 — 1940 рр.) 
Установи державної влади та управління
Ф. 6.  Бюро президії міністра-делегата Буковини, м. Чернівці  
Ф. 12. Секретаріат міністерства внутрішніх справ Буковини, м. Чернівці  
Ф. 1240. Державний міністр у справах Буковини   
Ф. 14. Генеральний окружний адміністративний інспекторат Буковини, м. Чернівці   
Ф. 13. Другий міністерський Директорат Буковини, м. Чернівці  
Ф. 26. Королівський намісник округу Сучава у м. Чернівці   
Ф. 9.  Центральне бюро Буковини з питань виборів до румунського парламенту, м. 

Чернівці 
 

Ф. 319. Генеральна дирекція віровизнань, м. Чернівці  
Ф. 23. Комісія з питань ліквідації австрійських установ на Буковині   
Ф. 465. Чернівецьке управління вищого комісаріату Ради Міністрів Румунії у справах 

Бессарабії та Буковини  
 

Ф. 24. Комісія з питань уніфікації австрійських адміністративних установ на Буковині, 
м. Чернівці  

 

Ф. 1241. Бюро інформації та преси бюро президії міністра-делегата Буковини, м. Чернівці  
Ф. 37. Окружне статистичне управління Буковини   
Ф. 32. Префектура Дорохойського повіту   
Ф. 17. Префектура Вижницького повіту   
Ф. 18. Префектура Заставнівського повіту   
Ф. 16. Префектура Кіцманського повіту   
Ф. 20. Префектура Сторожинецького повіту   
Ф. 19. Префектура Хотинського повіту   
Ф. 15. Префектура Чернівецького повіту   
Ф. 691. Претура Ватра-Дорнянської волості   
Ф. 690. Претура Вашківецької волості   
Ф. 688. Претура Вижницької волості   
Ф. 681. Претура Заставнівської волості   
Ф. 680. Претура Герцаївської волості   
Ф. 679. Претура Кельменецької волості   
Ф. 689. Претура Кіцманської волості   
Ф. 686. Претура Новоселицької волості   
Ф.  1187  Претура Путильської волості   
Ф. 684. Претура Садгірської волості   
Ф. 682. Претура Сокирянської волості   



Ф. 685. Претура Сторожинецької волості   
Ф. 1039. Претура Хотинської волості   
Ф. 683. Претура Чернівецької волості   
Ф. 1182. Романковецьке волосне управління Хотинського повіту   
Ф. 1247. Претури та примарії Хотинського повіту  
Ф. 1248. Префектури та примарії повітів Південної Буковини  
Установи місцевого самоврядування 
Ф. 43. Примарія міста Чернівці   
Ф. 655. Примарія міста Вашківці Сторожинецького повіту   
Ф. 47. Примарія міста Вижниця Сторожинецького повіту   
Ф. 46. Примарія міста Герца Дорохойського повіту   
Ф. 44. Примарія міста Заставна Чернівецького повіту   
Ф. 34. Примарія міста Кіцмань Чернівецького повіту   
Ф. 48. Примарія міста Новоселиця Хотинського повіту   
Ф. 406. Примарія міста Садгора Чернівецького повіту   
Ф. 45. Примарія міста Сторожинець Сторожинецького повіту   
Ф. 651. Примарія міста Хотин Хотинського повіту   
Ф. 614. Примарія комуни Буда Дорохойського повіту  
Ф. 607. Примарія комуни Годинівка Дорохойського повіту  
Ф. 110. Примарія комуни Горбово Дорохойського повіту  
Ф. 189. Примарія комуни Карлацени Дорохойського повіту  
Ф. 665. Примарія комуни Лунка Дорохойського повіту  
Ф. 645. Примарія комуни Молниця Дорохойського повіту  
Ф. 416. Примарія комуни Тернавка Дорохойського повіту  
Ф. 111. Примарія комуни Турятка Дорохойського повіту  
Ф. 441. Примарія комуни Хряцька Дорохойського повіту  
Ф. 720. Примарія комуни Путила Радівецького повіту  
Ф. 1177. Примарія комуни Сергії Радівецького повіту  
Ф. 909. Примарія комуни Сучевиця Радівецького повіту  
Ф. 87. Примарія комуни Адинката (нині Глибока) Сторожинецького повіту  
Ф. 1041. Примарія комуни Багна Сторожинецького повіту  
Ф. 410. Примарія комуни Банилів над Серетом (нині Банилів Підгірний) 

Сторожинецького повіту 
 

Ф. 411. Примарія комуни Банилів над Черемошем (нині Банилів) Сторожинецького 
повіту 

 

Ф. 710. Примарія комуни Барбівці Сторожинецького повіту  
Ф. 609. Примарія комуни Берегомет над Серетом (нині Берегомет) Сторожинецького 

повіту 
 

Ф. 89. Примарія комуни Старі Бросківці Сторожинецького повіту  
Ф. 713. Примарія комуни Буденець Сторожинецького повіту  
Ф. 628. Примарія комуни Верхні Луківці (нині Луківці) Сторожинецького повіту  
Ф. 64. Примарія комуни Верхні Петрівці Сторожинецького повіту  
Ф. 649. Примарія комуни Верхні Станівці Сторожинецького повіту  
Ф. 91. Примарія комуни Виженка Сторожинецького повіту  
Ф. 699. Примарія комуни Вилавче (нині Коритне) Сторожинецького повіту  
Ф. 436. Примарія комуни Волока Сторожинецького повіту  
Ф. 1044. Примарія комуни Глиниця Сторожинецького повіту  
Ф. 330. Примарія комуни Давидівка Сторожинецького повіту  
Ф. 1047. Примарія комуни Драчинці Сторожинецького повіту  
Ф. 93. Примарія комуни Жадова Сторожинецького повіту  
Ф. 1051. Примарія комуни Замостя Сторожинецького повіту  



Ф. 1052. Примарія комуни Їжівці Сторожинецького повіту  
Ф. 896.  Примарія комуни Іспас Сторожинецького повіту  
Ф. 895. Примарія комуни Йорданешти Сторожинецького повіту  
Ф. 198. Примарія комуни Калинівці Сторожинецького повіту  
Ф. 183. Примарія комуни Карапчів над Серетом (нині Карапчів) Сторожинецького повіту  
Ф. 184. Примарія комуни Карапчів над Черемошем (нині Карапчів) Сторожинецького 

повіту 
 

Ф. 96. Примарія комуни Комарівці Сторожинецького повіту  
Ф. 1059. Примарія комуни Корчівці Сторожинецького повіту  
Ф. 190. Примарія комуни Костинці Сторожинецького повіту  
Ф. 630. Примарія комуни Красна Путна Сторожинецького повіту  
Ф. 97. Примарія комуни Красноїльськ Сторожинецького повіту  
Ф. 187. Примарія комуни Купка Сторожинецького повіту  
Ф. 644. Примарія комуни Мега Сторожинецького повіту  
Ф. 709. Примарія комуни Местечени Сторожинецького повіту  
Ф. 90. Примарія комуни Мигучени (нині Михайлівка) Сторожинецького повіту  
Ф. 1015. Примарія комуни Мілієве Сторожинецького повіту  
Ф. 629. Примарія комуни Нижні Луківці (нині Луківці) Сторожинецького повіту  
Ф. 168. Примарія комуни Нижні Петрівці Сторожинецького повіту  
Ф. 650. Примарія комуни Нижні Станівці Сторожинецького повіту  
Ф. 661. Примарія комуни Панка Сторожинецького повіту  
Ф. 95. Примарія комуни Петричанка Сторожинецького повіту  
Ф. 428. Примарія комуни Ревна Сторожинецького повіту  
Ф. 668. Примарія комуни Ропча Сторожинецького повіту  
Ф. 901. Примарія комуни Розтоки Сторожинецького повіту  
Ф. 906. Примарія комуни Слобода Комарівці Сторожинецького повіту  
Ф. 86. Примарія комуни Стара Красношора Сторожинецького повіту  
Ф. 329. Примарія комуни Сучевени Сторожинецького повіту  
Ф. 99. Примарія комуни Трестяна (нині Димка) Сторожинецького повіту  
Ф. 92. Примарія комуни Червона Діброва Сторожинецького повіту  
Ф. 88. Примарія комуни Череш Сторожинецького повіту  
Ф. 85. Примарія комуни Чудей Сторожинецького повіту  
Ф. 612. Примарія комуни Бабин Хотинського повіту  
Ф. 715. Примарія комуни Балківці Хотинського повіту  
Ф. 719. Примарія комуни Бирледени Хотинського повіту  
Ф. 718. Примарія комуни Білявинці Хотинського повіту  
Ф. 610. Примарія комуни Бочківці Хотинського повіту  
Ф. 1040. Примарія комуни Бузовиця Хотинського повіту  
Ф. 701. Примарія комуни Ванчиківці Хотинського повіту  
Ф. 702. Примарія комуни Вартиківці Хотинського повіту  
Ф. 623. Примарія комуни Василівка Хотинського повіту  
Ф. 656. Примарія комуни Вашківці Хотинського повіту  
Ф. 1174. Примарія комуни Вітрянка Хотинського повіту  
Ф. 703. Примарія комуни Віішоара Хотинського повіту  
Ф. 1042. Примарія комуни Владична Хотинського повіту  
Ф. 704. Примарія комуни Вовчинець Хотинського повіту  
Ф. 41. Примарія комуни Гвіздівці Хотинського повіту  
Ф. 49. Примарія комуни Грубна Хотинського повіту  
Ф. 1045. Примарія комуни Грушевиця Хотинського повіту  
Ф. 1046. Примарія комуни Данківці Хотинського повіту  



