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 Фонд № Ф – 26 

 Опис № 2 

 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 рік        

1  Промова королівського 

намісника виголошена при 

його вступі на посаду. 

1938 р.   

2  Документи (циркуляри, 

рішення, повідомлення) 

королівського намісника 

передані редакції газети 

31 серпня 

1938 р. 

12 січня 

1939 р. 

137  
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„Час” для  опублікування. 

3               Циркуляр королівського 

намісника адміністративним 

та поліцейським органам 

округу про відставку консула 

Чехословаччини в м. Чернівці 

Германа Роберта. 

1938 р.   

4  Постанова королівського 

намісника про порядок 

вивішування національного 

прапору та портретів 

королівської сім’ї в святкові 

дні. 

5 жовтня 

1938 р. 

6 квітня 

1939 р. 

8  

5  Повідомлення інспекторів 

поліції та жандармерії                 

м. Чернівці про діяльність 

членів фашистської 

організації „Залізна гвардія”. 

1938 р.   

6  Заява службовців 

Міністерства національної 

економіки про прийняття їх в 

члени фашистської 

організації „Фронтул 

ренаштері націонале”. 

1938 р. 

1940 р. 

  

7  Доповідна записка префекта 

Радауцького повіту про 

результати проведення 

обшуків в учнів ліцею 

„Євдоксіу Хормузакі” – 

членів фашистської 

організації „Фрецііле де  

круче”. 

1938 р.   

8  Листування з поштовим 

відділенням в м. Кимпулунг 

про видачу копії телеграми 

коменданта молодіжної 

фашистської організації 

„Стража цері” Соляну А. 

щодо вибуття з ліберальної 

партії. 

1938 р. 

1939 р. 

                                     

 9  Підзвітні документи про 1938 р.   
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витрату коштів на утримання 

дитячого табору фашистсько-

монархічної молодіжної 

організації „Стража цері” 

педагогічної школи в комуні 

Сендричень. 

1939 р. 

10  Рапорт інспектора поліції 

Сучавського округу про 

настрій українського 

населення у зв’язку зі 

створенням Закарпатської 

Росії. 

1938 р.   

11  Повідомлення коменданта 

жандармерії м. Сторожинець 

про українську 

націоналістичну діяльність 

директора початкової школи 

Карболицького Іларіона в 

комуні Станешть-де-Сус. 

1938 р.   

12  Повідомлення коменданта 

жандармерії м. Сторожинець 

про спробу введення 

вивчення української мови в 

школах учителем Гарас 

Георгієм, адвокатами Руснак 

Костянтином та Радеш 

Костянтином. 

11 жовтня 

1938 р. 

9 квітня 

1939 р. 

5  

13  Справа про накладення 

штрафу на власника 

ресторану в м. Чернівці 

Іванова Іоана за виконання 

українських пісень 

відвідувачами ресторану. 

1938 р. 

1939 р. 

  

14  Листування з окружним 

інспекторатом поліції про 

розгляд доносу адвоката 

Сагіна Олександра на 

власників текстильної 

фабрики „Плушул” в              

м. Чернівці за порушення 

закону про використання на 

7 грудня 

1938 р. 

1 квітня 

1939 р. 

6  
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фабриці робітників 

румунської національності. 

15  Протокол засідання ради 

співробітництва при 

префектурі Сучавського 

повіту. 

1938 р.   

16  Протокол засідання ради 

співробітництва при 

префектурі Кимпулунгського 

повіту. 

1938 р.   

17  Протокол засідання ради 

співробітництва при 

префектурі Радауцького 

повіту. 

1938 р.   

18  Документи (протоколи, акти, 

доповідні записки) про 

розгляд доносу нотаря 

комуни Валя-Баулуй на 

колишнього примаря Савчука 

Іоана та членів комунальної 

ради щодо недоліків в 

адміністрації лісових ділянок.  

5 жовтня 

1938 р. 

10 травня 

1939 р. 

41  

19  Доповідна записка 

адміністративного інспектора 

з розслідування доносу на 

префекта Дорохойського 

повіту Прокопіеску Емілія та 

службовців Стан К., 

Ілоров’яну В. про 

зловживання службовим 

становищем. 

1938 р.   

20  Доповідна записка префекта 

Сучавського повіту про 

розслідування анонімного 

доносу на примаря комуни 

Качика щодо зловживання 

службовим становищем. 

1938 р. 

1939 р. 

  

21  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

примарією м. Чернівці про 

розгляд доносу мешканця 

19 вересня 

1938 р. 

14 лютого 

1939 р. 

18  
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Канчулеску Трояна на 

примаря міста за 

використання пенсіонерів 

Вакаряну та Формінте на 

службі в примарії. 

22  Доповідна записка та 

листування про розгляд 

доносу адвоката Хотинчану 

Єусебія на секретаря поліції 

м. Чернівці Гросару 

Олександра про його зневагу 

при виконанні службових 

обов’язків. 

1938 р.   

23  Акт та листування з 

командуванням жандармерії 

м. Чернівці про розгляд 

скарги мешканки комуни 

Лашкюна Сеучук Марії на 

шефа жандармського посту 

щодо зловживання 

службовим становищем. 

1938 р.   

24  Доповідна записка 

генерального 

адміністративного інспектора 

про розслідування скарги 

мешканця м. Чернівці 

Олександра Бенія на 

городового Тащука Фокія 

щодо зловживання 

службовим становищем. 

1938 р.   

25  Доповідні записки 

генерального 

адміністративного інспектора 

про результати перевірки 

доносу на примаря                        

м. Липкань Маноліу та 

префекта Хотинського повіту 

Шербанеску щодо 

зловживання службовим 

становищем. 

22 лютого 

1938 р. 

22 квітня 

1938 р. 

58  

26  Листування з Міністерством 1938 р.   
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внутрішніх справ та 

претурою Вашківської 

волості про розгляд скарги 

працівниці претури Пеєр 

Агнес Кароліни на претора 

Бачинського К. щодо 

невиплати їй зарплати. 

1939 р. 

27  Листування з шкільним 

інспекторатом про розгляд 

скарги священика Сорочану 

Адріана в комуні Фрумосул 

на вчителів Шугань Іоана та 

Ністора Іоана щодо ворожого 

ставлення до нього. 

1938 р. 

1939 р. 

  

28  Справа про розгляд скарги 

мешканця комуни Варфу-

Кимпулуй Ніцу Георгія на 

учителя Годороата Віктора 

щодо побиття його сина. 

1938 р. 

1939 р. 

  

29  Рапорти префекта 

Хотинського та претора 

Сокирянської волості про 

економічний, соціальний та 

культурний стан мешканців 

комун. 

1938 р.   

30  Доповідна записка примаря 

м. Кимпулунг про 

необхідність покращення 

матеріального стану 

населення. 

1938 р.   

31  Доповідні записки примаря 

м. Сторожинець про 

необхідність працювати в 

галузях торгівлі, 

промисловості та 

комунального будівництва. 

1938 р.   

32  Програма робіт претур 

волостей Чернівецького 

повіту в галузі будівництва, 

промисловості та сільського 

господарства на                 

7 серпня 

1938 р. 

5 січня 

1939 р. 

84  
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1938 р. 

33  Програма робіт з ремонту 

мостів, комунальних, 

повітових та шосейних доріг 

Сучавського королівського 

округу на 1939-1944 рр. 

1938 р.   

34  Програма будівельних робіт 

по комунам Дорохойського 

повіту на 1939-1940 рр. 

23 жовтня 

1938 р. 

1 лютого 

1939 р. 

145  

35  Рапорт претора Сулицької 

волості про програму робіт 

претури в галузі економіки, 

культури та будівництва. 

4 листопада 

1938 р. 

10  

36  Повідомлення інспекторату 

реєстрації нерухомого майна 

в м. Чернівці про площу 

земельних ділянок отриманих 

лікарнями за аграрною 

реформою. 

1938 р.   

37  Документи про виділення 

примаріями земельних 

ділянок під стрільбище та 

спортивні майданчики для 

допризовників та членів 

фашистсько-монархічної 

молодіжної організації 

„Стража цері”. 

28 

листопада 

1938 р. 

11 липня 

1939 р. 

132  

38  Листування з Міністерством 

громадських робіт та 

комунікацій про передачу 

робочій організації „Скутул 

мунчі” в м. Чернівці 

спортивного майданчика, що 

належить спортивному 

товариству „Ян”. 

1938 р. 

1939 р. 

  

39  Справа про передачу 

субінспекторату з військової 

підготовки допризовників в 

м. Хотин комунальної 

земельної ділянки. 

1938 р. 

1939 р. 
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40  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про перевірку 

недоліків примарії                  

м. Михайлень щодо продажу 

та оренди комунальних 

земельних ділянок. 

1938 р. 

1939 р. 

  

41  Рапорт генерального 

фінансового інспектора про 

розгляд скарги мешканця 

комуни Яблуниця Райкало 

Миколи на Чернівецьку 

фінансову      адміністрацію 

щодо стягнення з нього 

орендної плати за земельну 

ділянку отриману за 

аграрною реформою. 

1938 р.   

42  Доповідні записки шефів 

повітових лісових 

інспекторатів про стан 

державних та приватних 

лісових ділянок.  

1938 р. 

1939 р. 

  

43  Документи (повідомлення, 

рапорти, листування) про 

порядок експлуатації лісової 

ділянки, що належить 

примарії м. Кимпулунг. 

1938 р. 

1939 р. 

  

44  Справа про розгляд 

клопотання кооперації 

„Фагул” в комуні Бочинауць 

щодо здачі їй в оренду 

лісової ділянки. 

21 грудня 

1938 р. 

27 лютого 

1939 р. 

15  

45  Звіт про діяльність 

намісництва за 1938-1940 рр. 

1938 р. 

1940 р. 

  

46  Постанова Міністерства 

внутрішніх справ та 

Міністерства освіти про 

компетенцію королівських 

намісників. 

6 жовтня 

1938 р. 

20 

листопада 

1938 р. 

5  

47  Постанова королівського 

намісника про організацію 

1938 р.   
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відділів намісництва з 

зазначенням прізвищ 

службовців та розмірів 

встановленої заробітної 

плати. 

48  Постанова Міністерства 

землеробства та державного 

майна про створення 

окружних лісових та 

кадастрових інспекцій. 

1938 р.   

49  Повідомлення Міністерства 

праці про організацію 

генерального інспекторату 

праці в м. Чернівці та 

призначення Сторожа І. 

генеральним інспектором, а 

Гуря Г. його заступником. 

1938 р.   

50  Повідомлення шефа 12-го 

відомства річок в м. Чернівці 

про компетентну діяльність 

відомства. 

1938 р.   

51  Повідомлення шефа 

видобувного інспекторату в 

м. Чернівці про особовий 

склад інспекторату. 

1938 р.   

52  Рішення королівського 

намісника про створення при 

намісництві та префектурах 

комісій з проведення 

аукціонів. 

1938 р. 

1940 р. 

  

53  Справа про затвердження 

правил адміністрації та 

експлуатації маєтків 

„Татарань” та „Арень” 

примарією м. Сучава. 

1938 р.   

54  Рішення міністра внутрішніх 

справ про затвердження 

бюджету королівського 

намісництва округу Сучава 

на 1938-1939 рр. 

1938 р.   

55  Справа про затвердження 1938 р.   
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бюджету примарії м. Ватра-

Дорней на 1938-1939 рр. 

56  Рішення королівського 

намісника про затвердження 

проекту бюджету примарії     

м. Гура-Гуморулуй на          

1938-1939 рр. 

1938 р.   

57  Рішення та доповідні записки 

фінансового відділу 

намісництва про 

затвердження змін до 

бюджету примарії комуни 

Дорна-Кандренілор на       

1938-1939 рр. 

1938 р. 

1939 р. 

  

58  Рішення королівського 

намісника та доповідна 

записка фінансового відділу 

примарії м. Чернівці про 

затвердження змін до 

бюджету театру „Націонал”, 

комунальної скотобійні та 

похоронного бюро в               

м. Чернівці на 1938-1939 рр. 

1938 р.   

59  Рішення примаря комуни 

Вама про затвердження 

бюджету примарії на           

1938-1939 рр. 

1938 р.   

60  Звіт про санітарний та 

фінансовий стан м. Ватра-

Дорней складений примарем. 

30 серпня 

1938 р. 

31 грудня 

1938 р. 

6  

61  Відомості префектури 

Сторожинецького повіту про 

виконання примаріями комун 

повіту своїх бюджетів на 

1938-1939 рр. 

1938 р.   

62  Документи (циркуляри, 

рапорти, листування) про 

стан бюджетів примарій та 

префектур на 1938-1939 рр. 

1938 р. 

1939 р. 

  

63  Інструкція та директивні 1938 р.   
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вказівки Міністерства 

внутрішніх справ про 

порядок складання бюджетів 

примарій на 1940-1941 рр. та 

встановлення розміру 

зарплати для примарів. 

1940 р. 

64  Документи (вказівки, 

доповідні записки, 

листування) про внесення в 

бюджети комун грошових 

субсидій для субінспекторату 

з військової підготовки 

допризовників. 

1938 р.   

65  Документи (рапорти, 

відомості, листування) про 

внесення в бюджет примарій 

комун коштів для 

страхування життя 

військових пожежників. 

1938 р. 

1939 р. 

  

66  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ про 

внесення в бюджети 

примарій міст та комун 

коштів на утримання 

пожежних команд. 

1938 р. 

1939 р. 

  

67  Доповідні записки примаря 

м. Чернівці про фінансовий 

стан примарії. Фінансовий 

звіт примарій станом на           

23 серпня 1939 р. 

1938 р. 

1939 р. 

  

68  Відомості про витрату коштів 

префектурами повітів за 

період з 14 серпня по               

15 жовтня 1938 р. 

1938 р.   

69  Звіт Чернівецької фінансової 

адміністрації про 

надходження коштів за 

період з 14 серпня 1938 р. по 

28 лютого     1939 р. 

1938 р. 

1939 р. 

  

70  Звіт Чернівецької фінансової 

адміністрації про 

1938 р.   
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надходження коштів за 

серпень 1938 р. 

71  Місячні звіти про витрати 

Чернівецької фінансової 

адміністрації. 

1938 р. 

1939 р. 

  

72  Звіт про доходи та витрати 

Сучавської фінансової 

адміністрації за період з            

14 серпня 1938 р. по 31 січня 

1939 р. 

1938 р. 

1939 р. 

  

73  Звіт Дорохойської фінансової 

адміністрації про 

надходження коштів за 

листопад-грудень 1938 р. 

1938 р. 

1939 р. 

  

74  Звіт про витрати 

Дорохойської фінансової 

адміністрації за листопад-

грудень 1938 р. 

1938 р. 

1939 р. 

  

75  Відомості про надходження  

коштів в Дорохойську 

фінансову адміністрацію за 

січень, лютий, листопад та 

грудень 1938 р. 

1938 р. 

1939 р. 

  

76  Звіти фінансових 

адміністрацій про 

надходження коштів за 

період з 14 серпня 1938 р. по 

31 березня 1939 р. 

1938 р. 

1939 р. 

  

77  Директивні вказівки 

Міністерства освіти та 

Міністерства фінансів про 

порядок асигнування 

королівським намісництвом 

коштів для утримання 

ремісничих шкіл. 

31 жовтня 

1938 р. 

26 січня 

1939 р. 

21  

78  Листування з примарією       

м. Чернівці про встановлення 

розміру відрядних для 

примаря та його заступників. 

1938 р.   

79  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ про 

1938 р. 

1939 р. 

  



                                                                          14 

вживання заходів зі сплати 

примаріями комун та міст 

заборгованості державі.  

80  Документи (вказівки, 

рішення, листування) про 

введення додаткових 

комунальних податків в        

1939-1940 рр. 

1938 р. 

1940 р. 

  

81  Справа про затвердження 

правил стягнення податків за 

користування комунальними 

дорогами складених 

примарією комуни Фрасин. 

1938 р.   

82  Листування з фінансовими 

адміністраціями та 

префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

погашення церковним 

фондом Буковини 

заборгованості  за комунальні 

послуги. 

1938 р. 

1939 р. 

  

83  Доповідні записки та 

видаткові ордери на сплату 

податків префектурою 

Дорохойського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

84  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

повернення мешканцям 

помилково стягнутих з них 

комунальних податків. 

1937 р. 

1939 р. 

  

85  Підзвітні документи про 

повернення фірмі „Мітельман 

і Ко” та адвокату Меікесу 

Соломону коштів помилково 

нарахованих при стягненні 

комунальних податків. 

1938 р. 

1939 р. 

  

86  Документи (доповідні 

записки, відношення, 

видаткові ордери) про 

повернення священику 

Штефанеску Георгію та 

1938 р. 

1939 р. 
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Калмановичу Лейбу коштів 

помилково нарахованих при 

стягненні комунальних 

податків. 

87  Листування з Чернівецькою 

фінансовою адміністрацією 

по клопотанню поселенців 

колонії в комунах Юркауць, 

Топорауць та Раранча про 

звільнення їх від сплати 

податків. 

1938 р. 

1939 р. 

  

88  Клопотання поміщика Багай 

Михая в м. Чернівці про 

відміну рішення фінансової 

адміністрації щодо продажу 

його будинку для погашення 

боргу. 

1938 р.   

89  Справа про затвердження 

рішення примарії м. Радауць 

щодо встановлення 

максимальних цін на товари 

широкого вжитку та 

зниження комунальних 

податків. 

1938 р.   

90  Доповідна записка директора 

жіночого ліцею „Олтя 

Доаміа” в м. Чернівці про 

отримання наказу від 

Міністерства освіти щодо 

перейменування ліцею в 

гімназію. 

1938 р.   

91  Листування з Чернівецьким 

повітовим шкільним 

ревізоратом  про порядок 

зарахування дітей в приватні 

початкові школи та школи 

національних меншин. 

1938 р.   

92  Документи (доповідні 

записки, заяви, листування) 

про призначення, 

переміщення та призначення 

1938 р. 

1939 р. 
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пенсії працівникам 

початкових та середніх шкіл. 

93  Листування з єврейською 

громадою  м. Чернівці про 

видачу дозволу на відкриття 

початкової єврейської школи. 

1938 р. 

1939 р. 

  

94  Листування з Міністерством 

освіти про зменшення 

кількості годин примарю        

м. Хотин Настасі Миколі, 

який викладає в чоловічому 

ліцеї міста. 

1938 р. 

1939 р. 

  

95  Підзвітні документи про 

витрату коштів на утримання 

Хотинського шкільного 

ревізорату. 

1938 р. 

1939 р. 

  

96  Підзвітні документи про 

витрату коштів на утримання 

шкільного табору в комуні 

Аджиджа. 

1938 р. 

1939 р. 

  

97  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт 

будівлі індустріальної 

гімназії та надання допомоги 

учням педагогічної школи 

„Александру Влануца” в            

м. Дорохой. 

1938 р. 

1939 р. 

  

98  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт та 

утримання школи в комуні 

Броскауць Дорохойського 

повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

99  Підзвітні документи про 

витрату коштів для 

постачання палива 

початковій школі села 

Болошениця Дорохойського 

повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

100  Документи (плани, кошторис 

витрат, доповідні записки) 

про здачу з аукціону підряду 

1939 р. 

1939 р. 
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на благоустрій повітової 

дороги Мамалига-Хотин-

Атаки. 

101  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

будівництво і ремонт доріг та 

мостів. 

1938 р. 

1939 р. 

  

102  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

будівництво і ремонт 

повітових доріг та мостів. 

1938 р. 

1940 р. 

  

103  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

будівництво і ремонт 

повітових доріг та мостів. 

1938 р. 

1939 р. 

  

104  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

будівництво і ремонт 

повітових доріг та мостів. 

1938 р. 

1939 р. 

  

105  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

будівництво і ремонт 

повітових доріг та мостів. 

1938 р. 

1939 р. 

  

106  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

проведення робіт з ремонту 

повітової дороги Мамалига-

Хотин-Атаки. 

