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Фонд № 128 

Опис № 3 

справ постійного зберігання 

за 1941 – 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  Журнал реєстрації 

кримінальних та цивільних 

справ за 1941 р. 

1941 р.   

2  Інформаційні доноси 

квестури поліції м. Чернівці 

за 1941 р. 

1941 р.   

3               Доповідні записки міністру 

юстиції про настрій 

населення Чернівецького 

повіту за 1941 р. 

1941 р.   

4  Списки продовольчих, 

харчових та торгових 

підприємств м. Чернівці.  

1941 р.   

5  Акти інспекційних перевірок 

діяльності торгових та 

промислових підприємств     

1941 р.   

mailto:chernivtsiarhiv@gmail.com
http://cv.archives.gov.ua/
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м. Чернівці за 1941 р. 

6  Наглядова справа на 

директора Директорату 

румунізації Павелеску 

Єужена, звинуваченого в 

розкраданні державного 

майна з пивзаводу «Береса» в 

м. Чернівці. 

1941 р.- 

1944 р. 

  

7  Наглядова справа на 

службовця залізничної 

дирекції в м. Бухарест 

Фигиришану Октавіана, 

звинуваченого в підробці 

фактури. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

8  Наглядова справа на 

службовця примарії                         

м. Чернівці Бучевського 

Костянтина та адвоката 

Лупиштяну Костянтина, 

звинувачених у хабарництві. 

1941 р.- 

1942 р. 

                                     

 9  Списки осіб звинувачених у 

кримінальних злочинах. 

1941 р.   

10  Списки осіб звинувачених у 

кримінальних злочинах. 

1941 р.   

11  Списки осіб звинувачених у 

кримінальних злочинах. 

1941 р.   

12  Документи (обіжники, 

рапорти, повідомлення) про 

розшук осіб які 

переховуються від суду. 

1941 р. 

1943 р. 

  

13  Справа про розгляд заяви              

гр. Паску Олександра щодо 

притягнення до судової 

відповідальності комерсантки 

Попеску Марії за 

привласнення документів на 

оренду приміщення 

ресторану. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

14  Справа про розгляд заяви              

гр. Гох Ельзи щодо 

притягнення до судової 

відповідальності 

представника експертної 

фірми Спорн Сали за 

1941 р.   
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самовільне захоплення 

кімнати. 

15  Справа про розгляд заяви 

службовця апеляційного суду 

Штефанеску Фоки щодо 

притягнення до судової 

відповідальності професора 

Киндя Ромулуса за 

самовільне захоплення 

квартири та привласнення її 

речей.  

1941 р.- 

1942 р. 

  

16  Справа про розгляд заяви 

службовця апеляційного суду 

Штефанеску Фоки щодо 

притягнення до судової 

відповідальності професора 

Киндя Ромулуса за 

самовільне захоплення 

квартири та привласнення її 

речей.  

1941 р.   

17  Справа про розгляд 

анонімного доносу на 

секретаря примарії                  

м. Чернівці Бучевського та 

адвокатів Томазіу та 

Віховича Йосипа, 

звинувачених у хабарництві. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

18  Справа про розгляд заяви 

адвоката Апаті А. щодо 

притягнення до судової 

відповідальності професора 

Морару Лека за самовільно 

проведений домашній обшук. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

19  Листування з Чернівецьким 

поштовим відділенням про 

поновлення кримінальної 

справи на листоношу Мак 

Михайла. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

20  Справа про поновлення 

кримінальної справи на 

колишнього нотаріуса 

Оттенбрейта Августина за 

привласнення грошей 

румунського національного 

банку. 

1941 р.- 

1942 р. 
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21  Заява мешканців 

Чернівецького повіту про 

видачу їм дозволу на 

проведення абортів у зв’язку 

з хворобою. 

1941 р.   

22  Заяви затриманих осіб про 

супровід їх з охороною у 

власні квартири за одягом .  

1941 р.   

23  Справа про проведення 

домашнього обшуку у          

гр. Гертнер Гільди, Більднер 

Оспазіана та Бренера 

Шендора з метою виявлення 

привласнених ними чужих 

речей. 

1941 р.   

24  Документи (заяви, свідчення, 

листування) про проведення 

обшуку у мешканців з метою 

виявлення у них крадених та 

привласнених речей. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

25  Документи (доповідні 

записки, акти, свідчення) про 

розслідування причин 

самогубств мешканців 

Чернівецького повіту. 

1941 р.   

26  Справа про розслідування 

причин самогубства гр. Похл 

Іоана та Яцвинської 

Франциски. 

1941 р.   

27  Справа про розслідування 

причин самогубства 

мешканця комуни Тиутень 

Литовського Теодора. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

28  Справа про розслідування 

причин самогубства 

мешканців м. Чернівці 

Дримера Шлоіма та Сабіни. 

1941 р.   

29  Справа про розслідування 

причин самогубства 

мешканки м. Чернівці 

Нахман Естери. 

1941 р.   

30  Справа про розслідування 

причин самогубства 

мешканця м. Чернівці 

1941 р.   
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Федчука Іоана. 

31  Списки мешканців комун 

Чернівецького повіту які  

таємно втекли з території 

Буковини та листування 

примаріями і претурами 

волостей Чернівецького 

повіту про перегляд їхніх 

прав на румунське 

громадянство.  

1941 р.- 

1942 р. 

  

32  Повідомлення Міністерства 

юстиції про румунізацію 

прізвищ мешканців та 

службовців м. Чернівці. 

1941 р.   

33  Повідомлення Міністерства 

юстиції про румунізацію 

прізвища Денчикова Степана 

на Данеску. 

1941 р.   

34  Документи (рапорт, заява, 

листування) про 

демобілізацію з румунської 

армії службовців 

прокуратури. 

1941 р.   

35  Справа про відновлення 

свідоцтва про розлучення 

мешканця комуни Чернаука 

Маноляка Дмитра. 

1941 р.   

36  Заяви мешканців м. Чернівці 

про звільнення їх від подання 

в газету оголошень щодо 

взяття шлюбу. 

1941 р.   

37  Заяви мешканців м. Чернівці 

про звільнення їх від надання 

в газету оголошень щодо 

взяття шлюбу. 

1941 р.   

38  Заяви мешканців м. Чернівці 

про звільнення їх від подання 

в газету оголошень щодо 

взяття шлюбу. 

1941 р.   

39  Заяви мешканців м. Чернівці 

про звільнення їх від 

інтернування в психіатричну 

лікарню. 

1941 р.   

40  Листування з обласним 1941 р.   
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інспекторатом поліції            

м. Чернівці про забезпечення 

продуктами харчування осіб 

ув’язнених у таборі в            

м. Чернівці. 

41  Схема будівництва 

приміщення для розміщення 

Боянського суду. 

1941 р.   

42  Документи (накази, 

повідомлення, 

супроводжуючі листи) про 

виплату відрядних, заробітної 

плати та винагороди 

службовцям прокуратури. 

1941 р.   

43  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

прокуратури. 

1941 р.   

44  Відомості на виплату 

заробітної плати службовцям 

Чернівецького трибуналу за 

1941-1942 рр. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

45  Відомості на виплату 

заробітної плати службовцям 

прокуратури. 

1941 р.- 

1943 р. 

  

46  Документи (заяви, 

повідомлення, листування) 

про призначення, звільнення 

та надання відпусток 

службовцям прокуратури. 

1941 р.- 

1943 р. 

  

47  Журнал реєстрації речових 

доказів за 1941-1942 рр. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

48  Журнал реєстрації вихідної 

кореспонденції за  

1941-1942 рр. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

                      1942 рік        

49  Журнал рішень прокуратури. 1942 р.- 

1943 р. 

  

50  Журнал рішень прокуратури. 1942 р.   

51  Журнал рішень прокуратури. 1942 р.   

52  Журнал рішень прокуратури. 1942 р.- 

1943 р. 

  

53  Журнал реєстрації цивільних 

та кримінальних справ за 

1942 р.   



                                                                          8 

1942 р. 

54  Журнал реєстрації осіб 

звинувачених в кримінальних 

злочинах.  

1942 р.   

55  Обіжники Міністерства 

юстиції за 1942 р.  

1942 р.   

56  Накази Генерального 

прокурора апеляційного суду 

м. Чернівці за 1942 р. 

1942 р.   

57  Виписка з рішень трибуналу 

за кримінальними справами. 

1942 р.   

58  Виписка з рішень трибуналу 

за кримінальними справами. 

1942 р.   

59  Виписка з рішень трибуналу 

за кримінальними справами. 