Ф. 331. Примарія комуни Динівці Хотинського повіту  
Ф. 1049. Примарія комуни Довжок Хотинського повіту  
Ф. 1048. Примарія комуни Долиняни Хотинського повіту  
Ф. 641. Примарія комуни Залуче Хотинського повіту  
Ф. 642. Примарія комуни Зарожани Хотинського повіту  
Ф. 400. Примарія комуни Зелена Хотинського повіту  
Ф. 175. Примарія комуни Іванівці Хотинського повіту  
Ф. 1053. Примарія комуни Каплівка Хотинського повіту  
Ф. 1054. Примарія комуни Кельменці Хотинського повіту  
Ф. 192. Примарія комуни Киселиця Хотинського повіту  
Ф. 202. Примарія комуни Кишло-Замжиєво (нині Подвір'ївка) Хотинського повіту  
Ф. 203. Примарія комуни Кишло-Неджимово (нині Оселівка) Хотинського повіту  
Ф. 103. Примарія комуни Клішківці Хотинського повіту  
Ф. 101. Примарія комуни Коболчин Хотинського повіту  
Ф. 182. Примарія комуни Козиряни Хотинського повіту  
Ф. 181. Примарія комуни Коликауци  Хотинського повіту  
Ф. 107. Примарія комуни Колінківці Хотинського повіту  
Ф. 624. Примарія комуни Комарів Хотинського повіту  
Ф. 185  Примарія комуни Коржеуць Хотинського повіту  
Ф. 196. Примарія комуни Костичани Хотинського повіту  
Ф. 193. Примарія комуни Котелеве Хотинського повіту  
Ф. 201. Примарія комуни Кулішівка Хотинського повіту  
Ф. 398. Примарія комуни Ленківці Хотинського повіту  
Ф. 634. Примарія комуни Лівинці Хотинського повіту  
Ф. 635. Примарія комуни Ломачинці Хотинського повіту  
Ф. 636. Примарія комуни Лопатник Хотинського повіту  
Ф. 648. Примарія комуни Малинці Хотинського повіту  
Ф. 647. Примарія комуни Мамалига Хотинського повіту  
Ф. 105. Примарія комуни Маркауци Хотинського повіту  
Ф. 707. Примарія комуни Мендиківці (нині Олексіївка) Хотинського повіту  
Ф. 432. Примарія комуни Михайлівка Хотинського повіту  
Ф. 1050. Примарія комуни Михалешени (нині Михалкове) Хотинського повіту  
Ф. 667. Примарія комуни Молодове Хотинського повіту  
Ф. 1055. Примарія комуни Мошанець Хотинського повіту  
Ф. 633. Примарія комуни Непоротове Хотинського повіту  
Ф. 716. Примарія комуни Нижні Балківці Хотинського повіту  
Ф. 900. Примарія комуни Окниця Хотинського повіту  
Ф. 664. Примарія комуни Пашківці Хотинського повіту  
Ф. 100. Примарія комуни Пелінешти (Білоусівка) Хотинського повіту  
Ф. 723. Примарія комуни Перебиківці Хотинського повіту  
Ф. 658. Примарія комуни Перківці Хотинського повіту  
Ф. 403. Примарія комуни Пригородок Хотинського повіту  
Ф. 1056. Примарія комуни Рашків Хотинського повіту  
Ф. 671. Примарія комуни Рестео Атаки (нині Дністрівка) Хотинського повіту  
Ф. 102. Примарія комуни Ржавинці Хотинського повіту  
Ф. 902. Примарія комуни Рингач Хотинського повіту  
Ф. 108. Примарія комуни Рокитне Хотинського повіту  
Ф. 106. Примарія комуни Романківці Хотинського повіту  
Ф. 695. Примарія комуни Росошани Хотинського повіту  
Ф. 669. Примарія комуни Рукшин Хотинського повіту  



Ф. 904. Примарія комуни Санківці Хотинського повіту  
Ф. 66. Примарія комуни Селище Хотинського повіту  
Ф. 104. Примарія комуни Сербичани Хотинського повіту  
Ф. 908. Примарія комуни Стальнівці Хотинського повіту  
Ф. 910. Примарія комуни Тарасівці Хотинського повіту  
Ф. 1022. Примарія комуни Тирново Хотинського повіту  
Ф. 1057. Примарія комуни Ходорівці Хотинського повіту  
Ф. 639. Примарія комуни Чубриу Хотинського повіту  
Ф. 1058. Примарія комуни Шебутинці Хотинського повіту  
Ф. 638. Примарія комуни Щербинці Хотинського повіту  
Ф. 613. Примарія комуни Бабин Чернівецького повіту  
Ф. 413. Примарія комуни Берегомет над Прутом (нині Берегомет) Чернівецького повіту  
Ф. 611. Примарія комуни Біла Чернівецького повіту  
Ф. 434. Примарія комуни Борівці Чернівецького повіту  
Ф. 56. Примарія комуни Бояни Чернівецького повіту  
Ф. 608. Примарія комуни Боянчук Чернівецького повіту  
Ф. 180. Примарія комуни Брідок Чернівецького повіту  
Ф. 615. Примарія комуни Буда Чернівецького повіту  
Ф. 616. Примарія комуни Бурдей Чернівецького повіту  
Ф. 57. Примарія комуни Валява Чернівецького повіту  
Ф. 698. Примарія комуни Валя Кузьмин Чернівецького повіту  
Ф. 622. Примарія комуни Василів Чернівецького повіту  
Ф. 621. Примарія комуни Васловівці Чернівецького повіту  
Ф. 417. Примарія комуни Вікно Чернівецького повіту  
Ф. 55. Примарія комуни Великий Кучурів Чернівецького повіту  
Ф. 620. Примарія комуни Вербівці Чернівецького повіту  
Ф. 619. Примарія комуни Веренчанка Чернівецького повіту  
Ф. 1242. Примарія комуни Верхні Ленківці Чернівецького повіту  
Ф. 74. Примарія комуни Верхні Шерівці Чернівецького повіту  
Ф. 699. Примарія комуни Вилавче (нині Коритне) Чернівецького повіту  
Ф. 80. Примарія комуни Витилівка Чернівецького повіту  
Ф. 437. Примарія комуни Волока над Дерелуєм (нині Волока) Чернівецького повіту  
Ф. 606. Примарія комуни Гаврилівці Чернівецького повіту  
Ф. 429. Примарія комуни Гоголіна Чернівецького повіту  
Ф. 730. Примарія комуни Гореча Монастир Чернівецького повіту  
Ф. 424. Примарія комуни Горошівці Чернівецького повіту  
Ф. 79. Примарія комуни Добринівці Чернівецького повіту  
Ф. 423. Примарія комуни Дорошівці Чернівецького повіту  
Ф. 70. Примарія комуни Дубівці Чернівецького повіту  
Ф. 52. Примарія комуни Задубрівка Чернівецького повіту  
Ф. 407. Примарія комуни Звенячин Чернівецького повіту  
Ф. 640. Примарія комуни Зеленів Чернівецького повіту  
Ф. 637. Примарія комуни Зелений Гай Чернівецького повіту  
Ф. 84. Примарія комуни Іванківці Чернівецького повіту  
Ф. 76. Примарія комуни Кадубівці Чернівецького повіту  
Ф. 625. Примарія комуни Кам'яна Чернівецького повіту  
Ф. 35. Примарія комуни Кіцмань Чернівецького повіту  
Ф. 59. Примарія комуни Киселів Чернівецького повіту  
Ф. 197. Примарія комуни Кичера Чернівецького повіту  
Ф. 78. Примарія комуни Кліводин Чернівецького повіту  



