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Україна 
Чернівецька обласна державна 

адміністрація 
 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ          

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

вул. Стасюка, 20А, м.Чернівці, 58029 

тел. (0372) 57-36-77, тел/факс 57-86-54 

E-mail: chernivtsiarhiv@gmail.com 

Web: http://cv.archives.gov.ua 

             Код  ЄДРПОУ № 03494540 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор державного архіву 

Чернівецької області  

Д.Д.Жмундуляк 

«     » __________ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фонд № Ф – 30 

 Опис № 3 

 справ постійного зберігання 

 за 1921 – 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 

                      1921 рік        

1  Донесення таємних агентів 

відділу сигуранци про події 

на території їхньої діяльності. 

1921 р.   

                      1924 рік        

2  Список членів сіоністського 

товариства „Мізрахі” в         

м. Чернівці. 

не раніше 

1918 р. 

не пізніше 

1924 р. 

  

mailto:chernivtsiarhiv@gmail.com
http://cv.archives.gov.ua/
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                      1926 рік        

3               Справа про видачу 

закордонного паспорта 

польському підданому Гомті                 

Максиміліану. 

1926 р. 

1932 р. 

  

                      1928 рік        

4  Слідчі матеріали про розгляд 

справи з хабарництва  в    

сільськогосподарській раді   

м. Чернівці службовцем 

Козьмук Є. при передачі          

земельних ділянок 

колоністам. 

1928 р.   

                      1929 рік        

5  Документи (заяви, 

повідомлення, листування) 

про     спостереження за 

діяльністю іноземних 

підданих, які    проживають 

на території    Чернівецького 

повіту.  

1924 р. 

1937 р. 

  

                      1930 рік        

6  Журнал Реєстрації вихідних 

документів. 

1930 р.   

                      1931 рік        

7  Рапорт директору 2-го 

Міністерського директорату          

м. Чернівці про 

спостереження за ходом 

конференції, що проводять 

члени кузистської партії в м. 

Сучава. 

1931 р.   

8  Щоденний інформаційний 

бюлетень про настрій          

населення комун повітів          

Буковини. 

1931 р.                                      

 9  Справа про розгляд заяви    

іноземної підданої Маринчук 

Катерини щодо видачі їй     

дозволу на проживання на 

території Чернівецького      

1928 р. 

1931 р. 
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повіту. 

                      1932 рік        

10  Відомості про кількість осіб, 

що повернулись з 

Чехословаччини, Польщі, 

Австрії та Америки в 1932 р. 

1932 р.   

                      1937 рік        

11  Статут єврейського              

робітничого товариства     

„Поале Зіон”. 

1937 р. 

1939 р. 

  

                      1939 рік        

12  Документи (заяви, рапорт, 

відношення) про визнання 

прав на румунське             

громадянство за мешканцями 

комун повітів Буковини. 

1939 р.   

13  Справа про спостереження за 

мешканцем комуни Ропча 

Сторожинецького повіту    

Акселрадом Іоселом. 

1939 р.   

14  Справа про спостереження за 

болгарською підданою 

Варсанову Естерою. 

1924 р.   

15  Справа про спостереження за 

канадською підданою Герфі 

Іцваною. 

1930 р. 

1938 р. 

  

16  Справа про спостереження за 

австрійською підданою       

Зінгар Гелоною. 

1924 р. 

1928 р. 

  

17  Справа про спостереження за 

польською підданою Карпюк 

Катериною, що проживає не 

території Сторожинецького 

повіту. 

1939 р.   

18  Справа про спостереження за 

польською підданою            

Качаровською Лідією, що 

проживає в м. Чернівці. 

1929 р. 

1933 р. 

  

19  Анкети на Некитин Агату 

Азарівну, яка проживає в     

1930 р.   
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м. Чернівці. 

20  Справа про спостереження за 

канадським підданим Нарр 

Томашем. 

1928 р. 

1930 р. 

  

21  Справа про спостереження за 

польським підданим 

Попивнюк Романом, що 

проживає на території 

Буковини. 

1929 р. 

1938 р. 

  

22  Справа про спостереження за 

чехословацькою підданою 

Файнер Геленою. 

1924 р.   

23  Справа про спостереження за 

підданим США Франк Репка, 

що проживає на території 

Буковини. 

1932 р.   

24  Справа про спостереження за 

австрійською підданою     

Фурмер Ольгою. 