1938 р. 

1939 р. 

  

107  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт та 

утримання доріг на території 

Сучавського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

108  Документи (акти, доповідні 

записки, оголошення) про 

здачу з аукціону підряду на 

доставку щебеню для 

мощення повітової дороги 

Капу-Кимпулуй-Валя. 

1938 р. 

1939 р. 

  

109  Документи (акти, кошторис, 

рішення) про здачу з 

аукціону підряду на доставку 

1938 р. 

1939 р. 
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щебеню для мощення 

повітової дороги Бричень-

Вашківці. 

110  Видаткові ордери на виплату 

авансу дорожньому відділу 

префектури Сучавського 

повіту на доставку гравію для 

мощення повітової дороги 

Іцкань-Митокул-

Драгомирней. 

1938 р. 

1939 р. 

  

111  Документи (акти, плани, 

кошторис витрат) про здачу з 

аукціону підряду на доставку 

гравію для мощення 

повітової дороги Вашківці-

Вижниця та Вашківці-

Глиниця. 

1938 р. 

1939 р. 

  

112  Документи (акт, доповідна 

записка, видаткові ордери) 

про виплату підрядчику Лой 

Францу в комуні Іліжешть 

коштів внесених в рахунок 

гарантійної поруки на період 

будівництва ним мосту 

Верешть-Узешть. 

1938 р. 

1939 р. 

  

113  Кошторис та видаткові 

ордери на виплату авансу 

Сучавському повітовому 

дорожньому відділу для 

насадження дерев уздовж 

повітової дороги Сучава-

Бунешть. 

1938 р. 

1939 р. 

  

114  Видаткові ордери на виплату 

мешканці комуни Мигорень-

Турятка Коломанчук 

Домініці грошової 

компенсації за земельну 

ділянку вилучену для 

будівництва дороги 

Мигорень-Станешть-де-Жос. 

1938 р.   

115  Видаткові ордери на виплату 1938 р.   
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мешканцю комуни 

Киселицень Мошу Василю 

грошової компенсації за 

земельну ділянку вилучену 

для будівництва дороги 

Вижниця-Плоска. 

1939 р. 

116  Листування з примарією       

м. Чернівці про видачу їй 

дозволу на вилучення у 

мешканців земельних ділянок 

для продовження вулиці 

Табора. 

1938 р. 

1939 р. 

  

117  Документи (акт, договір, 

кошторис витрат) про 

будівництво диспансеру в 

комуні Остриця.  

1938 р. 

1939 р. 

  

118  Документи (план, кошторис 

витрат, доповідні записки) 

про здачу з аукціону підряду 

на будівництво приміщення 

для жандармського посту в  

м. Кимпулунг. 

1938 р.   

119  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт 

сторожової будки на 

шосейній дорозі Рогізна-

Садгора-Жучка-Веке. 

1938 р. 

1939 р. 

  

120  Документи (доповідні 

записки, акт, кошторис 

витрат, видаткові ордери) про 

видачу грошового авансу 

Дорохойському повітовому 

дорожньому відділу для 

ремонту складу при 

сторожовій будці на 

повітовій дорозі Дорохой-

Герца. 

1938 р. 

1939 р. 

  

121  Клопотання мельника Кона 

Олександра в комуні Гура-

Гуморулуй про здачу йому в 

оренду земельної ділянки для 

1938 р. 

1939 р. 
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будівництва млину. 

122  Документи (доповідні 

записки, клопотання, 

листування) про визнання за 

мешканцем м. Чернівці 

Колмпаном Самуїлом права 

на румунське громадянство. 

1938 р. 

1939 р. 

  

123  Листування з префектурою 

Хотинського повіту про 

встановлення громадянства 

Гринберг-Тендлер Альберта. 

1938 р. 

1939 р. 

  

124  Вказівка Міністерства 

закордонних справ та 

листування з префектурою 

Сучавського повіту про 

позбавлення мешканця 

Грінберга Зігфрида 

румунського громадянства у 

зв’язку з отриманням 

французького підданства. 

1938 р.   

125  Листування з Міністерством 

закордонних справ та 

адміністративними органами 

про відмову мешканців 

Гольфгота Іда Лейба, Гелера 

Зігфрида та Вайсбурда 

Нахмана від румунського 

громадянства. 

1938 р. 

1939 р. 

  

126  Інструкція генеральної 

дирекції поліції про 

перевірку дозволів виданих 

іноземцям на право 

проживання на території 

Буковини. Рапорти префектів 

повітів про наявність 

нерухомого майна у 

іноземців. 

1938 р. 

1939 р. 

  

127  Список мешканців угорської 

національності в комунах 

Радауцького повіту, які 

переселились в 

1938 р. 

1939 р. 
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Трансільванію в                 

1938-1939 рр. 

128  Листування з Міністерством 

закордонних справ та 

префектурою 

Сторожинецького повіту про 

надання свідоцтва про 

народження Вішеарського 

Георгія. 

1938 р. 

1939 р. 

  

129  Статут та повідомлення 

примаря м. Сучава про 

створення кооперативу 

чоботарів „Оведенія”. 

1938 р.   

130  Рапорт претора волості 

Черемош про діяльність 

благодійного фонду 

„Рудковськи” в комуні 

Вашківці. 

1938 р. 

1939 р. 

  

131  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

визнання єврейського 

товариства „Шаарей Зіно” в 

м. Ватра-Дорней юридичною 

особою. 

1938 р.   

132  Документи (вказівки, 

рішення, доповідні записки) 

про ліквідацію єврейських 

благодійних товариств 

„Барон Гірш” та „Ложа 

Орієнт Бней Бріт” в                  

м. Чернівці та передачу їхніх 

приміщень школам. 

1938 р. 

1939 р. 

  

133  Списки благодійних, 

літературних та спортивних 

товариств визнаних 

юридичною особою. 

1938 р.   

134  Листування з квестурою 

поліції та примарією              

м. Чернівці про закриття 

друкарні Ернста Фішеля у 

зв’язку з відсутністю у нього 

1938 р. 

1939 р. 
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відповідного дозволу. 

135  Листування з префектурою 

Сторожинецького повіту про 

розгляд клопотання 

начальника пошти в комуні 

Станешть-де-Жос Ісара 

Данила щодо видачі йому 

дозволу на ведення 

полювання. 

1938 р. 

1939 р. 

  

136  Листування з 11-м 

інспекторатом мисливства в 

м. Чернівці про розгляд 

конфлікту з префектурою 

Кимпулунгського повіту, яка 

відмовила мисливцям в 

видачі дозволу на носіння 

вогнепальної зброї. 

1938 р. 

1939 р. 

  

137  Листування з примарією         

м. Дорохой про розгляд 

протесту кооперативного 

товариства „Дештентаря” 

проти рішення щодо видачі 

дозволу Масхану Іоану на 

відкриття корчми. 

1938 р.   

138  Справа про розгляд заяви 

товариства німецьких 

мешканців Румунії в                

м. Чернівці та мешканців 

комуни Валя-Молдовіцей 

щодо закриття корчми 

Яничека Ернста, яка 

розташована поряд з 

початковою школою. 

1938 р. 

1939 р. 

  

139  Листування з дирекцією 

пошти та телеграфу в                

м. Бухарест та префектурою 

Сторожинецького повіту про 

видачу дозволу листоноші 

комуни Вижничоара на 

отримання кореспонденції до 

її надходження в поштове 

1938 р. 

1939 р. 
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відділення м. Вижниця. 

140  Справа про розгляд доносу 

мешканця комуни Адашень 

Мітрію Миколи на мешканця 

Абраша Альтера щодо 

торгівлі ним спиртними 

напоями без патенту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

141  Клопотання товариства 

„Орфелінатул католик-

джерман”, адміністрації 

друкарні газети „Час” та 

артистів м. Чернівці про 

видачу їм дозволу на збір 

пожертв та організацію 

спектаклів. 

1938 р. 

1939 р. 

  

142  Документи (повідомлення, 

клопотання, листування) про 

видачу дозволу релігійним, 

спортивним та літературним 

товариствам на проведення 

зібрань та організацію 

концертів. 

1938 р. 

1939 р. 

  

143  Заява товариства з надання 

допомоги глухонімим в            

м. Чернівці про видачу 

дозволу на збір коштів та 

речей. 

1938 р.   

144  Справа про розгляд заяви 

громадянина Англії Елісона 

Леопольда Генрі про видачу 

йому дозволу на організацію 

релігійних конференцій. 

1938 р. 

1939 р. 

  

145  Листування з Міністерством 

культури та Митрополією 

Буковини про ведення греко-

католиками релігійних служб 

на румунській мові. 

1938 р. 

1939 р. 

  

146  Листування з префектурою 

Сучавського повіту про 

розгляд скарги членів 

релігійної секти адвентистів в 

1938 р. 

1939 р. 
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комуні Строєшть на шефа 

жандармського посту 

Гафтенюка про проведення 

обшуку та закриття будинку 

для молитви. 

147  Листування з префектурою 

Сучавського повіту про 

розгляд скарги делегації 

релігійної секти євангелістів 

на примарію комуни 

Слобозія-Прудкулуй щодо 

закриття будинку для 

молитви. 

1938 р. 

1939 р. 

  

148  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

військовим трибуналом в         

м. Чернівці про розгляд 

клопотання релігійної секти 

адвентистів з розслідування 

випадку арешту членів секти 

за проведення зібрань без 

відповідного дозволу. 

1938 р. 

1939 р. 

  

149  Справа про розгляд доносу 

мешканців Спектора Лейба, 

Райфа Берла та Вайсброда 

Лейзера на єврейську общину 

м. Сучава про неправильне 

ведення релігійної служби в 

день національного свята 1-го 

грудня. 

1938 р. 

1939 р. 

  

150  Клопотання мешканців 

комуни Жучка-Веке про 

анулювання рішення 

правління єврейської громади 

та призначення Розенбаума 

Айзека рабином комуни. 

1938 р. 

1939 р. 

  

151  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт та 

утримання церков в комунах 

Мольниця, Банчень та 

Балишешть Дорохойського 

1938 р. 

1939 р. 
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повіту. 

152  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

розгляд доповідної записки 

священика Спашула Іоана в 

комуні Кошна щодо відмови 

префектури в видачі субсидій 

для ремонту церкви. 

1938 р. 

1939 р. 

  

153  Рішення королівського 

намісника про призначення 

та підвищення в рангу 

службовців намісництва. 

1938 р.   

154  Списки службовців 

намісництва із зазначенням 

суми стягненої з зарплати для 

придбання протигазів. 

1938 р. 

1940 р. 

  

155  Формулярний список 

адміністративних органів, що 

відвідують курси з 

протиповітряної оборони. 

1938 р. 

1940 р. 

  

156  Листування з префектурою 

Радауцького повіту про 

звільнення нотаря комуни 

Клімауць Леонтовича Іоана у 

зв’язку з засудженням за 

фальсифікацію документів. 

1938 р.   

157  Справа про розгляд заяви 

колишнього службовця 

квестури поліції м. Чернівці 

Лукача Василя щодо 

поновлення його на роботі у 

зв’язку з помилковим 

звільненням. 

1938 р. 

1939 р. 

  

158  Справа про розгляд заяви 

службовця префектури 

Кимпулунгського повіту 

Сирбу Вікторії щодо 

переведення її на службу в         

м. Чернівці. 

1938 р. 

1939 р. 

  

159  Колективне клопотання 

примарів комун волості 

1938 р.   
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Росточе про відміну рішенні 

Міністерства землеробства 

щодо переведення на службу 

в Кимпулунгський повіт 

ветеринарного лікаря 

Брилінського Антона та 

доповідна записка префекта 

Сторожинецького повіту по 

цьому питанню.  

160  Документи (повідомлення, 

заяви, листування) про 

призначення, переміщення та 

надання відпусток 

службовцям державних 

установ. 

1938 р. 

1939 р. 

  

161  Документи (повідомлення, 

заяви, листування) про 

призначення мешканців 

комун на посади в державні 

установи. 

1938 р. 

1939 р. 

  

162  Заяви мешканців комун про 

призначення їх на роботу та 

листування з інспекторатом 

поліції і адміністративними 

органами по цьому питанню. 

1938 р. 

1939 р. 

  

163  Листування з державними 

установами про розгляд заяв 

мешканців округу Сучава 

щодо призначення їх на 

роботу. 

1938 р. 

1939 р. 

  

164  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Стирча 

Лупу Василя щодо 

призначення його на роботу 

адміністративні органи 

округу Сучава. 

1938 р. 

1939 р. 

  

165  Справа про розгляд заяви 

випускника 

сільськогосподарської школи 

„Лоза” в м. Васелуй Цедула 

Миколи щодо надання йому 

1938 р. 

1939 р. 
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посади в палаті землеробства 

Дорохойського повіту. 

166  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

королівському наміснику 

Алексіану Георгію. 

1938 р. 

1939 р. 

  

167  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

та відрядних службовцям 

намісництва. 

1938 р. 

1939 р. 

  

168  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

та відрядних службовцям 

намісництва. 

1938 р. 

1939 р. 

  

169  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

службовцям намісництва. 

1938 р.   

170  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

королівського намісництва 

округу Сучава. 

1938 р. 

1939 р. 

  

171  Відомості на отримання 

внесків товариству 

державних службовців з 

зарплати службовця 

королівського намісництва 

Стана Костянтина. 

1938 р. 

1939 р. 

  

172  Документи (інструкція, 

циркуляри, доповідні 

записки) про видачу 

службовцям намісництва 

квитків зі знижкою на проїзд 

залізничним транспортом. 

1938 р. 

1939 р. 

  

173  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних субпрефекту 

Чернівецького повіту 

Соколяну Дмитру, Попеску 

Корнелію та Дмитрюку 

Костянтину. 

1938 р. 

1939 р. 
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174  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних префектам 

Чернівецького та 

Радауцького повітів Ніколау 

Лауренцу, Теодореску Г. та 

Іонеску В. 

1938 р. 

1939 р. 

  

175  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцю 

префектури Чернівецького 

повіту Реус-Мирза Темістолі 

для проходження курсів з 

протиповітряної оборони в   

м. Бухарест. 

1938 р.   

176  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

дорожнього відділу 

префектури Чернівецького 

повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

177  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних преторам волостей 

Чернівецького повіту.  

1938 р. 

1939 р. 

  

178  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних примпретору 

Шипеницької волості Биртой 

Михаю та на виписку 

журналів префектурою 

Чернівецького повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

179  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних префекту 

Сучавського повіту 

Апостолеску А. 

1938 р. 

1939 р. 

  

180 

”А” 

 Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям префектури 

Сучавського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 
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180 

”Б” 

 Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям префектури 

Сучавського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

180  

”В” 

 Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям префектури 

Сучавського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

180  

”Г” 

 Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям префектури 

Сучавського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

180 

”Д” 

 Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям префектури 

Сучавського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

180 

”Е” 

 Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям префектури 

Сучавського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

180 

”Ж” 

 Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям префектури 

Сучавського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

181  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям дорожнього 

відділу префектури 

Сучавського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

182  Відомості та видаткові 

ордери на виплату квартирної 

надбавки інспектору 

префектури Сучавського 

повіту Миклю Ісідору. 

1938 р. 

1939 р. 

  

183  Видаткові ордери на виплату 

квартирної надбавки 

преторам та секретарям 

Сучавського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

184  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

1938 р. 

1939 р. 
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відрядних префекту 

Кимпулунгського повіту. 

185  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

субпрефекту Дорохойського 

повіту Бею Артуру. 

1938 р.   

186  Відомості та видаткові 

ордери на виплату квартирної 

надбавки субпрефекту 

Дорохойського повіту Бею 

Артуру та інспектору 

Димитрюку Костянтину. 

1938 р. 

1939 р. 

  

187  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям префектури 

Дорохойського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

188  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям префектури 

Дорохойського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

189  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям префектури 

Дорохойського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

190  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

службовцям префектури 

Дорохойського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

191  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

префектури Дорохойського 

повіту та на господарські 

потреби префектури.  

1938 р. 

1940 р. 

  

192  Видаткові ордери на виплату 

відрядних службовцям 

дорожнього відділу 

префектури Дорохойського 

повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

193  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

1938 р. 

1939 р. 
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службовцям дорожнього 

відділу префектури 

Дорохойського повіту. 

194  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

працівникам друкарні 

Дорохойського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

195  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати і 

відрядних працівникам 

телефонної мережі 

Дорохойського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

196  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

адвокату префектури 

Дорохойського повіту 

Кодреску Єуджену. 

1938 р. 

1939 р. 

  

197  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

зарплати префекту 

Хотинського повіту 

Шербанеску Костянтину. 

1938 р. 

1939 р. 

  

198  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

службовцям префектури 

Хотинського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

199  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

префектури 

Сторожинецького повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

200  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

префектури 

Сторожинецького повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

201  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

зарплати та відрядних 

службовцям 

адміністративних органів. 

1938 р. 

1939 р. 
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202  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

адміністративних органів. 

1938 р. 

1939 р. 

  

203  Підзвітні документи про 

витрату коштів на придбання 

спецодягу для службовців 

адміністративних органів. 

1938 р. 

1939 р. 

  

204  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

коменданту жандармерії          

м. Чернівці Ізопеску Модесту 

та поліцейському агенту     

Пенцу Г. 

1938 р. 

1939 р. 

  

205  Постанова та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

коменданту жандармерії            

м. Сучава Урсой Дмитру та 

його помічнику Попазу 

Аурелу. 

1938 р. 

1939 р. 

  

206  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних начальнику поліції 

м. Дорохой Цацомиру 

Михаю. 

1938 р. 

1939 р. 

  

207  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних агенту поліції 

Лучу Володимиру та 

службовцю Чернівецької 

фінансової адміністрації. 

1938 р. 

1939 р. 

  

208  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних державним 

службовцям. 

1938 р. 

1939 р. 

  

209  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

Сучавського повітового 

дорожнього відділу. 

1938 р. 

1939 р. 

  

210  Підзвітні документи про 1938 р.   
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витрату коштів на виплату 

відрядних технічному 

персоналу Сучавського 

повітового дорожнього 

відділу. 

1939 р. 

211  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних дорожньому 

охоронцю Зетелю Юліусу  та 

на відправлення 

кореспонденції Сучавським 

повітовим дорожнім 

відділом. 

1938 р. 

1939 р. 

  

212  Відомості та видаткові 

ордери на виплату пенсії 

дорожньому охоронцю 

Цабрю Петру. 

1938 р. 

1939 р. 

  

213  Доповідна записка шефа 

фінансового відділу 

намісництва та видаткові 

ордери на внесення в 

генеральну інспекційну касу 

внесків стягнутих у 

службовців дорожніх відділів 

повітів Сучавського округу. 

1938 р. 

1939 р. 

  

214  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям ветеринарного 

відділу префектури 

Дорохойського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

215  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям ветеринарного 

відділу префектури 

Хотинського повіту 

1938 р. 

1939 р. 

  

216  Документи (відомості, 

доповідні записки, 

листування) про виплату 

санітарним агентам та 

акушерам Дорохойського 

повіту заборгованості по 

1938 р. 

1940 р. 
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зарплаті за 1931-1935 рр. 

217  Доповідна записка 

начальника фінансового 

відділу та видаткові ордери 

на виплату лікарю Читрону 

Якобу коштів помилково 

стягнутих при сплаті 

комунальних податків. 

1938 р. 

1939 р. 

  

218  Відомості та видаткові 

ордери  на виплату відрядних 

журналістам Теодореску Іону 

та Чеган-Рановіці 

Костянтину. 

1938 р. 

1939 р. 

  

219  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних комісії з перевірки 

списків мешканців, що 

підлягають призову в 

румунську армію                    

1940-1943 рр. 

1938 р. 

1939 р. 

  

220  Листування з претурою 

волості Рестаче про розгляд 

скарги пенсіонерів в               

м. Вижниця на податкове 

управління щодо 

несвоєчасної виплати пенсії. 

1938 р.   

