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 Фонд № Ф – 46 

 Опис № 7 

 справ постійного зберігання 

 за 1941 – 1942 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 

                      1941 рік        

1  Накази Міністерства 

внутрішніх справ, 

префектури,     військового 

перебування,        інструкції, 

1941 р. 

 

  

mailto:chernivtsiarhiv@gmail.com
http://cv.archives.gov.ua/
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та циркуляри про організацію 

служби           пропаганди для 

ведення      агітаційної роботи 

серед населення на користь 

діючого уряду та ведення 

боротьби з опозиційними 

течіями щодо проведення 

робіт з              підготовки до 

протиповітряної оборони та 

надання       допомоги сім’ям                  

мобілізованих в румунську     

армію. 

2  Рішення комітету з надання 

допомоги сім’ям 

мобілізованих в румунську 

армію про встановлення 

права на     отримання 

матеріальної допомоги   

членами сім’ї          

мобілізованих.  

1941 р. 

1943 р. 

  

3               Директива субсекретаріату 

постачання про максимальні 

ціни на непродовольчі         

товари, паливо та залізо. 

1941 р.   

4  Документи (циркуляр, акти, 

листування) про складання 

списків 

військовозобов’язаних 

призову 1946 р. 

1941 р.   

5  Журнал реєстрації    

нерухомого майна, що 

перейшло у власність 

румунської              

окупаційної влади. 

1941 р. 

1944 р. 

  

6  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Адукулесей Давида та 

передачу його в оренду Пітей 

1941 р. 

1942 р. 
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Віктору. 

7  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна депортованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Ароновича Йосипа та 

передачу його в оренду 

Кудрику Михаю. 

1941 р. 

1942 р. 

  

8  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Гутмана Гойшія та передачу 

його в оренду Якобу Василю. 

1941 р. 

1942 р. 

                                     

 9  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Гершковича Симона та 

передачу його в оренду Пітей 

Марії. 

1941 р. 

1942 р. 

  

10  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Грімберга Іосуба та передачу 

його в оренду Борту Дмитру. 

1941 р. 

1942 р. 

  

11  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Давидзона Негемня та 

передачу його в оренду 

Молнічану Костянтину. 

1941 р. 

1942 р. 

  

12  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

1941 р. 

1942 р. 
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майна депортованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Зілінгера Карла та передачу 

його в оренду Вієру Агапію. 

13  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна депортованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца    

Цопу-Бураха Іосуба та 

передачу його в оренду 

Зелінській Катерині. 

1941 р. 

1942 р. 

  

14  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна депортованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца Кейш 

Іцку та передачу його в 

оренду акціонерному 

товариству „Дерувеке” в              

м. Чернівці. 

1941 р. 

1942 р. 

  

15  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Рінцлера Мойшу та передачу 

його в оренду Пинзару 

Костянтину. 

1941 р. 

1942 р. 

  

16  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Стрешина Берка та передачу 

його в оренду Паскару Іпію. 

1941 р. 

1942 р. 

  

17  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

1941 р. 

1942 р.  
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мешканця      м. Герца Сеголя 

Ноеха та передачу його в 

оренду Кієр Олені. 

18  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Талпалару Айзека та 

передачу його в оренду 

Жакоті Сильвестру. 

1941 р. 

1942 р.  

  

19  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Фаінару Менделя та передачу 

його в оренду Зугрову-

Кугеряну Георгію та 

Григорощуку Міну. 

1941 р. 

1942 р.  

  

20  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Фітерман Йосипа та передачу 

його в оренду Ботезоту Іпію. 

1941 р. 

1942 р.  

  

21  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна депортованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Чізмару-Чоара Хайма та 

передачу його в оренду Цінта 

Георгію. 

1941 р. 

1942 р.  

  

22  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца Шварц 

Арона та передачу його в 

1941 р. 

1942 р.  
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оренду Апостіу Костянтину. 

23  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна депортованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Шпунова Аврама та передачу 

його в оренду Александреску 

Іону. 

1941 р. 

1942 р.  

  

24  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна депортованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Маромовича Симона та 

передачу його в оренду Даріє 

Іону. 