Ф. 897. Примарія комуни Клокічка Чернівецького повіту  
Ф. 438. Примарія комуни Коровія Чернівецького повіту  
Ф. 422. Примарія комуни Кулівці Чернівецького повіту  
Ф. 402. Примарія комуни Кут Баїнські (нині Кут) Чернівецького повіту  
Ф. 405. Примарія комуни Кут Остриця (нині Остриця) Чернівецького повіту  
Ф. 61. Примарія комуни Лашківка Чернівецького повіту  
Ф. 425. Примарія комуни Лука Чернівецького повіту  
Ф. 63. Примарія комуни Лужани Чернівецького повіту  
Ф. 69. Примарія комуни Луковиця Чернівецького повіту  
Ф. 729. Примарія комуни Людигореча Чернівецького повіту  
Ф. 401. Примарія комуни Магала Чернівецького повіту  
Ф. 60. Примарія комуни Малий Кучурів Чернівецького повіту  
Ф. 33. Примарія комуни Малятинці Чернівецького повіту  
Ф. 65. Примарія комуни Маморниця Чернівецького повіту  
Ф. 421. Примарія комуни Митків Чернівецького повіту  
Ф. 418. Примарія комуни Михальча Чернівецького повіту  
Ф. 82. Примарія комуни Молодія Чернівецького повіту  
Ф. 643. Примарія комуни Мосорівка Чернівецького повіту  
Ф. 399. Примарія комуни Неполоківці Чернівецького повіту  
Ф. 67. Примарія комуни Нижні Ленківці Чернівецького повіту  
Ф. 75. Примарія комуни Нижні Шерівці Чернівецького повіту  
Ф. 632. Примарія комуни Нова Жучка Чернівецького повіту  
Ф. 430. Примарія комуни Нові Мамаївці Чернівецького повіту  
Ф. 426. Примарія комуни Онут Чернівецького повіту  
Ф. 62. Примарія комуни Оршівці Чернівецького повіту  
Ф. 431. Примарія комуни Остриця Чернівецького повіту  
Ф. 420. Примарія комуни Ошихліби Чернівецького повіту  
Ф. 412. Примарія комуни Погорилівка Чернівецького повіту  
Ф. 663. Примарія комуни Привороки Чернівецького повіту  
Ф. 659. Примарія комуни Прилипче Чернівецького повіту  
Ф. 657. Примарія комуни П'ядиківці Чернівецького повіту  
Ф. 670. Примарія комуни Рідківці Чернівецького повіту  
Ф. 71. Примарія комуни Раранча Слобода (нині Рідківці) Чернівецького повіту  
Ф. 433. Примарія комуни Ревківці Чернівецького повіту  
Ф. 58. Примарія комуни Ревне Чернівецького повіту  
Ф. 415. Примарія комуни Репужинці Чернівецького повіту  
Ф. 68. Примарія комуни Рогізна Чернівецького повіту  
Ф. 435. Примарія комуни Самушин Чернівецького повіту  
Ф. 905. Примарія комуни Селище Чернівецького повіту  
Ф. 328. Примарія комуни Сокиряни Чернівецького повіту  
Ф. 408. Примарія комуни Ставчани Чернівецького повіту  
Ф. 51. Примарія комуни Стара Жучка Чернівецького повіту  
Ф. 77. Примарія комуни Старі Мамаївці Чернівецького повіту  
Ф. 631. Примарія комуни Стрілецький Кут Чернівецького повіту  
Ф. 73. Примарія комуни Суховерхів Чернівецького повіту  
Ф. 911. Примарія комуни Тарашани Чернівецького повіту  
Ф. 81. Примарія комуни Товтри Чернівецького повіту  
Ф. 54. Примарія комуни Топорівці Чернівецького повіту  
Ф. 1246. Примарія комуни Хлівище Чернівецького повіту  
Ф. 666. Примарія комуни Хрещатик Чернівецького повіту  



Ф. 697. Примарія комуни Цурень Чернівецького повіту  
Ф. 50. Примарія комуни Чагор Чернівецького повіту  
Ф. 440. Примарія комуни Чорнівка Чернівецького повіту  
Ф. 427. Примарія комуни Чорний Потік Чернівецького повіту  
Ф. 414. Примарія комуни Чуньків Чернівецького повіту  
Ф. 72. Примарія комуни Шипинці Чернівецького повіту  
Ф. 409. Примарія комуни Шишківці Чернівецького повіту  
Ф. 53. Примарія комуни Шубранець Чернівецького повіту  
Ф. 419. Примарія комуни Южинець Чернівецького повіту  
Ф. 439. Примарія комуни Юрківці Чернівецького повіту  
Установи юстиції, суду та прокуратури, адвокатура, нотаріат
Ф. 114. Секретаріат міністерства юстиції на Буковині, м. Чернівці   
Ф. 25. Адміністративний суд Буковини міністерства внутрішніх справ   
Ф. 126. Апеляційний суд Буковини   
Ф. 284. Чернівецький повітовий трудовий суд   
Ф. 397. Дорохойський повітовий трибунал   
Ф. 129. Сторожинецький повітовий трибунал   
Ф. 127. Хотинський повітовий трибунал   
Ф. 118. Чернівецький повітовий трибунал   
Ф. 128. Прокуратура Чернівецького повітового трибуналу   
Ф. 153. Вашківецький змішаний суд   
Ф. 140. Вижницький волосний змішаний суд   
Ф. 139. Герцаївський змішаний суд   
Ф. 130. Дорохойський сільський суд   
Ф. 152. Заставнівський змішаний суд   
Ф. 1062. Кельменецький змішаний суд   
Ф. 542. Радауцький змішаний суд   
Ф. 142. Садгірський змішаний суд   
Ф. 535. Хотинський змішаний суд   
Ф. 147. Чернівецький змішаний суд   
Ф. 150. Новоселицький сільський суд   
Ф. 144. Романковецький сільський суд   
Ф. 146. Селятинський сільський суд   
Ф. 138. Сокирянський сільський суд   
Ф. 989. Нотаріальна палата Буковини   
Ф. 171. Нотаріус Бімбулова Лідія, м. Хотин   
Ф. 172. Нотаріус Больбошенко Анатол, с. Кельменці   
Ф. 357. Нотаріус Бочар Георге, м. Хотин   
Ф. 1091. Нотаріус Бубенік Іон, м. Чернівці   
Ф. 165. Нотаріус Бурак Амфілокіє, м. Чернівці   
Ф. 173. Нотаріус Василеску Cтефан, с. Сoкuряни   
Ф. 206. Нотаріус Гесс Абрагам, м. Новоселиця   
Ф. 600. Нотаріус Долинський Лівіу, м. Садгора   
Ф. 195. Нотаріус Дунік Ілля, м. Чернівці   
Ф. 1217. Нотаріус Ейвелінг Теофіл, с. Нижні Станівці   
Ф. 161. Нотаріус Захарія Анастасіє, м. Чернівці   
Ф. 1237. Нотаріус Калмуцький Альфред, с. Нижні Станівці   
Ф. 164. Нотаріус Калмуцький Альфред, м. Чернівці   
Ф. 179. Нотаріус Клисевич Александр, с. Кельменці   
Ф. 207. Нотаріус Клюгер Людміл, м. Вижниця   



Ф. 288. Нотаріус Козаченко Іоaн, м. Хотин   
Ф. 1205. Нотаріус Коморошан Євген, м. Вашківці   
Ф. 166. Нотаріус Лупу Флоря, м. Чернівці   
Ф. 208. Нотаріус Маркусон Лазар, с. Чудей   
Ф. 174. Нотаріус Мойсей Лідід, м. Новоселиця   
Ф. 877. Нотаріус Оттенбрейт Август, с. Бояни   
Ф. 191. Нотаріус Паулюк-Бурла Октавіан, м. Чернівці   
Ф. 169. Нотаріус Петрович Корнел, м. Чернівці   
Ф. 186. Нотаріус Стрингачу Ніку, м. Чернівці   
Ф. 601. Нотаріус Тілінец Ікон, ком. Єдинці   
Ф. 162. Нотаріус Цуркан Ніколає, м. Чернівці   
Ф. 878. Нотаріус Чигінкелі Прокопій, м. Хотин   
Ф. 351. Адвокат Копельман Леон, м. Чернівці   
Поліцейські, жандармські та тюремні установи
Ф. 30. Чернівецький обласний інспекторат поліції, м. Чернівці  
Ф. 831. Вашківський комісаріат поліції Сторожинецького повіту, м. Вашківці   
Ф. 830. Вижницький комісаріат поліції  Сторожинецького повіту, м. Вижниця   
Ф. 133. Кіцманський комісаріат поліції Чернівецького повіту, м. Кіцмань   
Ф. 500. Новоселицький комісаріат поліції Хотинського повіту   
Ф. 38. Квестура поліції м. Чернівці  
Ф. 827. Дорохойська повітова поліція   
Ф. 132. Сторожинецька повітова поліція    
Ф. 858. Хотинська повітова поліція Чернівецького інспекторату поліції   
Ф. 804. Особливий відділ сигуранци м. Вижниця   
Ф. 502. Особливий відділ сигуранци м. Кіцмань Чернівецького повіту   
Ф. 119. Особовий відділ сигуранци м. Чернівці.  
Ф. 676. Бригада сигуранци м. Сторожинець   
Ф. 673. Бригада сигуранци м. Хотин   
Ф. 834. Поліцейський прикордонний загін м. Герца Дорохойського повіту   
Ф. 1060. Поліцейський загін с. Адинката (нині Глибока) Сторожинецького повіту  
Ф. 832. Поліцейський загін с. Дарабань Дорохойського повіту   
Ф. 829. Поліцейський прикордонний загін Грігоре Гіка−Воде комуни Неполоківці 

Чернівецького повіту  
 

Ф. 442. Поліцейський прикордонний загін м. Заставна Чернівецького повіту   
Ф. 833. Поліцейський прикордонний загін в комуні Оршівці−Барієра Чернівецького 

