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Фонд № 148 

Опис № 3 

справ постійного зберігання 

за 1921 – 1939 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 

                      1921 рік        

1  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1921 р.   

                      1922 рік        

2  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1922 р.   

3  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1922 р.   

4  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

   

                      1923 рік        

5  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

1923 р.   

mailto:chernivtsiarhiv@gmail.com
http://cv.archives.gov.ua/
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повіту. 

                      1925 рік        

6  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1925 р.   

7  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1925 р.   

                      1926 рік        

8  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1926 р.   

9  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1926 р.   

                      1927 рік        

10  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1927 р.   

11  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1927 р.   

12  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1927 р.   

                      1928 рік        

13  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1928 р.   

                      1930 рік        

14  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1930 р.   

15  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1930 р.   

                      1931 рік        

16  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1931 р.   

                      1932 рік        

17  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1932 р.   
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18  Засвідчені нотаріальні акти 

мешканців Сторожинецького 

повіту. 

1932 р.   

  Кримінальний відділ    

                      1934 рік        

19  Справа про звинувачення 

мешканців м. Сторожинець 

Николайчук Георгія та 

Миколи в побитті гр. Продан 

Теодора. 

1934 р.- 

1935 р. 

  

                      1936 рік        

20  Справа про розслідування 

скарги мешканки комуни 

Карапчіу Опаіц  Марії на 

Опаіц Василя за 

привласнення її худоби. 

1936 р.- 

1937 р. 

  

                      1938 рік        

21  Справа про притягнення до 

кримінальної 

відповідальності 

неповнолітнього мешканця 

комуни Іорданешть  

Білецького Миколи за 

нанесення матеріальної 

шкоди Сенчук Домініці.  

1938 р.- 

1940 р. 

  

                      1939 рік        

22  Справа про звинувачення 

мешканців комуни 

Петрашень Паулюк Флори, 

Анни, Михая та Савети в 

розкраданні лісу з церковного 

фонду. 

1938 р.   

  Цивільний відділ    

                      1923 рік        

23  Справа про розгляд позову 

галантерейної фабрики 

«Кербер і Ко» в м. Перкам 

щодо призначення 

адміністратора на майно 

мешканця м. Сторожинець 

Фридман Адольфа до 

погашення боргів. 

1932 р.- 

1934 р. 

  

24  Справа про юридичне 

оформлення права власності 

1927 р.   
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на придбану земельну 

ділянку мешканцем комуни 

Трестіяна Якубович 

Женовереєм. 

25  Справа про юридичне 

оформлення права власності 

на придбану земельну 

ділянку гр. Остафа Георгієм.  

1927 р.   

26  Справа про юридичне 

оформлення права власності 

на придбану земельну 

ділянку мешканцем комуни 

Трестіяна Шородок 

Штефаном. 

1927 р.   

27  Справа про юридичне 

оформлення права власності 

на придбану земельну 

ділянку мешканкою комуни 

Глибока Лупуляк Оленою. 

1927 р.   

28  Рішення суду по спадковим 

справам та визнання права 

власності. 

1927 р.- 

1936 р. 

  

                      1928 рік        

29  Справа про юридичне 

оформлення права власності 

на придбану земельну 

ділянку мешканцем комуни 

Трестіяна Сирбу Петром. 

1928 р.   

30  Справа про юридичне 

оформлення права власності 

на придбану   земельну 

ділянку мешканцем комуни 

Трестіяна Білан Петром. 

1928 р.   

31  Справа про юридичне 

оформлення договору на 

придбання земельної ділянки 

між мешканцями комуни 

Трестіяна Феєр Мешулімом, 

Феєр Дорою та Густою. 

1928 р.   

32  Справа про юридичне 

оформлення права власності 

на придбану   земельну 

ділянку мешканцем комуни 

Трестіяна Дещук Гаврилом. 

1928 р.   
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33  Справа про юридичне 

оформлення права власності 

на придбану   земельну 

ділянку мешканцем комуни 

Трестіяна Голувати 

Гаврилом. 