1941 р. 

1942 р.  

  

25  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Янкович Янку та передачу 

його в оренду Кириленку 

Михаю. 

1941 р. 

1942 р.  

  

26  Листування з Дорохойським 

військовим перебуванням, 

префектурою волості Герца 

та військовими частинами 

про видачу пенсії інвалідам 

та сиротам Першої Світової 

війни. 

1941 р. 

1942 р.  

  

27  Заяви мешканців про надання 

їм приміщень, меблів та       

інвентарю евакуйованих та 

депортованих в табори        

мешканців м. Герца. 

1941 р. 

1942 р.  

  

28  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованих 

радянською владою та 

1941 р.    
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інтернованих в табори 

мешканців. 

29  Справа про призначення 

пенсії батькові загиблого 

солдата Беженару Теодора. 

1941 р. 

1942 р. 

  

30  Справа про встановлення 

права на отримання пенсії за 

вдовою зниклого без вісті    

солдата Азамфірей Василя. 

1941 р. 

1942 р.  

  

31  Особові картки біженців    

північної Трансільванії, що 

проживають в комуні. 

1941 р. 

1942 р.  

  

32  Відомості та видаткові        

ордери на виплату зарплати 

охоронцям комунальних     

пасовищ. 

1941 р. 

1942 р.  

  

33  Журнал реєстрації вхідних та 

вихідних документів. 

1941 р. 

1942 р.  

  

                      1942 рік        

34  Накази губернаторства 

Буковини (копії) та 

циркуляри претури волості 

Герца про виявлення осіб, що 

діють на користь Радянського 

Союзу про перевірку 

політичної благонадійності 

осіб, які працювали в період 

встановлення Радянської 

влади на Буковині. 

1942 р.   

35  Циркуляр та інструкція 

Міністерства землеробства 

про ведення агітаційної 

роботи серед мисливців щодо 

здачі заячих шкурок в фонд 

румунської армії. 

1942 р.   

36  Інструкції та циркуляри ради 

опікунства при префектурі 

Дорохойського повіту про 

порядок збору коштів для    

надання допомоги особам, які 

втекли в Румунію з 

1942 р. 

1943 р. 
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встановленням радянської 

влади на Буковині та 

листування з    радою 

опікунства по цьому 

питанню. Заяви мешканців 

про видачу їм зимового    

одягу, бюджет. 

37  Циркуляри претури 

Герцаївської волості про 

видачу     інвалідам війни 

дозволу на безкоштовний 

проїзд           залізничним 

транспортом. Листування з 

примарією комуни Сухареу 

про встановлення місця 

проживання вдови Фуртуна 

Олени. 

1942 р. 

1943 р. 

  

38  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна єврейської громади     

м. Герца та передачу його в 

оренду Петровичу Дмитру. 

1942 р.   

39  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Адукулесей Давида та 

передачу його в оренду 

Шунку Василю. 

1942 р. 

 

  

40  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна депортованого 

радянською владою 

мешканця       м. Герца 

Баулінг Гойша та передачу 

його в оренду Соніку 

Георгію. 

1942 р.   

41  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна депортованого 

1942 р.   
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радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Граніка Іцка та      передачу 

його у власність Данилюку 

Іоану. 

42  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна депортованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Голдінберга Берка та 

передачу його в оренду 

Буцуряну Віоріці. 

1942 р.   

43  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна депортованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Граніка Мошкуна та 

передачу його в оренду 

санітарно-ветеринарно-

зоотехнічному відділу. 

1942 р.   

44  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца Геру 

Лейзера. 

1942 р.   

45  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна депортованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Дубалару Хацкала та 

передачу його в оренду 

Вакарашу Василю. 

1942 р.   

46  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна мешканця м. Герца 

Зільбермана Пінку та 

передачу його в оренду 

1942 р.   
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Данилюку Іоану. 

47  Протоколи інвентаризації    

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Китару Сруля для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

48  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Крупару Шміля для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

49  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Лейбович Лейба та передачу 

його в оренду Кіфу Георгію. 

1942 р.   

50  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна депортованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца Лупу 

Пізіка та передачу його в 

оренду Капру   Тоадеру. 

