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 Фонд № Ф – 26 

 Опис № 1 

 справ постійного зберігання 

 за 1938 – 1940 рр. 

 

 
№№ Індек

с 

справ

и 

  Заголовок справ (тому, частини)  Крайні дати 

документів у 

справі (томі, 

частині) 

Кількісь 

аркушів у 

справі (томі, 

частині) 

Прим. 

  1     2                                 3          4                       5      6 

                      1938 р.        

1  Копія закону про 

розповсюдження на 

Буковині законодавства 

старого Королівства та 

встановлення компетенції 

королівського намісника. 

29 вересня 

1938 р. 

30 вересня 

1938 р. 

6  

2  Звіт про діяльність не раніше 7  

mailto:chernivtsiarhiv@gmail.com
http://cv.archives.gov.ua/
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намісництва в галузі освіти, 

сільського господарства та 

лісництва. 

1938 р. 

не пізніше 

1940 р. 

3               Доповідь королівського 

намісника на нараді преторів 

Сучавського округу про 

подальшу роботу. 

не раніше 

1938 р. 

не пізніше 

1940 р. 

6  

4  Доповідні записки відділів 

та установ намісництва про 

їх функції, про дату їх 

організації, структурі, 

надіслані для складання 

проекту регламенту про 

функції відділів реєстратури 

та архіву намісництва. 

Схема організації бюро 

„Мобілізації, організації 

націй і територій”. 

3 листопада 

1938 р. 

25 січня 

1939 р. 

73  

5  Колекція вирізок з газет, які  

містять статті, що 

стосуються діяльності 

намісництва. 

24 вересня 

1938 р. 

5 жовтня 

1938 р. 

27  

6  Доповідь адміністративного 

інспектора префектури 

Хотинського повіту про 

географічний, економічний, 

етнографічний та 

культурний стан 

Хотинського повіту. 

не раніше 

1938 р. 

не пізніше 

1940 р. 

20  

7  Доповідна записка префекта 

Радауцького повіту про 

економічний стан повіту та 

запропоновані заходи для 

його поліпшення. 

19 листопада 

1938 р. 

20 листопада 

1938 р. 

12  

8  Доповідь повітових 

інспекторів про програму 

діяльності префектур та 

претур в галузі сільського 

господарства, дорожнього 

господарства і комунального 

будівництва. 

2 січня 

1938 р. 

4 січня 

1939 р. 

50                                 
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 9  Доповідні записки преторів 

комун та міст округу Сучава 

про наявні недоліки в 

галузях промисловості, 

сільського господарства, 

торгівлі. 

16 вересня 

1938 р. 

417 грудня 

1938 р. 

52  

10  Програма робіт волості 

Дорна Кимпулунгського 

повіту в галузях 

промисловості, 

тваринництва, шляхів 

сполучення та соціального 

забезпечення. 

22 жовтня 

1938 р. 

15  

11  Доповідні записки примарів 

міст Гура-Гуморулуй та 

Вама про необхідні заходи 

для покращення 

економічного стану міст. 

24 вересня 

1938 р. 

3  

12  Листування з Міністерством 

національної економіки про 

підпорядкування установ 

Дорохойського повіту 

промисловій та торговій 

палаті м. Чернівці. 

19 грудня 

1938 р. 

14 січня 

1940 р. 

9  

13  Циркуляри та директивні 

вказівки Міністерства 

внутрішніх справ, 

Міністерства фінансів, 

Міністерства землеробства 

за 1938-1939 рр. 

3 грудня 

1938 р. 

22 грудня 

1939 р. 

173  

14  Накази, директивні вказівки 

та циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ, 

Міністерства фінансів, 

Міністерства охорони 

здоров’я за       1938-1939 рр.  

20 січня 

1937 р. 

23 грудня 

1939 р. 

105  

15  Документи (постанови, 

рішення, циркуляри) 

королівського намісника за 

1938-1939 рр.  

12 жовтня 

1938 р. 

24 червня 

1940 р. 

259  

16  Циркуляри, рішення та 17 вересня 163  
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постанови за 1938-1939 рр. 1938 р. 

30 жовтня 

1939 р. 

17  Циркуляри префектурам 

повітів округу Сучава 

відповідно з директивними 

вказівками Міністерства 

внутрішніх справ, 

Міністерства праці та 

Міністерства фінансів    

1938-1939 рр. 

3 листопада 

1938 р. 

6 травня 

1940 р. 

95  

18  Циркуляри префектурам 

Сучавського округу 

відповідно з директивними 

вказівками Міністерства 

внутрішніх справ за 1938 р. 

11 жовтня 

1938 р. 

14 січня 

1939 р. 

19  

19  Накази та постанови 

адміністративних органів 

Сучавського округу за    

1938-1940 рр. 

13 жовтня 

1938 р. 

13 червня 

1940 р. 

148  

20  Рішення префектів 

Радауцького та Сучавського 

повітів за 1938 р. 

28 жовтня 

1938 р. 

22 листопада 

1938 р. 

5  

21  Циркуляр генерального 

інспектора жандармерії про 

порядок роботи 

інформаційних бюро при 

жандармерії. 

27 вересня  

1938 р. 

2  

22  Наказ коменданта 8-ї дивізії 

про вилучення і заборону 

розповсюдження брошур та 

маніфестів політичних 

опозиційних партій 

румунському уряду у зв'язку 

з введенням стану облоги. 

16 листопада 

1938 р. 

2  

23  Повідомлення окружного 

інспектора про отримання 

мешканцем м. Чернівці 

Зеклером Генріхом листа від 

мешканця Перу Ліска 

1938 р.   
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Ервіна, який закликає до 

ведення пропаганди серед 

українських інтелігентів з 

метою створення окремої 

української держави. 

24  Протокол засідання ради 

співробітництва 

Кимпулунгського повіту про 

результати проведених 

обшуків у 

„залізногвардійців”. 

1938 р. 7  

25 

”А” 

 Повідомлення префекта 

Хотинського повіту про 

вжиті заходи щодо 

конфіскації листівок 

випущених 

„залізногвардійською” 

організацією. 

1938 р. 1  

25 

”Б” 

 Повідомлення 

Кимпулунгського 

жандармського легіону про 

розповсюдження чуток серед 

населення про майбутнє 

повстання з метою 

звільнення з в’язниці 

керівників 

„залізногвардійською” 

організації та Кодряну 

Корнелію при проведенні 

мобілізації до військової 

перепідготовки. 

1938 р. 2  

26  Повідомлення Міністерства 

внутрішніх справ про 

майбутні засідання осередку 

„залізногвардійських” 

організацій на лісопильному 

заводі в комуні Молдовіца. 

Рапорти префектури 

Радауцького повіту про 

арешт членів  

„залізногвардійською та 

1938 р. 4  
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кузитскою” організацій. 

27  Рапорт жандармського 

легіону м. Сучава з 

характеристикою 

„залізногвардійця” Поповича 

Михая та клопотання 

префектури про його 

повторне ув’язнення. 

1938 р. 3  

28  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

анулювання патенту 

власника тютюнової 

крамниці Легата Касіана за 

участь в таємному зібранні 

„залізногвардійців”. 

1938 р. 

1939 р. 

4  

29  Протокол засідання ради та 

доповідна записка 

юридичного відділу 

намісника про ліквідацію 

єврейської франкмасонської 

ложі „Оріент Бнай Бріт” в     

м. Чернівці. 

1938 р. 9  

30  Листування з квестурою 

поліції м. Чернівці про 

виконання рішення 

королівського намісника 

щодо введення розмовної 

румунської мови. 

28 грудня 

1938 р. 

27 січня 

1939 р. 

3  

31  Рапорти жандармського 

легіону м. Радауць про 

ведення в комунах 

Сторожинецького та 

Радауцького повітів 

агітаційної роботи серед 

населення щодо відкриття 

українських шкіл. Список 

священиків українців. 

1938 р. 9  

32  Рапорт поліції та свідчення 

мешканців комуни Заставна 

про розповсюдження 

мешканкою Княкницькою 

1938 р. 9  
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Меланією бланків заяв для 

зарахування учнів в 

українську школу. 

33  Справа про розслідування 

конфлікту між мешканцями 

польської та чеської  

національностей комун 

Чернаука, Козмень, Заставна 

по питанню викладання в 

школах на їхній рідній мові. 

9 листопада 

1938 р. 

14 лютого  

1939 р. 

25  

34  Листування з Хотинським 

єпископатом м. Бельци та 

префектурою Хотинського 

повіту про ведення 

церковної служби 

Хотинським протоієреєм 

Левицьким на 

церковнослов’янській мові. 

29 листопада  

1938 р. 

4 березня 

1939 р. 

9  

35  Заяви мешканців про 

визнання за ними права на 

румунське громадянство та 

матеріали про розгляд цих 

заяв. 

20 вересня 

1938 р. 

10 березня 

1939 р. 

33  

36  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ про 

позбавлення мешканців прав 

на румунське громадянство. 

1938 р. 

1939 р. 

25  

37  Рапорти поліції м. Хотин про 

спостереження за 

проведеними роботами по 

зміцненню кордону 

радянськими 

прикордонними військовими 

частинами в районі містечка 

Іванея. 

1938 р.   

38  Вказівки Міністерства 

внутрішніх справ про 

порядок та мету створення 

організації з протиповітряної 

оборони „Чентрул де 

інструкціе”. Доповідна 

7 жовтня 

1938 р. 

14 грудня  

1938 р. 

7  



                                                                          9 

записка з пропозиціями по 

постановці робіт з 

протиповітряної оборони. 

39  Документи (постанови, 

листування з примаріями, 

списки службовців 

адміністративних органів) 

про організацію 

протиповітряної оборони. 

15 листопада  

1938 р. 

30 грудня  

1939 р. 

117  

40  Документи (директивні 

вказівки, програми занять, 

листування, списки 

службовців) про проведення 

занять з протиповітряної 

оборони та придбання 

протигазів службовцям . 

21 серпня 

1937 р. 

29 вересня 

1938 р. 

130  

41  Документи (постанова 

королівського намісника, 

доповіді адміністративного 

та фінансового інспекторів) 

про проведення аукціону на 

придбання протигазів для 

поліцейських.  

3 вересня 

1938 р. 

28 листопада 

1938 р. 

17  

42  Документи (директивні 

вказівки, циркуляри, заяви, 

списки службовців) про 

проведення підписки на 

військову позику. 

5 жовтня 

1938 р. 

18 червня 

1940 р. 

41  

43  Циркуляр Сучавського 

військового управління 

поліціям, жандармеріям та 

примаріям про виявлення 

допризовників, які 

ухиляються від військової 

підготовки. 

15 жовтня 

1938 р. 

16 жовтня 

1938 р. 

2  

44  Розклад проведення 

перепису рекрутів по 

Радауцькому військовому 

управлінню. 

жовтень  

1938 р. 

2  

45  Повідомлення Радауцького 

військового управління про 

8 жовтня 

1938 р. 

4  
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проведення перевірки 

допризовників.  

10 жовтня 

1938 р. 

46  Справа про затвердження 

регламентів примарій 

Сучавського округу про 

введення примусових робіт 

та додаткових комунальних 

податків. 

7 серпня 

1938 р. 

1 липня 

1939 р. 

14  

47  Справа про затвердження 

регламентів примарій комун  

про введення примусових 

робіт та додаткових 

податків. 

30 вересня 

1938 р. 

18 липня 

1940 р. 

16  

48  Копії наказу міністра 

внутрішніх справ про 

припинення мобілізації 

селян на примусові роботи в 

період посівних та 

збиральних робіт,  рапорт 

префекта Хотинського 

повіту про порядок 

проведення робіт з 

будівництва шосейних доріг 

без відриву від польових 

робіт. 

8 жовтня 

1938 р. 

10 листопада 

1938 р. 

9  

49  Справа про розгляд заяв 

мешканців комуни 

Вашкауць Шауера Давида та 

Гросмана Маркуса про 

звільнення їх від виконання 

примусових робіт в комуні. 

14 вересня 

1938 р. 

12 жовтня 

1938 р. 

8  

50  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Вирфул-

Кимпулуй Талпона 

Гарапашба про звільнення  

його від виконання 

примусових робіт в комуні. 

5 листопада 

1938 р. 

16 січня 

1939 р. 

12  

51  Постанова префекта 

Кимпулунгського повіту про 

затвердження додаткових 

комунальних податків по 

29 листопада 

1938 р. 

4 січня  

1939 р. 

17  
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комуні Джедженя. Регламент 

про порядок оподаткування 

комерційних та 

індустріальних фірм. 

52  Справа про розгляд заяв 

мешканців комун про 

зниження та зняття 

прибуткових комунальних 

податків і штрафів 

10 листопада  

1938 р. 

7 вересня 

1939 р. 

78  

53  Рапорт префекта 

Кимпулунгського повіту про 

невдоволення серед 

населення, інвалідів і вдів 

загиблих в Першій Світовій 

війні в зв’язку відсутністю 

палива та зниження пенсії. 

22 грудня 

1938 р. 

18 лютого  

1939 р. 

5  

54  Текст промови священика  

Левицького на святковій 

зустрічі королівського 

намісника в зв’язку з його 

візитом в місто та фортецю 

Хотин. 

не раніше 

1938 р. 

не пізніше 

1940 р. 

12  

55  Опис свят присвячених  

урочистому вступу на 

посади примарів округу 

Сучава. 

жовтень 

1938 р. 

листопад  

1938 р. 

25  

56  Опис святкової церемонії в 

зв’язку з вступом на посаду 

примаря м. Сторожинець 

Думитру Русу. 

не раніше 

1938 р. 

не пізніше 

1940 р. 

12  

57  Опис адміністративної 

конференції префектів 

повітів округу Сучава при 

наміснику. 

не раніше 

1938 р. 

не пізніше 

1940 р. 

3  

58  Програма робіт примарії           

м. Радауць в галузі 

комунального будівництва. 

13 лютого 

1939 р. 

8  

59  Програма будівельних робіт 

претури волості Серет на 

1939-1940 фінансовий рік. 

28 грудня  

1938 р. 

7  

60  Програма будівельних робіт 31 грудня  18  
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по утриманню та ремонту 

доріг Радауцького повіту. 

1938 р. 

61  Програма будівельних робіт 

по утриманню та ремонту 

доріг Сучавського повіту. 

1938 р. 9  

62  Пояснювальна записка до 

проекту будівництва 

молочного заводу в комуні 

Петрауць-де-Сус. 

20 грудня  

1938 р. 

19 квітня 

1939 р. 

16  

63  Листування з Міністерством 

землеробства, державного 

майна та префектурами про 

скликання 

сільськогосподарських 

повітових комітетів для 

складання програми робіт. 

21 грудня  

1938 р. 

31 січня  

1939 р. 

7  

64  Текст промови намісника з 

нагоди початку навчального 

року в Чернівецькому 

університеті та вітальні 

телеграми, що надійшли на 

адресу намісника в дні 

державних свят. 

10 листопада 

1938 р. 

11 листопада 

1938 р. 

15  

65  Повідомлення штабу 8-ї 

дивізії про порядок видачі 

дозволів мешканцям Румунії 

та іноземцям на 

фотографування і складання 

планів державних закладів. 

24 вересня 

1938 р. 

2  

66  Постанова земельної палати 

м. Чернівці про 

встановлення мінімальних 

цін на сільськогосподарські 

роботи. 

5 вересня 

1938 р. 

7  

67  Документи (директивні 

вказівки, інструкції та 

листування) про 

культивування посівів 

бавовняних культур для 

потреб текстильної 

промисловості. 

19 вересня 

1938 р. 

14 лютого  

1939 р. 

29  
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68  Колекція вирізок з газет, що 

містить статті статистичного 

характеру. 

13 листопада 

1938 р. 

21 січня 

1939 р. 

39  

69  Доповіді претур „Штефан 

Вар”, Серет і Путила про рід 

занять населення комун. 

10 жовтня 

1938 р. 

21 жовтня 

1938 р. 

56  

70  Закон про введення в дію на 

Буковині закону про 

уніфікацію вказівок з 

ведення книг реєстрації 

нерухомого майна. 

13 жовтня 

1938 р. 

27 жовтня 

1938 р. 

42  

71  Наказ про заборону побілки 

будинків, фарбування вікон, 

дверей та вивісок на тлі 

національних кольорів. 

22 вересня 

1938 р. 

25 листопада 

1938 р. 

6  

72  Копія циркуляру управління 

румунських залізниць про  

порядок проведення 

прикрашання станції з 

нагоди приїзду 

представників цивільної та 

військової влади. 

21 грудня 

1938 р. 

1 березня 

1939 р. 

9  

73  Протоколи засідань ради 

співробітництва префектури 

Хотинського та Сучавського 

повітів. 

13 жовтня 

1938 р. 

29 листопада 

1938 р. 

11  

74  Протоколи засідань ради 

співробітництва при 

префектурах. 

30 вересня 

1938 р. 

7 лютого 

1939 р. 

20  

75  Перелік претур повітів з 

зазначенням дати їх 

організації, 

місцезнаходження, належних 

їм комун, прізвищ преторів 

та розмірів заробітної плати  

персоналу претур. 

4 березня 

1938 р. 

13 березня 

1940 р. 

103  

76  Списки цивільних, 

військових закладів та 

не раніше 

1938 р. 

43  
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державних службовців             

м. Чернівці. 

не пізніше 

1940 р. 

77  Списки комун, які мають 

єврейські громади. 

30 грудня 

1938 р. 

16 лютого 

1939 р. 

28  

78  Список комун та сіл 

Буковини, що входять в 

прикордонну зону і 

представляють військовий 

інтерес. 

не раніше 

1938 р. 

не пізніше 

1940 р. 

4  

79  Перелік 

сільськогосподарських 

відділів округу Сучава та 

список депутатів цього 

округу. 

не раніше 

1938 р. 

не пізніше 

1940 р. 

4  

80  Справа про розгляд заяви 

мешканців про прийом їх 

королівським намісником. 

17 листопада 

1938 р. 

22 липня 

1939 р. 

78  

81  Заяви мешканців про допуск 

їх на прийом до 

королівського намісника. 

26 листопада 

1938 р. 

30 січня 

1939 р. 

13  

82  Повідомлення інспекторату 

праці м. Чернівці про 

порушення закону про 

тривалість робочого дня на 

панчішній фабриці „Апекс” 

без дозволу 

адміністративних органів. 

30 грудня 

1938 р. 

1  

83  Документи (скарги, покази 

свідків, листування з 

префектурою Чернівецького 

повіту) про розгляд скарги 

мешканки комуни Заставна 

Попович Марії на комісара 

Микули та промпрокурора 

Моросин за її побиття при 

виконанні службових 

обов’язків. 

9 листопада 

1938 р. 

3 травня 

1939 р. 

15  
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84  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

жандармськими легіонами   

м. Чернівці за скаргою 

адвентистського товариства 

у зв’язку з побиттям 

поліцейським Еренковським 

Миколою адвентиста 

Словського Андрія. 

1938 р. 

1939 р. 

5  

85  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату та листування з 

претурою Прутської волості 

про розгляд скарги 

мешканців комуни Гогоміна 

на городового Касіяна 

Георгія щодо  зловживання 

службовим становищем. 

1938 р. 

1939 р. 

9  

86  Справа про розгляд 

анонімного доносу на 

директора 

сільськогосподарської 

школи в м. Хотин Потлог 

про зловживання службовим 

становищем. 

8 жовтня 

1938 р. 

11 жовтня 

1938 р. 

41  

87  Документи (скарги, 

доповідні записки, покази 

свідків) про розгляд скарги 

мешканця комуни Левінць 

Худого Василя на шефа 

жандармського посту   

Зелена Г. за зловживання 

службовим становищем.  

1938 р. 

1939 р. 

14  

88  Листування з префектурою 

Хотинського повіту про 

розгляд доносу адвоката 

Букатору Аркадія на 

колишнього примаря комуни 

Бричани Сутицького Демида 

за зловживання службовим 

становищем.  

28 вересня 

1938 р. 

1 грудня 

1939 р. 

15  



                                                                          16 

89  Документи (скарги, 

доповідні записки, покази 

свідків) про розгляд 

анонімного доносу на 

директора електростанції     

м. Дорохой Труфина 

Вирдокіна за зловживання 

службовим становищем. 

17 листопада 

1938 р. 

9 грудня 

1938 р. 

29  

90  Документи (скарги, 

доповідні записки, покази 

свідків) про розгляд 

анонімного доносу щодо 

службового зловживання 

секретаря комуни 

Неполоківці Тресера Цимер-

Хайма. Листування з 

префектурою Чернівецького 

повіту та примарією комуни 

Неполоківці. 

28 грудня 

1938 р. 

8 травня 

1939 р. 

31  

91  Доноси на державних 

службовців про службове 

зловживання та документи 

по розслідуванню цих 

доносів. 

1 вересня 

1938 р. 

9 листопада 

1939 р. 

128  

92  Справа про розгляд доносів 

на державних службовців 

про зловживання службовим 

становищем. 

15 вересня 

1938 р. 

7 серпня 

1939 р. 

194  

93  Повідомлення генерального 

фінансового інспектора 

Міністерству фінансів та 

королівському наміснику 

округу Сучава про 

зловживання службовців 

Сторожинецького 

фінансового управління. 

28 жовтня 

1938 р. 

12  

94  Донос мешканців комуни 

Михайлень на службовців 

поліції Бурнефа Іллю та 

Гаіна Костянтина за злом 

шибок у Бешляга Єуджені та 

20 жовтня 

1938 р. 

10 січня 

1939 р. 

10  
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документи по розслідуванню 

цієї справи. 

95  Листування з префектурою 

Сучавського повіту про 

розгляд скарги адвентистів 

комуни Ільшешть на шефа 

відділу реєстрації актів 

цивільних станів про 

відмову в оформленні зміни 

їх віросповідання. 

17 листопада  

1938 р. 

25 січня 

1939 р. 

6  

96  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

префектурою Хотинського 

повіту про розгляд 

повідомлення делегатів 

товариства „Крештіни дупє 

евангеліє” про відмову 

місцевою владою в 

оформленні змін 

віросповідань мешканців. 

17 листопада 

1938 р. 

31 січня 

1939 р. 

6  

97  Листування з Міністерством 

землеробства про 

притягнення до 

відповідальності примаря 

комуни Сплатіоара за 

експлуатацію лісової ділянки 

без дозволу. 

16 вересня 

1938 р. 

1 березня 

1939 р. 

15  

98  Листування з примарією          

м. Чернівці про розгляд 

скарги колишнього 

службовця примарії 

Глаубака Германа на 

примарію за невиплату 

заборгованості по зарплаті. 

7 березня 

1938 р. 

30 червня 

1939 р. 

43  

99  Листування з дирекцією 

пенсійної каси м. Бухарест 

про розгляд скарги 

пенсіонера про невиплату 

йому пенсії. 

10 грудня 

1938 р. 

10 березня 

1939 р. 

16  

100  Листування з примарією 

комуни Ватра-Дорней про 

1 червня 

1938 р. 

15  
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розгляд скарги скульптора 

Москалюка Карла на 

колишнього примаря 

Форфота за невиплату 

вартості придбаних 

пам’ятників.  

12 грудня 

1939 р. 

101  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

розгляд скарги пенсіонера 

церковного фонду 

Гавриловича Йосипа на 

префектуру, яка відмовила 

йому в видачі дозволу на 

носіння зброї та ведення 

полювання. 

19 жовтня 

1938 р. 

28 січня 

1939 р. 

8  

102  Доповідна записка 

юридичного відділу 

намісництва та рішення ради 

адвокатів про розгляд скарги 

комерсанта Цуцуяну Андрія 

на примарію                              

м.               Ватра-Дорней 

щодо розірвання договору 

найму населення. 

13 жовтня 

1938 р. 

3  

103   Справа про розгляд скарги 

мешканця комуни Станешть-

де-Жос Москалюка 

Володимира на примарію за 

порушення правил 

організації аукціону на здачу 

в оренду будівель.                    

29 листопада 

1938 р. 

9 грудня 

1938 р. 

5  

104  Справа про розгляд 

анонімної скарги на 

власника комерційного 

клубу Янковича Зальмана в 

м. Дорохой за надання ним 

приміщення для проведення 

азартних ігор. 

3 грудня  

1938 р. 

15 березня 

1939 р. 

14  

105  Справа про розгляд заяви 

майстрів з розбирання 

нутрощів худоби м. Чернівці 

3 грудня 

1938 р. 

23 січня 

13  
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про скасування монопольних 

прав товариства „Спіка” на 

промивку та вичинку кишок 

худоби, що пройшли через 

комунальну бійню.  

1939 р. 

106  Клопотання мешканців 

комуни Чудей про заборону 

фірмі „Сільвіка” будівництва 

залізниці Чудей-Красне та 

листування з префектурою 

Сторожинецького повіту по 

цьому питанню. 

18 жовтня 

1938 р. 

15 листопада  

1938 р. 

8  

107  Листування з примарією            

м. Чернівці про 

експропріацію земельної 

ділянки для розширення 

вулиці Гарнізону. 

17 листопада  

1938 р. 

4 лютого  

1939 р. 

23  

108  Справа про затвердження 

рішень примарії Сучавського 

округу про придбання у 

мешканців земельних 

ділянок для розширення та 

благоустрою вулиць. 

12 грудня 

1938 р. 

12 лютого  

1940 р. 

153  

109  Листування з префектурою 

Дорохойського повіту про 

розгляд заяви мешканки села 

Болд Грицько Олени щодо 

визнання за нею права 

власності на будинок. 

19 листопада 

1938 р. 

19 січня 

1939 р. 

12  

110  Заява землевласника комуни 

Іжешть Сторожинецького 

повіту Грозіву Іордаке про 

визнання за ним права 

власності на земельну 

ділянку по договору купівлі-

продажі та рапорт 

адміністративного 

інспектора про результати 

розслідування заяви. 

12 грудня 

1938 р. 

31 грудня  

1938 р. 

6  

111  Справа про розгляд заяви 

мешканки комуни 

15 листопада 

1938 р. 

6  
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Френкауць Москаленко 

Ольги про повернення їй 

відчуженої 

сільськогосподарською 

палатою земельної ділянки в 

м. Хотин. 

3 квітня 

1939 р. 

112  Заяви мешканців комуни 

Лунка Паламарчука Теодора, 

Дамияна Георгія, мешканця 

комуни Удешть Бойкулесна 

Ісідора про наділення їх 

землею та заява мешканця 

комуни Совень Лупу Дмитра 

про повернення йому 

відчуженої земельної 

ділянки. 

27 вересня 

1938 р. 

21 грудня 

1938 р. 

3  

113  Листування з комендантом 

фашистської молодіжно-

монархічної організації 

„Стража цері” про надання 

примаріями земельних 

ділянок для проведення 

спортивних змагань. 

17 грудня  

1938 р. 

28 березня 

1939 р. 

4  

114  Заява священика Гуцу Іоана 

про наділення землею 

парафіяльного будинку 

Грубне та документи щодо 

розгляду цього питання. 

30 грудня 

1938 р. 

15 травня 

1939 р. 

9  

115  Доповідна записка примарії 

комуни Сучавської волості 

про виділення земельних 

ділянок для будівництва 

будинків державним 

службовцям. 

30 серпня 

1938 р. 

16 червня 

1939 р. 

50  

116  Клопотання мешканця 

Керекжерто Олександра про 

поділ спадщини померлої 

Керекжерто Франчески. 

29 жовтня 

1938 р. 

9 листопада 

1938 р. 

7  

117  Листування з примарією         

м. Гура-Гуморулуй про 

затвердження рішення по 

14 вересня 

1938 р. 

14 січня 

12  
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наділенню капітана запасу 

Русу Василя земельною 

ділянкою. 

1939 р. 

118  Заява директора початкової 

школи комуни Кулиуць про  

виділення школі земельної 

ділянки. 

18 жовтня 

1938 р. 

11 листопада  

1938 р. 

4  

119  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

розгляд заяви вдови Першої 

Світової війни Лазоряк 

Параски про наділення 

землею її дітей. 

16 грудня 

1938 р. 

8 лютого  

1939 р. 

10  

120  Справа про розгляд скарги 

членів сільськогосподарської 

кооперації „Дрептатя” в 

комуні Ленцешть на 

сільськогосподарську палату 

в м. Хотин, яка відмовила їм 

у здачі в оренду земельної 

ділянки . 

21 вересня 

1938 р. 

14 листопада 

1938 р. 

23  

121  Доповідна записка 

інспектора військової 

підготовки допризовників з 

проханням заборонити 

спортивному товариству 

„Хатманул Лука Арборе” 

перешкоджати 

користуватися земельною 

ділянкою. 

7 листопада 

1938 р. 

10 листопада 

1938 р. 

4  

122  Справа про розгляд скарги 

мешканця м. Сторожинець 

Соловюка Дмитра на 

землевласника Оренштейна 

Йосипа який перешкоджає 

йому  користуватися 

земельною ділянкою.  

20 грудня 

1938 р. 

31 січня 

1939 р. 

9  

123  Справа про розгляд скарги 

мешканця комуни Сухореу 

Агоки Санду на шефа 

сільськогосподарського 

21 грудня 

1938 р. 

4 березня 

1939 р. 

10  
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відділу комуни Греца який 

перешкоджає йому 

користуватися земельною 

ділянкою. 

124  Листування з примарією      

м. Хотин про затвердження 

рішення примаря щодо 

анулювання договору про 

продаж земельних ділянок 

мешканцям міста в зв’язку з 

невиплатою ними коштів 

передбачених договором. 

31 грудня 

1938 р. 

4 лютого  

1939 р. 

7  

125  Листування з примарією       

м. Хотин про затвердження 

рішення щодо розірвання 

договору купівлі-продажу 

земельної ділянки з 

Ігнатенко Теодозієм в 

зв’язку з невиплатою її 

вартості. 

9 грудня 

1938 р. 

28 січня 

1939 р. 

8  

126  Листування з управлінням 

румунських залізниць і 

примарією комуни Дорна-

Кандрень про виплату 

коштів мешканцям за 

експропрійовані земельні 

ділянки для будівництва 

залізниці Ватра-Дорна-Ілва-

Маре. 

14 листопада 

1938 р. 

22 квітні 

1939 р. 

12  

127  Справа по розгляду заяви 

голови громади „Принцеса 

Ольга Стурза” Немецу 

Амброзі про клопотання 

перед графинею Стурза про 

здачу в оренду її маєтку. 

25 жовтня 

1938 р. 

11 лютого 

1939 р. 

20  

128  Справа про здачу в оренду з 

аукціону земельних ділянок 

для будівництва кіосків в       

м. Сучава. 

22 вересня 

1938 р. 

14 лютого  

1939 р. 

13  

129  Оголошення примарій комун 

про аукціони на здачу в 

11 жовтня 

1938 р. 

28  
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оренду земельних ділянок. 27 жовтня 

1938 р. 

130  Листування з 12-ю лісовою 

дирекцією про розгляд заяви 

мешканців комуни Бояни 

щодо продажу їм лісових 

матеріалів з державного лісу 

в комуні Путна. 

3 грудня 

1938 р. 

11 березня 

1939 р. 

4  

131  Документи про розгляд 

заяви мешканців комуни 

Удешть про заборону 

Лустгартен Раулу 

вирубувати лісову ділянки. 

3 грудня 

1938 р. 

9 лютого  

1939 р. 

14  

132  Заява кооперативу 

„Вултурул Карпацілор” в 

комуні Вижниця про видачу 

дозволу на експлуатацію 

лісових ділянок та 

зменшення прибуткових 

податків. 

29 грудня 

1938 р. 

2 лютого  

1939 р. 

7  

133  Справа про видачу дозволу 

примарії комуни 

Вижничоара на 

експлуатацію лісової 

ділянки.  

23 жовтня 

1938 р. 

15 березня 

1939 р. 

18  

134  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

видачу дозволів мешканцям 

комун Сару-Дорней, Негра-

Сарулуй та Дорна на 

вирубку своїх лісових 

ділянок. 

21 листопада 

1938 р. 

23 січня 

1939 р. 

8  

135  Звіт про діяльність 

сільськогосподарської 

палати в м. Радауць та стан 

сільськогосподарських шкіл 

Хотинського повіту. 

13 жовтня 

1938 р. 

12  

136  Рапорт центральної каси 

соціального страхування про 

25 листопада 

1938 р. 

8  
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діяльність Кимпулунгської 

каси соціального 

страхування та листування з 

Міністерством праці. 

14 лютого  

1939 р. 

137  Справа про затвердження 

регламенту організації бюро 

з надання матеріальної 

допомоги при префектурі 

Сучавського повіту. 

15 листопада 

1938 р. 

20 квітня 

1939 р. 

11  

138  Листування з примарією          

м. Сучава про затвердження 

статуту кооперації 

хутровиків. 

21 листопада 

1938 р. 

26 квітня 

1939 р. 

11  

139  Справа про затвердження 

статуту організацію клубу 

для відпочиваючих „Черк 

інтим” в м. Ватра-Дорней. 

23 вересня 

1938 р. 

15 червня 

1939 р. 

25  

140  Листування з товариством 

„Сочіетатя пентру культура 

та література Ромина” в       

м. Чернівці про відкриття 

друкарні.     

7 вересня 

1938 р. 

4 лютого 

1939 р. 

24  

141  Листування з Міністерством 

охорони здоров’я про 

закриття аптеки Шафера 

Іоіла в м. Ватра-Дорней, в 

зв’язку з клопотанням 

фармацевтичної ради в           

м. Кимпулунг. 

23 листопада 

1938 р. 

26 січня 

1939 р. 

6  

142  Справа про юридичне 

визнання благодійного 

товариства „Фундацюня 

пентру ажутораря сарчилор 

крештінь режеле Карол П.” в 

м. Чернівці. 

21 грудня 

1938 р. 

22 квітня 

1939 р. 

16  

143  Заява товариств „Каса 

націонала”, „Цецина” та 

„Михай Пітей” про видачу 

дозволу на проведення 

розважальних вечорів. 

7 грудня 

1938 р. 

20 грудня 

1938 р. 

3  

144  Справа про розгляд заяви 9 листопада 41  
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товариства німецьких, 

польських дружин 

єпархіальної ради та 

приватних осіб про видачу 

їм дозволу на збір пожертв. 

1938 р. 

17 березня 

1939 р. 

145  Справа про видачу дозволу 

товариству ремісників 

„Двіазда”, товариству 

мисливців та приватним 

особам на проведення 

екскурсій. 

18 жовтня 

1938 р. 

18 березня 

1939 р. 

56  

146  Доповідна записка 

префектури 

Кимпулунгського повіту та 

листування королівського 

намісника з інспекторатом 

поліції про видачу дозволу 

власнику ресторану Ное 

Дрону на проведення 

розважальних ігор. 

3 грудня 

1938 р. 

25 січня 

1939 р. 

5  

147  Заява мешканців про видачу 

їм дозволу працювати по  

професії та документи про 

розгляд цих заяв. 

10 грудня 

1938 р. 

23 червня 

1939 р. 

30  

148  Листування з товариством 

румунського туризму та 

примаріями комун про 

видачу дозволу товариству 

на розклеювання рекламних 

оголошень в курортній 

місцевості. 

18 листопада 

1938 р. 

23 лютого  

1939 р. 

19  

149  Доноси на власників 

магазинів та торгівельно-

ремісничих закладів про 

порушення встановлених 

владою правил торгівлі. 

24 вересня 

1938 р. 

10 березня 

1939 р. 

76  

150  Листування з державними 

закладами про розгляд скарг 

мешканців комун на 

торговців за порушення 

правил торгівлі. 

31 грудня 

1938 р. 

4 січня 

1940 р. 

53  
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151  Справа про розгляд заяви 

власника книжкового 

магазину Шапіто 

Бенджаміна в м. Чернівці 

про видачу йому дозволу на 

закриття магазину в суботні 

дні. 

16 грудня 

1938 р. 

15 червня 

1939 р. 

14  

152  Заява мешканців про видачу 

їм дозволу на експлуатацію 

пивних, торгових та 

промислових підприємств. 

21 вересня 

1938 р. 

18 березня 

1939 р. 

48  

153  Документи (постанова 

королівського намісника, 

листування з префектурою 

Сучавського повіту, 

протоколи) про проведення 

аукціону на здачу в оренду 

порому в комуні Костина. 

16 грудня 

1938 р. 

2 вересня 

1939 р. 

25  

154  Справа про видачу дозволу 

мешканці комуни Солчія 

Кондряну Штефанії на 

розробку піщаного кар’єру. 

20 жовтня 

1938 р. 

21 січня 

1939 р. 

23  

155  Справа про проведення 

аукціону на здачу в оренду 

приміщення під базар в 

комуні Ватра-Дорней. 

2 березня 

1937 р. 

8 березня 

1940 р. 

181  

156  Заява мешканця м. Радауць 

Бозона Аурела про 

продовження договору на 

експлуатацію похоронного 

бюро. 

2 квітня 

1938 р. 

4 лютого 

1939 р. 

11  

157  Справа про проведення 

аукціону на продаж 

утилізаційних речей. 

17 грудня 

1938 р. 

9 лютого 

1940 р. 

60  

158  Листування з квестурою 

поліції м. Чернівці про 

розгляд заяви декана колегії 

адвокатів щодо 

позачергового прийому його 

в поліцію. 

28 грудня 

1938 р. 

23 січня 

1939 р. 

7  
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159  Листування з Міністерством 

культури, освіти та 

префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

затвердження складу 

тимчасової комісії 

єврейської громади комуни 

Вама. 

14 листопада 

1938 р. 

20 січня 

1939 р. 

6  

160  Листування з префектурою 

Сучавського повіту про 

розгляд заяви єврейської 

громади щодо відміни 

рішення намісництва про 

ліквідацію стягнень за забій 

худоби. 

16 грудня 

1938 р. 

16 січня 

1939 р. 

5  

161  Листування з Міністерством 

культури, освіти та 

префектурою Радауцького 

повіту про розгляд заяви 

членів єврейської громади 

щодо усунення тимчасової 

комісії громади. 