221  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

матеріальної допомоги 

службовцям намісництва в 

зв’язку з захворюваннями. 

1938 р. 

1939 р. 

  

222  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

матеріальної допомоги 

службовцю префектури 

Радауцького повіту 

Григоряну Аркадію та 

претору волості Путила-

Селетин Кратці Отокару для 

відвідування технічних 

курсів в м. Бухарест.  

1938 р.   
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223  Клопотання та видаткові 

ордери на виплату 

матеріальної допомоги 

службовцю префектури 

Сучавського повіту Бачіу 

Трояну. 

1938 р. 

1939 р. 

  

224  Заяви працівників державних 

установ та мешканців комун 

про надання матеріальної 

допомоги та листування з 

префектурами і примаріями 

по цьому питанню. 

   

225  Список городових та 

листування з квестурою 

поліції м. Чернівці про 

виділення коштів для надання 

допомоги городовим. 

1938 р.   

226  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

префектурою Сучавського 

повіту матеріальної допомоги 

бідним, інвалідам та вдовам 

Першої Світової війни.  

1938 р. 

1939 р. 

  

227  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

матеріальної допомоги учням 

та студентам. 

1938 р. 

1939 р. 

  

228  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

матеріальної допомоги 

мешканцям комун 

Сучавського повіту на 

навчання своїх дітей. 

1938 р. 

1939 р. 

  

229  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

префектурою Дорохойського 

повіту матеріальної допомоги 

мешканцям комун на 

навчання своїх дітей. 

1938 р. 

1939 р. 

  

230  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

1938 р. 

1939 р. 
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матеріальної допомоги 

мешканцям для відправлення 

своїх родичів до 

психіатричних лікарень. 

231  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

матеріальної допомоги 

нужденним мешканцям 

комун Дорохойського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

232  Підзвітні документи 

префектури Сучавського 

повіту про витрату коштів 

для надання матеріальної 

допомоги мешканцям.  

1938 р. 

1939 р. 

  

233  Документи (заяви, 

листування, видаткові 

ордери) про видачу 

матеріальної допомоги 

мешканцям комун. 

1938 р. 

1939 р. 

  

234  Листування з префектурою 

Дорохойського повіту про 

розгляд клопотання 

мешканки комуни Сухарау 

Присакаряну Марії щодо 

повернення їй земельної 

ділянки отриманої за 

аграрною реформою. 

1938 р. 

1939 р. 

  

235  Клопотання інваліда Першої 

Світової війни Буіна 

Олександра про продаж йому 

комунальної земельної 

ділянки та листування з 

примарією м. Гура-

Гуморулуй по цьому 

питанню. 

1938 р.   

236  Клопотання мешканця 

комуни Баінщ Губера Йосипа 

про видачу йому дозволу на 

продаж земельної ділянки. 

1938 р.   

237  Підзвітні документи на 

виплату субсидії легіону 

1938 р.   
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фашистсько-монархічної 

молодіжної організації 

„Стража цері” в м. Хотин для 

утримання літніх молодіжних 

таборів. 

238  Підзвітні документи на 

видачу субсидій 6-у 

стрілецькому полку в              

м. Хотин та королівській 

студентській групі за 

проведення культурно-

просвітницької роботи в 

комуні Ванчикауць. 

1938 р. 

1939 р. 

  

239  Видаткові ордери на видачу 

субсидій кооперативному 

товариству „Оведенія” в            

м. Сучава, примарії комуни 

Арборе на будівництва 

лікарні та індустріальній 

школі в комуні Пвертешть-

де-жос на придбання 

ткацьких станків.  

1938 р. 

1939 р. 

  

240  Підзвітні документи на 

видачу субсидій ткацькій 

майстерні в м. Ватра-Дорней 

та індустріальній школі в            

м. Чернівці. 

1938 р. 

1939 р. 

  

241  Видаткові ордери на виплату 

субсидій товариству 

„Тінарімя Ромина” в                

м. Бухарест. 

1938 р. 

1939 р. 

  

242  Видаткові ордери на виплату 

субсидій Дорохойській філії 

товариств домогосподарок. 

1938 р. 

1939 р. 

  

243  Підзвітні документи про 

витрату коштів на видачу 

субсидій дитячому 

диспансеру в комуні Дерсія 

Дорохойського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

244  Підзвітні документи на 

виплату субсидій 

1938 р. 

1939 р. 
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Чернівецькій повітовій 

шкільній раді для утримання 

початкових шкіл. 

245  Підзвітні документи на 

виплату субсидій шкільним 

комітетам комун Кожвана та 

Лісаура для будівництва 

шкіл. 

1938 р. 

1939 р. 

  

246  Підзвітні документи на 

виплату дирекції початкової 

школи в комунах Чемиртау та 

Замостя субсидій на 

облаштування їдальні для 

учнів. 

1938 р. 

1939 р. 

  

247  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

субсидій ліцеям та 

літературним товариствам. 

1938 р. 

1939 р. 

  

248  Клопотання парафіян, 

шкільних комітетів та 

адміністрацій журналів про 

видачу їм  субсидій. 

1938 р.   

249  Підзвітні документи про 

витрату коштів на видачу 

субсидій артистам для 

проведення спектаклів в              

м. Дорохой. 

1938 р. 

1939 р. 

  

250  Підзвітні документи про 

витрату коштів на надання 

матеріальної допомоги 

парафіянам комуни Іцкань 

для погашення боргу в 

зв’язку з будівництвом 

церкви. 

1938 р. 

1939 р. 

  

251  Підзвітні документи про 

витрату коштів на надання 

матеріальної допомоги 

музично-драматичному 

товариству „Чіпріан-

Порумбеску” в м. Сучава та 

на виписку монографії               

1938 р. 

1939 р. 
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м. Брашів. 

252  Повідомлення Міністерства 

внутрішніх справ, доповідна 

записка та видаткові ордери 

на виплату Дорохойському 

шкільному інспекторату 

субсидій на канцелярські 

потреби. 

1938 р. 

1939 р. 

  

253  Підзвітні документи про 

виплату коштів Канчеру Раду 

та Русу Драгошу за 

переведення конституції 

Румунії на французьку мову 

та на придбання книг 

„Румунія в Першій Світовій 

війні” та „Домол віолет”. 

1938 р. 

1939 р. 

  

254  Підзвітні документи про 

витрату коштів на утримання 

поліцейських органів 

Кимпулунгського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

255  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

примарією м. Чернівці за 

заявою квестури поліції про 

виділення коштів на 

утримання будівель та 

майстерень непередбачених 

бюджетом. 

1938 р. 

1939 р. 

  

256  Документи (договір, 

доповідна записка, 

листування) про оренду 

приміщення для 

жандармського посту в 

комуні Єдинці. 

1938 р. 

1939 р. 

  

257  Документи (доповідна 

записка, клопотання, 

листування) про надання 

приміщення змішаному суду 

в комуні Михайлень. 

1938 р. 

1939 р. 

  

258  Акт розслідування доносу 

мешканця м. Хотин Василе 

1938 р. 

1939 р. 
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Іоана про неправильну 

витрату коштів на зведення 

будівлі театру „Атенеул 

Богдан Петриченку Хаждеу”. 

259  Підзвітні документи про 

витрату коштів на придбання 

медикаментів для повітового 

ветеринарного відділу              

м. Чернівці. 

1938 р. 

1939 р. 

  

260  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

авансу ветеринарному відділу 

префектури Хотинського 

повіту для придбання 

медикаментів. 

1938 р. 

1939 р. 

  

261  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт та 

утримання префектури 

Сучавського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

262  Підзвітні документи про 

витрату коштів на утримання 

ветеринарного відділу 

префектури Хотинського 

повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

263  Підзвітні документи про 

витрату коштів на утримання 

претури волості Ніструлуй. 

1938 р. 

1939 р. 

  

264  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

субсидій примаріям комун 

Козмень, Шерауць-де-Сус та 

Селиштя для проведення 

ремонту будівель. 

1938 р. 

1939 р. 

  

265  Клопотання префекта 

Сторожинецького повіту 

перед Міністерством 

землеробства про передачу 

земельної ділянки зданої в 

оренду сільськогосподарській 

школі на хуторі Петричанка 

мешканцям хутора під 

1938 р.   
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пасовище. 

266  Справа про здачу з аукціону 

підряду на будівництво 

огорожі для розплідника 

намісництва. 

1938 р. 

1939 р. 

  

267  Листування з префектурою 

Хотинського повіту про 

звільнення примарії комуни 

Липкань від сплати 

заборгованості за оренду 

приміщення. 

1938 р. 

1939 р. 

  

268  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-господарські 

потреби намісництва. 

1938 р. 

1939 р. 

  

269  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-господарські 

потреби намісництва. 

1938 р. 

1939 р. 

  

270  Підзвітні документи про 

витрату коштів на друк 

офіційного вісника 

королівського намісництва 

„Монітору цинутулуй 

Сучава”. 

1938 р. 

1939 р. 

  

271  Підзвітні документи про 

витрату коштів на придбання 

наручних годинників для 

видачі премії допризовникам. 

1938 р. 

1939 р. 

  

272  Підзвітні документи про 

витрату коштів на придбання 

ялинки, іграшок та продуктів 

харчування для проведення 

різдвяних свят. 

1938 р.   

273  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-господарські 

потреби префектури 

Сучавського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

274  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

1938 р. 

1939 р. 

  



                                                                          42 

господарські потреби 

ветеринарного відділу 

префектури Сучавського 

повіту. 

275  Підзвітні документи про 

витрату коштів префектурою 

Сучавського повіту на 

придбання палива для 

перевезення військових 

частин в Кимпулунгський 

повіт. 

1938 р. 

1939 р. 

  

276  Документи (протоколи, 

фактура, видаткові ордери) 

про витрату коштів на друк 

офіційного вісника 

префектури Сучавського 

повіту „Булетинул офіціал”. 

1938 р. 

1939 р. 

  

277  Підзвітні документи про 

витрату коштів на придбання 

автомобіля для префектури 

Сучавського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

278  Підзвітні документи про 

витрату коштів на утримання 

автомобіля префектури 

Сучавського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

279  Видаткові ордери про 

витрату коштів на 

відправлення кореспонденції 

префектурі Сучавського 

повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

280  Підзвітні документи про 

витрату коштів на придбання 

реєстрів та канцелярських 

бланків для префектури 

Сучавського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

281  Видаткові ордери про 

витрату коштів на постачання 

претур Сучавського повіту 

канцелярським приладдям. 

1938 р. 

1939 р. 

  

282  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

1938 р.   
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адміністративно-господарські 

потреби префектури 

Дорохойського повіту. 

283  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-господарські 

потреби префектури 

Дорохойського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

284  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-господарські 

потреби префектури 

Дорохойського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

285  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-господарські 

потреби префектури 

Дорохойського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

286  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

проведення банкету 

префектурою Дорохойського 

повіту в зв’язку з приїздом 

міністра землеробства та на 

видачу подарунків дітям в 

святкові дні. 

1938 р. 

1939 р. 

  

287  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт 

телеграфної мережі в 

Дорохойському повіті. 

1938 р. 

1939 р. 

  

288  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

телефонний зв’язок та 

відправлення кореспонденції 

префектурі Дорохойського 

повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

289  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виписку 

офіційного вісника 

намісництва „Моніторул 

офіціал” префектурою 

1938 р. 

1938 р. 
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Дорохойського повіту.  

290  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виписку 

префектурою Дорохойського 

повіту журналу „Руманія”. 

1938 р. 

1939 р. 

  

291  Підзвітні документи про 

витрату коштів на палітурки 

для документів префектури 

Дорохойського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

292  Підзвітні документи про 

витрату коштів на утримання 

автомобіля префектури 

Дорохойського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

293  Підзвітні документи про 

витрату коштів префектурою 

Дорохойського повіту для 

перевезення хворих 

залізницею. 

1938 р. 

1939 р. 

  

294  Підзвітні документи про 

витрату коштів префектурою 

Дорохойського повіту на 

канцелярське приладдя. 

1938 р. 

1939 р. 

  

295  Підзвітні документи про 

витрату коштів на потреби 

Дорохойського повітового 

дорожнього відділу. 

1938 р. 

1939 р. 

  

296  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-господарські 

потреби префектури 

Хотинського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

297  Підзвітні документи про 

витрату коштів на утримання 

автомобіля префектури 

Хотинського повіту. 

1938 р. 

1939 р. 

  

298  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби 

судових органів. 

1938 р. 

1939 р. 

  

299  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт та 

1938 р. 

1939 р. 
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господарські потреби 

Дорохойського повітового 

трибуналу. 

300  Видаткові ордери про 

витрату коштів на 

господарські потреби 

Сучавського трибуналу. 

1938 р. 

1939 р. 

  

301  Документи (доповідні 

записки, фактури, видаткові 

ордери) про виплату коштів 

за друк офіційного вісника 

префектури 

Сторожинецького повіту 

„Булітенуя офіціал”.  

1938 р. 

1939 р. 

  

302  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

адміністративно-господарські 

потреби судових органів. 

1938 р. 

1939 р. 

  

                      1939 рік        

303  Накази Міністерства 

внутрішніх справ за 1940 р. 

1939 р. 

1940 р. 

  

304  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ за 1939 р. 

1939 р.   

305  Циркуляри та рішення 

Міністерства внутрішніх 

справ, Міністерства освіти та 

королівського намісництва 

передані для опублікування в 

віснику Сучавського округу.  

26 

листопада 

1938 р. 

19 лютого 

1940 р. 

50  

306  Декрети та рішення 

Міністерства внутрішніх 

справ, Міністерства праці та 

Міністерства охорони 

здоров’я передані для 

опублікування в віснику 

намісництва. 

27 січня 

1939 р. 

18 квітня 

1939 р. 

86  

307  Промова королівського 

намісника виголошена з 

нагоди початку нового           

1939 р. 

1939 р.   
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308  Накази Міністерства 

внутрішніх справ про 

визнання Пімана Ланчелота, 

Буйновського Тадеуса та 

Шельгорна Фріца консулами 

Англії, Польщі та Німеччини 

в м. Чернівці. 

1939 р.   

309  Доповідні записки, списки та 

заяви державних службовців, 

членів фашистської 

організації „Фронтул 

ренештерн націонале” про 

видачу їм матеріальної 

допомоги для придбання 

форменого одягу.  

1939 р.   

310  Клопотання шефа митниці в 

комуні Зрошень про 

прийняття працівників 

митниці в члени фашистської 

організації  „Фронтул 

ренештерн націонале”. 

1939 р.   

311  Заява мешканців комуни 

Чернаука про прийняття їх в 

члени фашистської 

організації „Фронтул 

ренештерн націонале”. 

1939 р.   

312  Список членів народного 

дому  „Штефан чел Маре” в 

комуні Валя-Козьминулуй, 

що вступили в члени 

фашистської організації 

„Фронтул ренаштерн 

націонале”. 

1939 р.   

313  Листування з військовим 

трибуналом в м. Чернівці про 

розгляд заяви вдови Сіодар 

Олександри щодо звільнення 

з під арешту її синів, 

заарештованих за 

розповсюдження листівок 

фашистської партії „Залізна 

1939 р.   
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гвардія”. 

314  Справа про розгляд заяви 

мешканців передмістя           

м. Чернівці Клокучка  

Білоуса Іоана та Євгенії щодо 

поновлення в ліцеї їхнього 

сина Білоуса Тітуса 

виключеного за участь у 

діяльності фашистської партії 

„Залізна гвардія”. 

1939 р.   

315  Листування з Міністерством 

освіти про розгляд заяви 

мешканця комуни Гура-

Гуморулуй  Тудораша 

Даміана щодо поновлення 

його сина в медичному 

інституті в м. Клуж 

виключеного за участь в 

зібраннях фашистської 

організації. 

1939 р.   

316  Справа про розслідування 

доносу мешканця комуни 

Савень Георге Іоана на 

примаря Беженару Георгія та 

учителя Поповича Михая 

щодо прийняття ними участі 

в діяльності фашистської 

партії „Залізна гвардія”. 

1939 р.   

317  Повідомлення префектури 

Радауцького повіту про 

проведення зібрань в                               

м. Сирет та м. Радауць щодо 

міжнародного становища 

євреїв. 

1939 р.   

318  Інформаційні бюлетені 

інспекторату поліції про 

майбутні зібрання товариств 

в м. Чернівці. 

1939 р.   

319  Рішення примарії м. Сучава 

про румунізацію назв вулиць 

міста. 

1939 р.   



                                                                          48 

320  Доповідні записки префектів 

та примарів про порядок 

проведення мобілізації 

мешканців в румунську 

армію та реквізиції 

транспортних засобів. 

1939 р.   

321  Список нотарів комун 

Радауцького та 

Сторожинецького повітів, які 

не надали достатнього 

сприяння комісії з 

проведення рекрутського 

набору та листування з 

префектурами повітів по 

цьому питанню. 

1939 р.   

322  Повідомлення префекта 

Радауцького повіту про 

дезертирство осіб 

болгарського походження, які 

підлягають мобілізації в 

румунську армію. 

1939 р.   

323  Список допризовників в 

комуні Вілауча зниклих 

безвісті. 

1939 р.   

324  Заяви мешканців комуни 

Мамалига Магінте 

Олександра, Єремія Іоакіма 

та Штефанеску Дмитра про 

повернення їм реквізованих 

коней для румунської армії. 

1939 р.   

325  Документи (циркуляр, 

відомості, рапорти) про 

виплату примаріями комун 

субсидій інспекторату з 

військової підготовки 

допризовників. 

1939 р.   

326  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ, 

Міністерством оборони та 

військовими частинами про 

встановлення порядку 

1939 р.   
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виплати відрядних особам, 

які перебувають в комісіях з 

проведення реквізиції для 

румунської армії. 

327  Листування з поліцією            

м. Вижниця про накладення 

штрафу на м’ясника Фукса 

Алтара за порушення наказу 

щодо румунської мови. 

1939 р.   

328  Документи (рішення, акти, 

списки) про накладення 

штрафу на комерсантів за 

порушення наказу щодо 

румунської мови та не 

ведення торгівлі в суботні 

дні. 

1939 р.   

329  Доповідна записка викладача 

університету Мармелюка Д. 

та відомості про зібрані 

кошти на будівництво 

пам’ятника королю 

Фердинанту I в м. Чернівці.  

1939 р.   

330  Список запрошених на вечір 

влаштований намісником. 

1939 р.   

331  Колективна скарга робітників 

шахт церковного фонду 

Буковини на адміністрацію 

про неправильне накладення 

штрафів, порушення правил 

надання відпусток та 

зниження заробітної плати. 

1938 р.   

332  Доповідна записка інспектора 

праці в м. Чернівці про 

розгляд скарги робітника 

Чоботара Іоана на власника 

пекарні в м. Кимпулунг 

Шахтера Маєра щодо роботи 

у вихідні та святкові дні. 

1939 р.   

333  Справа про розслідування 

скарги мешканців комуни 

Захарешть на примаря 

1939 р.   
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комуни Банцана Тома щодо 

зловживання службовим 

становищем. 

334  Справа про розгляд доносу 

Чобана Даніела на примаря 

комуни Вижниця Рустя А. 

щодо зловживання 

службовим становищем.  

1939 р.   

335  Документи (доповідні 

записки, свідчення свідків, 

листування) про розгляд 

скарг мешканців комун на 

державних службовців щодо 

зловживання службовим 

становищем. 

1939 р.   

336  Справа про розгляд доносів 

та скарг мешканців на 

державних службовців щодо 

зловживання службовим 

становищем. 

1939 р.   

337  Справа про розгляд скарги 

мешканця комуни Виковул-

де-Жос Ємаку Єуджена на 

збирача податків Флорин 

Герасима щодо побиття його 

при секвеструванні майна. 

1939 р.   

338  Документи (акти, свідчення 

свідків, доповідні записки) 

про розгляд доносу 

директорів початкових шкіл в 

комуні Дихтинець Гаіна 

Гаврила та Гаврилеску 

Георгія на священика 

Вишеван Василя щодо 

перешкоджання в святкуванні 

дня пам’яті загиблих 

румунських солдат. 

