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Фонд № 118 

Опис № 7 

справ постійного зберігання 

за [1918] – 1940 рр. 

 
№ 

з/п 

Індекс 

справи 

(тому, 

частини) 

Заголовок справи (тому, частини) Крайні дати 

справи (тому, 

частини) 

Кількість 

аркушів у 

справі 

(томі, 

частині) 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

                      1918 рік        

1  Опис книг бібліотеки 

Чернівецького трибуналу. 

Не раніше 

1918 р.- 

Не пізніше 

1940 р. 

  

                      1920 рік        

2  Списки службовців 

Чернівецького трибуналу з 

зазначенням складу їх сімей. 

1920 р.   

3  Листування з апеляційним 

судом м. Чернівці про 

виділення коштів на 

проведення ремонту будівлі 

трибуналу та придбання 

канцелярського приладдя. 

1920 р.- 

1938 р. 

  

                      1925 рік        

4  Справа про видачу дозволу 

мешканцю комуни 

1925 р.   

mailto:chernivtsiarhiv@gmail.com
http://cv.archives.gov.ua/
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Берегомет на Пруту 

Купчанку Георгію на право 

носити зброю. 

                      1930 рік        

5  Інвентарні описи майна 

трибуналу. 

1930 р.- 

1931 р. 

  

                      1931 рік        

6  Справа про призначення, 

переміщення та виплати 

заробітної плати та інших 

питань, що стосуються 

обслуговуючого персоналу 

трибуналу. 

1931 р.- 

1939 р. 

  

                      1935 рік        

7  Списки виборців комуни 

Кучурул-Маре на вибори в 

комунальну раду. 

1935 р.   

                      1937 рік        

8  Документи (обіжники, 

відомості, протоколи) про 

діяльність та порядок 

виплати відрядних, 

стягнення податків з 

заробітної плати службовців 

та інших питань, що 

стосуються арбітражної 

комісії трибуналу. 

1937 р.- 

1938 р. 

  

9  Справа про проведення 

виборів в палату депутатів в 

Чернівецькому повіті. 

1937 р.   

                      1938 рік        

10  Інструкція Міністерства 

юстиції про порядок 

внесення записів в книзі 

реєстрації нерухомого 

майна. 

1938 р.   

                      1939 рік        

11  Справа про призначення, 

переміщення та надання 

відпусток службовцям 

трибуналу. 

1939 р.   

12  Листування з апеляційним 

судом м. Чернівці про 

порядок виплати заробітної 

1939 р.   
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плати та надбавок до 

заробітної плати, 

використаних коштів на 

канцелярське приладдя та 

інших фінансових питань.  

13  Відомості про кількість 

коштів, які надійшли в фонд 

трибуналу. 

1939 р.- 

1940 р. 

  

14  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Чернівецького 

повіту. 

1939 р.   

15  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Чернівецького 

повіту. 

1939 р.   

                      1940 рік        

16  Обіжник вищестоящих 

судових органів надісланий 

до відома за 1940 р. 

1940 р.   

17  Підзвітні документи про 

кошти, які надійшли в фонд 

трибуналу. 

1940 р.   

18  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Чернівецького 

повіту. 

1940 р.   

  Особові справи.    

19  Особова справа адвоката 

Гайнгольда Арона. 

1931 р.- 

1938 р. 

  

20  Особова справа службовця 

Зонера Карла. 

1920 р.- 

1921 р. 

  

21  Особова справа службовця 

Сорочана Прокопія. 

1924 р.   

22  Особова справа службовця 

Солоцького Іллі. 

1922 р.- 

1924 р. 

  

23  Особова справа службовця 

Боянського сільського суду 

Смеричинського Антона. 

1919 р.- 

1923 р. 

  

24  Особова справа службовця 

трибуналу Симак Євгенії. 

1919 р   

25  Особова справа службовця 

трибуналу Ширетяну 

Ксенофона. 

1921 р.- 

1922 р. 

  

26  Особова справа службовця 

Чудейського суду Хусіда 

Якоб-Мортина. 

1920 р.- 

1925 р. 
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27  Послужні листи службовців 

трибуналу. 

