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Фонд № 127 

Опис № 5 

справ постійного зберігання 

за 1932 р., 1935 р., 1938 – 1944 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 

                      1941 рік        

1  Накази Міністерства юстиції 

м. Бухарест про призначення 

голови Кельменецького суду 

на посаду голови 

Чернівецького трибуналу, 

надання службових 

характеристик органів суду, 

відмову в засвідченні актів 

купівлі-продажу іноземним 

підданим без попереднього 

дозволу державного 

секретаріату румунізації. 

Листування з трибуналом     

м. Хотин про призначення, 

переміщення та надання 

відпусток службовцям суду 

та ін. питанням. 

1941 р.   

mailto:chernivtsiarhiv@gmail.com
http://cv.archives.gov.ua/
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2  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Левінца 

Банара Якима в зберіганні 

крадених речей. 

1941 р.- 

1944 р. 

  

3               Справа про звинувачення 

шефа жандармського посту  

с. Бричень Леоніда Раду в 

привласненні державного 

майна. 

1941 р.   

4  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Секурень 

Швець Іти та Фрейди в 

побитті Грінман Руглі. 

1938 р.- 

1942 р. 

  

5  Справа про юридичне 

оформлення заповіту 

священика комуни 

Владішина Антоніка 

Олександра. 

1940 р.- 

1941 р. 

  

6  Рішення Хотинського 

трибуналу щодо 

кримінальних та цивільних 

справ. 

1941 р.   

7  Алфавітний журнал 

реєстрації кримінальних 

справ. 

1941 р.- 

1943 р. 

  

8  Журнал реєстрації вхідних  

апеляційних, кримінальних 

та цивільних документів. 

1941 р.- 

1944 р. 

                                     

 9  Журнал реєстрації 

мешканців, що сплатили 

гербовий внесок на судові 

витрати за розгляд їхніх заяв.  

1941 р.- 

1944 р. 

  

10  Журнал реєстрації вхідних 

документів. 

1941 р.   

11   Журнал реєстрації вхідних 

документів. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

                      1942 рік        

11 

«Б» 

 Журнал реєстрації 

мешканців, що сплатили 

штраф за рішенням суду. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

12   Виписки з кримінальних 

судових справ звинувачених 

осіб в скоєнні крадіжок та 

кримінальних злочинах. 

1942 р.   
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13  Справа про звинувачення 

Сурду Іона Гавриловича в 

крадіжці будівлі яка 

належить румунській 

окупаційній владі. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

14  Справа про звинувачення 

Кіструга Миколи в 

присвоєнні майна висланих в 

табір осіб під час румунської 

окупації.  

1942 р.- 

1943 р. 

  

15  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Сокиряни 

Ярового Михайла у 

викраденні речей у 

Навицької Настасії. 

1940 р.- 

1942 р. 

  

16  Справа про звинувачення 

мешканця комуни 

Гординешть Месеріанцу 

Миколи у використанні 

каміння з кам’яних кар’єрів 

без дозволу. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

17  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Пашкауць 

Косовець Олександра та 

Іоана за самовільне 

захоплення присадибної 

ділянки з будівлями у Турос 

Марії. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

18  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Минкань 

Горбуня Митрофана у 

вирубці державного лісу. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

19  Справа про звинувачення 

жандармів посту комуни 

Пелинешть Ніка Іоана та 

Русу Софронії в скоєної 

крадіжки в комуні Фишешть. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

20  Справа про перегляд рішення 

Хотинського трибуналу щодо 

притягнення до судової 

відповідальності касира 

комуни Левинці Бечира 

Георгія за привласнення 

державних коштів. 

1940 р.- 

1943 р. 

  



                                                                          4 

21  Справа про звинувачення 

мешканців м. Чернівці Шадта 

Карла та Рудольфа в побитті 

поліцейських. 

1940 р.- 

1942 р. 

  

22  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Тарасауць 

Григануца Іоана в замаху на 

життя Глускевич Миколи. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

23  Апеляційна справа мешканця 

комуни Владичина 

Бабинецького Федора про 

зняття з нього штрафу за 

порушення лісового статуту. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

24  Справа про призначення 

опікуна над майном 

мешканця комуни Черна-

Маре Лукианюка Іоана. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

25  Заява мешканця комуни 

Колменць Горобієвського 

Георгія про розірвання 

шлюбу з Горобієвською 

Любою. 

