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Фонд № 148 

Опис № 6 

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  Справа про визнання права 

власності на майно померлої 

мешканки комуни Буденець 

Попеску Касандри за її 

родичами. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

                      1942 рік        

2  Справа про визнання права 

власності на майно померлої 

мешканки комуни Броскауць-

Векь Прискорник Іляни за її 

донькою. 

1942 р.   

3  Справа про визнання права 

власності на майно 

померлого мешканця комуни 

Петрауць-де-Жос Георгіана 

Якоба за його родичами.  

1942 р.   
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4  Справа про визнання права 

власності на майно померлої 

мешканки комуни Красна-де-

Жос Мітрик Марії за її 

родичами. 

1942 р.   

5  Заява мешканки комуни 

Габешть Малавенюк Іоани 

про визнання права власності 

на майно її батька Цуркан 

Василя. 

1942 р.   

6  Документи (заява, акти, 

листування) про визнання 

права власності на майно 

померлої мешканки комуни 

Петричень Лазурка Юліани 

за її родичами. 

1942 р.   

7  Заява мешканки комуни 

Купка Алергуш Касандри про 

стягнення з Алергуш Петра 

аліментів на утримання дітей. 

1942 р.   

8  Рішення Сторожинецького 

змішаного суду по 

кримінальним та цивільним 

справам. 

1942 р.   

9  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Комарешть 

Деляну Епіфанія в 

розкраданні дров з 

державного лісу.  

1939 р.- 

1942 р. 

  

                      1943 рік        

10  Рішення Сторожинецького 

змішаного суду по цивільним 

справам. 

1943 р.   

11  Заяви мешканців комун 

Сторожинецького повіту про 

розгляд їхніх судових справ. 

1943 р.   

12  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Комарешть 

Леонті Дмитра щодо 

визнання за ним права на 

румунське громадянство та 

занесення його в списки 

комуни Комарешть. 

1943 р.   

13  Справа про звинувачення 1938 р.-   



                                                                          4 

мешканця комуни Давидень 

Чернівецького повіту Йогана 

Венцислава в розкраданні 

дров церковного лісу 

Буковини. 

1943 р. 

14  Виписки з рішень суду по 

кримінальним справам. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

15  Журнал реєстрації мешканців 

які сплатили штрафи згідно 

рішень судових органів за 

1942-1943 рр. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

16  Особова картка мешканця 

комуни Адиньката Поросмеу 

Кароля з зазначенням 

кількості орної землі яка 

підлягає оподаткуванню  

прибутковим податком. 

не 

раніше 

1941 р.- 

не 

пізніше 

1944 р. 

  

17  Особова картка мешканця 

комуни Адиньката Поросмеу 

Кароля з зазначенням 

кількості орної землі яка 

підлягає оподаткуванню  

прибутковим податком. 

   

18  Особова картка мешканця 

комуни Адиньката 

Брешнайдера Якоба з 

зазначенням кількості орної 

землі яка підлягає 

оподаткуванню  прибутковим 

податком. 

   

19  Особова картка мешканця 

комуни Адиньката Фрунзи 

Гаврила з зазначенням 

кількості орної землі яка 

підлягає оподаткуванню  

прибутковим податком. 

   

20  Особова картка мешканців 

комуни Адиньката з 

зазначенням кількості орної 

землі яка підлягає 

оподаткуванню  прибутковим 

податком. 

   

                      1944 рік        

21  Журнал обліку початку та 1944 р.   
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закінчення робочого дня 

службовців суду за 1944 р. 

  

У цей розділ опису внесено        21     (двадцять одна)         справа 
  

з №  1  по №  21, у тому числі: 

     

літерні номери  ——,                                                                     

пропущені номери —— 

          

Укладач опису   

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

17 квітня 2014 р. 

 

 

 