1928 р.   

34  Договори на купівлю-продаж 

та обмін земельних ділянок 

між мешканцям комуни 

Трестіяна. 

1928 р.   

                      1929 рік        

35  Справа про розподіл 

нерухомого майна між 

спадкоємцями померлого 

мешканця комуни Трестіяна 

Унгуренчук Іоана. 

1929 р.- 

1939 р. 

  

36  Справа про розгляд позову 

банківського товариства 

«Банка Сторожинецулуй» в 

м. Сторожинець щодо 

продажу з аукціону майна 

Штанглер Тоні та 

Мінчанської Петронели для 

погашення боргів. 

1929 р.   

37  Справа про розгляд позову 

комерсанта комуни Глибока 

Гиршиклау Якоба  щодо 

продажу з аукціону майна 

Монах Олени для погашення 

боргів. 

1929 р.- 

1930 р. 

  

                      1930 рік        

38  Справа про юридичне 

оформлення права власності 

на придбану   земельну 

ділянку мешканцем комуни 

Трестіяна Остафі Георгієм. 

1930 р.   

39  Справа про юридичне 

оформлення права власності 

на придбану   земельну 

ділянку мешканкою комуни 

Терешень Гуцан Євдокією. 

1930 р.   

40  Справа про юридичне 

оформлення права власності 

на придбану   земельну 

1930 р.   
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ділянку мешканцем комуни 

Трестіяна Жижиян Миколою. 

41  Справа про розгляд позову 

банківського товариства 

«Делігдші і Ко» в                          

м. Сторожинець щодо 

накладення арешту на майно 

власника пекарні Шнайдер 

Леона до погашення боргів. 

1930 р.   

42  Справа про розгляд позову 

банківського товариства 

«Делігдші і Ко» в                          

м. Сторожинець щодо 

призначення адміністратора 

на майно Рознер Мозеса до 

погашення боргів. 

1930 р.- 

1935 р. 

  

43  Справа про розгляд позову 

банківського товариства 

«Банка де норд» в м. Чернівці 

про продаж з аукціону майна 

мешканця комуни Жадова 

пеленко Михайла та Олени 

для погашення боргів. 

1930 р.- 

1938 р. 

  

44  Справа про розгляд позову 

мешканця комуни Рогізна 

Меленка Деметра щодо 

продажу з аукціону майна 

архітектора м. Сторожинець 

Рубко Іоана для погашення 

боргів. 

1930 р.- 

1936 р. 

  

45  Справа про розгляд позову 

адвоката в м. Сучава Габор 

Адольфа щодо продажу з 

аукціону майна комерсанта      

м. Сторожинець Козачук 

Іоана для погашення боргів. 

1930 р.- 

1937 р. 

  

46  Справа про розгляд позову 

комерсанта в м. Сторожинець 

Мозес Давида щодо продажу 

з аукціону майна комерсанта 

Козачук Іоана для погашення 

боргів. 

1930 р.   

47  Справа про розгляд позову 

комерсанта в м. Сторожинець 

1930 р.   
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Бутбаум Герша щодо 

продажу з аукціону майна 

Іванова Кондрата для 

погашення боргів. 

                      1931 рік        

48  Справа про юридичне 

оформлення права власності 

на земельну ділянку 

мешканки комуни Мигучень 

згідно договору на обмін.  

1931 р.   

49  Справа про розгляд позову 

ткацької фабрики «Брати 

Ріхрер» в м. Тімішоара щодо 

накладення арешту на майно 

комерсанта в м. Сторожинець 

Тау Якоба до погашення 

боргів. 

1931 р.- 

1935 р. 

  

50  Справа про розгляд позову 

мешканки м. Сторожинець 

Зайнфельд Еми щодо 

продажу з аукціону майна 

Еленбоген Лазаря та Фани 

для погашення боргів. 

1931 р.- 

1939 р. 

  

                      1932 рік        

51  Справа про юридичне 

оформлення права власності 

на земельну ділянку 

мешканця комуни Мигучень 

Корняк Миколи згідно 

договору на обмін. 