1942 р.   

26  Справа про реєстрацію 

шлюбу між Самоїлом 

Теодором та Галаш Анною. 

1942 р.   

27  Справа про внесення змін в 

реєстрації народження 

мешканки м. Хотин 

Остафійчук Олени. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

28  Рішення Сокирянського суду 

щодо кримінальних справ. 

1942 р.   

29  Журнал реєстрації договорів 

купівлі-продажу. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

30  Книга запису договорів на 

видачу позики під заставу 

нерухомого майна. 

1942 р.   

31  Журнал реєстрації термінів 

розгляду судових справ. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

32  Журнал реєстрації вхідної 

кореспонденції трибуналу  

м. Хотин. 

1939 р.- 

1944 р. 

  

33  Журнал реєстрації вхідних 

документів. 

1942 р.   

34  Журнал реєстрації вихідних 1942 р.   
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документів.  

35  Журнал реєстрації термінів 

розгляду рішень суду щодо 

кримінальних справ. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

                      1943 рік        

36  Слідча справа про 

звинувачення листоноші 

комуни Коржеуць Бордея 

Василя у відкритті 

поштового пакету, що містив 

секретну інформацію для 

жандармського посту комуни 

Єдинці. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

37  Справа про звинувачення 

службовців примарії комуни 

Романкауць Кристя 

Валеріана, Глінки Федора та 

Лозоренка Афанасія в 

привласненні майна та 

шахрайстві при румунізації 

майна. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

38  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Коржеуць 

Струня Іоана в привласненні 

швейної машинки учителя 

комуни Коржеуць Мафтіоца 

Василя переданого йому на 

зберігання. 

   

39  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Крива 

Ніцуляка Іоана в 

привласненні коштів 

мешканців комуни Сокиряни 

Козлова Тимофія, Соколюка 

Гаврила та Цуркану Петра 

переданих йому для доставки 

будівельних матеріалів. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

40  Справа про звинувачення 

Фурга Олени в крадіжці 

білизни з лікарні під час її 

лікування та мешканців   

м. Чернівці Тушинської 

Оурелії, Шварчук Марії та 

Андронік Катерини в 

1943 р.- 

1944 р. 
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придбанні крадених речей. 

41  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Грубна 

Попова Трифона в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.   

42  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Бошкауць 

Синогоча Василя, Захарія та 

Буда Іоана в розкраданні лісу 

з державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

43  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Клішкауць 

Татарчука Семена в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

44  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Бузовиця 

Іона Іоана та Ромашенко 

Олени в розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.   

45  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Бошкауць 

Василова Георгія в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

46  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Русени 

Горюка Теодора, Ткача 

Василя та Паладюк Василіси   

в розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

47  Справа про звинувачення 

мешканки комуни Зарожани 

Птовацької Юліани в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1941 р.- 

1944 р. 

  

48  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Бочкауць 

Камбура Василя та Тулюлуса 

Василя в розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

49  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Владичина 

1943 р.- 

1944 р. 
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Саба Афанасія в розкраданні 

лісу з державного фонду. 

50  Справа про звинувачення 

мешканців комуни 

Владичина Мусурівського 

Михая та Бурачока Єфтемія в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

51  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Владичина 

Дутки Єфимія в розкраданні 

лісу з державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

52  Справа про звинувачення 

мешканців комуни 

Владичина Коржука Олексія 

та Сафатюк Віри в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

53  Справа про звинувачення 

мешканців комуни 

Владичина Саучука Іоана та 

Каулюк Гафіци в розкраданні 

лісу з державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

54  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Владичина 

Саба Афанасія в розкраданні 

лісу з державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

55  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Вашкауць 

Антонюка Олександра, 

Темчука Фіма та Костенчука 

Бориса в розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

56  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Рашків 

Леснікія Василя в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

57  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Владичина 

Дутки Єфимія в розкраданні 

лісу з державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

58  Справа про звинувачення 

мешканців комуни 

1943 р.- 

1944 р. 
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Недобауць Зенковського 

Андрія, Василя та Щербати 

Марії в розкраданні лісу з 

державного фонду. 

