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Фонд № 153 

Опис № 5 

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  Протоколи проведення 

жеребкування на вибори в 

комісію з проведення 

перепису та обліку 

державного майна в комунах 

та списки мешканців комун 

для проведення 

жеребкування. 

1941 р.   

2  Справа про реєстрацію 

кооперативного товариства 

«Дренстатя» в комуні 

Банилів. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

3  Справа про звинувачення 

німецького підданого Тіле 

Рудольфа в порушенні 

правил реєстрації іноземців. 

1941 р.   

4  Журнал реєстрації термінів 1941 р.-   

mailto:chernivtsiarhiv@gmail.com
http://cv.archives.gov.ua/
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розгляду кримінальних справ. 1942 р. 

5  Журнал реєстрації термінів 

розгляду кримінальних справ. 

1941 р.- 

1943 р. 

  

6  Журнал реєстрації вхідних 

документів. 

1941 р.- 

1942 р. 

  

  1942 рік    

7  Справа про звинувачення 

мешканки комуни Вашківці 

на Черемоші Вирста Олени в 

викраденні зерна з земельної 

ділянки яка належить Раіка 

Миколі.  

1942 р.- 

1943 р. 

  

8  Справа про звинувачення 

мешканки м. Вашківці 

Паскорюк Настасії в 

викраденні кукурудзи. 

1942 р.   

9  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Костешть 

Сторожинецького повіту 

Гаврилюка Георгія в 

розкраданні картоплі яка 

належить державі. 

1942 р.   

10  Справа про звинувачення 

мешканки комуни Костешть 

Сакай Олени у викраденні 

картоплі у Москалюк 

Костянтина. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

11  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Броскауць 

Єуфкович Матильди, 

Боднарюк Симона та Таута 

Касії в викраденні домашньої 

птиці. 

1938 р.- 

1942 р. 

  

12  Справа про звинувачення 

мешканки комуни Глиниця 

Кирилюк Ольги в викраденні 

домашньої птиці у 

Песковецької Вікторії.  

1942 р.- 

1943 р. 

  

13  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Станешть 

Креіш Іоана Васильовича та 

Креіш Катерини у скоєнні 

дрібної крадіжки. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

14  Справа про звинувачення 1942 р.   
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мешканця комуни Глиниця 

Димед Георгія Михайловича 

у скоєнні крадіжки. 

15  Справа про звинувачення 

мешканки комуни Жадова 

Нарчан Євгенії у скоєнні 

крадіжки. 

1942 р.   

16  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Драчинці 

Прокопець Євгена у скоєнні 

крадіжки. 

1942 р.   

17  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Станешть 

Пітей Михая в розкраданні 

дров з державного лісу. 

1942 р.   

18  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Замостя 

Найда Штефана у скоєнні 

крадіжки. 

1942 р.   

19  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Банилів на 

Черемоші Ткачука Іоана 

Миколайовича та Ткачука 

Миколи Петровича у скоєнні 

крадіжки.  

1942 р.   

20  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Карапчів 

Гаврилюка Василя у скоєнні 

крадіжки. 

1942 р.   

21  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Слобозія-

Комнешть Ілека Семена в 

скоєнні крадіжки. 

1942 р.   

22  Справа про звинувачення 

мешканця комуни 

Сторожинець Тореску 

Никифора Тодоровича в 

скоєнні крадіжки. 

1942 р.   

23  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Вилауча 

Низялека Теофіла в скоєнні 

крадіжки. 

1942 р.   

24  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Валя-

1942 р.- 

1943 р. 
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Лунча Романюка Василя в 

розкраданні дров з 

державного лісу. 

25  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Лужани 

Пенчиюка Іоана 

Миколайовича в скоєнні 

крадіжки. 

1938 р.- 

1942 р. 

  

26  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Валя-

Лунча Понія Семена в 

скоєнні крадіжки. 

1942 р.   

27  Справа про звинувачення 

мешканця м. Вашківці на 

Черемоші Козакевича 

Адольфа в скоєнні крадіжки. 

1942 р.   

28  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Волока 

Александрюк Василя в 

розкраданні дров з 

приватного лісу. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

29  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Станешть-

де-Сус Глореску Роларти, 

Локусти Володимира, 

Локусти Дмитра та Михая в 

розкраданні дров з лісу який 

належить Розенберг Вікторії 

та Іванчаку Георгію.  