1932 р.   

52   Справа про юридичне 

оформлення права власності 

на земельну ділянку 

мешканки комуни Мигучень 

Цендель Домініки згідно 

договору купівлі-продажу. 

1932 р.   

53  Справа про розгляд позову 

Нагель Лейзера та Абрагама 

на Віхович Йосипа, Ландвер 

Осіаса та Мешуліма щодо 

розірвання договору на 

спільне володіння нерухомим 

майном. 

1932 р.- 

1937 р. 

  

54  Справа про розгляд позову 1932 р.-   
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мешканця м. Сторожинець 

Беєр Тевеля щодо продажу з 

аукціону майна Бартфельд 

Молі, Друкман Фреди та 

Дехнер Берти для погашення 

боргів. 

1936 р. 

55  Справа про розгляд позову 

комерсанта в м. Сторожинець 

Шломюк Баруха щодо 

продажу з аукціону майна 

Розенберг Елли для  

погашення боргів. 

1932 р.   

56  Справа про розгляд позову 

мешканки м. Сторожинець 

Гільдегірд Маги щодо 

продажу з аукціону майна 

Штурм Клари для погашення 

боргів. 

1932 р.   

                      1933 рік        

57  Справа про розгляд позову 

банківського товариства 

«Аметель банк Н.В.» в                 

м. Амстердам щодо 

призначення адміністратора 

на майно спадкоємців 

померлого поміщика в                  

м. Сторожинець Флондор 

Мірча до погашення боргів.  

1933 р.- 

1935 р. 

  

                      1934 рік        

58  Справа про юридичне 

оформлення права власності 

на придбану   земельну 

ділянку мешканцем комуни 

Трестіяна Кроітор Штефана. 

1934 р.   

                      1935 рік        

59  Справа про розгляд позову 

податкового відділу в                   

м. Сторожинець щодо 

накладення арешту на майно 

Порайко Миколи за несплату 

податків. 

1935 р.- 

1936 р. 

  

60  Справа про розгляд позову 

податкового відділу в                   

м. Сторожинець щодо 

1935 р.   



                                                                          10 

продажу майна мешканця 

комуни Пекутчень Шибер 

Фішеля для погашення 

боргів. 

61  Справа про розгляд позову 

податкового відділу в                    

м. Сторожинець щодо 

продажу з аукціону майна 

землевласника комуни 

Броскауць-Веке Гловацького 

Іоана для погашення боргів. 

1935 р.- 

1936 р. 

  

62  Справа про розгляд позову 

аптекаря в м. Сторожинець 

Бераль Кароля щодо продажу 

з аукціону майна комерсантів 

Рітер Осиаса, Еліаса та Мада 

для погашення боргів. 

1935 р.- 

1936 р. 

  

                      1936 рік        

63  Справа про юридичне 

оформлення договору на 

придбання земельної ділянки 

укладеного між гр. Михай 

Фрозиною та Венхе 

Грегором. 

1936 р.   

64  Справа про розгляд позову 

палати державної монополії 

щодо продажу з аукціону 

майна мешканця комуни 

Петричень Телегуз Василя 

для погашення боргів. 

1936 р.   

65  Справа про розгляд позову 

податкового відділу в             

м. Сторожинець щодо 

продажу з аукціону майна 

мешканки комуни Петричень 

Кирстюк Домініки для 

погашення боргів. 

1936 р.- 

1937 р. 

  

66  Справа про розгляд позову 

палати державної монополії 

щодо продажу з аукціону 

майна мешканця комуни 

Петричень Шрайбер Симона 

для погашення боргів. 

1936 р.   

                      1937 рік        
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67  Статут кооперативного 

банківського товариства 

«Георге Тоуран» в комуні 

Адиньката. 

1937 р.- 

1938 р. 

  

68  Справа про розгляд позову 

візника в м. Сторожинець 

Брехел Йозеля на Мітре 

Еміліяну щодо визнання 

права власності на земельну 

ділянку згідно договору 

купівлі-продажу. 