7 вересня 

1938 р. 

8 лютого 

1939 р. 

57  

162  Рішення судових інстанцій.  2 вересня 

1938 р. 

15  

163  Справа про розгляд заяви 

примаря комуни Козмень 

про роз’яснення йому  

правил видачі мешканцям 

свідоцтв щодо майнового     

стану. 

7 листопада 

1938 р. 

13 лютого  

1939 р. 

17  

164  Листування з 

адміністративними органами 

Сучавського округу про 

своєчасне надання ними 

статистичних відомостей 

щодо населення 

центральному 

статистичному бюро. 

19 вересня 

1938 р. 

5 серпня 

1939 р. 

30  

165  Документи (заяви, 

листування з примарією       

м. Сучава, протокол 

19 вересня 

1938 р. 

14 січня 

35  
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засідання адвокатів 

юридичного відділу) про 

розгляд колективної заяви 

мешканців м. Сучава щодо 

відміни статуту адміністрації 

маєтків Татарашь та Арень. 

1939 р. 

166  Справа про розгляд заяви 

мешканців Васлауць Коваля 

Георгія та Мельника Йосипа 

про клопотання перед 

інспекторатом праці щодо 

повернення їм свідоцтв про 

закінчення ремісничої 

школи. 

23 грудня 

1938 р. 

21 січня 

1939 р. 

9  

167  Листування з санітарно-

зоотехнічним інспекторатом 

про організацію курсів з 

підготовки кваліфікованих 

ковалів для підковування 

коней. 

8 жовтня 

1938 р. 

24 лютого 

1939 р. 

15  

168  Заяви мешканців м. Чернівці 

Велехорського Доримедонта 

і Мовиляну Іоана про видачу 

їм довідок про наявність 

їхніх документів в канцелярії 

намісництва та отримання 

останнім стипендії з 

бюджету намісництва для 

навчання в м. Парижі. 

25 жовтня 

1938 р. 

10 липня 

1939 р. 

7  

169  Листування з префектурами 

Чернівецького та 

Хотинського повітів про 

висилку за запитом 

Міністерства закордонних  

справ посвідчень щодо 

народження мешканців 

Міхайчука Миколи, Оксани 

та Фрайфельда Зараха. 

21 листопада 

1938 р. 

27 квітня 

1939 р. 

10  

170  Листування з префектурами 

та 8-ю інспекцією залізниць 

про виконання циркуляру 

3 грудня 

1938 р. 

14 грудня 

19  
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інституту щеплень „Доктор 

І.Кантакузіно” щодо надання 

безкоштовних квитків 

постраждалим від укусів 

собак. 

1939 р. 

171  Листування з Міністерством 

охорони здоров’я та 

префектурою Хотинського 

повіту про надання медичної 

допомоги мешканцям від 

укусів скажених тварин. 

13 квітня 

1938 р. 

20 червня 

1939 р. 

8  

172  Повідомлення приватних 

осіб про втрату документів. 

1938 р. 11  

173  Повідомлення примарій про 

наявність посад. 

23 листопада 

1938 р. 

7 грудня 

1938 р. 

7  

174  Колективна заява мешканців 

комуни Пояна Микулій про 

призначення примарем 

мешканця німецької 

національності та 

листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту по 

даному питанню. 

3 грудня 

1938 р. 

3 лютого 

1939 р. 

7  

175  Справа про розгляд заяв 

мешканців щодо прийняття 

їх на роботу. 

15 листопада 

1938 р. 

17 листопада 

1939 р. 

200  

176  Справа про розгляд заяв 

мешканців щодо прийняття 

їх на роботу. 

21 вересня 

1938 р. 

23 січня 

1940 р. 

173  

177  Справа про розгляд заяв 

мешканців щодо прийняття 

їх на роботу. 

11 жовтня 

1938 р. 

4 жовтня 

1939 р. 

149  

178  Справа про розгляд заяв 

мешканців щодо прийняття 

їх на роботу. 

4 листопада 

1938 р. 

14 грудня 

1939 р. 

164  
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179  Листування з Міністерством 

праці, охорони здоров’я та 

соціального забезпечення 

про надання роботи сироті 

Першої Світової війни 

Ревенку Андрію. 

30 грудня 

1938 р. 

9 лютого 

1939 р. 

10  

180  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

розгляд заяви майора 

Лунджану І. щодо 

призначення його на посаду 

примаря. 

18 листопада 

1938 р. 

22 червня 

1939 р. 

17  

181  Заява мешканців про 

прийняття їх на роботу. 

3 жовтня 

1938 р. 

15 липня 

1939 р. 

7  

182  Листування з окружним 

шкільним інспекторатом про 

розгляд заяви учителя 

Кравчук Володимира щодо 

призначення його 

директором школи комуни 

Паладія. 

13 жовтня 

1938 р. 

3 квітня 

1939 р. 

14  

183  Справа про розгляд заяв 

мешканців щодо прийняття 

їх на роботу в 

адміністративні органи. 

30 серпня 

1938 р. 

3 серпня 

1939 р. 

224  

184  Листування з 

електростанцією м. Чернівці 

про розгляд заяви інженера 

Ончул Мірча щодо 

поновлення його на посаді. 

31 грудня 

1938 р. 

14 лютого 

1939 р. 

10  

185  Справа про розгляд заяв 

колишніх службовців 

державних установ щодо 

поновлення їх на посадах. 

16 вересня 

1938 р. 

7 березня 

1939 р. 

40  

186  Заява мешканців комуни про 

прийняття їх на роботу,  

надання матеріальної 

допомоги та відміну рішень 

19 вересня 

1938 р. 

7 червня 

1939 р. 

123  
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шкільним інспекторатом 

щодо їхнього переведення. 

187  Постанова про призначення 

та переведення службовців. 

5 квітня 

1938 р. 

квітень 

1939 р. 

199  

188  Постанова про призначення 

та переведення службовців. 

27 вересень 

1938 р. 

5 травня 

1939 р. 

103  

189  Справа про розгляд заяв 

службовців державних 

закладів щодо їхнього 

переведення. 

19 вересня 

1938 р. 

26 серпня 

1939 р. 

77  

190  Справа про розгляд заяв 

державних службовців щодо 

їхнього переведення та 

поновлення на роботі. 

7 листопада 

1938 р. 

31 травня 

1940 р. 

49  

191  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

управлінням водоканалу в   

м. Бухарест про відрядження 

інженера-консультанта для 

проведення водопроводу в   

м. Чернівці. 

10 грудня 

1938 р. 

30 січня 

1939 р. 

7  

192  Справа про звільнення та 

вихід у відставку державних 

службовців. 

12 жовтня 

1938 р. 

3 серпня 

1939 р. 

21  

193  Листування з 

адміністративними органами 

про розгляд заяв державних 

службовців щодо 

призначення їм пенсії. 

6 вересня 

1938 р. 

13 липня 

1939 р. 

30  

194  Справа про надання 

відпустки кредитору волості 

Башеу Ройбу Василю. 

5 жовтня 

1938 р. 

5 травня 

1939 р. 

20  

194 

”Б” 

 Справа про розгляд заяви 

колишнього шефа поліції в 

м. Хотин Головатюка Іоана 

27 жовтня 

1938 р. 

26 січня 

17  



                                                                          32 

щодо поновлення його на 

роботі. 

1939 р. 

195  Справа про розгляд заяв 

державних службовців щодо 

надання їм відпусток. 

9 листопада 

1938 р. 

29 березня 

1939 р. 

64  

196  Листування з управління 

румунських залізниць про 

звільнення механіків 

Карпінець Володимира, 

Йосипа та Аугустіна 

Рудольфа від перескладання 

іспиту з румунської мови. 

19 вересня 

1938 р. 

28 січня 

1939 р. 

6  

197  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

префектурою Дорохойського 

повіту про видачу 

безкоштовного квитка на 

проїзд залізничним 

транспортом нотарю 

Штефанеску Мануїлу. 

16 грудня 

1938 р. 

4 лютого 

1939 р. 

10  

198  Повідомлення Міністерства 

внутрішніх справ про дозвіл 

Міністерству юстиції 

притягти до судової 

відповідальності нотаря 

комуни Калафіндешть 

Міронеску Дмитра за образу 

короля. 

8 жовтня 

1938 р. 

3  

199  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

переведення нотарів 

Бубузона Михая та 

Паскуцого Костянтина за 

пропаганду ідей 

фашистської організації 

„Гарда де Фієр”. 

1938 р.   

200  Документи (рапорти 

префектів, рішення 

17 вересня 

1938 р. 

51  
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королівського намісника, 

листування з 

адміністративними 

установами) про накладення 

та зняття дисциплінарних 

стягнень з службовців 

адміністративних органів. 

13 квітня 

1939 р. 

201  Формулярні списки 

службовців 

адміністративних органів. 

16 листопада 

1938 р. 

16  

202  Списки службовців 

державних установ 

Сучавського округу. 

19 грудня 

1938 р. 

26 липня 

1939 р. 

82  

203  Пенсійний листок службовця 

Доронюк Елідії. 

не раніше 

1938 р. 

не пізніше 

1940 р. 

2  

204  Справа про виділення коштів 

для надання матеріальної 

допомоги нужденним 

мешканцям та сім’ям 

мобілізованих на військову 

підготовку.  

11 листопада  

1938 р. 

26 червня 

1940 р. 

177  

205  Справа про виділення коштів 

для надання матеріальної 

допомоги нужденним. 

12 вересня 

1938 р. 

4 грудня 

1939 р. 

36  

206  Листування з Міністерством 

охорони здоров’я та 

префектурами Сучавського 

повіту про надання 

допомоги дітям. 

12 листопада 

1938 р. 

31 грудня 

1939 р. 

23  

207  Документи (заяви, доповідні 

записки, видаткові ордери) 

про надання матеріальної 

допомоги нужденним. 

1 листопада 

1938 р. 

27 червня 

1940 р. 

124  

208  Підзвітні документи про 

витрату коштів на надання 

матеріальної допомоги 

державним службовцям. 

5 жовтня 

1938 р. 

28 березня 

1939 р. 

37  
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209  Підзвітні документи про 

витрату коштів на надання 

матеріальної допомоги для 

будівництва церкви. 

8 листопада 

1938 р. 

10 січня 

1939 р. 

16  

210  Підзвітні документи про 

витрату коштів на надання 

матеріальної допомоги 

мешканцям комун для 

переведення дітей до лікарні. 

25 серпня 

1938 р. 

27 березня 

1939 р. 

40  

211  Підзвітні документи про 

витрату коштів на надання 

матеріальної допомоги 

вдовам державних 

службовців та інвалідам 

Першої Світової війни. 

14 серпня 

1938 р. 

9 червня 

1939 р. 

91  

212  Підзвітні документи про 

витрату коштів на надання 

матеріальної допомоги 

мешканцю комуни 

Шербауць Козмею Василю. 

11 лютого 

1938 р. 

25 лютого 

1938 р. 

5  

213  Підзвітні документи про 

витрату коштів на надання 

матеріальної допомоги 

початковим школам 

Чернівецького повіту для 

відкриття їдалень для учнів. 

3 грудня 

1938 р. 

31 березня 

1939 р. 

32  

214  Підзвітні документи про 

витрату коштів на надання 

матеріальної допомоги 

службовцю Григоряну 

Аркадію для навчання в 

технічній школі. 

10 січня 

1939 р. 

15 березня 

1939 р. 

29  

215  Підзвітні документи про 

витрату коштів на надання 

матеріальної допомоги 

державним службовцям, 

студентам та учням. 

8 липня 

1938 р. 

30 березня 

1939 р. 

334  

216  Підзвітні документи на 

виплату допомоги студентам 

та учням. 

31 жовтня 

1938  р. 

4 липня 

1939 р. 

38  
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217  Справа про видачу субсидій 

префектурам та примаріям. 

29 вересня 

1938 р. 

1 вересня 

1939 р. 

30  

218  Видаткові ордери на виплату 

субсидій префектурі 

Чернівецького повіту для 

будівництва аеропортів. 

28 листопада 

1938 р. 

14 березня 

1939 р. 

6  

219  Підзвітні документи на 

видачу субсидії претору 

волості Флондорень Гафенку 

Аростиду для відвідування 

технічних курсів.  

28 листопада 

1938 р. 

11 березня 

1939 р. 

18  

220  Підзвітні документи на 

видачу субсидії редакції 

газети „Нямул роминеск” 

для спорудження пам’ятника 

поету Емінеску Михайлу. 

14 листопада 

1938 р. 

3 січня 

1939 р. 

6  

221  Підзвітні документи на 

видачу матеріальної  

допомоги державним 

службовцям. 

12 січня 

1939 р. 

18 лютого 

1939 р. 

15  

222  Підзвітні документи на 

видачу субсидії судовим 

інстанціям для проведення 

ремонту будівель. 

5 жовтня 

1938 р. 

1 березня 

1939 р. 

80  

223  Підзвітні документи на 

видачу субсидії для 

будівництва церков та шкіл. 

11 травня 

1938 р. 

31 березня 

1939 р. 

52  

224  Підзвітні документи на 

видачу субсидії гарнізону 

комуни Липкань для 

будівництва клубу. 

19 серпня 

1938 р. 

9 листопада 

1939 р. 

8  

225  Підзвітні документи на 

видачу субсидії бібліотеці 

„Ніколає Йорга” в                 

м. Чернівці. 

23 лютого 

1938 р. 

13 березня 

1939 р. 

6  

226  Підзвітні документи на 

видачу субсидії початковій 

школі в м. Сторожинець. 

5 листопада 

1938 р. 

25 листопада 

6  
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1938 р. 

227  Підзвітні документи на 

видачу субсидії благодійним 

товариствам „Сфатул 

фемеск”, „Сочіетатя 

чентрала пентру окротиря 

копіілор ші ингріжіря 

тінерілій” та на господарські 

потреби жіночій 

індустріальній гімназії в         

м. Чернівці. 

6 серпня 

1938 р. 

23 березня 

1939 р. 

72  

228  Підзвітні документи на 

видачу субсидії товариству 

„Аміггіція франко-ромина” в 

м. Чернівці. 

17 лютого 

1938 р. 

24 лютого  

1939 р. 

4  

229  Підзвітні документи на 

видачу субсидії префектурі 

Сторожинецького повіту на 

проведення занять з 

військової підготовки. 

14 жовтня 

1938 р. 

13 лютого 

1939 р. 

18  

230  Підзвітні документи на 

видачу субсидії початковим 

школам Чернівецького та 

Дорохойського повітів для 

проведення ремонту шкіл. 

11 жовтня 

1938 р. 

9 травня 

1939 р. 

27  

231  Підзвітні документи на 

видачу субсидії початковій 

школі в комуні Іорданешть 

для ремонту будівель. 

31 січня 

1939 р. 

16 лютого 

1939 р. 

7  

232  Підзвітні документи на 

видачу субсидії фашистській 

організації „Стража цері”. 

23 лютого 

1939 р. 

14 березня 

1939 р. 

6  

233  Пояснювальні записки до 

кошторисів префектури, 

санітарного відділу, палати 

землеробства та шкіл 

Кимпулунгського повіту. 

29 грудня 

1938 р. 

32  

234  Кошторис витрат 

префектури 

Сторожинецького повіту. 

не раніше 

1938 р. 

не пізніше 

1  
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1940 р. 

235  Штатний розклад 

службовців ветеринарного 

відділу Хотинського повіту. 

не раніше 

1938 р. 

не пізніше 

1940 р. 

1  

236  Протоколи перевірки 

касових звітів та 

канцелярської документації 

комун. 

3 травня 

1938 р. 

6 травня 

1938 р. 

7  

237  Доповідна записки 

фінансового інспектора про 

результати обстеження 

фінансової діяльності 

Кимпулунгського 

фінансового управління. 

21 листопада 

1938 р. 

25 січня 

1939 р. 

6  

238  Бюджет примарії м. Дорохой 

на 1938-1939 р. 

4 жовтня 

1938 р. 

42  

239  Проект бюджету на         

1938-1939 р.   

1938 р. 

1939 р. 

10  

240  Проект бюджету на         

1938-1939 р. 

1938 р. 

1939 р. 

6  

241  Справа про затвердження 

бюджету примарії комуни 

Вижничоара на                

1938-1939 р. 

31 березня 

1938 р. 

29 листопада 

1939 р. 

67  

242  Постанова примаря                 

м. Дорохой про 

затвердження зміни 

бюджету примарії на       

1938-1939 р. Бюджет 

примарії на 1938-1939 р. 

3 листопада 

1938 р. 

24 листопада 

1938 р. 

19  

243  Листування з Міністерством 

фінансів про включення в 

бюджет префектури 

Хотинського повіту на       

1938-1939 р. суми 

несплачених боргів управі 

постачання Бессарабського 

повіту. 

22 липня 

1937 р. 

14 червня 

1939 р. 

66  

244  Листування з примарією 

комуни Садгора про 

29 грудня 

1938 р. 

9  
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включення в бюджет 

примарії коштів 

невиплачених товариству 

„Каса де економіе” в                  

м. Чернівці. 

20 квітня 

1939 р. 

245  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ про 

відкриття кредитів 

директорами шкіл для 

оплати за оренду ними 

приміщень для особистого 

користування.  

13 серпня 

1938 р. 

21 листопада 

1939 р. 

46  

246  Справа про затвердження 

зміни бюджету примарії        

м. Радауць на 1938-1939 р. 

5 серпня 

1938 р. 

16 листопада 

1938 р. 

43  

247  Справа про затвердження 

зміни бюджету на              

1938-1939 р. 

18 листопада 

1938 р. 

14 грудня 

1938 р. 

22  

248  Фінансовий звіт 

намісництва. 

не раніше 

1938 р. 

не пізніше 

1940 р. 

3  

249  Фінансовий звіт 

намісництва. 

не раніше 

1938 р. 

не пізніше 

1940 р. 

16  

250  Фінансовий звіт префектури 

Радауцького повіту станом 

на 13 серпня 1938 р. 

28 жовтня 

1938 р. 

16 листопада 

1938 р. 

6  

251  Фінансові звіти префектур 

повітів Сучавського округу. 

16 листопада 

1938 р. 

22 липня 

1940 р. 

29  

252  Фінансовий звіт префектури 

Радауцького повіту за     

1938 р. 

4 вересня 

1938 р. 

10  

253  Фінансовий звіт префектури 

Сучавського повіту за період 

1938 р. 

1939 р. 

3  
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з 1 квітня по 13 серпня 

1938 р. 

254  Фінансовий звіт примарії         

м. Дорохой за період з 1 

квітня по 31 жовтня 1938 р. 

листопад 

1938 р. 

6  

255  Фінансовий звіт 

Дорохойського фінансового 

управління за 1938-1939 р. 

14 грудня 

1938 р. 

2  

256  Фінансовий звіт Сучавського 

фінансового управління за 

період з 1 квітня по 10 

грудня 1938 р. 

14 грудня 

1938 р. 

3  

257  Звіт фінансового управління 

Радауцького повіту за         

1938-1939 р. 

28 лютого 

1938 р. 

8  

258  Фінансові звіти фінансових 

управлінь Сучавського 

округу. 

11 серпня 

1938 р. 

5 січня 

1939 р. 

76  

259  Фінансові звіти фінансових 

управлінь Сучавського та 

Радауцького повітів за        

1938-1939 р. 

1938 р. 

1939 р. 

64  

260  Документи (директивні 

вказівки, доповідні записки, 

видаткові ордери) по 

виконанню бюджету за         

1940 р.  

21 грудня 

1938 р. 

27 червня 

1940 р. 

227  

261  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про фінансову 

діяльність та виконання 

бюджету. 

13 вересня 

1938 р. 

21 вересня 

1939 р. 

150  

262  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про фінансову 

діяльність та виконання 

бюджету. 

4 червня 

1938 р. 

18 червня 

1940 р. 

230  

263  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про фінансову 

1 листопада 

1938 р. 

19 червня 

245  
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діяльність та виконання 

бюджету. 

1940 р. 

264  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про фінансову 

діяльність та виконання 

бюджету. 

29 вересня 

1938 р. 

10 лютого 

1940 р. 

226  

265  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про фінансову 

діяльність та виконання 

бюджету. 

20 травня 

1938 р. 

8 квітня 

1940 р. 

242  

266  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про фінансову 

діяльність та виконання 

бюджету. 

10 вересня 

1938 р. 

30 травня 

1940 р. 

177  

267  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ, 

примаріями м. Ватра-Дорней 

та депозитним банком в       

м. Бухарест про 

продовження терміну 

повернення позики. 

27 вересня 

1938 р. 

19 травня 

1939 р. 

43  

268  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

нагородження мешканця 

комуни Динауць Кирилюка 

Георгія за передачу 

жандармському посту 

знайдених старовинних 

монет. 

16 грудня 

1938 р. 

16 січня 

1939 р. 

5  

269  Справа про розгляд заяви 

колишнього примаря комуни 

Аврамень Градінару Тоадера 

про виплату примарією 

коштів отриманих при здачі 

фінансової звітності. 

31 грудня 

1938 р. 

31 травня 

1939 р. 

13  

270  Листування з примаріями 

комун про виплату боргів 

управлінням пошти та 

25 листопада 

1938 р. 

12 грудня 

107  
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телеграфів. 1939 р. 

271  Копія наказу Міністерства 

внутрішніх справ про 

порядок виплати відрядних 

службовцям пожежної 

охорони та листування з 

комендантом воєнізованої 

охорони по даному питанню. 

31 грудня 

1938 р. 

23 січня 

1939 р. 

7  

272  Постанова про відкриття 

додаткових кредитів для 

оплати відрядних 

комендантам, жандармерії, 

для транспортування лісу та 

будівництва спортивних 

майданчиків.  

10 жовтня 

1938 р. 

31 січня 

1939 р. 

27  

273  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

технічному персоналу 

намісництва. 

21 жовтня 

1938 р. 

31 березня 

1939 р. 

98  

274  Підзвітні документи на 

виплату відрядних 

коменданту жандармського 

легіону м. Чернівці Ізопеску 

Модесту. 

1938 р. 

1939 р. 

42  

275  Відомості та видаткові 

ордери на виплату надбавок 

за квартиру та освітлення 

генеральному секретарю 

округу Сучава Черкаському 

Емануїлу. 

17 грудня 

1938 р. 

20 березня 

1939 р. 

18  

276  Відомості та видаткові 

ордери на виплату надбавок 

за квартиру та освітлення 

генеральному 

адміністративному 

інспектору Авраму Дмитру. 

19 грудня 

1938 р. 

20 березня 

1939 р. 

21  

277  Відомості та видаткові 

ордери на виплату надбавок 

за квартиру та освітлення 

службовцю Черкаському 

Еммануїлу. 

21 жовтня 

1938 р. 

20 березня 

1939 р. 

29  
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278  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям 

адміністративних органів. 

16 серпня 

1938 р. 

23 січня 

1939 р. 

208  

279  Відомості на виплату 

відрядних службовцям 

префектур, примарій та 

жандармерії. 

22 вересня 

1938 р. 

29 листопада 

1939 р. 

808  

280  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

субпрефекту Хотинського 

повіту Вартирі Валерію. 

31 серпня 

1938 р. 

20 березня 

1939 р. 

31  

281  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

префектур. 

31 серпня 

1938 р. 

31 березня 

1939 р. 

130  

282  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних субпрефекту 

Соколяну Дмитру та 

повітовому інспектору 

Димитрюку Соколяну. 

21 жовтня 

1938 р. 

20 березня 

1939 р. 

49  

283  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

префекту Сторожинецького 

повіту. 

17 серпня 

1938 р. 

14 березня 

1939 р. 

26  

284  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

шефу дорожнього відділу 

префектури 

Сторожинецького повіту 

Флорештяну Дмитру. 

1 листопада 

1938 р. 

21 березня 

1939 р. 

19  

285  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

та надбавок службовцям 

дорожнього відділу 

префектури 

Кимпулунгського повіту. 

24 серпня 

1938 р. 

20 березня 

1939 р. 

42  

286  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

службовцям дорожнього 

8 липня 

1938 р. 

31 березня 

41  



                                                                          43 

відділу префектури 

Кимпулунгського повіту. 

1939 р. 

287  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

службовцям дорожнього 

відділу префектури 

Сторожинецького повіту. 

19 серпня 

1938 р. 

21 березня 

1939 р. 

93  

288  Підзвітні документи та 

відомості на виплату 

відрядних префекту 

Чернівецького повіту 

Теодеску Г. 

31 жовтня 

1938 р. 

20 березня 

1939 р. 

34  

289  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

префектури Чернівецького 

повіту. 

18 жовтня 

1938 р. 

12 грудня 

1938 р. 

37  

290  Підзвітні документи на 

виплату відрядних 

службовцям префектури 

Чернівецького повіту. 

24 серпня 

1938 р. 

31 березня 

1939 р. 

94  

291  Підзвітні документи на 

виплату відрядних преторам 

волостей. 

1 червня 

1938 р. 

31 березня 

1939 р. 

184  

292  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

службовцям претур. 

11 серпня 

1938 р. 

31 березня 

1939 р. 

233  

293  Підзвітні документи до 

відомостей на виплату 

відрядних преторам. 

19 серпня 

1938 р. 

20 березня 

1939 р. 

37  

294  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

претур Дорохойського 

повіту. 

11 серпня 

1938 р. 

13 березня 

1939 р. 

324  

295  Відомості на виплату 

зарплати та відрядних 

службовцям телефонних 

станцій Чернівецького 

2 липня 

1938 р. 

20 березня 

1939 р. 

126  
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повіту. 

296  Відомості та підзвітні 

документи на виплату 

зарплати лікарю примарії        

м. Чернівці Джоржеску 

Василю 

24 серпня 

1938 р. 

28 березня 

1939 р. 

58  

297  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцю 

водокачки в комуні 

Хрещатик Федаку 

Володимиру. 

14 липня 

1938 р. 

31 березня 

1939 р. 

92  

298  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

державних установ. 

15 жовтня 

1938 р. 

19 червня 

1940 р. 

184  

299  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

гонорарів адвокатам. 

8 липня 

1938 р. 

22 березня 

1939 р. 

31  

300  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ, 

фінансовими управліннями, 

судовими установами про 

стягнення коштів з зарплати 

службовців для виплати 

боргів. 

19 листопада 

1938 р. 

7 березня 

1940 р. 

185  

301  Справа про проведення 

стягнень коштів з зарплати 

службовців  для погашення 

боргів. 

21 жовтня 

1938 р. 

21 січня 

1939 р. 

38  

302  Справа про створення при 

префектурах комісій з 

прийому будівельних робіт 

та  призначення членів цих 

комісій. 

24 вересня 

1938 р. 

7 березня 

1939 р. 

24  

303  Листування з Міністерством 

праці, охорони здоров’я, 

соціального забезпечення та 

санітарним інспекторатом   

м. Чернівці про складання 

10 грудня 

1938 р. 

14 лютого 

1939 р. 

10  
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кошторисів по витратам на 

ремонт лікарень. 

304  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

затвердження проекту та 

кошторису на будівництво 

комунальної лазні в комуні 

Капу-Кимпулуй. 

2 вересня 

1938 р. 

23 вересня 

1939 р. 

30  

305  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

повітової дороги Стаучень-

Козмень. 

28 вересня 

1938 р. 

25 січня 

1939 р. 

104  

306  Справа про проведення 

ремонту державної дороги 

Хотин-Бричень-Єдинці. 

20 жовтня 

1938 р. 

4 березня 

1940 р. 

44  

307  Справа про виділення коштів 

на будівництво доріг, мостів 

та шкільних будівель. 

24 серпня 

1938 р. 

11 березня 

1940 р. 

306  

308  Документи (кошториси, 

протоколи, доповідні 

записки) про витрату коштів 

на проведення робіт по 

будівництву та ремонту 

доріг та мостів.     

11 жовтня 

1938 р. 

26 червня 

1940 р. 

133  

309  Документи (кошториси, 

протоколи, доповідні 

записки) про витрату коштів 

на проведення робіт по 

будівництву та ремонту 

доріг та мостів.     

1 жовтня 

1938 р. 

26 червня 

1940 р. 

225  

310  Кошторис та протокол 

прийому робіт з доставки 

гравію для покриття 

повітової дороги Козмень-

Валева.  

11 жовтня 

1938 р. 

20 січня 

1939 р. 

41  

311  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

будівництво, ремонт мостів, 

28 жовтня 

1938 р. 

9 травня 

178  
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доріг та будівель. 1940 р. 

312  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

будівництво та ремонт 

мостів, доріг та будівель 

Сучавського округу. 

12 листопада 

1938 р. 

12 липня 

1939 р. 

181  

313  Документи (кошториси 

видаткові ордери, 

протоколи) про  прийом 

робіт з проведення 

телефонного зв’язку в 

Хотинській волості. 

23 грудня 

1938 р. 

15 травня 

1939 р. 

62  

314  Кошториси та видаткові 

ордери на проведення робіт з 

ремонту мостів через річки 

Прут та Путила. 

12 листопада 

1938 р. 

25 травня 

1939 р. 

64  

315  Кошториси та видаткові 

ордери на проведення робіт з 

ремонту дороги Дорохой-

Герца.  

11 серпня 

1938 р. 

31 травня 

1939 р. 

127  

316  План та кошторис витрат 

коштів на проведення робіт з 

встановлення  каналізації в 

м. Сулиця. 

8 серпня 

1938 р. 

30  

317  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

встановлення телефонного 

зв’язку між комунами Гура-

Гуморулуй та Пояна-

Микулуй. 

11 серпня 

1938 р. 

31 липня 

1939 р. 

156  

318  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

благоустрій комунальної 

дороги Раранча-Колонія-

Буч-Ракитна. 

листопад 

1938 р. 

9 січня 

1939 р. 

74  

319  Підзвітні документи про 

витрату коштів на придбання 

обладнання для утримання 

комунальних доріг 

Чернівецького та 

Радауцького повіту. 

17 жовтня 

1938 р. 

8 серпня 

1939 р. 

39  
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320  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

проведення робіт з ремонту 

повітової дороги Гура-

Гуморулуй-Пояна-Микулуй. 

14 листопада 

1938 р. 

22 лютого 

1939 р. 

34  

321  Підзвітні документи про 

витрату коштів на прийом 

робіт з покриття щебенем 

повітових доріг Бояни-

Слобозія-Раранча, Козмень-

Валева та ремонту мостів. 

24 серпня 

1938 р. 

14 березня 

1939 р. 

50  

322  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт 

шосейних доріг та мостів в 

комуні Станешть-де-Жос. 

14 липня 

1938 р. 

2 листопада 

1938 р. 

10  

323  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

проведення ремонту мосту 

на шосейній дорозі Чернівці-

Біла-Ревна-Бордей, надання 

матеріальної допомоги 

студентам та державним 

службовцям. 

9 серпня 

1938 р. 

31 травня 

1939 р. 

594  

324  Список проведених 

аукціонів з продажу підрядів 

на доставку матеріалів для 

будівництва та ремонту 

шосейних доріг і мостів. 

7 грудня 

1938 р. 

30 серпня 

1939 р. 

19  

325  Листування з генеральним 

прокурором м. Чернівці про 

відкриття кредиту для 

оформлення кімнати 

побачень у в’язниці. 

30 грудня 

1938 р. 

23 січня 

1939 р. 

4  

326  Листування з державним 

секретаріатом пропаганди 

про виплату примаріям 

комун заборгованості за 

опублікування оголошень в 

газетах. 

3 грудня 

1938 р. 

15 вересня 

1939 р. 

22  

327  Листування з примарією       

м. Чернівці про укладання 

1 вересня 

1938 р. 

24  
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трудового договору з 

архітектором Донсаудом 

Ернестом. 

25 травня 

1939 р. 

328  Підзвітні документи по 

адміністративно-

господарським витратам 

жандармського легіону в       

м. Чернівці. 

9 липня 

1938 р. 

14 червня 

1939 р. 

238  

329  Підзвітні документи про 

витрату коштів на сплату за 

приміщення, яке займає 

жандармський легіон в         

м. Кимпулунг. 

12 серпня 

1938 р. 

21 березня 

1939 р. 

61  

330  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт 

будівлі жандармського 

легіону в м. Дорохой. 

14 січня 

1938 р. 

3 червня 

1939 р. 

26  

331  Підзвітні документи про 

витрату коштів на підписку 

журналу „Антигаз”. 

13 серпня 

1938 р. 

31 березня 

1939 р. 

58  

332  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби 

дорожнього відділу 

префектури Чернівецького 

повіту. 

9 вересня 

1938 р. 

21 березня 

1939 р. 

41  

333  Підзвітні документи про 

витрату коштів на придбання 

художньої літератури 

префектурою 

Кимпулунгського повіту. 

23 серпня 

1938 р. 

27 березня 

1939 р. 

34  

334  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби 

префектури 

Сторожинецького повіту. 

17 січня 

1938 р. 

8 лютого 

1939 р. 

6  

335  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби 

префектури 

22 грудня 

1938 р. 

25 лютого 

1939 р. 

9  
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Сторожинецького повіту. 

336  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби 

префектури 

Сторожинецького повіту. 

20 серпня 

1938 р. 

21 березня 

1939 р. 

67  

337  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт 

друкарських машин 

префектури Сучавського 

повіту. 

17 липня 

1938 р. 

15 березня 

1939 р. 

7  

338  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виписку 

енциклопедії для префектури 

Сучавського повіту. 

13 липня 

1938 р. 

3 березня 

1939 р. 

29  

339  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби 

префектур. 

15 березня 

1938 р. 

21 червня 

1939 р. 

8  

340  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-

господарські потреби 

префектур та претур. 

20 серпня 

1938 р. 

2 червня 

1939 р.58 

689  

341  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби 

префектур. 

11 жовтня 

1938 р. 

21 березня 

1939 р. 

58  

342  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт 

будівлі претури волості 

Вижниця. 

12 серпня 

1938 р. 

3 листопада 

1939 р. 

21  

343  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби 

претур. 

20 травня 

1938 р. 

30 березня 

1939 р. 

183  

344  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби 

судових інстанцій 

Сторожинецького повіту. 

8 жовтня 

1938 р. 

27 березня 

1939 р. 

60  
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345  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

встановлення телефонного 

зв’язку в змішаному суді 

комуни Козмень. 

31 жовтня 

1938 р. 

13 травня 

1939 р. 

46  

346  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

утримання розплідника, що 

належить намісництву. 

22 вересня 

1938 р. 

15 квітня 

1939 р. 

130  

347  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби. 

23 вересня 

1938 р. 

27 березня 

1939 р. 

228  

348  Видаткові ордери на сплату 

за виписку журналу 

„Пандектеле септемінале 

Букурешть” префектурою 

Сучавського повіту. 

30 вересня 

1938 р. 

30 січня 

1939 р. 

14  

349  Кошторис на витрату коштів 

для проведення робіт з 

ремонту будівлі військового 

трибуналу в м. Чернівці та 

видаткові ордери на сплату 

виконаних робіт. 

12 серпня 

1938 р. 

21 листопада 

1939 р. 

22  

350  Пропозиція фірм „Радіо-

Селектив” та „Імперіал-

Мотор” про придбання 

друкарських та вантажних 

машин. 

30 вересня 

1938 р. 

3 грудня 

1938 р. 

24  

351  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-

господарські потреби. 

19 серпня 

1938 р. 

21 листопада 

1938 р. 

8  

352  Підзвітні документи про 

витрату коштів на придбання 

та ремонт друкарських 

машинок. 

22 вересня 

1938 р. 

24 березня 

1939 р. 

65  

353  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт 

компресора. 

січень 

1938 р. 

17 лютого 

1940 р. 

18  
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354  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби. 

22 вересня 

1938 р. 

23 березня 

1939 р. 

74  

355  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби. 

5 листопада 

1938 р. 

7 грудня 

1938 р. 

10  

356  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби. 

10 листопада 

1938 р. 

13 березня 

1939 р. 

104  

357  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративні потреби. 

12 грудня 

1938 р. 

25 лютого 

1939 р. 

27  

358  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби. 

25 червня 

1938 р. 

31 березня 

1939 р. 

9  

359  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби. 

3 грудня 

1938 р. 

7 грудня 

1938 р. 

8  

360  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-

господарські потреби. 

21 квітня 

1938 р. 

29 листопада 

1939 р. 

431  

361  Підзвітні документи про 

витрату коштів на відправку 

кореспонденції. 

21 вересня 

1938 р. 

січень 

1939 р. 

128  

362  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

канцелярське приладдя для  

Чернівецького та 

Радауцького повітів. 

27 червня 

1938 р. 

31 березня 

1939 р. 

250  

363  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

канцелярське приладдя для 

префектури Радауцького 

12 квітня 

1938 р. 

15 серпня 

1939 р. 

23  
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повіту. 

364  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

канцелярське приладдя. 

26 серпня 

1938 р. 

31 березня 

1939 р. 

191  

365  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

канцелярське приладдя для 

префектур та претур. 

27 червня 

1938 р. 

31 березня 

1939 р. 

58  

366  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

канцелярське приладдя для 

префектури 

Сторожинецького повіту. 

2 травня 

1938 р. 

7 грудня 

1938 р. 

29  

367  Документи (кошториси, 

доповідні записки, видаткові 

ордери) про 

адміністративно-

господарські витрати. 

1 липня 

1938 р. 

18 травня 

1939 р. 

281  

368  Документи (рішення, 

протоколи, доповідні 

записки, видаткові ордери) 

про адміністративно-

господарські витрати. 

6 вересня 

1938 р. 

20 квітня 

1940 р. 

163  

369  Документи (рішення, 

протоколи, доповідні 

записки, листування) про 

адміністративно-

господарські витрати. 

21 січня 

1939 р. 

27 червня 

1940 р. 

178  

370  Документи (протоколи, 

доповідні записки, видаткові 

ордери) про 

адміністративно-

господарські витрати. 

1 липня 

1938 р. 

26 червня 

1940 р. 