59  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Русень 

Нежиника Миколи в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

60  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Владичина 

Мельницького Парфемія в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

61  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Ламаіца 

Бокицького Василя в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

62  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Русень 

Трудауса Олександра в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

63  Справа про звинувачення 

адвоката в м. Хотин Кондака 

Володимира в побитті 

примпретора претури 

Хотинської волості Гудіци 

Миколи. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

64  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Ламаіца 

Скутельника Петра та Гонци 

Анни  у випасанні худоби в 

лісі державного фонду. 

1943 р.   

65  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Русень 

Швець Василя, Георгія та 

Трубчинського Артишона  у 

випасанні худоби в лісі 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

66  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Русень 

Фрумоса Володимира та 

1943 р.- 

1944 р. 
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Михайла в порушенні 

лісового статуту.  

67  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Гепоноса 

Берновського Василя в 

порушенні лісового статуту. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

68  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Гепоноса 

Горбашого Никодима за не 

здачу коня комісії з 

реквізиції.  

1943 р.   

69  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Бричани 

Брача Іоана в придбанні 

крадених речей. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

70  Справа про звинувачення 

секретаря комуни Цецкань 

Гриманського Георгія у 

хабарництві. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

71  Справа про звинувачення 

мешканки комуни Липкань 

Каукавської Еутенії в 

ненаданні своєї худоби для 

щеплення. 

1943 р.   

72  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Гронень 

Фрадей Тимофія у вчиненні 

скандалу в публічному місці. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

73  Апеляційна справа мешканця 

комуни Клокушна Куря 

Василя засудженого за 

зберігання крадених речей 

про зняття з нього штрафу. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

74  Апеляційна справа 

мешканців комуни Бочкауць 

Майсов Марії, Івана та 

Андрія про відміну рішення 

Клішкауцького суду щодо 

виплати грошової 

компенсації Робулею Якобу 

за знищення урожаю.  

1939 р.- 

1943 р. 

  

75  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Чепоноса 

Сандуляка Петра у відмові 

1942 р.- 

1943 р. 
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від виплати частини 

прибутку з млину 

неповнолітньої Фустій Марії. 

76  Справа про накладення 

секвестру на майно 

мешканців комун 

Хотинського повіту Сутячин 

Анастасії та Цибульського 

Олександра за розкрадання 

державного майна. 

1943 р.   

77  Справа про встановлення 

опіки над майном мешканця 

комуни Берестя Русу Мафтея 

демобілізованого в Радянську 

Армію в 1941 р. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

78  Справа про встановлення 

опіки над майном мешканця 

комуни Єлена Шобану 

Перфенія демобілізованого в 

Радянську Армію в 1941 р. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

79  Справа про призначення 

опікуна над майном 

мешканки комуни Карапчіу 

Гуцу Ольги, що залишилось 

після ув’язнення її чоловіка 

Прокоп Дмитра. 

1943 р.   

80  Справа про призначення 

опікуна над майном 

мешканця комуни Форостень 

Безродного Петра, висланого 

радянською владою. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

81  Справа про призначення 

опікуна над майном 

мешканця комуни 

Вартикауць Назарова Іоана у 

зв’язку зі вступом в Червону 

Армію у 1941 р. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

82  Справа про призначення 

опікуна над майном 

мешканця комуни 

Кординешть Табаку Іона, 

висланого радянською 

владою. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

83  Справа про призначення 1943 р.   
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опікуна над майном висланої 

в табір мешканки комуни 

Кишинь Шмідт Анни. 

84  Справа про приведення у 

виконання дарчого акту 

мешканки комуни Перкауць 

Дерев’янко Пелагії на 

нерухоме майно отримане від 

її чоловіка Дерев’янко 

Артемія. 

1943 р.   

85  Справа за позовом директора 

румунізації та інвентарю  

м. Чернівці на Добжанську 

Василісу про виселення її з 

самовільно захопленої 

будівлі. 

1943 р.   

86  Справа за позовом мешканця 

комуни Динауць Скрипки 

Михайла про стягнення з 

Скрипки Теодора 

заборгованості за вексельним 

зобов’язанням.  

1943 р.- 

1944 р. 

