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Примарія комуни Киселів Чернівецького повіту 
(Primaria comunei Chiselau)

Фонд № Ф -  59 
Опис № 3 (сч)
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
1941-1944 рр.

17 Листування з префектурою 
Чернівецького повіту та 
претурою Заставнівської 
волості про надання 
відомостей про мешканців 
Фрунзей Іоанне, 
Гарбашевськом Іоанне, Пауле 
Константне та ін., що 
підозрюються в веденні 
пропаганди проти румунської 
держави

1942 р.
1943 р.

19 Списки мешканців 
української національності, 
що вивезені на примусові 
роботи до Німеччини

1942 р.
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явного архіву 
асті
Д.Жмундуляк
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45 Акт про продаж з аукціону 

меблі та речей хатнього 
вжитку, що належали 
висланим до таборів євреям 
та евакуюванним радянським 
громадянам. Опис майна

1942 р.

•

57 Заяви мешканців комуни про 
надання довідок про місце 
проживання та 
підтвердження факту висилки 
радянською владою членів 
родин. Довідки.

1942 р.

6 6

/

Заяви мешканців комуни про 
призначення їх до роботи, 
про надання у тимчасове 
користування майна, що 
належало євреям, які були 
вислані до таборів; про 
надання посвідчень про 
громадянство

1942 р.

67 Рішення ВІЙСЬКОВО 

польового суду 8-мої піхотної 
дивізії про ув’язнення 
мешканців комуни Бороуць 
Скорейко Марка та Скорейко 
Антонії про таємний перехід 
румунського кордону

1943 р.

80 Список мешканців комуни 
Киселів, які інформували 
румунську владу про 
наявність у комуні осіб, 
ворожо налаштованих проти 
румунської держави та які 
співпрацювали з радянською 
владою

1943 р.
1944 р.

;

83 Угоди про здавання до 
оренди земельних ділянок, 
що належали особам 
висланих радянською владою

1941 р.
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До опису внесено 8 (вісім4)_____справ
(числом і словами)

з № _ по № у тому числі:

літерні №№ ------  , вибули №№ ------

Укладач опису голови, спец, відділу обліку та НДА______________Авдеев А.О..
(посада підпис розшифрування підпису)
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АРКУШ-ЗАСВІДЧУВАЧ СПРАВИ №-

аркушів;У справі підшито і пронумеровано-

у т.ч.: літерні аркуші-------------------------------------------------; пропущені номери

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