313  

371  Документи (рішення, 

протоколи, доповідні 

записки, видаткові ордери) 

про адміністративно-

господарські витрати. 

28 липня 

1938 р. 

10 вересня 

1940 р. 

204  

372  Рапорти префектів повітів 

про необхідність 

30 грудня 

1938 р. 

33  
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канцелярського приладдя 

для відділів. 

27 січня 

1939 р. 

373  Інвентарні описи рухомого 

майна намісництва. 

1938 р. 

1940 р. 

57  

374  Реєстр реєстрації вхідних та 

вихідних документів. 

5 вересня 

1938 р. 

27 жовтня 

1938 р. 

15  

                      1939 р.        

375  Рапорт префекта 

Хотинського повіту про 

політичний настрій 

населення, діяльність 

політичних партій та 

організацій, економічний, 

соціальний та санітарний 

стан повіту. 

1939 р. 11  

376  Рапорт Кимпулунгського 

жандармського легіону про 

незадоволення робітників 

рудних кар’єрів „Аршіпол” 

та „Терезія” в зв’язку з 

припиненням робіт та 

звільнення робітників. 

28 березня 

1939 р. 

5 квітня 

1939 р. 

4  

377  Доповідна записка 

адміністративного 

інспектора Хотинського 

повіту про незадоволення 

населення в зв’язку з 

експлуатацією особистих 

ділянок приватними 

особами.  

28 січня 

1939 р. 

20 березня 

1939 р. 

7  

378  Рапорт окружного 

жандармського інспекторату 

про незадоволення серед 

населення комуни Аврамень 

за відмову власника лісової 

ділянки Ісогіку Миколи в 

продажі їм палива. 

24 лютого  

1939 р. 

3  

379  Телеграма адміністратора 

помістя Татарашень в комуні 

22 квітня 

1939 р. 

3  
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Мирянка, доповідна записка 

префекта Дорохойського 

повіту  та рапорт легіону 

жандармерії про вживання 

заходів щодо селян комуни 

Татарашень за оранку 

поміщицьких земель. 

28 квітня 

1939 р. 

380  Донос інспектора поліції про 

публічне висловлення 

мешканця м. Чернівці Бюна 

Отто щодо продажу 

Румунської держави 

Німеччині міністром 

Гафенку. 

27 квітня 

1939 р. 

1  

381 

”А” 

 Повідомлення префекта 

Хотинського повіту про 

арешт мешканця м. Хотин 

Неймана Давида 

підозрюваного в 

комуністичній діяльності. 

1939 р. 1  

381 

”Б” 

 Листування з інспектором 

жандармського полку в        

м. Хотин про переведення з 

прикордонної зони старшого 

фельдфебеля Енуре за 

зустріч радянсько-

румунської комісії букетом 

червоних квітів. 

1939 р.   

382  Запит квестури поліції в       

м. Чернівці про можливість 

поширення карти Європи 

виданої в м. Брашев з чітко 

вираженим кордоном між 

Українською республікою та 

рештою території 

Радянського Союзу. 

1939 р. 1  

383  Розпорядження префектурам 

Сучавського округу, 

примарії м. Чернівці, 

університету та Митрополії 

Буковини про організацію 

1939 р. 21  
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прийому членів молодіжної 

фашистської організації 

„Гітлер югенд”. Програма 

урочистого прийому. 

384  Циркуляр Міністерства 

внутрішніх справ примаріям 

про надання допомоги 

молодіжній фашистсько-

монархічній організації 

„Стража цері” для 

організації свята на честь 

висадки дерев. Протокол 

проведення святкування 

товариством „Росінетул 

Молдавей” в комуні 

Милянка. 

1939 р.   

385  Місячні звіти про діяльність 

комендантів молодіжної 

фашистсько-монархічної 

організації „Стража цері” 

Сучавського округу. 

1939 р. 34  

386  Справа про спостереження 

за діяльністю молодіжної 

фашистсько-монархічної 

організації „Стража цері” по 

Сучавському округу. 

1939 р. 266  

387  Документи про прийом 

бажаючих в фашистсько-

монархічну організацію 

„Фронт національного 

відродження ”. 

1939 р. 46  

388  Повідомлення голови ради 

міністрів про призначення 

Флондора Георгія членом 

керуючого органу 

фашистсько-монархічної 

організації „Директорат 

фронту національного 

відродження ”. 

1939 р. 1  

389  Повідомлення головам та 

членам синдикатів, 

1939 р 68  
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плантаторам, архітекторам 

та державним службовцям 

про зарахування їх до лав 

членів фашистської 

організації                     

„Фронт національного 

відродження ”.  

390  Телеграми корпорації 

робітників текстильної 

промисловості на ім’я 

королівського намісника з 

протестом про призначення 

голови палати праці              

м. Чернівці Молдовану 

Дмитра, секретарем 

фашистської організації 

„Фронт національного 

відродження ”.   

1939 р. 4  

391  Лист голови товариства 

інвалідів, сиріт та вдів війни 

в м. Радауць про складання 

примаріями списків 

інвалідів, сиріт та                

вдів бажаючих записатись              

в фашистсько-монархічну 

організацію                      

„Фронт національного 

відродження ”. 

1939 р. 4  

392  Колективна заява мешканців 

м. Хотин про відсторонення 

від роботи вчительки 

гімназії „Юлія Хаждеу” 

Рихлицьку К. за утиски дітей 

румунської національності 

та за відмову від участі в 

фашистській організації 

„Стража цері”. 

1939 р 3  

393  Заява редактора газети 

„Дойче Тагеспост” в            

м. Чернівці, членів 

політичної партії „Титул 

1939 р. 25  
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центру царе” в комуні 

Негостина, колишнього 

голови української 

селянської партії Румунії 

Кракалія Костянтина про 

зарахування їх в лави                                                               

фашистсько-монархічної 

організації                       

„Фронт національного 

відродження ”. 

394  Заява священика                      

с. Грушевіча Плачінта Іоана 

про повторне зарахування 

його сина Плачінта Анатолія 

в ліцей „Мареле Воєвод 

Михай” в зв’язку з його 

виключенням за участь у 

діяльності фашистської 

організації „Гарде де фір”. 

1939 р. 2  

395  Заяви державних службовців 

та приватних осіб про 

зарахування їх в лави 

фашистської організації 

„Фронт національного 

відродження ”. 

1939 р. 9  

396  Листування з жандармським 

легіоном в м. Радауць про 

розгляд заяви 

„залізногвардійського” 

інструктора Петраучану 

Мирона про відмову від 

політичної діяльності. 

1939 р. 6  

397  Заява Бештя Георгія про 

відмову від діяльності в 

політичних партіях та 

включення його в склад 

фашистської організації 

„Фронт національного 

відродження ”. 

1939 р. 2  

398  Списки керівників 

фашистсько-монархічної 

1939 р. 12  



                                                                          58 

організації „Стража цері” 

при навчальних закладах      

м. Чернівці. 

399  Протоколи обстеження 

ресторанів Заянца Петра та 

Таубера Михея в зв’язку з 

надходженням доносів про 

проведення в них 

відвідувачами українсько-

націоналістичної 

пропаганди. 

1939 р. 5  

400  Повідомлення інспекторату 

поліції намісництва про 

проведення конференції 

членів товариства 

українських жінок „Жіноча 

громада” в м. Чернівці. 

1939 р. 1  

401  Справа про накладення 

штрафу на мешканців 

магазинів Готесмана 

Симона, Раниша Лейба та 

Готельмана Генріха за 

відмову розмовляти 

румунською мовою. 

9 січня 

1939 р. 

17 січня 

1939 р. 

10  

402  Справа про накладення 

стягнення на мешканця 

комуни Заставна Фріш-Лінг 

Рубіна за відмову 

розмовляти румунською 

мовою. 

5 січня 

1939 р. 

9 лютого 

1939 р. 

7  

403  Доповідна записка шефа 

адміністративного відділу 

про порушення комерсантом 

Розенблатом Якобом закону 

розмовляти іншими мовами 

крім румунської. 

25 січня 

1939 р. 

6 лютого 

1939 р. 

4  

404  Повідомлення про видачу 

дозволу  Міністерством 

юстиції претору волості 

Босанча Якимчуку Іоану на 

румунізацію прізвища.  

20 червня 

1939 р. 

2  
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405  Повідомлення фінансового 

відділу намісництва про 

видачу дозволу 

Міністерством внутрішніх 

справ службовцю 

префектури 

Кимпулунгського повіту  

Андрюку Панкратію на 

румунізацію прізвища на 

Андрееску. 

5 травня 

1939 р. 

1  

406  Донос шкільного ревізора 

Чернівецького повіту про 

організацію в комуні Бояни  

з сільським населенням 

занять румунського 

монархо-націоналістичного 

та релігійного характеру. 

26 січня 

1939 р. 

2  

407  Записка префектури 

Сторожинецького повіту по 

справі нотаря комуни Бахна 

Дебрела Симеона, який 

складав мешканцям заяви 

про введення української 

мови в школах для дітей 

української національності. 

28 березня 

1939 р. 

1  

408  Заява вчительки м. Ватра-

Дорней Драгон Ашан про 

зняття з неї дисциплінарного 

стягнення накладеного за не 

одягнення румунського 

національного костюму на 

конференцію. 

21 січня 

1939 р. 

28 січня 

1939 р. 

6  

409  Повідомлення 

жандармського легіону        

м. Чернівці про постійне 

отримання мешканкою 

комуни Вадул-Ніструлуй 

Маросяк Катериною 

американських доларів. 

1 квітня 

1939 р. 

17 квітня 

1939 р. 

3  

410  Королівський декрет про 

призначення землевласників 

11 квітня 

1939 р. 

16  
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в повітові 

сільськогосподарські палати. 

24 квітня 

1939 р. 

411  Директивна вказівка 

Міністерства внутрішніх 

справ про відправку в село 

Іджешть студентської 

королівської групи 

товариства „Прінчіпел 

Карол” для підняття 

низького культурного рівня 

села. 

26 червня 

1939 р. 

4  

412  Директивна вказівка 

Міністерства внутрішніх 

справ та циркуляри 

королівського намісника 

префектурам, інспектору та 

квестури поліції м. Чернівці 

про заборону театральної 

постановки „Згриб 

цуроайка”. 

25 лютого 

1939 р. 

30 березня 

1939 р. 

7  

413  Директивна вказівка 

Міністерства культури та 

мистецтва про заборону 

директорам театрів, 

власникам залів для 

спектаклів виконувати 

королівський гімн на 

несправних інструментах. 

16 січня 

1939 р. 

1  

414  Директивна вказівка 

Міністерства юстиції про 

порядок стягнення податків 

для організації реєстру 

реєстрації нерухомого 

майна. 

4 квітня 

1939 р. 

27 серпня 

1939 р. 

23  

415  Директивна вказівка та 

оголошення Міністерства 

економіки про порядок 

проведення аукціону на 

здачу в експлуатацію 

кар’єрів. 

30 березня 

1939 р. 

13 квітня 

1939 р. 

8  

416  Директивна вказівка 19 квітня 3  
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Міністерства громадських 

робіт та комунікацій про 

заборону перевезення 

автомобілями приватної 

кореспонденції та посилок. 

1939 р. 

25 квітня 

1939 р. 

417  Директивна вказівка 

Міністерства громадських 

робіт та комунікацій про 

порядок видачі дозволів 

власникам автомобілів на 

перевезення товарів. 

17 січня 

1939 р. 

7 березня 

1939 р. 

15  

418  Директивна вказівка 

статистичного бюро про 

порядок підвищення в ранзі 

службовців статистичних 

відділів. 

10 лютого 

1939 р. 

30 березня 

1939 р. 

15  

419  Циркуляр префектурам 

Сучавського округу про 

порядок видачі дозволів на 

проведення любительських 

спектаклів. 

29 квітня 

1939 р. 

13 червня 

1939 р. 

7  

420  Циркуляр адміністративним 

та поліцейським органам 

округу Сучава про 

виконання рішення 

департаменту культів та 

мистецтва щодо порядку 

видачі дозволу релігійним 

товариствам та молитовним 

будинкам на 

функціонування. 

1939 р.   

421  Циркуляр Міністерства 

внутрішніх справ 

інспекторату поліції про 

надання генеральній 

дирекції поліції на розгляд 

заяв про створення 

угорських товариств.  

25 січня 

1939 р. 

  

422  Циркуляр Міністерства 

внутрішніх справ про 

заборону примарям міст та 

24 квітня 

1939 р. 

26 квітня 

3  



                                                                          62 

сільських комун на 

додаткову організацію 

комунальних поліцейських 

органів. 

1939 р. 

423  Циркуляр Міністерства 

внутрішніх справ про 

ознайомлення місцевих 

адміністративних органів з 

законом, що передбачає 

обов’язкове затвердження 

керівниками підприємств 

результатів проведених ними 

аукціонів. 

31 липня 

1939 р. 

3 листопада 

1939 р. 

9  

424  Циркуляр Міністерства 

внутрішніх справ та 

листування з примаріями 

про організацію підприємств 

комунального господарства. 

24 квітня 

1939 р. 

18 вересня 

1939 р. 

17  

425  Циркуляр префектам повітів 

Сучавського округу та 

відношення королівського 

намісника округу Бучедшь 

про співробітництво у 

видаваному ним журналі з 

підведення підсумків 

результатів введення в дію 

нових адміністративних 

законів. 

4 травня 

1939 р. 

13 червня 

1939 р. 

10  

426  Відношення Міністерства 

юстиції про роз'яснення 

судовим виконавцям 

застосування на Буковині 

законодавства старого 

королівства. 

30 березня 

1939 р. 

4 травня 

1939 р. 

2  

427  Циркуляр Міністерства 

внутрішніх справ 

адміністративній владі про 

затвердження продажу 

будівельних матеріалів 

відповідно до рішення 

Міністерства землеробства 

9 травня 

1939 р. 

9  
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та державного майна. 

428  Інструкції Міністерства 

землеробства та державного 

майна про порядок викупу 

державою гібридів 

винограду у власників 

виноградників. 

1939 р. 6  

429  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ та 

Міністерства землеробства 

про порядок ведення вилову 

риби у річках. 

16 березня 

1939 р. 

6 травня 

1939 р. 

8  

430  Циркуляр префектурам та 

примаріям Сучавського 

округу про відправлення 

делегатів на курси з 

рибальства. 

10 березня 

1939 р. 

21 березня 

1939 р. 

5  

431  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ 

адміністративній владі 

Сучавського округу про 

своєчасну висилку апеляції 

на рішення вищої 

адміністративної палати 

касаційній палаті в                  

м. Бухарест. 

15 березня 

1939 р. 

3 червня 

1939 р. 

8  

432  Циркуляри примаріям 

Сучавського округу про 

своєчасне надання 

Міністерству внутрішніх 

справ бюджетів комун з 

зазначенням причин 

запізнення в відповідності з 

директивною вказівкою 

міністра. 

18 липня 

1939 р. 

10 жовтня 

1939 р. 

13  

433  Циркуляр про обов'язкову 

розсилку примаріями 

виправдних документів до 

рішень надісланих для 

затвердження королівським 

намісником. 

9 січня 

1939 р. 

4 лютого  

1939 р. 

9  
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434  Циркуляр про порядок 

користування в кінотеатрі 

місцями, що знаходяться в 

розпорядженні державних 

службовців. 

12 січня 

1939 р. 

24 квітня 

1939 р. 

9  

435  Циркуляр префектурам 

Сучавського округу про 

сплату примаріями комун за 

приміщення зайняті 

жандармським постом. 

23 березня 

1939 р. 

6 травня 

1939 р. 

8  

436  Накази та директивні 

вказівки міністрів 

внутрішніх справ, фінансів 

та праці за 1939-1940 рр. 

15 вересня 

1938 р. 

19 серпня 

1940 р. 

120  

437  Накази, циркуляри та 

директивні вказівки 

Міністерства внутрішніх 

справ та фінансів за         

1939-1940 рр. 

23 січня 

1939 р. 

6 квітня 

1940 р. 

180  

438  Накази, циркуляри та 

директивні вказівки 

Міністерства внутрішніх 

справ, фінансів, 

землеробства за 1939 р. 

3 грудня 

1938 р. 

9 квітня 

1940 р. 

144  

439  Накази, циркуляри та 

директивні вказівки 

Міністерства внутрішніх 

справ, фінансів та праці за 

1939 р. 

1 лютого 

1939 р. 

11 січня 

1940 р. 

144  

440  Циркуляри, рішення та 

постанови за 1939 р. 

17 грудня 

1939 р. 

21 травня 

1940 р. 

199  

441  Циркуляри, рішення та 

постанови за 1939 р. 

24 листопада 

1939 р. 

18 квітня 

1940 р. 

134  

442  Документи (циркуляри, 

доповідні записки, 

листування) про фінансову 

діяльність та виконання 

30 січня 

1939 р. 

22 червня 

1940 р. 

221  
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бюджету. 

443  Рішення та постанови 

примарій повітів округу 

Сучава за 1939-1940 рр. 

12 червня 

1939 р. 

25 липня 

1940 р. 

13  

444  Програма робіт Радауцького 

повіту в галузі 

промисловості, торгівлі та 

дорожнього господарства. 

Карта повіту. 

25 січня 

1939 р. 

20  

445  Програма робіт префектур 

Сучавського повіту в галузі 

сільського господарства та 

соціального забезпечення. 

29 січня 

1939 р. 

30 грудня 

1939 р. 

25  

446  Програма робіт палати 

землеробства                         

м. Сторожинець. 

1 лютого 

1939 р. 

6 лютого 

1939 р. 

7  

447  Програма робіт примарії         

м. Сирет в галузі 

комунального будівництва. 

1 лютого 

1939 р. 

2  

448  Програма робіт примарії 

комуни волості Штефан-

Воде в галузі будівництва в 

1939-1940 рр. та                

1941-1945 рр. 

14 січня 

1939 р. 

10  

449  Лист міністра охорони 

здоров’я про надання 

сприяння місцевим органам 

охорони здоров’я в 

виконанні програми робіт 

Міністерства на 1939 р. 

11 березня 

1939 р. 

10  

450  Рапорт префекта 

Дорохойського повіту 

Міністерству внутрішніх 

справ про адміністративно-

господарські завдання, що 

вирішуються префектурою. 

30 грудня 

1939 р. 

4  

451  Місячні рапорти 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

7 жовтня 

1939 р. 

2 травня 

24  
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про виконану роботу. 1940 р. 

452  Звіт про діяльність 

префектури 

Сторожинецького повіту за 

період з квітня 1939 р. по       

31 березня 1940 р. 

квітень 

1939 р. 

березень 

1940 р. 

10  

453  Звіт про роботу бюро 

мобілізаційного відділу 

намісництва. Бюджет на 

1939-1940 рр. 

6 березня 

1939 р. 

9  

454  Звіт про фінансовий та 

економічний стан 

Кимпулунгського повіту. 

27 березня 

1939 р. 

26  

455  Звіт про діяльність примарії 

комуни Вижничоара за   

1939-1940 фінансовий рік. 

1940 р. 2  

456  Звіт про діяльність примарії 

м. Сучава за період від 12 

лютого 1938 р. по 31 серпня 

1939 р. 

1939 р. 4  

457  Рапорт префекта 

Сторожинецького повіту про 

нанесені збитки від зливи в 

північній частині повіту. 

4 липня 

1939 р. 

1  

458  Рапорт префектів про вжиті 

заходи по збору 

металобрухту в комунах. 

12 квітня 

1939 р. 

30 грудня 

1939 р. 

5  

459  Доповідна записка 

примпретора волості Путила 

про проведення мешканцями 

релігійних свят за старим 

стилем. 

7 березня 

1939 р. 

1  

460  Знято з обліку відповідно 

акту від 7.03.1985 р. 

   

461  Документи про створення 

повітових шкільних рад. 

10 липня 

1939 р. 

31 липня 

1939 р. 

37  

462  Повідомлення голови 

Радауцької філії товариства 

9 березня 

1939 р. 

2  
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„Червоного хреста” про 

організацію філії даного 

товариства в м. Сирет. 

463  Оголошення примарії           

м. Чернівці про створення 

адміністративного бюро в 

передмісті Роша. 

31 січня 

1939 р. 

4  

464  Повідомлення санітарного 

інспектора про організацію в 

м. Чернівці філії товариства 

„Ліга темперанца”. 

18 лютого 

1939 р. 

1  

465  Протоколи засідання ради 

співробітництва при 

префектурах Сучавського 

округу. 

4 січня 

1939 р. 

7 травня 

1940 р. 

17  

466  Протокол засідання комісії 

по призначенню та 

підвищенню в ранзі 

службовців при 

королівському намісництві 

округу Сучава. 

6 лютого 

1939 р. 

3 травня 

1939 р. 

11  

467  Протокол засідання комісії з 

перевірки службового 

становища службовців 

примарії. 

3 травня 

1939 р. 

5  

468  Протоколи засідань комісії 

по призначенню та 

підвищенню в ранзі 

державних службовців. 

6 квітня 

1939 р. 

29 серпня 

1939 р. 

21  

469  Протокол засідання 

педагогічної ради 

Сучавського округу. 

8 серпня 

1939 р. 

6  

470  Протокол обстеження ферми 

Звиняче шефом інспекторату 

землеробства намісництва. 

19 липня 

1939 р. 

3  

471  Доповідна записка про 

результати обстеження 

роботи мобілізаційних 

відділів на території 

префектур повітів округу 

Сучава. 

31 травня 

1939 р. 

1  
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472  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати перевірки 

діяльності секретаря 

примарії м. Чернівці 

Бучевського Костянтина. 

8 грудня 

1939 р. 

23 грудня 

1939 р. 

7  

473  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату про результати 

обстеження претур 

Чернівецького, Радауцького 

та Кимпулунгського повітів. 

30 липня 

1939 р. 

46  

474  Протокол обстеження стану 

випасу худоби в лісах 

церковного фонду 

мешканцями комуни 

Радауцького повіту. 

2 травня 

1939 р. 

3  

475  Рапорти адміністративного 

інспекторату про результати 

обстеження комун 

Дорохойського повіту. 

16 червня 

1939 р. 

7 липня 

1939 р. 

22  

476  Протоколи обстеження 

роботи 

сільськогосподарських 

відділів префектур 

Дорохойського та 

Хотинського повітів шефом 

інспекторату землеробства 

намісництва. Листування з 

префектурою Дорохойського 

повіту про організацію 

кладовищ для тварин. 

22 березня 

1939 р. 

14 червня 

1939 р. 

8  

477  Рапорт адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати обстеження 

комун Чернівецького, 

Дорохойського та 

Радауцького повітів. 

19 червня 

1939 р. 

5 серпня 

1939 р. 

26  

478  Протокол обстеження 

роботи 

17 квітня 

1939 р. 

3  
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сільськогосподарської 

палати Сучавського повіту 

шефом 

сільськогосподарського 

інспекторату намісництва. 

479  Листування з претурою 

волості Сирет про розгляд 

скарги ковбасника Миколова 

Адольфа на касу соціального 

страхування за несплату 

його страхового податку.  

6 березня 

1939 р. 

19 квітня 

1939 р. 

11  

480  Листування з примарією та 

рішення ради адвокатів         

м. Радауць про 

розслідування анонімного 

доносу на примаря         

Трумфу Г. 

16 січня 

1939 р. 

4 лютого 

1939 р. 

4  

481  Листування з інспекторатом 

палати м. Чернівці про 

розгляд скарги службовця 

палати комуни Коржеуць 

Теутул Маріана на 

начальника палати Дирзу 

Михайла за неетичну 

поведінку з підлеглими. 

27 січня 

1939 р. 

17 березня 

1939 р. 

7  

482  Листування з 

адміністративними органами 

про розгляд скарги 

мешканців комуни Кошна на 

префектуру 

Кимпулунгського повіту за 

відмову в купівлі пасовища 

комуною. 

20 січня 

1939 р. 

16 серпня 

1939 р. 

12  

483  Листування з префектурою 

Чернівецького повіту про 

розслідування службового 

зловживанням директора 

школи комуни Менгаєшть-

векь Каплуна Нестора. 

28 квітня 

1939 р. 

10 серпня 

1939 р. 

9  

484  Документи про перевірку 

способу придбання цементу 

25 жовтня 

1939 р. 

21  
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примарією м. Чернівці. 

485  Документи про розгляд 

доносу сторожа Сатко Н. на 

інженера Палічика щодо       

невиплати коштів 

робітникам за проведені 

роботи по укріпленню 

берегів річки Сирет. 

15 червня 

1939 р. 

15 липня 

1939 р. 

8  

486  Справа про розслідування 

доносу на претора волості 

Кельменці, службові 

зловживання директора 

Хотинської палати 

землеробства та голови 

сільськогосподарської 

кооперації Рингачем 

Василем. 

22 березня 

1939 р. 

1 червня 

1939 р. 

18  

487  Справа про розгляд скарги 

адміністрації газети „Час” в 

м. Чернівці на шефа 

жандармського посту в 

комуні Перебинауць Моіси 

Костянтина щодо ведення 

пропаганди серед мешканців 

проти підписки на їхню 

газету. 

22 березня 

1939 р. 

1 червня 

1939 р. 

18  

488  Справа про розгляд скарги 

перукаря комуни Фрасин 

Тарновецького Ісідора на 

примарію за неправильне 

розірвання договору про 

здачу йому в оренду 

земельної ділянки для 

будівництва будинку. 

12 травня 

1939 р. 

1 серпня 

1939 р. 

16  

489  Справа про розгляд скарг 

вдів комуни Шендричень 

Істрати Домініки та Радукан 

Профіри на 

сільськогосподарський 

відділ Дорохойського повіту 

за передачу земельних 

9 березня 

1939 р. 

6 вересня 

1939 р. 

6  
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ділянок отриманих ними по 

аграрній реформі. 

490  Справа про розгляд 

анонімного доносу на нотаря 

комуни Іцканьгори Софіана 

Дмитра щодо зловживання 

ним службовим становищем. 

4 квітня 

1939 р. 

8 січня 

1939 р. 

10  

491  Справа про розгляд скарги 

членів кооперації „Унирія” в 

комуні Дорнешть на голову 

адміністративної ради 

кооперації щодо 

зловживання  ним 

службовим становищем. 

14 грудня 

1939 р. 

10 січня 

1940 р. 

8  

492  Справа про розгляд 

анонімного доносу на касира 

примарії комуни Михайлень 

Герійя Лейба щодо 

зловживання ним службовим 

становищем. 

20 січня 

1939 р. 

30 січня 

1939 р. 

15  

493  Справа про розгляд скарги 

інвалідів війни та вдів на 

голову комісії з видачі 

патентів на продаж тютюну 

Паунеску щодо зловживання 

ним службовим становищем. 

31 березня 

1939 р. 

28 серпня 

1939 р. 

30  

494  Справа про розгляд доносів 

на державних службовців 

щодо зловживання ними 

службовим становищем. 

20 січня 

1939 р. 

30 грудня 

1939 р. 

156  

495  Справа про розгляд доносів 

на державних службовців 

щодо зловживання ними 

службовим становищем. 

2 січня 

1939 р. 

26 березня 

1940 р. 

156  

496  Справа про розгляд доносів 

на державних службовців 

щодо зловживання ними 

службовим становищем. 

2 січня 

1939 р. 

26 травня 

1939 р. 

88  

497  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

14 жовтня 

1939 р. 

7  
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про результати перевірки 

витрати коштів примарією   

м. Чернівці на придбання 

канцелярського приладдя. 

498  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату про результати 

розслідування доносів та 

скарг на колишнього 

примаря м. Чернівці 

Мармелюка Д. 

23 травня 

1939 р. 

28 липня 

1939 р. 

68  

499  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату про результати 

розслідування скарг 

мешканців на секретаря 

Насоса Симеона та інших 

службовців  примарії комуни 

Сулиця за хабарі.  

30 червня 

1939 р. 

10  

500  Рапорти адміністративного 

інспекторату про результати 

розслідування доносу 

адвоката м. Радауць Куку Н. 

на примаря міста  щодо 

зловживання службовим 

становищем. 

22 квітня 

1939 р. 

12  

501  Доповідна записка 

службовця 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати незаконного 

проведеного аукціону 

примарією м. Чернівці для 

придбання автомобіля. 

6 жовтня 

1939 р. 

24 жовтня 

1939 р. 

8  

502  Доповідна записка 

службовця 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати перевірки 

отримання відрядних коштів 

колишнім головою 

27 жовтня 

1939 р. 

3  
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тимчасової комісії                  

м. Чернівці Мармелюком 

Дмитром. 

503  Доповідна записка 

службовця 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про неправильне 

нарахування відрядних 

податківцю Бучалу Ману. 

29 серпня 

1939 р. 

28 жовтня 

1939 р. 

15  

504  Доповідна записка 

службовця 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про фінансову діяльність 

комітету фонду „Луна 

Чернауцулуй” при примарії 

м. Чернівці. 

27 жовтня 

1939 р. 

4  

505  Доповідна записка 

службовця 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про перевірку 

необґрунтованого 

підвищення примарією цін 

на обіди для 

малозабезпечених 

мешканців м. Чернівці. 

20 жовтня 

1939 р. 

23 жовтня 

1939 р. 

5  

506  Доповідна записка 

службовця 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати перевірки 

незаконних стягнень 

комунальних податків 

примарією м. Чернівці. 

29 вересня 

1939 р. 

7 листопада 

1939 р. 

13  

507  Доповідна записка 

службовця 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати перевірки 

13 жовтня 

1939 р. 

27 жовтня 

1939 р. 

25  
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неправильного отримання 

відрядних коштів членами 

тимчасової комісії                     

м. Чернівці та службовцями 

примарії. 

508  Доповідна записка 

службовця 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати перевірки 

зловживань службовцями 

примарії м. Чернівці Скалота 

Штефана та Бакулинського 

Артемія. 

8 листопада 

1939 р. 

10  

509  Доповідна записка 

службовця 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати 

розслідування конфлікту між 

комендантом пожежної 

охорони Попеску Вірджилем 

та службовцями поліції 

Патраткону Леоном та 

Костиняну Тимусом. 

30 липня 

1939 р. 

2  

510  Доповідна записка 

службовця 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати перевірки 

аукціону  проведеного 

примарією м. Чернівці  на 

здачу підрядів для доставки 

щебеню. 

4 жовтня 

1939 р. 

12  

511  Доповідна записка 

службовця 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про зловживання службовим 

становищем префекта 

Хотинського повіту 

3 листопада 

1939 р. 

21  
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Ділістріу. 

512  Доповідна записка 

службовця 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати перевірки 

нарахування відрядних 

коштів службовцям примарії 

м. Чернівці Мармелюк Д., 

Луца П., Скалату Штефану 

та Бучевському Костянтину. 

19 жовтня 

1939 р. 

25 жовтня 

1939 р. 

4  

513  Доповідна записка 

службовця 

адміністративного 

інспекторату про 

розслідування скарги 

адвентиста Лупашку Миколи 

на священика комуни 

Ібанешть Бордеяну Д. за 

проведення у нього обшуку 

без дозволу. 

16 серпня 

1939 р. 

6 вересня 

1939 р. 

3  

514  Доповідна записка 

генерального інспектора 

Аврама про результати 

розслідування службових 

зловживань помічника 

примаря м. Чернівці 

Кантемира Іона. 

23 серпня 

1939 р. 

21 серпня 

1939 р. 

28  

515  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату про результати 

проведеної ними перевірки 

стягнень податків з 

населення за користування 

електроенергією. 

29 листопада 

1939  р. 

8 січня 

1940 р. 

8  

516  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату про незаконне 

придбання автомобіля 

примарією м. Чернівці. 

21 жовтня 

1939 р. 

25 жовтня 

1939 р. 

5  

517  Доповідна записка 27 жовтня 5  
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адміністративного 

інспекторату про незаконне 

придбання автомобілів для 

поливання вулиць 

службовцями примарії         

м. Чернівці. 

1939 р. 

28 жовтня 

1939 р. 

518  Доповідна записка 

адміністративного 

інспектора намісництва про 

результати перевірки 

діяльності помічника  

примаря м. Дорохой       

Адама Яла. 

24 серпня 

1939 р. 

15  

519  Доповідна записка 

адміністративного 

інспектора намісництва про 

результати розслідування 

доносу на секретаря 

примарії м. Дорохой Боше 

Костянтина за зловживання 

службовим становищем. 

17 серпня 

1939 р. 

24 серпня 

1939 р. 

10  

520  Доповідна записка 

адміністративного 

інспектора намісництва про 

результати розслідування 

доносу мешканців комуни 

Плекуца Онесті Месля та 

Кулерка Василя на примаря 

комуни за зловживання 

службовим становищем. 

23 серпня 

1939 р. 

4  

521  Доповідна записка 

адміністративного 

інспектора намісництва про 

результати перевірки факту 

псування дерев посаджених 

вздовж шосейної дороги 

Сулиця-Липкань. 

8 липня 

1939 р. 

30 липня 

1939 р. 

3  

522  Доповідна записка 

адміністративного 

інспектора намісництва на 

директора електростанції      

15 серпня 

1939 р. 

26 серпня 

1939 р. 

15  
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м. Дорохой Трухлів В. про 

зловживання службовим 

становищем. 

523  Доповідна записка 

адміністративного 

інспектора намісництва про 

зловживання службовим 

становищем бухгалтера 

примарії м. Чернівці 

Бакулинського Артемія. 

24 жовтня 

1939 р. 

28 жовтня 

1939 р. 

9  

524  Рапорт адміністративного 

інспектора Аврама про 

результати розслідування 

зловживання службовим 

становищем службовця 

примарії м. Кимпулунг Кока 

Василя.   

4 жовтня 

1939 р. 

21 грудня 

1939 р. 

9  

525  Рапорт адміністративного 

інспектора Аврама про 

результати розслідування 

зловживання службовим 

становищем службовцями 

примарії Ватра-Дорней. 

1939 р. 12  

526  Рапорт адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати 

розслідування скарги на 

примаря комуни Секурень 

Преліпчану Г. щодо 

присвоєння ним державних 

коштів. 

11 вересня 

1939 р. 

20 вересня 

1939 р. 

3  

527  Колективна скарга 

мешканців комуни Воєводіса 

на адміністрацію лісу 

церковного фонду Буковини 

за псування їх посівів 

дикими кабанами. 

26 липня 

1939 р. 

17 серпня 

1939 р. 

5  

528  Скарга голови товариства 

„Униря” в комуні Баніла та 

мешканця Урсуляну Євдокія 

на примаря Черкаського 

2 березня 

1939 р. 

15 березня 

1939 р. 

6  
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Титуса про перевищення 

ним своїх службових 

повноважень.  

529  Колективна скарга 

мешканців комуни 

Іорданешть на примаря 

комуни за аморальну 

поведінку. 

3 березня 

1939 р. 

5 квітня 

1939 р. 

4  

530  Заява директора школи 

комуни Давидешть 

Романовського Іона про 

скасування рішення 

префектури Чернівецького 

повіту на відмову йому в 

видачі дозволу на носіння 

зброї. 

12 травня 

1939 р. 

3 лютого 

1939 р. 

8  

531  Протокол складений 

адміністративним 

інспекторатом намісництва 

та інспектором поліції про 

результати розгляду 

конфлікту між шефом 

поліції комуни Герца Філом 

Г. та примарем Никитович 

Доримидинтом.  

23 листопада 

1939 р. 

24 листопада 

1939 р. 

5  

532  Лист Міністерства 

внутрішніх справ про 

розслідування скарги 

адвокатів Добоша Василя, 

Полянського Георга та Іулу 

Теодора на примарію             

м. Чернівці щодо відмови в 

видачі зарплати відповідно 

до прийнятого рішення. 

26 червня 

1939 р. 

1 липня 

1939 р. 

9  

533  Директивна вказівка 

Міністерства освіти про 

порядок проходження 

військової підготовки учням 

допризовникам в школах. 

28 січня 

1939 р. 

1 лютого 

1939 р. 

3  

534  Директивна вказівка 

Міністерства внутрішніх 

11 грудня 

1939 р. 

9  
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справ про виконання 

циркуляру Міністерства 

національної оборони про 

порядок виплати зарплати 

службовцям мобілізованих 

на військову перепідготовку. 

535  Циркуляр державним 

службовцям про їх вступ в 

організацію сприяння 

розвитку та зміцнення 

морського флоту „Ліга 

Навала Ромина”. 

3 травня 

1939 р. 

2  

536  Циркуляр префектурам 

повітів округу Сучава про 

виконання наказу 

інспекторату допризовної 

підготовки про порядок 

ведення звітів та 

надходження коштів в фонд 

інспекторату. 

24 жовтня 

1939 р. 

3  

537  Циркуляр штабу 8-ї дивізії 

про надання намісництвом 

відомостей щодо стану 

комунікацій через р. Прут. 

15 березня 

1939 р. 

16 березня 

1939 р. 

5  

538  Циркуляр Міністерства 

внутрішніх справ про 

повернення префектурам 

військових квитків осіб, що 

виїхали у Францію. 

18 березня 

1939 р. 

23 березня 

1939 р. 

4  

539  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ, 

Міністерства повітряного та 

морського флоту про 

порядок придбання 

службовцями протигазів. 

4 січня 

1939 р. 

5  

540  Інструкція мобілізації учнів-

допризовників та студентів 

на громадські роботи. 

15 лютого 

1939 р. 

27 травня 

1939 р. 

32  

541  Інструкція про надання 

матеріальної допомоги 

1939 р. 28  
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сім’ям мобілізованих на 

військову перепідготовку. 

542  Справа про організацію 

трудових таборів для 

допризовників. 

 

12 квітня 

1939 р. 

12 серпня 

1939 р. 

23  

543  Листування з префектурою 

Хотинського повіту про 

затвердження передачі 

колишньої будівлі примарії 

комуни Бридень в 

користування центру 

допризовної підготовки. 

18 березня 

1939 р. 

21 липня 

1939 р. 