1939 р.   

                      1922 рік     

(кримінальний відділ) 

   

28  Розпорядження про 

попереднє ув’язнення осіб, 

яких звинувачують в 

кримінальних злочинах. 

1922 р.   

                      1923 рік        

29  Справа про звинувачення 

Кішнера Сруля в чисельних 

крадіжках. 

1923 р.   

                      1927 рік        

30  Справа про звинувачення 

Павлуцького Адольфа в 

порушенні правил прописки 

іноземців. 

1927 р.- 

1929 р. 

  

31  Справа про звинувачення 

податкового агента комуни 

Кучурул-Маре Віцу Василя в 

присвоєнні коштів, що 

належать комуні. 

1927 р.- 

1939 р. 

  

                      1928 рік        

32  Довідки на ув’язнених осіб 

за рішенням прокурора. 

1928 р.   

                      1932 рік        

33  Справа про звинувачення 

Чайки Параски в складанні 

пісень, які прославляють 

Радянську Україну. 

1932 р.   

                      1933 рік        

34  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1933 р.   

                      1934 рік        

35  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1934 р.   

36  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1934 р.   

                      1935 рік        

37  Апеляційна справа 

мешканця комуни Жучка-

Веке Рутки Пентелея 

засудженого за побиття 

Ізмітерга Григорія з метою 

1935 р.- 

1940 р. 
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крадіжки. 

38  Журнал реєстрації позовних 

заяв та кримінальних 

злочинів, що надійшли в 

Сторожинецький трибунал. 

1935 р.   

39  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1935 р.   

40  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1935 р.   

                      1936 рік        

41  Слідча справа про 

звинувачення мешканця  

м. Чернівці Перту Георгія у 

зґвалтуванні неповнолітньої 

мешканки Чорної Олени. 

1936 р.- 

1939 р. 

  

42  Слідчі справи про 

розслідування крадіжок на 

дільницях жандармських 

постів. 

1936 р.- 

1940 р. 

  

43  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1936 р.   

44  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1936 р.   

45  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1936 р.   

46  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1936 р.   

47  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1936 р.   

48  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1936 р.   

                      1937 рік        

49  Апеляційна справа 

мешканців комуни Жучка-

Веке Белінського Іллі, 

Кифяка Штефана, 

Штепенюка Іона та ін.  

засуджених за вбивство 

Українця Теодора. 

1937 р.   

50  Справа про звинувачення 

мешканця м. Чернівці 

Стрелець Гори в крадіжці 

бінокля у Готлейб Роберта. 

1937 р.- 

1938 р. 

  

51  Рішення трибуналу за 1937 р.   
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кримінальними справами. 

52  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1937 р.   

53  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1937 р.   

54  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1937 р.   

55  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1937 р.   

56  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1937 р.   

57  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1937 р.   

                      1938 рік        

58  Книга реєстрації рішення 

трибуналу про розірвання 

шлюбів. 

1938 р.   

59  Клопотання комерсантів  

м. Чернівці про видачу їм 

посвідчень, які 

підтверджують їхню 

непричетність до 

банкрутства.  

1938 р.   

60  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1938 р.   

61  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1938 р.   

62  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1938 р.   

63  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

64  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1938 р.   

65  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1938 р.   

66  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1938 р.   

67  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1938 р.   

68  Рішення трибуналу про 

накладання штрафів на 

мешканців. 

1938 р.   

                      1939 рік        

69  Справа про звинувачення 1939 р.   
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мешканця комуни Банила 

Геллера Літмана в 

контрабандній торгівлі. 

1940 р. 

70  Справа про звинувачення 

голови товариства 

«Комунітатя Ізраїлітяне» 

Зойдмана Макса в 

недотриманні правил 

електротехнічної безпеки, 

що призвели до нещасного 

випадку. 

1939 р.- 

1940 р. 

  

71  Слідча справа про 

звинувачення мешканки  

м. Чернівці Піскан Юлії в 

крадіжці речей Бикер Марії.  

1939 р.   