повіту  
 

Ф. 828. Поліцейський прикордонний загін м. Садгора Чернівецького повіту   
Ф. 826. Поліцейський прикордонний пункт с. Хрещатик Чернівецького повіту   
Ф. 134. Поліція залізничного вокзалу м. Чернівці  
Ф. 815. Командування жандармерії на Буковині, м. Чернівці  
Ф. 514. Обласний інспекторат жандармерії м. Чернівці  
Ф. 315. 10-й жандармський полк м. Чернівці  
Ф. 221. Жандармський батальйон "Молдова" м. Чернівці  
Ф. 513. Легіон жандармерії м. Сторожинець  
Ф. 501. Легіон жандармерії м. Хотин    
Ф. 212. Легіон жандармерії м. Чернівці  
Ф. 151. Рота жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту   
Ф. 507. Рота жандармерії в м. Хотин Хотинського повіту   
Ф. 508. Рота жандармерії в м. Чернівці Чернівецького повіту   
Ф. 868. Рота жандармерії в комуні Тернавка Дорохойського повіту   



Ф. 446. 2-й взвод жандармерії в м. Вашківці Сторожинецького повіту   
Ф. 447. 3-й взвод жандармерії в м. Вижниця Сторожинецького повіту  
Ф. 859. 2-й взвод жандармерії в м. Заставна Чернівецького повіту  
Ф. 583. Взвод жандармерії в м. Кіцмань Чернівецького повіту   
Ф. 448. Взвод жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту   
Ф. 736. Взвод жандармерії в м. Чернівці Чернівецького повіту  
Ф. 379. Секція жандармерії в комуні Герца Дорохойського повіту  
Ф. 316. Секція жандармерії в комуні Тернавка Дорохойського повіту  
Ф. 588. Секція жандармерії комуни Берегомет над Серетом Сторожинецького повіту  
Ф. 532. Секція жандармерії в м. Вашківці Сторожинецького повіту  
Ф. 523. Секція жандармерії в комуні Глибока Сторожинецького повіту  
Ф. 384. Секція жандармерії в комуні Карапчів Сторожинецького повіту  
Ф. 577. Секція жандармерії в комуні Путила Сторожинецького повіту  
Ф. 1129. Секція жандармерії в комуні Селятин Сторожинецького повіту  
Ф. 524. Секція жандармерії в комуні Станівці Сторожинецького повіту  
Ф. 444. Секція жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту  
Ф. 574. Секція жандармерії в комуні Чудей Сторожинецького повіту  
Ф. 1123. Секція жандармерії в комуні Данківці Хотинського повіту  
Ф. 860. Секція жандармерії в комуні Клішківці Хотинського повіту  
Ф. 278. Секція жандармерії в комуні Маршинці Хотинського повіту  
Ф. 525. Секція жандармерії в комуні Новоселиця Хотинського повіту  
Ф. 443. Секція жандармерії в комуні Великий Кучурів Чернівецького повіту  
Ф. 590. Секція жандармерії в комуні Веренчанка Чернівецького повіту  
Ф. 113. Секція жандармерії в м. Заставна Чернівецького повіту  
Ф. 821. Секція жандармерії в м. Кіцмань Чернівецького повіту  
Ф. 586. Секція жандармерії в комуні Лужани Чернівецького повіту  
Ф. 346. Секція жандармерії в комуні Ошихліби Чернівецького повіту  
Ф. 594. Секція жандармерії в с. Рогізна Чернівецького повіту  
Ф. 445. Секція жандармерії в комуні Садгора Чернівецького повіту  
Ф. 455. Жандармський пост с. Буда Герцаївської волості Дорохойського повіту  
Ф. 814. Жандармський пост м. Герца Герцаївської волості Дорохойського повіту  
Ф. 518. Жандармський пост с. Горбово Герцаївської волості Дорохойського повіту  
Ф. 587. Жандармський пост с. Лунка Герцаївської волості Дорохойського повіту  
Ф. 488. Жандармський пост с. Тернавка Герцаївської волості Дорохойського повіту  
Ф. 565. Жандармський пост с. Турятка Герцаївської волості Дорохойського повіту  
Ф. 1111. Жандармський пост с. Хряцька Герцаївської волості Дорохойського повіту  
Ф. 1157. Жандармський пост с. Путила Радівецького повіту  
Ф. 450. Жандармський пост с. Банилів над Черемошем Сторожинецького повіту  
Ф. 449. Жандармський пост с. Банилів над Серетом Сторожинецького повіту  
Ф. 484. Жандармський пост с. Слобода Банилів Сторожинецького повіту  
Ф. 454. Жандармський пост с. Старі Бросківці Сторожинецького повіту  
Ф. 451. Жандармський пост с. Брусниця Сторожинецького повіту  
Ф. 31. Жандармський пост м. Вашківці Сторожинецького повіту  
Ф. 1099. Жандармський пост с. Виженка Сторожинецького повіту  
Ф. 561. Жандармський пост м. Вижниця Сторожинецького повіту  
Ф. 460. Жандармський пост с. Глибока Сторожинецького повіту  
Ф. 551. Жандармський пост с. Глиниця Сторожинецького повіту  
Ф. 817. Жандармський пост с. Давидівка Сторожинецького повіту  
Ф. 1122. Жандармський пост с. Думбрава де Жос (Нижня Діброва) Сторожинецького 

повіту 
 



Ф. 1117. Жандармський пост с. Думбрава де Сус (Верхня Діброва) Сторожинецького 
повіту 

 

Ф. 461. Жандармський пост с. Жадова Сторожинецького повіту  
Ф. 464. Жандармський пост с. Їжівці Сторожинецького повіту  
Ф. 568. Жандармський пост с. Іспас Сторожинецького повіту  
Ф. 281. Жандармський пост села Калинівці Сторожинецького повіту  
Ф. 466. Жандармський пост с. Карапчів Сторожинецького повіту  
Ф. 257. Жандармський пост у с. Комарівці Сторожинецького повіту  
Ф. 585. Жандармський пост с. Коритне Сторожинецького повіту  
Ф. 467. Жандармський пост с. Костинці Сторожинецького повіту  
Ф. 469. Жандармський пост с. Красноїльськ Сторожинецького повіту  
Ф. 470. Жандармський пост с. Купка Сторожинецького повіту  
Ф. 476. Жандармський пост с. Мигове Сторожинецького повіту  
Ф. 477. Жандармський пост с. Мілієве Сторожинецького повіту  
Ф. 1155. Жандармський пост с. Мариничі Сторожинецького повіту  
Ф. 545. Жандармський пост с. Петричанка Сторожинецького повіту  
Ф. 479. Жандармський пост с. Петрівці Сторожинецького повіту  
Ф. 549. Жандармський пост с. Ропча Сторожинецького повіту  
Ф. 820. Жандармський пост с. Розтоки Сторожинецького повіту  
Ф. 485. Жандармський пост с. Слобода Комарівці Сторожинецького повіту  
Ф. 573. Жандармський пост с. Станівці Сторожинецького повіту  
Ф. 530. Жандармський пост м. Сторожинець Сторожинецького повіту  
Ф. 562. Жандармський пост с. Сучевень Сторожинецького повіту  
Ф. 1173. Жандармський пост с. Чернетешть (Чорногузи) Сторожинецького повіту  
Ф. 490. Жандармський пост с. Чудей Сторожинецького повіту  
Ф. 492. Жандармський пост с. Шепіт Сторожинецького повіту  
Ф. 531. Жандармський пост с. Атаки Хотинського повіту  
Ф. 1109. Жандармський пост с. Бабин Хотинського повіту  
Ф. 1156. Жандармський пост с. Білоусівка Хотинського повіту  
Ф. 1098. Жандармський пост с. Берестя Хотинського повіту  
Ф. 1132. Жандармський пост с. Білівці Хотинського повіту  
Ф. 1107. Жандармський пост с. Вартиківці Хотинського повіту  
Ф. 1124. Жандармський пост с. Вашківці Хотинського повіту  
Ф. 1126. Жандармський пост с. Гріманкауци Хотинського повіту  
Ф. 1103. Жандармський пост с. Грозинці Хотинського повіту  
Ф. 1102. Жандармський пост с. Дарабани Хотинського повіту  
Ф. 553. Жандармський пост с. Динівці Хотинського повіту  
Ф. 1110. Жандармський пост с. Долиняни Хотинського повіту  
Ф. 567. Жандармський пост м. Єдинці Хотинського повіту  
Ф. 1121. Жандармський пост с. Іванівці Хотинського повіту  
Ф. 1112. Жандармський пост с. Кельменці Хотинського повіту  
Ф. 1130. Жандармський пост с. Колінківці Хотинського повіту  
Ф. 1154. Жандармський пост с. Комарів Хотинського повіту  
Ф. 556. Жандармський пост с. Коржеуци Хотинського повіту  
Ф. 1131. Жандармський пост с. Ларга Хотинського повіту  
Ф. 822. Жандармський пост с. Лівинці Хотинського повіту  
Ф. 1105. Жандармський пост с. Мамалига Хотинського повіту  
Ф. 1128. Жандармський пост с. Михалкове Хотинського повіту  
Ф. 1106. Жандармський пост с. Мошанець Хотинського повіту  
Ф. 578. Жандармський пост с. Непоротове Хотинського повіту  