13  

544  Листування з санітарним 

інспекторатом м. Чернівці та 

примарією м. Ватра-Дорней 

про надання приміщення для 

розміщення стрілецького 

полку на період зимових 

занять. 

19 січня 

1939 р. 

23 січня 

1939 р. 

4  

545  Листування з комендатурою 

8-ї дивізії про розгляд заяви 

мешканців передмістя 

Клокучка щодо часткового 

припинення занять на 

стрільбищі для надання їм 

можливості для обробки 

земельних ділянок 

розташованих поруч. 

19 квітня 

1939 р. 

2 травня 

1939 р. 

4  

546  Документи (постанова 

Міністерства внутрішніх 

справ, інструкція 

королівського намісника, 

писки службовців) про 

проведення занять з 

протиповітряної оборони. 

14 листопада 

1939 р. 

13 березня 

1940 р. 

97  

547  Документи (кошториси, 

доповідні записки, 

листування) про придбання  

інвентарю для організації 

протиповітряної оборони на 

10 листопада 

1939 р. 

25 червня 

1940 р. 

79  
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території намісництва. 

548  Підзвітні документи про 

витрату коштів на придбання 

матеріалів для 

протиповітряної оборони. 

17 січня 

1939 р. 

16 лютого 

1940 р. 

44  

549  Доповідна записка 

Міністерства праці про 

виконання закону про 

організацію громадських 

робіт. 

31 січня 

1939 р. 

6  

550  Доповідна записка про 

недотримання спадкоємцем 

померлого Кіслінгера правил 

протиповітряної оборони 

при побудові будинку. 

5 вересня 

1939 р. 

7 вересня 

1939 р. 

3  

551  Повідомлення шефа лісового 

господарства в м. Чернівці та 

протокол інженера про 

проведення роботи з 

допризовниками по 

меліорації земельних 

ділянок. 

5 травня 

1939 р. 

11 травня 

1939 р. 

3  

552  Повідомлення акціонерного 

товариства „Постілка”, 

банківського „Націонала”, 

торгової фірми „Кауром” 

про кількість коштів 

підписаних на військову 

позику Румунії. 

3 травня 

1939 р. 

7 липня 

1939 р. 

37  

553  Лист Міністерству 

землеробства та державного 

майна про видачу 

будівельних матеріалів для 

будівництва 

протиповітряних 

спостережних веж.  

21 грудня 

1939 р. 

7  

554  Акт про знищення 

документів мобілізаційного 

відділу та території 

префектури Хотинського 

повіту. 

17 лютого 

1939 р. 

5  
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555  Справа про оприлюднення 

примарією комуни 

Вижничоара в офіційному 

віснику Сучавського округу 

списку осіб, які ухилились 

від румунського призову. 

30 травня 

1939 р. 

3  

556  Списки допризовників          

м. Сучава, що не підлягають 

мобілізації в Румунську 

армію. 

9 січня 

1939 р. 

2  

557  Висновок начальника 

юридичного відділу 

намісництва про перевірку 

документів, що стосуються 

майна колишнього 

князівства Буковини. 

30 червня 

1939 р. 

5 липня 

1939 р. 

175  

558  Копії телеграм виборчому 

відділу Міністерства 

внутрішніх справ та 

префекту Сторожинецького 

повіту  про відміну 

проведення виборів в комуні 

Барбешть в зв’язку з 

епідемією висипного тифу. 

31 травня 

1939 р. 

4  

559  Листування з митрополією 

Буковини про затвердження 

порядку розміщення у церкві 

гостей при проведенні 

урочистих служб. 

  

19 червня 

1939 р. 

22 червня 

1939 р. 

4  

560  Програма проведення свята 

10 травня. 

6 травня 

1939 р. 

8  

561  Документи про проведення 

свята „Зіуа Єроілор”              

18 травня 1939 р. 

15 травня 

1939 р. 

24 травня 

1939 р. 

10  

562  Опис урочистої церемонії в 

зв’язку з вступом на посаду 

примаря м. Чернівці 

Флондора Ніку. 

1939 р. 7  

563  Доповідна записка префекта 15 травня 8  
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Чернівецького повіту про 

порядок проведення 

урочистого відкриття 

інтернаціонального 

кладовища в комуні 

Хрещатик. Промова 

німецького консула з цієї 

нагоди. 

1939 р. 

24 травня 

1939 р. 

564  Положення та рішення 

примарій комун Ганчешть, 

Вижниця та Кашна про 

введення примусових робіт з 

ремонту доріг. 

25 квітня 

1939 р. 

6 червня 

1939 р. 

31  

565  Постанова примарів міст та 

сільських комун про 

затвердження регламентів 

щодо запровадження 

примусових робіт та 

додаткових комунальних 

податків. 

19 січня 

1939 р. 

12 лютого 

1940 р. 

220  

566  Постанова префектів та 

примарів про затвердження 

регламентів щодо 

запровадження примусових 

робіт та додаткових 

комунальних податків. 

30 січня 

1939 р. 

12 серпня 

1939 р. 

114  

567  Справа про затвердження 

регламенту щодо 

запровадження примусових 

робіт з ремонту та 

утриманню шосейних доріг, 

складених примарією 

комуни Солка. 

2 січня 

1939 р. 

19 січня 

1939 р. 

26  

568  Проект регламенту 

зоотехнічного і 

ветеринарного відділу та 

поправки зроблені 

Міністерством землеробства 

та майна. 

7 березня 

1939 р. 

23 березня 

1939 р. 

25  

569  Регламент Міністерства 

закордонних справ про 

24 липня 

1939 р. 

3  
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порядок носіння медалей 

державними службовцями на 

урочистих вечорах. 

570  Справа про затвердження 

регламенту примарії             

м. Сторожинець про 

організацію відділу з 

перевірки якості хлібних 

виробів. 

7 лютого 

1939 р. 

25 лютого 

1939 р. 

15  

571  Постанова примарії              

м. Ватра-Дорней про 

відкриття ткацької школи. 

20 лютого 

1939 р. 

8 березня 

1939 р. 

6  

572  Рішення про затвердження 

складу та штату 

економічного відділу 

намісництва. 

19 травня 

1939 р. 

12  

573  Справа про затвердження 

регламенту примарії             

м. Радауць про організацію 

відділу для перевірки та 

контролю якості хлібних 

виробів. 

29 квітня 

1939 р. 

12 травня 

1939 р. 

16  

574  Листування з комуною 

Ватра-Дорней про 

затвердження регламенту 

щодо запровадження 

примусових робіт з ремонту 

доріг та мостів. 

6 березня 

1939 р. 

12 травня 

1939 р. 

9  

575  Заява примарії Сучавського 

округу про опублікування в 

офіційному віснику 

регламенту щодо 

запровадження примусових 

робіт та додаткових 

комунальних податків. 

19 червня 

1939 р. 

21 червня 

1939 р. 

10  

576  Протоколи засідань 

комунальної ради примарії 

комуни Крива про 

затвердження регламенту 

щодо запровадження 

15 травня 

1939 р. 

26 липня 

1939 р. 

10  
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примусових робіт з ремонту 

мостів та шосейних доріг. 

577  Листування з примарією       

м. Дорохой та Хотин про 

затвердження створення 

адміністративних комісій 

при примаріях. 

25 квітня 

1939 р. 

28 травня 

1940 р. 

14  

578  Справа про розгляд заяви 

мешканців комуни Стража 

про зняття з них податків за 

користування земельними 

ділянками. 

10 січня 

1939 р. 

5 серпня 

1939 р. 

9  

579  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ про 

перевірку виконання 

директивної вказівки щодо 

порядку стягнення податків 

за перевезення та торгівлю 

мукою. 

30 червня 

1939 р. 

2 вересня 

1939 р. 

8  

580  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Лозна 

Гергелжіу Іоана про 

звільнення його від 

примусових робіт. 

31 березня 

1939 р. 

9 травня 

1939 р. 

4  

581  Справа про розгляд заяви 

префектури Чернівецького 

повіту щодо зняття з претури 

волості Козмень незаконно 

накладених комунальних 

податків. 

18 липня 

1939 р. 

9  

582  Справа про розгляд заяви 

власників лісової ділянки в 

комуні Ясловець щодо 

звільнення їх від складання 

плану експлуатації лісу та 

сплати податку. 

23 січня 

1939 р. 

21 лютого 

1939 р. 

7  

583  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Негостіна 

Григороша Іона щодо зняття 

з нього штрафу накладеного 

за ухиляння його сина від 

3 лютого 

1939 р. 

3 квітня 

1939 р. 

11  
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проходження військової 

служби. 

584  Колективна заява інвалідів 

війни про звільнення їх від 

сплати комунальних 

податків. 

14 лютого 

1939 р. 

16 березня 

1939 р. 

7  

585  Колективна заява ремісників 

комуни Бурдужень 

Сучавського повіту про 

зниження їм членських 

внесків в касу соціального 

забезпечення. 

18 лютого 

1939 р. 

1  

586  Заява власника книжкового 

магазину Казоку Георгія в  

м. Радауць про зняття 

секвестру накладеного на 

його цеглини. 

1 серпня 

1939 р. 

3 серпня 

1939 р. 

4  

587  Листування з Міністерством 

фінансів та префектурою 

Хотинського повіту про 

розгляд заяви мешканців 

села Каракушені-Ной щодо 

визначення їх до 

парафіяльного будинку та 

податкового відділу комуни 

Бридень. 

21 березня 

1939 р. 

20 липня 

1939 р. 

9  

588  Листування з Міністерством 

культури та мистецтва, 

префектурою Радауцького 

повіту за протестом 

старовірів проти 

переведення митрополії 

комуни старовірів з Финтина 

Алба в м. Ізмаїл. 

26 червня 

1939 р. 

3 липня 

1939 р. 

3  

589  Листування з окружним 

інспекторатом рибальства в 

м. Кишинів та префектурою 

Хотинського повіту про 

роз’яснення території щодо 

підпорядкування даному 

інспекторату. 

1 червня 

1939 р. 

12 серпня 

1939 р. 

6  
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590  Листування з префектурою 

Радауцького повіту та 

митрополією Буковини про 

розгляд заяви парафії 

комуни Бадеуць щодо 

визнання за нею права 

власності на кладовище 

комуни Мілішауць. 

12 травня 

1939 р. 

22 серпня 

1939 р. 

8  

591  Справа про визнання комуни 

Жучка-Веке самостійною 

сільською комуною. 

17 квітня 

1939 р. 

20 травня 

1939 р. 

13  

592  Копія рішення касаційної 

палати в м. Бухарест та лист 

Міністерства внутрішніх 

справ про перехід 

нерухомого майна лікарень 

під контроль органів 

управління та намісника. 

27 червня 

1939 р. 

22 серпня 

1939 р. 

6  

593  Повідомлення нотаря 

комуни Добронауць 

адміністрації намісництва 

про рішення Міністерства 

внутрішніх справ щодо 

приєднання комуни 

Добронауць до комуни 

Горошауць.  

1 квітня 

1939 р. 

1  

594  Справа про дотримання 

префектурою Дорохойського 

повіту адміністративних 

правил при проведенні робіт 

по зміні адміністративного 

поділу сільських комун. 

12 січня 

1939 р. 

3  

595  Висновок юридичного 

відділу намісництва і 

листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

префектурою Чернівецького 

повіту про компетенцію 

повітових префектів та 

начальників технічних 

22 лютого 

1939 р. 

17 серпня 

1939 р. 

12  
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відділів по питанням 

санітарних підприємств. 

596  Колективна скарга 

мешканців комуни 

Станешть-де-Сус з 

протестом проти їхнього 

об’єднання з комуною 

Станешть-де-Жос. 

30 березня 

1939 р. 

5  

597  Колективна скарга 

мешканців комуни 

Пожорита про їхнє 

відокремлення від комуни 

Валя-Путней. 

24 квітня 

1939 р. 

2  

598  Доповідна записка повітових 

шкіл рад округу Сучава про 

програму проведення 

практичних робіт в школах. 

3 серпня 

1939 р. 

16  

599  Запрошення голови 

соціального відділу на 

урочисте відкриття 

підготовчих шкіл відкритих 

королівським товариством 

„Прінчипеле Карол”. Списки 

шкіл. 

3 серпня 

1939 р. 

3  

600  Листування з педагогічною 

школою „Марія Войкіца” в 

м. Чернівці про 

затвердження вибрання 

вчителів Слатінеску М. та 

Чімпоас Г. в шкільний 

комітет. 

17 лютого 

1939 р. 

22 лютого 

1939 р. 

4  

601  Справа про затвердження 

рішення примарії м. Хотин 

щодо безкоштовної передачі 

земельної ділянки чоловічій 

гімназії „Мареле Воєвод 

Михай”. 

2 травня 

1939 р. 

10 серпня 

1939 р. 

3  

602  Справа про розгляд заяви 

директора початкової школи 

комуни Костише-Яз про 

наділення школі земельної 

1 квітня 

1939 р. 

17 серпня 

1939 р. 

8  
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ділянки, що належить 

початковій школі комуни 

Фретауци-Ной. 

603  Листування з Міністерством 

національного виховання та 

примарією м. Радауць про 

відновлення гімназії 

„Єлизавета Доамна” 

18 квітня 

1939 р. 

16 травня 

1939 р. 

8  

604  Справа про видачу дозволу 

гімназії „Михай 

Когелнігану” в комуні 

Липкань на відкриття 

паралельних класів для 

дівчат. 

15 липня 

1939 р. 

3 серпня 

1939 р. 

4  

605  Листування з примаріями 

Сучавського округу про 

призначення лікаря-

стоматолога для надання 

допомоги учням. 

20 квітня 

1939 р. 

9 січня 

1940 р. 

18  

606  Заява мешканця комуни 

Бридень Вакарюка Федора 

про видачу дозволу його 

донці на перездачу іспитів. 

16 січня 

1939 р. 

20 січня 

1939 р. 

4  

607  Листування з Міністерством 

освіти про розгляд заяви 

випускниці педагогічної 

школи Анкидим Параски 

щодо видачі їй дозволу на 

повторне складання 

кваліфікаційних іспитів. 

31 березня 

1939 р. 

28 квітня 

1939 р. 

5  

608  Заява учениці педагогічної 

школи в м. Пятра-Нямц 

Маковей Аниці про 

клопотання перед Яським 

окружним шкільним 

інспекторатом щодо 

зарахування її в школу в 

зв’язку з неправильним 

відрахуванням. 

1 лютого 

1939 р. 

1  

609  Справа про оцінку будівлі 

мешканки м. Сучава 

12 травня 

1939 р. 

7  
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Смельцер Клари призначеної 

для облаштування 

комерційної гімназії. 

6 липня 

1939 р. 

610  Справа про розгляд заяви 

дирекції жіночої 

індустріальної гімназії в       

м. Чернівці щодо передачі їм 

будівель товариства „Ложа 

Орнент Бнал Бріт” в зв’язку 

з його ліквідацією. 

19 грудня 

1939 р. 

9 червня 

1939 р. 

9  

611  Листування з префектурою 

Радауцького повіту про 

проведення ремонту 

приміщень шкіл повіту. 

4 липня 

1939 р. 

5 квітня 

1940 р. 

7  

612  Списки початкових шкіл 

повіту з зазначенням 

кількості учнів, навчальних 

посібників, виду практичних 

занять та стану наявного 

інвентарю. 

8 серпня 

1939 р. 

18  

613  Виписки з рішень 

апеляційного суду                 

м. Чернівці та листування з 

примарією м. Ватра-Дорней 

про експропріацію 

земельних ділянок у 

мешканців комуни для 

проведення робіт з 

будівництва каналізаційної 

системи. 

12 грудня 

1939 р. 

22 червня 

1940 р. 

22  

614  Листування з примарією      

м. Радауць про здачу з 

аукціону підряду на 

постачання комун 

тротуарною плиткою. 

5 липня 

1939 р. 

23 липня 

1939 р. 

3  

615  Доповідна записка 

адміністративного 

інспектора намісництва про 

результати перевірки 

проведених робіт з мощення 

вулиць в м. Чернівці 

24 серпня 

1939 р. 

8  
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будівельним товариством 

„Гражитул”. 

616  Копія доповіді квестури 

поліції м. Чернівці про 

зняття електричного дроту, 

що оточує місто в зв’язку з 

минулим смертельним 

випадком. 

12 лютого 

1939 р. 

6 липня 

1939 р. 

3  

617  Справа про встановлення 

постанови примарії                

м. Сторожинець про порядок 

дотримання чистоти вулиць 

та тротуарів 

домовласниками. 

11 січня 

1939 р. 

31 січня 

1939 р. 

11  

618  Документи про організацію 

при префектурі та претурі 

комісії для прийому робіт з 

ремонту доріг та мостів.  

5 липня 

1939 р. 

3 квітня 

1940 р. 

47  

619  Листування з префектурою 

Хотинського повіту та 

інспекторатом шосейних 

доріг про затвердження 

проектів на ремонт 

повітових доріг. 

21 березня 

1939 р. 

31 липня 

1939 р. 

8  

620  Листування з Міністерством 

повітряного, морського 

флоту та примаріями про 

складання планів міст. 

19 січня 

1939 р. 

16 травня 

1939 р. 

22  

621  Перелік виробничих робіт з 

будівництва, ремонту доріг 

та мостів на території 

Хотинського повіту з 

зазначенням вартості. 

9 січня 

1939 р. 

7  

622  Перелік робіт з укріплення 

річок запланованих 12-ю 

дирекцією річок в                 

м. Чернівці на 1939-1940 рр. 

11 січня 

1939 р. 

18 січня 

1939 р. 

11  

623  Справа про видачу дозволу 

примарії м. Сучава на 

будівництво 

гідроелектростанції. 

21 червня 

1939 р. 

6 березня 

1940 р. 

16  
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624  Справа про проведення робіт 

по будівництву споруди для 

захисту табору молодіжної 

монархічної організації 

„Стража цері” від розливу 

річки Молдова в комуні 

Пожорита. 

1939 р. 

1940 р. 

  

625  Справа про проведення робіт 

з ремонту турбіни в комуні 

Хрещатик. 

12 вересня 

1939 р. 

13 березня 

1940 р. 

37  

626  Справа про будівництво 

комунальної лазні в комуні 

Лозна Дорохойського повіту. 

27 січня 

1939 р. 

23 березня 

1939 р. 

29  

627  Справа про проведення робіт 

з укріплення повітової 

дороги Гура-Гуморулуй-

Пояна Міохулуй. 

15 липня 

1939 р. 

26 червня 

1939 р. 

14  

628  Справа про проведення робіт 

з ремонту повітової дороги 

Неполокауць-Кисилеу-

Штефанешть. 

13 травня 

1939 р. 

16 квітня 

1940 р. 

40  

629  Справа про проведення робіт 

з ремонту повітової дороги 

Заставна-Дорошауць. 

8 травня 

1939 р. 

14 травня 

1940 р. 

51  

630  Справа про проведення робіт 

з  ремонту мосту через річку 

Прут на повітовій дорозі 

Козмень-Дубауць.  

20 листопада 

1939 р. 

13 червня 

1940 р. 

22  

631  Справа про проведення робіт 

з  ремонту мосту через річку 

Прут в комуні Глиниця на 

повітовій дорозі Козмень-

Дубауць. 

18 жовтня 

1939 р. 

12 лютого 

1940 р. 

53  

632  Справа про проведення робіт 

з  ремонту мостів на 

повітовій дорозі Пожорита-

Брязол-Молдова-Сулиця в 

зв’язку з проїздом 

18 липня 

1939 р. 

16 листопада 

1939 р. 

9  
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спадкоємця престолу Михая. 

633  Справа про проведення робіт 

з  ремонту мостів на 

повітовій дорозі Кимпулунг-

Стуликань-Фрасин в зв’язку 

з проїздом спадкоємця 

престолу Михая. 

28 липня 

1939 р. 

13 березня 

1940 р. 

32  

634  Справа про проведення робіт 

з  ремонту мосту через річку 

Сторонець та повітової 

дороги Селятин-Гура-

Путилей. 

18 липня 

1939 р. 

24 липня 

1939 р. 

12  

635  Справа про проведення робіт 

по будівництву мостів на 

повітовій дорозі Вижниця-

Мареничень. 

26 травня 

1939 р. 

26 липня 

1939 р. 

161  

636  Справа про проведення робіт 

по будівництву мосту через 

річку на повітовій дорозі 

Маноляса-Грицень-

Рипичень. 

10 липня 

1939 р. 

4 жовтня 

1939 р. 

33  

637  Справа про будівництво та 

ремонт мостів на повітовій 

шосейній дорозі Пожорита-

Бряза-Молдова-Сулиця. 

28 липня 

1939 р. 

8 лютого 

1940 р. 

61  

638  Справа про проведення робіт 

з будівництва та ремонту 

котлів для опалення теплиці 

для вирощування квітів, що 

знаходиться при будівлі 

намісництва. 

6 листопада 

1939 р. 

23 лютого 

1940 р. 

33  

639  Справа про ремонт мосту на 

повітовій дорозі 

Сторожинець-Опришень. 

26 травня 

1939 р. 

23 вересня 

1939 р. 

68  

640  Справа про проведення робіт 

з реконструкції мосту через 

річку Путила на повітовій 

дорозі Селятин-Гура-

Путилей. 

6 липня 

1939 р. 

29 грудня 

1939 р. 

62  

641  Справа про проведення робіт 9 червня 25  
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по ремонту мостів повітової 

дороги Іожорити-Бряза-

Молдова-Сулиця в зв’язку з 

приїздом спадкоємця короля 

Михая. 

1939 р. 

16 березня 

1940 р. 

642  Акт прийому виконаних 

робіт з ремонту мостів та 

повітової дороги Вижниця-

Плоска. 

13 лютого 

1939 р. 

13 лютого 

1940 р. 

9  

643  Справа про проведення 

телефонної лінії Сучава-

Скея-Миговень-Костина-

Пархауць-Тодирешть-

Команешть-Ботушана. 

24 серпня 

1939 р. 

11 березня 

1940 р. 

22  

644  Листування з примарією          

м. Радауць про дозвіл здати з 

аукціону підряду на 

доставку матеріалів для 

мощення вулиць міста. 

5 липня 

1939 р. 

7 грудня 

1939 р. 

10  

645  Справа про здачу з аукціону 

підряду на доставку 

вказівних стовпів на 

шосейних дорогах 

Кимпулунгського повіту. 

1 лютого 

1940 р. 

3 квітня 

1940 р. 

22  

646  Справа про здачу з аукціону 

підряду на доставку 

матеріалів для реконструкції 

мостів на повітовій дорозі 

Радауць-Виковул-де-Жос. 

29 березня 

1940 р. 

2 квітня 

1940 р. 

4  

647  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

будівництво будинку 

культури та лікарні в комуні 

Раранча. 

25 травня 

1939 р. 

13 травня 

1940 р. 

144  

648  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

будівництво споруди для 

захисту берега річки 

Молдова. 

18 квітня  

1940 р. 

22 червня 

1940 р. 

83  

649  Справа про продаж з 

аукціону підряду на 

30 березня 

1939 р. 

52  
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встановлення насосу для 

водокачки в комуні Заставна 

Дністровської волості. 

27 листопада 

1939 р. 

650  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

будівництво повітових 

телефонних мереж Сучава-

Шкея-Михова-Костина-

Пархауць-Тодирешть-

Коменешть. 

5 вересня 

1939 р. 

13 січня 

1939 р. 

56  

651  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

будівництво мосту через 

річку Жижиє на повітовій 

дорозі Дорохой-Савень. 

9 червня 

1939 р. 

7 вересня 

1939 р. 

27  

652  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на ремонт 

повітової дороги Садгора-

Чернаука-Добронауць. 

26 травня 

1939 р. 

30 січня 

1940 р. 

36  

653  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на ремонт 

повітових доріг Шкея-Іцкань 

та Ступка-Обгіна. 

26 травня 

1939 р. 

2 квітня 

1940 р. 

73  

654  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на ремонт 

повітових доріг Гура-

Гуморулуй-Пояна-Микулуй. 

8 липня 

1939 р. 

23 лютого 

1939 р. 

20  

655  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

будівництво та ремонт 

мостів на повітовій дорозі 

Вама-Молдовіца. 

31 жовтня 

1939 р. 

16 квітня 

1940 р. 

33  

656  Справа про продаж з 

аукціону підряду на ремонт 

мосту на повітовій дорозі 

Шарул Дорней-Нягра 

Шарулуй. 

28 липня 

1939 р. 

31 жовтня 

1939 р. 

31  

657  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на ремонт 

мостів на повітових дорогах 

Чернівці-Станегора та 

18 липня 

1939 р. 

6 лютого 

1940 р. 

80  
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Станегора-Бояни-Селиште. 

658  Справа про проведення робіт 

з ремонту мостів на 

повітовій дорозі Сулиця-

Недобауць. 

7 серпня 

1939 р. 

25 січня 

1940 р. 

153  

659  Справа про здачу з аукціону 

підряду на будівництво 

диспансеру в комуні 

Остриця Чернівецького 

повіту. 

7 липня 

1937 р. 

25 червня 

1940 р. 

141  

660  Справа про продаж з 

аукціону підряду на 

проведення робіт з ремонту 

мостів на повітовій дорозі 

Викоул-де-Жос-Путна. 

26 травня 

1939 р. 

30 серпня 

1939 р. 

96  

661  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

проведення робіт з ремонту 

мостів на повітових дорогах 

Неполокауць-Стаучень-

Кисилеу-Штефанешть, 

Звиняче-Бабин та Козмень-

Стаучень. 

3 серпня 

1939 р. 

23 лютого 

1940 р. 

52  

662  Справа про продаж з 

аукціону підряду на 

проведення робіт з ремонту 

мостів на повітовій дорозі 

Кадобешть-Чункеу-Василеу. 

28 липня 

1939 р. 

5 жовтня 

1939 р. 

51  

663  Справа про продаж з 

аукціону підряду на 

проведення робіт з ремонту 

мосту через річку Рашка. 

30 серпня 

1939 р. 

12 березня 

1940 р. 

30  

664  Справа про продаж з 

аукціону підряду на 

проведення робіт з ремонту 

мостів на повітовій дорозі 

Пожорита-Бряза-Молдова-

Сулиця. 

5 вересня 

1939 р. 

6 квітня 

1939 р. 

71  

665  Справа про продаж з 

аукціону підряду на 

проведення робіт з ремонту 

18 липня 

1939 р. 

19 жовтня 

73  
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мостів на повітовій дорозі 

Гура-Гуморулуй-Пояна-

Микулуй. 

1939 р. 

666  Справа про продаж з 

аукціону підряду на 

проведення робіт з ремонту 

мосту на повітовій дорозі 

Дорохой-Говирна-Котушка. 

1 липня 

1939 р. 

6 квітня 

1940 р. 

47  

667  Справа про здачу з аукціону 

підряду на ремонт мосту на 

повітовій дорозі Южинець-

Шишкауць. 

30 червня 

1939 р. 

15 вересня 

1939 р. 

35  

668  Справа про здачу з аукціону 

підряду на ремонт мосту на 

повітовій дорозі Кимпулунг-

Стулпікамі-Фрасін. 

26 травня 

1939 р. 

5 вересня 

1939 р. 

44  

669  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

проведення робіт з ремонту 

мостів на повітовій дорозі 

Чернівці-Кучурул-Маре. 

5 липня 

1939 р. 

4 травня 

1940 р. 

78  

670  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

проведення робіт з ремонту 

мосту на повітовій дорозі 

Сучава-Босанча-Килишень. 

18 липня 

1939 р. 

3 квітня 

1940 р. 

45  

671  Справа про здачу з аукціону 

підряду на проведення робіт 

з ремонту мосту через річку 

Прут в комуні Глиниця. 

7 березня 

1939 р. 

22 липня 

1939 р. 

  

672  Справа про здачу з аукціону 

підряду на доставку 

інструментів для проведення 

робіт з нівелювання 

земельних ділянок. 

28 липня 

1939 р. 

16 вересня 

1939 р. 

24  

673  Справа про здачу з аукціону 

підряду для проведення 

робіт з ремонту та 

утримання доріг на території 

Кимпулунгського повіту. 

8 липня 

1939 р. 

23 лютого 

1940 р. 

30  

674  Справа про здачу з аукціону 25 серпня   
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підрядів на доставку 

бетонних труб для ремонту 

мостів на дорогах 

Сучавського повіту. 

1939 р. 

14 лютого 

1940 р. 

675  Справа про здачу з аукціону 

підрядів на доставку 

будівельних матеріалів для 

проведення робіт з 

укріплення берега річки 

Гумор. 

29 лютого 

1940 р. 

25 березня 

1940 р. 

53  

676  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття повітової дороги 

Калишкауць-Молинці-

Перебикауць. 

8 березня 

1939 р. 

19 січня 

1940 р. 

54  

677  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку будівельних 

матеріалів для будівництва 

мосту через річку Жижи на 

повітовій дорозі Дорохой-

Савень. 

23 липня 

1939 р. 

6 квітня 

1940 р. 

28  

678  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку будівельних 

матеріалів для ремонту 

мосту на повітовій дорозі 

Слобозія Комарештілор-

Кабещть. 

18 грудня 

1939 р. 

13 березня 

1940 р. 

24  

679  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку будівельних 

матеріалів для ремонту 

мосту через річку Сирет на 

повітовій дорозі Патрауць-

Коргешть. 

31 серпня 

1939 р. 

13 лютого 

1940 р. 

34  

680  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію та щебеню 

для ремонту повітових доріг 

26 травня 

1939 р. 

30 серпня 

1939 р. 

31  
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Ватра-Дорней-Кілія-Кокоу, 

Гура-Негру-Ортоя-Дорна та 

Крандремілор-Пояна-Негру. 

681  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію для 

покриття повітової дороги 

Сторожинець-Лукавець-

Вижниця. 

15 травня 

1939 р. 

28 вересня 

1939 р. 

70  

682  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію для 

покриття повітової дороги 

Козмень-Ошехліб-

Неполокауць. 

8 травня 

1939 р. 

19 січня 

1940 р. 

44  

683  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію та щебеню 

для ремонту повітової 

дороги Заставна-Горошауць-

Добронауць. 

8 травня 

1939 р. 

23 жовтня 

1939 р. 

32  

684  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію та щебеню 

для ремонту повітових доріг 

Сучава-Босанча-Кілішень, 

Удешть-Верешть та Сучава-

Бунешть. 

8 травня 

1939 р. 

14 березня 

1940 р. 

53  

685  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію та щебеню 

для ремонту повітових доріг 

Савень-Влашинешть-

Ганешть, Маноляса-

Ганешть-Динжень та 

Грицень-Строіч-Рипичень. 

19 травня 

1939 р. 

6 квітня 

1940 р. 

41  

686  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

ремонту повітових доріг 

Думбраварошиє-Сучавень-

19 травня 

1939 р. 

21 жовтня 

1939 р. 

38  
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Банила, Патрауць-Корчешть 

та Патрауць-Чудей. 

687  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію для ремонту 

повітових доріг Барбешть-

Станешть-Жадова та 

Слобозія-Комарешть-

Кабешть. 

15 травня 

1939 р. 

28 жовтня 

1939 р. 

68  

688  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

ремонту повітових доріг 

Сирет-Верполя та 

Опришень-Прискурень. 

16 травня 

1939 р. 

23 травня 

1940 р. 

48  

689  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

ремонту повітової дороги 

Селетин-Гура-Путилей. 

19 травня 

1939 р. 

31 жовтня 

1940 р. 

34  

690  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

ремонту дороги Чернівці-

Кучурул-Мік-Заставна-

Кадобешть. 

8 травня 

1939 р. 

14 травня 

1940 р. 

46  

691  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію та щебеню 

для ремонту повітової 

дороги Кучурул-Мік-Окна-

Мусорень. 

8 травня 

1939 р. 

12 червня 

1940 р. 

41  

692  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію та щебеню 

для ремонту повітової 

дороги Ізвор-Бобейка-

Кирлібаба. 

5 вересня 

1939 р. 

15 квітня 

1940 р. 

58  

693  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію для ремонту 

8 травня 

1939 р. 

12 жовтня 

33  
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повітових доріг Станегора-

Буда та Чернівці-Садгора. 

1939 р. 

694  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію для ремонту 

повітової дороги Козмень-

Ставчани. 

8 травня 

1939 р. 

30 жовтня 

1939 р. 

50  

695  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію та щебеню 

для ремонту повітових доріг 

Сучава-Босанча-Кілішень та 

Сучава-Бунешть. 

26 березня 

1939 р. 

27 червня 

1940 р. 

30  

696  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію для ремонту 

повітових доріг Скея-Мазин-

Гуморулуй-Партешть-

Арборе, Солка-Арборе-

Ясловець, Солонець-

Кожвана-Арборе та Скея-

Іцкань. 

28 квітня 

1939 р. 

11 грудня 

1939 р. 

96  

697  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію для ремонту 

повітових доріг 

Сторожинець-Глиниця та 

Крива-Бобешти. 

19 травня 

1939 р. 

29 вересня 

1939 р. 

64  

698  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію для ремонту 

повітової дороги Марджиня-

Сучевиця. 

5 липня 

1939 р. 

11 червня 

1940 р. 

78  

699  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію для ремонту 

повітової дороги Козмень-

Валева. 

8 травня 

1939 р. 

13 грудня 

1939 р. 

87  

700  Справа про продаж з 

аукціону підряду на 

доставку гравію для ремонту 

19 травня 

1939 р. 

10 лютого 

192  
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повітової дороги Виковул-

де-Сус-Селетин-Бряза. 

1940 р. 

701  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію для ремонту 

повітових доріг Радауць-

Виковул-де-Жос та Виколул-

де-Жос-Путна. 

15 травня 

1939 р. 

10 лютого 

1940 р. 

50  

702  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію для ремонту 

повітової дороги Радауць-

Арборе. 

28 липня 

1939 р. 

8 грудня 

1939 р. 

34  

703  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку гравію для ремонту 

повітової дороги Марджина-

Сучевиця. 

15 травня 

1939 р. 

5 жовтня 

1939 р. 

41  

704  Справа про проведення робіт 

з доставки гравію та щебеню 

для ремонту повітової 

дороги Неполокауць-

Стаучень-Кисилеу-

Штефанешть. 

13 травня 

1939 р. 

22 грудня 

1939 р. 

90  

705  Справа про проведення робіт 

з доставки гравію та щебеню 

для ремонту повітової 

дороги Кимпулунг-Садова. 

6 жовтня 

1939 р. 

9 листопада 

1939 р. 

37  

706  Справа про проведення робіт 

з доставки щебеню для 

ремонту повітової дороги 

Дорохой-Говирна-Котушка. 

19 травня 

1939 р. 

7 червня 

1939 р. 

102  

707  Справа про проведення робіт 

з доставки гравію та щебеню 

для ремонту повітових доріг 

Савень-Власинешть-

Ганешть-Маноляса-Ганешть-

Данджень та Грицень-

Строїч-Рипичень. 

5 жовтня 

1939 р. 

14 червня 

1940 р. 

102  

708  Справа про проведення робіт 

з доставки щебеню для 

8 травня 

1939 р. 

34  
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ремонту повітових доріг 

Садгора-Чернаука-

Добронауць та Шерауць-

Топорауць. 

16 травня 

1940 р. 

709  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

ремонту повітових доріг 

Сирет-Синауць-Тарашень та 

Тереблеча-Станешть. 

8 травня 

1939 р. 

9 червня 

1940 р. 

60  

710  Листування з префектурою 

Радауцького повіту про 

здачу з аукціону підряду на 

постачання комуни 

бетонними трубами для 

будівництва колодязів. 

2 червня 

1939 р. 

9 лютого 

1940 р. 

23  

711  Листування з Міністерством 

громадських робіт та 

комунікацій про 

необхідність реконструкції 

залізничної лінії Іцкань-

Сучава. 

16 січня 

1939 р. 

5  

712  Листування з префектурою 

Дорохойського повіту про 

проведення ремонту через 

річку Бахна. 

28 липня 

1939 р. 

28 вересня 

1939 р. 

7  

713  Листування з префектурою 

Сучавського повіту та 

комендантом 8-го полку про 

проведення ремонту 

повітової дороги Сучава-

Босанча-Плешешть. 

13 листопада 

1939 р. 

25 січня 

1940 р. 

15  

714  Протоколи прийому робіт з 

доставки гравію та щебеню 

для ремонту повітових доріг. 

Видаткові ордери на виплату 

відрядних членам 

приймальної комісії. 

13 лютого 

1939 р. 

22 листопада 

1939 р. 

25  

715  Документи (кошториси, 

договори з підрядниками, 

акти прийому робіт) надані 

1 липня 

1939 р. 

31 березня 

305  
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префектурою 

Сторожинецького повіту для 

оплати витрат на утримання 

та ремонт доріг і мостів 

повіту. 

1940 р. 

716  Справа про продаж з 

аукціону деревини 

отриманої від розбирання 

мосту через річку Глибичок. 

7 липня 

1939 р. 

18 березня 

1940 р. 

14  

717  Плани та кошториси витрат 

коштів на проведення робіт з 

експропріації земельних 

ділянок, будинків, колодязів 

та на будівництво 

комунальної дороги Гура-

Гуморулуй-Воронець. 

10 серпня 

1939 р. 

26 серпня 

1939 р. 

24  

718  Документи (плани, 

кошториси, листування з 

префектурами) про 

проведення робіт з 

будівництва та ремонту 

мостів, доріг та будівель. 

29 грудня 

1939 р. 

25 січня 

1940 р. 

188  

719  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

будівництво та ремонт 

мостів, доріг та будівель. 

3 лютого 

1939 р. 

24 травня 

1940 р. 

153  

720  Документи (плани, 

кошториси, листування з 

префектурами) про 

проведення робіт з 

будівництва та ремонту 

мостів, доріг та будівель 

Сучавського округу. 

30 січня 

1939 р. 

18 червня 

1940 р. 