1942 р.   

60  Інформаційні бюлетені 

квестури поліції м. Чернівці 

за 1942 р. 

1942 р.   

61  Доповідна записка квестури 

поліції м. Чернівці про 

викрадення вибухових 

речовин з військового вагону, 

що прибув на станцію 

Чернівці.  

1942 р.   

62  Доповідна записка 

Міністерству юстиції про 

настрій населення 

Чернівецького повіту. 

1942 р.   

63  Наглядова справа на 

мешканця м. Чернівці 

Салановського Петра,  

звинуваченого в 

жебракуванні. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

64  Наглядова справа на 

комерсанта в м. Бухарест 

Нікулеску Чнойля, 

звинуваченого в спробі дачі 

хабара службовцю 

Директорату національної 

економіки Цопа Адріану. 

1942 р.   

65  Наглядова справа на 

мешканця комуни Камена 

Саучука Василя, 

звинуваченого в вилові риби 

1942 р.   
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без дозволу. 

66  Наглядова справа на 

мешканця комуни Камена 

Мартенюка Михайла, 

звинуваченого в вилові риби 

без дозволу. 

1942 р.   

67  Наглядова справа на 

мешканця комуни Камена 

Антонюка Георгія, 

звинуваченого в вилові риби 

без дозволу. 

1942 р.   

68  Наглядова справа на 

мешканку комуни Тиришень 

Кирили Євдокію, 

звинувачену в розкраданні 

майна яке належить 

неповнолітньому Кирилі 

Миколі. 

1942 р.   

69  Наглядова справа на 

мешканку комуни Волока 

Онуфрійчук Ісану, 

звинувачену в розкраданні 

майна яке належить 

неповнолітнім спадкоємцям 

померлого Онуфрійчука 

Ісидора. 

1942 р.   

70  Наглядова справа на 

колишнього службовця 

прокуратури Івасюка 

Миколу, звинуваченого в 

розкраданні державних 

коштів.  

1942 р.   

71  Наглядова справа на 

колишнього директора 

дитячого будинку в                

м. Чернівці Попеску Георгія, 

звинуваченого в підробці 

фінансових документів.  

1942 р.- 

1943 р. 

  

72  Наглядова справа на             

гр. Дельман Йосипа, Євгенію 

та Лідію, звинувачених в 

підробці документів про 

перехід з іудейського 

віросповідання в 

1942 р.   
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православне. 

73  Наглядова справа на 

колишнього секретаря 

квестури поліції м. Чернівці 

Громару Олександра, 

звинуваченого в образі 

Генерального прокурора 

апеляційного суду Маросина 

Костянтина під час 

виконання службових 

обов’язків. 

1942 р.   

74  Наглядова справа на нотаря 

комуни Кадобешть Сасу 

Якима, звинуваченого в 

зловживанні службовим 

становищем. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

75  Наглядова справа на шефа 

жандармського посту комуни 

Шипинці Кирилова Миколу, 

звинуваченого в затягуванні 

проведення аукціону. 

1942 р.   

76  Наглядова справа на нотаря 

комуни Шипинці Флоріан 

Анну та вчителя Наку Іоана, 

звинувачених в зловживанні 

службовим становищем. 

1942 р.   

77  Наглядова справа на 

колишнього службовця 

православного церковного 

фонду Буковини Петре Іоана, 

звинуваченого в розкраданні 

майна фонду. 

1942 р.   

78  Наглядова справа на нотаря 

комуни Волока Нікіфорел 

Іоана, звинуваченого в 

привласненні шкільного та 

церковного майна. 

1942 р.   

79  Наглядова справа на 

службовця квестури поліції 

м. Чернівці Драгу 

Костянтина, звинуваченого в 

зловживанні службовим 

становищем та хабарництві.  

1942 р.   

80  Наглядова справа на членів 1942 р.-   
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товариства «Авто-Рапід» в      

м. Чернівці Лунгуляка 

Онуфрія та Чуряну Миколу, 

звинувачених в привласненні 

державного майна. 

1943 р. 

81  Наглядова справа на 

охоронця Чернівецької 

в’язниці Гоян Костянтина, 

звинуваченого в несвоєчасній 

доставці в слідчий відділ 

трибуналу ув’язненого 

Димитрюка Петра. 

1942 р.   

82  Наглядова справа на 

мешканку комуни Негриляса 

Кимпулунгського повіту 

Бузіли Варвару, звинувачену 

у викраденні документів у 

Войтеіку Юлії. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

83  Наглядова справа на 

колишніх службовців 

Директорату румунізації, 

звинувачених в розкраданні 

державного майна з фабрики 

пух і перо в м. Чернівці. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

84  Наглядова справа на 

колишнього директора 

Директорату румунізації 

Певелеску Єуджена, 

звинуваченого в розкраданні 

державного майна з 

торгового підприємства 

«Пажура Нігри» в                  

м. Чернівці. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

85  Наглядова справа на 

орендарів пивоварного 

заводу «Баварія» в                  

м. Чернівці Протопопеску І. 

та Копеску Костянтина, 

звинувачених в розкраданні 

державного майна з заводу. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

86  Наглядова справа на 

орендарів миловарного 

заводу «Неа Легр» в               

м. Чернівці Бильчану, 

звинуваченого в розкраданні 

1942 р.- 

1943 р. 
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державного майна. 

87  Обвинувальні висновки 

Чернівецького трибуналу 

щодо кримінальних справ на 

мешканців Чернівецького 

повіту. 

1942 р.   

88  Повідомлення прокурора 

військового трибуналу                 

м. Чернівці про затримання 

гр. Познанського Збієгнева та 

Синятовича Володимира, 

звинувачених в шпигунстві та 

підробці проїзних 

залізничних посвідчень. 

1942 р.   

89  Вказівка Міністерства 

закордонних справ про 

заборону застосування 

адміністративних та 

поліцейських заходів до 

іноземних підданих які 

проживають на території 

Румунії. 

1942 р.   

90  Обвинувальні висновки 

Чернівецького трибуналу 

щодо кримінальних справ на 

мешканців Чернівецького 

повіту. 

1942 р.   

91  Висновки прокурора про 

притягнення до судової 

відповідальності осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1942 р.   

92  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1942 р.   

93  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1942 р.   

94  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1942 р.   

95  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1942 р.   
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96  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1942 р.   

97  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1942 р.   

98  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1942 р.   

99  Акти про ув’язнення осіб 

засуджених за скоєння 

кримінальних злочинів. 

1942 р.   

100  Список осіб засуджених 

військовим трибуналом за 

таємний перетин кордону. 

1942 р.   

101  Список осіб засуджених 

військовим трибуналом за 

скоєння кримінальних 

злочинів. 

1942 р.   

102  Список осіб засуджених 

військовим трибуналом за 

скоєння кримінальних 

злочинів. 

1942 р.   

103  Список осіб засуджених 

військовим трибуналом за 

скоєння кримінальних 

злочинів. 

1942 р.   

104  Список осіб засуджених 

військовим трибуналом за 

скоєння кримінальних 

злочинів. 

1942 р.   

105  Список осіб засуджених 

військовим трибуналом за 

скоєння кримінальних 

злочинів. 

1942 р.   

106  Список осіб засуджених 

військовим трибуналом за 

скоєння кримінальних 

злочинів. 

1942 р.   

107  Список осіб засуджених за 

скоєння кримінальних 

злочинів з зазначенням їхніх 

заборгованостей. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

108  Списки осіб звинувачених у    
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привласненні майна висланих 

в табори громадян. 

109  Списки осіб які знаходяться 

під судовим слідством. 

1942 р.   

110  Списки осіб які знаходяться 

під судовим слідством. 

1942 р.   

111  Списки осіб комун 

Чернівецького повіту вороже 

налаштованих проти 

румунського режиму. 

1942 р.   

112  Списки осіб комун 

Чернівецького повіту вороже 

налаштованих проти 

румунського режиму. 

1942 р.   

113  Списки осіб комун 

Чернівецького повіту вороже 

налаштованих проти 

румунського режиму. 

1942 р.   

114  Вказівки Генерального 

прокурора апеляційного суду                  

м. Чернівці про розшук осіб, 

що переховуються від поліції. 

1942 р.   

115  Вказівки Генерального 

прокурора апеляційного суду                  

м. Чернівці про розшук осіб, 

що переховуються від поліції. 

1942 р.   

116  Вказівки Генерального 

прокурора апеляційного суду                 

м. Чернівці про розшук осіб, 

що переховуються від поліції. 