1942 р.   

51  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Марамович Зейда та передачу 

його в оренду Русу Саві. 

1942 р.   

52  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна депортованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Поплікера Айзика та 

передачу його в оренду 

1942 р.   
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Григорек Олександру. 

53  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна депортованого 

радянською владою 

мешканця       м. Герца 

Паскару Аврама та передачу 

його в оренду Беженару 

Теодору. 

1942 р.   

54  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Розенберга Літмана та 

передачу його в оренду   

Курелару Г. 

1942 р.   

55  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца Ротару 

Лейзера та передачу його в 

оренду Костянтинеску 

Олександру. 

1942 р.   

56  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна депортованої 

радянською владою 

мешканки м. Герца Сегал 

Ріфки та передачу його в 

оренду Чебану Аристотелю. 

1942 р.   

57  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця       м. Герца 

Селала Мойшу та передачу 

його в оренду       Унгуряну 

Іллі. 

1942 р.   

58  Протоколи інвентаризації   1942 р.   
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нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Стрешине Берку для передачі 

його у власність державі. 

59  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца Умера 

Хацкала та передачу його в 

оренду Білону Теодору. 

1942 р.   

60  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Фундояну Мошку для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

61  Справа про проведення        

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца Чобана 

Хацкала та передачу його в 

оренду Кричан Костянтину. 

1942 р.   

62  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Чізмару Аврама та передачу 

його в оренду Мунтяну 

Георгію. 

1942 р.   

63  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

ліквідованої єврейської 

громади в       м. Герца   для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

64  Протоколи інвентаризації   1942 р.   



                                                                          14 

нерухомого майна 

ліквідованої єврейської 

громади в       м. Герца   для 

передачі його у власність 

державі. 

65  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

ліквідованого єврейського 

молитовного будинку в м. 

Герца   для передачі його у 

власність державі. 

1942 р.   

66  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

ліквідованого єврейського 

молитовного будинку в м. 

Герца   для передачі його у 

власність   державі. 

1942 р.   

67  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Амоашей Іосуба для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

68  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Адукулесей Лейба для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

69  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Адукулесей Лейба для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

70  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

1942 р.   
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Адукулесей Лейба для 

передачі його у власність 

державі. 

71  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Алиша Хаіма для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

72  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Алиша Сандера для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

73  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Абрамовича Янку для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

74  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Абрамовича Нусена для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

75  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Акіпей Берку для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

76  Протокол інвентаризації     

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Берковича Вольфа  для 

передачі його у власність 

1942 р.   
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державі. 

77  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Берковича Шоіла для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

78  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Беркович Лупу для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

79  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Блуменфельда  Іосуба для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

80  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Блуменфельда Іосуба для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

81  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Блуменфельд Іосуба для 

передачі   його у власність 

державі. 

1942 р.   

82  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованих радянською 

владою спадкоємців 

померлого Букурештяну  для 

передачі його у власність 

1942 р.   
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державі. 

83  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Букурештяну Марка для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

84  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Бойтеля Ісака для передачі 

його у  власність державі. 

1942 р.   

85  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Бермана Пейсіха для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

86  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Бойніша Семена  для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

87  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Бутнару Лейба для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

88  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Бера    Аврума для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

89  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

1942 р.   
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евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Бельзера Якоба для передачі 

його у власність державі. 

90  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Гейзера Гершку для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

91  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Вайсмана Аврама для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

92  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Вайсман Іосуба для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

93  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Векслера Фройма для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

94  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Гросмана Айзека для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

95  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

1942 р.   
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Гросмана Іосуба для передачі 

його у власність державі. 

96  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Гросман Естери для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

97  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна        

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Гершковича Сруля для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

98  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Граніка Іцку для передачі 

його у   власність державі. 

1942 р.   

99  Протоколи інвентаризації 

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Граніка Зісу для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

100  Протоколи інвентаризації    

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Голденберга Давида для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

101  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Горки Меєра для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

102  Протоколи інвентаризації    1942 р.   
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нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Голдмана Мойші для 

передачі його у власність 

державі. 