165  

721  Плани та кошториси витрат 

коштів на будівництво мосту 

через річку Домниця на 

повітовій дорозі Сирет-

Финтині-Альбе. 

24 серпня 

1939 р. 

18 жовтня 

1939 р. 

11  

722  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

будівництво та ремонт 

24 лютого 

1939 р. 

20 липня 

156  
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мостів, доріг та будівель. 1939 р. 

723  Справа про затвердження 

витрат коштів для 

проведення бетонних робіт 

по встановленню насосів для 

колодязів Сучавського 

повіту. 

9 грудня 

1939 р. 

29 квітня 

1940 р. 

7  

724  Справа про затвердження 

витрат коштів для 

проведення ремонту мостів 

на повітовій дорозі 

Сторожинець-Лукавець-

Вижниця.  

8 липня 

1939 р. 

11 серпня 

1939 р. 

9  

725  Справа про виділення коштів 

на проведення ремонту 

мосту на повітовій дорозі 

Коровія-Волока-Кучурул-

Маре. 

11 липня 

1939 р. 

27 лютого 

1940 р. 

23  

726  Справа про виділення коштів 

на проведення ремонту 

мосту на повітовій дорозі 

Гура-Гуморулуй-Пояна-

Микулуй. 

28 лютого 

1939 р. 

3 травня 

1939 р. 

28  

727  Підзвітні документи про 

витрату коштів на доставку 

гравію та щебеню на ремонт 

повітової дороги Кучурул-

Мік-Окна-Мусорень. 

21 липня 

1939 р. 

20 червня 

1940 р. 

17  

728  Підзвітні документи про 

витрату коштів на доставку 

гравію та щебеню на ремонт 

повітової дороги Секлетин-

Гура-Путилей. 

17 квітня 

1940 р. 

7 червня 

1940 р. 

27  

729  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

проведення ремонту мостів 

на повітовій дорозі 

Молдовіца-Аргел. 

9 лютого 

1939 р. 

7 червня 

1940 р. 

34  

730  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

проведення ремонту 

20 вересня 

1939 р. 

20 червня 

60  
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комунальної дороги Гура-

Гуморулуй-Воронець. 

1940 р. 

731  Листування з інженером 

Єфтітіу Петром в                     

м. Ботошань про 

продовження терміну 

договору на проведення 

робіт з ремонту комунальної 

дороги Гура-Гуморулуй-

Монастиря-Воронець. 

6 червня 

1939 р. 

11 червня 

1940 р. 

23  

732  Листування з префектурою 

Сторожинецького повіту про 

продаж з аукціону деревини 

отриманої від розбирання 

мосту через річку Сирет-Мік 

на повітовій дорозі 

Патрауць-Корнешть. 

25 листопада 

1939 р. 

11 березня 

1940 р. 

11  

733  Звіти фінансових управлінь 

Сучавського округу. 

31 березня 

1939 р. 

15 грудня 

1939 р. 

116  

734  Звіти фінансових управлінь 

Сучавського округу. 

10 червня 

1939 р. 

29 січня 

1940 р. 

137  

735  Звіти фінансових управлінь 

Сучавського округу. 

20 січня 

1939 р. 

21 грудня 

1939 р. 

135  

736  Звіт про прибутки 

Чернівецького фінансового 

управління за квітень 1939 р. 

[30 квітня] 

1939 р. 

[10 травня] 

1939 р. 

3  

737  Звіт про витрати 

Чернівецького фінансового 

управління за квітень 1939 р. 

[30 квітня] 

1939 р. 

[10 травня] 

1939 р. 

7  

738  Звіт про прибутки 

Чернівецького фінансового 

управління за квітень-

травень 1939 р. 

[31 травня] 

1939 р. 

[15 червня] 

1939 р. 

3  
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739  Звіт про витрати 

Чернівецького фінансового 

управління за травень      

1939 р. 

[31 травня] 

1939 р. 

[10 червня] 

1939 р. 

7  

740  Звіт про витрати 

Чернівецького фінансового 

управління за квітень-

червень 1939 р. 

[30 червня] 

1939 р. 

[15 липня] 

1939 р. 

3  

741  Звіт про витрати 

Чернівецького фінансового 

управління за червень     

1939 р. 

[30 червня] 

1939 р. 

[10 липня] 

1939 р. 

7  

742  Звіт про прибутки 

Чернівецького фінансового 

управління за квітень-липень 

1939 р. 

[31 липня] 

1939 р. 

[14 серпня] 

1939 р. 

4  

743  Звіт про витрати 

Чернівецького фінансового 

управління за квітень-липень 

1939 р. 

[31 липня] 

1939 р. 

[14 серпня] 

1939 р. 

7  

744  Звіт про прибутки 

Чернівецького фінансового 

управління за квітень-

серпень 1939 р. 

[31 серпня] 

1939 р. 

[14 вересня] 

1939 р. 

3  

745  Звіт про витрати 

Чернівецького фінансового 

управління за квітень-

серпень 1939 р. 

[31 серпня] 

1939 р. 

[15 вересня] 

1939 р. 

7  

746  Звіт про прибутки 

Чернівецького фінансового 

управління за квітень-

вересень 1939 р. 

[31 вересня] 

1939 р. 

[15 жовтня] 

1939 р. 

3  

747  Звіт про витрати 

Чернівецького фінансового 

управління за квітень-

вересень 1939 р. 

[30 вересня] 

1939 р. 

[15 жовтня] 

1939 р. 

7  

748  Звіт про прибутки 

Чернівецького фінансового 

управління за квітень-

жовтень 1939 р. 

[31 жовтня] 

1939 р. 

[14   

листопада] 

1939 р. 

3  
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749  Звіт про витрати 

Чернівецького фінансового 

управління за жовтень     

1939 р. 

[31 жовтня] 

1939 р. 

[10 

листопада] 

1939 р. 

7  

750  Звіт про прибутки 

Чернівецького фінансового 

управління за квітень-

грудень 1939 р. 

[31 грудня] 

1939 р. 

[10 січня] 

1940 р. 

3  

751  Звіт про витрати 

Чернівецького фінансового 

управління за квітень-

листопад 1939 р. 

[30 

листопада] 

1939 р. 

[10 грудня] 

1939 р. 

7  

752  Звіт про витрати 

Чернівецького фінансового 

управління за квітень-

грудень 1939 р. 

[31 грудня] 

1939 р. 

[14 січня] 

1940 р. 

7  

753  Звіт Хотинського 

фінансового управління за 

квітень 1939 р. 

[30 квітня] 

1939 р. 

[10 травня] 

1939 р. 

7  

754  Звіт Хотинського 

фінансового управління за 

травень 1939 р. 

[31 травня] 

1939 р. 

[10 червня] 

1939 р. 

7  

755  Звіт Хотинського 

фінансового управління за 

квітень-червень 1939 р. 

[30 червня] 

1939 р. 

[10 липня] 

1939 р. 

7  

756  Звіт Хотинського 

фінансового управління за 

серпень 1939 р. 

[31 серпня] 

1939 р. 

[10 вересня] 

1939 р. 

7  

757  Звіт Хотинського 

фінансового управління 

станом на 28 серпня 1939 р. 

[31 серпня] 

1939 р. 

[2 вересня] 

1939 р. 

3  

758  Звіт Хотинського 

фінансового управління за 

жовтень 1939 р. 

[31 жовтня] 

1939 р. 

[10 

8  
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листопада] 

1939 р. 

759  Звіт Хотинського 

фінансового управління за 

квітень-листопад 1939 р. 

[30 

листопада] 

1939 р. 

[10 грудня] 

1939 р. 

7  

760  Звіт Кимпулунгського 

фінансового управління за 

період з 14 серпня 1938 р. по 

28 лютого 1939 р. 

[28 лютого] 

1939 р. 

[10 березня] 

1939 р. 

2  

761  Звіт Кимпулунгського 

фінансового управління за 

квітень 1939 р. січень 1940 р. 

[31 січня] 

1940 р. 

[10 лютого] 

1940 р. 

8  

762  Звіт Дорохойського 

фінансового управління за 

лютий місяць 1940 р. 

[29 лютого] 

1940 р. 

[10 березня] 

1940 р. 

3  

763  Звіт Сучавського 

фінансового управління за 

період з 14 серпня 1939 р. по 

31 березня 1939 р. 

[31 березня] 

1939 р. 

[10 квітня] 

1939 р. 

10  

764  Звіт про прибутки 

Сучавського фінансового 

управління за квітень 1939 р. 

[30 квітня] 

1939 р. 

[10 травня] 

1939 р. 

3  

765  Звіт про витрати 

Сучавського фінансового 

управління за квітень 1939 р. 

[30 квітня] 

1939 р. 

[10 травня] 

1939 р. 

7  

766  Звіт про прибутки 

Сучавського фінансового 

управління за квітень-

травень 1939 р. 

[31 травня] 

1939 р. 

[10 червня] 

1939 р. 

3  

767  Звіт про витрати 

Сучавського фінансового 

управління за квітень-

травень 1939 р. 

[31 травня] 

1939 р. 

[10 червня] 

1939 р. 

7  

768  Звіт про прибутки 

Сучавського фінансового 

[30 червня] 

1939 р. 

3  
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управління за квітень-

червень 1939 р. 

[10 липня] 

1939 р. 

769  Звіт про витрати 

Сучавського фінансового 

управління за квітень-

червень 1939 р. 

[30 червня] 

1939 р. 

[10 липня] 

1939 р. 

7  

770  Звіт про прибутки 

Сучавського фінансового 

управління за квітень-липень 

1939 р. 

[14 серпня] 

1939 р. 

[31 липня] 

1939 р. 

4  

771  Звіт про витрати 

Сучавського фінансового 

управління за квітень-липень 

1939 р. 

[31 липня] 

1939 р. 

[10 серпня] 

1939 р. 

7  

772  Звіт про витрати 

Сучавського фінансового 

управління за квітень-

серпень 1939 р. 

[31 серпня] 

1939 р. 

[14 вересня] 

1939 р. 

7  

773  Звіт про витрати 

Сучавського фінансового 

управління за квітень-

вересень 1939 р. 

[30 вересня] 

1939 р. 

[14 жовтня] 

1939 р. 

7  

774  Звіт про витрати 

Сучавського фінансового 

управління за квітень-

жовтень 1939 р. 

[31 жовтня] 

1939 р. 

[14 

листопад] 

1939 р. 

7  

775  Звіт про витрати 

Сучавського фінансового 

управління за квітень-

листопад 1939 р. 

[30 

листопада] 

1939 р. 

[14 грудня] 

1939 р. 

7  

776  Звіт про витрати 

Сучавського фінансового 

управління за квітень-

грудень 1939 р. 

[31 грудня] 

1939 р. 

[14 січня] 

1940 р. 

7  

777  Звіт про прибутки 

Сучавського фінансового 

управління за квітень-

грудень 1939 р. 

[31 грудня] 

1939 р. 

[14 січня] 

1940 р. 

3  

778  Звіт про прибутки та витрати [3 11  
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Радауцького фінансового 

управління за період з 14 

серпня 1938 р. по 30 

листопада 1939 р. 

листопада] 

1939 р. 

[14 грудня] 

1939 р. 

779  Звіт про прибутки та витрати 

Радауцького фінансового 

управління за період з 14 

серпня 1938 р. по 28 лютого 

1939 р. 

[28 лютого] 

1939 р. 

[14 березня] 

1939 р. 

10  

780  Звіт про прибутки та витрати 

Радауцького фінансового 

управління за лютий місяць 

1939 р. 

4 березня 

1939 р. 

3  

781  Звіт про прибутки  

Радауцького фінансового 

управління за період з 1 

квітня 1938 р. по 1 березня 

1939 р. 

[1 березня] 

1939 р. 

[10 березня] 

1939 р. 

2  

782  Звіт про витрати  

Радауцького фінансового 

управління за квітень 1939 р. 

[30 квітня] 

1939 р. 

[14 травня] 

1939 р. 

7  

783  Звіт про прибутки  

Радауцького фінансового 

управління за квітень 1939 р. 

[30 квітня] 

1939 р. 

[14 травня] 

1939 р. 

3  

784  Звіт про витрати  

Радауцького фінансового 

управління за травень      

1939 р. 

[31 травня] 

1939 р. 

[14 червня] 

1939 р. 

7  

785  Звіт про прибутки  

Радауцького фінансового 

управління за травень        

1939 р. 

[31 травня] 

1939 р. 

[14 червня] 

1939 р. 

3  

786  Звіт про витрати  

Радауцького фінансового 

управління за червень     

1939 р. 

[30 червня] 

1939 р. 

[14 липня] 

1939 р. 

7  

787  Звіт про прибутки  

Радауцького фінансового 

управління за червень       

[30 червня] 

1939 р. 

[10 липня] 

3  
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1939 р. 1939 р. 

788  Звіт про прибутки  

Радауцького фінансового 

управління за червень                        

1939 р. 

[31 липня] 

1939 р. 

[10 серпня] 

1939 р. 

7  

789  Звіт про прибутки  

Радауцького фінансового 

управління за липень 1939 р. 

10 серпня 

1939 р. 

4  

790  Звіт про витрати  

Радауцького фінансового 

управління за серпень      

1939 р. 

[31 серпня] 

1939 р. 

[10 вересня] 

1939 р. 

7  

791  Звіт про прибутки  

Радауцького фінансового 

управління за серпень        

1939 р. 

[31 серпня] 

1939 р. 

[10 вересня] 

1939 р. 

3  

792  Звіт про витрати  

Радауцького фінансового 

управління за вересень                      

1939 р. 

[30 вересня] 

1939 р. 

[10 жовтня] 

1939 р. 

7  

793  Звіт про прибутки  

Радауцького фінансового 

управління за вересень        

1939 р. 

[30 вересня] 

1939 р. 

[10 жовтня] 

1939 р. 

3  

794  Звіт про витрати  

Радауцького фінансового 

управління за жовтень          

1939 р. 

[31 жовтня] 

1939 р. 

[10 

листопада] 

1939 р. 

7  

795  Звіт про прибутки  

Радауцького фінансового 

управління за квітень-

жовтень 1939 р. 

[31 жовтня] 

1939 р. 

[10 

листопада] 

1939 р. 

3  

796  Звіт про витрати  

Радауцького фінансового 

управління за листопад         

1939 р. 

[30 

листопада] 

1939 р. 

[10 грудня] 

1939 р. 

7  

797  Звіт про прибутки  

Радауцького фінансового 

[30 

листопада] 

3  
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управління за листопад               

1939 р. 

1939 р. 

[10 грудня] 

1939 р. 

798  Звіт про витрати  

Радауцького фінансового 

управління за грудень           

1939 р. 

[31 грудня] 

1939 р. 

[10 січня] 

1940 р. 

7  

799  Звіт про прибутки  

Радауцького фінансового 

управління за грудень          

1939 р. 

[31 грудня] 

1939 р. 

[10 січня] 

1940 р. 

3  

800  Звіт про прибутки 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

період з 14 серпня 1939 р. по 

28 лютого 1939 р. 

[28 лютого] 

1939 р. 

[10 березня] 

1939 р. 

2  

801  Звіт про прибутки 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

квітень 1939 р. 

[30 квітня] 

1939 р. 

[10 травня] 

1939 р. 

3  

802  Звіт про витрати 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

квітень-травень 1939 р. 

[31 травня] 

1939 р. 

[10 червня] 

1939 р. 

7  

803  Звіт про прибутки 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

квітень-травень 1939 р. 

[31 травня] 

1939 р. 

[10 червня] 

1939 р. 

3  

804  Звіт про витрати 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

квітень-липень 1939 р. 

[31 липня] 

1939 р. 

[10 серпня] 

1939 р. 

7  

805  Звіт про прибутки 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

квітень-липень  1939 р. 

11 серпня 

1939 р. 

4  

806  Звіт про прибутки 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

квітень-серпень  1939 р. 

31 серпня 

1939 р. 

10 вересня 

1939 р. 

3  

807  Звіт Сторожинецького [30 серпня] 3  



                                                                          114 

фінансового управління 

станом на 26 серпня 

1939 р. 

1939 р. 

[4 вересня] 

1939 р. 

808  Звіт про витрати 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

квітень-вересень  1939 р. 

[30 вересня] 

1939 р. 

[10 жовтня] 

1939 р. 

7  

809  Звіт про прибутки 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

квітень-вересень  1939 р. 

[30 вересня] 

1939 р. 

[10 жовтня] 

1939 р. 

3  

810  Звіт про витрати 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

квітень-жовтень  1939 р. 

[31 жовтня] 

1939 р. 

[10 

листопада] 

1939 р. 

7  

811  Звіт про прибутки 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

квітень-жовтень  1939 р. 

[31 жовтня] 

1939 р. 

[10 

листопада] 

1939 р. 

3  

812  Звіт про витрати 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

квітень-листопад 1939 р. 

[30 

листопада] 

1939 р. 

[10 грудня] 

1939 р. 

7  

813  Звіт про витрати 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

квітень-грудень  1939 р. 

[31 грудня] 

1939 р. 

[10 січня] 

1940 р. 

7  

814  Звіт про прибутки 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

квітень-грудень  1939 р. 

[31 грудня] 

1939 р. 

[10 січня] 

1940 р. 

3  

815  Відомості про надходження 

коштів з доходів від 

експлуатації лісу та 

сільського господарства 

префектури Радауцького 

повіту за    1935-1938 рр. 

[10 лютого] 

1939 р. 

[4 березня] 

1939 р. 

11  

816  Звіт про заборгованість 11 грудня 2  
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префектур повітів 

Сучавського округу 

пенсійній касі за                 

1939-1940 рр. 

1939 р. 

817  Статистичні відомості, копії 

бюджету та касового звіту 

товариства учителів в              

м. Чернівці. 

14 квітня 

1939 р. 

6  

818  Списки претур повітів 

Сучавського округу з 

зазначенням суми 

квартирних надбавок та 

відрядних, що виплачуються 

нотарям та секретарям. 

[3 березня] 

1939 р. 

[4 березня] 

1939 р. 

5  

819  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про фінансову 

діяльність та виконання 

бюджету. 

[11 лютого] 

1939 р. 

[27 червня] 

1940 р. 

309  

820  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про фінансову 

діяльність та виконання 

бюджету. 

[4 серпня] 

1939 р. 

[6 серпня] 

1940 р. 

197  

821  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про фінансову 

діяльність та виконання 

бюджету. 

[19 січня] 

1939 р. 

[13 червня] 

1940 р. 

201  

822  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про фінансову 

діяльність та виконання 

бюджету. 

4 січня 

1939 р. 

14 червня 

1940 р. 

255  

823  Доповідна записка 

Міністерства внутрішніх 

справ про фінансове 

становище та виконання 

бюджету. 

1939 р. 6  

824  Доповідна записка 

адміністративного 

5 червня 

1939 р. 

7  
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інспекторату про результати 

обстеження фінансової 

діяльності примарії комуни 

Сирет. 

5 липня 

1939 р. 

825  Доповідна записка 

юридичного відділу 

намісництва по фінансовим 

питанням. 

8 травня 

1939 р. 

24 червня 

1939 р. 

92  

826  Листування з банком 

„Григоре Філімон” про 

розгляд заяви примарії 

комуни Удешть щодо 

повернення грошових 

внесків необхідних для 

будівництва будинку 

примарії. 

18 квітня 

1939 р. 

16 грудня 

1939 р. 

11  

827  Рапорти начальника 

фінансового відділу 

намісництва та примарії       

м. Ватра-Дорней про тяжке 

фінансове становище 

примарії та висновок 

начальника юридичного 

відділу в зв’язку з 

неправильною витратою 

коштів виділених на 

проведення водопроводу та 

каналізації. 

9 березня 

1939 р. 

26 червня 

1940 р. 

161  

828  Справа про розгляд заяви 

будівельного товариства 

„Албіна” щодо вживання 

заходів по сплаті 

заборгованості 

Чернівецькою повітовою 

шкільною радою за виконані 

роботи по будівництву шкіл 

в комунах Коровія та 

Мамаєшть-векь. 

7 жовтня 

1939 р. 

31 травня 

1940 р. 

16  

829  Листування з дирекцією 

повітової комунальної 

кредитної каси при 

23 вересня 

1939 р. 

28 вересня 

5  
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Міністерстві фінансів про 

продовження терміну 

повернення позик примарією 

комуни Герца. 

1939 р. 

830  Листування з префектурою 

Хотинського повіту та 

дирекцією електростанції 

комуни Сулиця про 

врегулювання грошового 

конфлікту останніх з 

примарією. 

1 липня 

1939 р. 

11 червня 

1940 р. 

23  

831  Листування з Міністерством 

національного виховання та 

примарією м. Чернівці про 

мирне врегулювання 

грошового конфлікту  між 

ними. 

21 січня 

1939 р. 

1 лютого 

1939 р. 

8  

832  Рішення апеляційного суду 

та трибуналу м. Хотин про 

розгляд грошового 

конфлікту між примарією      

м. Хотин та акціонерним 

товариством „Решица” і 

„Сименс Шкерт”. Лист 

королівського намісника з 

пропозицією мирного 

врегулювання даного 

конфлікту. 

22 березня 

1939 р. 

26 травня 

1939 р. 

12  

833  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

примарією м. Чернівці про 

затвердження цінних паперів 

за номінальною ціною. 

9 серпня 

1939 р. 

17 серпня 

1939 р. 

5  

834  Листування з фінансовим 

управлінням та примарією     

м. Кимпулунг про 

повернення примарії коштів 

неправильно стягнених при 

сплаті податків. 

12 червня 

1939 р. 

25 травня 

1940 р. 

25  

835  Справа про розгляд заяви 

адвоката Аврам Аурела про 

8 серпня 

1939 р. 

9  
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відміну рішення примарії       

м. Ватра-Дорней в виплаті 

йому грошової компенсації 

за розірвання з ним 

трудового договору. 

27 квітня 

1939 р. 

836  Листування з примарією        

м. Кимпулунг про 

затвердження рішення 

примаря щодо отримання 

позики у банківського 

товариства „Де-горд” для 

потреб комуни. 

15 листопада 

1939 р. 

22 грудня 

1939 р. 

9  

837  Листування з префектурою 

Хотинського повіту про 

надання відомостей щодо 

розміру зарплати претора 

Стегареску Дмитра. 

13 березня 

1939 р. 

5 травня 

1939 р. 

14  

838  Листування з Чернівецьким 

фінансовим управлінням про 

повернення банківському 

товариству „Ажуторул 

речипрок” коштів 

неправильно стягнених при 

сплаті комунальних 

податків. 

3 серпня 

1939 р. 

23 травня 

1940 р. 

16  

839  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

префектурою Хотинського 

повіту про надання 

відомостей щодо розміру 

зарплати субпрефекта 

Трокан Георгія.  

15 липня 

1939 р. 

31 липня 

1939 р. 

4  

840  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

надання відомостей щодо 

розміру зарплати 

колишнього префекта повіту 

Реус Олександра.  

3 червня 

1939 р. 

28 червня 

1939 р. 

6  

841  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

префектурою Чернівецького 

15 травня 

1939 р. 

12 липня 

6  
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повіту про надання 

відомостей щодо розміру 

зарплати службовців 

адміністрації Буковини. 

1939 р. 

842  Відомості про отримання 

примаріями міст та сільських 

комун позик від банківських 

товариств. 

17 квітня 

1939 р. 

20 травня 

1939 р. 

17  

843  Оголошення палати торгівлі 

та промисловості в м. Хотин 

та інструкції про створення і 

порядок функціонування 

ринків. 

16 березня 

1939 р. 

3 квітня 

1939 р. 

13  

844  Фінансовий звіт префектури 

Кимпулунгського повіту за 

грудень 1938 р. 

14 січня 

1939 р. 

2  

845  Фінансовий звіт префектури 

Радауцького повіту за 

грудень 1938 р. 

17 січня 

1939 р. 

2  

846  Фінансовий звіт префектури 

Радауцького повіту за лютий 

1939 р. 

11 березня 

1939 р. 

2  

847  Фінансовий звіт примарії          

м. Кимпулунг за жовтень-

грудень 1938 р. 

7 листопада 

1939 р. 

9 січня 

1939 р. 

10  

848  Фінансовий звіт примарії           

м. Кимпулунг станом на 12 

грудня 1939 р. 

15 грудня 

1939 р. 

5  

849  Фінансовий звіт примарії         

м. Сучава за період з 1 

квітня по 1 жовтня 1939 р. 

12 жовтня 

1939 р. 

4  

850  Фінансовий звіт примарії     

м. Сучава за період з 1 

квітня по 1 листопада 1939 р. 

18 листопада 

1939 р. 

4  

851  Фінансовий звіт примарії     

м. Ватра-Дорней за жовтень 

1939 р. 

7 листопада 

1939 р. 

7  

852  Фінансовий звіт примарії          

м. Дорохой за період з 1 

квітня по 31 жовтня 1939 р. 

11 листопада 

1939 р. 

6  
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853  Фінансовий звіт примарії           

м. Хотин за період з 1 квітня 

по 31 березня 1940 р. 

1939 р. 

22 квітня 

1940 р. 

21  

854  Фінансовий звіт примарії 

комуни Савень станом на 12 

грудня 1939 р. 

16 грудня 

1939 р. 

31 грудня 

1939 р. 

8  

855  Фінансовий звіт примарії 

комуни Дорней-Кандренілор 

за грудень 1939 р. 

12 грудня 

1939 р. 

5  

856  Фінансовий звіт комуни 

Гура-Гуморулуй станом на 

12 грудня 1939 р. 

14 грудня 

1939 р. 

7  

857  Фінансові звіти повітових 

фінансових управлінь за 

1939 р. 

28 квітня 

1939 р. 

28 грудня 

1939 р. 

192  

858  Звіти фінансових управлінь 

Сучавського округу. 

12 вересня 

1939 р. 

25 червня 

1939 р. 

174  

859  Звіти фінансових управлінь 

Сучавського округу. 

14 січня 

1939 р. 

5 січня 

1940 р. 

157  

860  Звіти фінансових управлінь 

Сучавського округу. 

17 квітня 

1939 р. 

29 грудня 

1939 р. 

150  

861  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ, 

інспекторатом поліції 

Сучавського округу та 

трибуналом м. Чернівці про 

визнання благодійного 

товариства „Єлена Флондор” 

юридичною особою. 

25 травня 

1939 р. 

20 серпня 

1939 р. 

6  

862  Листування з префектурою 

та трибуналом 

Чернівецького повіту про 

визнання товариства „Буні 

30 березня 

1939 р. 

30 травня 

1939 р. 

41  
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господар” в комуні 

Мамаєшть-векь юридичною 

особою. 

863  Листування з префектурою 

та трибуналом 

Чернівецького повіту про 

визнання товариства „Буні 

господар” в комуні 

Мамаєшть-векь юридичною 

особою. 

30 березня 

1939 р. 

27 липня 

1939 р. 

9  

864  Відомості про кількість 

земельних ділянок, що 

належать примарії комуни 

Герца з зазначенням 

побудованих на них 

громадських будівель. 

28 травня 

1939 р. 

4 серпня 

1939 р. 

85  

865  Листування з префектурою 

Сторожинецького повіту про 

розгляд заяви примарії 

комуни Вашкауць щодо 

встановлення її права 

власності на земельні 

ділянки. 

10 лютого 

1939 р. 

21 березня 

1939 р. 

15  

866  Колективна заява мешканців 

комуни Тереблеча про 

визнання за ними права 

власності на земельні 

ділянки придбані в 1918 р. у 

примарії без відповідного 

юридичного оформлення 

права власності. 

27 листопада 

1939 р. 

1  

867  Заява мешканця комуни 

Монастиоаре Георгія Дмитра 

про клопотання перед 

палатою землеробства в              

м. Радауць в видачі йому 

документу щодо права 

власності на земельну 

ділянку придбану у вчителя 

Брябана Петра.  

12 жовтня 

1939 р. 

4  

868  Документи про виконання 22 березня 17  
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циркуляру Міністерства 

землеробства та державного 

майна щодо передачі 

префектурами пасовиськ в 

користування королівському 

культурному фонду 

„Прінчіпеле Карол”.  

1939 р. 

28 серпня 

1939 р. 

869  Доповідна записка 

юридичного відділу та 

листування з примарією               

м. Чернівці про виділення 

земельної ділянки дирекції 

пошти для будівництва 

радіостанції. 

14 січня 

1939 р. 

4 лютого 

1939 р. 

3  

870  Справа про розгляд скарги 

вдови комуни Броскауць 

Михай Аніки на адвоката 

Томазнуза, який привласнив 

її кошти під обіцянкою 

клопотання перед 

Міністерством про заміну їй 

земельної ділянки отриманої 

під час аграрної реформи. 

4 березня 

1939 р. 

14 серпня 

1939 р. 

6  

871  Доповідна записка 

юридичного відділу 

намісництва про розгляд 

заяви примарії м. Чернівці 

щодо затвердження рішення 

про обмін земельними 

ділянками з мешканцем 

Вітковським Іоаном. 

26 липня 

1939 р. 

26 серпня 

1939 р. 

7  

872  Справа про розгляд заяви 

примарії комуни Тереблече 

про дозвіл обміну земельної 

ділянки з церковним фондом 

Буковини. 

11 липня 

1939 р. 

31 липня 

1939 р. 

4  

873  Доповідна записка 

юридичного відділу 

намісництва про результати 

перевірки рішення 

префектури 

12 травня 

1939 р. 

24 травня 

1939 р. 

4  



                                                                          123 

Сторожинецького повіту 

щодо безкоштовної передачі 

земельної ділянки комуні 

Багна для будівництва 

школи. 

874  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту та  

примарією м. Кимпулунг 

про передачу земельної 

ділянки призначеної для 

будівництва казарм для 

жандармського легіону, 

товариству „Георге Тофан”. 

20 лютого 

1939 р. 

14 серпня 

1939 р. 

9  

875  Доповідна записка до 

рішення примарії м. Сучава 

про прийняття у власність 

саду, що належав 

агрономічному товариству 

та повідомлення 

королівського намісника про 

затвердження цього рішення. 

21 березня 

1939 р. 

15 квітня 

1939 р. 

4  

876  Листування з примарією        

м. Кимпулунг про 

клопотання перед 

Міністерством громадських 

робіт щодо повернення 

примарії земельних ділянок 

по берегам річки Молдова. 

4 березня 

1939 р. 

31 серпня 

1939 р. 

15  

877  Листування з Міністерством 

землеробства та 

сільськогосподарською 

палатою м. Хотин про 

розгляд колективної заяви 

мешканців комуни 

Романкауць щодо видачі їм 

дозволу на культивування 

комунальної земельної 

ділянки. 

30 січня 

1939 р. 

15 березня 

1939 р. 

7  

878  Листування з Міністерством 

землеробства, державного 

майна та префектурою 

16 березня 

1939 р. 

21 квітня 

6  
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Сторожинецького повіту про 

сприяння мешканцям 

румунської національності в 

придбанні маєтку в комуні 

Вашкауць. 

1939 р. 

879  Справа про розгляд заяви 

листоноші комуни 

Шендричень Борта Іллі про 

наділення його землею. 

20 січня 

1939 р. 

23 лютого 

1939 р. 

6  

880  Справа про розгляд заяв 

директорів шкіл та 

приватних осіб щодо 

наділення їх землею. 

21 січня 

1939 р. 

21 червня 

1939 р. 

37  

881  Листування з префектурою 

та сільськогосподарською 

палатою м. Дорохой за 

заявою мешканців комуни 

Вирфул-Кимпулуй про 

наділення їх землею з 

експропрійованого помістя 

„Стримба”. 

3 квітня 

1939 р. 

20 червня 

1939 р. 

5  

882  Листування з 

сільськогосподарським 

інспекторатом в м. Чернівці 

та сільськогосподарською 

палатою в м. Хотин за 

заявою мешканців комуни 

Грозінци про наділення їх 

землею. 

10 березня 

1939 р. 

12 липня 

1939 р. 

4  

883  Листування з Радауцьким 

повітовим 

сільськогосподарським 

відділом про розгляд зави 

полковника Оларь Василя 

щодо наділення його 

земельною ділянкою. 

27 січня 

1939 р. 

20 травня 

1939 р. 

6  

884  Заява мешканця комуни 

Гряцка Лункаші Некулая про 

наділення його земельною 

ділянкою та листування з 

земельним відділом 

14 червня 

1939 р. 

11 липня 

1939 р. 

6  
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Дорохойського повіту по 

цьому питанню. 

885  Справа про розгляд заяви 

мешканки комуни 

Вижничоара Шнап Берти 

щодо відновлення межі її 

садиби переведеної за 

рішенням примарії для 

розширення вулиці. 

5 травня 

1939 р. 

14 серпня 

1939 р. 

8  

886  Листування з примарією         

м. Кимпулунг про видачу їй 

дозволу на відкриття судової 

справи проти церковного 

фонду Буковини за 

самовільне захоплення 

земельної ділянки з 

комунального пасовища. 

7 серпня 

1939 р. 

12 серпня 

1939 р. 

3  

887  Справа про розгляд скарги 

залізничного службовця в              

м. Чернівці Яковича 

Костянтина на 

сільськогосподарський 

відділ Радауцької 

префектури за самовільно 

відібрану у нього земельну 

ділянку отриману з аграрної 

реформи.  

27 січня 

1939 р. 

20 травня 

1939 р. 

4  

888  Доповідна записка 

юридичного відділу 

намісництва та листування з 

префектурою 

Сторожинецького повіту про 

розгляд колективної скарги 

мешканців Радауцького 

повіту щодо позбавлення їх 

земельних ділянок 

придбаних у директора 

банку „Дорохой” Гіка 

Михая. 

24 серпня 

1939 р. 

23 січня 

1940 р. 

12  

889  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Слобозія-

9 січня 

1939 р. 

11  
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Берлінцілор Куделка Петра 

щодо скасування аукціону з 

продажу його земельної 

ділянки, що проводився 

сільськогосподарським 

відділом префектури 

Радауцького повіту.  

27 січня 

1939 р. 

890  Справа про розгляд заяви 

мешканки комуни Липкань 

Бурлак Марії щодо 

повернення її відчуженої 

примарією земельної 

ділянки. 

23 грудня 

1939 р. 

24 квітня 

1940 р. 

5  

891  Доповідна записка 

адміністративного 

інспектора намісництва про 

результати перевірки факту 

самовільного захоплення 

земельної ділянки 

мешканцями передмістя 

Монастіріце Шмаль Карлом 

та Єлизаветою. 

26 липня 

1939 р. 

1  

892  Листування з 

сільськогосподарською 

палатою м. Дорохой про 

розгляд заяви мешканця 

комуни Маноляса Захарія 

Теодора щодо повернення 

неправильно 

експропрійованої у нього 

земельної ділянки. 

1 липня 

1939 р. 

27 липня 

1939 р. 

6  

893  Справа про розгляд заяви 

вдови комуни Кучурул-Маре 

Тухлінович щодо 

повернення їй земельної 

ділянки відібраної 

земельним відділом в             

м. Чернівці. 

18 квітня 

1939 р. 

2 червня 

1939 р. 

5  

894  Доповідна записка примаря 

м. Дорохой про результати 

розслідування скарги 

23 березня 

1939 р. 

3 травня 

8  
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мешканця комуни 

Михайлень Бита Григорія на 

Агрицкулесе Григорія за 

перешкоджання в 

користуванні земельною 

ділянкою. 

1939 р. 

895  Листування з префектурою 

Сторожинецького повіту про 

надання відомостей 

управлінню румунської 

залізниці про вжиті заходи 

щодо експропріації 

земельної ділянки необхідної 

для проведення каналізації 

між станціями Адинката та 

Думбрава-Рошие. 

16 березня 

1939 р. 

25 квітня 

1939 р. 

7  

896  Листування з префектурою 

Радауцького повіту про 

експропріацію земельних 

ділянок для будівництва 

залізниці Дорнешть-

Селетин.  

18 вересня 

1939 р. 

1 листопада 

1939 р. 

4  

897  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

примарією м. Кимпулунг 

про видачу дозволу примарії 

на продаж комунальних 

земельних ділянок. 

24 квітня 

1939 р. 

9 серпня 

1939 р. 

14  

898  Справа про видачу дозволу 

мешканцю комуни Савень 

Пінтіліе Костаке на продаж 

земельної ділянки 

Агуботаіці Т. 

28 квітня 

1939 р. 

20 травня 

1939 р. 

8  

899  Справа про розгляд заяви 

мешканця м. Ботошань 

Балана Юстина щодо видачі 

йому дозволу на продаж 

земельної ділянки мешканці 

комуни Топорауць Котик 

Домініці. 

26 квітня 

1939 р. 

20 травня 

1939 р. 

12  

900  Листування з 12 червня 4  
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сільськогосподарською 

палатою в м. Дорохой про 

видачу дозволу мешканцям 

комуни Тирнаука на продаж 

земельної ділянки отриманої 

за аграрною реформою. 

1939 р. 

27 червня 

1939 р. 

901  Справа про розгляд зави 

мешканців щодо видачі їм 

дозволів на продаж своїх 

земельних ділянок. 

31 січня 

1939 р. 

8 червня 

1940 р. 

28  

902  Листування з палатою 

землеробства та 

префектурою Сучавського  

повіту про видачу дозволу 

мешканці комуни Капу-

Кимпулуй на продаж 

земельної ділянки 

мешканцю Зайберту 

Йоганну. 

17 липня 

1939 р. 

23 липня 

1939 р. 

10  

903  Справа про видачу дозволу 

мешканці м. Ясси 

Молдовану Домініці на 

продаж земельної ділянки 

отриманої за аграрною 

реформою. 

березень 

1939 р. 

16 квітня 

1939 р. 

7  

904  Листування з Міністерством 

землеробства та 

адміністративними органами 

Сучавського повіту про 

видачу дозволу приватним 

особам на продаж земельних 

ділянок. 

3 червня 

1939 р. 

7 грудня 

1939 р. 