Ф. 564. Жандармський пост с. Пашківці Хотинського повіту  
Ф. 546. Жандармський пост с. Рокитне Хотинського повіту  
Ф. 569. Жандармський пост с. Рашків Хотинського повіту  
Ф. 563. Жандармський пост с. Романківці Хотинського повіту  
Ф. 1108. Жандармський пост с. Росошани Хотинського повіту  
Ф. 1104. Жандармський пост с. Рукшин Хотинського повіту  
Ф. 483. Жандармський пост с. Сокиряни Хотинського повіту  
Ф. 1037. Жандармський пост м. Новоселиця Хотинського повіту  
Ф. 487. Жандармський пост с. Тарасівці Хотинського повіту  
Ф. 295. Жандармський пост с. Ходороуци Хотинського повіту  
Ф. 1133. Жандармський пост с. Челепеуци Хотинського повіту  
Ф. 725. Жандармський пост с. Черленівка Хотинського повіту  
Ф. 819. Жандармський пост с. Ширівці Хотинського повіту  
Ф. 566. Жандармський пост с. Щербинці Хотинського повіту  
Ф. 1100. Жандармський пост с. Ярівка Хотинського повіту  
Ф. 453. Жандармський пост с. Борівці Чернівецького повіту  
Ф. 1134. Жандармський пост с. Бояни Чернівецького повіту  
Ф. 576. Жандармський пост с. Валява Чернівецького повіту  
Ф. 555. Жандармський пост с. Василів Чернівецького повіту  
Ф. 472. Жандармський пост с. Великий Кучурів Чернівецького повіту  
Ф. 459. Жандармський пост с. Веренчанка Чернівецького повіту  
Ф. 340. Жандармський пост с. Вікно Чернівецького повіту  
Ф. 823. Жандармський пост у с. Волока Чернівецького повіту  
Ф. 526. Жандармський пост с. Гаврилівці Чернівецького повіту  
Ф. 516. Жандармський пост с. Горошівці Чернівецького повіту  
Ф. 550. Жандармський пост с. Дорошівці Чернівецького повіту  
Ф. 1114. Жандармський пост с. Дубівці Чернівецького повіту  
Ф. 463. Жандармський пост с. Зеленів Чернівецького повіту  
Ф. 589. Жандармський пост с. Іванківці Чернівецького повіту  
Ф. 559. Жандармський пост с. Кадубівці Чернівецького повіту  
Ф. 1101. Жандармський пост с. Кам'яна Чернівецького повіту  
Ф. 457. Жандармський пост с. Кліводин Чернівецького повіту  
Ф. 473. Жандармський пост с. Лашківка Чернівецького повіту  
Ф. 552. Жандармський пост с. Ленківці Чернівецького повіту  
Ф. 558. Жандармський пост с. Лужани Чернівецького повіту  
Ф. 474. Жандармський пост с. Луковиця Чернівецького повіту  
Ф. 519. Жандармський пост с. Магала Чернівецького повіту  
Ф. 471. Жандармський пост с. Малий Кучурів Чернівецького повіту  
Ф. 475. Жандармський пост с. Мамаївці Чернівецького повіту  
Ф. 522. Жандармський пост с. Маморниця Чернівецького повіту  
Ф. 121. Жандармський пост с. Митків Чернівецького повіту  
Ф. 1127. Жандармський пост с. Михальча Чернівецького повіту  
Ф. 480. Жандармський пост с. Молодія Чернівецького повіту  
Ф. 517. Жандармський пост с. Неполоківці Чернівецького повіту  
Ф. 554. Жандармський пост с. Оршівці Чернівецького повіту  
Ф. 560. Жандармський пост с. Ошихліби Чернівецького повіту  
Ф. 529. Жандармський пост с. Прелипче Чернівецького повіту  
Ф. 482. Жандармський пост с. Ревне Чернівецького повіту  
Ф. 528. Жандармський пост с. Рідківці Чернівецького повіту  
Ф. 481. Жандармський пост с. Рогізна Чернівецького повіту  



Ф. 478. Жандармський пост с. Садгора Чернівецького повіту  
Ф. 1153. Жандармський пост с. Селище Чернівецького повіту  
Ф. 486. Жандармський пост с. Ставчани Чернівецького повіту  
Ф. 547. Жандармський пост с. Стара Жучка Чернівецького повіту  
Ф. 468. Жандармський пост с. Стрілецький Кут Чернівецького повіту  
Ф. 1125. Жандармський пост с. Суховерхів Чернівецького повіту  
Ф. 520. Жандармський пост с. Топорівці Чернівецького повіту  
Ф. 489. Жандармський пост с. Цурень Чернівецького повіту  
Ф. 527. Жандармський пост с. Чагор Чернівецького повіту  
Ф. 584. Жандармський пост с. Чокенешть Чернівецького повіту  
Ф. 544. Жандармський пост с. Чорнівка Чернівецького повіту  
Ф. 1113. Жандармський пост с. Чорний Потік Чернівецького повіту  
Ф. 579. Жандармський пост с. Чортория Чернівецького повіту  
Ф. 1061. Жандармський залізничний пост м. Чернівці Чернівецького повіту  
Ф. 591. Жандармський пост с. Хрещатик Чернівецького повіту  
Ф. 491. Жандармський пост с. Шипинці Чернівецького повіту  
Ф. 493. Жандармський пост с. Шишківці Чернівецького повіту  
Ф. 521. Жандармський пост с. Шубранець Чернівецького повіту  
Ф. 462. Жандармський пост с. Южинець Чернівецького повіту  
Ф. 494. Жандармський пост с. Юрківці Чернівецького повіту  
Ф. 1190. Сторожинецька повітова тюрма   
Ф. 857. Хотинська повітова тюрма   
Ф. 159. Чернівецька повітова тюрма   
Консульства 
Ф. 798. Австрійське консульство у м. Чернівці   
Ф. 496. Консульство Чехословацької Республіки в м. Галаці   
Ф. 497. Консульство Чехословацької Республіки в м. Чернівці   
Військово-адміністративні установи 
Ф. 809. Чернівецький інспекторат допризовної підготовки 4-го армійського корпусу  
Ф. 813. Сторожинецький повітовий призовний пункт 4-го територіального армійського 

корпусу  
 

Ф. 812. Хотинський повітовий призовний пункт 4-го територіального армійського 
корпусу 

 

Ф. 811. Чернівецький повітовий призовний пункт 4-го територіального армійського 
корпусу  

 

Ф. 800. Військово-польовий суд 8-ї піхотної дивізії   
Ф. 805. 8-ма піхотна дивізія в м. Чернівці  
Ф. 951. Військове командування м. Сторожинець   
Ф. 952. 37-й піхотний полк 8-ї піхотної дивізії м. Чернівці   
Ф. 807. 8-й стрілецький полк м. Чернівці  
Ф. 806. 12-й артилерійський полк м. Чернівці  
Ф. 506. 17-й артилерійський полк 8-ї піхотної дивізії м. Чернівці  
Ф. 949. 11-й кавалерійський полк м. Чернівці 8-ї піхотної дивізії   
Ф. 954. 4-й саперний полк м. Чернівці 8-ї піхотної дивізії   
Ф. 950. 3-й прикордонний полк м. Чернівці 8-ї піхотної дивізії   
Фінансові, податкові та кредитні установи, банки 
Ф. 279. Фінансовий відділ міністерства юстиції на Буковині   
Ф. 272. Чернівецька окружна фінансова прокуратура   
Ф. 1072. Сторожинецьке повітове фінансове управління   
Ф. 275. Хотинське повітове фінансове управління   
Ф. 270. Чернівецьке повітове фінансове управління   



Ф. 1030. Комісаріат фінансової охорони Буковини   
Ф. 1038. Сторожинецький пост фінансової охорони комісаріату фінансової охорони 

Буковини  
 

Ф. 1031. Чернівецька секція комісаріату фінансової охорони Буковини   
Ф. 792. Чернівецька філія державного національного банку Румунії   
Ф. 343. Крайовий банк Буковини   
Ф. 769. Акціонерне банківське товариство "Банка де Норд"   
Ф. 344. Чернівецька філія румунського акціонерного банківського товариства в м. 

Бухарест "Банка Роминяске" 
 

Ф. 347. Чернівецька філія акціонерного банківського кредитного товариства "Банка 
Басарабієй" м. Кишинів 

 

Ф. 999. Новоселицька філія акціонерного банківсько-кредитного товариства "Банка 
Басарабієй" м. Кишинів  

 

Ф. 773. Акціонерне банківське товариство "Банка де Ест "  
Ф. 781. Акціонерне банківське товариство "Банка чивике"   
Ф. 780. Чернівецька філія акціонерного румунського банківського товариства "Банка 

урбане"  
 

Ф. 788. Акціонерне товариство "Каса де економіе а Буковіней"   
Ф. 738. Чернівецька філія акціонерного банківського товариства "Банка де кредит 

ромин"  
 

Ф. 345. Чернівецька філія англо-австрійського банку   
Ф. 774. Акціонерне кредитне товариство торгівлі та промисловості   
Ф. 294. Чернівецька філія національного управління румунської кооперації   
Ф. 789. Інспекторат управління румунських кооперацій округу Сучава м. Чернівці  
Ф. 791. Торговельне бюро національного управління кооперації "Інкооп", м. Чернівці   
Ф. 767. Спілка кооперативних товариств "Молдова де Норд" м. Чернівці  
Ф. 784. Спілка кооперативних товариств "Молдова де Сус" м. Чернівці  
Ф. 790. Кредитно-ощадне кооперативне товариство для службовців префектури   
Ф. 775. Кооперативне кредитно-ощадне товариство службовців і пенсіонерів примарії м. 

