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Примарія комуни Бояни Чернівецького повіту 
(Primaria comunei Boian)

Фонд № Ф -  56 
Опис № 4
справ постійного зберігання 
за 1941 -  1944 рр.

№№ Індекс
справи

Заголовок справ (тому, частини) Крайні дати 
документів у 
справі (томі, 
частині)

Кількість 
аркушів у 
справі (томі, 
частині)

Прим.

1 2 3 4 5 6
1941 рік

1 Справа про організацію у 
комуні протиповітряної 
оборони

1941 р.

1942 рік
2 Списки громадян, які не 

мешкали в комуні в період 
складання списків на 
отримання румунського 
громадянства

1942 р.

1943 рік
3 Справа про організацію у 

комуні протиповітряної 
оборони

1943 р.
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2
4 Справа про організацію у 

комуні протиповітряної 
оборони

1943 р.

5 Листування з Директоратом 
землеробства та державного 
майна про надання 
матеріальної допомоги 
біженцям Північної 
Трансільванії. Листування з 
жандармським постом 
комуни Бояни про збір вовни 
серед населення на потребу 
румунської армії. Заяви 
мешканців комуни Бояни про 
надання довідок щодо 
національної належності

1943 р.
1944 р.

•

6 Заяви мешканців комуни 
Бояни про надання довідок 
щодо національної 
належності

1943 р.

1944 рік
7 План заходив з підготовці до 

евакуації до Румунії майна 
державних установ та 
службовців примарії та 
листування з претурою 
Чернівецької ВОЛОСТІ 3 цього 
питання.

1944 р.
іі

8 Список майна державних 
установ та діловодства 
примарії комуни Бояни, що 
підлягають евакуації в першу 
чергу

1944 р.

9 Список майна державних 
установ та діловодства 
примарії комуни Бояни, що 
підлягають евакуації в другу 
чергу

1944 р.



з
е

До опису внесено 9 (дев’ять)_____справ
(числом і словами)

з № _і_ по № _9_, у тому числі:

літерні №№ ------  , вибули №№ ------

Укладач опису голови, спец, відділу обліку та НДА______________Авдеев А.О..
(посада підпис розшифрування підпису)

2 0 1_  р.

СХВАЛЕНО 
Протокол засідання ЕПК 
Державного архіву 
Чернівецької області 

№

' '• 7  ' "{ Л. І  И -■

1 51 V ,-тт

____ _



АРКУШ-ЗАСВІДЧУВАЧ СПРАВИ №

У справі підшито і пронумеровано

у т.ч.: літерні аркуші-

аркушів;

-------------------------- ---------------; пропущені номери

-+ аркушів внутрішнього опису--------------------------

Дата