1938 р.- 

1942 р. 

  

30  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Валя-

Лунча Мілети Марка в 

розкраданні дров з лісу який 

належить Городській 

Катерині. 

1942 р.   

31  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Станешть-

де-Жос Михайловського 

Людвіка та Лукинюка  

Дмитра в розкраданні дров з 

лісу який належить 

Калинчуку Кирилові. 

1942 р.   

32  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Карапчів 

1942 р.- 

1943 р.   
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на Черемоші Волощука 

Георгія в розкраданні дров з 

лісу який належить Тулек 

Зіновії. 

33  Справа про звинувачення 

мешканців комуни Жадова-

Ной Лутек Василя та 

Сирецького Іона в 

розкраданні дров з лісу який 

належить Готесман Маркусу. 

1937 р.- 

1942 р. 

  

34  Справа про звинувачення 

вчительки комуни Барбешть 

Ністор Емілії в образі 

начальника поїзда Іосин 

Володимира при виконанні 

ним службових обов’язків. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

35  Справа про звинувачення 

мешканки комуни Вашківці 

на Черемоші Маркієвич 

Емілії в образі вчительки 

Кульчерку Амалії у зв’язку з 

виключенням її дитини зі 

школи.  

1942 р.   

36  Справа про звинувачення 

мешканки комуни Барбешть 

Квасніцької Катерини в 

чиненні опору збирачу 

податків Дияконовичу 

Миколі під час 

секвестрування її майна. 

1939 р.- 

1942 р. 

  

37  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Вашківці 

Леонтюка Михая в ухилянні 

від реквізиції транспортних 

засобів. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

38  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Вашківці 

на Черемоші Кевич Григорія 

в порушенні правил захисту 

тварин. 

1942 р.   

39  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Костешть 

Гаврилюка Іоана в порушенні 

правил утримання собак. 

1942 р.   
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40  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Костешть 

Скулш Миколи в порушенні 

правил утримання собак. 

1942 р.   

41  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Станешть-

де-Жос Попюка Іоана в 

порушенні нічної тиші. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

42  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Барбешть 

Чриндей Миколи у 

влаштуванні скандалу в 

нетверезому стані. 

1942 р.   

43  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Барбешть 

Букожека Іона у влаштуванні 

скандалу в нетверезому стані. 

1942 р.   

44  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Глиниця 

Григора Григорія у 

влаштуванні скандалу в 

нетверезому стані. 

1942 р.   

45  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Станешть-

де-Жос Марчука Георгія у 

влаштуванні скандалу в 

нетверезому стані. 

1942 р.   

46  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Келинешть 

Серошика Іоана у 

влаштуванні скандалу в 

нетверезому стані. 

1942 р.   

47  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Станешть 

Волощука Миколи у 

влаштуванні скандалу у 

нетверезому стані. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

48  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Станешть-

де-Жос Дуснак Якима в 

порушенні правил 

дорожнього руху. 

1942 р.   

49  Справа про звинувачення 

мешканця комуни 

1942 р.   
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Неполоківці Брелу Миколи в 

порушенні правил 

дорожнього руху. 

50  Справа про звинувачення 

мешканця комуни 

Гаврилешть Галанюка Михая 

в порушенні правил 

дорожнього руху. 

1942 р.   

51  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Станешть-

де-Жос Собко Михая в 

порушенні правил 

дорожнього руху. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

52  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Станешть-

де-Жос Радомського Іоана в 

порушенні правил 

дорожнього руху. 

1942 р.   

53  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Станешть-

де-Сус Томашевського 

Октавіана в порушенні 

правил дорожнього руху. 

1942 р.   

54  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Барбешть 

Кузика Георгія в порушенні 

правил дорожнього руху. 

1942 р.   

55  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Вашківці 

Афтиласія в порушенні 

правил дорожнього руху. 

1940 р.- 

1942 р. 

  

56  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Станешть-

де-Жос Табак Тимофтея в 

порушенні правил 

дорожнього руху. 

1942 р.   

57  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Карапчів 

Гілен Діонісія в порушенні 

правил дорожнього руху. 

1942 р.   

58  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Багна 

Гонтарюка Іоана в порушенні 

правил дорожнього руху. 

1942 р.   
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59  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Станешть 

Сандуляка Тараса в 

порушенні правил 

дорожнього руху.  