103  Протоколи інвентаризації    

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Герцану Мойші для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

104  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Давідзона Залмана для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

105  Протоколи інвентаризації    

нерухомого майна 

евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Друкман Бліми для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

106  Протоколи інвентаризації    

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Епуре Гершка для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

107  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Зеклера Сруля для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

108  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

1942 р.   
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Зеклера Берка для передачі 

його у власність державі. 

109  Протоколи інвентаризації 

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Зелінгера Арона для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

110  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Зелінгера Арона для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

111  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Зелінгера Янку для передачі 

його у   власність державі. 

1942 р.   

112  Протоколи інвентаризації 

нерухомого майна 

евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Зелінгер Ріфки для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

113  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Зелінгер Ріфки для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

114  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Зелінгер Естери для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

115  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

1942 р.   
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владою мешканця м. Герца 

Зонтага Шміля для передачі 

його у власність державі. 

116  Протоколи інвентаризації 

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Зонтага Шміля для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

117  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Зонтага Шміля для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

118  Справа про проведення       

інвентаризації нерухомого 

майна евакуйованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Хаймовича Самі та   передачу 

його в оренду    Амураріцей 

Георгію. 

1942 р.   

119  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Карбоаву Гершка для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

120  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Кроітору Іосуба для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

121  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Кроітору Шуліма для 

1942 р.   
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передачі його у власність 

державі. 

122  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Кроітору Цаліка для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

123  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Кроітору Цаліка для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

124  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Кроітору Арона для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

125  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Кроітору Міхала для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

126  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Кроітору Янка для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

127  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Кожокару Мотеля для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

128  Протоколи проведення        

інвентаризації нерухомого 

1942 р.   
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майна депортованого 

радянською владою 

мешканця      м. Герца 

Кожокару Захарія для 

передачі його у власність 

державі. 

129  Протоколи інвентаризації 

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Кожокару Шміля для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

130  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Карбунару Симона для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

131  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Карбунару Симона для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

132  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Карбунару Фріми для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

133  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Копела Іосуба для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

134  Протоколи інвентаризації   1942 р.   
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нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Копела Іосуба для передачі 

його у власність державі. 

135  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Коху Айзека для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

136  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Конса Гершка для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

137  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Коттера Лупу для передачі 

його у  власність державі. 

1942 р.   

138  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Кейша Алтара для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

139  Протоколи інвентаризації    

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Керучеру Хайма для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

140  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Керучеру Хайма для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   
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141  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Кирпачу Гершка для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

142  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Кейша Срула для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

143  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Калігару Менделя для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

144  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Касапу Аврама для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

145  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Лауфера Фабеля для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

146  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Лауфера Фабеля для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

147  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

1942 р.   
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Лейбовича Моріца для 

передачі його у власність 

державі. 

148  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Міндірісу Айзека для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

149  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Міндірігіна Айзека для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

150  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Міндірісу Берка для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

151  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Марковича Гершка для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

152  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Марковича Шміля для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

153  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

1942 р.   
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Марковича Мойші для 

передачі його у власність 

державі. 

154  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Морару Аврума для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

155  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Марамовича Мейліка для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

156  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Менделя Горка для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

157  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Мойше Лори для передачі 

його у   власність державі. 

1942 р.   

158  Протоколи інвентаризації  

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Нагіца Аврума для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

159  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Нежемне Федора для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   
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160  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Оренштейна Берка для 

передачі    його у власність 

державі. 

1942 р.   

161  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Оренштейна Берка для 

передачі    його у власність 

державі. 

1942 р.   

162  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Оренштайна Берка для 

передачі    його у власність 

державі. 

1942 р.   

163  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Пейсіха Мойші для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

164  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Палет Арона для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

165  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Пінку Сури для передачі його 

у   власність державі. 

1942 р.   

166  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

1942 р.   
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евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Райнер Тауби для передачі 

його у власність державі. 

167  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Райнера Ели для передачі 

його у     власність державі. 

1942 р.   

168  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Розін Черни для передачі 

його у       власність державі. 

1942 р.   