1930 р.   

25  Справа про спостереження за 

польським підданим Хміл 

Леоном, що проживає на    

території Буковини. 

1927 р. 

1930 р. 

  

26  Справа про спостереження за 

польським підданим           

Ярчевським Маргелеєм. 

1924 р. 

1925 р. 

  

                      1927 рік        

27 210 Відомості на виплату          

зарплати службовцям          

інспекторату поліції за     

1927 р. 

1927 р.   

                      1928 рік        

28 216 Донос агентів поліції про хід 

зібрань та засідань               

єврейських товариств в        

м. Чернівці, та про поїздку 

студентів в м. Бухарест на   

зібрання членів цих              

товариств. 

1928 р.   

29 219 Відношення поліції               1928 р.   
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м. Гура-Гуморулуй про     

укомплектування штату. 

30 223 Список службовців поліції, 

що закінчили поліцейську 

школу. 

1928 р.   

                      1931 рік        

31 236, 

234 

Листівки та звернення 

Виконавчого Бюро 

Інтернаціоналу профспілок, 

ЦК та Буковинського 

обласного комітету 

румунської компартії та 

МОПР-а Румунії до            

трудящих про боротьбу     

проти реакційного                

законодавства, фашизму та 

імперіалістичної війни, проти 

терору румунського уряду та 

за звільнення політв’язнів.   

1931 р.   

32 237, 

245 

Звернення                             

соціал-демократичної         

організації до робітників та 

селян в зв’язку з майбутніми 

виборами в парламент. 

1931 р.   

                      1932 рік        

33 235 Листівки обласного комітету 

румунської компартії про    

боротьбу трудящих проти 

фашизму та імперіалістичної 

війни. 

1932 р.   

                      1933 рік        

34 234 Резолюції Виконавчого      

Комітету Комуністичного   

Інтернаціоналу на доповідь 

товариша Теккерта. 

1933 р.   

35 1 Список членів кузистської 

партії Радауцького повіту. 

1933 р.   

                      1934 рік        

36 232 Брошури та резолюції нарад 

ЦК румунської компартії по 

1934 р.   
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організаційним питанням, 

про зрадницьку діяльність 

соціал-демократичної партії 

Румунії, завдання румунської 

компартії в зв’язку з 

фашизацією Румунії, 

боротьбу з   провокаторами, 

роботу серед трудящих жінок 

та про      Китайську 

революцію. 

37 248 Звернення ЦК Румунської 

компартії до трудящих до дня 

7-го листопада 1934 р.,      

промова товариша 

Мануїльського на 13-му 

пленумі    Виконавчого 

Комуністичного 

Інтернаціоналу. 

1934 р.   

                      1938 рік        

38 1 Справа про спостереження за 

підданою США Зальцберг 

Бетою. 

1938 р.   

39 243 Списки службовців             

обласного інспекторату 

поліції. 

не раніше 

1918 р. 

не пізніше 

1940 р. 

  

40 1 Справа про визнання 

юридичних прав за 

асоціацією     службовців та 

пенсіонерів    м. Сучава. 

  Ф. 

№30, 

оп.2, 

№142 

41  Відомості на виплату         

зарплати, відрядних та       

надбавок службовцям          

інспекторату за 1926 р. 

1926 р.   

                      1938 рік        

42 4076 Особові листки легіонерів. 1938 р. 

7 березня 

1939 р. 

68  

                      1939 рік        

43 166 Листування з генеральною 31 жовтня   
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дирекцією поліції та             

повітовими поліціями         

Буковини про спостереження 

за іноземними підданими, що 

проживають на території    

Буковини. 

1939 р. 

4 квітня 

1943 р. 

                      1940 рік        

44 4046 Листування з генеральною 

дирекцією поліції та            

повітовими поліціями         

Буковини про спостереження 

за діяльністю заборонених 

буржуазних політичних    

партій. 

28 грудня 

1940 р. 

16 жовтня 

1941 р. 

36  

45 204 Листування з генеральною 

дирекцією поліції та 

повітовими поліціями 

Буковини про спостереження 

за діяльністю сіоністських 

організацій та товариств на 

Буковині. 

22 

листопада 

1940 р. 

22 червня 

1941 р. 

54  

46 141 Листування з генеральною 

дирекцією поліції та 

повітовими поліціями 

Буковини про спостереження 

за особами, що підозрюються 

в шпигунстві на користь 

Угорщини та Радянського 

Союзу. 