49  

905  Заява мешканця комуни 

Солка Главгубера Рудольфа 

про видачу йому дозволу на 

продаж земельної ділянки 

отриманої за аграрною 

реформою. 

16 травня 

1939 р. 

2 липня 

1939 р. 

7  

906  Справа про видачу дозволу 

землевласнику комуни 

Опришень Чорней Єремію 

30 травня 

1939 р. 

26 серпня 

17  
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на купівлю земельних 

ділянок отриманих за 

аграрною реформою. 

1939 р. 

907  Листування з префектурою 

Сторожинецького повіту про 

затвердження рішення 

примарії комуни 

Вижничоара щодо здачі в 

оренду комунальних 

земельних ділянок та продаж 

будівельних матеріалів. 

7 липня 

1939 р. 

16 серпня 

1939 р. 

6  

908  Доповідні записки 

юридичного відділу 

намісництва про результати 

розгляду колективної заяви 

мешканців комуни 

Каракушень щодо 

анулювання договору 

купівлі-продажу земельної 

ділянки укладеного між 

Берштейном Соломоном та 

Стаматі Георгієм. 

30 січня 

1939 р. 

14 квітня 

1939 р. 

4  

909  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

префектурою Радауцького 

повіту про розірвання 

договору на оренду 

земельної ділянки примарії 

комуни Путна  з цементним 

заводом відповідно до 

пропозиції комісії з 

утримання історичних 

пам'яток. 

6 лютого 

1939 р. 

1 квітня 

1939 р. 

9  

910  Листування з примарією        

м. Хотин про затвердження 

продажу з аукціону урожаю 

зібраного з комунальних 

земельних ділянок. 

7 грудня 

1939 р. 

30 січня 

1940 р. 

8  

911  Листування з префектурою 

Радауцького повіту за 

заявою мешканця комуни 

20 січня 

1939 р. 

20 лютого 

6  
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Сату-Маре Попеску Василя 

про передачу йому земельної 

ділянки орендованої 

Берковичем Ізідором. 

1939 р. 

912  Справа про розгляд заяви 

мешканки комуни 

Палтіноаса Карнюк Анни 

щодо повернення їй коштів 

для купівлі земельної 

ділянки. 

9 січня 

1939 р. 

20 лютого 

1939 р. 

7  

913  Справа про розгляд заяви 

власника пасовища на горі 

Гробь Чекан Адольфіни 

щодо виплати примарією 

комуни Кошна боргу за 

договором купівлі-продажу 

даного пасовища.  

19 січня 

1939 р. 

20 липня 

1939 р. 

20  

914  Доповідні записки 

юридичного відділу 

намісництва про 

розслідування земельних 

конфліктів та отримання 

громадянства. 

4 квітня 

1939 р. 

3 червня 

1940 р. 

114  

915  Доповідні записки 

юридичного відділу 

намісництва, шефа 

Сучавського лісового відділу 

та префектури Сучавського 

повіту про результати 

розгляду скарги мешканців 

комуни Удешть щодо 

відмови їм в видачі дозволів 

на вирубування власних 

лісових ділянок. 

9 січня 

1939 р. 

16 січня 

1939 р. 

5  

916  Листування з префектурою 

Радауцького повіту про 

розгляд заяви мешканки 

комуни Шипотеле-Сучевей 

Скрипчук Катерини щодо 

усунення помилки у 

визнанні її власником лісової 

8 січня 

1939 р. 

11 березня 

1939 р. 

9  
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ділянки. 

917  Листування з примарією 

комуни Воронець про 

притягнення до судової 

відповідальності 

колишнього примаря 

Джеменаріу Георгія за 

вирубку комунального лісу. 

28 лютого 

1939 р. 

8 березня 

1939 р. 

4  

918  Колективна заява мешканців 

комуни Шарул-Дорней, 

Дорна, Негра-Шарулуй та 

Палтініш про видачу їм 

дозволу на вільну 

експлуатацію їхніх лісових 

ділянок. 

28 січня 

1939 р. 

21 лютого 

1939 р. 

7  

919  Справа про розгляд заяви 

інженера Лустгартяна Рауіла 

щодо відміни рішення 

префектури Сучавського 

повіту на  заборону 

вирубування лісу комуни 

Уідешть. 

26 січня 

1939 р. 

12 квітня 

1939 р. 

10  

920  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ про 

роз'яснення причин 

несвоєчасної оцінки лісових 

матеріалів лісу примарії 

комуни Дорна-Кандренілор. 

21 березня 

1939 р. 

20 травня 

1939 р. 

6  

921  Листування з примарією         

м. Ватра-Дорней про 

розірвання договору на 

оренду кінотеатру з 

мешканцем Давидовичем 

Натаном за несплату 

орендної плати. 

15 листопада 

1939 р. 

9 січня 

1940 р. 

5  

922  Листування з примарією 

Хотинського повіту про 

здачу в оренду земельної 

ділянки для будівництва 

кіоску для газет. 

13 червня 

1939 р. 

20 липня 

1939 р. 

5  

923  Листування з рудним 18 липня 5  
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інспекторатом в м. Чернівці 

про затвердження 

результатів аукціону на 

здачу в оренду кар’єрів 

„Топор” в комуні Селиштя. 

1939 р. 

19 грудня 

1939 р. 

924  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

префектурою Чернівецького 

повіту про видачу дозволу 

парафіяльному будинку в 

комуні Лука на експлуатацію 

піщаного кар’єру. 

23 січня 

1939 р. 

25 лютого 

1939 р. 

6  

925  Листування з гірським 

інспекторатом про 

затвердження здачі з 

аукціону в оренду 

мешканцю м. Хотин 

Лудмеру Лейбісу права на 

експлуатацію каменоломень 

в комуні Секурень та 

Гординешть.  

25 листопада 

1939 р. 

20 лютого 

1940 р. 

7  

926  Листування з примаріями 

міст Сучавського округу про 

затвердження рішень на 

здачу в оренду комунальних 

земельних ділянок 

приватним особам. 

14 січня 

1939 р. 

3 квітня 

1940 р. 

36  

927  Доповідні записки 

юридичного відділу 

намісництва та примарії         

м. Чернівці по питанню про 

продовження договору на 

оренду земельної ділянки 

укладеного між примарією 

та каменярем Зелер 

Вільгельмом. 

5 квітня 

1939 р. 

21 квітня 

1939 р. 

3  

928  Доповідна записка 

юридичного відділу 

намісництва про результати 

перевірки рішення примарії 

м. Чернівці на здачу в 

3 серпня 

1939 р. 

17 серпня 

1939 р. 

9  
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оренду приміщення 

Центральної кооперації та 

листування з примарією 

щодо затвердження даного 

рішення. 

929  Рапорт примарії м. Чернівці 

про здачу в оренду кіоску з 

продажу тютюнових виробів 

кооперації „Чентрала 

цінутулуй Сучава”.  

26 квітня 

1939 р. 

6 травня 

1939 р. 

3  

930  Лист лісової кооперації 

„Фагул” в комуні Бочикауць 

з проханням про здачу їй в 

оренду лісової ділянки. 

23 березня 

1939 р. 

15 квітня 

1939 р. 

4  

931  Листування з примарією          

м. Чернівці про 

затвердження рішення щодо 

продовження договору 

оренди приміщення Малцеру 

Якобу. 

28 січня 

1939 р. 

14 лютого 

1939 р. 

3  

932  Листування з примарією        

м. Ватра-Дорней про 

затвердження рішення 

примаря на здачу в оренду 

приміщення касиру Нягра 

Максиму. 

3 листопада 

1939 р. 

29 листопада 

1939 р. 

8  

933  Листування з префектурою 

Хотинського повіту про 

затвердження договору щодо 

оренди приміщення для 

Хотинського змішаного 

суду. 

21 січня 

1939 р. 

17 липня 

1939 р. 

22  

934  Листування з префектурою 

Хотинського повіту про 

укладення з домовласником 

Ткач Карном договору щодо 

оренди приміщення для 

жандармського посту 

комуни Клішкауць. 

30 червня 

1939 р. 

21 червня 

1940 р. 

14  

935  Доповідна записка 

юридичного відділу 

13 березня 

1939 р. 

6  
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намісництва та листування з 

примарією м. Радауць щодо 

відміни рішення примарії 

про розірвання договору 

здачі в оренду приміщення 

Зомер Герману. 

15 квітня 

1939 р. 

936  Доповідна записка адвоката 

Готинчану Еусебю в              

м. Чернівці про результати 

обстеження порядку 

продовження договорів 

укладених між примарією             

м. Радауць та приватними 

особами про здачу в оренду 

приміщення. 

13 березня 

1939 р. 

10  

937  Відношення представника 

акціонерного товариства з 

вирощування сої в                  

м. Бухарест про надання 

сприяння в укладанні 

договорів з землеробами. 

Інструкції з вирощування 

сої. 

9 лютого 

1939 р. 

18 лютого 

1939 р. 

17  

938  Справа про видачу дозволу 

примарії м. Чернівці на 

здачу в оренду приміщення 

благодійному товариству 

„Сфатул фемеск”. 

20 січня 

1939 р. 

27 квітня 

1939 р. 

8  

939  Справа про затвердження 

договору щодо оренди 

приміщення  претурою 

волості Кельменці у 

мешканки Катулко Корнелії. 

1 червня 

1939 р. 

1 листопада 

1939 р. 

23  

940  Справа про затвердження 

рішення примарії                         

м. Кимпулунг щодо здачі в 

оренду приміщення для 

м’ясних крамниць. 

24 лютого 

1939 р. 

11 березня 

1939 р. 

8  

941  Справа про здачу в оренду 

кооперації учителів 

„Аврора” приміщення в 

28 липня 

1939 р. 

7 листопада 

9  
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будівлі примарії                      

м. Кимпулунг. 

1939 р. 

942  Справа про здачу в оренду 

приміщення для управління 

пошти та телеграфу 

Сучавського повіту.  

26 липня 

1939 р. 

15 червня 

1940 р. 

21  

943  Справа про розгляд заяви 

домовласника Людмер Кани 

щодо збільшення квартплати 

за договором про здачу в 

оренду приміщення 

ветеринарному відділу 

Хотинського повіту. 

15 червня 

1939 р. 

7 травня 

1940 р. 

15  

944  Договір укладений   

префектурою Дорохойського 

повіту між префектом 

Петрович Валеріаном та 

адвокатом Ротареску 

Михаєм про здачу в оренду 

приміщення.  

13 лютого 

1939 р. 

6 березня 

1939 р. 

7  

945  Угоди про оренду 

приміщень укладені 

префектурою Радауцького 

повіту з церковним фондом 

Буковини та приватними 

особами. 

22 липня 

1939 р. 

10  

946  Угоди про оренду 

приміщень укладені 

префектурою 

Кимпулунгського повіту та 

управлінням пошт, 

телеграфів та намісництвом. 

20 квітня 

1939 р. 

17 травня 

1940 р. 

5  

947  Справа про продаж з 

аукціону дерев 

розташованих уздовж 

повітової дороги 

Сторожинець-Глиниця. 

27 листопада 

1939 р. 

24 травня 

1940 р. 

12  

948  Постанова Міністерства 

внутрішніх справ та 

циркуляр королівського 

намісника про встановлення 

6 квітня 

1939 р. 

8 липня 

1939 р. 

16  
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розпорядку робочого дня для 

комерційних та промислових 

підприємств. 

949  Справа про розгляд заяви 

вчителя Іонеску Емандила 

голови кооперації 

„Вікторул” в комуні 

Бурдужень про клопотання 

перед Міністерством 

національного виховання 

про видачу учителям 

дозволу брати участь в 

коопераціях які торгують 

спиртними напоями. 

8 січня 

1939 р. 

5 липня 

1939 р. 

8  

950  Листування з префектурою 

Чернівецького повіту про 

порядок видачі дозволу на 

відкриття промислових та 

торгових підприємств. 

16 лютого 

1939 р. 

6 вересня 

1939 р. 

6  

951  Листування з Міністерством 

національної економіки та 

адміністративними органами 

про розгляд заяв 

торгівельних фірм і 

приватних осіб щодо видачі 

їм дозволу на експорт 

товарів за кордон.  

13 грудня 

1938 р. 

11 вересня 

1939 р. 

227  

952  Справа про видачу дозволу 

акціонерно-банківському 

товариству „Каса ромина” в 

м. Чернівці на перетворення 

його в комерційне 

товариство. 

15 квітня 

1939 р. 

10 серпня 

1939 р. 

13  

953  Супровідне відношення до 

заяв мешканців про видачу 

їм дозволу на відкриття 

торгових підприємств та до 

скарг про порушення правил 

торгівлі. 

20 січня 

1939 р. 

19 липня 

1939 р. 

10  

954  Справа про накладення 

штрафу на власників 

12 грудня 

1939 р. 

18  
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крамниць в м. Чернівці за 

порушення правил торгівлі 

та небажання розмовляти 

румунською мовою. 

10 лютого 

1939 р. 

955  Справа про накладення 

штрафу на власників 

крамниць в м. Сторожинець 

за закриття магазинів в 

суботні дні. 

18 січня 

1939 р. 

10 березня 

1939 р. 

23  

956  Листування з префектурою 

Сторожинецького повіту про 

розгляд колективної заяви 

мешканців комуни Жучка-

веке щодо видачі їм дозволу 

на ловлю риби в річці Прут. 

28 березня 

1939 р. 

22 червня 

1939 р. 

6  

957  Листування з поліцією         

м. Гура-Гуморулуй про 

розгляд заяви водія 

Пашкович Романа щодо 

повернення йому 

водійського посвідчення. 

29 березня 

1939 р. 

2 вересня 

1939 р. 

6  

958  Справа про розгляд заяв 

мешканців щодо видачі їм 

дозволів працювати за 

фахом. 

20 грудня 

1938 р. 

16 грудня 

1939 р. 

125  

959  Справа про видачу дозволу 

мешканцям на забудову. 

2 травня 

1939 р. 

4 серпня 

1939 р. 

31  

960  Справа про виділення коштів 

на придбання кукурудзи для 

розподілу між сім’ями 

мобілізованих на військову 

перепідготовку.  

15 березня 

1940 р. 

19 березня 

1940 р. 

53  

961  Документи про надання 

матеріальної допомоги 

мобілізованим в румунську 

армію та їхнім сім’ям.  

14 серпня 

1939 р. 

25 травня 

1940 р. 

269  

962  Документи про надання 

грошової допомоги 

нужденним. 

17 серпня 

1939 р. 

27 червня 

149  
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1940 р. 

963  Документи про надання 

матеріальної допомоги 

мобілізованим в румунську 

армію. 

24 жовтня 

1939 р. 

18 червня 

1940 р. 

280  

964  Акти прийому теплого одягу 

в’язаного учителями та 

учнями жіночої 

індустріальної гімназії та 

початкової школи м. Сучава 

для мобілізованих на 

військову перепідготовку. 

Списки учителів та учнів. 

20 грудня 

1939 р. 

21 грудня 

1939 р. 

5  

965  Підтвердження про 

отримання коштів переданих 

товариством великих 

землевласників, 

фабрикантів, консерваторією 

та примарем комуни Садгора 

для надання допомоги 

безробітним та сім’ям 

військових, що проходять 

військову перепідготовку. 

21 листопада 

1939 р. 

12 квітня 

1940 р. 

25  

966  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

префектурами повітів про 

надання матеріальної 

допомоги сім’ям військових, 

що проходять військову 

перепідготовку. 

28 вересня 

1939 р. 

16 грудня 

1939 р. 

120  

967  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

матеріальної допомоги 

сім’ям військових, що 

проходять військову 

перепідготовку. 

2 листопада 

1939 р. 

1 березня 

1940 р. 

81  

968  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

матеріальної допомоги 

сім’ям військових, що 

проходять військову 

27 травня 

1940 р. 

11 червня 

1940 р. 

70  
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перепідготовку. 

969  Звіти про витрату коштів для 

надання допомоги 

мешканцям комуни 

Ворничень, які 

постраждалим від стихійних 

лих. 

5 червня 

1939 р. 

8 липня 

1939 р. 

31  

970  Скарга колишнього 

службовця цукрового заводу 

в комуні Зарожань 

Тарчинського Франца на 

директора заводу 

Есманського Захарія про 

зловживання службовим 

становищем. 

7 серпня 

1939 р. 

14 серпня 

1939 р. 

6  

971  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ про 

надання субсидій префектурі 

Кимпулунгського повіту. 

13 січня 

1939 р. 

23 березня 

1939 р. 

16  

972  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

примарією м. Сучава про 

виплату субсидій для 

утримання поліцейського 

персоналу. 

1939 р.   

973  Справа про видачу субсидій 

товариствам, гімназіям та 

школам. 

1 березня 

1939 р. 

26 червня 

1940 р. 

57  

974  Справа про затвердження 

рішення примарії комуни 

Вижничоара щодо 

безкоштовної видачі церкві 

святого Іоана будівельних 

матеріалів. 

25 січня 

1939 р. 

9 березня 

1939 р. 

7  

975  Листування з префектурою 

Чернівецького повіту та 

Міністерством внутрішніх 

справ про видачу дозволу 

примарії комуни Заставна на 

отримання позики для 

16 вересня 

1939 р. 

17 лютого 

1940 р. 

14  
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будівництва електростанції. 

976  Справа про видачу позик 

хімічній фабриці „Валуна”, 

школам та державним 

службовцям. 

25 січня 

1939 р. 

27 жовтня 

1939 р. 

67  

977  Листування з 

адміністративними органами 

про розгляд заяв мешканців 

щодо визнання за ними 

права на румунське 

громадянство. 

16 листопада 

1938 р. 

26 серпня 

1939 р. 

66  

978  Справа про розгляд заяв 

мешканців щодо визнання за 

ними румунського 

громадянства. 

7 лютого 

1939 р. 

29 лютого 

1940 р. 

22  

979  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

адміністративними органами 

про розгляд заяв мешканців 

щодо відмови від 

румунського громадянства. 

18 січня 

1939 р. 

17 липня 

1939 р. 

28  

980  Листування з Міністерством 

закордонних справ та 

префектурою 

Сторожинецького повіту про 

відмову мешканця комуни 

Вашкауць Маценко Василя 

від румунського 

громадянства у зв'язку з 

переїздом на постійне місце 

проживання в Польщу. 

26 квітня 

1939 р. 

12 травня 

1939 р. 

4  

981  Листування з жандармським 

легіоном м. Хотин за 

скаргою мешканця комуни 

Медвежа-Маре Чебана 

Миколи на Гуцул Любов за 

насильницьке виселення з 

його будинку Чебана Іоана. 

4 лютого 

1939 р. 

25 лютого 

1939 р. 

4  

982  Документи про 

розслідування анонімного 

доносу на інваліда Першої 

3 березня 

1939 р. 

28 березня 

10  
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Світової війни Сетника 

Миколу в м. Дорохой про 

зловживання ним 

посвідченням про 

інвалідність. 

1939 р. 

983  Документи про розгляд 

скарги землевласника 

Сташкевича Василя на 

орендатора маєтку в комуні 

Васлауць Шалтнера 

Менделя за виселення його з 

квартири. 

22 березня 

1939 р. 

13 червня 

1939 р. 

11  

984  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

розгляд скарги колишнього 

голови єврейської громади 

Бара Аркадіуса щодо 

неправильного вибору 

тимчасової комісії. 

3 липня 

1939 р. 

20 липня 

1939 р. 

6  

985  Доповідні записки префекта 

Радауцького повіту та 

адміністративного 

інспектора про результати 

розслідування доносу на 

керівників єврейської 

громади. 

10 січня 

1939 р. 

22 січня 

1939 р. 

4  

986  Доповідна записка 

адміністративного 

інспектора намісництва про 

результати перевірки 

підроблення підпису 

інженера Бучевського 

Драгоша на договорі 

укладеному між примарією 

Путна та акціонерним 

товариством з виробництва 

цементу „Портланд”. 

24 серпня 

1939 р. 

3  

987  Справа про розгляд доносів 

на мешканців щодо 

порушення правил ведення 

торгівлі. 

16 березня 

1939 р. 

24 червня 

1940 р. 

22  
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988  Скарга голови кооперації 

„Дештептаря” в м. Дорохой 

на інженера електростанції 

Труфіна Віргіла за 

вимкнення електроенергії 

кооперації. 

3 січня 

1939 р. 

6 лютого 

1939 р. 

8  

989  Анонімний донос на 

акціонерне товариство 

„Спіка” за використання на 

виробництві мешканця 

німецької національності та 

листування з інспекторатом 

праці про його звільнення. 

17 січня 

1939 р. 

14 лютого 

1939 р. 

4  

990  Анонімна скарга на власника 

ресторану в м. Кимпулунг 

про утримання в закладі 

жінок легкої поведінки та 

організації азартних ігор. 

17 травня 

1939 р. 

3 серпня 

1939 р. 

5  

991  Копія доносу мешканців вул. 

Романе м. Чернівці на 

домовласника Графа І. про 

здачу в оренду кімнат 

розташованих неподалік від 

церкви жінкам легкої 

поведінки. 

26 травня 

1939 р. 

20 червня 

1939 р. 

6  

992  Листування з Міністерством 

закордонних справ та 

примаріями округу Сучава 

про надання актів цивільних 

станів. 

1939 р.   

993  Відношення румунського 

консульства в м. Монреаль 

та листування королівського 

намісника з претурою 

Чернівецького повіту про 

надання відомостей щодо 

сімейного стану Антонюка 

Іоана. 

27 червня 

1939 р. 

8 серпня 

1939 р. 

7  

994 

”А” 

 Листування з префектурою 

Сторожинецького повіту за 

запитом примарії                      

17 червня 

1939 р. 

26 червня 

4  



                                                                          143 

м. Вижниця про порядок 

видачі актів цивільних 

станів. 

1939 р. 

944 

”Б” 

 Листування з 

адміністративними органами 

округу Сучава про розгляд 

заяв мешканців щодо видачі 

їм документів про 

народження, смерть та 

проходження служби. 

12 листопада 

1939 р. 

6 березня 

1940 р. 

133  

995  Листування з префектурою 

та трибуналом 

Чернівецького повіту за 

заявою мешканки комуни 

Козмень Ласюк Марії про 

видачу їй дозволу на 

повторне одруження раніше 

встановленого законом 

терміну. 

13 лютого 

1939 р. 

22 липня 

1939 р. 

15  

996  Листування з Міністерством 

юстиції про видачу дозволу 

на одруження мешканцям 

комуни Балкауць Чобанюку 

Іллі та Чобанюк Марії. 

27 травня 

1939 р. 

17 червня 

1939 р. 

5  

997  Листування з Міністерством 

закордонних справ та 

примаріями м. Чернівці про 

внесення змін до шлюбного 

свідоцтва мешканців 

Франтісек Жиробуса та 

Розалії. 

1939 р. 9  

998  Рішення трибуналів 

Сучавського округу про 

встановлення дати 

народження та одруження 

надіслані для опублікування 

в віснику намісництва. 

29 січня 

1940 р. 

7 травня 

1940 р. 

104  

999  Відношення Митрополії 

Буковини королівському 

наміснику про своєчасне 

подання відділами реєстрації 

20 березня 

1939 р. 

7 квітня 

1939 р. 

3  
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актів цивільних станів 

відомостей про випадки 

розірвання шлюбу. 

1000  Заява мешканки м. Радауць 

Вацек Алексії про видачу їй 

дозволу на одруження з 

військовослужбовцем Кодря 

Григорієм. 

11 лютого 

1939 р. 

14 лютого 

1939  р. 

4  

1001  Заява мешканця комуни 

Давидень Бахреу Якоба про 

видачу його неповнолітній 

донці дозволу на одруження. 

9 травня 

1939 р. 

3  

1002  Постанова про призначення 

службовців префектури 

Чернівецького повіту. 

24 квітня 

1939 р. 

15 липня 

1939 р. 

48  

1003  Справа про розгляд заяв 

мешканців щодо прийняття 

їх на роботу. 

2 січня 

1939 р. 

11 вересня 

1939 р. 

164  

1004  Справа про розгляд заяв 

мешканців щодо прийняття 

їх на роботу. 

12 січня 

1939 р. 

19 грудня 

1939 р. 

151  

1005  Справа про розгляд заяв 

мешканців щодо прийняття 

їх на роботу. 

3 січня 

1939 р. 

15 грудня 

1939 р. 

148  

1006  Листування з префектом 

Кимпулунгського повіту про 

призначення комунальних 

нотарів на вакантні посади. 

12 грудня 

1938 р. 

6 травня 

1939 р. 

16  

1007  Листування з державними 

закладами про розгляд заяв 

мешканців щодо прийняття 

їх на роботу. 

30 січня 

1939 р. 

27 червня 

1940 р. 

89  

1008  Рішення про призначення та 

переведення службовців 

претур Сучавського округу. 

8 лютого 

1939 р. 

7 жовтня 

1939 р. 

40  

1009  Рапорт коменданта будинку 10 січня 6  
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намісництва про звільнення 

обслуговуючого персоналу, 

що пішли на військову 

перепідготовку. 

1940 р. 

1010  Справа про розгляд заяв 

колишніх державних 

службовців щодо 

поновлення їх на роботі. 

9 листопада 

1939 р. 

7 жовтня 

1939 р. 

187  

1011  Листування з префектурою 

Дорохойського повіту про 

звільнення примаря комуни 

Міоркань Пілоса 

Костянтина. 

26 січня 

1939 р. 

3 лютого 

1939 р. 

3  

1012  Листування з 

адміністративними органами 

про звільнення службовців. 

5 квітня 

1939 р. 

1 листопада 

1939 р. 

36  

1013  Справа про розгляд заяв 

державних службовців щодо 

надання їм відпусток. 

4 січня 

1939 р. 

2 вересня 

1939 р. 

199  

1014  Справа про розгляд заяв 

державних службовців щодо 

надання їм відпусток. 

11 січня 

1939 р. 

30 грудня 

1939 р. 

132  

1015  Постанова про переміщення 

нотарів комун. 

28 квітня 

1939 р. 

16 червня 

1939 р. 

20  

1016  Справа про розгляд заяв 

державних службовців щодо 

переведення їх на іншу 

роботу. 

3 січня 

1939 р. 

10 жовтня 

1939 р. 

201  

1017  Листування з комендантом 

жандармського легіону в         

м. Чернівці та інспекторатом 

поліції про переведення 

службовця квестури поліції 

Орловської Ольги на роботу 

в м. Хотин. 

1939 р. 7  

1018  Справа про розгляд заяви 1939 р. 9  
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городового Стича Андрія 

щодо переведення його на 

роботу в м. Герца. 

1019  Листування з інспекторатом 

поліції Сучавського округу 

про переведення службовця 

поліції м. Хотин Попович 

Джульєтти на роботу в         

м. Сучава. 

1939 р. 20  

1020  Справа про переведення на 

пенсію державних 

службовців. 

16 листопада 

1938  р. 

31 серпня 

1939 р.  

102  

1021  Справа про переведення на 

пенсію інспектора претури 

Сучавського повіту Микля 

Ісидора. 

4 січня 

1939 р. 

14 серпня 

1939 р. 

77  

1022  Справа про розгляд заяви 

комісара поліції м. Радауць 

Греніуку Коріолана та 

городового Тополницького 

Костянтина щодо 

підвищення їх в ранзі. 

1939 р.   

1023  Рішення адміністративного 

суду в м. Чернівці та 

адміністративної палати в        

м. Бухарест про поновлення 

на роботі секретаря примарії 

м. Чернівці Бучевського 

Костянтина. 

15 червня 

1939 р. 

4  

1024  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ, 

інспекторатом поліції та 

примарією м. Ватра-Дорней 

про поновлення на роботі 

робітника примарії Руденка 

Полікарпа. 

1939 р. 7  

1025  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ, 

інспекторатом поліції та 

адміністративними органами 

1939 р.   
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про підвищення в ранзі 

службовців. 

1026  Справа про розгляд заяв 

державних службовців про 

проведення їм перерахунку 

платні в зв’язку з 

підвищенням в ранзі та 

поновленням на роботі. 

28 лютого 

1939 р. 

19 червня 

1940 р. 

47  

1027  Листування з Міністерством 

охорони здоров’я про 

нагородження майора 

Поповича Григорія медаллю 

„Круча мерітулуй санітор”. 

23 травня 

1939 р. 

17 липня 

1939 р. 

6  

1028  Листування з Міністерством 

охорони здоров’я,  

соціального забезпечення та 

префектурами округу Сучава 

про нагородження 

державних службовців 

медалями „Мерітул санітор”. 

30 березня 

1939 р. 

14 липня 

1939 р. 

11  

1029  Постанова про накладення 

дисциплінарного стягнення 

на дорожніх сторожів 

Добжанського Карла та 

Карпинського Алекса за 

неявку на роботу. Відомість 

на виплату зарплати 

службовцям технічного 

відділу префектури 

Чернівецького повіту. 

30 червня 

1939 р. 

12 серпня 

1939 р. 

26  

1030  Справа про накладення 

дисциплінарних стягнень на 

городових Чолака Теодора 

та Проха Василя за образу 

городового Кожокару 

Василя. 

1939 р.   

1031  Справа про накладення 

дисциплінарних стягнень на 

державних службовців за 

неявку на роботу та 

невиконання службових 

1939 р. 

1940 р. 

191  
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обов’язків. 

1032  Справа про накладення 

дисциплінарного стягнення 

на комісара поліції комуни 

Михайлень Бурефа Іллю за 

хабарництво. 

1939 р. 10  

1033  Листування з інспекторатом 

поліції Сучавського округу 

про накладення 

дисциплінарного стягнення 

на городового Тамба Михая 

за недбале виконання 

службових обов’язків. 

1939 р. 11  

1034  Справа про накладення 

дисциплінарних стягнень на 

городових м. Сучава 

Петрару Михая, Кожокару 

Василя, Попа Петра та Гросу 

Василя за аморальну 

поведінку. 

1939 р. 28  

1035  Справа про накладення та 

зняття дисциплінарних 

стягнень з державних 

службовців. 

1939 р. 

1940 р. 

98  

1036  Заява мешканки м. Чернівці 

Джемияну Лівії про видачу 

їй дозволу на складання 

кваліфікаційних іспитів для 

державних службовців. 

18 березня 

1939 р. 

1 липня 

1939 р. 

5  

1037  Заява державних службовців 

про видачу їм свідоцтв щодо 

здачі кваліфікаційних іспитів 

при намісництві 

Сучавського округу. 

31 березня 

1939 р. 

12 травня 

1939 р. 

10  

1038  Заява студентки Софроне 

Марії про видачу їй дозволу 

на складання 

кваліфікаційних іспитів та 

студента Нидзельського 

Йосипа про зарахування 

його на курси нотарів. 

1 березня 

1939 р. 

30 вересня 

1939 р. 

4  
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1039  Доповідна записка 

адміністративного 

інспектора намісництва про 

розслідування скарги 

претора волості Думбрава-

Рошие Сторожинецького 

повіту Боконча Клемента 

щодо незаконного 

пониження його в ранзі.   

25 липня 

1939 р. 

7 лютого 

1940 р. 

6  

1040  Заява нотаря комуни Таутень 

Роговського Данила та 

службовця редакції газети 

„Сучава” Букатору Разіки 

про видачу їм довідок щодо 

проходження служби в 

державних закладах.  

22 березня 

1939 р. 

2 вересня 

1939 р. 

5  

1041  Листування з апеляційним 

судом м. Бухарест про 

надання їм особової справи 

нотаря комуни Мартиліш 

Дорохойського повіту. 

7 серпня 

1939 р. 

12 серпня 

1939 р. 

3  

1042  Список випускників 

педагогічних шкіл 

представлені для 

затвердження на посаду 

позаштатних учителів. 

17 лютого 

1939 р. 

6 березня 

1939 р. 

4  

1043  Протокол засідань комісій з 

призначення та підвищення 

в ранзі державних 

службовців. Списки 

службовців примарії комуни 

Савень представлених до 

підвищення.  

27 січня 

1939 р. 

2 травня 

1939 р. 

12  

1044  Списки нотарів, секретарів 

та касирів примарій комун 

Радауцького повіту. 

1939 р. 67  

1045  Список преторів 

Сучавського округу з 

службовими 

характеристиками. 

19 грудня 

1939 р. 

29 грудня 

1939 р. 

9  

1046  Списки службовців примарії 16 січня 3  
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комуни Сулиця. 1939 р. 

1047  Кошторис витрат на 

будівельні роботи по 

Кимпулунгському повіту. 

31 січня 

1939 р. 

36  

1048  Кошторис витрат коштів на 

ремонт будівлі префектури 

Хотинського повіту. 

30 лютого 

1939 р. 

3 липня 

1939 р. 

7  

1049  Штатний розпис службовців 

дорожніх відділів префектур. 

6 березня 

1939 р. 

5  

1050  Штатні розписи службовців 

адміністративно-технічних 

відділів при префектурах 

повітів. 

30 березня 

1939 р. 

22 квітня 

1939 р. 

7  

1051  Інструкція Міністерства 

внутрішніх справ про 

порядок складання бюджетів 

округів. 

7 лютого 

1939 р. 

13 березня 

1939 р. 

27  

1052  Інструкція Міністерства 

внутрішніх справ про 

складання бюджету 

намісництва на 1939-1940 та 

1940-1941 рр. Рішення 

префекта Дорохойського 

повіту та примарів                  

м. Дорохой, Вама та 

Заставна про затвердження 

бюджету на 1939-1940 та               

1940-1941 рр. 

13 березня 

1939 р. 

23 травня 

1940 р. 

76  

1053  Інструкція Міністерства 

внутрішніх справ про 

порядок складання бюджету 

на    1940 р. 

2 грудня 

1939 р. 

53  

1054  Бюджет намісництва на 

1939-1940 рр. 

1939 р. 

1940 р. 

39  

1055  Справа про затвердження 

змін до бюджету 

намісництва на                  

1939-1940 рр. 

31 січня 

1939 р. 

21 березня 

1939 р. 

23  

1056  Справа про затвердження 

змін до бюджету примарії            

19 січня 

1939 р. 

69  
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м. Радауць за 1938-1939 рр. 15 лютого 

1939 р. 

1057  Справа про затвердження 

змін до бюджету комуни 

Ватра-Дорней на               

1939-1940 рр. 

8 лютого 

1940 р. 

12 березня 

1940 р. 

65  

1058  Постанова примаря               

м. Дорохой про 

затвердження бюджету 

примарії на                         

1939-1940 рр. 

8 травня 

1939 р. 

24 квітня 

1940 р. 

59  

1059  Постанова примаря                  

м. Дорохой про 

затвердження змін до 

бюджету примарії на          

1939-1940 рр. 

4 серпня 

1939 р. 

16 грудня 

1939 р. 

27  

1060  Справа про затвердження 

бюджету м. Солка. 

10 березня 

1939 р. 

27 березня 

1939 р. 

9  

1061  Бюджет редакції газети 

„Сучава” в м. Чернівці на 

1939-1940 рр. 

4 квітня 

1939 р. 

3  

1062  Проект змін до бюджету та 

відомості на виплату 

зарплати працівникам 

типографії намісництва 

„Типографія Дорой”. 

8 травня 

1939 р. 

20 червня 

1939 р. 

36  

1063  Справа про затвердження 

змін до бюджету 

електростанції та водокачки 

м. Сучава. 

10 лютого 

1939 р. 

23 лютого 

1939 р. 

11  

1064  Справа про затвердження 

змін до бюджету комуни 

Вижничора на 1938-1939 рр. 

2 січня 

1939 р. 

21 лютого 

1939 р. 

19  

1065  Справа про затвердження 

бюджету комуни 

Вижничоара на                   

1939-1940 рр. 

27 квітня 

1939 р. 

6 травня  

1939 р. 

73  

1066  Листування з префектурами 15 березня 29  
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про внесення в бюджет 

примарій комун коштів для 

придбання радіоапаратів. 

1939 р. 

22 листопада 

1939 р. 

1067  Листування з Міністерством 

фінансів про внесення в 

бюджет комуни Тереблеча 

коштів необхідних для 

сплати боргу фонду 

військових кредитів 

Буковини. 

13 жовтня 

1939 р. 

16 грудня 

1939 р. 

8  

1068  Фінансовий звіт намісництва 

станом на 31 грудня 1939 р. 

[грудень] 

1939 р. 

[січень] 

1940 р. 

7  

1069  Фінансовий звіт намісництва 

за період з 14 серпня 1939 р. 

по 24 березня 1939 р. 

[24 березня] 

1939 р. 

[31 березня] 

1939 р. 

10  

1070  Фінансові звіти префектури 

Сторожинецького повіту за 

лютий-березень 1940 р. 

18 березня 

1940 р. 

18 квітня 

1940 р. 

22  

1071  Зведений звіт про витрату 

коштів на виплату зарплати 

та відрядних службовцям 

префектури Чернівецького 

повіту за травень 1940  р. 

9 травня 

1940 р. 

15 травня 

1940 р. 

8  

1072  Листування з примарією       

м. Радауць про відкриття 

кредитів на кошторис 

відрядних ветеринарному 

лікарю. 

28 січня 

1939 р. 

14 лютого 

1939 р. 

7  

1073  Листування з зоотехнічним, 

санітарним та ветеринарним 

відділом про відкриття 

кредитів на сплату відрядних 

витрат головному лікарю 

відділу. 

13 січня 

1939 р. 

27 лютого 

1939 р. 

41  

1074  Листування з примарією      

м. Радауць про виділення 

коштів для прийняття на 

20 липня 

1939 р. 

18 вересня 

8  
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роботу в примарію техніка-

будівельника. 

1939 р. 

1075  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

адміністративними органами 

про розгляд заяв державних 

службовців щодо сплати їм 

надбавок в зв’язку з 

підвищенням в рангу та 

збільшенням сім’ї.  

2 січня 

1939 р. 

9 лютого 

1939 р. 

85  

1076  Заява службовця префектури 

Сучавського повіту Агопша 

Февронії про виплату їй 

квартирної надбавки. 

3 травня 

1939 р. 