1939 р.   

339  Справа про розгляд скарги 

мешканця комуни Качика 

Чорней Йосипа на священика 

Вуховського Генріха за 

1939 р.   



                                                                          51 

відмову від проведення 

панахиди під час поховання 

його доньки. 

340  Справа про розгляд скарги 

директора школи в комуні 

Вижничора Бедну Діонісія на 

нотаря Попеску Раду за 

відмову в видачі палива. 

1939 р.   

341  Звіт інспектора поліції 

Сучавського округу про 

політичний, економічний та 

соціальний стан населення 

округу за травень 1939 р. 

1939 р.   

342  Програма робіт префектури 

Чернівецького повіту в галузі 

будівництва шкіл та лікарень, 

торгівлі та сільського 

господарства на                

1939-1944 рр. 

1939 р.   

343  Програма робіт префектури 

Чернівецького повіту по 

благоустрою міст Садгора та 

Козмень на 1939-1944 рр. 

1 лютого 

1939 р. 

16  

344  Програма будівельних робіт 

претури волості Черемош на 

1939-1944 рр. 

1939 р.   

345  Програма будівельних робіт 

примарій комун Прусської 

волості на 1939-1944 рр. 

1939 р.   

346  Програма будівельних робіт 

примарій комун Сулицької 

волості на 1939-1945 рр. 

1939 р.   

347  Програма будівельних робіт 

по комунам Клішкауцької 

волості на 1939-1945 рр. 

1939 р.   

348  Листування з адміністрацією 

церковного фонду Буковини 

про затвердження плану 

розвитку рибальства в 

Сучавському округу, 

складений випускником 

1939 р.   
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сільськогосподарської школи 

Зяма Сименом. 

349  Заява адвокатів румунського 

походження м. Чернівці про 

надання їм роботи у зв’язку з 

тяжким матеріальним 

становищем. 

1939 р.   

350  Ставлення палати праці             

м. Брашків та розпорядження 

королівського намісника про 

роз’яснення селянам, які 

відправляються в місто на 

пошуки роботи щодо 

необхідності мати при собі 

документів, що засвідчують 

їх особу. 

1939 р.   

351  Листування з адміністрацією 

церковного фонду Буковини 

та префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

заборону виплати робітникам 

талонів на продовольчі та 

промислові товари. 

1939 р.   

352  Повідомлення коменданта 

жандармерії м. Сторожинець 

про скорочення виробництва 

власниками промислових 

підприємств в зв’язку з 

виїздом за кордон. 

1939 р.   

353  Справа про видачу дозволу 

зоотехнічному інструктору в 

м. Кишинів на створення 

синдикату з вирощування 

овець каракулевої породи. 

14 лютого 

1939 р. 

31 березня 

1939 р. 

9  

354  Заява примаря м. Радауць про 

видачу дозволу на 

експлуатацію примарією 

холодильника та фабрики з 

виробництва льоду, зданих в 

оренду комерсантам 

Пресперу Абраму та 

13 січня 

1939 р. 

4 лютого 

1939 р. 

13  
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Вільдману Лео. Договір 

оренди та відомості про забій 

худоби в скотобійні               

м. Радауць за 1932-1938 рр.  

355  Листування з Міністерством 

праці та адміністрацією 

церковного фонду Буковини 

про надання сприяння 

меблевій фабриці „Вурмбрайз 

і Краіцдорф” в м. Чернівці 

для придбання лісового 

матеріалу та збуту готової 

продукції. 

1939 р.   

356  Статистичні відомості про 

засіяні площі земельних 

ділянок по повітам 

Сучавського округу за              

1934-1939 рр. 

1939 р.   

357  Колективне клопотання 

мешканців комуни Герца –

демобілізованих з румунської 

армії про наділення їх 

земельними ділянками. 

1939 р.   

358  Листування з Дорохойським 

повітовим земельним 

відділом про розгляд 

колективного клопотання 

землевласників в комуні 

Сугареу щодо наділення їх 

земельними ділянками. 

1939 р.   

359  Заява інваліда Першої 

Світової війни Ражи Терентія 

та вдови Урсул Зіновії в 

комуні Каплеука про 

наділення їх земельними 

ділянками та листування з 

Хотинським повітовим 

сільськогосподарським 

відділом по цьому питанню. 

1939 р.   

360  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни 

1939 р.   
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Бурланешть Худика Іоана про 

наділення його земельною 

ділянкою за аграрною 

реформою. 

361  Листування з Радауцьким 

повітовим земельним 

відділом про розгляд заяви 

мешканця комуни 

Манастіоара Молдован 

Іфтемі щодо визнання за ним 

права власності на земельні 

ділянки отримані за аграрною 

реформою. 

1939 р.   

362  Заява землевласника в комуні 

Балачана Булігі Петра про 

поновлення за ним права 

власності на земельну 

ділянку отриману за 

аграрною реформою та 

листування з Сучавською 

сільськогосподарською 

палатою по цьому питанню. 

1939 р.   

363  Справа  про розгляд заяви 

мешканця комуни Балинешть 

Муна Костанія щодо 

повернення йому земельної 

ділянки отриманої за 

аграрною реформою та 

відчуженої агрономом 

Андрієску Василем. 

1939 р.   

364  Листування з префектурою 

Сторожинецького повіту про 

розгляд скарги мешканки 

комуни Берегомет на Сиреті 

Панчук Анни на мешканця 

комуни Богна Товарницького 

Іоана щодо отримання ним 

права власності на її земельну 

ділянку отриману за 

аграрною реформою. 

1939 р.   

365  Документи (рішення, заяви, 1939 р.   
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листування) про видачу 

дозволу мешканцям на 

продаж своїх земельних 

ділянок. 

366  Справа про видачу 

мешканцю комуни Савень 

Беженару Костаке дозволу на 

продаж земельної ділянки. 

1939 р.   

367  Справа про видачу мешканці 

комуни Савень Теодореску 

Марії дозволу на обмін 

земельної ділянки. 

1939 р.   

368  Листування з Міністерством 

національної оборони та 

префектурою Хотинського 

повіту про передачу 

земельної, що належить 

військовому перебуванню у 

власність префектури. 

1939 р.   

369  Справа про видачу дозволу 

мешканцю комуни Іпотешть 

Букачуку Іону на передачу 

земельної ділянки своєму 

сину. 

1939 р.   

370  Листування з префектурою та 

земельним відділом 

Дорохойського повіту про 

розгляд клопотання 

мешканця комуни Мітою 

Грицку Артемона щодо 

анулювання рішення примарії 

про вилучення у нього 

земельної ділянки отриманої 

за аграрною реформою. 

1939 р.   

371  Клопотання вдови Поплітару 

Парасковії в комуні 

Мушениця про відміну  

рішення примарії щодо 

вилучення у неї земельної 

ділянки для створення 

спортивного майданчика та 

1939 р.   
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листування з префектурою 

Радауцького повіту по цьому 

питанню. 

372  Листування з префектурою 

Сучавського повіту про 

розгляд заяви голови 

товариства з купівлі та 

оренди земельних ділянок 

маєтку „Стурза” мешканцям 

комуни Босанча. 

20 вересня 

1939 р. 

17 березня 

1939 р. 

10  

373  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про здачу в 

оренду мешканцям 

комунальних земельних 

ділянок.  

1939 р. 

1940 р. 

  

374  Доповідна записка адвоката 

юридичного відділу 

намісництва Григорович про 

перевірку проведення 

аукціону примарією комуни 

Вижничоара на здачу в 

оренду комунальної 

земельної ділянки. 

1939 р.   

375  Листування з кооперацією 

„Прогресул” в комуні 

Вакулешть про анулювання 

договору купівлі-продажу 

лісової ділянки укладеного 

між Прункул Серджиусом та 

Молодіе Аврамом. 

1939 р.   

376  Доповідна записка претора 

волості Дорна та листування 

з префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

розгляд протесту мешканця 

комуни Чоканешть Крачуна 

Георгія проти результатів 

аукціону з продажу лісової 

ділянки. 

1939 р.   

377  Документи (рішення, накази, 1939 р.   
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директивні вказівки) про 

компетентність королівських 

намісників. 

378  Закон про компетентність 

шефів окружних технічних 

відділів. 

1939 р.   

379  Інструкція, правила 

організації та 

функціонування школи з 

підготовки нотарів при 

королівському намісництві.  

1939 р.   

380  Правила організації та 

функціонування відділів 

соціального забезпечення при 

примаріях Сучавського 

повіту. 

1939 р.   

381  Рішення міністра 

землеробства та державного 

майна про призначення 

інспекторів земельних 

інспекторатів при 

намісництвах Румунії. 

1939 р.   

382  Рішення королівського 

намісника про внесення змін 

до адміністративного поділу 

повітів округу Сучава. 

Адміністративний поділ 

повітів. 

1939 р.   

383  Документи (рішення, заяви, 

листування) про приєднання 

комун Борауць та Киселеу до 

Дністровської волості. 

1939 р.   

384  Карта повітів Сучавського 

округу. 

1939 р.   

385  Акт про створення виборчого 

бюро при апеляційному суді 

в м. Чернівці з підготовки 

проведення виборів в 

румунський парламент. 

1939 р.   

386  Рапорт королівського 

намісника румунському 

1939 р. 

1940 р. 
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королю про діяльність 

намісництва за 1939-1940 

фінансовий рік. 

387  Звіт про діяльність палати 

праці м. Чернівці за 1938 р. 

1939 р.   

388  Статистичний звіт про 

діяльність судово-медичного 

кабінету в м. Чернівці та 

клопотання судово-

медичного експерта щодо 

збільшення префектурою 

щорічних субсидій кабінету. 

1939 р.   

389  Акти та доповідні записки 

генерального 

адміністративного інспектора 

про результати перевірки 

діяльності префектур 

Радауцького, 

Сторожинецького повітів та 

примарії комуни Вама. 

1939 р.   

390  Рапорт генерального 

адміністративного інспектора 

Аврама про результати 

перевірки роботи Радауцької 

префектури. 

1939 р.   

391  Рапорт про результати 

перевірки діяльності примарії 

м. Чернівці. 

1939 р.   

392  Рапорт префектів повітів про 

діяльність примарів комун. 

1939 р.   

393  Доповідна записка префекта 

Дорохойського повіту про 

результати перевірки 

діяльності примарій повіту. 

1939 р.   

394  Бюджет королівського 

намісництва на 1939-1940 рр. 

1939 р.   

395  Документи (рішення, 

протоколи, доповідні 

записки) про складання та 

затвердження бюджету 

намісництва на 1939-1940 рр. 

1939 р.   
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396  Документи (вказівки, 

рішення,  доповідні записки) 

про внесення в бюджет 

намісництва на 1940-1941 рр. 

додаткових комунальних 

податків. 

1939 р. 

1940 р. 

  

397  Кошторис витрат 

королівського намісництва. 

1939 р. 

1940 р. 

  

398  Документи (рішення,  

доповідні записки, 

листування) про складання та 

затвердження бюджету 

примарії м. Радауць на          

1939-1940 рр. 

1939 р. 

1940 р. 

  

399  Документи (рішення,  

доповідні записки, 

листування) про складання та 

затвердження бюджету 

примарії м. Солка на             

1939-1940 рр. 

1939 р. 

1940 р. 

  

400  Документи (вказівки, 

рішення,  листування з 

примарією м. Сторожинець) 

про затвердження змін до 

бюджету примарії на 1939 р. 

1939 р.   

401  Бюджет примарії м. Радауць 

на 1939-1940 рр. 

1939 р.   

402  Листування з комендантом 

корпусу військових 

пожежників в м. Чернівці про 

складання бюджету 

пожежних команд та виплату 

відрядних комендантам 

команд. 

1939 р. 

1940 р. 

  

403  Рішення примаря                        

м. Кимпулунг про відкриття 

додаткового кредиту для 

виплати відрядних та 

матеріальної допомоги 

службовцям. 

1939 р.   

404  Листування з префектурою 1939 р.   
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Хотинського повіту про 

асигнування коштів на 

відрядні витрати. 

1940 р. 

405  Фінансовий звіт 

королівського намісництва 

округу Сучава за період з           

1 квітня по 1 серпня 1939 р. 

1939 р.   

406  Фінансовий звіт примарій 

міст Буковини за 2-й та 3-й 

квартал 1939 р. 

1939 р. 

1940 р. 

  

407  Фінансовий звіт префектури 

Дорохойського повіту за 

грудень 1939 р. 

1939 р. 

1940 р. 

  

408  Звіт про витрати фінансових 

адміністрацій за березень  

1939 р. 

1939 р.   

409  Місячні звіти про доходи та 

витрати фінансової 

адміністрації Дорохойського 

повіту по бюджету 

намісництва. 

1939 р. 

1940 р. 

  

410  Звіт фінансової адміністрації 

Дорохойського повіту станом 

на 15 квітня 1939 р. 

1939 р.   

411  Фінансовий звіт примарії          

м. Радауць за 1939 р. 

1939 р.   

412  Фінансовий звіт примарії        

м. Радауць за листопад                 

1939 р. 

1939 р.   

413  Звіти Радауцької фінансової 

адміністрації про доходи та 

витрати за березень 1939 р. 

по бюджету намісництва. 

1939 р.   

414  Звіт Чернівецької фінансової 

адміністрації про 

надходження коштів за 

листопад 1939 р. 

1939 р.   

415  Звіт Сучавської фінансової 

адміністрації про 

надходження коштів з 

бюджету намісництва за 

1939 р.   
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серпень-листопад 1939 р. 

416  Звіт Сторожинецької 

фінансової адміністрації про 

надходження коштів з 

бюджету намісництва за 

лютий, червень та серпень 

1939 р. 

1939 р.   

417  Звіт про доходи та витрати 

примарії м. Сирет за 1939 р. 

1939 р.   

418  Щомісячні звіти Чернівецької 

фінансової адміністрації про 

доходи та витрати коштів з 

бюджету намісництва. 

1939 р.   

419  Щомісячні звіти 

Кимпулунгської фінансової 

адміністрації. 

1939 р.   

420  Щомісячні звіти 

Дорохойської фінансової 

адміністрації. 

1939 р.   

421  Щомісячні звіти 

Сторожинецької фінансової 

адміністрації. 

1939 р.   

422  Щомісячні звіти фінансової 

адміністрації. 

1939 р. 

1940 р. 

  

423  Щомісячні звіти фінансової 

адміністрації. 

1939 р.   

424  Рішення префектів та 

примарів про затвердження 

правил стягнення 

комунальних податків, 

організації відділів з 

перевірки випічки хлібних 

виробів, виконання 

мешканцями комун робіт по 

будівництву та ремонту 

повітових і комунальних 

доріг. Правила. 

18 січня 

1939 р. 

4 вересня 

1939 р. 

260  

425  Рішення примарів міст та 

комун про запровадження 

додаткових комунальних 

податків та листування з 

1939 р.   
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примаріями по цьому 

питанню. 

426  Рішення префекта 

Радауцького повіту про 

затвердження правил 

примарії м. Сирет щодо 

накладення та стягнення 

комунальних податків. 

Правила.  

1939 р.   

427  Запровадження правил про 

стягнення комунальних 

податків примарією комуни 

Коржеуць та рішення 

префекта Хотинського повіту 

щодо затвердження 

вищезгаданих правил 

переданих для опублікування 

в офіційному віснику 

намісництва. 

1939 р.   

428  Правила про накладення та 

стягнення комунальних 

податків примарією комуни 

Сулиця. 

1939 р.   

429  Правила про стягнення 

комунальних податків 

затвердженні примарією            

м. Сучава. 

1939 р.   

430  Листування з примаріями 

повітів округу Сучава про 

затвердження правил 

накладення та стягнення 

комунальних податків. 

1939 р.   

431  Справа про розгляд заяви 

синдикату міських 

домовласників в м. Чернівці 

щодо відміни заново 

встановлених примарією 

правил про накладення та 

стягнення комунальних 

податків. 

1939 р.   

432  Справа про розгляд заяви 1939 р.   
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вдови померлого примаря       

м. Сучава Попович Вікторії 

щодо звільнення її від сплати 

заборгованості по 

комунальним податкам. 

433  Циркуляр Міністерства 

внутрішніх справ та 

листування з примарією            

м. Чернівці про припинення 

стягнення податків з квитків 

на спортивні змагання. 

1939 р.   

434  Справа про розгляд заяви 

орендаря млину в комуні 

Кимпулунг Кулерка Дмитра 

щодо зниження прибуткових 

податків. 

1939 р.   

435  Колективна заява мешканців 

села Преліпка в комуні 

Вакулешть про звільнення їх 

від сплати податків за 

охорону земельних ділянок та 

листування з префектурою 

Дорохойського повіту по 

цьому питанню.  

1939 р.   

436  Листування з Міністерством 

Внутрішніх справ про 

розгляд скарги інваліда 

Першої Світової війни 

Калдаре Микити в комуні 

Трибушауць щодо 

накладення на нього податків 

за комунальну охорону. 

1939 р.   

437  Листування з префектурою 

Радауцького повіту про 

захист інтересів примарії 

комуни Виковул-де-Сус під 

час розгляду конфлікту з 

акціонерним товариством 

„Фабрика Бурдужень”. 

1939 р.   

438  Рішення королівського 

намісника про затвердження 

1939 р.   
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продовження терміну сплати 

позики отриманої у 

товариства „Кредитул 

Жудецаі ші комунал” в            

м. Бухарест. 

439  Справа про розгляд недоліків 

в фінансових звітах 

службовців префектури 

Хотинського повіту Асандея 

Георгія та Славинської Віри. 

1939 р. 

1940 р. 

  

440  Акти та доповідні записки 

генерального 

адміністративного інспектора 

про результати розслідування 

недоліків в діяльності 

колишнього касира примарії 

комуни Садгора Ніка 

Тоадера. 

1939 р. 

1940 р. 

  

441  Заява батьків учнів гімназії 

„Єлизавета Домна” в                 

м. Радауць про перетворення 

гімназії в ліцей. 

1939 р.   

442  Рапорт префекта 

Хотинського повіту про 

організацію дитячих таборів 

в м. Хотин. 

1939 р.   

443  Листування з Міністерством 

освіти та шкільним 

інспекторатом про розгляд 

скарги польського товариства 

„Асоціація школаре полаіе” 

на вчителів початкової школи 

в комуні Солонецул-Ноу за 

переслідування польських 

учнів. 

1939 р.   

444  Справа про розгляд скарги 

колишнього учителя в комуні 

Банила Іваніки Діонісія на 

шкільний комітет комуни 

щодо невиплату йому боргу. 

1939 р.   

445  Акти перевірки роботи 8 лютого 4  



                                                                          65 

сільськогосподарських шкіл в 

м. Сучава та комуні 

Петричанка генеральним 

інспектором Міністерства 

землеробства. 

1939 р. 

14 лютого 

1939 р. 

446  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

видачу дозволу учню 

індустріального ліцею в            

м. Чернівці Кенігу 

Вільгельму на проходження 

практики при технічному 

відділі префектури. 

1939 р.   

447  Листування з ректором 

Чернівецького університету 

про видачу квитків на проїзд 

залізничним транспортом зі 

знижкою студентам, які 

бажають вступити до вищої 

учительської семінарії в            

м. Ясси. 

1939 р.   

448  Листування з префектурою 

Чернівецького повіту про 

асигнування намісництвом 

коштів для утримання учнів 

цивільної пілотної школи 

„Арпа”. 

1939 р.   

449  Справа про розгляд заяви 

директора початкової школи 

комуни Слобозія-Барончей 

щодо повернення 

присадибної земельної 

ділянки школи проданої 

примарією комуни Слобозія-

Раранча. 

1939 р.   

450  Листування з примарією          

м. Чернівці про оренду 

приміщення для початкової 

школи у Молдована Михая. 

1939 р.   

451  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

1939 р.   
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надання приміщення ткацькій 

школі в м. Ватра-Дорней. 