1937 р.- 

1940 р. 

  

69  Справа про розгляд позову 

землероба комуни Петричень 

Величко Остафі на Буждуга 

Георгія щодо анулювання 

договору купівлі-продажу 

земельної ділянки у зв’язку з 

неправильним юридичним 

оформленням. 

1937 р.   

70  Справа про розгляд позову 

акціонерного банківського 

товариства «Банка де норд» 

м. Чернівці про продаж з 

аукціону майна мешканки 

комуни Жадова Гараміта 

Параски для погашення 

боргів. 

1937 р.- 

1938 р. 

  

                      1938 рік        

71  Справа про визнання права 

власності на майно померлої 

Кантер Марії за Кантер 

Євгеном. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

72  Справа про розгляд позову 

податкового відділу в                  

м. Сторожинець щодо 

накладення арешту на майно 

Поклітаріу Домічела, Штурм 

Ісидора та Вірт Якоба до 

погашення боргів. 

1938 р.   

                      1939 рік        

73  Справа про розгляд 

земельного конфлікту між 

мешканцями комуни 

Комарешть Кисиличук 
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Катріною та Кисиличук 

Олексою. 

74  Справа про юридичне 

оформлення права власності 

на придбану   земельну 

ділянку мешканцем комуни 

Превороши Длакур Василем. 

1939 р.   

75  Справа про визнання права 

власності на майно 

померлого мешканця комуни 

Бобешть Українець Тодора за 

його родичами. 

1931 р.- 

1934 р. 

  

76  Справа про розгляд позову 

комерсантки комуни 

Мигучень Юрман Клари на 

Рубер Густа щодо визнання 

права власності на нерухоме 

майно. 

1939 р.- 

1931 р. 

  

77  Справа про визнання права на 

румунське громадянство за 

мешканцем комуни Камена 

Галстух Давидом. 

1938 р.   

78  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканкою             

м. Сторожинець Бержітейн 

Ернестиною. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

79  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканкою             

м. Сторожинець Волох 

Беілою. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

80  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканкою             

м. Сторожинець Волох 

Ребекою. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

81  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканкою             

м. Сторожинець Волох 

Рукелою. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

82  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

1938 р.- 

1939 р. 
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громадянства мешканцем 

комуни Ропча Голменгер 

Шлоімом. 

83  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканцем            

м. Сторожинець Грінберг 

Сімхе. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

84  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканцем              

м. Сторожинець Друкман 

Марієм. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

85  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканцем             

м. Сторожинець Друкман 

Шейвелем. 

1938 р.   

86  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканцем             

м. Сторожинець Захаріас-

Герш Лейбом. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

87  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканцем             

м. Сторожинець Злочовер 

Марієм. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

88  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканцем             

м. Сторожинець Злочовер 

Мордком. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

89  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканкою             

м. Сторожинець Оксер 

Кларою. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

90  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканцем             

м. Сторожинець Оксер 

Лонісом. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

91  Справа про перегляд права на 1938 р.-   
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отримання румунського 

громадянства мешканцем             

м. Сторожинець Цвібель 

Абрам-Гершом. 

1939 р. 

92  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканкою             

м. Сторожинець Цвібель 

Елікою. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

93  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканкою             

м. Сторожинець Цвібель 

Естер-Рейзель. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

94  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканкою             

м. Сторожинець Циммер 

Густою. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

95  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканкою             

м. Сторожинець Циммер 

Леєю. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

96  Справа про перегляд права на 

отримання румунського 

громадянства мешканкою             

м. Сторожинець Циммер 

Етель. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

  

У цей розділ опису внесено        96     (дев’яносто шість)         справ 
  

з №  1  по №  96, у тому числі: 

     

літерні номери  ——,                                                                     

пропущені номери —— 

          

Укладач опису   

головний спец. відділу обліку та довідкового апарату                         Демчук А.І. 
 

17 квітня 2014 р. 

 

 

 