Чернівці "Коледжіалітате"  
 

Ф. 793. Федеральний кооперативний банк "Арбороаса" в м. Чернівці   
Ф. 1145. Кооперативне товариство "Чентрала цинутулуй Сучава" м. Чернівці  
Ф. 777. Споживче кооперативне товариство "Георге Винту" м. Чернівці  
Ф. 768. Споживче кооперативне товариство "Орешень" с. Оршівці Чернівецького повіту   
Ф. 783. Споживче кооперативне товариство "Уніря" с. Щербінці Хотинського повіту  
Ф. 786. Народний банк "Агрікулторул" с. Орофтяна Дорохойського повіту   
Ф. 772. Народний банк "Еліза і Я. Строєску" с. Турятка Дорохойського повіту   
Ф. 770. Народний банк "Фреція" с. Буденець Сторожинецького повіту   
Ф. 794. Кооперативне кредитно-ощадне товариство в с. Верхні Станівці 

Сторожинецького повіту 
 

Ф. 795. Народний банк "Дештептаря"   
Ф. 782. Народний банк "Плугарул" с. Рідківці Чернівецького повіту   
Ф. 956. Народний банк "Пояна" с. Рогізна Чернівецького повіту   
Ф. 1008. Кооперативне кредитно-ощадне товариство "Албіна" с. Стрілецький Кут 

Чернівецького повіту 
 

Ф. 779. Народний банк залізничників "Преведеря" м. Чернівці Чернівецького повіту  
Ф. 787. Народний банк "Гр. Філімон" м. Чернівці  
Ф. 785. Народний банк "Прутул" с. Цурень Чернівецького повіту   
Ф. 339. Чернівецьке агентство румунського управління державної лотереї "Гермес"   
Промислові, торговельні установи, підприємства, товариства 
Ф. 311. Чернівецький обласний інспекторат промисловості   



Ф. 310. Секретаріат міністерства торгівлі, промисловості та соціального забезпечення 
населення Буковини 

 

Ф. 307. Рудниковий інспекторат Буковини   
Ф. 312. Чернівецький окружний інспекторат торгівлі   
Ф. 313. Чернівецька окружна палата торгівлі та промисловості   
Ф. 1003. Громадське комерційне управління "Економічні підприємства" примарії м. 

Чернівці  
 

Ф. 757. Чернівецька повітова торговельна комісія   
Ф. 334. Чернівецький окружний відділ автономного управління державної монополії   
Ф. 861. Чернівецьке окружне бюро мір та ваги   
Ф. 327. Румунське акціонерне товариство з експлуатації цукрових заводах "Лужень" в с. 

Стара Жучка Чернівецького повіту  
 

Ф. 332. Акціонерне товариство з експлуатації пивоварно-спиртового заводу "Береса" в м. 
Чернівці. 

 

Ф. 1084. Акціонерне колективне товариство з експлуатації пивоварного заводу "Баварія" 
інженерів І. Протопопеску та К. Копецького  

 

Ф. 1093. Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю з експлуатації заводу по 
виробництву пресованих дріжджів та спирту "Ленцєшть" у комуні Нижні 
Ленківці Чернівецького повіту 

 

Ф. 1074. Державний цукровий завод "Зарожень" у комуні Зарожани Хотинського повіту   
Ф. 1152. Румунське акціонерне товариство з експлуатації спиртзаводу "Четатя" в м. Хотин  
Ф. 1073. Цукровий завод у с. Хрещатик Чернівецького повіту   
Ф. 333. Приватний завод з виробництва спирту Густава Бауманна у комуні Репужинці 

Чернівецького повіту  
 

Ф. 342. Румунське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю деревообробної 
промисловості "Козмінул" для експлуатації лісопильних заводів в м. Чернівці  

 

Ф. 1118. Румунське акціонерне товариство "Індустрія де керестя" з експлуатації 
лісопильного заводу в м. Чернівці 

 

Ф. 776. Акціонерне товариство "Румунський ліс" м. Чернівці з експлуатації дерево-
обробних заводів в комуні Слобода Комарівці  

 

Ф. 1092. Хіміко-технічна фабрика власника інженера Думітру Попеску (колишня фабрика 
"Кулі") у м. Чернівці 

 

Ф. 1083. Румунське акціонерне колективне товариство з обмеженою відповідальністю з 
експлуатації фабрики по виробництва оцту та гірчиці "Кокошул Буковиней" в м. 
Чернівці. 

 

Ф. 1082. Румунське колективне товариство з експлуатації фабрики виробів зі срібла 
"Аржєнта" власників І. Чімпоя та Е. Хотінчану у м. Чернівці  

 

Ф. 1081. Колективне товариство інженерів Шандру О., Константинеску К. та КО "Тіваро" з 
експлуатації заводу емальованих, пакувальних, металевих та хімічних виборів у 
с. Ленківці, передмістя Чернівців 

 

Ф. 1079. Акціонерне товариство з експлуатації ґудзикової фабрики "Рекорд" інженерів Б. 
Іонеску, А. Труняну та КО в м. Чернівці  

 

Ф. 1076. Приватнa ткацька фабрика "Цесеторія меканіке" інженерів Д. Попеску та Д. 
Сурду в м. Чернівці 

 

Ф. 1078. Приватна трикотажно-ткацька фабрика інженера Аурела Воронка в м. Чернівці  
Ф. 1077. Румунське акціонерне товариство з експлуатації трикотажно-панчішної фабрики 

"Трикотанія" в м. Чернівці 
 

Ф. 1075. Акціонерне товариство хіміко-металургійного заводу "Тером" інженерів Л. 
Севяну, О. Менеску та К° в м. Чернівці 

 

Ф. 1085. Філія румунського акціонерного товариства "Контінентала" з торгівлі виробами 
із заліза в м. Чернівці 

 



Ф. 1086. Приватні підприємства І. Філіпеску "Ферокомерц" з торгівлі виробами із заліза в 
м. Чернівці 

 

Ф. 1119. Акціонерне товариство "Фабрика ковбасних виробів" С. Подзудека. Філія 
бухарестської фабрики з виготовлення ковбас та м‘ясних консервів С. Позудека у 
м. Чернівці 

 

Ф. 1164. Майстерня з фарбування та хімічної очистки одягу Маргарити Глодяну в м. 
Чернівці 

 

Ф. 1088. Приватновласницькі хіміко-фармацевтичні об'єднані лабораторії "ЛАФАР-
ТІЛІЯ" доктора Георгія Белечяну в м. Чернівці 

 

Ф. 1089. Магазин бакалійних та галантерейних товарів Петра Глушку в м. Чернівці  
Ф. 778. Книжкова крамниця "Чентрала" І. Гольдштейна в м. Чернівці  
Ф. 1064. Друкарня "Митрополитул Сільвестру" в м. Чернівці   
Ф. 1160. Хотинський повітовий склад монополії на алкоголь, встановлення мита на його 

продаж та споживання 
 

Установи землевпорядкування, державного майна та сільського господарства 
Ф. 291. Секретаріат міністерства землеробства та державного майна в м. Чернівці  
Ф. 293. Чернівецька окружна земельна рада, м. Чернівці  
Ф. 734. Інспекторат реєстрації нерухомого майна на Буковині   
Ф. 854. Хотинська повітова земельна палата   
Ф. 1115. Чернівецька повітова земельна палата, м. Чернівці   
Ф. 1139. Герцаївський волосний земельний відділ Дорохойського повіту   
Ф. 1009. Кельменецький волосний земельний відділ Хотинського повіту   
Ф. 1138. Новоселицький земельний відділ Хотинського повіту   
Ф. 301. Сокирянський волосний земельний відділ Хотинського повіту  
Ф. 1137. Хотинський волосний земельний відділ   
Ф. 883. Центральна комісія з проведення аграрної реформи на Буковині   
Ф. 855. Путильська комісія з проведення аграрної реформи   
Ф. 856. Хотинська повітова комісія з проведення аграрної реформи   
Ф. 740. Тимчасова комісія Хотинського повітового земства   
Ф. 687. Відділ центрального управління кооперації та наділення землею, м. Чернівці  
Ф. 866. Агрономічна дільниця у комуні Суліця (Новоселиця) Хотинського повіту   
Ф. 1184. Агрономічна дільниця у комуні Лівинці Хотинського повіту  
Ф. 743. Дільничний регіональний агроном у комуні Романківці Кельменецької волості 

Хотинського повіту  
 

Ф. 299. Асоціація з розведення племінної худоби породи "Сімменталь" на Буковині, м. 
Чернівці 

 

Ф. 1181. Товариство з вирощування домашньої птиці та дрібної худоби в м. Чернівці   
Ф. 1140. Державний розсадник "Буковина-Ширеуць" в комуні Ширівці Хотинського 

повіту 
 

Установи лісового та водного господарства 
Ф. 394. Чернівецька окружна лісна дирекція   
Ф. 392. Кишинівська окружна лісна дирекція, м. Кишинів   
Ф. 306. ХІІ-а окружна лісова дирекція, м. Чернівці  
Ф. 305. Чернівецький окружний інспекторат лісового режиму   
Ф. 499. Румунсько-польська прикордонна комісія зі сплаву лісу м. Вижниця Сторо-

жинецького повіту  
 

Ф. 308. XVI-е окружне відомство рік, м. Чернівці  
Ф. 1144. Мисливський інспекторат Буковини, м. Чернівці   
Ф. 1135. Мисливське товариство "Кодрій-Герца" Дорохойського повіту  
Ф. 1158. Управління дослідження та розвитку рибного господарства на Буковині в м. 