1942 р.   

117  Листування з Міністерством 

юстиції про надання 

відомостей щодо кількості 

неповнолітніх осіб 

затриманих за скоєння 

кримінальних злочинів. 

1942 р.   

118  Рішення трибуналу                

м. Чернівці про притягнення 

до кримінальної 

відповідальності мешканця 

комуни Біла Сидора Степана 

за побиття солдата 

Щербатого Олександра. 

1942 р.   

119  Списки торгових та 1942 р.   
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промислових підприємств      

м. Чернівці. 

120  Списки кондитерських 

фабрик м. Чернівці. 

1942 р.   

121  Акти інспекційних перевірок 

діяльності торгових та 

промислових підприємств      

м. Чернівці. 

1942 р.   

122  Акти інспекційних перевірок 

діяльності торгових та 

промислових підприємств     

м. Чернівці. 

1942 р.   

123  Акти інспекційних перевірок 

діяльності торгових та 

промислових підприємств     

м. Чернівці. 

1942 р.   

124  Акти інспекційних перевірок 

діяльності торгових та 

промислових підприємств     

м. Чернівці. 

1942 р.   

125  Акти інспекційних перевірок 

діяльності торгових та 

промислових підприємств     

м. Чернівці. 

1942 р.   

126  Списки власників торгових та 

промислових підприємств     

м. Чернівці які контролює 

прокуратура. 

1942 р.   

127  Статистичні відомості про 

кількість осіб в попередньому  

ув’язненні у Чернівецькій 

в’язниці. 

1942 р.   

128  Доповідна записка 

службовців поліції та 

жандармерії про випадки 

самогубств на їхніх 

дільницях. 

1942 р.   

129  Справа про з’ясування 

причини раптової смерті 

мешканки комуни Топорауць 

Макаренко Іляни. 

1942 р.   

130  Справа про з’ясування 

причини раптової смерті      

гр. Мандрюк Вероніки. 

1942 р.- 

1943 р. 
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131  Справа про розслідування 

причин самогубства гр. Шорр 

Абраама. 

1942 р.   

132  Доповідні записки 

службовців поліції та 

жандармерії про випадки 

самогубств на їхніх 

дільницях. 

1942 р.   

133  Справа про розгляд заяв 

власників ресторану в             

м. Чернівці Вейс Йосипа та 

Єфросини щодо притягнення 

до судової відповідальності 

Мичуки Георгія за побиття та 

підробку договору на 

співвласність  рестораном.  

1942 р.   

134  Обвинувальні висновки 

прокурора про притягнення 

до кримінальної 

відповідальності службовця 

православного церковного 

фонду Райюка Василя за 

побиття Винчарук Марії. 

1942 р.   

135  Справа про розгляд заяви 

начальника військового 

госпіталю в м. Чернівці 

Кирки І. щодо притягнення 

до судової відповідальності 

гр. Мирмирану Гіжи за 

образу та наклеп. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

136  Справа про розгляд заяви 

лікаря пологового будинку 

Маросин Єлизавети щодо 

притягнення до судової 

відповідальності 

фельдфебеля IV саперного 

полку Сухана та акушера 

Мунтяну за наклеп. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

137  Справа про розгляд заяви 

службовця суду Маросин 

Костянтина щодо 

притягнення до судової 

відповідальності колишнього 

секретаря квестури поліції 

Гропаріу Олександра за 

1942 р.- 

1943 р. 
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наклеп. 

138  Заява прокурора Остафійчук 

Бориса про притягнення до 

судової відповідальності 

городового поліції Поповича 

Гараламбія за образу. 

1942 р.   

139  Справа про розгляд заяви      

гр. Принкул Іоана щодо 

притягнення до судової 

відповідальності адвоката 

Тейх Меєра за образу. 

1942 р.   

140  Справа про розгляд заяви 

службовця Душелевича 

Володимира щодо 

притягнення до судової 

відповідальності поміщика 

Капрі Емануїла за наклеп. 

1942 р.   

141  Справа про розгляд заяви 

мешканки комуни Селиштя 

Данилюк Євгенії щодо 

притягнення до судової 

відповідальності шефа 

жандармського посту Фрунзи 

Олександра за побиття та 

образу. 

1942 р.   

142  Справа про розгляд заяви 

мешканки м. Чернівці 

Мокашу Олени щодо 

повернення їй домашніх 

речей привласнених 

дружиною фабриканта 

Григора О. 

1942 р.   

143  Справа про розгляд заяви 

колишнього директора 

дитячого будинку в                

м. Чернівці Попеску Георгія 

щодо притягнення до судової 

відповідальності 

генерального адміністратора 

ради опікунства Анжелеску 

за привласнення його речей 

при здійсненні домашнього 

обшуку. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

144  Справа про розгляд заяви 1942 р.   
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службовця інспекторату 

жандармерії м. Чернівці 

Шніцера щодо притягнення 

до судової відповідальності 

мешканця м. Радауць Робу 

Никифора за привласнення 

чужих речей.  

145  Справа про розгляд доносу 

гр. Шехтер Сали на 

службовця примарії 

Унгуряну Ілієску щодо 

привласнення ним майна 

залишеного   радянськими 

громадянами. 

1942 р.   

146  Справа про розгляд доносу                   

гр. Еудокси Харитона щодо 

притягнення до судової 

відповідальності                     

гр. Кордобана Петра за 

привласнення речей 

переданих йому на зберігання  

поліцейським Грижинку 

Іоаном. 

1942 р.   

147  Справа про розгляд заяви 

мешканця м. Чернівці Аврама 

Олександра щодо 

притягнення до судової 

відповідальності службовця 

залізничної інспекції Онел 

Марії за привласнення його 

речей. 

1942 р.   

148  Справа про розгляд заяви      

гр. Долфін Герберта та Берти 

щодо притягнення до судової 

відповідальності інженера 

лісництва Черна Леоніда та 

його дружини Рії за 

привласнення речей 

переданих їм на зберігання. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

149  Справа про розгляд заяви 

колишнього службовця 

Міністерства землеробства 

Данили Костянтина щодо 

притягнення до судової 

відповідальності службовця 

1942 р.- 

1943 р. 
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квестури поліції Оншул за 

привласнення велосипеда. 

150  Справа про розгляд заяви     

гр. Іоніци Констанци щодо 

притягнення до судової 

відповідальності службовця 

залізниці Кілін Іллі за 

привласнення її грошей та 

коштовностей. 

1942 р.   

151  Справа про розгляд 

анонімного доносу на 

директора Директорату 

румунізації Павелеску 

Євгенія щодо притягнення 

його до судової 

відповідальності за 

розкрадання державного 

майна.  

1942 р.- 

1944 р. 

  

152  Справа про розгляд заяви 

колишнього службовця 

Міністерства праці та 

соціального страхування 

Александреску Еммануїла 

щодо повернення йому 

меблів самовільно 

привласнених службовцями 

примарії Чугуряну 

Михайлом, Білецьким 

Сорілом та Думитреску.  

1942 р.   

153  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Рогізна 

Семчука Теодора щодо 

повернення йому гонорару 

переданого адвокату 

Грібовскому Євдоксію для 

захисту на судовому процесі 

його сина Стефана.   

1942 р.   

154  Справа про розгляд доносу 

Бирганау Трояна щодо 

притягнення до судової 

відповідальності колишнього 

службовця православного 

церковного фонду Буковини 

Бока Аркадія за 

привласнення документів 

1942 р.   
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переданих йому на 

зберігання. 

155  Справа про розгляд заяви 

колишнього власника 

торгової фірми «Шпіка» в     

м. Чернівці Кліглер 

Вільгельма щодо 

притягнення до судової  

відповідальності власника 

заводу м’ясних виробів 

Марін Андрія за несплату 

йому заробітної плати та 

привласненні вкладеного ним 

капіталу.  

1942 р.- 

1943 р. 

  

156  Справа про розгляд заяви 

мешканців м. Радауць 

Стереску Василя, Чіобану 

Петра та Ніцу Параскеви на 

службовця палати 

землеробства Курелару 

Георгія щодо притягнення 

його до судової 

відповідальності за 

розкрадання державного 

майна. 

1942 р.   

157  Справа про розгляд заяви 

членів релігійної секти 

комуни Бояни Мельника 

Іоана, Шугана Дмитра та 

Демнічука Дмитра щодо 

притягнення до судової 

відповідальності шефа 

жандармського посту 

Інашевського та його 

помічника Григоріу за 

конфіскацію релігійної 

літератури. 

1942 р.   