72  Справа про звинувачення 

власника лісопильного 

заводу «Кодрул» Клеснера 

Адольфа в порушення 

правил сплати гербових 

зборів. 

1939 р.   

73  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1939 р.   

74  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1939 р.   

75  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1939 р.   

76  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1939 р.   

77  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1939 р.   

78  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1939 р.   

79  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1939 р.   

80  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1939 р.   

81  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1939 р.   

82  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1939 р.   

83  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1939 р.   

84  Рішення трибуналу про 1939 р.   
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накладання штрафів на 

мешканців. 

85  Слідча справа про 

звинувачення опікуна 

Охлейсера Германа в 

розкраданні майна 

неповнолітнього Горт Арі. 

1939 р.- 

1940 р. 

  

                      1940 рік        

86  Справа про звинувачення 

мешканця передмістя  

м. Чернівці Калічанка 

Івановича Георгія в 

порушенні правил захисту 

тварин. 

1940 р.   

87  Рішення трибуналу за 

кримінальними та 

цивільними справами. 

1940 р.   

88  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1940 р.   

                      1920 рік     

(цивільний відділ) 

   

89  Справа про реєстрацію 

товариства службовців 

Міністерства юстиції 

Буковина в м. Чернівці. 

1920 р.   

                      1924 рік        

90  Справа про реєстрацію 

товариства комерсантів, що 

торгують рідкісними 

металами в м. Чернівці. 

1924 р.- 

1940 р. 

  

91  Статут товариства  

«Амічіція» в Чернівці. 

Не раніше 

1924 р.- 

Не пізніше 

1940 р. 

  

                      1925 рік        

92  Справа про реєстрацію 

корпорації ремісників в  

м. Вижниця. 

1925 р.   

93  Справа про затвердження 

статуту товариства з надання 

допомоги бідним євреям 

«Осер Даман» та визнання за 

ним юридичних прав. 

1925 р.   

94  Протокол та повідомлення 1925 р.   
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про ліквідацію товариства з 

надання допомоги учням 

чоловічого ліцею «Арон 

Пумнул» в м. Чернівці. 

95  Справа про клопотання 

мешканки м. Чернівці 

Алперн Чечілії щодо 

реєстрації грошової позики в 

зв’язку з взяттям шлюбу з 

капітаном румунської армії 

Луческу Костянтином. 

1925 р.- 

1939 р. 

  

                      1927 рік        

96  Справа про оголошення 

банкрутом банківського 

товариства «Сочієтатя де 

кредіт пентру комерц ші 

індустріє» в м. Чернівці. 

1927 р.- 

1930 р. 

  

97  Справа про клопотання 

капітана румунської армії 

Туртуряну Дмитра щодо 

реєстрацію грошової позики 

в зв’язку з взяттям шлюбу з 

Туртуряну Софією. 

1927 р.   

                      1928 рік        

98  Справа про затвердження 

правил товариства водіїв в  

м. Чернівці. 

1928 р.- 

1930 р. 

  

99  Справа про клопотання 

мешканця комуни Строєшть 

Гауштайн Франца щодо 

реєстрацію грошової позики 

в зв’язку з взяття шлюбу 

його доньки з лейтенантом 

румунської армії Манолє 

Ілієм.  

1928 р.- 

1936 р. 

  

100  Справа про виселення з 

квартири Гутерца Майєра за 

несплату квартплати 

власникам Дорофтею 

Аврелію та Павловичу 

Йосипу. 

1928 р.- 

1934 р. 

  

                      1930 рік        

101  Справа про реєстрацію 

фірми «Петролул Буковінян» 

1930 р.- 

1931 р. 
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в м. Чернівці. 

102  Справа про клопотання 

мешканця м. Чернівці Крук 

щодо реєстрації грошової 

позики у зв’язку з взяттям 

шлюбу його доньки з 

молодшим лейтенантом 

румунської армії Теодореску 

Емілем. 

1930 р.- 

1932 р. 

  

103  Рішення трибуналу про 

клопотанням мешканців 

щодо встановлення року 

народження та зміни 

прізвищ та імен.  

1930 р.- 

1931 р. 