  

87  Справа за позовом адвоката в 

комуні Хотин Табаку 

Григорія на мешканця 

комуни Романкауць 

Кілеману Андрія про виплату 

гонорару за ведення його 

справи на судовому 

засідання. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

88  Справа про розірвання 

шлюбу між мешканцями       

м. Хотин Тютюнюк Іоаном та 

Марією. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

89  Справа про розірвання 

шлюбу між мешканцями 

комуни Тереріта 

Заставнецьким Михайлом та 

Євгенією. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

90  Справа про розірвання 

шлюбу між мешканцями 

комуни Костичани Кодіца 

Іоном та Анастасією. 

1943 р.   

91  Справа про розірвання 1943 р.-   
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шлюбу між мешканцями 

комуни Хотин Кушнір 

Анною та Штефаном. 

1944 р. 

92  Справа про розірвання 

шлюбу між мешканцями  

м. Хотин Лазар Танасієм та 

Оленою. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

93  Справа про розірвання 

шлюбу між мешканцями 

комуни Гнербінца Кіцен 

Євгеном та Олександрою. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

94  Справа про розірвання 

шлюбу між мешканцями 

комуни Перебикауць Гуцул 

Григорієм та Єфимією.  

1943 р.- 

1944 р. 

  

95  Справа про розірвання 

шлюбу між мешканцями 

комуни Перерита 

Заставнецьким Григорієм та 

Олександрою.  

1943 р.- 

1944 р. 

  

96  Справа про розірвання 

шлюбу між мешканцями 

комуни Бошкауць 

Молдовану Феодором та 

Марією. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

97  Справа про розірвання 

шлюбу між мешканцями 

комуни Хотин Чеботар 

Феодором та Іриною. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

98  Справа про розірвання 

шлюбу між мешканцями 

комуни Липкауць Горбулі 

Миколою та Євгенією. 

1943 р.   

99  Справа про розірвання 

шлюбу між мешканцями 

комуни Корестауць 

Биховським Миколою та 

Олександрою. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

100  Справа про розірвання 

шлюбу між мешканцями 

комуни Єдинці Гаврилов 

Тимофієм та Зіновією. 

1943 р.   

101  Справа про розірвання 

шлюбу між мешканцями 

1943 р.- 

1944 р. 

  



                                                                          13 

комуни Шербинці 

Перепелиця Дмитром та 

Ангеліною. 

102  Справа про розірвання 

шлюбу між мешканцями 

комуни Берестя Башка 

Мартином та Варварою. 

1943 р.   

103  Апеляційна заява мешканців 

комун Хотинського повіту 

про відміну рішення суду за 

цивільними справами. 

1943 р.   

104  Справа про реєстрацію 

товариства робітників 

пекарні в м. Чернівці. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

105  Справа про реєстрацію 

товариства водіїв в м. Хотин. 

1932 р.- 

1944 р. 

  

106  Рішення Хотинського 

трибуналу за кримінальними 

та цивільними справами. 

1943 р.   

107  Листування з жандармським 

постом комуни Кулішкауць 

та комунальними судами про 

облік державного майна, 

порядок засвідчення актів 

купівлі-продажу нерухомого 

майна та ін. судовим 

питанням. 

1943 р.   

108  Журнал реєстрації судових 

справ. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

109  Журнал реєстрації вхідних 

документів. 

1943 р.   

110  Журнал реєстрації вхідних 

документів. 

1943 р.   

111  Журнал реєстрації вихідних 

документів. 

1943 р   

112  Відомості на виплату 

заробітної плати, квартирних 

та грошових надбавок у 

зв’язку з дорожнечею 

службовцям Хотинського 

трибуналу. 

1943 р.   

                      1944 рік        

113  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Ноуа-

1942 р.- 

1944 р. 
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Сулиця Куніци Олексія у 

привласненні коштів 

отриманих за продаж млину, 

що належить Куніцу 

Леоніду. 

114  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Гордеуць 

Пиждівського Ігната в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

115  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Клішкауць 

Мотуляка Ксенофонта в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

116  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Бошкауць 

Житарюка Микити та 

Максима в розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

117  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Владичина 

Саба Павла в розкраданні 

лісу з державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

118  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Фусень 

Голодняка Порферія в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

119  Справа про звинувачення 

мешканки комуни Владичина 

Рудої Євдокії в розкраданні 

лісу з державного фонду. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

120  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Ровине 

Козака Михайла, Штефана та 

Олександра в розкраданні 

лісу з державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

121  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Бошкауць 

Мощована Михайла в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1940 р.- 

1944 р. 