452  Документи (план, кошторис 

витрат, доповідні записки) 

про проведення ремонту 

приміщень початкових шкіл в 

комунах Клішкауць, 

Ванчикауць та Єдинць.  

1939 р.   

453  Звіт 7-го інспекторату 

шосейних доріг в м. Чернівці 

про проведену роботу з 

ремонту та утримання мостів 

та доріг бюджетними 

коштами королівського 

намісництва. 

1939 р.   

454  Звіт префектури 

Кимпулунгського повіту. 

1939 р.   

455  Листування з Міністерством 

громадських робіт та 

комунікацій м. Бухарест, 

королівським намісництвом 

м. Сучава про виділення 

коштів на доставку 

будівельних матеріалів для 

будівництва та утримання 

мостів та повітових шосейних 

доріг, про надання відпусток 

адміністративно-технічному 

персоналу та по 

господарським питанням. 

1939 р. 

1940 р. 

  

456  Документи (рішення, акти, 

кошторис витрат) про здачу з 

аукціону підряду на доставку 

щебеню для мощення 

повітових доріг Вама-

Молдовіца, Молдовіца-

Арджел, та Гура-Гуморулуй-

Пояна-Микул. 

1939 р.   

457  Документи (рішення, акти, 

кошторис витрат) про здачу з 

аукціону підряду на доставку 

1939 р. 

1940 р. 
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щебеню для мощення 

повітової дороги Кадобешть-

Чинкеу-Василеу. 

458  Документи (рішення, акти, 

кошторис витрат) про здачу з 

аукціону підряду на доставку 

щебеню для мощення 

повітових доріг Рогізна-

Садгора-Жучка-Веке та 

Садгора-Серауць-де-Сус. 

1939 р.   

459  Документи (рішення, акти, 

кошторис витрат) про здачу з 

аукціону підряду на доставку 

щебеню для мощення 

повітової дороги Заставна-

Вранчень-Кисилеу. 

1939 р.   

460  Документи (договір, акти, 

доповідна записка) про здачу 

з аукціону підрядів на ремонт 

комунальної дроги Гура-

Гуморулуй-Манастиря-

Воронець. 

1939 р.   

461  Документи (протоколи, 

кошторис, листування) про 

проведення ремонту 

повітової дороги Садгора-

Чернаука-Добронауць. 

1939 р.   

462  Документи (кошторис витрат, 

доповідні записки, акти) про 

здачу з аукціону підрядів на 

доставку гравію для мощення 

повітових доріг Дорохой-

Михайлень, Михайлень-

Тирнаука та Дорохой-

Калінешть. 

1939 р.   

463  Документи (доповідні 

записки, акти, оголошення) 

про здачу з аукціону підряду 

на ремонт комунальної 

дороги Гура-Гуморулуй-

Монастиря-Воронець. 

1939 р.   
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464  Договори про купівлю 

земельних ділянок у 

землевласників префектурою 

Кимпулунгського повіту для 

ремонту повітової дороги 

Гура-Гуморулуй-Воронець. 

1939 р.   

465  Документи (плани, кошторис 

витрат, акти) про проведення 

ремонту повітової дороги 

Дорохой-Савень. 

1939 р. 

1940 р. 

  

466  Листування з Хотинським 

повітовим дорожнім відділом 

про розгляд заяви власників 

млинів в комуні Котюжень 

Берштейн Є., Динін Т., 

Кауфман Є. щодо 

будівництва запланованої 

шосейної дороги повз їхні 

млини. 

1939 р.   

467  Документи (акти, доповідні 

записки, кошторис, видаткові 

ордери) про витрату коштів 

на будівництво мостів на 

території Дорохойського 

повіту. 

1939 р. 

1940 р. 

  

468  Документи (план, доповідна 

записка, кошторис витрат) 

про здачу з аукціону підряду 

на будівництво мосту через 

річку Башеу на повітовій 

дорозі Маноляса-Динджень. 

1939 р.   

469  Документи (доповідна 

записка, кошторис витрат, 

акт) про здачу з аукціону 

підряду на проведення 

ремонту мостів на повітових 

дорогах Чернівці-Кучурул-

Мік-Заставна та Кучурул-

Мік-Окна-Мусорень. 

1939 р.   

470  Документи (рішення, план, 

кошторис витрат) про здачу з 

1939 р.   



                                                                          69 

аукціону підрядів на ремонт 

мосту на річці Сучава та на 

повітовій дорозі Виковул-де-

Сус-Селетин-Бряза. 

471  Документи (план, кошторис 

витрат, акт) про здачу з 

аукціону підряду на 

проведення ремонту мостів 

на повітових дорогах 

Виковул-де-Сус-Селетин-

Бряза та Селетин-Гура-

Гуморулуй. 

1939 р.   

472  Акт прийому робіт з ремонту 

мосту на повітовій дорозі 

Стаучень-Малатинець. 

1939 р.   

473  Документи (постанова, 

доповідна, записка, кошторис 

витрат) про витрату коштів 

на ремонт мосту на повітовій 

дорозі Кучурул-Мік-Окна-

Мосорень. 

1939 р. 

1940 р. 

  

474  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт 

мосту через річку Прут на 

повітовій дорозі Козмень-

Дубауць. 

1939 р. 

1940 р. 

  

475  Підзвітні документи 

префектури Кимпулунгського 

повіту про витрату коштів на 

ремонт мостів на повітовій 

дорозі Вама-Молдовіца. 

1939 р. 

1940 р. 

  

476  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про безкоштовне 

отримання примарією            

м. Чернівці земельних 

ділянок від мешканців міста 

для вирівнювання вулиць. 

1939 р.   

477  Справа про розгляд заяви 

мешканців комуни Чагор 

Лукащука Василя та Теодора 

1939 р.   
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та Семенюка Іоана щодо 

виплати коштів за вилучення 

у них земельних ділянок для 

розширення комунальної 

дороги. 

478  Листування з примарією               

м. Чернівці про затвердження 

рішення щодо виплати 

коштів мешканцям Білашу 

Адольфу та Густаву за 

вилучення у них земельної 

ділянки для розширення 

вулиці Михалча. 

1939 р.   

479  Листування з Міністерством 

фінансів та дирекцією 

румунських залізниць за 

заявою мешканців комун 

Лужень та Дубауць про 

виплату коштів за вилучення 

у них земельних ділянок для 

розширення залізничної 

станції Лужень. 

1939 р.   

480  Листування з префектурою 

Сторожинецького повіту про 

створення комісії з 

проведення експропріації 

земельної ділянки у 

Яворського Йосипа для 

утримання каналу між 

залізничними станціями 

Адинката та Думбрава-Роша.  

1939 р.   

481  Листування з префектурою 

Дорохойського повіту та    

12-ю лісовою дирекцією про 

відкриття дороги Канугарень-

Пояна неправильно закритої 

шефом лісництва Адинката. 

1939 р.   

482  Листування з префектурою 

Чернівецького повіту про 

розгляд скарги мешканця 

передмістя Жучка-Веке 

1939 р.   
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Єремія Іллі на Гондебуряка 

Василя щодо загородження 

ним комунальних доріг. 

483  Листування з Міністерством 

охорони здоров’я та 

генеральним санітарним 

інспекторатом про надання 

намісництвом відомостей 

щодо будівництва санітарних 

установ в повітах округу. 

1939 р. 

1940 р. 

  

484  Документи (рішення, 

протоколи, доповідні 

записки) про виділення 

примарією м. Кимпулунг 

земельної ділянки для 

будівництва будинку для 

міського санітарного відділу. 

1939 р.   

485  Справа про розгляд заяви 

службовця Шахтера Ісака в             

м. Сторожинець щодо  

анулювання наказу примарії 

про знесення його будинку в 

зв’язку з антисанітарним 

станом. 

1939 р.   

486  Справа про зниження 

зарплати лісничому комуни 

Вижничора Клему Никодиму 

в зв’язку з видачею йому 

дозволу на будівництво 

будинку. 

1939 р.   

487  Документи (рішення, плани, 

кошторис витрат) на 

будівництво залізобетонних 

кришок для колодязів в 

комунах Фундул-Молдовей, 

Пожорита та Букшоая. 

1939 р. 

1940 р. 

  

488  Документи (циркуляри, 

доповідні записки, 

листування) про визнання за 

мешканцями Буковини права 

на румунське громадянство. 

1939 р.   
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489  Листування з Міністерством 

закордонних справ та 

префектурами Сучавського та 

Сторожинецького повіту про 

відмову мешканців Алтера 

Захарія, Грюнберга Зікфріда 

та Сеучук Олени від 

румунського громадянства. 

1939 р.   

490  Заява польських підданих про 

продовження їм терміну 

перебування в м. Чернівці та 

листування з префектурою 

Чернівецького повіту по 

цьому питанню. 

1939 р.   

491  Заява старшої монахині 

конгрегації „Сім’я Марія” в 

м. Чернівці Цуковської 

Амалії про видачу дозволу на 

проживання в м. Чернівці її 

родичу, який втік з Польщі 

Цуковському Боністлаву.   

1939 р.   

492  Заява мешканця м. Чернівці 

Цухара Антона про видачу 

дозволу його брату Хавра 

Францу, який втік з Польщі 

на проживання в м. Чернівці. 

1939 р.   

493  Листування з інспекторатом 

поліції Сучавського округу 

про розгляд заяви мешканця 

м. Чернівці Зуграв Сільвіу 

щодо видачі йому 

закордонного паспорта. 

1939 р.   

494  Заява голови спортивного 

товариства „Вавел” в                 

м. Чернівці та відношення 

польського посольства про 

видачу членам товариства 

закордонного паспорта для 

поїздки в м. Краків на 

святкування 25-ти річчя з дня 

організації польських 

1939 р.   
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легіонерів маршалом 

Пілсудським. 

495  Заява адвоката Гойсельмана 

Антоні в м. Чернівці про 

видачу їй рекомендаційного 

листа на отримання 

американської візи для 

поїздки на виставку в м. Нью-

Йорк. 

1939 р.   

496  Листування з префектурою 

Чернівецького повіту про 

розгляд заяви мешканки 

Шустер Густи щодо видачі їй 

дозволу на перехід 

румунсько-польського 

кордону. 

1939 р.   

497  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ про платне 

перевезення залізницею осіб 

через кордон.   

1939 р.   

498  Справа про видачу дозволу 

іноземному підданому 

Штефурієку Андрію на 

взяття шлюбу з громадянкою 

Румунії Якинюк Марією. 

1939 р.   

499  Листування з Міністерством 

закордонних справ про 

передачу актів цивільних 

станів мешканців, що 

проживають за кордоном. 

1939 р.   

500  Статут споживчої кооперації 

„Сиретул” в комуні Сирет. 

1939 р.   

501  Листування з Чернівецьким 

трибуналом та генеральним 

інспектором сигуранці про 

затвердження змін статуту та 

назви товариства з надання 

допомоги ремісникам. 

1939 р.   

502  Доповідна записка 

генерального 

адміністративного інспектора 

1939 р.   
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про результати перевірки 

діяльності музичного 

товариства „Філармоніка” в 

м. Чернівці та вказівка 

королівського намісництва 

щодо внесення змін до 

статуту товариства. 

503  Рапорт окружного 

інспекторату поліції про 

діяльність товариств 

єврейських робітників 

„Моргенройт” в м. Чернівці 

та листування з Чернівецьким 

повітовим трибуналом по 

цьому питанню. 

1939 р.   

504  Доповідна записка 

генерального 

адміністративного інспектора 

про результати перевірки 

діяльності тимчасової комісії 

єврейської громади в                  

м. Радауць. 

1939 р.   

505  Доповідна записка адвоката 

юридичного відділу 

намісництва про результати 

перевірки недоліків в 

адміністрації кооперативного 

товариства „Униря” в комуні 

Берегомет-на-Сиреті. 

1939 р.   

506  Протокол загальних зборів 

членів товариства 

„Кабинетул де Лектуре 

Василе Александрі” в комуні 

Пергеуць та доповідна 

записка адміністративного 

інспектора про результати 

перевірки діяльності 

товариства. 

1939 р.   

507  Протест мешканців комуни 

Котяла проти результатів 

виборів до ради народного 

1939 р.   
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дому. 

508  Листування з префектурою 

Чернівецького повіту про 

розгляд заяви членів 

єврейської громади щодо 

заміни членів комітету. 

1939 р.   

509  Рішення Чернівецького 

повітового трибуналу про 

визнання благодійного 

товариства „Єлена Флондор” 

юридичною особою. 

1939 р.   

510  Листування з генеральним 

інспекторатом поліції округу 

Сучава та Чернівецьким 

трибуналом про визнання 

товариства „Сфатул 

Фемесек” в м. Чернівці 

юридичною особою. 

1939 р.   

511  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про ліквідацію 

об’єднань торговців та 

комерсантів. 

1939 р.   

512  Справа про розгляд заяви 

музичного товариства 

„Арманія” в м. Чернівці щодо 

надання примарією 

транспорту для подорожі в           

м. Радауць та Сучаву членів 

товариства, які виконують 

оперу „Орфен”. 

1939 р.   

513  Заява музичного товариства 

„Руський міщанський хор” в 

м. Чернівці про перевірку 

театральних постановок 

товариства. 

1939 р.   

514  Справа про видачу дозволу 

благодійному товариству 

„Униря попорулуй джерман 

чен Романія” на видачу обідів 

дітям мешканців німецької 

1939 р.   
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національності. 

515  Особові листки працівників 

цукрового заводу „Жучка”, 

які бажають відвідувати 

курси з протиповітряної 

оборони. 

1939 р.   

516  Заява автора Догоганчука 

Омеліана з передмістя              

м. Чернівці Калічанка про 

видачу йому дозволу на 

видання книги українською 

мовою. 

1939 р.   

517  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

інспекторатом поліції про 

видачу дозволу директору 

газети „Обсерваторул” Ринку 

Георгію на видання 

додаткової газети 

„Обсерваторул спорт”. 

1939 р.   

518  Клопотання директора 

єврейського театру Райша 

Максима в м. Чернівці про 

видачу йому дозволу на 

опублікування брошури про 

діяльність театру. 

1939 р.   

519  Заява пенсіонера Гаріті 

Еммануїла в м. Чернівці про 

видачу йому дозволу на 

відкриття інформаційного 

бюро та листування з 

інспекторатом поліції по 

цьому питанню. 

1939 р.   

520  Циркуляр субсекретаріату 

пропаганди при Міністерстві 

внутрішніх справ про 

припинення видачі 

мешканцям дозволів на 

експлуатацію кінопересувних 

установок.  

1939 р.   

521  Заява власника кінотеатру 1939 р.    
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Буба Василя в комуні Путна 

про видачу йому дозволу на 

експлуатацію кінопересувної 

установки та листування з 

інспекторатом поліції по 

цьому питанню. 

522  Справа про розгляд заяви 

директора центру 

аеромоделювання 

„Збуреторул” в м. Чернівці 

про видачу їм дозволу на 

функціонування в 

приміщенні гуртожитку 

«І.Ністор».   

1939 р.   

523  Постанова Міністерства праці 

про встановлення розпорядку 

дня торгівлі магазинів. 

1939 р.   

524  Документи (повідомлення, 

заяви, листування) про 

видачу дозволу мешканцям 

на ведення торгівлі, відкриття 

ткацької майстерні та 

звіринцю. 

1939 р.   

525  Документи (доповідні 

записки, клопотання, 

листування) про видачу 

дозволу мешканцям на 

ведення торгівлі та 

проведення екскурсій. 

1939 р.   

526  Листування з власником 

шкіряного заводу Реслер 

Якобом в комуні Іцкань про 

продаж йому шкіри з 

державного фонду. 

1939 р.   

1940 р. 

  

527  Справа про розгляд заяви 

мешканців щодо видачі та 

повернення їм права на 

ведення торгівлі 

монопольними виробами. 

1939 р.   

528  Акти та доповідні записки 

службовця королівського 

1939 р.   



                                                                          78 

намісництва Помирляну 

Костянтина про результати 

перевірки дійсності патентів 

виданих власникам 

ресторанів. 

529  Заява майстра з ремонту 

годинників в м. Чернівців 

Фішмана Хенделя про видачу 

йому дозволу на закриття 

майстерні в суботні дні. 

1939 р.   

530  Справа про розгляд заяв 

товариств, торгових фірм та 

приватних осіб щодо зняття з 

них штрафу накладеного за 

порушення правил торгівлі та 

звільнення від сплати 

податків. 

1939 р.   

531  Справа про накладення 

штрафу на власників 

бакалійних, трикотажних та 

взуттєвих магазинів за 

закриття магазинів в суботні 

дні. 

1939 р.   

532  Доповідні записки шефа 

юридичного відділу 

намісництва та листування з 

поліцією м. Чернівці про 

накладення штрафу на 

комерсантів Менчера Сруля 

та Мосема за закриття 

магазинів в суботні дні. 

1939 р.   

533  Документи (акти, доповідні 

записки, листування) про 

накладення штрафу на 

торговців Шафера Маркуса, 

Вільне Етти, Рауквергер 

Ребеки за порушення правил 

торгівлі. 

1939 р.   

534  Протокол засідання відділу 

намісництва по боротьбі зі 

спекуляцією. 

1939 р.   
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535  Листування з префектурами 

повітів про вживання заходів 

по боротьбі зі спекуляцією 

риби. 

1939 р.   

536  Листування з префектурами 

Хотинського, Дорохойського 

та Сторожинецького повітів 

про видачу відомостей щодо 

мешканців, які орендують 

право на вилов риби в річках 

повіту та вживання заходів по 

боротьбі з браконьєрством. 

1939 р.   

537  Клопотання комерсантів 

Чинуша Г. та Івашку Еміліана 

в комуні Монастиря-Путней 

про видачу їм дозволу на 

будівництво пилорами та 

складів для лісоматеріалів. 

Листування з префектурою 

Хотинського повіту по цьому 

питанню. 

1939 р.   

538  Клопотання членів кооперації 

чоботарів „Воведения” в             

м. Сучава про заборону 

власникам шкіряних фабрик 

Реслер та Фреліх виробляти 

взуття. 

1939 р.   

539  Листування з окружним 

інспекторатом поліції та 

префектурами повітів про 

розгляд заяв молодіжних 

організацій, культурно 

просвітніх та благодійних 

товариств щодо видачі їм 

дозволу на проведення 

зібрань, літературних та 

розважальних вечорів. 

1939 р.   

540  Справа про видачу дозволу 

благодійному товариству 

„Матан Бесесер” в                      

м. Чернівці на проведення 

1939 р.   
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засідання комітету 

товариства. 

541  Справа про розгляд заяви 

товариства з надання 

матеріальної допомоги 

хворим єврейським 

ремісникам щодо видачі їм 

дозволу на проведення 

щотижневих зібрань. 

1939 р.   

542  Листування з інспекторатом 

поліції про розгляд заяви 

голови товариства по 

заступництву матерів та 

адміністратора будинку в           

м. Чернівці щодо видачі їм 

дозволу на проведення 

зібрань членів товариства та 

співвласників будинку. 

1939 р.   

543  Справа про видачу дозволу 

товариству „Циуня 

попорулуй джерман Романія” 

на проведення концерту в           

м. Чернівці. 

1939 р.   

544  Справа про розгляд заяви 

спортивного клубу „Борохов” 

в м. Чернівці щодо видачі 

дозволу на проведення 

розважального вечора для 

спортсменів. 

1939 р.   

545  Справа про розгляд заяви 

мешканця м. Боташань 

Микитоае Костянтина щодо 

видачі йому дозволу на 

проведення розважальних 

ігор на території Сучавського 

округу. 

1939 р.   

546  Звіт Кимпулунгської 

фінансової адміністрації про 

витрати та надходження 

церковного фонду Буковини. 

1939 р.   

547  Листування з лісовим 1939 р.   



                                                                          81 

інспекторатом та 

префектурою 

Сторожинецького повіту про 

надання церковній парафії в 

комуні Вижничоара лісових 

матеріалів для ремонту 

церкви в комуні Ревна. 