  

                      1931 рік        

104  Справа про реєстрацію 

статуту союзу дрібних 

комерсантів м. Чернівці. 

1931 р.- 

1933 р. 

  

105  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1931 р.   

106  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1931 р.   

107  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1931 р.   

                      1932 рік        

108  Справа про реєстрацію 

літературного товариства 

«Монастериште» в 

передмісті м. Чернівці 

Монастириште. 

1932 р.   

109  Справа про оголошення 

банкрутства фірми 

«Грімберг» в м. Чернівці. 

1932 р.- 

1935 р. 

  

110  Справа про врегулювання 

конфлікту між 

спадкоємцями банківського 

товариства «Лейбуха 

Барбер» в м. Чернівці. 

1932 р.- 

1935 р. 

  

111  Апеляційна справа 

мешканця м. Чернівці 

Данилевича Базиля про 

визнання його позову на 

Василович Марії та Емму на 

нерухоме майно. 

1932 р.- 

1938 р. 
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112  Апеляційна справа 

комерсанта м. Чернівці 

Кобела Самуїла про видачу 

йому дозволу на право 

користування законом про 

конверсію при врегулюванні 

грошових конфліктів з його 

дебіторами. 

1932 р.- 

1933 р. 

  

113  Справа про ліквідацію 

сільськогосподарських 

боргів поміщиці Штромаер 

Ольги за законом про 

конверсію. 

1932 р.   

114  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1932 р.   

115  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1932 р.   

116  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1932 р.   

117  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1932 р.   

118  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1932 р.   

119  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1932 р.   

                      1933 рік        

120  Справа про розгляд 

грошового конфлікту між 

фірмою «Корнеліус та 

Сейлед» в м. Чернівці та 

Кудімом Мозесом. 

1933 р.   

121  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1933 р.   

122  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1933 р.   

123  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1933 р.   

124  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1933 р.   

125  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1933 р.   

126  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1933 р.   

127  Рішення трибуналу за 1933 р.   
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цивільними справами. 

128  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1933 р.   

129  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1933 р.   

130  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1933 р.   

                      1934 рік        

131  Справа про визнання 

румунського громадянства 

за Вебер Еміль-Петром. 

1934 р.- 

1935 р. 

  

132  Апеляційна справа 

службовця м. Радауць 

Шехтера Амбрехта про 

виплату йому заборгованості 

по зарплатній платі Ефрусі 

Гершом та Ефрусі Гілою. 

1934 р.- 

1940 р. 

  

133  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1934 р.   

134  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1934 р.   

135  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1934 р.   

136  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1934 р.   

137  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1934 р.   

138  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1934 р.   

139  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1934 р.   

140  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1934 р.   

                      1935 рік        

141  Справа про реєстрацію 

читальні «Карл II» в             

с. Бояни. 

1935 р.- 

1938 р. 

  

142  Справа про оголошення 

банкрутства кооперативу 

власників ресторанів та кафе 

в м. Чернівці. 

1935 р.- 

1936 р. 

  

143  Справа про розгляд 

земельного конфлікту між 

мешканцями комуни 

1935 р.- 

1940 р. 
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Будинець Сандуляком Іллею 

та Корничук Флорею. 

144  Апеляційна справа 

домовласника Ман Етти про 

зниження їй податку з 

прибутків будинку в            

м. Чернівці. 

1935 р.   

145  Справа про клопотання 

полковника румунської армії 

в м. Чернівці Жоржеску 

Штефана про реєстрацію 

грошової позики в зв’язку з 

взяттям шлюбу його доньки 

з капітаном румунської армії 

Нікулеску Миколою.  

1935 р.   

146  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1935 р.   

147  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1935 р.   

148  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1935 р.   

149  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1935 р.   

150  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1935 р.   

151  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1935 р.   

152  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1935 р.   

153  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1935 р.   

154  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1935 р.   

                      1936 рік        

155  Апеляційна справа 

комерсанта в м. Чернівці 

Вендера Карла про зниження 

прибуткового податку. 

1936 р.   

156  Апеляційна справа власниці 

аптеки Цирумеску Євгенії 

про зниження прибуткового 

податку. 