20 грудня 

1940 р. 

31 березня 

1942 р. 

1153  

47  Вибуло.   оп.№4 

од.зб.

№18б. 

48 165 Листування з генеральною 

дирекцією поліції,                

губернаторством Буковини та 

повітовими поліціями         

Буковини про перевірку     

мешканців, що працювали в 

радянських установах в   

1940-1941 рр., та                  

незадоволення населення    

21 грудня 

1940 р. 

3 листопада 

1941 р. 

938  
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реквізицією транспортних  

засобів. Списки службовців 

поліції. 

49 35 Листування з генеральною 

дирекцією поліції в м. 

Бухарест, губернаторством       

провінції Буковини та 

повітовими поліціями 

Буковини про перевірку 

мешканців, що працювали в 

радянських        установах в 

1940-1941 рр., випадки 

таємного переходу 

румунського кордону та      

діяльність легіонерів. Плани 

міст Сторожинець та         

Вашківці. 

9 жовтня 

1940 р. 

1 лютого 

1942 р. 

1098  

50 153 Листування з генеральною 

дирекцією поліції та 

повітовими поліціями 

південної   Буковини про 

розшук,         перевірку та 

спостереження за особами, 

що таємно      проникли в 

Румунію,          втікачами від 

радянської    влади та 

польськими           біженцями. 

23 грудня 

1940 р. 

1 листопада 

1941 р. 

1099  

51 174 Листування з генеральною 

дирекцією поліції та 

повітовими поліціями 

Буковини, комісією з 

репатріації мешканців в м. 

Бурдужени про репатріацію 

німців, що      втікали від 

радянської влади в 1940 р., та 

перевірку        мешканців, які 

таємно перетнули кордон в 

Румунію в 1940-1941 рр. із 

звільненої території 

Буковини. 

22 

листопада 

1940 р. 

1 лютого 

1942 р. 

372  

52 187 Листування з генеральною 27 грудня 216  
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дирекцією поліції та 

повітовими поліціями 

південної  Буковини та 

прикордонними 

поліцейськими загонами про 

репатріацію угорців в        

Угорщину. Списки              

репатріантів. 

1940 р. 

25 вересня 

1940 р. 

53 4049 Листування з генеральною 

дирекцією поліції та 

повітовими поліціями 

Буковини про спостереження 

за греками, що проживають 

на території Буковини. 

13 

листопада 

1940 р. 

13 березня 

1942 р. 

103  

54 1963 Листування з генеральною 

дирекцією поліції та 

повітовими поліціями 

Буковини про спостереження 

за мешканцями єврейської 

національності. 

30 

листопада 

1940 р. 

24 грудня 

1941 р. 

1082  

55 160 Листування з генеральною 

дирекцією поліції та 

повітовими поліціями 

Буковини про конфіскацію 

заборонених   закордонних 

газет. 

4 жовтня 

1940 р. 

31 березня 

1942 р. 

732  

56 2104 Списки членів                      

залізногвардійської             

організації по повітам 

Буковини. 

30 січня 

1940 р. 

119  

57 4043 Слідча справа на мешканця 

м. Чернівці Петрюка Бориса 

обвинуваченого в зв'язку з 

радянськими 

розвідувальними органами. 

27 липня 

1940 р. 

21 серпня 

1942 р. 

25  

58 2067 Особові листки мешканців 

Чернівецького повіту          

засуджених до ув’язнення за 

комуністичну діяльність. 

15 грудня 

1940 р. 

48  

59 167 Справа про спостереження за 

іноземними підданими, що 

11 серпня 

1940 р. 

89  
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проживають не території    

Буковини. 

22 квітня 

1942 р. 

60  Газета „Скинтєя” № 11. 1934 р. 2  

61  Анкета Чехословацького   

підданого Пасека Леопольда. 

16 червня 

1928 р. 

2  

62  Справа про спостереження за 

діяльністю благодійного     

товариства „Сочіетатя 

Буковина де бінефачере 

Медтуала” (Клубул 

басарабенілор) в м. Чернівці. 

1937 р. 

1938 р. 

16  

 

 

 

До опису внесено             62          (шістдесят дві)              справи 
                                               (числом і словами)  

з №  1  по №  62 , у тому числі: 

     

літерні №№  ——                                                        , вибули №№  ——  

           

 

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 

_________ № _____ 
 

 