169  Протоколи інвентаризації    

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Розіна Аврама для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

170  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Розіна Менделя для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

171  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Розіна Аврама для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

172  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Регенштрейфа Менделя для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   
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173  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Регенштрейфа Менделя для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

174  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Ротару Лейзера для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

175  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Ротару Михайла для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

176  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Ротару Сінку для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

177  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Ротару Лейзера для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

178  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Ротару Мойші для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

179  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

1942 р.   
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Розенберга Марка для 

передачі його у власність 

державі. 

180  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Розенберг Ціфри для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

181  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Рейша Авраама для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

182  Протоколи інвентаризації 

нерухомого майна 

евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Райнер Тауби для передачі 

його у власність   державі. 

1942 р.   

183  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Редяну Хаіма для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

184  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Рейдлера Марка для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

185  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Сакаджу Іойна для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

186  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

1942 р.   
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депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Сакаджу Мойші для передачі 

його у власність державі. 

187  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Столеру-Сегала Арона-Іосуба 

для     передачі його у 

власність   державі. 

1942 р.   

188  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Столеру Лупу для передачі 

його у   власність державі. 

1942 р.   

189  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Столеру Мойші для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

190  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Стоперу Лупу для передачі 

його у   власність державі. 

1942 р.   

191  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Столеру Лупу для передачі 

його у   власність державі. 

1942 р.   

192  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Сегала Давида для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   
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193  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Сегала Арона для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

194  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Сегала Арона для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

195  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Сегала Давида для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

196  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Сегала Ісідора для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

197  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Сегала Мойші для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

198  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Сегал   Зісли для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

199  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Стрешина Берка для передачі 

1942 р.   
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його у власність державі. 

200  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Сахаджу Менделя для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

201  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Свібалка Леона для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

202  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Соломона Леона для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

203  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Топлікера Мойші для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

204  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Фегя    Вадани для передачі 

його у   власність державі. 

1942 р.   

205  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Фегя    Вадани для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

206  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

1942 р.   
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евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Феінару Ріфки для передачі 

його у власність державі. 

207  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Феінару Михайла для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

208  Протоколи інвентаризації    

нерухомого майна  

депортованого радянською 

владою    мешканця м. Герца 

Франлуеру Хайма для 

передачі його у власність   

державі. 

1942 р.   

209  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна               

депортованого радянською 

владою    мешканця м. Герца 

Франлуеру Хайма для          

передачі його у власність  

державі. 

1942 р.   

210  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Франглуеру Рейзли для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

211  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Файбші Сури для передачі 

його у   власність державі. 

1942 р.   

212  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

1942 р.   
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владою мешканця м. Герца 

Фрейдела Янка для передачі 

його у   власність державі. 

213  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Хаймовича Гершка для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

214  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Хаймовича Гершка для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

215  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Хаймовича Янка для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

216  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Цукера Гершка для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

217  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Цукера Аврума для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

218  Протоколи інвентаризації    

нерухомого майна 

депортованого радянськими 

військами мешканця м. Герца 

Цукера Замвеля для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   



                                                                          38 

219  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Цаліка Фогеля для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

220  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Цолер Бліми для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

221  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянськими           

військами мешканця м. Герца 

Циплера Аврума для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

222  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Чаншу Шміля для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

223  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Чаншу Аврума для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

224  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Чаншу Аврума для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

225  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Чуботару Анчела для 

1942 р.   
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передачі його у власність 

державі. 

226  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Чуботару Іделя для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

227  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Чізмару Аврума для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

228  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Чізмару Пейсіха для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

229  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Чізмару Аврума-Герша для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

230  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Чіботару Мойші для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

231  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Інгель-Хани Фрейди для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

232  Протоколи інвентаризації   1942 р.   
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нерухомого майна 

депортованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Шмілович Вадани для 

передачі його у власність 

державі. 

233  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Шпунда Янка для передачі 

його у  власність державі.  

1942 р.   

234  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Шпунда Іосуба для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

235  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

евакуйованого радянською 

владою мешканця м. Герца 

Штраха Мортхуна для 

передачі його у власність 

державі. 

1942 р.   

236  Протоколи інвентаризації   

нерухомого майна 

депортованої радянською 

владою мешканки м. Герца 

Шапіри Вадани для передачі 

його у власність державі. 