1936 р.- 

1937 р. 

  

157  Справа про клопотання 

лейтенанта румунської армії 

1936 р.- 

1940 р. 
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Негулеску Олександра щодо 

реєстрації грошової позики в 

зв’язку з взяттям шлюбу з 

Шербинеску Валентиною. 

158  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1936 р.   

159  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1936 р.   

160  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1936 р.   

161  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1936 р.   

162  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1936 р.   

163  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1936 р.   

164  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1936 р.   

165  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1936 р.   

166  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1936 р.   

167  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1936 р.   

168  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1936 р.   

                      1937 рік        

169  Справа про розгляд 

земельного конфлікту між 

мешканцями м. Чернівці 

Кінаш Антоном та 

Штефаном, Пентелейчук 

Барбарою та ін.  

1937 р.- 

1940 р. 

  

170  Справа про клопотання 

мешканця м. Ботошань 

Константинеску Василя 

щодо реєстрації грошової 

позики в зв’язку з взяттям 

шлюбу його доньки з 

капітаном медичної служби 

румунської армії Вольран 

Людвіком.  

1937 р.   

171  Справа про клопотання 

мешканця м. Чернівці 

1937 р.   
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Драгуняну Василя щодо 

реєстрації грошової позики в 

зв’язку з взяттям шлюбу 

його доньки з лейтенантом 

румунської армії Радеску 

Костянтином.  

172  Справа про клопотання 

мешканця м. Чернівці Бочки 

Дмитра щодо реєстрації 

грошової позики в зв’язку з 

взяттям шлюбу його доньки 

з молодшим лейтенантом 

румунської армії Кирку 

Миколою. 

1937 р.   

173  Справа про клопотання 

унтер-офіцера румунської 

армії Нірко Іоана щодо 

реєстрації грошової позики в 

зв’язку з взяттям шлюбу з 

Рогозяну Марією. 

1937 р.   

174  Справа про клопотання 

мешканця м. Чернівці 

Градінара Георгія щодо 

реєстрації грошової позики в 

зв’язку з взяттям шлюбу 

його доньки з унтер-

офіцером румунської армії 

Сухан Михаєм. 

1937 р.   

175  Справа про клопотання 

унтер-офіцера румунської 

армії Кавіка Георгія щодо 

реєстрації грошової позики в 

зв’язку з взяттям шлюбу з 

Гаврилюк Ольгою. 

1937 р.   

176  Справа про клопотання 

унтер-офіцера румунської 

армії Пускану Михая щодо 

реєстрації грошової позики в 

зв’язку з взяттям шлюбу з 

Іріней Оленою. 

1937 р.   

177  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1937 р.   

178  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1937 р.   
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179  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1937 р.   

180  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1937 р.   

181  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1937 р.   

182  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1937 р.   

183  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1937 р.   

184  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1937 р.   

185  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1937 р.   

186  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1937 р.   

187  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1937 р.   

188  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1937 р.   

189  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1937 р.   

190  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1937 р.   

                      1938 рік        

191  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1938 р.   

192  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1938 р.   

193  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1938 р.   

194  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1938 р.   

195  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1938 р.   

196  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1938 р.   

197  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1938 р.   

198  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1938 р.   

199  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1938 р.   

200  Рішення трибуналу за 1938 р.   
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цивільними справами. 

201  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1938 р.   

202  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1938 р.   

203  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1938 р.   

                      1939 рік        

204  Рішення та клопотання 

торгових, промислових фірм, 

власників ательє та 

магазинів про юридичне 

оформлення бухгалтерських 

книг. 

1939 р.   

205  Справа за позовом фірми 

«Петрол Буковина» 

управління в м. Чернівці про 

зняття з їхнього майна 

секвестру накладеного за не 

сплату прибуткових 

податків. 

1939 р.   

206  Справа за позовом 

Погребінського Маріуса на 

адвоката Райхмана Макса 

про виплату йому боргу за 

зобов’язанням.  

1939 р.   