158  Справа про розслідування 

анонімного доносу на 

комісара поліції Парасківеску 

та службовця Кардаш О. 

звинувачених у привласненні 

майна. 

1942 р.   

159  Рапорт Міністерству юстиції 

про результати розслідування 

1942 р.   
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скарги гр. Іосуп Петра на 

нотаріуса Бурли Октавіана, 

звинуваченого в 

привласненні грошей 

переданих йому на 

зберігання. 

160  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Вранчень 

Томин Михайла щодо 

притягнення до судової 

відповідальності шефа 

жандармського посту Кіріак 

та жандарма Войня за 

привласнення речей під час 

проведення домашнього 

обшуку. 

1942 р.   

161  Справа про розгляд заяви 

землероба передмістя           

м. Чернівці Калічанка Гузика 

Олександра щодо 

притягнення до судової 

відповідальності службовця 

примарії Гузик Іоана та        

гр. Кошара Іоана та Розтоки 

Олександра за привласнення 

з його земельної ділянки 

урожаю кукурудзи. 

1942 р.   

162  Справа про розгляд заяви 

мешканки комуни Топорауць 

Галан Сузани щодо 

притягнення до судової 

відповідальності шефа 

жандармського посту Мойсе 

Іллі за привласнення її майна. 

1942 р.   

163  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Рипушень 

Пруцука Антона щодо 

притягнення до судової  

відповідальності його 

дружини Ольги за 

привласнення нажитого 

майна. 

1942 р.   

164  Справа про розгляд заяви 

службовця пошти Косинської 

Валерії щодо повернення їй 

1942 р.   
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речей та продуктів 

харчування гр. Лой Емілією 

переданих для передачі її 

дитині. 

165  Справа про розгляд доносу 

гр. Димбіан Марії щодо 

притягнення до судової  

відповідальності службовця 

комітету ради опікунства 

Бумиреску Георгія за 

привласнення майна яке 

належить комітету.  

1942 р.- 

1943 р. 

  

166  Справа про розгляд доносу  

власника торгової фірми 

«Вікторія» в м. Чернівці 

Жіуржа Петра щодо 

притягнення до судової 

відповідальності комерсанта 

Дуниряну Янка за 

привласнення його капіталу. 

1942 р.   

167  Справа про розгляд доносу 

мешканки комуни Жучка-

Веке Бенчек Марії щодо 

притягнення до судової 

відповідальності шефа 

жандармського посту Блага 

Лазаря за привласнення 

майна. 

1942 р.   

168  Справа про розгляд заяви 

адвоката Букитару Аркадія 

щодо притягнення до судової 

відповідальності службовця 

фінансової адміністрації        

м. Чернівці Опря Дмитра за 

привласнення меблів 

залишених громадянами, які 

втекли в Румунію в 1940 р. 

1942 р.   

169  Справа про розгляд заяви 

професора Чернівецького 

університету Мораріу Лека 

щодо проведення 

домашнього обшуку у          

гр. Апаті Артура для 

виявлення його речей. 

1942 р.   
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170  Справа про розслідування 

доносу майстрів ательє, 

красильні, хімчистки та 

підприємства «Цесетарія 

механіка текстиль» в              

м. Чернівці Зававацьки 

Георгія, Ситника В. та 

Моцела Едуарда щодо 

притягнення до судової 

відповідальності колишнього 

директора Директорату 

румунізації Певелеску Євгена 

за зловживання службовими 

становищем. 

1942 р.   

171  Справа про розгляд доносу 

директора школи комуни 

Кадобешть Опря Леонтія 

щодо притягнення до судової  

відповідальності нотаря Сасу 

Якима за зловживання 

службовим становищем. 

1942 р.   

172  Справа про розгляд доносу на 

генерального секретаря 

примарії м. Чернівці 

Бучевського Костянтина за 

зловживання службовим 

становищем. 

1942 р.   

173  Справа про розгляд заяви 

мешканця м. Чернівці Швамм 

Хаіма щодо анулювання 

мандату на його арешт у 

зв’язку зі сплатою ним 

штрафу. 

1942 р.   

174  Справа про звільнення з 

в’язниці Урбан Миколи. 

1942 р.   

175  Повідомлення квестури 

поліції м. Чернівці про 

затримання осіб єврейського 

походження, які втекли з-під 

арешту німецької поліції з    

м. Снятин.  

1942 р.   

176  Справа про звільнення з-під 

арешту мешканця  

м. Констанца Давер Оскара. 

1942 р.   
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177  Рішення Міністерства 

внутрішніх справ про 

закріплення за службовцями 

поліції права вільно діяти на 

території Румунії. Списки 

службовців поліції повітів 

Буковини. 

1942 р.   

178  Вказівки Дирекції в’язниць 

про суворе дотримання 

правил тюремного режиму. 

1942 р.   

179  Повідомлення адміністрації 

в’язниці про переміщення 

засудженого Савчука 

Атанасія у в’язницю в            

м. Ануд. 

1942 р.   

180  Справа про встановлення 

причини аварії 

автотранспорту Міністерства 

національної оборони та 

обласного інспекторату 

поліції м. Чернівці в якій 

постраждав комісар поліції 

Чуторояну. 

1942 р.   

181  Наказ обласного інспекторату 

поліції про організацію 

охорони на території 

Буковини у зв’язку з 

відкриттям виставки. 

1942 р.   

182  Протоколи обшуків 

проведених у мешканців 

Чернівецького повіту. 

1942 р.   

183  Документи (заяви, протоколи, 

листування) про проведення 

обшуку у мешканців 

Чернівецького повіту з метою 

виявлення незаконно 

привласненого майна. 

1942 р.   

184  Повідомлення Міністерству 

юстиції про мобілізацію та 

звільнення від мобілізації 

службовців прокуратури та 

трибуналу. 

1942 р.   

185  Лист губернатору Буковини 

про мобілізацію на роботу 

1942 р.   
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прокурора Штефанеш Раду. 

186  Наказ префектури 

Чернівецького повіту про 

збір у землевласників зерна в 

фонд допомоги румунській 

армії. 

1942 р.   

187  Повідомлення Міністерства 

юстиції про румунізацію 

прізвищ службовців 

державних установ Литвинюк 

Євгенії та Семенюка 

Прокопія. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

188  Інструкція державного 

субсекретаріату постачання 

про порядок проведення 

обліку та збору зерна від 

землевласників. Копія. 

1942 р.   

189  Список фінансових експертів 

зареєстрованих у трибуналі. 

1942 р.   

190  Висновки слідчого відділу 

Чернівецького трибуналу про 

зловживання службовим 

становищем колишнього 

директора Директорату 

румунізації Певелеску 

Єуджена. 

1942 р.   

191  Справа про розгляд заяви 

Линдер Самоіла щодо 

повернення йому грошей та 

фінансових документів.  

1942 р.   

192  Справа про розгляд заяви 

члена торгового товариства 

«Свинта Анна» в м. Чернівці 

Должан Костянтина про 

тимчасове закриття 

парфумерного складу та 

проведення домашнього 

обшуку у вкладника Іордан 

Якоба. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

193  Справа про розгляд заяви 

власника ресторану у             

м. Чернівці Штефинеску 

Василя щодо перевірки 

фінансової діяльності 

1942 р.   
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співвласника ресторану 

Митарки Миколи. 

194  Супровідний лист до справи 

колишнього шефа 

жандармського посту комуни 

Кадобешть Данаіла Матея 

звинуваченого у 

привласненні майна. 

1942 р.   

195  Повідомлення примарії         

м. Чернівці про визнання 

недійсними документи про 

перехід мешканців Буковини 

з іудейського віросповідання 

у православне в період 

радянської влади на 

Буковині.  

1942 р.   

196  Списки мешканців                      

м. Чернівці, які отримали 

відмову в переході з 

іудейського віросповідання у 

православне. 

1942 р.   

197  Листування 

Сторожинецького трибуналу 

з прокуратурою м. Яси про 

підписку на державну позику 

службовців Антимович 

Євгенія та Лой Едмунда. 

1942 р.   

198  Повідомлення квестури 

поліції м. Чернівці про 

кількість виданих 

періодичних газет та 

журналів на Буковині. 

1942 р.   

199  Відношення примарії                 

м. Чернівці щодо видачі 

дозволу службовцю Факаш 

Секстилу на проведення 

інвентаризації державних 

меблів по вул. Штефан-чел-

Маре № 8. 

1942 р.   

200  Мандат на угоду про 

взаємний культурний зв’язок 

підписаний між товариством 

румунських композиторів та 

італійським товариством у 

1942 р.   
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Римі «С.Л.А.Е.».  