8 травня 

1939 р. 

2  

1077  Заява офіцера пожежної 

охорони м. Чернівці Матея 

Петра про виплату йому 

зарплати відповідно до 

займаної посади. 

29 квітня 

1939 р. 

27 травня 

1939 р. 

8  

1078  Документи про виплату 

зарплати службовцям 

мобілізованим на військову 

перепідготовку. 

29 липня 

1939 р. 

14 червня 

1940 р. 

59  

1079  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

намісництва за червень-

грудень    1939 р. 

червень 

1939 р. 

грудень 

1939 р. 

6  

1080  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям намісництва за 

квітень-червень 1940 р. 

18 березня 

1940 р. 

25 червня 

1940 р. 

107  

1081  Відомості на виплату 

зарплати та відрядних 

службовцям намісництва. 

15 грудня 

1939 р. 

21 червня 

1940 р. 

75  

1082  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати, 

квартирної надбавки та 

відрядних службовцям. 

11 серпня 

1939 р. 

31 березня 

1940 р. 

172  

1083  Відомості на виплату 

зарплати технічному 

15 березня 

1939 р. 

5  
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персоналу намісництва за 

березень-квітень 1939 р. 

квітень 

1939 р. 

1084  Відомості на виплату 

зарплати та надбавок 

службовцям намісництва за 

серпень-грудень 1939 р. 

18 серпня 

1939 р. 

грудень 

1939 р. 

19  

1085  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

службовцю префектури 

Чернівецького повіту 

Іонеску Василю. 

26 травня 

1939 р. 

24 серпня 

1939 р. 

8  

1086  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

та відрядних державним 

службовцям. 

січень 

1939 р. 

23 серпня 

1940 р. 

230  

1087  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

та відрядних державним 

службовцям. 

12 жовтня 

1939 р. 

19 червня 

1940 р. 

164  

1088  Документи (відомості, 

доповідні записки, видаткові 

ордери) про виплату 

зарплати, надбавок та 

відрядних службовцям 

державних установ. 

26 травня 

1939 р. 

25 червня 

1940 р. 

164  

1089  Документи (відомості, 

доповідні записки, видаткові 

ордери) про виплату 

зарплати та відрядних 

службовцям державних 

установ. 

19 квітня 

1939 р. 

20 червня 

1940 р. 

157  

1090  Відомості та витратні ордери 

на виплату зарплати 

службовцям префектури 

Дорохойського повіту. 

10 січня 

1940 р. 

16 лютого 

1940 р. 

92  

1091  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

та відрядних службовцям  

намісництва, префектур та 

претур. Підзвітні документи 

по господарським витратам 

13 грудня 

1938 р. 

31 травня 

1940 р. 

709  
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намісництва.  

1092  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

жандармського інспекторату 

Хотинської префектури. 

Статистичні відомості про 

кількість виборців 

Хотинського повіту. 

3 квітня 

1939 р. 

30 червня 

1940 р. 

205  

1093  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

Хотинського жандармського 

легіону, префектур та претур 

Сучавського округу за 

серпень 1939 р. 

10 серпня 

1939 р. 

34  

1094  Відомості на виплату 

зарплати службовцям 

префектур Сучавського 

округу. 

березень 

1939 р. 

березень 

1940 р. 

224  

1095  Відомості на виплату 

відрядних членам комісії по 

боротьбі зі спекуляцією за 

період з 12 жовтня по 23 

листопада 1939 р. 

1939 р. 4  

1096  Підзвітні документи на 

виплату відрядних членам 

комісії з проведення 

реквізиції для румунської 

армії. 

13 серпня 

1939 р. 

16 квітня 

1940 р. 

77  

1097  Підзвітні документи на 

виплату відрядних 

адвокатам юридичного 

відділу намісництва. 

27 березня 

1939 р. 

16 травня 

1940 р. 

48  

1098  Підзвітні документи на 

виплату відрядних 

адвокатам юридичного 

відділу намісництва. 

3 червня 

1939 р. 

11 вересня 

1939 р. 

47  

1099  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

префектур, поліції та на 

утримання приміщень. 

30 грудня 

1939 р. 

27 червня 

1940 р. 

456  
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1100  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

зарплати та відрядних 

службовцям префектури 

Сучавського повіту та на 

адміністративно-

господарські потреби. 

12 квітня 

1939 р. 

28 червня 

1939 р. 

85  

1101  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

зарплати та відрядних 

службовцям префектури 

Сучавського повіту та на 

адміністративно-

господарські потреби. 

26 квітня 

1939 р. 

20 червня 

1940 р. 

22  

1102  Знято з обліку відповідно 

акту від 7.03.1985 р. 

   

1103  Знято з обліку відповідно 

акту від 7.03.1985 р. 

   

1104  Знято з обліку відповідно 

акту від 7.03.1985 р. 

   

1105  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

зарплати, відрядних 

службовцям та на 

адміністративно-

господарські потреби. 

6 травня 

1939 р. 

20 вересня 

1939 р. 

518  

1106  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

зарплати, відрядних 

службовцям та надання 

грошової допомоги 

службовцям. 

26 листопада 

1939 р. 

30 червня 

1939 р. 

578  

1107  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

зарплати службовцям, 

надання грошової допомоги 

службовцям, учням, 

студентам та на виплату 

субвенції установам. 

19 жовтня 

1939 р. 

31 січня 

1940 р. 

554  

1108  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

26 січня 

1939 р. 

14  
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зарплати, відрядних 

службовцям та на 

адміністративно-

господарські потреби. 

17 березня 

1939 р. 

1109  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

зарплати, грошової 

допомоги службовцям та на 

проведення ремонту мостів 

та доріг. 

4 вересня 

1939 р. 

23 грудня 

1939 р. 

630  

1110  Листування з дирекцією 

позичкової каси державних 

службовців про проведення 

грошових відрахувань з 

зарплати службовців в фонд 

каси. 

29 жовтня 

1938 р. 

28 травня 

1940 р. 

74  

1111  Листування з фінансовим 

управлінням про проведення 

на підставі рішення суду 

відрахування з зарплати 

службовців. 

21 вересня 

1939 р. 

2 липня 

1939 р. 

46  

1112  Заява мешканців м. Чернівці 

Авакович Олени та Ткачука 

Григорія про видачу дозволу 

на виїзд в Польщу для 

оформлення отриманої 

спадщини. 

30 березня 

1939 р. 

1  

1113  Заява пенсіонера 

Добровольського Йосипа 

про видачу йому дозволу на 

постійний перехід 

румунсько-польського 

кордону у зв’язку з 

польовими роботами. 

26 січня 

1939 р. 

17 березня 

1939 р. 

3  

1114  Справа про розгляд заяви 

музичного та спортивного 

товариства залізничників 

станції Григоре-Гіка-Вода 

щодо видачі їм дозволу на 

перетин кордону для участі в 

спортивних змаганнях в          

6 липня 

1939 р. 

7 липня 

1939 р. 

8  
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м. Снятин. 

1115  Справа про розгляд заяви 

католицької парафії комуни 

Вашкауць щодо видачі їй 

дозволу на перетин кордону 

мешканцям охочим відвідати 

м. Кути в зв’язку зі святом 

дня святого Антонія. 

19 травня 

1939 р. 

10 червня 

1940 р. 

22  

1116  Справа про розгляд заяви 

громадянина Італії Гренда 

Джузеппе щодо 

продовження йому терміну 

проживання в Румунії. 

1939 р. 12  

1117  Листування з квестурою 

поліції м. Чернівці про 

розгляд заяви голови 

циганського табору 

Станеску Йоргу щодо видачі 

йому дозволу на проживання 

в м. Чернівці. 

5 червня 

1939 р. 

15 червня 

1939 р. 

7  

1118  Листування з інспекторатом 

поліції про розгляд заяв 

мешканців щодо видачі їм 

дозволу на проживання в 

Румунії. 

1939 р. 10  

1119  Справа про розгляд заяв 

мешканців щодо видачі 

їхнім родичам дозволу на 

в’їзд до Румунії з закордону.  

14 січня 

1939 р. 

31 травня 

1939 р. 

7  

1120  Справа про розгляд заяви 

адміністраторів маєтку в 

комуні Окна щодо видачі їм 

дозволу на перевезення 

через кордон косарів на 

період жнив. 

26 червня 

1939 р. 

3  

1121  Листування з префектурою 

Хотинського повіту про 

розгляд клопотання 

єпископа щодо видачу 

дозволу на збір пожертв для 

будівництва церкви в комуні 

11 березня 

1939 р. 

28 серпня 

1939 р. 

6  
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Обрежа-Ноуе. 

1122  Заява мешканця м. Сирет 

Косована Іоана про видачу 

йому дозволу на збір 

милостині на території 

Сучавського округу. 

30 червня 

1939 р. 

11 липня 

1939 р. 

3  

1123  Заява мешканки комуни 

Барауци Яконович Іляни та 

мешканця м. Чернівці 

Гланзера Іоселя про видачу 

їм дозволу на збір 

милостині. 

30 травня 

1939 р. 

19 липня 

1939 р. 

4  

1124  Листування з інспекторатом 

поліції м. Чернівці про 

розгляд заяви благодійного 

товариства „Осе” щодо 

видачі йому дозволу на 

організацію курсів по 

догляду за хворими. 

13 січня 

1939 р. 

2 березня 

1939 р. 

7  

1125  Листування з Міністерством 

праці та інспекторатом праці 

в м. Чернівці про розгляд 

заяви Кроненфельд Карла 

щодо видачі йому дозволу на 

відкриття курсів крою та 

шиття. 

21 листопада 

1938 р. 

27 березня 

1939 р. 

12  

1126  Справа про розгляд заяви 

мешканця передмістя             

м. Чернівці Роша Штекл 

Олександра щодо видачі 

йому дозволу на відкриття 

курсів для вивчання 

англійської мови. 

13 січня 

1939 р. 

1 лютого 

1939 р. 

8  

1127  Листування з інспекторатом 

поліції та профспілковою 

організацією робітників 

лісової промисловості про 

видачу їм дозволу на 

проведення щотижневих 

зібрань членів союзу.  

12 січня 

1939 р. 

9 лютого 

1939 р. 

7  

1128  Листування з інспекторатом 14 січня 7  
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поліції та профспілковою 

організацією робітників 

текстильної промисловості 

про видачу їм дозволу на 

проведення щотижневих 

зібрань комітету. 

1939 р. 

6 лютого 

1939 р. 

1129  Листування з товариством 

„Жіноча громада” в                  

м. Чернівці про видачу йому 

дозволу на проведення 

лекцій. 

22 березня 

1939 р. 

19 квітня 

1939 р. 

9  

1130  Попередня записка до 

відношення окружного 

шкільного інспекторату 

Буковини про видачу 

фашистсько-монархічній 

молодіжній організації 

„Стража-цері” при жіночій 

індустріальній гімназії в         

м. Радауць дозволу на 

проведення екскурсій. 

14 червня 

1939 р. 

15 червня 

1939 р. 

2  

1131  Заява мешканця м. Чернівці 

Бекер Германа про видачу 

йому дозволу на видання 

гумористичної газети. 

15 березня 

1939 р. 

17 квітня 

1939 р. 

4  

1132  Заява товариств „Руська 

бесіда” та „Сичіетате де 

ажутор Фрецеск” про 

проведення цензури 

театральних п’єс. 

19 квітня 

1939 р. 

2  

1133  Справа про розгляд заяв 

мешканців щодо видачі їм 

дозволів на влаштування 

святкувань з нагоди 

одруження. 

25 січня 

1939 р. 

28 липня 

1939 р. 

19  

1134  Справа про розгляд заяв 

мешканців щодо видачі їм 

дозволів на влаштування 

святкувань з нагоди 

одруження. 

29 грудня 

1939 р. 

26 серпня 

1939 р. 

139  

1135  Листування з Міністерством 5 квітня 29  
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національної економіки та 

Чернівецьким філіалом 

інституту кооперації про 

видачу останнім дозволу на 

постановку п’єси 

„Біруіторій” в м. Чернівці. 

1939 р. 

16 травня 

1939 р. 

1136  Справа про видачу артистці 

Тефнер-Стерлінг Лії дозволу  

на влаштування спектаклів в 

м. Чернівці. 

23 березня 

1939 р. 

27 квітня 

1939 р. 

11  

1137  Справа про видачу дозволу 

благодійним, літературним 

та спортивним товариствам 

на проведення зібрань. 

12 січня 

1939 р. 

19 червня 

1940 р. 

132  

1138  Справа про розгляд заяв 

державних установ, 

банківських товариств та 

приватних осіб щодо видачі 

їм дозволу на проведення 

зібрань та розважальних 

вечорів. 

18 грудня 

1938 р. 

13 вересня 

1939 р. 

197  

1139  Справа про розгляд заяв 

політичних, літературних, 

спортивних товариств та 

професійних союзів щодо 

видачі їм дозволів на 

проведення зібрань, 

конференцій та лекцій. 

1939 р. 198  

1140  Справа про розгляд заяв 

політичних, літературних, 

спортивних товариств та 

професійних союзів щодо 

видачі їм дозволів на 

проведення зібрань, 

конференцій та лекцій. 

1939 р. 

1940 р. 

183  

1141  Справа про розгляд заяв 

музичних, спортивних 

товариств та державних 

установ щодо видачі їм 

дозволів на проведення 

екскурсій. 

1939 р. 177  
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1142  Справа про розгляд заяв 

політичних, літературних, 

спортивних товариств та 

професійних союзів щодо 

видачі їм дозволів на 

проведення зібрань, 

конференцій та лекцій. 

1939 р. 148  

1143  Справа про розгляд заяв 

політичних, літературних, 

спортивних товариств та 

професійних союзів щодо 

видачі їм дозволів на 

проведення зібрань, 

конференцій та лекцій. 

1939 р. 171  

1144  Справа про розгляд заяв 

політичних, літературних, 

спортивних товариств та 

професійних союзів щодо 

видачі їм дозволів на 

проведення зібрань, 

конференцій та лекцій. 

1939 р. 168  

1145  Справа про розгляд заяв 

політичних, літературних, 

спортивних товариств та 

професійних союзів щодо 

видачі їм дозволів на 

проведення зібрань, 

конференцій та лекцій. 

1939 р. 174  

1146  Справа про розгляд заяв 

політичних, літературних, 

спортивних товариств та 

професійних союзів щодо 

видачі їм дозволів на 

проведення зібрань, 

конференцій та лекцій. 

1939 р. 173  

1147  Справа про розгляд заяв 

політичних, літературних, 

спортивних товариств та 

професійних союзів щодо 

видачі їм дозволів на 

проведення зібрань, 

1939 р. 289  
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конференцій та лекцій. 

1148  Листи з дозволами видані 

мешканцям на організацію 

спектаклів. 

1939 р. 6  

1149  Справа про видачу дозволів 

мешканцям єврейської 

національності на закриття 

своїх магазинів в святкові 

дні. 

2 вересня 

1939 р. 

9 вересня 

1939 р. 

6  

1150  Листування з префектурою 

Сторожинецького повіту про 

заборону журналісту Габеру 

Максиму влаштовувати 

розважальні вечори. 

26 травня 

1939 р. 

21 серпня 

1939 р. 

19  

1151  Заява мешканців про видачу 

їм дозволу на прийом до 

намісника. 

1 лютого 

1939 р. 

17 лютого 

1939 р. 

4  

1152  Листування з префектурою 

Радауцького повіту за 

запитом примаря м. Сирет 

про можливість зайняття 

примарями посад голів 

споживчих товариств. 

3 березня 

1939 р. 

1 квітня 

1939 р. 

6  

1153  Листування з товариством 

міських домовласників в       

м. Чернівці про 

ознайомлення їх з проектом 

регламенту адміністрації 

міста. 

3 січня 

1939 р. 

17 січня 

1939 р. 

3  

1154  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ за запитом 

голови 

сільськогосподарської 

палати про порядок 

проведення виборів в раду 

округу Сучава. 

12 липня 

1939 р. 

12 серпня 

1939 р. 

3  

1155  Листування з палатою праці 

м. Чернівці про прийняття 

участі в 

сільськогосподарській 

14 лютого 

1939 р. 

24 лютого 

1939 р. 

8  
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виставці в м. Нью-Йорк. 

1156  Листування з лектором 

Чернівецького університету 

Амброжевичем К. про 

продаж колекції древніх 

розкопок окружному музею 

в м. Чернівці. 

31 січня 

1939 р. 

9 лютого 

1939 р. 

5  

1157  Справа про надання 

приміщення професору 

Попеску Аурелу для 

зоологічного музею. 

14 січня 

1939 р. 

18 лютого 

1939 р. 

27  

1158  Листування з Міністерством 

громадських робіт, шляхів 

сполучення та польським 

посольством в м. Чернівці 

про організацію автобусного 

маршруту Кути-Заліщики 

через Косів-Снятин-

Городенку. 

14 лютого 

1939 р. 

20 лютого 

1939 р. 

3  

1159  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

префектурами округу Сучава 

про надання відомостей 

щодо кількість курортів 

розташованих на території 

повіту. 

18 березня 

1939 р. 

11 травня 

1939 р. 

13  

1160  Листування з комендатурою 

10 жандармського полку про 

організацію жандармського 

посту в комуні Пригородок. 

5 липня 

1939 р. 

10 серпня 

1939 р. 

4  

1161  Листування з Міністерством 

закордонних справ та 

примарією м. Чернівці про 

зміну мешканкою Шехтер 

Еуженії віросповідання. 

14 червня 

1939 р. 

2 вересня 

1939 р. 

7  

1162  Листування з 

жандармськими легіонами 

Сучавського округу про 

розшук зниклого мешканця 

комуни Чеканешть Станеску 

Ангела. 

17 січня 

1939 р. 

2 травня 

1939 р. 

5  
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1163  Листування з санітарним 

інспекторатом про 

повернення автомобіля 

головного лікаря міста 

реквізованого намісництвом. 

4 лютого 

1939 р. 

14 лютого 

1939 р. 

2  

1164  Листування з примарією           

м. Сирет про розгляд її 

конфлікту з 

електростанцією. 

10 листопада 

1939 р. 

12 січня 

1940 р. 

46  

1165  Постанова примарії                 

м. Дорохой про максимальні 

ціни на продукти 

харчування, надіслана для 

зведення. 

4 лютого 

1939 р. 

2  

1166  Донос префекта 

Чернівецького повіту про 

відмову товариства „Швидка 

допомога” в м. Чернівці в 

транспортуванні хворого в 

лікарню. 

14 січня 

1939 р. 

1  

1167  Кошторис на витрату коштів 

для проведення заходів щодо 

лісонасадження. 

17 червня 

1939 р. 

30 червня 

1939 р. 

5  

1168  Відомості про довжину 

телефонних ліній волості 

Козьминулуй Чернівецького 

повіту. 

15 березня 

1939 р. 

20  

1169  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту за 

заявою мешканців німецької 

національності про видачу 

їм дозволу на будівництво 

національного будинку в 

комуні Боурень. 

12 серпня 

1939 р. 

26 серпня 

1939 р. 

4  

1170  Листування з католицьким 

єпископатом та 

префектурою 

Сторожинецького повіту про 

розгляд заяви мешканців 

комуни Баніла про видачу їм 

25 січня 

1939 р. 

28 лютого 

1939 р. 

12  
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дозволу на будівництво 

церкви в комуні. 

1171  Справа про розгляд заяв 

літературних товариств 

письменників та 

композиторів щодо 

перевірки їхніх творів для 

видачі дозволу на видання. 

7 лютого 

1939 р. 

21 липня 

1939 р. 

26  

1172  Справа про розгляд заяви 

мешканки м. Чернівці 

Струтинської Марії щодо 

звільнення її брата 

Василовського Трояна від 

домашнього арешту в                      

м. Васлуй. 

24 серпня 

1939 р. 

2 вересня 

1939 р. 

5  

1173  Лист банківського 

товариства „Філімон Г.” в         

м. Чернівці про призначення 

2-х членів адміністративної 

ради з службовців 

намісництва. 

4 березня 

1939 р. 

12 квітня 

1939 р. 

6  

1174  Заява вдови службовця 

цукрового заводу в комуні 

Лужани Шпехт Марії про 

клопотання перед дирекцією 

заводу про прийняття її на 

роботу. 

3 січня 

1939 р. 

27 січня 

1939 р. 

6  

1175  Заява директора фабрики 

„Херкулі” Делігдіш Зігфрида 

про видачу йому 

повноважень на відкриття 

консульства Болівії в                                 

м. Чернівці. 

17 січня 

1939 р. 

22 березня 

1939 р. 

18  

1176  Заява мешканця                       

м. Сторожинець Гласберг 

Арона про видачу йому 

дозволу на придбання 

англійської валюти в зв’язку 

з виїздом в Австралію. 

20 січня 

1939 р. 

26 січня 

1939 р. 

3  

1177  Заява мешканця                        

м. Сторожинець Котанського 

3 березня 

1939 р. 

4  
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Леопольда про видачу йому 

дозволу на придбання 

закордонної валюти. 

14 квітня 

1939 р. 

1178  Заява перукаря-художника 

м. Чернівці Голанича Георгія 

про видачу йому дозволу на 

відправлення подарунку 

королю. 

3 січня 

1939 р. 

12 січня 

1939 р. 

4  

1179  Заява мешканця комуни 

Бадеуць Озаркевича Дмитра 

про видачу йому дозволу на 

хрещення новонароджених 

близнюків. 

12 січня 

1939 р. 

16 січня 

1939 р. 

3  

1180  Заява товариства міських 

домовласників в м. Чернівці 

про визнання за ними права 

конверсії при ліквідації 

боргів. 

1 червня 

1939 р. 

2  

1181  Заява мешканця комуни 

Тереблеча Головаті Василя 

про видачу йому дозволу на 

переведення свого сина 

Головаті Раду з в’язниці 

комуни Сату-Маре у 

в’язницю м. Чернівці. 

2 березня 

1939 р. 

3 серпня 

1939 р. 

5  

1182  Супровідне відношення 

військовому перебуванню та 

міському лікарю в                    

м. Чернівці за заявою 

Шевчука Василя та Ромашко 

Василя про встановлення та 

видачу їм довідок про 

інвалідність. 

3 лютого 

1939 р. 

3 квітня 

1939 р. 

4  

1183  Листування з префектурою 

Чернівецького повіту про 

розгляд заяви єврейської 

громади комуни 

Неполокауць щодо видачі 

дозволу на перескладання 

списків виборців на виборах 

комітету громади. 

27 січня 

1939 р. 

9 лютого 

1939 р. 

4  
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1184  Протокол перевірки 

фінансової діяльності 

єврейської громади                 

м. Радауць адміністративним 

інспекторатом намісництва. 

4 жовтня 

1939 р. 

23 жовтня 

1939 р. 

14  

1185  Справа про розгляд заяв 

єврейської громади в              

м. Сучава та комерсантів 

єврейської національності 

щодо звільнення їх від 

ведення торгівлі в суботні 

дні. 

12 січня 

1939 р. 

7 липня 

1939 р. 

14  

1186  Повідомлення префектурі 

Хотинського повіту про 

затвердження складу 

комітету єврейської громади. 

28 липня 

1939 р. 

3  

1187  Рапорт префектури 

Сучавського повіту про 

несвоєчасну передачу архіву 

єврейською общиною 

примарії. 

18 лютого 

1939 р. 

20 червня 

1939 р. 

5  

1188  Повідомлення примаря          

м. Сучава та заява 

мешканців про продовження 

терміну виконання рішення 

намісництва про реквізицію 

земельних ділянок у 

єврейської громади. 

16 січня 

1939 р. 

5  

1189  Документи про видачу 

державним службовцям 

безкоштовних квитків на 

проїзд  залізничним 

транспортом. 

3 березня 

1939 р. 

15 вересня 

1939 р. 

16  

1190  Листування з префектурою 

Дорохойського повіту про 

видачу службовцям квитків 

на проїзд залізничним 

транспортом. 

17 січня 

1939 р. 

13 червня 

1940 р. 

6  

1191  Протокол засідань примарів 

Сучавського округу з 

обговорення внесених 

17 березня 

1939 р. 

30 березня 

9  
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пропозицій до складання 

розкладу руху поїздів на 

1939-1940 рр. 

1939 р. 

1192  Листування з управлінням 

румунських залізниць про 

збільшення кількості вагонів 

поїзду Чернівці-Четатя 

Альба. 

18 січня 

1939 р. 

25 лютого 

1939 р. 

5  

1193  Повідомлення префекта 

Хотинського повіту про 

смерть фальшивомонетника 

Черновського Петра в 

комуні Санкауць  

6 травня 

1939 р. 

1  

1194  Перелік волостей та міст 

Сучавського округу з 

зазначенням прізвищ 

преторів та чисельності 

населення. 

1939 р. 3  

1195  Перелік будівель наданих 

державним установам 

Радауцького повіту. 

15 травня 

1939 р. 

3  

1196  Списки запрошених на 

вечори влаштовані в 

будинку намісництва. 

29 серпня 

1939 р. 

15 грудня 

1939 р. 

30  

1197  Формулярний список 

службовців пивоварного 

заводу в комуні Солка. 

17 березня 

1939 р. 

6  

1198  Списки ковалів комун 

округу Сучава. 

1 березня 

1939 р. 

16 травня 

1939 р. 

97  

1199  Списки торгових, 

промислових підприємств, 

великих землевласників та 

комерсантів. 

6 червня 

1939 р. 

21 жовтня 

1939 р. 

16  

1200  Списки промислових та 

комерційних підприємств 

повітів Сучавського округу. 

15 травня 

1939 р. 

14 лютого 

1940 р. 

16  

1201  Листування з примаріями 6 лютого 19  
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міст Сучавського округу про 

затвердження результатів 

проведених аукціонів для 

найму приміщення для 

школи, доставки бетонних 

труб та для ремонту мостів. 

1939 р. 

23 вересня 

1939 р. 

1202  Повідомлення примарії 

Сучавського округу про 

розміщення оголошення 

намісництва щодо 

проведення аукціонів з 

продажу підрядів на ремонт 

та доставку будівельних 

матеріалів.  

20 вересня 

1939 р. 

21 листопада 

1939 р. 

60  

1203  Заява примарій комун Валя 

Боулуй та Янауци про 

опублікування в „Моніторул 

офічіал” оголошення щодо  

втрати документів 

мешканцями та проведення 

аукціону з продажу лісових 

матеріалів. 

17 січня 

1939 р. 

9  

1204  Повідомлення примарії 

округу Сучава про наявність 

вакантних посад в 

відповідності з циркуляром 

королівського намісництва. 

18 лютого 

1939 р. 

13 березня 

1939 р. 

21  

1205  Оголошення про проведення 

аукціонів з продажу підрядів 

на ремонт мостів та 

шосейних доріг Сучавського 

округу. 

26 квітня 

1939 р. 

28 вересня 

1939 р. 

33  

1206  Оголошення нотаря комуни 

Окна про розшук мешканця 

Вілібалбу Арнольда. 

1 листопада 

1939 р. 

3  

1207  Оголошення примарії 

Сучавського округу про 

проведення аукціонів на 

здачу в оренду права на 

експлуатацію пивних та 

продаж будівельних 

26 січня 

1939 р. 

4 лютого 

1939 р. 

24  
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матеріалів. 

1208  Оголошення примарії про 

наявність вакантних посад та 

втрату документів 

мешканцями. 

14 січня 

1939 р. 

2 вересня 

1939 р. 

109  

1209  Оголошення примарій міст 

Сучавського округу про 

проведення аукціонів на 

здачу підрядів для доставки 

будівельних матеріалів та 

продаж земельних ділянок. 

14 січня 

1939 р. 

10 листопада 

1939 р. 

127  

1210  Оголошення примарій про 

проведення аукціонів на 

здачу в оренду та продаж 

земельних ділянок, підрядів 

на ремонт доріг та мостів. 

3 січня 

1939 р. 

2 вересня 

1939 р. 

191  

1211  Оголошення примарій міст 

Сучавського округу про 

проведення аукціонів на 

здачу підрядів для доставки 

будівельних матеріалів та 

продаж земельних ділянок. 

31 грудня 

1938 р. 

25 жовтня 

1939 р. 

191  

1212  Оголошення намісництва та 

адміністративних органів 

про проведення аукціонів на 

здачу підрядів для доставки 

будівельних матеріалів. 

21 вересня 

1938 р. 

8 грудня 

1940 р. 

187  

1213  Статистичні звіти примарій 

комун. 

4 травня 

1939 р. 

22 травня 

1939 р. 

16  

1214  Листування з дирекцією 

поліції Сучавського округу 

та примарією м. Сучава про 

звільнення поліції міста від 

сплати комунальних послуг 

за водопостачання та 

електроенергію. 

28 листопада 

1939 р. 

4 березня 

1940 р. 

13  

1215  Справа про придбання 

префектурою 

Сторожинецького повіту 

8 березня 

1939 р. 

28 червня 

10  
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будинку у мешканки комуни 

Зеленеу Штензлер Малі. 

1939 р. 

1216  Листування з примарією         

м. Чернівці про 

затвердження рішення 

примарії щодо користування 

послугами охоронного 

товариства „Фідучітатя” для 

комунальної лазні. 

29 вересня 

1939 р. 

12 жовтня 

1939 р. 

4  

1217  Листування з Міністерством 

фінансів про розгляд 

доповідної записки 

службовців 

Кимпулунгського 

фінансового управління 

щодо непридатності будинку 

управління до використання. 

2 травня 

1939 р. 

27 червня 

1939 р. 

13  

1218  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку меблів для 

намісництва. 

26 травня 

1939 р. 

25 жовтня 

1939 р. 

103  

1219  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку меблів для 

префектури Чернівецького 

повіту. 

17 липня 

1939 р. 

10 червня 

1940 р. 

36  

1220  Доповідна записка примаря 

м. Чернівці про проведення 

аукціону на  придбання дачі 

для службовців та 

повідомлення королівського 

намісництва про 

затвердження результатів 

аукціону. 

26 серпня 

1939 р. 

2 вересня 

1939 р. 

3  

1221  Листування з префектурою 

Радауцького повіту про 

здачу з аукціону підряду на 

доставку протипожежного 

обладнання. 

4 вересня 

1939 р. 

2 жовтня 

1939 р. 

5  

1222  Справа про придбання 

вказівних таблиць для 

7 червня 

1939 р. 

33  
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встановлення на дорогах та 

визначення кордону 

адміністративного поділу 

намісництва. 

18 вересня 

1939 р. 

1223  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку матеріалів для 

ремонту балконів будівлі 

намісництва. 

4 лютого 

1939 р. 

16 листопада 

1939 р. 

32  

1224  Справа про проведення робіт 

з ізоляції стіни гуртожитку 

водіїв від будівлі 

намісництва. 

21 жовтня 

1939 р. 

12 грудня 

1939 р. 

31  

1225  Справа про здачу з аукціону 

підряду на доставку 

продовольчих товарів для 

богадільні в м. Кимпулунг. 

28 березня 

1939 р. 

19 серпня 

1939 р. 

14  

1226  Справа про здачу з аукціону 

підряду на постачання м’яса 

для богадільні в                    

м. Кимпулунг.  

17 квітня 

1939 р. 

19 серпня 

1939 р. 

17  

1227  Справа про здачу з аукціону 

підряду на доставку 

продовольчих товарів для 

богадільні в м. Кимпулунг. 

3 травня 

1939 р. 

19 серпня 

1939 р. 

24  

1228  Справа про продаж з 

аукціону підряду для 

проведення ремонту будівлі 

намісництва. 

8 травня 

1939 р. 

13 лютого 

1940 р. 

195  

1229  Листування з примарією 

комуни Рогізна та 

санітарним відділом                   

м. Чернівці про проведення 

ремонту будинку, що 

належить Рабину Фрідману. 

28 липня 

1939 р. 

29 березня 

1940 р. 

13  

1230  Справа про затвердження 

продажу з аукціону підряду 

на встановлення кахельних 

печей в будинку префектури 

Чернівецького повіту. 

19 квітня 

1939 р. 

30 травня 

1939 р. 

30  

1231  Листування з префектурою 7 вересня 28  
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Сторожинецького повіту про 

затвердження кошторису 

витрат коштів на проведення 

робіт з ремонту будівлі 

претури волості Расточе в 

комуні Вижниця. 

1939 р. 

7 листопада 

1939 р. 

1232  Справа про продаж з 

аукціону підряду на ремонт 

автомобіля префектури 

Сторожинецького повіту. 

26 липня 

1939 р. 

12 грудня 

1939 р. 

34  

1233  Справа про продаж з 

аукціону автомобіля „Форд 

№4” що належить примарії 

м. Чернівці. 

26 січня 

1940 р. 

5 лютого 

1940 р. 

5  

1234  Справа про придбання з 

аукціону запасних частин 

для автомобіля. 

16 червня 

1939 р. 

31 серпня 

1940 р. 

28  

1235  Листування з сільським 

судом комуни Путила про 

виділення коштів на 

утримання будинку суду. 

6 березня 

1939 р. 

10 жовтня 

1939 р. 

18  

1236  Листування з змішаним 

судом в комуні Сирет про 

виділення коштів на 

утримання будинку суду. 

28 лютого 

1939 р. 

4 вересня 

1939 р. 

31  

1237  Листування з префектурами 

Сучавського округу про 

виділення коштів для 

ведення телефонних 

переговорів. 

19 травня 

1939 р. 

21 вересня 

1939 р. 

11  

1238  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби 

судових інстанцій. 

2 грудня 

1939 р. 

21 червня 

1940 р. 

107  

1239  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

утримання та ремонт 

судових інстанцій. 

29 серпня 

1939 р. 

11 червня 

1940 р. 

360  

1240  Підзвітні документи про 

витрату коштів на доставку 

28 вересня 

1939 р. 

52  
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палива Сиретському 

змішаному суду. 

22 червня 

1940 р. 

1241  Підзвітні документи про 

витрату коштів на придбання 

медикаментів префектурою 

Сторожиненцького повіту. 

22 лютого 

1939 р. 

11 березня 

1939 р. 

7  

1242  Підзвітні документи по 

господарським витратам 

трибуналу та змішаного суду 

м. Сучава. 

7 грудня 

1939 р. 

28 березня 

1940 р. 

140  

1243  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

утримання в’язниці в                 

м. Чернівці. 

6 березня 

1939 р. 

26 лютого 

1940 р. 

26  

1244  Листування з в’язницею в           

м. Сучава, префектурами та 

примаріями про виділення 

коштів на утримання судів, 

в’язниць та пожежної 

охорони округу. 

11 січня 

1939 р. 

10 лютого 

1940 р. 

112  

1245  Листування з префектурою 

Хотинського повіту про 

сплату квартплати за оренду 

приміщення претурою та 

претором Липканської 

волості. 

22 травня 

1939 р. 

21 червня 

1940 р. 

16  

1246  Листування з 

домовласницею Собенською 

Марією про сплату 

квартплати за оренду 

приміщення жандармським 

постом в комуні Бричень. 

2 жовтня 

1939 р. 

21 червня 

1940 р. 

17  

1247  Листування з 

домовласником Заідельман 

Барухом про сплату 

квартплати за оренду 

приміщення претурою 

волості Сулиця. 

27 червня 

1939 р. 

21 червня 

1940 р. 

20  

1248  Листування з 

домовласницею Розенфельд 

Браною про сплату 

18 травня 

1939 р. 

21 червня 

14  
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квартплати за оренду 

приміщення повітовим 

дорожнім відділом в                 

м. Хотин. 

1940 р. 

1249  Листування з префектурою 

Сучавського повіту про 

сплату квартплати за оренду 

приміщення префектурою 

Драгомирної волості. 

23 вересня 

1939 р. 

21 березня 

1940 р. 

27  

1250  Листування з префектурою 

Дорохойського повіту про 

сплату квартплати за оренду 

приміщення претором 

волості Башеу. 

24 жовтня 

1939 р. 

9 січня 

1940 р. 

7  

1251  Листування з префектурою 

Хотинського повіту про 

сплату квартплати за оренду 

приміщення претурою 

Липканської волості. 

31 березня 

1939 р. 

21 червня 

1940 р. 

25  

1252  Листування з Міністерством 

юстиції та головою 

трибуналу Радауцького 

повіту по адміністративно-

господарським потребам. 

23 січня 

1939 р. 

6 липня 

1939 р. 

18  

1253  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-

господарські потреби. 

23 березня 

1939 р. 

8 жовтня 

1940 р. 

199  

1254  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-

господарські потреби. 

1939 р. 

1940 р. 

  

1255  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-

господарські потреби. 

1939 р. 

1940 р. 

  

1256  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-

господарські потреби. 

1939 р. 

1940 р. 

  

1257  Підзвітні документи про 1939 р.   
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витрату коштів на 

адміністративно-

господарські потреби. 

1940 р. 

1258  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-

господарські потреби. 

1939 р. 

1940 р. 

  

1259  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

канцелярське приладдя. 

1939 р.   

1260  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-

господарські потреби. 

1939 р. 

1940 р. 

  

1261  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

відправлення кореспонденції 

префектури Радауцького 

повіту. 

1939 р. 

1940 р. 

  

1262  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

відправлення 

кореспонденції. 

1939 р.   

1263  Листування з префектурою 

Чернівецького повіту про 

продаж з аукціону 

лісоматеріалів отриманих від 

Міністерства землеробства 

для будівництва мостів. 

1939 р.   

                      1940 р.        

1264  Рапорти префектів 

Сучавського округу про 

настрій населення, 

діяльність політичних партій 

та організацій, економічний, 

соціальний та санітарний 

стан повіту. 

1940 р.   

1265  Рапорт префекта 

Дорохойського повіту про 

настрій населення, 

діяльність політичних партій 

1940 р. 14  
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та організацій, економічний, 

соціальний та санітарний 

стан повіту. 

1266  Рапорт префекта 

Хотинського повіту про 

настрій населення, 

діяльність політичних партій 

та організацій, економічний, 

соціальний та санітарний 

стан повіту. 