548  Клопотання митрополита 

Буковини про видачу дозволу 

на закінчення будівництва 

церкви в м. Радауць. 

1939 р.   

549  Документи (протокол, заява, 

листування) про закриття 

молитовного дому греко-

католиків в м. Сучава. 

1939 р.   

550  Листування з інспекторатом 

поліції округу Сучава та 

головою товариства 

польських ремісників в              

м. Чернівці „Гвіазда Стяуа” 

про видачу дозволу 

товариству на організацію 

паломництва в м. Снятин для 

проведення релігійних 

святкувань.  

1939 р.   

551  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ, поліцією та 

католицькою парафією в          

м. Чернівці про видачу 

дозволу на організацію 

паломництва в м. Снятин для 

участі в релігійному 

святкуванні. Списки 

учасників паломництва. 

1939 р.   

552  Доповідна записка претора 

волості Растоаче про причини 

святкування гуцулами 

релігійних свят за старим 

стилем. 

1939 р.   

553  Відношення греко-

католицького вікаріата в           

1939 р.   
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м. Чернівці про звільнення 

його від сплати податку за 

виписування офіційного 

вісника намісництва 

„Моніторул офічіал ан 

цінутулуй Сучава”. 

554  Заяви фотографів Захтер 

Генріха, Бунер Давида та 

Лущинського Василя про 

видачу їм дозволів 

працювати за фахом та 

листування з інспекторатом 

поліції по цьому питанню. 

1939 р.   

555  Листування з квестурою 

поліції та товариством 

„Червоний Хрест” в              

м. Чернівці про видачу 

власнику фотостудії „Полі 

фото” Поповичу Паулу 

монопольного права на 

фотографування вулиць             

м. Чернівці. 

1939 р.   

556  Листування з комендантом 

фашистсько-монархічної 

молодіжної організації 

округу Сучава про видачу їм 

дозволу на фотографування 

вулиць міст округу Сучава. 

1939 р.   

557  Справа про продовження 

терміну договору  на 

полювання, виданого 

церковному фонду Буковини. 

1939 р.   

558  Листування з інспекторатом 

мисливства округу Сучава в 

м. Чернівці про заборону 

мешканцям ходити в ліс у 

встановлені години для 

полювання. 

1939 р.   

559  Листування з інспекторатом 

поліції про розгляд заяви 

мешканця комуни Кисилів 

1939 р.   
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Томюка Георгія щодо видачі 

йому дозволу на збір пожертв 

для утримання сім’ї. 

560  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

видачу дозволу мешканцям 

комуни Папіу-Ілеріон 

Ангелю Фердинанду та 

Біршу на виробництво відер 

та дзвонів. 

1939 р.   

561  Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ та 

королівського намісника про 

заборону професійному 

союзу залізничників 

проведення зібрань та 

конгресів до особливого 

розпорядження. 

1939 р.   

562  Документи (розпорядження 

8-ї дивізії в м. Чернівці, 

циркуляр королівського 

намісництва та листування з 

поліцією) про заборону 

зібрань до особливого 

розпорядження. 

1939 р.   

563  Справа про розгляд заяв 

спортивних, благодійних, 

культурних товариств та 

приватних осіб щодо видачі 

їм дозволу на проведення 

зібрань, спектаклів, 

розважальних вечорів та 

весіль. 

1939 р.   

564  Документи (повідомлення, 

клопотання, листування) про 

видачу дозволів робочим 

синдикатам та благодійним 

товариствам на проведення 

зібрань, екскурсій та 

розважальних вечорів. 

1939 р.   

565  Документи (повідомлення, 1939 р.   
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заяви, листування) про 

видачу дозволів релігійним, 

спортивним та музичним 

товариствам на проведення 

зібрань, спектаклів та 

розважальних вечорів. 

566  Документи (повідомлення, 

клопотання, листування) про 

видачу дозволів музичним, 

літературним та благодійним 

товариствам на проведення 

зібрань, концертів та 

розважальних вечорів. 

1939 р.   

567  Документи (повідомлення, 

клопотання, листування) про 

видачу дозволів робітничим 

організаціям, релігійним,  

благодійним товариствам та 

артистам на проведення 

зібрань, концертів, спектаклів  

та розважальних вечорів. 

1939 р.   

568  Листування з поліцейськими 

та адміністративними 

органами про розгляд 

клопотань робітничих 

організацій, культурно-

просвітницьких та 

спортивних товариств про 

видачу їм дозволу на 

проведення зібрань, 

концертів та розважальних 

вечорів. 

1939 р.   

569  Документи (рішення, 

службові анкети, листування) 

про призначення, підвищення 

в рангу, надання відпусток та 

інші питання, що стосуються 

особового складу 

намісництва. 

1939 р.   

1940 р. 

  

570  Справа про розгляд заяви 

мешканця комуни Тирнова 

1939 р.   
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Гуцу Артемона щодо 

прийняття його на роботу в 

намісництво. 

571  Штатні розписи технічного 

персоналу намісництва, 

ветеринарного відділу 

префектури Сучавського 

повіту та повітового будинку 

інвалідів м. Кимпулунг. 

1939 р.    

1940 р. 

  

572  Списки службовців 

намісництва. 

1939 р.   

573  Особова справа переписувача 

намісництва Мунтяну 

Сільвестра. 

1939 р.   

574  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про 

призначення, накладення 

дисциплінарних стягнень, 

надання відпусток та інші 

питання, що стосуються 

особового складу 

адміністративних органів. 

1939 р.   

575  Документи (рішення, заяви, 

листування) про 

призначення, переміщення, 

підвищення в рангу та інші 

питання, що стосуються 

особового складу 

адміністративних органів. 

1939 р.   

576  Документи (рішення, заяви, 

листування) про 

призначення, переміщення, 

підвищення в рангу та інші 

питання, що стосуються 

особового складу 

адміністративних органів. 

1939 р.   

577  Рапорти префектів повітів 

про наявних службовців, які 

закінчили комерційні та 

індустріальні академії. 

1939 р.   
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578  Статистичні відомості про 

кількість службовців 

технічних відділів префектур 

повітів за етнічним 

походженням. 

Списки службовців технічних 

відділів іноземного етнічного 

походження. 

1939 р.   

579  Повідомлення Міністерства 

внутрішніх справ про 

призначення преторів 

Дмитрюка Костянтина, 

Бокаіче Клемента та Мінія 

Ісідора. Циркуляр 

префектури Радауцького 

повіту про створення волості 

„Богазан-Вода”. 

1939 р.   

580  Документи (вказівка, 

рішення, листування) про 

звільнення секретаря претури 

Міканської волості Ботеза 

Іоана та нотаря комуни 

Клокушна Гримарського 

Володимира в зв’язку з 

невиконанням службових 

обов’язків. 

1939 р.   

1940 р. 

  

581  Рапорт претора волості 

Путила Кратського Отокара 

про закінчення його 

відрядження в намісництві та 

повернення в волость і 

листування з префектурою 

Радауцького повіту по цьому 

питанню.  

1939 р.   

582  Справа про призначення 

Патраш Клаудія касиром 

комуни Молдовіца. 

1939 р.   

583  Документи (циркуляр, 

списки, листування з 

префектурами повітів) про 

призначення примарями 

1939 р.   
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комун розташованих в 

курортній місцевості 

мешканців даних комун.  

584  Справа про переведення 

нотаря комуни Бридень, 

Хотинського повіту Гаврила 

Семена на службу в 

примарію комуни Барбешть. 

1939 р.   

585  Листування з префектурою 

Радауцького повіту про 

розгляд протесту мешканців 

комуни Морджиня проти 

призначення Мартиненку 

Валеріана примарем комуни. 

1939 р.   

586  Листування з примарією          

м. Радауць про видачу 

дозволу на прийняття на 

роботу осіб, що не проходили 

курси для адміністративних 

службовців. 

1939 р.   

587  Документи (рішення, заяви, 

листування) про 

призначення, переміщення, 

надання відпусток та по 

іншим питанням, що 

стосуються особового складу 

адміністративних органів. 

1939 р.   

588  Заяви службовців поліції про 

переміщення по службі, 

підвищення в рангу, надання 

відпусток та листування по 

цьому питанню. 

1939 р.   

589  Справа про розгляд заяви 

помічника комісара поліції 

комуни Гура-Гуморулуй 

Марін Богдана щодо 

підвищення його в рангу. 

1939 р.   

590  Справа про розгляд заяви 

городового Попенка 

Костянтина щодо підвищення 

його в рангу. 

1939 р.   
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591  Справа про накладення 

дисциплінарного стягнення 

на городових м. Вама 

Аксинтой Іона та Дюрнера 

Михая за порушення 

службових обов’язків. 

1939 р.   

592  Справа про розгляд заяви 

городового Арделяну Романа 

в м. Чернівці та камердинера 

змішаного суду комуни 

Козмень Матяка Штефана 

щодо переведення їх на 

роботу в м. Бухарест та 

Чернівці за сімейними 

обставинами. 

1939 р.   

593  Справа про розгляд заяви 

мешканки села Доробань, 

Хотинського повіту Зензюк 

Євдокії щодо переведення її 

чоловіка городового                   

м. Кимпулунг Зензюка 

Пахимія в м. Хотин. 

1939 р.   

594  Справа про надання 

відпустки секретарю поліції 

м. Хотин Девицькій Ользі в 

зв’язку зі станом здоров’я.  

1939 р.   

595  Графік відпусток службовців 

поліції м. Сучава. 

1939 р.   

596  Документи (повідомлення, 

заяви, листування) про 

призначення мешканців на 

службу в державні установи. 

1939 р.   

597  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про 

призначення, вихід на 

пенсію, звільнення та 

поновлення на роботі 

державних службовців. 

1939 р.   

598  Листування з 

адміністративними та 

1939 р.   
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поліцейськими органами про 

призначення та надання 

відпусток державним 

службовцям.  

599  Листування з державними 

установами про розгляд заяв 

мешканців щодо надання їм 

роботи в державних 

установах округу Сучава. 

1939 р.   

600  Листування з державними 

установами про розгляд заяв 

мешканців щодо призначення 

їх на службу. 

1939 р.   

601  Заява мешканки комуни 

Гілішку-Гафенку Цігуряну 

Олени про зарахування її для 

здачі іспитів на отримання 

кваліфікації державного 

службовця. 

1939 р.   

602  Документи (доповідні 

записки, заяви, листування) 

про призначення, 

переміщення, призначення 

пенсії працівникам поштових 

відділень, дорожніх відділів, 

палати торгівлі та 

промисловості. 

1939 р.   

603  Рішення Міністерства 

землеробства про 

призначення службовців 

лісових інспекторатів 

округів, надіслані для 

зведення. 

1939 р.   

604  Справа про розгляд заяви 

учителя ліцею Євдокії 

Хормузаки в м. Радауць 

Павелеску Олександра щодо 

поновлення на роботі в 

зв’язку з припиненням своєї 

діяльності в фашистській 

організації „Тотул пентру 

1939 р.   
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царе”. 

605  Справа про розгляд заяви 

учительки м. Дорохой Манда 

Хаі щодо поновлення на 

роботі її чоловіка пекаря 

Манда Ное, звільненого за 

відсутність румунського 

громадянства. 

1939 р.   

606  Листування з Міністерством 

внутрішніх справ та 

префектурою Дорохойського 

повіту про розгляд заяви 

службовця технічного відділу 

дирекції шосейних доріг 

Бодареу Іоана та службовця 

примарії м. Радауць 

Голдінгера Германа щодо 

поновлення їх на роботі. 

1939 р.   

607  Листування з генеральним 

зоотехнічним та санітарно-

ветеринарним інспекторатом 

про підвищенні в рангу 

ревізора Костянтина Савіней. 

1939 р.   

608  Листування з управлінням 

румунських залізниць в         

м. Бухарест про розгляд заяви 

залізничника Никитяну 

Чиприяна щодо переведення 

його на роботу в 

адміністративні органи 

намісництва. 

1939 р.   

609  Листування з примаріями 

повітів про опублікування в 

офіційному віснику 

намісництва „Моніторул 

офічіал” оголошень щодо 

вакантних посад та майбутні 

аукціони. 

1939 р.   

610  Відомості про виплату 

зарплати службовцям 

королівського намісництва. 

1939 р. 

1940 р. 
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611  Відомості про виплату 

зарплати та квартирної 

надбавки службовцям 

королівського намісництва. 

1939 р.   

612  Відомості та підзвітні 

документи на виплату 

відрядних службовцям 

намісництва. 

1939 р.   

613  Відомості та підзвітні 

документи на виплату 

відрядних службовцям 

намісництва. 

1939 р.   

614  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

зарплати, відрядних 

службовцям намісництва, на 

придбання гравію та щебеню 

для ремонту повітових доріг. 

1939 р. 

1940 р. 

  

615  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

зарплати, відрядних 

службовцям намісництва та 

надання матеріальної 

допомоги мешканцям комун. 

1939 р. 

1940 р. 

  

616  Підзвітні документи 

префектури Чернівецького 

повіту про витрату коштів на 

виплату зарплати, відрядних 

службовцям намісництва та 

префектури, надання 

матеріальної допомоги 

нужденним та на 

господарські потреби. 

1939 р. 

1940 р. 

  

617  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

зарплати службовцям 

намісництва, надання 

допомоги учням службовців, 

мешканцям та на 

адміністративно-господарські 

потреби. 

1939 р. 

1940 р. 
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618  Документи (доповідна 

записка, відомість, 

видатковий ордер) про 

виплату зарплати службовцю 

технічного відділу 

намісництва Котелі Теодору 

за понаднормову роботу. 

1939 р. 

1940 р. 

  

619  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних шефу технічного 

відділу намісництва Тудору 

Іоану. 

1939 р.   

620  Документи (доповідна 

записка, відомість, видаткові 

ордери) про виплату 

відрядних службовцю 

технічного відділу 

намісництва Штенцелю 

Рудольфу. 

1939 р. 

1940 р. 

  

621  Документи (доповідна 

записка, відомість, 

видатковий ордер) про 

виплату відрядних інженеру 

намісництва Штенцелю 

Рудольфу. 

1939 р. 

1940 р. 

  

622  Документи (доповідна 

записка, відомість, 

видатковий ордер) про 

виплату відрядних 

службовцю намісництва 

Бідней Штефану. 

1939 р. 

1940 р. 

  

623  Доповідна записка 

генерального 

адміністративного інспектора 

про результати перевірки 

помилково отриманих 

відрядних секретарем 

намісництва Буковини 

Костянтином. 

1939 р.   

624  Документи (доповідна 

записка, відомість, 

1939 р. 

1940 р. 
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видатковий ордер) про 

виплату відрядних префекту 

Чернівецького повіту Іонеску 

Василю. 

625  Документи (рішення, 

відомості, видаткові ордери) 

про виплату зарплати 

службовцям префектури 

Кимпулунгського повіту. 

Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт 

повітових доріг. 

1939 р. 

1940 р. 

  

626  Документи (рішення, 

відомості, видаткові ордери) 

про виплату зарплати та 

відрядних службовцям 

префектури Кимпулунгського 

повіту. Підзвітні документи 

про витрату коштів на 

господарські потреби 

префектури. 

1939 р. 

1940 р. 

  

627 

”А” 

 Документи (рішення, 

відомості, видаткові ордери) 

про виплату зарплати та 

відрядних службовцям 

префектури Кимпулунгського 

повіту. Підзвітні документи 

про витрату коштів на 

господарські потреби 

префектури. 

1939 р. 

1940 р. 

  

627 

”Б” 

 Документи (рішення, 

відомості, видаткові ордери) 

про виплату зарплати та 

відрядних службовцям 

префектури Кимпулунгського 

повіту. Підзвітні документи 

про витрату коштів на 

господарські потреби 

префектури. 

1939 р. 

1940 р. 

  

628  Документи (рішення, 

відомості, видаткові ордери) 

1939 р. 

1940 р. 
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про виплату зарплати та 

відрядних службовцям 

префектури Кимпулунгського 

повіту. Підзвітні документи 

про витрату коштів на 

господарські потреби 

префектури. 

629  Документи (рішення, 

доповідні записки, відомості, 

видаткові ордери) про 

виплату зарплати та 

відрядних преторам та 

службовцям префектури 

Кимпулунгського повіту. 

Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби 

префектури. 

1939 р. 

1940 р. 

  

630  Документи (доповідні 

записки, відомості, 

листування) про виплату 

службовцям префектури 

Кимпулунгського повіту 

зарплати за виконану роботу 

в зв’язку з виборами в 

румунський парламент. 

1939 р.   

631  Документи (доповідна 

записка, авансовий звіт, 

видатковий ордер) про 

виплату відрядних 

службовцю префектури 

Кимпулунгського повіту 

Клим Зігмунду. 

1939 р. 

1940 р. 

  

632  Документи (рішення, 

відомості, видаткові ордери) 

про виплату відрядних 

службовцям префектури 

Радауцького повіту. Підзвітні 

документи про витрату 

коштів на господарські 

потреби префектури. 

1939 р. 

1940 р. 
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633  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

зарплати та відрядних 

службовцям префектури 

Радауцького повіту та на 

адміністративно-господарські 

потреби. 

1939 р.   

634  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних членам комісії при 

префектурі Радауцького 

повіту по прийому робіт з 

ремонту повітових доріг. 

1939 р.   

635  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцю 

префектури Радауцького 

повіту Андрішан Адаму. 

1939 р. 

1940 р. 

  

636  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцю 

префектури Сучавського 

повіту Казимирчуку 

Едмунду. 

1939 р. 

1940 р. 

  

637  Відомості на виплату 

зарплати та відрядних 

службовцям префектури 

Сучавського повіту.  

1939 р.   

638  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

зарплати службовцям 

префектури Сучавського 

повіту, надання матеріальної 

допомоги нужденним та на 

господарські потреби 

префектури. 

1939 р. 

1940 р. 

  

639  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцю 

префектури Сучавського 

повіту Казимирчуку 

1939 р. 

1940 р. 
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Едмунду. 

640  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

зарплати службовцям 

префектури Сучавського 

повіту, коменданту 

жандармського легіону             

м. Сучава та на господарські 

потреби префектури. 

1939 р. 

1940 р. 

  

641  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних префекту 

Сторожинецького повіту 

Туртуреску Тіберну. 

1939 р. 

1940 р. 

  

642  Відомості та підзвітні 

документи про витрату 

коштів на виплату відрядних 

службовцям технічного 

відділу префектури 

Дорохойського повіту. 

1939 р.   

643  Відомості та підзвітні 

документи про витрату 

коштів на виплату відрядних 

службовцям 

адміністративних органів 

Сучавського округу. 

1939 р.   

644  Документи (доповідні 

записки, відомості, видаткові 

ордери) про виплату 

відрядних службовцям 

адміністративних органів. 

1939 р. 

1940 р. 

  

645  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних агенту сигуранці 

Лучину Володимиру, агенту 

окружного інспекторату 

поліції Богачіу Дмитру та 

офіцеру 12-го 

артилерійського полку в 

комуні Садгора Еміль 

Істрату. 

1939 р.   
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646  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

Сторожинецького 

жандармського легіону 

Меленку Штефану та 

Струнгаряну Г. 

1939 р. 

1940 р. 

  

647  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних коменданту 

Радауцького жандармського 

легіону Драгиланеску 

Костянтину за проходження 

курсів з протиповітряної 

оборони. 

1939 р. 

1940 р. 

  

648  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних офіцерам 

жандармського легіону             

м. Сучава за проходження 

курсів з протиповітряної 

оборони. 

1939 р. 

1940 р. 

  

649  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних жандарму Лазару 

Дмитру в м. Хотин за 

проходження курсів з 

протиповітряної оборони в      

м. Чернівці. 

1939 р. 

1940 р. 

  

650  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

службовцям повітових 

технічних відділів. 

1939 р. 

1940 р.  

  

651  Відомість на виплату 

зарплати сторожам 

Радауцького повітового 

дорожнього відділу за лютий 

1939 р. 