201  Доповідні записки 

директорату охорони 

здоров’я та соціального 

забезпечення про випадки 

епідемічних захворювань 

населення та проведення 

профілактичних заходів щодо 

боротьби з ними. Копії.  

1942 р.   

202  Номенклатурна відомість 

вулиць м. Чернівці. 

1942 р.   

203  Листування з командуванням 

8-ї піхотної дивізії про 

нагородження орденами 

«Корона Романей» та 

«Кручіада» службовця 

прокуратури Алач П. 

1942 р.   

204  Листування з командуванням 

8-ї піхотної дивізії про 

видачу пропусків 

службовцям прокуратури для 

вільного пересування на 

території Буковини. 

1942 р.   

205  Наказ апеляційного суду               

м. Чернівці про перевірку 

стану здоров’я службовців 

суду. Копія.  

Письмові свідчення 

службовців прокуратури про 

їхню працездатність.  

1942 р.   

206  Документи (рапорти, 

повідомлення, списки) про 

перегляд прав на румунське 

громадянство осіб які таємно 

втекли з території 

Чернівецького повіту на 

територію Радянської 

України.  

1942 р.   

207  Документи (рапорти, 

повідомлення, списки) про 

перегляд прав на румунське 

громадянство осіб які таємно 

втекли з території 

Чернівецького повіту на 

1942 р.   
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територію Радянської 

України.  

208  Справа про румунізацію 

прізвища службовця 

обласного інспекторату 

поліції м. Чернівці Буреф Іллі 

в Буреску. 

1942 р.   

209  Документи (заяви, акти, 

повідомлення) про 

румунізацію прізвищ 

мешканців комуни 

Чернівецького повіту. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

210  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканців Чернівецького 

повіту щодо переходу їх з 

іудейського віросповідання у 

православне. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

211  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканців Чернівецького 

повіту Розенкранц Отілії та 

Вендер Симиона щодо 

переходу їх з іудейського 

віросповідання у 

православне. 

1942 р.   

212  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканців Чернівецького 

повіту Рашкес Овідіу та 

Ландау Миколи щодо 

переходу їх з іудейського 

віросповідання у 

православне. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

213  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканців Чернівецького 

повіту Брехер Вільгельма, 

Фріца та Лазаря щодо 

переходу їх з іудейського 

віросповідання у 

православне. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

214  Справа про встановлення 

законності документів 

1942 р.   
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мешканців Чернівецького 

повіту Шифтерж та Якоба  

щодо переходу їх з 

іудейського віросповідання у 

православне. 

215  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканців Чернівецького 

повіту щодо переходу їх з 

іудейського віросповідання у 

православне. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

216  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканців Чернівецького 

повіту Гейгер Маргарити, 

Гецлер Антона та Аделіни 

щодо переходу їх з 

іудейського віросповідання у 

православне. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

217  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканців Чернівецького 

повіту Левенталь Григорія, 

Розенберг Маєра та Ціви 

щодо переходу їх з 

іудейського віросповідання у 

православне. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

218  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканця Чернівецького 

повіту  Пійстрейх Іллі щодо 

переходу його з іудейського 

віросповідання у 

православне. 

1942 р.   

219  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканки Чернівецького 

повіту Раух Гіни щодо 

переходу її з іудейського 

віросповідання у 

православне. 

1942 р.   

220  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканців Чернівецького 

повіту Кослінгер Пені, Коган 

1942 р.- 

1943 р. 
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Ісидора та Шарф Клари щодо 

переходу їх з іудейського 

віросповідання у 

православне. 

221  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканців Чернівецького 

повіту Офенберг Василя та 

Поляк Марії  щодо переходу 

їх з іудейського 

віросповідання у 

православне. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

222  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканців Чернівецького 

повіту Мендельзон Адольфа, 

Шнуга Адольфа та Роля 

Йосипа  щодо переходу їх з 

іудейського віросповідання у 

православне. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

223  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканців Чернівецького 

повіту Конферберг Йосипа та 

Ратгаузер Філіпа щодо 

переходу їх з іудейського 

віросповідання у 

православне. 

1942 р.   

224  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканців Чернівецького 

повіту щодо переходу їх з 

іудейського віросповідання у 

православне. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

225  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканця Чернівецького 

повіту Гелер Йосипа щодо 

переходу його з іудейського 

віросповідання у 

православне. 

1942 р.   

226  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканців Чернівецького 

повіту щодо переходу їх з 

1942 р.- 

1943 р. 
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іудейського віросповідання у 

православне. 

227  Заяви мешканців 

Чернівецького повіту про 

звільнення їх від подачі в 

газету оголошень про 

одруження. 

1942 р.   

228  Заяви мешканців 

Чернівецького повіту про 

звільнення їх від подачі в 

газету оголошень про 

одруження. 

1942 р.   

229  Заяви мешканців 

Чернівецького повіту про 

звільнення їх від подачі в 

газету оголошень про 

одруження. 

1942 р.   

230  Заяви мешканців 

Чернівецького повіту про 

звільнення їх від подачі в 

газету оголошень про 

одруження. 

1942 р.   

231  Повідомлення Міністерства 

юстиції про видачу дозволу 

на одруження мешканців які 

перебувають у родинній 

спорідненості. 

1942 р.   

232  Повідомлення Міністерства 

юстиції про видачу дозволу 

на одруження мешканців які 

перебувають у родинній 

спорідненості. 

1942 р.   

233  Заяви мешканців м. Чернівці 

про видачу їм довідок про 

несудимість та внесення 

поправок в акти цивільних 

станів. 

1942 р.   

234  Списки мешканців 

Чернівецького повіту 

занесених в книгу реєстрації 

актів цивільних станів. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

235  Рішення Чернівецького 

трибуналу про визнання 

батьківства за Богданович 

1942 р.   
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Михайлом над 

неповнолітньою Едельштейн 

Лучією. 

236  Повідомлення Міністерства 

юстиції про проведення 

інвентаризації та передачу 

державі майна яке належало 

колишній легіонерній 

організації.  

1942 р.   

237  Відомості на виплату 

заробітної плати службовцям 

трибуналу за квітень-червень 

1942 р. 

1942 р.   

238  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних, заробітної плати 

та підйомних службовцям 

прокуратури. 

1942 р.   

239  Документи (заяви, 

повідомлення, листування) 

про надання відпусток та  

підвищення в рангах 

службовців прокуратури.  

1942 р.   

240  Документи (заяви, 

повідомлення, листування) 

про надання відпусток та  

підвищення в рангах 

службовців прокуратури.  

1942 р.   

241  Листування з Генеральним 

прокурором апеляційного 

суду м. Чернівці про 

відрядження в слідчий відділ 

трибуналу службовця 

Мунтяну Андрія. 

1942 р.   

242  Особові картки мешканців 

комуни Чернівецького повіту 

які перейшли з іудейського 

віросповідання у 

православне. 

1942 р.   

243  Наказ Міністерства юстиції 

про призначення генерала 

дивізії Попеску Маріна 

прокурором військового суду 

в м. Чернівці. 

1942 р.   
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244  Журнал обліку початку та 

закінчення робочого дня. 

1942 р.   

245  Журнал реєстрації вхідної 

кореспонденції за             

1942-1943 рр. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

246  Журнал реєстрації 

розглянутих судових справ за 

1942 р. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

247  Журнал реєстрації вхідної 

кореспонденції за             

1942-1943 рр. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

248  Журнал реєстрації вхідної 

кореспонденції за 1942 р. 

1942 р.   

249  Журнал реєстрації вхідної 

кореспонденції за 1942 р. 

1942 р.   

250  Журнал реєстрації вихідної 

кореспонденції за 1942 р. 

1942 р.   

                      1943 рік        

251  Повідомлення Генерального 

військового штабу 

військовому трибуналу в             

м. Чернівці про відправку на 

фронт ув’язнених офіцерів 

усіх родів військ.  

1943 р.   

252  Повідомлення Генерального 

військового штабу 

військовому трибуналу в              

м. Чернівці про перевірку 

стану здоров’я в’язнів які 

підлягають відправці на 

фронт. 

1943 р.   

253  Повідомлення Генерального 

військового штабу 

військовому трибуналу в              

м. Чернівці про перевірку 

стану здоров’я в’язнів які 

підлягають відправці на 

фронт. Списки візків. 

1943 р.   

254  Рапорт в’язня Нягу Стефана 

про припинення оголошеного 

ним голодування. 