26 березня 

1940 р. 

6  

1267  Рапорти інспекторату поліції 

та префектури 

Чернівецького повіту про 

настрій населення. 

3 вересня 

1938 р. 

25 березня 

1940 р. 

64  

1268  Повідомлення префекта 

Радауцького повіту про 

викрадення радянськими 

прикордонниками примаря 

комуни Білка Ірімеску 

Василя. 

1940 р.   

1269  Інструкція Міністерства 

зовнішньої торгівлі про 

порядок ведення торгівлі за 

кордоном. 

1940 р.   

1270  Інструкція про проведення 

інвентаризації підприємств. 

1940 р.   

1271  Циркуляр Міністерства 

внутрішніх справ про 

порядок стягнення податку з 

усіх видів прибутків. 

1940 р.   

1272  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ та 

Міністерства охорони 

здоров’я про внесення 

примаріями, які володіють 

санаторіями частини 

прибутків в фонд „Балнеар”. 

1940 р.   

1273  Циркуляр префектур про 

проведення підписки на 

бюлетень допризовної 

підготовки. 

1940 р.   
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1274  Циркуляр Міністерства 

повітряного та морського 

флоту про порядок видачі 

дозволів на продаж 

протигазів. Протокол 

перевірки роботи 

префектури Хотинського 

повіту з протиповітряної 

оборони. 

1940 р.   

1275  Документи (циркуляри, 

звіти, листування) про 

встановлення дефіцитних 

продовольчих товарів. 

1940 р.   

1276  Рішення претур повітів 

округу Сучава за 1940 р. 

1940 р.   

1277  Рішення претур волості 

Дорна та Сирет за              

1938-1940 рр. 

1940 р.   

1278  Рішення Сторожинецького 

та Чернівецького трибуналів 

за 1938-1940 рр. 

1938 р. 

1940 р. 

  

1279  Відношення начальника 

штабу 8-ї дивізії м. Чернівці 

про погодження з ним видачі 

дозволу на проведення 

конгресів, зібрань та вечірок. 

1940 р.   

1280  Відношення кредитно-

ощадної каси державних 

службовців про доведення 

до відома службовцям про 

умови надання безкоштовної 

медичної допомоги членам 

каси. 

13 січня 

1940 р. 

2  

1281  Справа про затвердження 

регламенту робіт з 

комунального будівництва 

м. Сучава. 

1940 р.   

1282  Програма будівельних робіт 

по не повітовим містам та 

селам комун 

Кимпулунгського повіту. 

1940 р.   
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1283  Програма робіт санітарного 

відділу Радауцького повіту в 

галузі будівництва на           

1940-1941 рр. 

1940 р.   

1284  Програма робіт примарії         

м. Радауць з мощення 

вулиць на 1940-1941 рр. 

1940 р.   

1285  Звіт про діяльність 10-го 

жандармського полку в               

м. Сучава за 1939 р. 

1940 р.   

1286  Звіт про діяльність пожежної 

команди „Сучава” в                    

м. Чернівці. 

1940 р.   

1287  Звіт про діяльність 

промислових та комерційних 

підприємств. 

23 березня 

1940 р. 

6  

1288  Рапорт про діяльність 

інспекторату праці в                

м. Чернівці за 1939 р. 

1940 р.   

1289  Звіт про діяльність 

похоронного бюро в                 

м. Чернівці за 1939-1940 рр. 

   

1290  Звіт про діяльність лісового 

інспекторату намісництва за 

1939 р. 

1940 р.   

1291  Звіт технічного відділу 

намісництва про проведені 

роботи з будівництва та 

утримання повітових доріг 

та мостів за 1939-1940 рр. 

1940 р.   

1292  Уривки пояснювальної 

записки королівського 

намісника до звіту про 

діяльність намісництва за 

період з 14 серпня 1938 р. по 

квітень 1940 р. 

1940 р. 13  

1293  Звіт про діяльність 

префектури Дорохойського 

повіту за 1939-1940 рр. 

1940 р.   

1294  Звіт про проведені роботи в 

Сторожинецькому повіті в 

лютий 

1940 р. 

4  
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галузі культури, охорони 

здоров’я та сільського 

господарства. 

1295  Протоколи засідань 

префектів повітів 

Сучавського округу. 

11 січня 

1940 р. 

22 січня 

1940 р. 

37  

1296  Протокол засідання відділу 

по боротьбі зі спекуляцією. 

1940 р.   

1297  Протокол засідання комісії з 

призначення службовців при 

примарії м. Сторожинець 

переданий для затвердження 

намісником. 

1940 р.   

1298  Протокол проведення 

змагання з лижного спорту 

організованого фашистсько-

монархічною організацією 

„Стража цері”. 

1940 р.   

1299  Списки осіб оштрафованих 

за неявку на допризовну 

підготовку. 

1940 р.   

1300  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати обстеження 

префектури та примарії 

комун Сучавського та 

Радауцького повітів. 

29 січня 

1940 р. 

30 травня 

1940 р. 

4  

1301  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати обстеження 

фінансової діяльності 

префектури 

Кимпулунгського повіту. 

1940 р.   

1302  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати обстеження 

руху автомобілів по 

1940 р.   
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маршруту Дорохой-

Михайлень. 

1303  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати обстеження 

касового звіту примарії 

комуни Єдинець. 

1940 р.   

1304  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати обстеження 

роботи з оформлення права 

мешканців на румунське 

громадянство в примарії           

м. Ватра-Дорней.  

1940 р.   

1305  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати обстеження 

роботи префектури 

Чернівецького повіту. 

1940 р.   

1306  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати 

розслідування доносу на 

колишнього примаря комуни 

Кельменці Кочерва Миколу 

про зловживання службовим 

становищем. 

1940 р.   

1307  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату Баканча про 

результати обстеження 

зловживань скоєних в 

комуні Лужани при 

встановленні прав 

мешканців на румунське 

громадянство. 

1940 р.   

1308  Доповідна записка 1940 р.   
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адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати 

розслідування доносу на 

претора волості Садгора 

Ронгуш К. про зловживання 

службовим становищем. 

1309  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати 

розслідування доносу 

директора початкової школи 

комуни Стража Пирнок 

Лукреуми на примаря 

Іонеску Георгія про 

зловживання службовим 

становищем. 

1940 р.   

1310  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати 

розслідування доносів на 

примарів комун щодо 

зловживання службовим 

становищем. 

1940 р.   

1311  Доповідна записка 

економічного відділу 

намісництва про розгляд 

скарги мешканця передмістя 

Монастириштя Аберштерю 

Д. на солдатів 12-го 

артилерійського полку за 

вирубування дерев з його 

земельної ділянки. 

1940 р.   

1312  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати 

розслідування анонімного 

доносу на примаря комуни 

1940 р.   
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Герца Никитович. 

1313  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати 

розслідування анонімного 

доносу на примаря комуни 

Вама Пайвон Іоне про 

зловживання службовим 

становищем. 

1940 р.   

1314  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати 

розслідування анонімного 

доносу на претора Русу 

Георгія про зловживання 

службовим становищем. 

1940 р.   

1315  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати 

розслідування доносу на 

колишнього префекта 

Сучавського повіту 

Кожокару Дмитра про 

зловживання службовим 

становищем. 

1940 р.   

1316  Доповідна записка про 

результати розслідування 

анонімного доносу про 

зловживання службовим 

становищем нотаря комуни 

Сучавень Стругару Драгоша 

та про ведення українсько-

націоналістичної пропаганди 

священиком Іванюк 

Семеном.  

1940 р.   

1317  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

1940 р.   
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про результати 

розслідування доносу на 

колишнього примаря               

м. Радауць Русшинделара 

Ореста про  зловживання 

службовим становищем. 

1318  Доповідна записка 

адміністративного 

інспекторату намісництва 

про результати перевірки 

допущених помилок 

примарією комуни Лужани 

при оформленні прав 

мешканців на румунське 

громадянство. 

1940 р.   

1319  Справа про накладення 

штрафу на мешканців 

магазинів за порушення 

правил торгівлі. 

1940 р.   

1320  Листування з примарією         

м. Ватра-Дорней про розгляд 

скарги мешканців 

Протасиовича Леона та 

Грюнберг Фані на рішення 

примарії щодо накладення 

на них додаткових податків. 

1940 р.   

1321  Листування з Чернівецьким 

фінансовим управлінням про 

повернення мешканці Роль  

Розі коштів помилково 

секвестрованих.  

1940 р.   

1322  Листування з Чернівецьким 

фінансовим управлінням про 

повернення мешканцю            

м. Чернівці Вагнеру Генріху 

коштів помилкова 

нарахованих при стягненні 

податків. 

1940 р.   

1323  Листування з Чернівецьким 

фінансовим управлінням про 

повернення домовласнику 

1940 р.   
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Аделендеру Моріцу коштів 

помилково нарахованих при 

стягненні податків.  

1324  Листування з політехнічною 

школою „Реджеле Карол” в 

м. Бухарест про 

проходження практики 

студентами при 

префектурах. 

1940 р.   

1325  Запит Міністерства праці 

про можливість реорганізації 

ремісничої школи в              

м. Тімішоара. 

1940 р.   

1326  Повідомлення школи з 

підготовки нотарів про 

успішність учнів. 

1940 р.   

1327  Заява директора жіночої 

початкової школи в              

м. Ватра-Дорней Лариунеску 

Єуфросини про виплату їй 

квартирної надбавки. 

1940 р.   

1328  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

утримання школярів та 

студентів-допризовників, які 

перебувають у таборах. 

1940 р.   

1329  Листування з префектурою 

Радауцького повіту про 

видачу дозволу Митрополії 

Буковини на проведення 

каналізації по повітовій 

дорозі Виковул-де-Жос-

Путна. 

1940 р.   

1330  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

проведення робіт з 

будівництва та ремонту 

доріг, мостів та 

встановлення телефонного 

зв’язку. 

1940 р.   

1331  Справа про будівництво 1940 р.   
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лікарні в комуні Котюліка. 

1332  Справа про проведення 

водопроводу та каналізації в 

комуні Ватра-Дорней. 

1926 р. 

1940 р. 

  

1333  Справа про проведення 

ремонту повітової дороги 

Пожарита-Бряза-Молдова-

Сулиця. 

1940 р.   

1334  Справа про проведення 

ремонту мостів на повітових 

дорогах Валя-Козьминулуй-

Плаюл-Козьминулуй та 

Коровія-Волока-Кучурул-

Маре. 

1940 р.   

1335  Справа про будівництво 

мосту на не повітовій дорозі 

Селетин-Гура-Путилей. 

1940 р.   

1336  Справа про проведення 

ремонту мосту через річку 

Дерелуй на повітовій дорозі 

Думбрава-Рошие-Сучевень-

Баніла. 

1940 р.   

1337  Справа про проведення 

ремонту повітової дороги 

Дорохой-Совень. 

1940 р. 

 

  

1338  Справа про проведення 

ремонту мостів на повітових 

дорогах Радауць-Виковул-

де-Жос, Сирет-Щербауць та 

Сирет-Таращень. 

1940 р. 

 

  

1339  Справа про проведення 

ремонту мостів на повітовій 

дорозі Душанешть-

Калинешть-Щербауць. 

1940 р.   

1340  Справа про проведення 

ремонту поромів на річці 

Сирет в комуні Ганешть. 

1940 р.   

1341  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

будівництво мостів по 

повітовим дорогам на 

1940 р.   
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території Дорохойського 

повіту. 

1342  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

проведення робіт з 

встановлення бетонних труб 

на повітовій дорозі 

Сторожинець-Опришень. 

1940 р.   

1343  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

проведення робіт з 

встановлення бетонних труб 

на повітовій дорозі 

Сторожинець-Пишиця. 

1940 р.   

1344  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

проведення робіт з ремонту 

мостів на повітовій дорозі 

Селетин-Гура-Путилей. 

1940 р.   

1345  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

проведення робіт з ремонту 

мостів на повітових дорогах 

Чернівці-Станегора-Бояни-

Селиштя та Садгора-

Черноука-Добронауць. 

1940 р.   

1346  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

проведення робіт з 

будівництва мосту через 

річку Садау на повітовій 

дорозі Виковул-де-Сус-

Селештя-Бряза та ремонту 

мосту на повітовій дорозі 

Радауць-Виковул-де-Жос. 

1940 р.   

1347  Справа про продаж з 

аукціону підряду на 

доставку гравію для ремонту 

повітової дороги Дорохой-

Михайлень та Тешна-

Грашешть-Верполе. 

1940 р.   
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1348  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку будівельних 

матеріалів для ремонту 

мостів на повітовій дорозі 

Молдовіца-Арджел. 

1940 р.   

1349  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку будівельних 

матеріалів для ремонту 

мостів на повітовій дорозі 

Пожорита-Бряза-Молдова-

Сулиця. 

1940 р.   

1350  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку будівельних 

матеріалів для ремонту 

повітових доріг Мардглина-

Сучевиця та Радауць-

фратауць-Корчешть. 

1940 р.   

1351  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку будівельних 

матеріалів для ремонту 

повітової дороги Селетинь-

Гура-Путней. 

1940 р.   

1352  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття повітових доріг 

Козмень-Ошехліб-

Неполокауць та Козмень-

Валева. 

1940 р.   

1353  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття комунальної 

дороги Гура-Гуморулуй та 

Монастиря-Воронець. 

1940 р.   

1354  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

1940 р.   
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доставку будівельних 

матеріалів для ремонту 

повітової дороги Гура-

Гуморулуй-Пояна-Микулі. 

1355  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття повітової дороги 

Вашкауць-Міліє-Вижниця. 

1940 р.   

1356  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

проведення робіт з ремонту 

мосту на повітовій дорозі 

Козмень-Остриця. 

1940 р.   

1357  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття повітової дороги 

Маноляса-Ганешть-

Данеркень. 

1940 р. 

 

  

1358  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку будівельних 

матеріалів для ремонту 

мостів на повітовій дорозі 

Сучава-Босанча-Кишилень. 

1940 р.   

1359  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття повітових доріг 

Сучава-Босанчі-Килишень та 

Сучава-Бунешть. 

1940 р.   

1360  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття повітової дороги 

Селетин-Гура-Путилей. 

1940 р. 

 

  

1361  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку будівельних 

матеріалів для ремонту 

1940 р.   



                                                                          191 

мосту на повітовій дорозі 

Пожорита-Бряза-Молдова-

Сулиця. 

1362  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття повітових доріг 

Чернівці-Кучурул-Мік-

Заставна-Радобешть, 

Рогозна-Садгора-Жучка-

Веке та Садгора-Задобрень. 

1940 р.   

1363  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на ремонт 

мостів на повітових дорогах 

Чернівці-Біла-Ревне-Бордей, 

Рогозна-Садгора-Жучка-

Веке та Чернівці-Кучурул-

Мік-Заставна. 

1940 р.   

1364  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття повітової дороги 

Секурень-Гара Секурень. 

1940 р.   

1365  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку будівельних 

матеріалів для ремонту 

мостів на повітових дорогах 

Балачона-Бушка-Ілішешть-

Ступка-Мазанаєшть та 

Ступка-Обчини. 

1940 р.   

1366  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття повітових доріг 

Чернівці-Станічора-Буда та 

Чернівці-Садгора. 

1940 р.   

1367  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття повітових доріг 

1940 р.   
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Сучава-Бурдушень-Іцкань-

Скеля та Даршанешть-

Калінешть-Шербауць. 

1368  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття повітових доріг 

Чагор-Козмень-Луковіца-

Маморниця- та Валя 

Козьминулуй-Плаюл-

Козьминулуй. 

1940 р.   

1369  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття повітових доріг 

Виковул-де-Жос-Путна та 

Радауць-Виковул-де-Жос. 

1940 р.   

1370  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття повітової дороги 

Сирет-Финтина Алба. 

1940 р. 

 

  

1371  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття повітових доріг 

Опришень-Присокурень та 

Гара-Тереблеча-Станешть. 

1940 р.   

1372  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку щебеню для 

покриття повітових доріг 

Радауць-Фратауць-Корчешть 

та Радауць-Арборе. 

1940 р.   

1373  Справа про виділення коштів 

префектурі 

Кимпулунгського повіту для 

насадження дерев уздовж 

повітової дороги Кашул-

Кимпулуй-Валя Сяка. 

1940 р.   

1374  Справа про виділення коштів 1940 р.   



                                                                          193 

на ремонт мосту на повітовій 

дорозі Вашкауць-Зеленець-

Глиниця. 

1375  Справа про виділення коштів 

на ремонт мостів на 

повітовій дорозі Гура-

Путилей-Яблуниця. 

1940 р.   

1376  Справа про виділення коштів 

на ремонт повітової дороги 

Радауць-Виковул-де-Жос. 

1940 р.   

1377  Справа про виділення коштів 

на ремонт повітової дороги 

Скеля-Арборе. 

1940 р.   

1378  Справа про виділення коштів 

на проведення ремонту 

будівлі намісництва. 

1940 р.   

1379  Справа про асигнування 

коштів для ремонту мосту 

через річку Солонець на 

повітовій дорозі Скеля-

Арборе. 

1940 р.   

1380  Справа про витрату коштів 

на ремонт мостів на 

повітовій дорозі Маноляса-

Ганешть-Дандшень. 

1940 р.   

1381  Справа про затвердження 

витрат коштів на доставку 

матеріалів для встановлення 

вказівних стовпів уздовж 

доріг Сучавського повіту. 

1940 р.   

1382  Справа про затвердження 

витрат коштів на проведення 

бетонних робіт з 

встановлення насосів на 

водокачки комун 

Хотинського повіту. 

1940 р.   

1383  Справа про затвердження 

витрат коштів на проведення 

робіт з ремонту повітових 

доріг Радауць-Фратауць-

Корчешть, Виковул-де-Жос-

1940 р.   
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Путна та Радауць-Арборе. 

1384  Справа про затвердження 

витрат коштів на проведення 

робіт з доставки гравію для 

покриття повітових доріг 

Сирет-Чернівці-Слобозія та 

Сирет-Щербауць. 

1940 р.   

1385  Справа про затвердження 

витрат коштів на проведення 

робіт з ремонту мосту через 

річку Сучава на повітовій 

дорозі Виковул-де-Сус-

Селетин-Бряза. 

1940 р.   

1386  Справа про затвердження 

витрат коштів на утримання 

повітових доріг Радауцького 

повіту. 

1940 р.   

1387  Справа про затвердження 

витрат коштів на 

перевезення щебеню для 

покриття повітової дороги 

Марушиня-Сучовиця. 

1940 р.   

1388  Справа про затвердження 

витрат коштів на проведення 

робіт з доставки щебеню для 

покриття повітової дороги 

Гавирна-Катушка. 

1940 р.   

1389  Справа про затвердження 

витрат коштів на проведення 

робіт з ремонту повітових 

доріг Сулиця-Недобауць, 

Гара Ларга-Клокучка, 

Мамалига-Хотин-Абані та 

Клішкауць-Малинець-

Перебикауць. 

1940 р.   

1390  Справа про затвердження 

витрат коштів на проведення 

робіт з доставки щебеню для 

покриття повітової дороги 

Іцкань-Митокул-

Дрогомирней. 

1940 р.   
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1391  Справа про затвердження 

витрат коштів на проведення 

робіт з встановлення 

телефонного зв’язку між 

комунами Сирет та Финтина 

Алба. 

1940 р.   

1392  Справа про затвердження 

витрат коштів на проведення 

робіт з доставки щебеню для 

покриття повітової дороги 

Сирет-Синауць. 

1940 р.   

1393  Справа про затвердження 

кошторису витрат коштів на 

будівництво мостів на 

повітових дорогах Гавирна-

Влашенешть та Дорохой-

Совень-Маноляса-Ганешть-

Дауджень. 

1940 р.   

1394  Документи (проект, 

кошториси, доповідні 

записки) на будівництво 

диспансеру в комуні 

Рогошешть Радауцького 

повіту. 

1940 р.   

1395  Плани та кошторис витрат 

коштів на ремонт повітової 

дороги Гура-Гуморулуй-

Поляна-Микулуй. 

1940 р.   

1396  Підзвітні документи про 

витрату коштів на придбання 

щебеню для покриття 

повітових доріг Дорохой-

Михайлень та Ташна-

Грашешть-Верополя. 

1940 р.   

1397  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт 

доріг та мостів в зв’язку з 

приїздом королівського 

намісника. 

1940 р.   

1398  Акт прийому робіт з ремонту 

мосту через річку Бискіу на 

1940 р.   
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повітовій дорозі Вижниця-

Плоска та вказівка 

королівського намісника про 

повернення коштів 

інженеру-підрядчику Виколу 

Теодору. 

1399  Зведений звіт та списки 

мешканців округу Сучава, 

які отримали кукурудзу за 

проведені роботи з ремонту 

доріг Дорохойського повіту. 

1937 р. 

1941 р. 

  

1400  Підзвітні документи про 

видачу субсидій примарії 

комуни Банила для 

будівництва мостів на 

повітових дорогах Банила-

Мега та Банила-Кощуя-

Пендша. 

1940 р.   

1401  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

будівництво лікарні в комуні 

Гавирна. 

1940 р.   

1402  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт 

мосту через річку Лопотник. 

1940 р.   

1403  Оголошення про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку будівельних 

матеріалів для ремонту 

шосейних доріг. 

1940 р.   

1404  Листування з префектурою 

Сучавського повіту про 

здачу в оренду земельної 

ділянки для будівництва 

газетного кіоску. 

1940 р.   

1405  Клопотання членів 

шкільного комітету жіночого 

ліцею „Єлизавета Доамна” в 

м. Радауць про перетворення 

ліцею в комерційну школу. 

1938 р.   

1406  Листування з примарією           1938 р.   
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м. Ватра-Дорней про 

відкриття ткацької школи в 

місті. 

1407  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

розширення будівлі 

початкової школи в комуні 

Костина. 

1938 р- 

1939 р. 

  

1408  Протокол засідання 

педагогічної ради 

намісництва. 

1938 р. 

1940 р. 

  

1409  Листування з претурою 

волості Бучела про 

затвердження практики у 

нотаря комуни Бучеча 

випускника курсів нотарів 

Діаколу Віктора. 

1940 р.   

1410  Повідомлення Міністерству 

внутрішніх справ про 

самогубство нотаря 

Бурдуноса Мирона та 

секретаря претури волості 

Ширауць. 

1940 р.   

1411  Повідомлення про надання 

відпусток службовцям 

поліції. 

1940 р.   

1412  Документи (рішення, 

протоколи, доноси) про 

призначення на посаду 

Оларю Аурела. Списки 

адвокатів та службовців 

юридичного відділу 

намісництва з зазначенням 

їхньої домашньої адреси. 

1940 р.   

1413  Рішення про призначення, 

переведення та вихід на 

пенсію службовців 

префектури Дорохойського 

повіту, примарії повіту та 

пошти. Відомості на виплату 

зарплати державним 

1940 р.   
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службовцям повіту. 

1414  Заява службовця примарії      

м. Радауць Боднарюка 

Михая про повернення йому 

помилково стягнутої 

зарплати в період відпустки 

в зв’язку з хворобою. 

1940 р.   

1415  Особова анкета генерального 

адміністративного 

інспектора намісництва 

Дмитрюка Костянтина для 

вступу в фашистську 

організацію „Фронт 

монархічного воздвиження”. 

1940 р.   

1416  Списки службовців 

намісництва та префектури 

Сучавського повіту. 

1940 р.   

1417  Списки службовців 

префектури Дорохойського 

повіту. 

1940 р.   

1418  Формулярний список 

службовців префектури 

Кимпулунгського повіту. 

1940 р.   

1419  Листування з примарією       

м. Хотин про затвердження 

рішення примаря щодо 

анулювання видаткових 

ордерів на видачу субсидій 

школам та сім’ям 

мобілізованих в армію. 

1940 р.   

1420  Документи про надання 

матеріальної допомоги 

мобілізованим в румунську 

армію та їхнім сім’ям.  

1940 р.   

1421  Документи про надання 

матеріальної допомоги 

мешканцям комун. 

1940 р.   

1422  Справа про виділення коштів 

для надання матеріальної 

допомоги нужденним. 

1940 р.   
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1423  Справа про розгляд заяви 

студента юридичного 

факультету в м. Чернівці 

Брябана Ліва щодо надання 

йому матеріальної допомоги. 

1940 р.   

1424  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

матеріальної допомоги 

допризовникам. 

1940 р.   

1425  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

матеріальної допомоги учню 

школи для нотарів Цинта 

Роману. 

1940 р.   

1426  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

матеріальної допомоги 

мешканцям комун. 

1940 р.   

1427  Списки мешканців 

мобілізованих на військову 

перепідготовку та тих, що  

отримали матеріальну 

допомогу. 

1940 р.   

1428  Списки мешканців 

Чернівецького повіту які 

отримали матеріальну 

допомогу. 

1940 р.   

1429  Відомості про збір одягу по 

Сторожинецькому повіту 

для військових частин. 

1940 р.   

1430  Справа про видачу субсидій 

школам, церквам та 

товариству „Червоного 

Хреста”. 

1940 р.   

1431  Бюджет намісництва на 

1940-1941 рр. 

1940 р.   

1432  Листування з примарією 

комуни Гура-Гуморулуй про 

складання бюджету на        

1940-1941 рр. 

1940 р.   

1433  Справа про затвердження 1940 р.   
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бюджету примарії                 

м. Сторожинець на         

1940-1941 рр. 

1434  Справа про затвердження 

змін до бюджету примарії         

м. Хотин на 1939-1941 рр. 

1940 р.   

1435  Справа про виділення 

бюджетних коштів 

ветеринарному 

зоотехнічному відділу          

м. Чернівці для придбання 

медикаментів. 

1940 р.   

1436  Фінансовий звіт префектури 

Радауцького повіту за лютий  

1940 р. 

1940 р.   

1437  Фінансовий звіт примарії     

м. Кимпулунг за травень     

1940 р. 

1940 р.   

1438  Фінансовий звіт примарії 

комуни Кимпулунг за 

березень-квітень 1940 р. 

1940 р.   

1439  Фінансовий звіт примарії          

м. Радауць за березень          

1940 р. 

1940 р.   

1440  Фінансові звіти примарії                    

м. Чернівці за 1939-1940 рр. 

1940 р.   

1441  Фінансові звіти примарії     

м. Хотин за квітень  1940 р. 

1940 р.   

1442  Фінансовий звіт примарії      

м. Хотин за квітень-травень 

1940 р. 

1940 р.   

1443  Фінансові звіти примарій       

м. Хотин за період з 1 квітня 

1939 р. по 31 січня 1940 р. 

1940 р.   

1444  Зведений фінансовий звіт з 1 

квітня 1939 р. по 30 березня 

1940 р. 

1940 р.   

1445  Фінансовий звіт станом на 1 

лютого 1940 р. 

1940 р.   

1446  Фінансовий звіт станом на 

21 червня 1940 р. 

1940 р.   
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1447  Звіт про прибутки 

Чернівецького фінансового 

управління за період з  1 

квітня 1939 р. по 31 січня    

1940 р. 

1940 р.   

1448  Звіт про витрати 

Чернівецького фінансового 

управління за період з 1 

квітня 1939 р. по 29 лютого 

1940 р.  

1940 р.   

1449  Звіт про прибутки 

Чернівецького фінансового 

управління за період з  1 

квітня 1939 р. по 31 березня    

1940 р. 

1940 р.   

1450  Звіт про витрати 

Чернівецького фінансового 

управління за період з 1 

квітня 1939 р. по 31 березня 

1940 р. 

1940 р.   

1451  Звіт про витрати 

Сучавського фінансового 

управління за період з 1 

квітня 1939 р. по 31 січня    

1940 р. 

1940 р.   

1452  Звіт Сучавського 

фінансового управління за 

період з 1 серпня 1939 р. по 

29 лютого 1940 р. 

1940 р.   

1453  Звіт про витрати 

Сучавського фінансового 

управління за період з 1 

квітня 1939 р. по 28 лютого    

1940 р. 

1940 р.   

1454  Звіт про прибутки 

Сучавського фінансового 

управління за період з 1 

квітня 1939 р. по 31 березня    

1940 р. 

1940 р.   

1455  Звіт про витрати 

Сучавського фінансового 

1940 р.   
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управління за період з 1 

квітня 1939 р. по 31 березня    

1940 р. 

1456  Звіт про витрати 

Сучавського фінансового 

управління за квітень місяць 

1940 р. 

1940 р.   

1457  Звіт про прибутки 

Сучавського фінансового 

управління за період з 1 

квітня 1940 р. по 31 травня    

1940 р. 

1940 р.   

1458  Звіт про витрати 

Сучавського фінансового 

управління за травень           

1940 р. 

1940 р.   

1459  Звіт про прибутки 

Радауцького фінансового 

управління за січень 1940 р. 

1940 р.   

1460  Звіт про витрати 

Радауцького фінансового 

управління за січень 1940 р. 

1940 р.   

1461  Звіт про прибутки 

Радауцького фінансового 

управління за період з 1 

квітня 1939 р. по 29 лютого 

1940 р. 

1940 р.   

1462  Звіт про витрати 

Радауцького фінансового 

управління за лютий 1940 р. 

1940 р.   

1463  Звіт про прибутки 

Радауцького фінансового 

управління за березень      

1940 р. 

1940 р.   

1464  Звіт про витрати 

Радауцького фінансового 

управління за березень          

1940 р. 

1940 р.   

1465  Звіт про прибутки 

Радауцького фінансового 

управління за травень       

1940 р.   
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1940 р. 

1466  Звіт про витрати 

Радауцького фінансового 

управління за травень        

1940 р. 

1940 р.   

1467  Звіт про прибутки 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

період з 1 квітня 1939 р. по 

31 січня 1940 р. 

1940 р.   

1468  Звіт про прибутки 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

період з 1 квітня 1939 р. по 

31 березня 1940 р. 

1940 р.   

1469  Звіт про витрати 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

період з 1 квітня 1939 р. по 

31 березня 1940 р. 

1940 р.   

1470  Звіт про прибутки 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

квітень    1940 р. 

1940 р.   

1471  Звіт про прибутки 

Сторожинецького 

фінансового управління за 

листопад    1940 р. 

1940 р.   

1472  Листування з 

Сторожинецькою 

префектурою про дозвіл 

найму позаштатних 

працівників для перевірки 

бюджету примарії. 

1940 р.   

1473  Листування між 

Міністерством фінансів та 

примарією м. Чернівці про 

сплату коштів 

Міністерством в рахунок 

погашення боргів 

банківським товариством       

1940 р.   
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м. Вени. 

1474  Документи про виплату 

службовцям примарії          

м. Дорохой Рошу 

Костянтину та Заіц Т. 

зарплати за понаднормові 

години. 

1940 р.   

1475  Відомості на виплату 

зарплати службовцям за 

понаднормові години. 

1940 р.   

1476  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

офіцерам жандармського 

легіону м. Сучава 

Григоренку Г. та Мартин 

Іоану. 

1940 р.   

1477  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

коменданту 10-го 

жандармського полку в            

м. Чернівці Брояску Іоану. 

1940 р.   

1478  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

та відрядних службовцям 

державних установ. 

1940 р.   

1479  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

та відрядних службовцям 

державних установ. 

1940 р.   

1480  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

та відрядних службовцям 

державних установ. 

1940 р.   

1481  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

та відрядних службовцям 

державних установ. 

1940 р.   

1482  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

службовцям державних 

установ. 

1940 р.   
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1483  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних префекту 

Кимпулунгського повіту.  

1940 р.   

1484  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних персоналу 

технічного відділу 

префектури 

Сторожинецького повіту. 

1940 р. 

1941 р. 

  

1485  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних нотарю примарії 

комуни Кимпулунг 

Миндрилу Георгію. 

1939 р. 

1940 р. 

  

1486  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних префекту 

Дорохойського повіту 

Банташу Аурелу. 

1940 р.   

1487  Список волостей, міст 

Сучавського повіту та комун 

Чернівецького повіту. 

1940 р.   

1488  Перелік державних установ з 

зазначенням орендної плати 

сплачуваної за приміщення. 

1940 р.   

1489  Перелік речей домашнього 

вжитку переданих 

товариством „Актор А. 

Ворона” в комуні Мольниця 

на виставку в м. Бухарест. 

1940 р.   

1490  Документи по інвентаризації 

нерухомого майна  примарії 

комуни Берегомет. 

1940 р.   

1491  Листування з префектурою 

Хотинського повіту про 

розгляд заяви трибуналу 

щодо надання приміщення 

для архівних документів. 

1940 р.   

1492  Листування з префектурою 

Хотинського повіту про 

1940 р.   
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оренду приміщення для 

жандармського легіону. 

1493  Листування з примарією        

м. Чернівці про збільшення 

витрат на паливо для 

автомобілів наданих 

товариством „Дистрибуція”. 

1940 р.   

1494  Листування з примарією        

м. Чернівці про придбання 

будинку в передмісті Гореча 

Монастиря для податкового 

відділу. 

1940 р.   

1495  Справа про проведення 

ремонту електропроводів 

технічного відділу 

префектури 

Кимпулунгського повіту. 

1940 р.   

1496  Справа про проведення 

ремонту автомобіля для 

поливання вулиць, що 

належить примарії                 

м. Чернівці. 

1940 р.   

1497  Справа про проведення 

ремонту поручнів сходів в 

приміщенні намісництва. 

1940 р.   

1498  Справа про придбання 

вогнетривкої шафи 

претурою волості Ширауць. 

1940 р.   

1499  Справа про придбання з 

аукціону автомобіля для 

префектури Сучавського 

повіту. 

1940 р.   

1500  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

проведення робіт з ремонту 

електричних дзвінків 

примарії м. Чернівці. 

1940 р.   

1501  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку мастил для 

автомобілів технічних 

1940 р.   
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відділів Сучавського округу. 

1502  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку мастил 

префектурам. 

1940 р.   

1503  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

доставку запасних частин 

для автомобілів технічного 

відділу Кимпулунгського 

повіту. 

1940 р.   

1504  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

проведення робіт з 

встановлення ліфту в 

будинку намісництва. 

1940 р.   

1505  Справа про продаж з 

аукціону підрядів на 

проведення робіт з ремонту 

автомобіля для поливання 

вулиць. 

1940 р.   

1506  Справа про затвердження 

витрат коштів на придбання 

друкарських машин для 

претур волостей 

Сторожинецького повіту. 

1940 р.   

1507  Справа про затвердження 

витрат коштів на проведення 

робіт з ремонту автомобілів 

технічного відділу 

Сучавського повіту. 

1940 р.   

1508  Справа про затвердження 

витрат коштів на придбання 

обмундирування для 

дорожніх охоронців 

Сучавського повіту. 

1940 р.   

1509  Рапорти судових інстанцій 

Хотинського повіту про 

кількість коштів потрібних 

для їх утримання. 

1940 р.   

1510  Рапорти судових інстанцій 1940 р.   
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Дорохойського повіту про 

кількість коштів потрібних 

для їх утримання. 

1511  Рапорти судових інстанцій 

Радауцького повіту про 

кількість коштів потрібних 

для їх утримання. 

1940 р.   

1512  Рапорти судових інстанцій 

чернівецького повіту про 

кількість коштів потрібних 

для їх утримання. 

1940 р.   

1513  Рапорти судових інстанцій 

Кимпулунгського повіту про 

кількість коштів потрібних 

для їх утримання. 

1940 р.   

1514  Рапорти судових інстанцій 

Сучавського повіту про 

кількість коштів потрібних 

для їх утримання. 

1940 р.   

1515  Рапорти судових інстанцій 

Сторожинецького повіту про 

кількість коштів потрібних 

для їх утримання. 

1940 р.   

1516  Доповідна записка 

економічного відділу 

намісництва та листування з 

префектурою Дорохойського 

повіту по розгляду заяви 

адвоката Ротареску Михая 

щодо продовження терміну 

договору на оренду 

приміщення, що належить 

намісництву.  

1940 р.   

1517  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-

господарські потреби. 

1940 р.   

1518  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-

господарські потреби. 

1940 р.   
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1519  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-

господарські потреби. 

1940 р.   

1520  Документи (кошториси, 

видаткові ордери, доповідні 

записки) по адміністративно-

господарським питанням. 

1938 р. 

1940 р. 

  

1521  Договір про оренду 

приміщення у мешканки 

комуни Кельменці для 

претури Волості Кельменці. 

1940 р.   

1522  Договір про оренду 

приміщення у мешканців      

м. Хотин Бурдешнік Фішела, 

Якоба та Ізраіля для 

змішаного суду м. Хотин. 

1940 р.   

1523  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт 

годинника намісництва. 

1940 р.   

1524  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

виготовлення оголошень про 

створення військових зон на 

території округу Сучава. 

1940 р.   

1525  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

замовлення фотографій 

споруд та будівель в             

м. Дорохой побудованих за 

царювання короля Карла II. 

1940 р.   

1526  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт 

автомобіля префектури 

Сторожинецького повіту. 

1940 р.   

1527  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби. 

1940 р.   

1528  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

канцелярське приладдя 

1940 р.   
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технічного відділу 

префектури 

Кимпулунгського повіту. 

1529  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

канцелярське приладдя 

претури волості „І.Г. Дука”. 

1940 р.   

1530  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби 

префектури Дорохойського 

повіту. 

1940 р.   

1531  Старий опис.    

 

 

До опису внесено   1531 (одна тисяча п’ятсот тридцять одна)    справи 

                                               (числом і словами)  

з №   1  по №  1531 , у тому числі: 

 

літерні №№ 25 а, 25 б, 35 а, 35 б, 194 а, 194 б, 994 а, 994 б;                                                            

 

вибули №№ 460, 1102, 1103, 1104.   

          

Укладач опису  пров. спец. відділу обліку та НДА                           Демчук А.І. 
  (посада                       підпис             розшифрування підпису)  

 

 
 

 

„___”_________ 201_ р. 
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