207  Справа за позовом мешканки 

м. Чернівці Баллю Сільвії на 

Баллю Андрія про виплату 

аліментів на її утримання. 

1939 р.- 

1940 р. 

  

208  Рішення трибуналу за 

справами про визнання прав 

на румунське громадянство 

за 1939 р. 

1939 р.   

209  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1939 р.   

210  Рішення трибуналу за 

справами про визнання прав 

на румунське громадянство 

за 1939 р. 

1939 р.   

211  Рішення трибуналу за 

справами про визнання прав 

на румунське громадянство 

за 1939 р. 

1939 р.   
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212  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1939 р.   

213  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1939 р.   

214  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1939 р.   

215  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1939 р.   

216  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1939 р.   

                      1940 рік        

217  Апеляційна справа 

мешканця м. Чернівці 

Френкеля Йосипа про 

зниження йому 

прибуткового податку 

накладеного фінансовою 

адміністрацією. 

1940 р.   

218  Апеляційна справа 

мешканки м. Чернівці 

Ношка Марії про зняття 

штрафу накладеного 

санітарним відділом  

м. Чернівці за порушення 

санітарних правил. 

1940 р.- 

1941 р. 

  

219  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1940 р.   

220  Кваліфікаційні листи 

службовців судових органів. 

1919 р.-   

221  Списки службовців 

трибуналу. 

[1920 р.] 

[1940 р.] 

  

222  Справа про визнання 

товариств «Буковина» та 

«Молдова» в м. Чернівці 

юридичною особою.  

1924 р.   

223  Справа про реєстрацію 

товариства «Музеулуй цярі 

буковинян» в м. Чернівці. 

1924 р.- 

1934 р. 

  

224  Справа про реєстрацію та 

визнання юридичною 

особою товариства 

«Аркашілор Штефан чел 

Маре» в передмісті               

м. Чернівці Гореча-Урбане. 

1925 р.   
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225  Справа про визнання 

товариства «Асочіація 

корпулуй дідактік прімар дін 

оракул Чернауц» 

юридичною особою. 

1926 р.   

226  Справа про реєстрацію 

товариства «Кемінул 

пенсіонарілор» в м. Чернівці. 

1931 р.- 

1932 р. 

  

227  Кваліфікаційний лист  

службовця Георгіца Іоана. 

1931 р.   

228  Службова анкета та 

кваліфікаційні листи судді 

Антоніу Атанасія. 

1928 р.- 

1932 р. 

  

229  Справа про проведення 

виборів в Чернівецьку 

палату праці в м. Радауць, 

(писки, виборців, бюлетені, 

акт). 

1933 р.   

230  Справа про реєстрацію 

товариства адвокатів 

Буковини в м. Чернівці. 

1934 р.- 

1935 р. 

  

231  Справа про реєстрацію 

товариства культиваторів 

цукрового буряка 

«Плантатор» в м. Чернівці. 

1935 р.- 

1939 р. 

  

232  Справа про реєстрацію 

товариства державних 

службовців комуни Гіка-

Води. 

1935 р.   

233  Відомості про виплату 

відрядних службовцям 

змішаних судів у зв’язку з 

проведення виборів 

Чернівецьку повітову раду. 

1938 р.   

234  Рішення трибуналу за 

цивільними справами. 

1939 р.   

235  Справа про створення 

тимчасової комісії при 

колегії адвокатів в                        

м. Чернівці. 

1939 р.   

236  Зразки підписів нотаріусів 

комун Чернівецького повіту. 

1939 р.   

237  Рішення трибуналу за 

кримінальними справами. 

1940 р.   
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238  Розписки службовців 

трибуналу в отриманні 

посвідчення про звільнення 

від військової служби на 

1939-1940 рр. 

1939 р.   

239  Списки експертів, 

перекладачів та захисників 

суду. 

1870 р.- 

1925 р. 

  

240  Книга обліку складання 

присяги службовцями 

трибуналу. 

1908 р.- 

1923 р. 

  

241  Книга наказів. 1917 р.- 

1925 р. 

  

242  Відомості на виплату 

заробітної плати службовцям 

за травень-червень 1927 р. 

1927 р.   