1943 р.   

255  Листування з жандармським 

постом комуни Кучурул-

Маре та командуванням               

1943 р.   
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550-го піхотного батальйону 

про встановлення 

приналежності до військової 

частини арештованого 

солдата Ієреміци Миколи.  

256  Лист примарії м. Чернівці 

про сприяння в виселенні з 

приміщень громадян 

єврейської національності 

для розміщення службовців 

румунських установ. 

1943 р.   

257  Наказ Міністерства юстиції 

про порядок заміни 

ув’язнення штрафом особам 

звинувачених у скоєнні 

кримінальних злочинів. 

Копія. 

1943 р.   

258  Справа про заміну ув’язнення 

штрафом власнику ресторану 

«Пажура Нягри» в                    

м. Чернівці Міку Аурелу. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

259  Справа про заміну ув’язнення 

штрафом гр. Мокашу 

Георгію, звинуваченого у 

скоєнні кримінального 

злочину. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

260  Справа про заміну ув’язнення 

штрафом гр. Мельничук 

Дмитра, звинуваченого у 

скоєнні кримінального 

злочину. 

1943 р.   

261  Справа про відтермінування 

ув’язнення осіб звинувачених 

у скоєнні кримінальних 

злочинів до розгляду їхніх 

заяв. 

1943 р.   

262  Виписка з рішень трибуналу 

та апеляційного суду по 

кримінальним справам за 

1943 р. 

1943 р.   

263  Виписка з рішень трибуналу 

та апеляційного суду по 

кримінальним справам за 

1943 р. 

1943 р.   
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264  Виписка з рішень трибуналу 

та апеляційного суду по 

кримінальним справам за 

1943 р. 

1943 р.   

265  Виписка з рішень трибуналу 

та апеляційного суду по 

кримінальним справам за 

1943 р. 

1943 р.   

266  Виписка з рішень трибуналу 

та апеляційного суду по 

кримінальним справам за 

1943 р. 

1943 р.   

267  Виписки з рішень суду, акти 

та мандати на арешт осіб 

засуджених за скоєння 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

268  Виписки з рішень суду, акти 

та мандати на арешт осіб 

засуджених за скоєння 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

269  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

270  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

271  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

272  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

273  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

274  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

275  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

276  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   
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277  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

278  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

279  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

280  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

281  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

282  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

283  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

284  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

285  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

286  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

287  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

288  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

289  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

289 

«Б» 

 Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

290  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

1943 р.   



                                                                          37 

кримінальних злочинів. 

291  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні 

кримінальних злочинів. 

1943 р.   

292  Обвинувальні висновки по 

кримінальним справам на 

мешканців Чернівецького 

повіту за 1943 р. 

1943 р.   

293  Обвинувальні висновки по 

кримінальним справам на 

мешканців Чернівецького 

повіту за 1943 р. 

1943 р.   

294  Акти, виписки з рішень суду 

та мандати на арешт осіб 

звинувачених у скоєнні 

кримінальних злочинів.  

1943 р.   

295  Акти, виписки з рішень суду 

та мандати на арешт осіб 

звинувачених у скоєнні 

кримінальних злочинів.  

1943 р.   

296  Акти, виписки з рішень суду 

та мандати на арешт осіб 

звинувачених у скоєнні 

кримінальних злочинів.  

1943 р.   

297  Акти, виписки з рішень суду 

та мандати на арешт осіб 

звинувачених у скоєнні 

кримінальних злочинів.  

1943 р.   

298  Наглядова справа на 

городового поліції                        

м. Чернівці Мігуцу 

Костянтина, звинуваченого в 

побитті Мельник Домініки 

під час виконання службових 

обов’язків. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

299  Справа про розгляд заяви 

колишнього охоронця 

Чернівецької в’язниці 

Шародок Георгія щодо 

притягнення до судової 

відповідальності 

адміністратора в’язниці 

Штефанеску Дмитра за його 

побиття. 

1943 р.   
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300  Наглядова справа на шефа 

жандармерії комуни 

Ленцешть Блага Лазаря, 

звинуваченого в побитті                

гр. Чорнобривого Георгія. 

1943 р.   

301  Справа про розгляд заяви 

директора Директорату 

адміністративних справ 

Попеску Теодора щодо 

притягнення до судової 

відповідальності претора 

Гудіцу Миколу за наклеп.  

1943 р.- 

1944 р. 

  

302  Справа про накладення 

секвестру на майно орендарів 

механічного ательє в                     

м. Чернівці Баласинович Раду 

та Коломбо Клавдію, 

звинувачених в привласненні 

державного майна. 

1943 р.   

303  Наглядова справа на 

колишнього директора 

Директорату румунізації 

Греку Іоана, звинуваченого в 

розкраданні державного 

майна. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

304  Наглядова справа на 

колишнього директора 

Директорату румунізації 

Греку Іоана, звинуваченого в 

розкраданні державного 

майна. 

1943 р.   

305  Наглядова справа на 

службовців ради опіки 

Попович Помпеніуса, 

Виндяну Аврелія та Сало 

Северина, звинувачених в 

розкраданні державного 

майна. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

306  Наглядова справа на 

колишнього директора 

Директорату румунізації 

Греку Іоана, звинуваченого в 

розкраданні державного 

майна. 

1943 р.   
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307  Наглядова справа на членів 

адміністративного комітету 

цукрового заводу «Зарожани» 

Теодореску Трояна, 

Флореску Василя та Мельник 

Бориса, звинувачених в 

розкраданні державного 

майна з заводу. 

1943 р.   

308  Наглядова справа на 

орендаря фабрики в                   

м. Чернівці «Інкома» 

Маноліу Костянтина та 

Павелеску Євгенія 

колишнього директора 

Директорату Румунізації, 

звинувачених в розкраданні 

державного майна з фабрики.  

1943 р.   

309  Наглядова справа на 

комірника Зарожанського 

цукрового заводу Адесман 

Бориса, звинуваченого в 

розкраданні цукру. 

1943 р.   

310  Наглядова справа на 

мешканця комуни Валя 

Козьмин Василенчука 

Миколу, звинуваченого в 

самовільному захопленні 

земельної ділянки виділеної 

гр. Чорней Григорію. 

1943 р.   

311  Справа про розгляд заяви 

службовця Чернівецького 

трибуналу Герман Георгія 

щодо притягнення до судової 

відповідальності колишнього 

службовця архіву Попович 

Іоана за привласнення 

частини грошей переданих 

йому для погашення 

заборгованості у банку. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

312  Справа про розгляд заяви 

комерсанта в м. Чернівці 

Кричун Йосипа щодо 

притягнення до судової 

відповідальності комерсанта 

Мірика Дмитра за 

1943 р.   
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привласнення коштів 

переданих йому для поставки 

товарів. 

313  Справа про розгляд заяви  

будівельного та комерційного 

товариства «Техніка 

роминяски» в м. Бухарест 

щодо притягнення до судової 

відповідальності 

представника філії 

товариства у м. Чернівці Чуря 

Стефана за привласнення 

коштів для ремонту та 

будівництва доріг.  

1943 р.- 

1944 р. 

  

314  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Тирнул-

Ніструлуй щодо притягнення 

до судової відповідальності 

адміністратора державного 

майна в комуні Пулпаш 

Мірча за привласнення 

будматеріалів.  

1943 р.- 

1944 р. 

  

315  Справа про розгляд заяви 

мешканки м. Чернівці Чурли 

Вікторії щодо притягнення до 

судової відповідальності 

власника ювелірного 

магазину Апаній Миколи за 

привласнення її золотих 

речей. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

316  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Сурділа-

Греч Сечеляну Миколи щодо 

притягнення до судової 

відповідальності його 

дружини Донії за порушення 

подружньої вірності та 

привласнення його одягу.  

1943 р. 

1944 р. 

  

317  Справа про розгляд заяви 

Чернівецької філії 

кредитного банку щодо 

притягнення до судової 

відповідальності гр. Бока 

Аркадія за привласнення 

урожаю з земельної ділянки 

1943 р.- 

1944 р. 
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закладеної за займ. 

318  Справа про розгляд заяви 

власника винного складу 

«Дялул Одобешть» в                     

м. Чернівці Аксенте Миколи 

щодо притягнення до судової 

відповідальності гр. Брисат 

Густава, Миклиуш Іоана та 

Табора Моде за пограбування 

складу.  

1943 р.- 

1944 р. 