Чернівці 
 



Ф. 1143. Управління рибним господарством Православного релігійного фонду Буковини у 
комуні Козмень (Кіцмань) 

 

Ф. 1142. Козменська (Кіцманська) агро-рибницька дільниця адміністрації Православного 
релігійного фонду Буковини м. Козмень (Кіцмань) 

 

Ф. 1097. Експертно-дослідницька станція рибного господарства у комуні Ставчани 
Чернівецького повіту 

 

Ф. 1069. Лісництво у комуні Адинката (нині Глибока) Сторожинецького повіту  
Ф. 1095. Лісництво у комуні Колінківці Хотинського повіту   
Ф. 1094. Лісництво у комуні Клішківці Хотинського повіту   
Ф. 1071. Лісництво у комуні Яноуць Хотинського повіту  
Ф. 1070. Лісництво "Уніря" у комуні Романківці Хотинського повіту   
Ф. 1068. Чернівецьке лісництво, м. Чернівці  
Ф. 746. Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду Буковини у комуні 

Великий Кучурів Чернівецького повіту  
 

Ф. 94. Лісництво у с. Кодрул-Козмінулуй Чернівецького повіту  
Ф. 109. Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду Буковини у с. Стара  

Жучка Чернівецького  повіту   
 

Ф. 98. Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду Буковини у с. Селятин 
Радівецького повіту  

 

Установи шляхів сполучення, зв`язку та комунального господарства 
Ф. 242. V-й дорожній інспекторат   
Ф. 302. VIII-a інспекція румунських залізниць Буковини   
Ф. 599. Ботошанський повітовий відділ мостів та шосейних шляхів   
Ф. 595. Дорохойський повітовий відділ мостів та шосейних шляхів   
Ф. 596. Радівецький повітовий відділ мостів та шосейних шляхів   
Ф. 602. Сторожинецький повітовий відділ мостів та шосейних шляхів   
Ф. 598. Хотинський повітовий відділ мостів та шосейних шляхів   
Ф. 534. Чернівецький повітовий відділ мостів та шосейних шляхів   
Ф. 362. Чернівецьке міське житлове управління примарії   
Ф. 1034. Хотинське міське комерційне управління підприємств з комунального обслу-

говування населення, м. Хотин  
 

Ф. 358. Хотинський повітовий поштамт   
Ф. 1146. Чернівецьке поштово-телеграфне відділення   
Ф. 335. Чернівецька філія румунського акціонерного товариства з міжнародних 

перевезень "Шенкер і К°"  
 

Ф. 1087. Філія румунського акціонерного товариства "Універсал-Транспорт" в м. Чернівці  
Ф. 1116. Філія румунського акціонерного товариства з міжнародних перевезень "Ганса 

Ромине" в м. Чернівці 
 

Ф. 747. Чернівецька агенція німецького товариства "Norddeutscher Lloyd " в м. Гамбурзі з 
питань еміграції до Америки  

 

Освітні установи та навчальні заклади 
Ф. 213. XIV-й окружний шкільний інспекторат Буковини   
Ф. 218. Сторожинецький повітовий шкільний ревізорат   
Ф. 515. Хотинський повітовий шкільний ревізорат  
Ф. 217. Чернівецький повітовий шкільний ревізорат   
Ф. 220. Чернівецький міський шкільний субінспекторат   
Ф. 1032. Герцаївський волосний шкільний інспекторат Дорохойського повіту   
Ф. 1175. Кельменецький волосний шкільний інспекторат   
Ф. 1171. Новоселицький волосний шкільний інспекторат   
Ф. 1170. Сокирянський волосний шкільний інспекторат   
Ф. 1136. Сторожинецький волосний шкільний інспекторат  



Ф. 1172. Хотинський волосний шкільний інспекторат   
Ф. 215. Чернівецький повітовий шкільний інспекторат   
Ф. 732. Комісія з прийому кваліфікаційних іспитів у робітників-будівельників, м. 

Чернівці 
 

Ф. 231. Педагогічний семінар при Чернівецькому університеті   
Ф. 930. Державний ліцей "Реджеле Фердінанд" в м. Сторожинець   
Ф. 241. Приватний чоловічий ліцей "Модерн" м. Сторожинець   
Ф. 876. Чоловіча гімназія комуни Клішківці Хотинського повіту   
Ф. 937. Чоловіча індустріальна гімназія в м. Новоселиця Хотинського повіту   
Ф. 939. Чоловіча індустріальна гімназія м. Хотин Хотинського повіту   
Ф. 928. Чоловічий комерційний ліцей в м. Новоселиця Хотинського повіту   
Ф. 845. Приватний змішаний ліцей  комуни Сокиряни Хотинського повіту   
Ф. 926. Жіноча індустріальна гімназія м. Хотин Хотинського повіту   
Ф. 869. Хотинський чоловічий комерційний ліцей, м. Хотин   
Ф. 214. Базовий ліцей "Г. Анжелеску" педагогічного семінару Чернівецького 

університету м. Чернівці 
 

Ф. 225. Чернівецький реальний ліцей № 2, м. Чернівці  
Ф. 536. Чоловічий комерційний ліцей "Юлій Валаорі" в м. Чернівці  
Ф. 986. Державний польський ліцей № 5 в м. Чернівці  
Ф. 353. Приватний польський ліцей "П. М. С. " в м. Чернівці   
Ф. 238. Приватний чоловічий ліцей "Емануїл Грігоровіца" в м. Чернівці  
Ф. 849. Приватний чоловічий ліцей "Міхай Емінеску" в м. Чернівці  
Ф. 848. Приватна чоловіча комерційна гімназія "Петру Рареш" в м. Чернівці  
Ф. 867. Військовий ліцей "Штефан чел Маре"в м. Чернівці   
Ф. 314. Жіночий індустріальний ліцей товариства "Спілка румунських жінок" в м. 

Чернівці  
 

Ф. 236. Приватний жіночий ліцей "Кармен Сільва" в м. Чернівці  
Ф. 230. Приватний жіночий ліцей "Сім'я Марії" в м. Чернівці  
Ф. 245. Приватна комерційна жіноча гімназія "Прогресул" в м. Чернівці  
Ф. 726. Чоловіча реміснича школа у комуні Красноїльськ Сторожинецького повіту   
Ф. 760. Сільськогосподарська чоловіча школа (зимове навчання) у комуні Клішківці 

Хотинського повіту 
 

Ф. 871. Чоловіча реміснична школа у комуні Новоселиця Хотинського повіту   
Ф. 879. Чоловіча початкова комерційна школа в м. Новоселиця Хотинського повіту   
Ф. 874. Хотинська чоловіча педагогічна школа, м. Хотин   
Ф. 941. Архітектурно-будівельна школа в м. Чернівці   
Ф. 267. Чернівецька спеціальна технічно-індустріальна школа "Технікум", м. Чернівці  
Ф. 1194. Польська індустріально-комерційна змішана школа в м. Чернівці   
Ф. 1141. Школа міського господарства в м. Чернівці   
Ф. 266. Окружна школа водіїв, м. Чернівці  
Ф. 1159. Школа з підготовки дорожніх десятників, м. Чернівці   
Ф. 873. Хотинська середня змішана школа № 1, м. Хотин   
Ф. 1150. Початкова змішана державна школа на хуторі Баранка комуни Герца   
Ф. 754. Початкова державна школа хутора Бечешть (Підвальне) комуни Хряцька  
Ф. 756. Початкова державна змішана школа с. Буда Маре (Велика Буда) комуни Буда  
Ф. 1147. Початкова державна школа в комуні Горбова   
Ф. 753. Початкова державна змішана школа хутора Пуєнь (Буківка) комуни Турятка  
Ф. 748. Початкова змішана школа "Еліза та М. Строєску" комуни Турятка   
Ф. 750. Початкова змішана державна школа сіл Хряцька та Фундоая комуни Буда   
Ф. 1007. Початкова змішана державна школа в комуні Старий Вовчинець   
Ф. 846. Початкова змішана державна школа в комуні Опришень (Стерче)  