  

122  Справа про звинувачення 1943 р.-   
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мешканців комуни Бошкауць 

Бабина Василя та Молдована 

Олексія в розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1944 р. 

123  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Бошкауць 

Тодорчука Іона в розкраданні 

лісу з державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

124  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Клішкауць 

Балатари Онуфрія в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

125  Справа про звинувачення 

мешканців комуни 

Клішкауць Копейчука 

Георгія в розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

126  Справа про звинувачення 

мешканців комуни 

Клішкауць Коростюка 

Онуфрія та Сезонтія в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

127  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Башкауць 

Дутки Іона, Симеона та 

Григорія в розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

128  Справа про звинувачення 

мешканців комуни 

Клішкауць Лільника Дмитра 

та Москаля Миколи в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

129  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Липкань 

Кошавану Миколи в 

розкраданні лісу з 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

130  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Владичина 

Бабинса Теодора в випасанні 

худоби в Клішкауцькому 

1943 р.- 

1944 р. 
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лісництві. 

131  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Русень 

Якимчука Авраша у 

випасанні худоби в лісі 

державного фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

132  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Русень 

Голодняка Іллі у випасанні 

худоби в лісі державного 

фонду. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

133  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Рукшин 

Красневського Матея, 

Трупчака Петра та 

Горбатюка Федора у 

випасанні худоби на 

пасовищі яке належить 

священику м. Хотин Іфтодію 

Леону. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

134  Справа про звинувачення 

мешканця комуни 

Балашинешть Губчака 

Діонізія в порушенні правил 

лісового статуту. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

135  Справа про звинувачення 

мешканця комуни 

Балашинешть Філіпець 

Федора в порушенні правил 

лісового статуту.  

1943 р.- 

1944 р. 

  

136  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Киселеу 

Гуцуляка Дмитра у дачі 

хабара шефу жандармського 

посту комуни Вранчень Русу 

Іонію. 

1944 р.   

137  Справа про звинувачення 

мешканця комуни 

Грушевиця Куцюруба Івана в 

виготовленні вина без 

відповідного дозволу. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

138  Справа про звинувачення 

мешканця комуни 

Грушевиця Гуглея Іона в 

1943 р.- 

1944 р. 
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будівництві будинку без 

відповідного дозволу. 

139  Справа про встановлення 

опіки над майном мешканця 

комуни Динауць Гарабуля 

Порфіра демобілізованого в 

Червону Армію у 1941 р. 

1944 р.   

140  Справа про визнання 

юридичною особою 

товариства пекарів «Пийня» 

в м. Єдинці. 

1935 р.- 

1944 р. 

  

141  Рішення Хотинського 

трибуналу щодо цивільних 

справ. 

1944 р.   

142  Рішення про передачу майна 

релігійних сект державі. 

1944 р.   

143  Відомості інвентаризації 

майна Хотинського 

трибуналу. 

1944 р.   

144  Журнал реєстрації позовних 

заяв. 

1942 р.   

145  Книга реєстрації явки на суд. 1942 р.- 

1943 р. 

  

146  Журнал реєстрації договорів 

для отримання позик, 

укладені між мешканцями 

комун повіту та кредитним 

сільськогосподарським 

банком, в рахунок 

заставленого нерухомого 

майна. 

1943 р.   

147  Журнал реєстрації договорів 

для отримання позик, 

укладені між мешканцями 

комун повіту та кредитним 

сільськогосподарським 

банком, в рахунок 

заставленого нерухомого 

майна. 

1943 р.   

148  Справа про звинувачення 

службовців примарії комуни 

Єдинці Вимеша Олексія та 

Вирзару Дмитра в 

привласненні коштів при 

1942 р.- 

1943 р. 
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зборі податків. 

149  Справа про розгляд 

земельного конфлікту між 

мешканцями комуни 

Паркауць Лалих Петром та 

Швець Олександром. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

 

 

До опису внесено            150            (сто п’ятдесят)                                  справ 
                                               (числом і словами)  

з №  1  по №  149 , у тому числі: 

     

літерні №№  11 б.                                                       , вибули №№  —— 

          

 

Укладач опису   

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

 

„___”_________ 201_ р. 
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Протокол засідання ЕПК 

Державного архіву  

Чернівецької області 
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