  

319  Справа про розгляд заяви 

мешканки м. Чернівці Генріх 

Розалії щодо притягнення до 

судової відповідальності 

інженера Пиун Миколи за 

привласнення її майна. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

320  Справа про розгляд доносу 

колишнього директора школи 

в комуні Дорошауць 

Николеску та про 

притягнення до судової 

відповідальності учителя 

комуни Тиутень Чісмару 

Миколи за привласнення 

його майна переданого на 

тимчасове зберігання. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

321  Документи (акти, заяви, 

інформаційні доноси) про 

проведення домашнього 

обшуку у мешканців 

Чернівецького повіту. 

1943 р.   

322  Справа про розгляд заяви 

адміністратора православного 

церковного фонду Буковини 

щодо притягнення до судової 

відповідальності службовця 

Смокот Драгоша за 

витрачання коштів. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

323  Справа про розгляд заяви 

агента поліції м. Чернівці 

щодо притягнення до судової 

відповідальності службовця 

примарії Василіу Георгія за 

хабарництво. 

1943 р.   
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324  Наглядова справа на 

службовця дорожнього 

відділу м. Чернівці Костя 

Георгія, звинуваченого в 

хабарництві. 

1943 р.   

325  Справа про розгляд 

анонімного доносу на 

комісара поліції Аібу Іоана 

щодо притягнення до судової 

відповідальності за вбивство 

гр. Беженару та привласнення 

палива з керамічного заводу 

на Калічанці. 

1943 р.   

326  Справа про розгляд заяви 

мешканки комуни Тирнул-

Ніструлуй Думитреску 

Стелли щодо притягнення до 

судової відповідальності 

примаря Някшу Теодора за 

підробку документів. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

327  Справа про розгляд заяви 

орендаря маєтку в комуні 

Лукавіц на Сиреті Билтирецу 

Дмитра щодо притягнення до 

судової відповідальності 

агронома Матвенчук Миколи 

за підробку документів. 

1943 р.   

328  Наглядова справа на 

мешканку м. Хотин 

Гончарову Лідію та 

службовця примарії                      

м. Чернівці Дулгеру Іоана, 

звинувачених у підробці 

свідоцтва про шлюб.  

1943 р.   

329  Справа про розгляд 

анонімного доносу на 

ректора Політехніки «Георгія 

Асаки» в м. Чернівці щодо 

притягнення до судової 

відповідальності за продаж 

хімічної продукції фабрики 

«Поліорид». 

1943 р.- 

1944 р. 

  

330  Справа про розгляд доносу 

власника торгової фірми 

«Порчеканул Роминяск» в           

1943 р.- 

1944 р. 
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м. Ясси щодо притягнення до 

судової відповідальності 

власника фірми «Негоцул 

Арделян» в м. Чернівці 

Мірика Д. за продаж посуду 

за підвищеними цінами.  

331  Справа про розгляд доносу 

комерсанта Киріу Іллі щодо 

притягнення до судової 

відповідальності комерсанта 

Буздуган Василя за несплату 

коштів за постачання худоби.  

1943 р.- 

1944 р. 

  

332  Наглядова справа на 

директора Директорату 

румунізації Греку Іоана, 

звинуваченого в розкраданні 

державних коштів.  

1943 р.- 

1944 р. 

  

333  Справа про розгляд заяви 

землероба комуни Лукавіц на 

Сиреті Гушкевич Романа 

щодо притягнення до судової 

відповідальності директора 

Директорату румунізації 

Греку Іоана за зловживання 

службовим становищем. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

334  Справа про розгляд заяви 

учителя комуни Кучурул-Мік 

Ангел Іллі щодо притягнення 

до судової відповідальності 

шкільного інспектора 

Апостол Георгія за наклеп та 

зловживання службовим 

становищем. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

335  Наглядова справа на 

директора Директорату 

румунізації Греку Іоана, 

звинуваченого в зловживанні 

службовим становищем.  

1943 р.   

336  Закрита прокурором справа 

на директора Директорату 

румунізації Греку Іоана через 

відсутність доказів. 

1943 р.- 

1945 р. 

  

337  Справа про розгляд заяви 

закрійника Лазар Трояна 

1943 р.   
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щодо притягнення до судової 

відповідальності комісара 

поліції Лупашка за 

зловживання службовим 

становищем. 

338  Справа про встановлення 

законності документів 

мешканців м. Чернівці щодо 

переходу їх з іудейського 

віросповідання у 

православне. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

339  Справа про розгляд доносу 

агента поліції м. Чернівці 

щодо притягнення до судової 

відповідальності службовця 

примарії Василеу Георгія за 

самовільну конфіскацію 

птиці у гр. Гернес Фріди. 

1943 р.   

340  Справа про розгляд доносу 

комерсанта в м. Чернівці 

Бидириу Михайла щодо 

притягнення до судової 

відповідальності керівників 

санітарного відділу за 

закриття його магазину. 

1943 р.   

341  Справа про розгляд доносу 

власника млину в комуні 

Чернаука Капріел Раду щодо 

притягнення до судової 

відповідальності колишніх 

орендарів млину інженера 

Крішан та Пую Вірджинію за 

відмову повернути млин. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

342  Справа про розгляд доносу 

примарії комуни Тирнул-

Ніструлуй щодо притягнення 

до судової відповідальності 

колишнього адміністратора 

державного майна в комуні 

Пулпаш Мірча за 

зруйнування житлового 

приміщення. 

1943 р. 

1944 р. 

  

343  Список осіб засуджених за 

скоєння кримінальних 

злочинів. 

1943 р.   
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344  Список осіб засуджених за 

скоєння кримінальних 

злочинів. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

345  Журнал реєстрації в 

алфавітному порядку осіб 

звинувачених у скоєнні 

кримінальних злочинів за 

1943-1944 рр. 

1943 р.   

346  Журнал реєстрації в 

алфавітному порядку осіб 

звинувачених у скоєнні 

кримінальних злочинів за 

1943-1944 рр. 

1943 р.   

347  Листування з Міністерством 

юстиції та трибуналом                   

м. Чернівці про результати 

розслідування діяльності 

орендаря пивоварного заводу 

«Баварія» в м. Чернівці 

Протопеску Іоана. 

1943 р.   

348  Список торгових та 

промислових підприємств               

м. Чернівці. 

1943 р.   

349  Журнал реєстрації вхідної 

кореспонденції за 1943 р. 

1943 р.   

350  Журнал реєстрації вхідної 

кореспонденції за 1943 р. 

1943 р.   

351  Журнал реєстрації вхідної 

кореспонденції за 1943 р. 

1943 р.   

352  Журнал реєстрації вихідної 

кореспонденції за 1943 р. 

1943 р.   

353  Справа про встановлення 

опіки над неповнолітніми 

дітьми та майном померлого 

Мосфочану Гаврила. 

1943 р.   

354  Справа про розгляд заяви 

адвоката в м. Чернівці 

Вершан Іоана щодо 

відновлення його свідоцтва 

про шлюб. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

355  Заяви мешканців 

Чернівецького повіту про 

звільнення їх від подачі в 

газету оголошень про 

1943 р.   
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одруження. 

356  Заяви мешканців 

Чернівецького повіту про 

звільнення їх від подачі в 

газету оголошень про 

одруження. 

1943 р.   

357  Заяви мешканців 

Чернівецького повіту про 

звільнення їх від подачі в 

газету оголошень про 

одруження. 

1943 р.   

358  Заяви мешканців 

Чернівецького повіту про 

звільнення їх від подачі в 

газету оголошень про 

одруження. 

1943 р.   

359  Заяви мешканців 

Чернівецького повіту про 

звільнення їх від подачі в 

газету оголошень про 

одруження. 

1943 р.   

360  Заяви мешканців 

Чернівецького повіту про 

видачу їм довідок які 

підтверджують законність 

документів про перехід з 

іудейського віросповідання в 

православне та греко-

католицьке. 

1943 р.   

361  Заяви мешканців 

Чернівецького повіту про 

видачу їм довідок про 

несудимість та повернення 

конфіскованого майна. 

1943 р.   

362  Заяви в’язнів про 

інтернування їх на лікування 

в лікарню. 

1943 р.   

363  Заяви мешканців 

Чернівецького повіту про 

видачу їм дозволів на 

проведення абортів. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

364  Заяви мешканців 

Чернівецького повіту про 

видачу їм дозволів на 

1943 р.- 

1944 р. 
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проведення абортів. 

365  Заяви мешканців 

Чернівецького повіту про 

видачу їм дозволів на 

проведення абортів. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

366  Заяви мешканців 

Чернівецького повіту про 

видачу їм дозволів на 

проведення абортів. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

367  Справа про встановлення 

причини смерті 

неповнолітньої Кошара 

Марії. 