1939 р.   

652  Справа про розгляд заяви 

об’єднання державних 

службовців та примарією         

1939 р.   
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м. Чернівці щодо підвищення 

зарплати вищевказаним 

службовцям та помічнику 

примаря м. Чернівці 

Кантемир І. 

653  Документи (доповідні 

записки, листування, 

відомості) про виплату 

зарплати та відрядних 

державним службовцям. 

1939 р. 

1940 р.  

  

654  Справа про видачу 

колишньому директору 

електростанції м. Дорохой 

Матеусу Адольфу грошового 

авансу в рахунок 

заборгованості по зарплаті. 

1939 р.   

655  Справа про призначення 

пенсії генеральному 

секретарю намісництва 

Чернавському Еммануїлу. 

1939 р.   

656  Справа про призначення 

пенсії вдові Ужик Магдалині 

в комуні Чоканешть. 

1939 р.   

657  Листування з генеральною 

пенсійною касою в                   

м. Бухарест про розгляд заяви 

службовців церковного 

фонду Буковини щодо 

виплати їм пенсії. 

1939 р.   

658  Документи (відомості, 

підписні листи, списки) про 

надання матеріальної 

допомоги мобілізованим в 

румунську армію та їхнім 

сім’ям. 

1939 р.   

659  Підзвітні документи 

префектури Хотинського 

повіту про витрату коштів 

для надання матеріальної 

допомоги дітям 

мобілізованих в румунську 

1939 р. 

1940 р.  
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армію.  

660  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

матеріальної допомоги 

мешканцям комуни 

Пашкауць Попадюк Акеліні, 

Луков Аксенії та на 

канцелярське приладдя.  

1939 р. 

1940 р.  

  

661  Підзвітні документи 

префектури Чернівецького 

повіту про витрату коштів 

для виплати субсидій 

товариствам, надання 

допомоги службовцям та 

доставку гравію для ремонту 

доріг. 

1939 р. 

1940 р.  

  

662  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

субсидій для будівництва 

церкви, утримання шкільних 

їдалень та надання 

матеріальної допомоги 

учням. 

1939 р. 

1940 р.  

  

663  Документи (доповідні 

записки, заяви, листування) 

про видачу субсидій 

лікарням, шкільним 

комітетам та іншим 

установам. 

1939 р.   

664  Підзвітні документи про 

витрату коштів на утримання 

дитячого літнього табору в   

м. Аджиджа. 

1939 р. 

1940 р.  

  

665  Листування з Міністерством 

громадського порядку про 

видачу відомостей щодо 

асигнування коштів на 

утримання військової 

жандармерії та пожежної 

команди. 

1939 р.   

666  Листування з Сучавським 1939 р.   
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окружним інспекторатом 

жандармерії про виділення 

намісництвом коштів на 

проведення ремонту будівлі 

жандармерії. 

667  Документи (рішення, 

доповідна записка, кошторис) 

про витрату коштів на ремонт 

скотобійні в м. Вижниця. 

1939 р.   

668  Листування з префектурою 

Хотинського повіту про 

затвердження договору на 

оренду приміщення для секції 

жандармів комуни Бридень у 

Собленевської Марії. 

1939 р.   

669  Справа про розгляд доносу 

домовласника Костянтинович 

Георгія на шефа 

жандармського посту в 

комуні Карапчіу щодо 

порушення договору оренди 

приміщення. 

1939 р.   

670  Доповідні записки шефів 

юридичного та економічного 

відділів намісництва про 

укладення договору на 

оренду приміщення для 

претури Секурянської 

волості. Договір. 

1939 р. 

1940 р.  

  

671  Документи (договори, 

доповідні записки, 

листування) про оренду 

приміщення для претури 

волості Клішкауць. 

1939 р. 

1940 р.  

  

672  Документи (договори, 

доповідні записки, 

листування) про оренду 

приміщення для претур 

волостей Дорохойського 

повіту. 

1939 р. 

1940 р.  

  

673  Підзвітні документи про 1939 р.   



                                                                          101 

витрату коштів на утримання 

судових інстанцій. 

1940 р.  

674  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про асигнування 

коштів для виплати 

адміністративними та 

судовими органами плати за 

оренду приміщень. 

1939 р.   

675  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про оренду 

приміщення для змішаного 

суду в комуні Сулиця. 

1939 р. 

1940 р.  

  

676  Листування з Міністерством 

охорони здоров’я в                      

м. Бухарест та префектурою 

Хотинського повіту про 

передачу майна лікарень 

вищезазначеному 

Міністерству.  

1939 р.   

677  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про передачу у 

власність Міністерству освіти 

будівлі, яка належить 

примарії м. Чернівці. 

1939 р.   

678  Листування з префектурами 

Чернівецького та 

Кимпулунгського повітів про 

розірвання договору на 

оренду готелю, що належить 

примарії комуни Дорна-

Кондренілор та Латнік Карлу 

та про оренду приміщення 

для податкового відділу 

комуни Козмень. 

1939 р.   

679  Листування з примарією       

м. Радауць про видачу 

дозволу Гетель Йосипу на 

здачу в оренду приміщення 

1939 р.   
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орендованого у примарії. 

680  Документи (акт, доповідна 

записка, листування) про 

здачу з аукціону приміщення 

при повітовому трибуналі в 

м. Дорохой під кіоск. 

1939 р.   

681  Доповідні записки 

юридичного відділу 

намісництва та примарії           

м. Чернівці про здачу в 

оренду кооперативу 

„Чентрала цинітулуй Сучава” 

кіоску, що належить 

примарії. 

1939 р.   

682  Документи (доповідні 

записки, заява, листування) 

про здачу в оренду з аукціону 

приміщень при примарії 

мешканцям для відкриття 

магазинів та кіосків. 

1939 р.   

683  Справа про продовження 

договору на здачу в оренду 

інваліду Першої Світової 

війни Баху Фрідріху 

приміщення під кіоск. 

1939 р.   

684  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про 

продовження договору на 

здачу в оренду мешканці                     

м. Радауць Настасі Розі 

приміщення при примарії. 

1939 р.   

685  Документи (рішення, договір, 

листування) про здачу з 

аукціону підряду на доставку 

взуття для жандармів. 

1939 р. 

1940 р.  

  

686  Документи (плани, кошторис,  

доповідні записки) про 

встановлення телефонного 

зв’язку між комунами 

Липкань та Тецкань. 

1939 р. 

1940 р.  

  



                                                                          103 

687  Документи (договори, 

кошторис витрат, 

листування) про проведення 

телефонної установки на 

території Чернівецького та 

Дорохойського повітів. 

1939 р. 

1940 р.  

  

688  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про здачу з 

аукціону підряду на доставку 

сирен для намісництва. 

1939 р.   

689  Заява священика передмістя 

м. Чернівці Роша-Стинка 

Фарташа Захарія про 

проведення водопроводу для 

забезпечення населення 

передмістя водою. 

1939 р.   

690  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

господарські потреби 

судових установ. 

1939 р. 

1940 р.  

  

691  Документи (відомості, 

доповідні записки, 

листування) про витрату 

коштів на господарські 

потреби Дорохойського 

повітового трибуналу. 

1939 р. 

1940 р.  

  

692  Акти та листування з 

Міністерством закордонних 

справ про надання відомостей 

щодо передачі у власність 

адміністративних органів та 

продаж приватним особам 

пожежних автомобілів та 

вантажівок, що залишились 

від польських біженців. 

1939 р. 

1940 р.  

  

                      1940 рік        

693  Звіт адміністративного 

відділу намісництва про 

настрій населення 

Сучавського округу та 

1940 р.   
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діяльність політичних партій 

на Буковині за 1939-1940 рр. 

694  Рапорт про діяльність 

секретарів фашистських 

організацій „Фронтул 

ренаштерн націонале” по 

Сучавському повіту за 

березень 1940 р. Відомості на 

виплату зарплати та 

відрядних секретарям даних 

організацій. 

1940 р.   

695  Список мешканців м. Хотин 

членів фашистської 

організації „Фронтул 

ренаштерн націонале”. 

1940 р.   

696  Заяви службовців 

Міністерства національної 

економіки Сотняка 

Олександра, Попеску 

Олександра та Настасі 

Артемія про зарахування їх в 

члени фашистської 

організації „Фронтул 

ренаштерн націонале” при 

намісництві. 

1940 р.   

697  Документи (листування, 

заяви, списки) про 

проведення підписки 

службовцями примарій комун 

на військову позику. 

1940 р.   

698  Список службовців 

намісництва з зазначенням 

розміру грошової суми 

підписаної ними на військову 

позику. 

1940 р.   

699  Список службовців примарії 

м. Герца, які підписалися на 

військову позику. 

1940 р.   

700  Акт підписки службовців 

префектури Дорохойського 

повіту на військову позику. 

1940 р.   
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701  Листування зі штабом 4-ї 

армії про розповсюдження 

намісництвом квитків на 

вечір влаштований в 

офіцерському домі м. Ясси в 

фонд військової позики. 

1940 р.   

702  Постанова Міністерства 

внутрішніх справ про 

організацію курсів з 

протиповітряної оборони при 

префектурах повітів. 

Відомості на виплату 

зарплати викладачам курсів 

при Сторожинецькій 

префектурі. 

1940 р.   

703  Звіт префекта Сучавського 

повіту про адміністративний, 

економічний, фінансовий та 

культурний стан повіту за 

1939-1940 р. 

1940 р.   

704  Рапорт Чернівецького філіалу 

банку „Націонала о 

Роминієй” про економічний 

стан Сучавського округу за 

1939-1940 р. 

1940 р.   

705  Програма будівельних робіт 

примарії м. Ватра-Дорней на 

1940-1941 рр. Документи 

(відомості, доповідні записка, 

листування) про надання 

примарією позики для 

здійснення програми робіт. 

1940 р.   

706  Доповідна записка адвоката 

юридичного відділу 

намісництва за запитом 

примарії м. Чернівці про 

можливість оформлення 

передачі земельних ділянок у 

власність товариств „Стража 

цері” та „ Вітеті Нямулуй”. 

1940 р.   

707  Документи (повідомлення, 1940 р.   
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заява, доповідні записки) про 

видачу дозволів мешканцям 

комун Сторожинець та Сату-

Маре Ленів Карлу та 

Блекінгер Фердинанду на 

продаж земельних ділянок. 

708  Документи (рішення, 

доповідні записки, 

листування) про анулювання 

дозволу на продаж земельної 

ділянки виданої мешканцю     

м. Кимпулунг Миндрилу 

Козьмі. 

1940 р.   

709  Перелік інспекторатів при 

намісництві з зазначенням 

прізвищ начальників. 

1940 р.   

710  Рапорт префекта 

Сторожинецького повіту про 

діяльність префектури за 

січень 1940 р. 

1940 р.   

711  Рапорт генерального 

адміністративного інспектора 

про результати перевірки 

комун Хотинського повіту. 

1940 р.   

712  Доповідна записка 

генерального 

адміністративного інспектора 

про результати перевірки 

діяльності префектури 

Дорохойського повіту. 

1940 р.   

713  Доповідна записка 

генерального 

адміністративного 

інспекторату про 

розслідування доносу 

мешканця комуни Ватра-

Дорней Матея Іона щодо 

недоліків в діяльності 

службовців примарії. 

1940 р.   

714  Інструкції Міністерства 

внутрішніх справ на 

1940 р. 
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складання бюджетів 

намісництв та відділів 

примарій адміністрації 

пасовищ на 1940-1941 рр. 

715  Рішення королівського 

намісника про затвердження 

бюджету намісництва на 

1940-1941 рр. 

1940 р.   

716  Бюджет королівського 

намісництва на 1940-1941 рр. 

1940 р.   

717  Справа про затвердження 

бюджету примарії м. Ватра-

Дорней на 1940-1941 рр. 

1940 р. 

 

  

718  Рішення королівського 

намісника та примаря            

м. Сучава про затвердження 

бюджету примарії на            

1940-1941 рр. 

1940 р.   

719  Рішення королівського 

намісника про затвердження 

змін до бюджету                          

м. Кимпулунг, комунальної 

бійні та ощадної каси на 

1940-1941 рр.  

1940 р.   

720  Вказівки Міністерства 

охорони здоров’я про 

внесення в бюджет примарій 

комун коштів 

бальнеологічного фонду. 

Рапорти префектів повітів 

про наявність в комунах 

заводів з виробництва 

вуглекислого газу. 

9 січня 

1940 р. 

16 квітня 

1940 р. 

21  

721  Фінансові звіти примарії              

м. Радауць за грудень 1939 р. 

та лютий   1940 р. 

1940 р.   

722  Звіт про надходження та 

витрати коштів примарією      

м. Кимпулунг за лютий               

1940 р. 

1940 р.   

723  Звіт Чернівецької фінансової 1940 р.   
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адміністрації про 

надходження коштів за 

період з 1 квітня 1939 р. по 29 

лютого 1940 р. 

724  Звіт Сучавської фінансової 

адміністрації про 

надходження коштів за січень 

та квітень 1940 р. 

1940 р.   

725  Звіт Дорохойської фінансової 

адміністрації про 

надходження коштів за 

період з 1 квітня 1939 р. по 31 

січня 1940 р. 

1940 р.   

726  Звіт про надходження та 

витрати коштів Радауцької 

фінансової адміністрації за 

квітень 1940 р. 

1940 р.   

727  Звіт про надходження та 

витрату коштів Дорохойської 

фінансової адміністрації за 

лютий 1940 р. 

1940 р.   

728  Щомісячні відомості 

Чернівецької, 

Кимпулунгської та 

Дорохойської фінансової 

адміністрацій про 

надходження та витрату 

коштів по бюджету 

намісництва за 2-й квартал   

1940 р. 

1940 р. 

 

  

729  Місячні відомості 

Чернівецької фінансової 

адміністрації про 

надходження штрафів від 

допризовників. 

1940 р.   

730  Документи (акт, рапорт, 

листування) про перевірку 

фінансової діяльності 

колишнього префекта 

Хотинського повіту 

Флореску Маріна. 

1940 р.   
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731  Правила стягнення 

прибуткових та комунальних 

податків переданих 

примарією м. Чернівці. 

1940 р.   

732  Листування з податковим 

відділом комуни Зворшитя 

про розгляд заяви мешканця 

Барбошелу Георгія щодо 

звільнення його від сплати 

податків за користування 

повітовими дорогами в 

зв’язку з добровільним 

вступом його сина в 

румунську армію. 

1940 р.   

733  Вказівка Міністерства 

внутрішніх справ про 

погашення 

адміністративними органами 

боргів пов’язаних з 

переписом населення 

проведеним в 1940 р. 

1940 р.   

734  Документи (договір, 

фінансовий звіт, листування) 

про клопотання 

представників електростанції 

в м. Сирет щодо розгляду 

грошового конфлікту з 

примарією міста. 

1940 р.   

735  Інструкція та директивна 

вказівка Міністерства 

фінансів про видачу дозволів 

на ведення торгівлі з 

закордонними фірмами. 

1940 р.   

736  Протоколи засідань відділів 

намісництва та префектури 

Кимпулунського повіту про 

боротьбу зі спекуляцією. 

8 лютого 

1940 р. 

10 липня 

1940 р. 

42  

737  Документи (рішення, 

кошторис витрат, доповідні 

записки) про здачу з аукціону 

підрядів на доставку гравію 

1940 р.   
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та щебеню для мощення 

повітових доріг. 

738  Документи (план, кошторис 

витрат, доповідні записки) 

про доставку щебеню для 

мощення повітових доріг 

Дорна-Кадрень, Пояна-Негу 

та Шарул-Дорней-Нягра-

Шарулуй. 

1940 р.   

739  Документи (рішення, 

доповідна записка, кошторис 

витрат) про здачу з аукціону 

підряду на доставку щебеню 

для мощення повітової 

дороги Бридень-Вашківці. 

1940 р.   

740  Документи (план, доповідна 

записка, кошторис витрат) 

про здачу з аукціону підряду 

на доставку щебеню для 

мощення повітової дороги 

Пожорита-Сулиця. 

1940 р.   

741  Документи (план, доповідна 

записка, кошторис витрат) 

про здачу з аукціону підряду 

на доставку щебеню для 

мощення повітової дороги 

Дорохой-Савень. 

1940 р.   

742  Документи (план, доповідна 

записка, кошторис витрат) 

про здачу з аукціону підряду 

на доставку щебеню для 

мощення повітової дороги 

Михайлень-Турятка-

Тирнаука. 

1940 р.   

743  Документи (рішення, 

доповідна записка, кошторис 

витрат) про здачу з аукціону 

підряду на доставку гравію 

для мощення повітової 

дороги Манолса-Ганешть-

Динджень. 

1940 р.   
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744  Документи (рішення, 

доповідна записка, кошторис 

витрат) про здачу з аукціону 

підряду на доставку гравію 

для мощення повітових доріг 

Гура-Гуморулуй-Пояна-

Микуль та Капу-Кимпулуй-

Валя-Сяка. 

1940 р.   

745  Документи (рішення, 

доповідна записка, кошторис 

витрат) про здачу з аукціону 

підряду на доставку гравію 

для мощення повітової 

дороги Сирет-Синауць-

Тарашень. 

1940 р.   

746  Документи (рішення, 

доповідна записка, кошторис 

витрат) про здачу з аукціону 

підряду на доставку гравію 

для мощення повітової 

дороги Дорохой-Савень. 

1940 р.   

747  Документи (рішення, 

доповідна записка, кошторис 

витрат) про здачу з аукціону 

підряду на доставку гравію 

для мощення повітової 

дороги Барбешть-Станешть-

Жадова. 

1940 р.   

748  Документи (рішення, 

доповідна записка, кошторис 

витрат) про здачу з аукціону 

підряду на доставку гравію 

для мощення повітових доріг 

на території 

Кимпулунгського повіту. 

1940 р.   

749  Документи (рішення, 

доповідна записка, кошторис 

витрат) про здачу з аукціону 

підряду на доставку гравію 

для мощення повітової 

дороги Садгора-Чернаука-

1940 р.   
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Добронауць. 

750  Документи (рішення, 

доповідна записка, кошторис 

витрат) про здачу з аукціону 

підряду на доставку гравію 

для мощення повітової 

дороги Шипенець-Ошехліб-

Іванкауць. 

1940 р.   

751  Документи (рішення, 

доповідна записка, кошторис 

витрат) про здачу з аукціону 

підряду на доставку гравію 

для мощення повітових доріг 

Лужень-Шипенець та 

Лужень-Винтилявка-Валева.   

1940 р. 

 

  

752  Документи (рішення, 

доповідна записка, кошторис 

витрат) про здачу з аукціону 

підряду на доставку гравію 

для мощення повітових доріг 

Козмень-Ошехліб-

Неполокауць та Козмень-

Валева. 

1940 р.   

753  Документи (рішення, 

доповідна записка, кошторис 

витрат) про здачу з аукціону 

підряду на доставку гравію 

для мощення повітової 

дороги Сулиця-Недобауць. 

1940 р.   

754  Акти та оголошення про 

майбутні аукціони на здачу 

підрядів для доставки 

щебеню для мощення 

повітових доріг. 

1940 р.   

755  Акти та оголошення про 

майбутні аукціони на здачу 

підрядів для доставки 

щебеню для мощення 

повітових доріг. 

1940 р.   

756  Документи (рішення, план, 

кошторис витрат, доповідні 

1940 р.   
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записки) про доставку 

щебеню для мощення 

повітової дороги Пожорита-

Сулиця. 

757  Документи (рішення, план, 

кошторис витрат, доповідні 

записки) про доставку 

щебеню для мощення 

повітової дороги Сулиця-

Недобауць. 

1940 р.   

758  Підзвітні документи про 

витрату коштів на вивіз 

щебеню на шосейну дорогу 

Петрауць-Корчешть. 

1940 р.   

759  Підзвітні документи про 

витрату коштів на придбання 

гравію для ремонту повітової 

дороги Чернівці-Кучурул-

Мік-Заставна-Кадобешть. 