243  Справа про реєстрацію 

банкрутства акціонерного 

товариства «Сочіетатя де 

кредит пентру комеря ші 

індустріе» в м. Чернівці. 

1932 р.   

244  Слідчі матеріали на 

колишніх службовців 

апеляційного суду Негря 

Філіна та ін., яких 

звинувачують у підробці 

документів про визнання 

румунського громадянства 

та у хабарництві. 

1936 р.   

245  Документи (протоколи, 

відомості, листування) про 

ліквідацію ради 

землеволодінь м. Чернівці. 

Том 1. 

1937 р.- 

1938 р. 

  

246  Документи (протоколи, 

відомості, листування) про 

ліквідацію ради 

землеволодінь м. Чернівці. 

Том 2. 

1937 р.   

247  Документи (протоколи, 

відомості, листування) про 

ліквідацію ради 

землеволодінь м. Чернівці. 

Том 3. 

1937 р.   
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248  Документи (протоколи, 

відомості, листування) про 

ліквідацію ради 

землеволодінь м. Чернівці. 

Том 4. 

1937 р.   

249  Документи (протоколи, 

відомості, листування) про 

ліквідацію ради 

землеволодінь м. Чернівці. 

Том 5. 

1937 р.   

250  Документи (протоколи, 

відомості, листування) про 

ліквідацію ради 

землеволодінь м. Чернівці. 

Том 6. 

1937 р.   

251  Документи (протоколи, 

відомості, листування) про 

ліквідацію ради 

землеволодінь м. Чернівці. 

Том 7. 

1937 р.   

252  Документи (протоколи, 

відомості, листування) про 

ліквідацію ради 

землеволодінь м. Чернівці. 

Том 8. 

1937 р.   

253  Документи (протоколи, 

відомості, листування) про 

ліквідацію ради 

землеволодінь м. Чернівці. 

Том 9. 

1938 р.   

254  Справа про звинувачення 

Гільчука Георгія 

Миколайовича в 

антисанітарному утриманні 

місця громадського 

користування. 

1938 р.- 

1942 р. 

  

255  Положення про порядок 

ведення діловодства в відділі 

реєстрації майна. 

   

256  Справа за позовом 

акціонерного товариства 

залізниці Львів-Чернівці-

Ясси Фокшанера Вольфганга 

про виплату товариством 

1933 р.- 

1936 р. 
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гонорару адвокату Мюллеру 

Отто в зв’язку з укладанням 

договору з банківським 

товариством в м. Цюріх.  

257  Заява мешканців 

Чернівецького повіту про 

пришвидшення реєстрації їх 

шлюбу. 

1939 р.   

258  Листування товариства 

Червоного Хреста Румунії з 

Чернівецькою філією 

товариства створення в 

середніх школах секцій 

товариства Червоного 

Хреста молоді. Статут секції. 

1922 р.- 

1924 р. 

  

259  Документи (установчий акт, 

статути, звіт, листування) 

про створення та діяльність 

румунського культурного 

товариства «Друзі Польщі» в                  

м. Чернівці. 

1928 р.- 

1933 р. 

  

260  Повідомлення голови 

Чернівецької секції союзу 

вчителів середніх шкіл 

Румунії про склад секції, 

майбутні загальні збори 

членів секції, розмір 

грошових сум внесених 

середніми школами  

м. Чернівці в фонд оборони.  

1939 р.   

261  Апеляції префектури 

Чернівецького повіту на 

рішення примарії м. Чернівці 

про обкладання префектури 

комунальними податками.  

1936 р.- 

1937 р. 

  

 

 

До опису внесено        261        (двісті шістдесят одна)              справа 
                                               (числом і словами)  

з №  1  по №   261 , у тому числі: 

     

літерні №№   ——                                                       , вибули №№  —— 
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Укладач опису   

головний спец. відділу обліку та довідкового апарату                          Демчук А.І. 
          (посада    підпис    розшифрування підпису) 

 

„___”_________ 201_ р. 

 

 

 

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання ЕПК 

Державного архіву  

Чернівецької області 

_________ № _____ 