1942 р.   

237  Документи (рішення, акти, 

відомості) про продаж з      

аукціону вживаних предметів 

домашнього вжитку та       

меблів. 

1942 р. 

1944 р. 

  

238  Справа про організацію     

протиповітряної оборони в 

комуні. 

1942 р. 

1943 р. 

  

239  Заява механіка електростанції 

Хеллона Михайла про         

1942 р.   
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непричетність до державного 

майна. 

240  Договори про здачу 

мешканцям будівель в 

оренду. 

1942 р.   

241  Клопотання мешканців про 

здачу в оренду будинків    

евакуйованих та 

депортованих в табори 

мешканців та видачу дозволу 

на їх ремонт. 

1942 р. 

1943 р. 

  

242  Листування з 1-м 

бомбардувальним загоном в 

м. Брашів про встановлення 

права на отримання пенсії 

мешканцю Іонеску Віктору. 

1942 р. 

1943 р. 

  

243  Відомості на виплату          

матеріальної допомоги сім’ям 

мобілізованих в румунську 

армію. 

1942 р. 

1943 р. 

  

244  Клопотання дирекції           

початкової школи про   

проведення ремонту 

приміщення школи та 

постачання           паливом. 

1942 р.   

245  Дозвіл мешканцю Ангелушу 

Петру на закупівлю зерна. 

1942 р.   

246  Лист сільськогосподарського 

банку про внесення в книгу 

реєстрації боржників          

мешканку Штефанович 

Джоржету, яка отримала 

позику в банку. 

1942 р.   

247  Клопотання Штефанович 

Джоржети про видачу їй    

свідоцтва про наявність      

земельних ділянок. 

1942 р.   

248  Фінансовий звіт примарії за 

1942-1943 фінансовий рік. 

1942 р.   

249  Підзвітні документи про     

витрату коштів для надання 

1942 р. 

1943 р.  
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матеріальної допомоги        

нужденним сім’ям та учням. 

250  Підзвітні документи про      

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям. 

1942 р. 

1943 р.  

  

251  Підзвітні документи про     

витрату коштів на виплату 

відрядних службовцям. 

1942 р. 

1943 р.  

  

252  Підзвітні документи про     

витрату коштів на виплату 

зарплати службовцям,         

ремонтно-будівельні роботи 

та    господарські потреби. 

1942 р. 

1943 р.  

  

253  Підзвітні документи про     

витрату коштів на ремонт та 

утримання церков в селах 

Цинтень та Фундул Герцій. 

1942 р. 

1943 р.  

  

254  Підзвітні документи про     

витрату коштів на придбання 

палива. 

1942 р. 

1943 р.  

  

255  Підзвітні документи про      

витрату коштів на утримання 

комунальних пасовищ. 

1942 р.    

256  Підзвітні документи про      

витрату коштів на ремонт   

автомобілів. 

1942 р. 

1943 р. 

  

257  Підзвітні документи про     

витрату коштів на очищення 

вулиць. 

1942 р. 

1943 р. 

  

258  Підзвітні документи про     

витрату коштів на                

господарські потреби. 

1942 р. 

1943 р.  

  

259  Підзвітні документи про      

витрату коштів на                 

господарські потреби. 

1942 р. 

1943 р.  

  

260  Підзвітні документи про     

витрату коштів на                

господарські потреби. 

1942 р. 

1943 р. 

  

261  Відомості на виплату         

зарплати службовцям. 

1942 р.    
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262  Відомості на виплату         

зарплати службовцям. 

1942 р. 

1943 р.  

  

263  Справа про виплату         

службовцю Гараламбу Іоану 

надбавки до зарплати у 

зв’язку з одруженням. 

1942 р.    

264  Відомості на виплату          

зарплати службовцю 

Каручинському Михаю. 

1942 р. 

1943 р.  

  

265  Відомості про прибутки та 

видатки по бюджету. 

1942 р.   

 

 

 

До опису внесено      265      (двісті шістдесят п’ять)         справ 
                                               (числом і словами)  

 

з №  1  по №  265 , 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 

_________ № _____ 