1942 р.   

60  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Ісадова 

Тудорюка Іоана в порушенні 

правил дорожнього руху. 

1942 р.   

61  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Барбешть 

Іречука Іона в порушенні 

правил дорожнього руху. 

1942 р.   

62  Справа про визнання за 

мешканцем комуни Валя-

Лунча Дроник Симоном 

права на румунське 

громадянство. 

1942 р.   

63  Справа про визнання за 

мешканцем комуни Барбешть 

Петращук Георгієм права на 

румунське громадянство. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

64  Справа про визнання за 

мешканцем комуни Карапчів 

Зовіалсу Іоаном права на 

румунське громадянство. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

65  Справа про перегляд права на 

румунське громадянство 

мешканця комуни Карапчів 

Губеліт Анастасія. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

66  Справа про розгляд заяви 

землероба комуни Валя-

Лунча Томюк Іоана щодо 

внесення його в списки 

мешканців які отримали 

право на румунське 

громадянство. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

67  Справа про розгляд 

клопотання солдата 

румунської армії Чорногуз 

Діонісія щодо внесення його 

в книгу реєстрації комуни 

Карапчів на отримання 

румунського громадянства. 

1942 р.- 

1943 р. 
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68  Справа про встановлення 

опіки над неповнолітніми 

дітьми та майном померлого 

мешканця комуни Барбешть 

Даскалюка Іоана. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

69  Справа про визнання права на 

майно померлого землероба 

комуни Барбешть Петращук 

Семена за членами його сім’ї.  

1934 р.- 

1943 р. 

  

70  Справа про визнання права на 

майно померлого мешканця 

комуни Станешть-де-Жос 

Ливарюк Георгія за Ливарюк 

Василем. 

1942 р.   

71  Посвідчення про визнання 

права на спадщину за 

членами сімей померлих 

мешканців Сторожинецького 

повіту.     

1942 р.   

72  Справа про розгляд позову 

мешканців комуни Росточе 

Кримисневич Дмитра та  

Станка Симеона на поміщика 

Роксин Іоана щодо виплати 

їм коштів за збір врожаю. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

73  Справа про розгляд позову 

землероба комуни Зеленець 

Лакуста Герасима щодо 

заборони Клук Домні 

самовільно обробляти його 

земельну ділянку. 

1942 р.   

74  Справа про розгляд позову 

мешканця м. Чернівці Сова 

Георгія щодо повернення 

мешканцями комуни 

Костешть Гуником Миколою, 

Манчер Анною та Касіаном 

самовільно захопленої 

земельної ділянки.  

1937 р.- 

1942 р. 

  

75  Справа про розгляд позову 

мешканки комуни Станешть-

де-Сус Осейчук Євфросини 

на Цуркан Миколу щодо 

встановлення батьківства та 

1937 р.- 

1942 р. 
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виплати аліментів на 

утримання неповнолітнього 

сина. 

76  Заяви мешканців комун 

Сторожинецького повіту про 

завірення їм метричних 

виписок, документів про 

освіту та посвідчень про 

румунське громадянство.  

1942 р.- 

1943 р. 

  

77  Заяви мешканців комун 

Сторожинецького повіту про 

зняття копій та завірення їх 

актів цивільних станів, 

договорів та актів про 

передачу майна. 

1942 р.   

78  Заяви мешканців 

Сторожинецького повіту про 

завірення актів цивільних 

станів, актів про передачу 

майна та посвідчень про 

громадянство. 

1942 р.   

79  Картки обліку нерухомого 

майна мешканців комуни 

Банилів на Черемоші. 

1942 р.   

80  Картки обліку нерухомого 

майна мешканців комуни 

Банилів на Черемоші. 

1942 р.   

81  Картки обліку нерухомого 

майна мешканців комуни 

Банилів на Сереті. 

1942 р.   

82  Журнал реєстрації термінів 

розгляду справ на опікунство 

та отримання спадщини.  

1942 р.- 

1943 р. 

  

83  Журнал реєстрації вхідних 

документів. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

84  Журнал реєстрації вихідних 

документів. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

  1943 рік    

85  Справа про звинувачення 

продавця кооперації комуни 

Станешть-де-Жос Москалюка 

Віктора у привласненні 

грошей вкладених у пай 

членами кооперації. 