Ф. 377. Початкова змішана державна школа с. Верхні Станівці комуни Нижні-Станівці   
Ф. 1165. Початкові змішані державні школи в комуні Стара Тереблеча та с. Горбівці  
Ф. 915. Початкова змішана державна школа в комуні Плоска   
Ф. 341. Початкова змішана державна школа в комуні Путила   
Ф. 1163. Початкова змішана державна школа в комуні Багна   
Ф. 851. Початкова змішана державна школа хутора Бережанка комуни Вилавче   
Ф. 1149. Початкова змішана державна школа на хуторі Бережанка комуни Коритне  
Ф. 853. Жіноча початкова школа в комуні Вашківці над Черемошом   
Ф. 1036. Початкова змішана державна школа с. Верхній Кут (Котул де Сус) комуни 

Петричанка  
 

Ф. 872. Початкова державна школа в комуні Верхні Петрічені  
Ф. 1151. Початкова змішана державна школа в комуні Чернетешть (нині Чорногузи)  
Ф. 875. Початкова змішана державна школа в комуні Черешенька   
Ф. 1120. Початкова змішана державна школа в комуні Чудей   
Ф. 265. Початкова державна змішана школа в с. Фундоая комуни Верхні-Петрівці над 

Серетом  
 

Ф. 1033. Початкова державна мішана школа в с. Антонешть комуни Каплівка   
Ф. 263. Початкова державна змішана школа в комуні Білоусовка   
Ф. 1166. Початкова змішана державна школа с. Дарабани комуни Каплівка   
Ф. 1161. Початкова змішана державна школа в комуні Долиняни   
Ф. 1162. Початкова змішана державна школа в комуні Каплівка   
Ф. 1080. Початкова змішана державна школа комуни Мендиківці   
Ф. 396. Початкова змішана школа с. Тирнова   
Ф. 395. Початкова змішана державна школа в комуні Бабин   
Ф. 261. Початкова змішана державна школа в комуні Василів  
Ф. 1148. Початкова змішана державна школа на хуторі Давидівці комуни Кліводин  
Ф. 1096. Початкова змішана державна школа в комуні Малий Кучурів   
Ф. 751. Початкова змішана державна школа комуни Цурень   
Ф. 752. Початкова змішана державна школа в комуні Нові Мамаївці   
Ф. 755. Початкова змішана державна школа на хуторі Нижній Кут комуни Остриця   
Ф. 1186. Початкова державна школа комун Плаюл Козмінулуй (нині Молодія)  
Ф. 256. Початкова жіноча державна школа № 8 "Софія Штефанович" по вул. Дж. 

Мірческу в м. Чернівці  
 

Ф. 260. Початкова жіноча школа №18 "Єлена Попович Логотеті" по вул. Єпіскопa 
Хереску в м. Чернівці 

 

Ф. 251. П'ятикласна чоловіча школа в м. Чернівці по вул. Штефан чел Маре  
Ф. 252. Початкова шестикласна жіноча школа по вул. Дж. Мірческу в м. Чернівці  
Ф. 247. Державна початкова жіноча школа № 4 м. Чернівці  
Ф. 696. П'ятикласна чоловіча школа по вул. Трансільванії м. Чернівці   
Ф. 852. Початкова змішана державна школа № 6 "Олександр Кантемір" передмістя м. 

Чернівці-Клокічці  
 

Ф. 1185. Початкова змішана державна школа передмістя Чернівців Гореча-Монастир 
Чернівецького повіту 

 

Ф. 1197. Початкова жіноча державна школа по вул. Хереску в м. Чернівці   
Ф. 269. Дитячий садок при початковій школі "Олтя Доамна" по вул. Штефана Великого в 

м. Чернівці 
 

Установи охорони здоров`я, ветеринарії, праці та соціального забезпечення 
Ф. 286. Генеральний санітарний інспекторат Буковини, м. Чернівці  
Ф. 287. Чернівецький окружний зоотехнічний санітарно-ветеринарний інспекторат  
Ф.  1090 Чернівецький повітовий зоотехнічний санітарно-ветеринарний відділ, м. Чернівці  
Ф. 285. Х-й окружний інспекторат праці та соціального забезпечення в м. Чернівці  



Ф. 280. Чернівецька окружна палата праці   
Ф. 282. Каса соціального страхування, м. Чернівці  
Ф. 864. Центральна лікарня м. Чернівці  
Ф. 1067. Чернівецька міська єврейська лікарня міської єврейської релігійної громади   
Ф. 731. Сторожинецька державна лікарня   
Ф. 290. Чернівецький окружний пологовий будинок   
Ф. 1066. Чернівецький дитячий будинок   
Ф. 921. Комітет з надання допомоги безробітним громадянам при примарії м. Чернівці   
Благодійні та громадські організації 
Ф. 376. Чернівецький окружний секретаріат партії "Фронт національного відродження"   
Ф. 674. Командування молодіжної організації "Стража Церій" округу Сучава, м. Чернівці  
Ф. 802. Сторожинецький легіон молодіжної організації "Стража Церій"  
Ф. 797. Хотинський легіон молодіжної організації "Стража Церій"  
Ф. 296. Чернівецький легіон молодіжної організації "Стража Церій"   
Ф. 675. Сторожинецьке повітове бюро організації "Аркашул"   
Ф. 825. Товариство "Цеціно", м. Чернівці   
Ф. 836. Товариство румунської культури і літератури на Буковині   
Ф. 1179. Румунське музичне товариство "Армонія", м. Чернівці  
Ф. 1244. Українське культурно-просвітницьке товариство "Народний дім" в м. Чернівці   
Ф. 1183. Українське культурно-просвітницьке товариство "Українська школа", м. Чернівці  
Ф. 955. Румунськн жіноче культурно-благодійне товариство  "Товариство румунських 

жінок" 
 

Ф. 733. Культурно-просвітницьке та благодійне товариство глухонімих, м. Чернівці   
Ф. 352. Благодійне товариство з надання допомоги службовцям державних установ 

Буковини у випадках хвороби, м. Чернівці 
 

Ф. 938. Благодійне товариство з надання допомоги незаможним учням Чернівецького 
чоловічого ліцею "Арон Пумнул"  

 

Ф. 1004. Спортивне товариство атлетів Буковини  
Ф. 1005. Чернівецький окружний комітет товариства Румунського об'єднання футболістів   
Ф. 862. Чернівецький крайовий музей   
Ф. 349. Чернівецький окружний державний архів  
Релігійні установи 
Ф. 1035. Парафія греко-католицької церкви с. Бояни Чернівецького повіту   
Фонди установ періоду Другої світової війни (1941 — 1944 рр.)
Ф. Р-307. Губернаторство провінції Буковина   
Ф. Р-662. Директорат адміністративних справ Губернаторства провінції Буковина  
Ф. Р-663. Директорат румунізації, колонізації та інвентаризації м. Чернівці  
Ф. Р-519. Директорат національноі економіки Губернаторства провінції Буковина, м. 

Чернівці 
 

Ф. Р-841. Фінансовий директорат Губернаторства провінції Буковина, м. Чернівці   
Ф. Р-900. Директорат землеробства та державного майна Буковини, м. Чернівці   
Ф. Р-511. Субдиректорат лісового режиму директорату землеробства та державного майна 

Губернаторства Буковини, м. Чернівці  
 

Ф. Р-520. Директорат громадських робіт і комунікацій Губернаторства провінції Буковина, 
м. Чернівці 

 

Ф. Р-497. Директорат освіти і віровизнань, м. Чернівці   
Ф. Р-778. Директорат праці, охорони здоров'я та соціального забезпечення Губернаторства 

провінції Буковина, м. Чернівці  
 

Ф. Р-2148 Сторожинецький повітовий відділ громадських робіт і комунікацій   
Ф. Р-129. Хотинський повітовий відділ громадських робіт і комунікацій   
Ф. Р- Чернівецький повітовий відділ громадських робіт і комунікацій   



2147. 
Ф. Р-801. Чернівецький жіночий комерційний ліцей, м. Чернівці   
Ф. Р-502. Редакція газети "Буковина", м. Чернівці   
Ф. Р-550. Нотаріус Лівіу Долінський, м. Чернівці   
Ф. Р-551. Нотаріус Гельмут Кальмутський, м. Чернівці   
Особові фонди, колекції документів 
Ф. 1024. Вікенгаузер Франц Адольф (1809 — 06.04.1891) - буковинський історик   
Ф. 988. Ністор Іон Янку (04.08.1876 — 11.11.1962) — політичний діяч, румунський 

історик 
 

Ф. Р-505. Продан Траян (03.05.1902 — ), співробітник редакції газети "Bucovina", м. 
Чернівці,  

 

Ф. 1216. Циглауер фон Блюменталь Фердинанд (1829 — 1906) – історик, професор 
Чернівецького університету 

 

Ф. 1023. Колекція документів, зібраних Чернівецьким окружним архівом  
Ф. 1243. Колекція документів сім'ї Флондор  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