1943 р.   

368  Списки мешканців комуни 

Кучурул-Мік занесених у 

книгу реєстрації актів 

цивільних станів.  

1943 р.   

369  Висновки експертної комісії 

про результати перевірок 

фінансової діяльності 

Зарожанського цукрового 

заводу. 

1943 р.   

370  Документи (заяви, 

повідомлення та листування) 

про призначення, підвищення 

на посадах, переведення та 

надання відпусток 

службовцям прокуратури. 

1943 р.   

371  Відомості на виплату 

заробітної плати службовцям 

прокуратури за 1943 р. 

1943 р.   

372  Заява ректора Чернівецької 

політехніки «Г. Асаки»                

О. Крісті про видачу йому 

дозволу на відпустку. 

   

373  Список адміністративних 

службовців цукрового заводу 

комуни Жучка-Веке. 

   

374  Списки службовців квестури 

поліції м. Чернівці.  

1943 р.   

375  Списки службовців 

прокуратури на отримання 

палива та промислових 

товарів. 

1943 р.   
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                      1944 рік        

376  Виписки з рішень трибуналу 

по кримінальних справам за 

1944 р. 

1944 р.   

377  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні  

кримінальних злочинів. 

1944 р.   

378  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні  

кримінальних злочинів. 

1944 р.   

379  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні  

кримінальних злочинів. 

1944 р.   

380  Мандати на арешт осіб 

звинувачених в скоєнні  

кримінальних злочинів. 

1944 р.   

381  Акти на ув’язнених осіб 

засуджених за скоєння 

кримінальних злочинів.  

1944 р.   

382  Справа про розгляд заяви 

робітника Зуй Михайла щодо 

притягнення до судової 

відповідальності начальника 

станції Іонеску Інакія за його 

побиття. 

1944 р.   

383  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Волока 

Божеску Ісидора щодо 

притягнення до судової 

відповідальності шефа 

жандармського посту 

Стежару Олександра за його 

побиття. 

1944 р.   

384  Наглядова справа на 

мешканців комуни Плаюл-

Козьминулуй Лобди Стефана, 

Зайлачинського Василя та 

Чіолак Василя, звинувачених 

в побитті Петру Василя. 

1944 р.   

385  Заява службовця залізниці 

Віта Михайла про 

притягнення до судової 

відповідальності службовця 

привокзальної поліції Маріан 

1944 р.   
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Василя за його побиття. 

386  Наглядова справа на 

мешканку комуни Роша 

Софранюк Вероніку, 

звинувачену у вбивстві 

рідного брата Микичук 

Василя з метою привласнення 

його майна. 

1944 р.- 

1945 р. 

  

387  Справа про розгляд заяви 

адвоката Кріхан Адама щодо 

притягнення до судової 

відповідальності мешканця  

м. Чернівці Мунтяну Дмитра 

за погрози. 

1944 р.   

388  Наглядова справа на 

колишнього директора 

Директорату румунізації 

Греку Іоана, звинуваченого в 

розкраданні державних 

коштів. 

1944 р.   

389  Наглядова справа на 

приватного службовця 

Петрович Георгія, 

звинуваченого у скоєнні 

крадіжок. 

1944 р.   

390  Справа про розгляд заяви 

власника торгової фірми 

«Вапшлер» в м. Бухарест 

Мойсеску Михайла щодо 

притягнення до судової 

відповідальності власника 

фірми «Негацул Арделян» в 

м. Чернівці за привласнення 

коштів. 

1944 р.   

391  Справа про розгляд заяви 

комерсанта Мацер Філіпа 

щодо притягнення до судової 

відповідальності Димитреску 

Танасія та Стругару Г. за 

привласнення коштів. 

1944 р.   

392  Справа про розгляд заяви 

комерсанта Самоіли Іоана 

щодо притягнення до судової 

відповідальності охоронця 

1944 р.   
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Гридінару Іоана за 

привласнення речей. 

393  Справа про розгляд заяви 

комерсанта Мюллер 

Норберта щодо притягнення 

до судової відповідальності 

власника торгової фірми 

«Негоцул Арделян» за 

привласнення коштів. 

1944 р.   

394  Справа про розгляд заяви 

сержанта 12-го полку 

Бланару Георгія щодо 

притягнення до судової 

відповідальності службовця 

Буліца Георгія за 

привласнення його речей.   

1944 р.   

395  Справа про розгляд заяви 

адміністрації бібліотеки 

Клужського університету 

щодо притягнення до судової 

відповідальності директора 

типографії «Дачеу Траяни» за 

не пересилання журналу 

«Арта». 

1944 р.   

396  Справа про розгляд заяви 

службовця апеляційного суду 

Іоаким Костянтина щодо 

притягнення до судової 

відповідальності фармацевта 

Зуєва Іоана за спекуляцію. 

1944 р.   

397  Справа про розгляд заяви 

радника адміністративного 

суду в м. Чернівці Пой 

Каміла щодо притягнення до 

судової відповідальності 

комерсанта Диніли 

Костянтина за продаж йому 

несправного радіоприймача. 

1944 р.   

398  Справа про розгляд заяви 

комерсанта Попа Костянтина 

щодо стягнення грошової 

заборгованості з директора 

жіночої гімназії Білан Сільвії 

за поставку продуктів 

харчування. 

1944 р.   
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399  Справа про розгляд заяви 

мобілізованого в румунську 

армію Маріка Іоана щодо 

притягнення до судової 

відповідальності Флоря Іоана 

за несплату йому коштів за 

продане вино. 

1944 р.   

400  Справа про розгляд заяви 

агентства «Семіна» щодо 

притягнення до судової 

відповідальності Патраш 

Олександра за несплату 

грошей. 

1944 р.   

401  Справа про розгляд заяви 

орендаря маєтку в комуні 

Тирнул-Ніструлуй Пулпаш 

Мірчі щодо притягнення до 

судової відповідальності 

примаря Някшу Теодора за 

самовільне заселення в 

орендований ним маєток 

Грабовського Володимира. 

1944 р.   

402  Справа про розгляд заяви 

Ілієску Іордакія щодо 

притягнення до судової 

відповідальності 

адміністрацію управління 

електромеханічного 

підприємства за захоплення  

приміщення.   

1944 р.   

403  Наглядова справа на 

технічного службовця 

теологічного факультету 

Жемна Діонісія, 

звинуваченого в 

привласненні постільних 

речей факультету.  

1944 р.   

404  Справа про розгляд заяви 

мешканця м. Чернівці 

Анастазе Емілія щодо 

притягнення до судової 

відповідальності комерсанта 

Митнеску Миколи за 

привласнення його меблів. 

1944 р.   
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405  Наглядова справа на 

комерсанта комуни Тирнул-

Ніструлуй Коровського 

Михайла, звинуваченого в 

продажі пального за 

підвищеними цінами. 

1944 р.   

406  Справа про розгляд скарги 

мешканки комуни 

Мимиєшть-Веке Кушнірюк 

Олени щодо притягнення до 

судової відповідальності її 

доньки Булбук Олени за 

виселення її з будинку 

померлого її чоловіка. 

1944 р.   

407  Списки осіб засуджені за 

скоєння кримінальних 

злочинів з зазначенням їхньої 

заборгованості по судовим 

витратам. 

1944 р.   

408  Журнал реєстрації осіб 

звинувачених у скоєнні 

кримінальних злочинів за 

1944 р. 

1944 р.   

409  Справа про розгляд заяви             

гр. Патраш Самоіла та 

комерсанта Німіжан Аурела 

щодо накладення секвестру 

на майно власника фабрики 

«Ливана» Бодар Євгена для 

погашення грошової 

заборгованості. 

1944 р.   

410  Справа про розслідування 

причин виникнення пожежі в 

будинку гр. Шологан 

Михайла. 

1944 р.   

411  Справа про розслідування 

раптової смерті мешканця                

м. Чернівці Антонеску 

Олександра. 

1944 р.   

412  Справа про розслідування 

несвоєчасного повернення з 

відпустки в військову 

частину солдата Палагнюк 

Василя. 

1944 р.   
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413  Відомості на виплату 

грошової винагороди 

службовцям прокуратури, які 

відзначились в роботі. 

1944 р.   

414  Акти та відомості на виплату 

грошової винагороди 

службовцям прокуратури, які 

відзначились в роботі. 

1944 р.   

  

У цей розділ опису внесено        415     (чотириста п'ятнадцять)         справ 
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