1942 р.- 

1944 р. 
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86  Справа про розгляд 

земельного конфлікту між 

мешканцями комуни 

Барбешть Москалюк Агафією 

та Нещук Георгієм. 

1943 р.   

87  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Станешть-

де-Жос Снітир Станіслава у 

вчиненні скандалу у 

нетверезому вигляді. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

88  Справа про звинувачення 

мешканця комуни Карапчів 

на Сереті Єремійчука Іоана в 

залишенні своїх дітей без 

догляду. 

1943 р.   

89  Справа про призначення 

опікуна над малолітніми 

дітьми та майном померлої 

мешканки комуни Барбешть 

Гуцул Василини.  

1939 р.- 

1943 р. 

  

90  Справа про призначення 

опікуна над майном 

висланого радянською 

владою в 1941 р. Маріанчука 

Макарія.  

1942 р.- 

1944 р. 

  

91  Справа призначення опікуна 

над майном померлої 

мешканки комуни Вашкауць 

Ісарюк Василини. 

1943 р.   

92  Заяви мешканців комун 

Сторожинецького повіту про 

завірення копій актів 

цивільних станів, актів про 

передачу майна та 

довіреностей. 

1943 р.   

93  Журнал реєстрації термінів 

розгляду судових справ. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

94  Журнал обліку початку та 

закінчення робочого дня. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

  1944 рік    

95  Наглядова справа на 

колишнього німецького 

підданого Пітка Кароля. 

1944 р.   

96  Виписки з рішень суду щодо 1941 р.-   
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кримінальних справ. 1943 р. 

97  Рішення Вашківецького суду 

про визнання права на майно 

померлого мешканця комуни 

Вашківці Горая Михайла за 

Горая Миколою, Георгієм та 

Іоаном. 

1942 р.   

  1941 рік    

98  Журнал обліку початку та 

закінчення робочого дня.  

1941 р.- 

1944 р. 

  

  1942 рік    

99  Картки обліку нерухомого 

майна мешканців комуни 

Банилів на Черемоші. 

1942 р.   

100  Картки обліку нерухомого 

майна мешканців комуни 

Банилів на Черемоші. 

1942 р.   

101  Картки обліку нерухомого 

майна мешканців комуни 

Банилів на Черемоші. 

1942 р.   

102  Картки обліку нерухомого 

майна мешканців комуни 

Банилів на Черемоші. 

1942 р.   

103  Картки обліку нерухомого 

майна мешканців комуни 

Банилів на Черемоші. 

1942 р.   

104  Картки обліку нерухомого 

майна мешканців комуни 

Банилів на Черемоші. 

1942 р.   

105  Картки обліку нерухомого 

майна мешканців комуни 

Банилів на Черемоші. 

1942 р.   

106  Картки обліку нерухомого 

майна мешканців комуни 

Банилів на Черемоші. 

1942 р.   

107  Картки обліку нерухомого 

майна мешканців комуни 

Банилів на Черемоші. 

1942 р.   

108  Картки обліку нерухомого 

майна мешканців комуни 

Замостя. 

1942 р.   

109  Картки обліку нерухомого 

майна мешканців комуни 

Банилів на Сиреті. 

1942 р.   
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110  Картки обліку нерухомого 

майна мешканців комуни 

Банилів на Сиреті. 

1942 р.   

111  Алфавітний опис справ за 

1942 р. 

1942 р.   

  1943 рік    

112  Журнал реєстрації вихідних 

документів. 

1943 р.- 

1944 р. 

  

113  Книга реєстрації власників 

нерухомого майна комуни 

Замостя. 

1942 р.   

114  Журнал обліку опікуваного 

майна. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

115  Журнал обліку початку та 

закінчення робочого дня. 

1941 р.- 

1944 р. 

  

116  Справа про встановлення 

опіки над майном та 

малолітніми дітьми 

померлого Штефанюка 

Штефана Васильовича. 

1942 р.- 

1944 р. 

  

117  Справа про звинувачення 

Диякона Парафтемія 

Івановича в самовільному 

захопленні земельної ділянки 

яка належала Думіч Андрію. 

1943 р.   

 

  

У цей розділ опису внесено        117     (сто сімнадцять)       справ 
  

з №  1  по №  117, у тому числі: 

     

літерні номери  ——,                                                                     

пропущені номери —— 

          

Укладач опису   

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

10 квітня 2015 р. 

 

 

 