1940 р.   

760  Документи (рішення, план, 

кошторис витрат) про здачу з 

аукціону підряду на 

проведення ремонту 

повітової дороги Сулиця-

Недобауць. 

1940 р.   

761  Договір та доповідна записка 

шефа економічного відділу 

намісництва про проведення 

аукціону на здачу в оренду 

підрядів на проведення робіт 

по благоустрою повітової 

дороги Мамалига-Хотин-

Атаки. 

1940 р.   

762  Документи (рішення, 

Доповідні записки, 

кошторис) про будівництво 

та ремонт мостів, шосейних 

доріг та будівель. 

1940 р.   

763  Документи (акти, доповідні 

записки, кошторис витрат) 

про здачу з аукціону підрядів 

1940 р.   
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на будівництво та ремонт 

повітових доріг, мостів та 

телефонних мереж. 

764  Знято з обліку згідно акту від 

7.03.1985 р. 

   

765  Знято з обліку згідно акту від 

7.03.1985 р. 

   

766  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

будівництво та ремонт 

повітових доріг і мостів. 

1940 р.   

767  Документи (рішення, 

доповідні записки, кошторис 

витрат) про витрату коштів 

на проведення ремонту 

мостів та повітових доріг. 

1940 р.   

768  Документи (кошторис, акти, 

доповідні записки, 

листування) про проведення 

робіт з укріплення доріг та 

мостів в комунах 

Сучавського округу.  

1940 р.   

769  Документи (доповідна 

записка, рішення, кошторис) 

про  виділення коштів на 

будівництво мосту через 

річку Садеу на повітовій 

дорозі Виковул-де-Сус-

Селетин-Бряза. 

1940 р.   

770  Документи (рішення, акт, 

кошторис витрат) про здачу з 

аукціону підряду на 

будівництво мосту на 

повітовій дорозі Маноляса-

Ганешть-Динджень. 

1940 р.   

771  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

будівництво мостів на 

повітовій дорозі Сирет-

Тарашень. 

1940 р.   

772  Документи (рішення, план, 1940 р.   
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кошторис витрат) про 

витрату префектурою 

Дорохойського повіту 

грошового авансу отриманого 

для будівництва мосту на 

повітовій дорозі Маноляса-

Ганешть-Динджень. 

773  Документи (постанова, 

доповідна записка, кошторис 

витрат) про витрату коштів 

на ремонт мостів на території 

Хотинського повіту. 

1940 р.   

774  Документи (рішення, акт, 

кошторис витрат) про здачу з 

аукціону підряду на ремонт 

мосту через річку Когирлик 

на повітовій дорозі Дорохой-

Герца. 

1940 р.   

775  Документи (рішення, акт, 

кошторис витрат) про здачу з 

аукціону підряду на ремонт 

мосту на повітовій дорозі 

Вашкауць-Зелениу-Глиниця. 

1940 р.   

776  Документи (рішення, акт, 

кошторис витрат) про здачу з 

аукціону підряду на ремонт 

мосту на річці Прут в районі 

комуни Глиниця. 

1940 р.   

777  Документи (рішення, акт, 

кошторис витрат) про здачу з 

аукціону підряду на ремонт 

мосту на повітовій дорозі 

Думбрава-Роша-Сучавень-

Банила. 

1940 р.   

778  Справа про здачу з аукціону 

підрядів на проведення робіт 

з ремонту мосту на повітовій 

дорозі Вашкауць-Міліє-

Вижниця. 

1940 р.   

779  Кошторис та рішення 

королівського намісника про 

1940 р.   
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витрату коштів на ремонт 

мосту на повітовій дорозі 

Думбрава-Роша-Сучавень-

Банила на Сиреті. 

780  Кошторис та рішення 

королівського намісника про 

витрату коштів на ремонт 

мостів на повітових дорогах 

Петрауць-Чудей та 

Вашкауць-Міліє-Вижниця. 

1940 р.   

781  Підзвітні документи про 

витрату коштів на ремонт 

мостів на повітовій дорозі 

Чернівці-Кучурул-Маре. 

1940 р.   

782  Документи (постанова, 

доповідна записка, кошторис 

витрат коштів) про ремонт 

мосту на повітовій дорозі 

Пожорита-Бряза-Молдова-

Сулиця.  

1940 р.   

783  Документи (постанова, 

доповідна записка, кошторис 

витрат коштів) про ремонт 

мосту на повітовій дорозі 

Козьмін-Остриця. 

1940 р.   

784  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

реконструкцію та ремонт 

мостів на повітових дорогах 

округу.  

1940 р.   

785  Акти прийому робіт по 

реконструкції мостів на річці 

Путила на повітовій дорозі 

Вижниця-Плоска. 

1940 р.   

786  Документи (план, доповідна 

записка, кошторис витрат) 

про будівництво та ремонт 

льодорізів мосту через річку 

Прут на повітовій дорозі 

Козмень-Дубауць. 

1940 р.   

787  Документи (план, рішення, 1940 р.   
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кошторис витрат, доповідна 

записка) про здачу з аукціону 

підряду на ремонт льодорізів 

мосту на річці Прут в районі 

комуни Глиниця. 

788  Постанова Міністерства 

внутрішніх справ на 

складання та затвердження 

проектів та кошторисів 

витрат на будівельні роботи, 

доповідна записка 

генерального 

адміністративного інспектора 

по цьому питанню. 

1940 р.   

789  Списки службовців 

намісництва з зазначенням 

коштів стягнутих з їхньої 

зарплати для ощадної каси та 

на придбання протигазів. 

1940 р.   

790  Графік чергувань друкарок 

намісництва на січень 1940 р. 

1940 р.   

791  Рішення королівського 

намісника про призначення 

службовця Стана Костянтина 

секретарем школи, нотарем 

при намісництві, 

встановлення розмірів 

зарплати службовцям 

Томовичу Ігорю, Томоруг 

Василю та Патан Аглае за 

виконання робіт в відділі 

цензури. 

1940 р.   

792  Контрольні роботи 

службовців, що проходять 

курси з протиповітряної 

оборони. 

1940 р.   

793  Документи (рішення, 

кваліфікаційні листи, 

доповідні записки) про 

призначення, переміщення, 

накладення дисциплінарних 

1940 р.   
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стягнень на службовців 

адміністративних органів. 

794  Штатний розпис 

адміністративних органів 

намісництва на 1940-1941 рр. 

1940 р. 

 

  

795  Список службовців 

префектури Чернівецького 

повіту з зазначенням їхнього 

сімейного стану. 

1940 р.   

796  Документи (рішення, 

відомості, видаткові ордери) 

на виплату зарплати та 

відрядних службовцям 

намісництва. 

1940 р.   

797  Документи (рішення, 

відомості, видаткові ордери) 

на виплату зарплати та 

відрядних службовцям 

намісництва. 

1940 р.   

798  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

намісництва та префектур. 

1940 р.   

799  Відомості на виплату 

відрядних членам відділу по 

боротьбі зі спекуляцією за 

участь в засіданнях відділу.  

1940 р.   

800  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцю 

намісництва Никифору 

Модесту в зв’язку з 

відвідинами Сучавського 

округу викладачем 

університету в м. Нью-Йорк 

Утон Кларком. 

1940 р.   

801  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних шефу фінансового 

відділу намісництва Мога 

Мовилу. 

1940 р.   
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802  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцю 

намісництва Григоряну 

Аркадію. 

1940 р.   

803  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

намісництва та префектури 

Кимпулунгського повіту. 

1940 р.   

804  Документи (відомості, 

доповідні записки, видаткові 

ордери) на виплату відрядних 

службовцям префектури 

Хотинського повіту. 

1940 р.   

805  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

технічного відділу 

префектури Хотинського 

повіту. 

1940 р.   

806  Відомості та видаткові 

ордери на виплату зарплати 

та відрядних службовцям 

префектури Дорохойського 

повіту за лютий 1940 р. 

1940 р.   

807  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних префекту 

Кимпулунгського повіту 

Сімулеску К. 

1940 р.   

808  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

префектури Кимпулунгського 

повіту. 

1940 р.   

809  Видаткові ордери на виплату 

зарплати та відрядних 

службовцям префектури та 

претур Кимпулунгського 

повіту. 

1940 р.   
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810  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних префекту 

Сучавського повіту 

Константинеску Трояну. 

1940 р.   

811  Видаткові ордери на виплату 

відрядних службовцям 

префектури Сучавського 

повіту та офіцерам 

жандармського легіону в       

м. Сучава. 

1940 р.   

812  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям 

технічного відділу 

префектури Сучавського 

повіту. 

1940 р.   

813  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцю 

префектури Сучавського 

повіту Бачіу Трояну. 

1940 р.   

814  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцю 

префектури Радауцького 

повіту Дуган Валеріану. 

1940 р.   

815  Документи (доповідні 

записки, відомості, видаткові 

ордери) про виплату зарплати 

та відрядних службовцям 

префектур повітів округу 

Сучава. 

1940 р.   

816  Листування з префектурою 

Кимпулунгського повіту про 

видачу дозволу на виплату 

зарплати водію Лідя Юлію, 

прийнятого на роботу на 

період відсутності водія 

префектури, мобілізованого 

на військову перепідготовку. 

1940 р.   
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817  Документи (рішення, 

доповідні записки, відомості, 

видаткові ордери) про 

виплату відрядних 

службовцям 

адміністративних органів. 

1940 р.   

818  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

офіцерам жандармських 

полків за квітень 1940 р. 

1940 р.   

819  Відомості та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

службовцям жандармського 

легіону, префектури та 

претур Радауцького повіту. 

1940 р.   

820  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних комісарам поліції 

м. Сучава в зв’язку з 

відвідуванням курсів з 

протиповітряної оборони. 

1940 р.   

821  Документи (доповідні 

записки, відомості, видаткові 

ордери) на виплату відрядних 

жандармам за проходження 

при намісництві курсів з 

протиповітряної оборони. 

1940 р.   

822  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

відрядних комісару поліції 

комуни Козмень  Теодореску 

Теодору для проходження 

курсів з протиповітряної 

оборони. 

1940 р.   

823  Відомість та видаткові 

ордери на виплату відрядних 

агенту поліції Лучину 

Володимиру та службовцям 

Лумічану Дмитру і Марунту 

Теофілу. 

1940 р.   

824  Відомості на виплату 1940 р.   
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відрядних шефу поліції            

м. Хотин Матика Василю та 

офіцерам Сторожинецького 

жандармського легіону 

Берзеску Георгію і Балану 

Іоану. 

825  Документи (доповідні 

записки, заяви, видаткові 

ордери) про надання 

матеріальної допомоги 

службовцям намісництва. 

1940 р.   

826  Документи (доповідні 

записки, заяви, видаткові 

ордери) про надання 

матеріальної допомоги 

службовцям намісництва. 

1940 р.   

827  Документи (доповідні 

записки, заяви, видаткові 

ордери) про надання 

матеріальної допомоги 

службовцям 

адміністративних органів. 

1940 р.   

828  Доповідні записки шефа 

фінансового відділу 

намісництва та видаткові 

ордери на виплату 

матеріальної допомоги 

державним службовцям та 

нужденним мешканцям 

комун. 

1940 р.   

829  Документи (доповідні 

записки, заяви, видаткові 

ордери) про надання 

матеріальної допомоги 

службовцям Дорохойської 

поліції, Чернівецькій 

адміністративній та 

фінансовій адміністраціям. 

1940 р.   

830  Заява вдови Першої Світової 

війни Гнідей Катерини та 

службовця намісництва 

1940 р.   
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мобілізованого на військову 

перепідготовку Варзару 

Еуджена про надання їм 

матеріальної допомоги. 

831  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

матеріальної допомоги 

мобілізованим в румунську 

армію та їхнім сім’ям. 

1940 р.   

832  Документи (доповідні 

записки, заяви, видаткові 

ордери) про видачу 

матеріальної допомоги 

мобілізованим в румунську 

армію та їхнім сім’ям. 

1940 р.   

833  Документи (доповідні 

записки, заяви, видаткові 

ордери) про видачу 

матеріальної допомоги 

мобілізованим в румунську 

армію та їхнім сім’ям. 

1940 р.   

834  Підзвітні документи про 

витрату коштів для надання 

матеріальної допомоги сім’ям 

мобілізованих в румунську 

армію. 

1940 р.   

835  Документи (доповідні 

записки, рішення, списки) 

про видачу префектурою 

Сторожинецького повіту 

матеріальної допомоги 

мобілізованим в румунську 

армію та їхнім сім’ям. 

1940 р.   

836  Документи (доповідні 

записки, рішення, списки) 

про видачу префектурою 

Кимпулунгського повіту 

матеріальної допомоги 

мобілізованим в румунську 

армію та їхнім сім’ям. 

1940 р.   

837  Підзвітні документи 1940 р.   
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префектури 

Сторожинецького повіту про 

розслідування отриманої 

субсидії для надання 

допомоги мобілізованим в 

румунську армію. 

838  Підписні листи на збір 

пожертв для надання 

допомоги малозабезпеченим 

сім’ям мобілізованих в 

румунську армію. 

1940 р.   

839  Документи (списки, акти, 

листування) про 

розподілення кукурудзи 

сім’ям мобілізованих в 

румунську армію по комунам 

Чернівецького повіту. 

1940 р.   

840  Документи (доповідні 

записки, листування, 

видаткові ордери) про видачу 

префектурам коштів для 

погашення вартості 

кукурудзи отриманої від 

федерації кооперативних 

товариств „Дорохой” для 

розподілення її сім’ям 

мобілізованих в румунську 

армію. 

1940 р.   

841  Відомості префектури 

Сучавського округу про 

кількість коштів необхідних 

для надання матеріальної 

допомоги сім’ям 

мобілізованих в румунську 

армію за червень 1940 р. 

1940 р.   

842  Підзвітні документи про 

витрату коштів префектурою 

Хотинського повіту на 

перевезення обмундирування 

для мобілізованих в 

румунську армію. 

1940 р.   
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843  Списки мобілізованих в 

румунську армію по м. Хотин 

на отримання палива. 

1940 р.   

844  Документи (доповідні 

записки, заяви, видаткові 

ордери) про видачу 

матеріальної допомоги 

студентам та учням.. 

1940 р.   

845  Документи (доповідні 

записки, заяви, видаткові 

ордери) про видачу 

матеріальної допомоги 

студентам та учням.. 

1940 р.   

846  Документи (доповідні 

записки, заяви, видаткові 

ордери) про видачу 

матеріальної допомоги 

студентам та учням.. 

1940 р.   

847  Документи (доповідні 

записки, заяви, видаткові 

ордери) про видачу 

матеріальної допомоги 

студентам та учням.. 

1940 р.   

848  Підзвітні документи 

префектури Кимпулунгського 

повіту про витрату коштів 

для надання матеріальної 

допомоги мешканцям комуни 

Дорна-Кандрень, які 

постраждали від паводків. 

1940 р.   

849  Справа про видачу 

матеріальної допомоги 

мешканцю комуни Чагор 

Деліцою Дмитру на 

будівництво будинку. 

1940 р.   

850  Справа про видачу субсидій 

спортивній комісії 

мотоциклістів Бессарабії при 

товаристві „Стража цері” для 

організації рейду у Францію. 

1940 р.   

851  Листування з 1940 р.   
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адміністративними органами 

про виплату ними субсидій 

для утримання аеропортів та 

проведення робіт з 

протиповітряної оборони. 

852  Документи (рішення, 

доповідні записки, видаткові 

ордери) про видачу 

префектурам субсидій для 

утримання літературних, 

музичних та спортивних 

установ. 

1940 р.   

853  Документи (рішення, 

доповідні записки, видаткові 

ордери) про видачу субсидій 

музею „Карол II”, школам та 

клубам. 

1940 р.   

854  Доповідні записки шефа 

фінансового відділу 

намісництва та видаткові 

ордери на виплату субсидій 

редакторам газет та 

журналістам. 

1940 р.   

855  Циркуляр Міністерства 

фінансів про класифікацію 

млинів. 

1940 р.   

856  Постанова про затвердження 

витрати коштів виданих 

префектурі Хотинського 

повіту на утримання 

шкільних їдалень. 

1940 р.   

857  Кошторис витрат коштів на 

будівництво клубу, 

кооперації та лікарні в комуні 

Рогожешть Чернівецького 

повіту. 

1940 р.   

858  Документи (договір, 

доповідна записка, 

листування) про 

встановлення телефонного 

зв’язку між претурою Гура-

1940 р.   
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Гуморулуй та комунами 

Капу-Кимпулуй, Валя-Сяка, 

Палтіноаса та Воронець. 

859  Документ (рішення, 

відомості, договір) про 

оренду приміщень для 

державних установ. 

1940 р.   

860  Документи (рішення, 

доповідні записки, видаткові 

ордери) про видачу 

префектурам Дорохойського 

та Сторожинецького повітів 

коштів для ремонту 

державних приміщень та 

утримання садів. 

1940 р. 

 

  

861  Документи (план, доповідна 

записка, кошторис витрат) 

про здачу з аукціону підряду 

на проведення ремонту 

будівлі префектури 

Дорохойського повіту. 

1940 р.   

862  Підзвітні документи про 

витрату коштів на виплату 

квартирної плати за оренду 

приміщення префектурою 

волості Флондорень. 

1940 р.   

863  Документи (рішення, 

кошторис витрат, доповідна 

записка) про здачу з аукціону 

підряду на постачання 

намісництва паливом. 

1940 р.   

864  Документи (доповідна 

записка, листування, 

рішення) про здачу з 

аукціону підрядів на 

постачання префектури 

Дорохойського повіту 

паливом. 

1940 р.   

865  Листування з префектурою 

Сторожинецького повіту про 

збільшення суми виплат 

1940 р.   
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Григореску Еллі за 

постачання примарії комуни 

Вашкауць електроенергії. 

866  Підзвітні документи про 

витрату коштів на освітлення 

префектури Хотинського 

повіту. 

1940 р.   

867  Документи (рішення, 

доповідні записки, видаткові 

ордери) про витрату коштів 

для придбання медикаментів 

та інструментів для 

ветеринарно-зоотехнічного 

інспекторату м. Чернівці. 

1940 р.   

868  Підзвітні документи 

санітарно-ветеринарного 

відділу префектури 

Сучавського та 

Дорохойського повітів про 

витрату коштів отриманих від 

намісництва на придбання 

медикаментів. 

1940 р.   

869  Підзвітні документи 

Чернівецької префектури про 

витрату коштів на 

завантаження компресора та 

причіпного вагону. 

1940 р.   

870  Листування з редакцією 

журналу „Конференца” в                 

м. Бухарест про виписку 

намісництвом 

вищезазначеного журналу. 

1940 р.   

871  Повідомлення Міністерства 

внутрішніх справ про 

врегулювання заборгованості 

примарій за виписку журналу 

„Альбіна”. Перелік комун з 

зазначенням заборгованості. 

1940 р.   

872  Листування з префектурами 

Кимпулунгського та 

Хотинського повітів про 

1940 р.   
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сплату заборгованості за 

телефонні переговори 

префектур, претур та 

шкільного ревізорату. 

873  Підзвітні документи про 

витрату коштів на 

канцелярські потреби. 

1940 р.   

874  Листування з префектурою 

Сторожинецького повіту та 

примарією м. Чернівці про 

опублікування інформації 

щодо майбутніх аукціонів в 

офіційному віснику 

намісництва „Моніторул 

офіціал”. 

1940 р.   

 

       

До опису внесено            874     (вісімсот сімдесят чотири)         справи 
                                                                                              (числом і словами)  

з №   1  по №  874 , у тому числі: 

 

літерні №№ 180 а, 180 б, 180 в, 180 г, 180 д, 180 е, 180 ж, 627 б; 

                                                         

вибули №№ 764, 765. 

          

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

  

„___”_________ 201_ р. 

 

 

 

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання ЕПК 

Державного архіву  

Чернівецької області 

_________ № _____ 
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