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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

__________________________________________________________ 

 

 

Автодор ─ Всесоюзне товариство сприяння розвитку 

автомобілізму 

виконком ─ виконавчий комітет 

Військомат ─ Військовий комісаріат 

ВЦРПС ─ Всесоюзна центральна рада професійних спілок 

Головзаготхудоба ─ Головне управління із заготівлі  худоби півдня 

ГУМППО ─ Головне управління місцевої протиповітряної 

оборони 

Держгіртехнагляд ─ Державне (Головне) управління з нагляду за 

безпечним веденням робіт у промисловості та 

гірничому нагляді 

ДТСААФ ─ Всесоюзне добровільне товариство сприяння 

армії, авіації і флоту 

Заготконтора ─ заготівельна контора 

Колгосп ─ колективне господарство 

КП(б)У ─ Комуністична партія більшовиків України 

КПРС ─ Комуністична партія Радянського Союзу 

КПУ ─ Комуністична партія України 

ЛКСМУ ─ Ленінська комуністична спілка молоді України 

Ліспромгосп ─ лісове промислове господарство 

М.  ─ місто 

МВНКВС ─ міський відділ Народного комісаріату внутрішніх 

справ 

Мінфін ─ міністерство фінансів 

Мінхарчопром ─ міністерство харчової промисловості 

Мінхімпром ─ міністерство хімічної промисловості 

Міськвиконком ─ міський виконавчий комітет 

Міськрада ─ міська рада 

МППО ─ місцева протиповітряна оборона 

МТС ─ машинно-тракторна станція 

Нарком ─ народний комісар 

Наркомат ─ народний комісаріат 

Наркомзем ─ народний комісаріат земельних справ 

Наркомпостач ─ народний комісаріат постачання 

Наркомфін ─ народний комісаріат фінансів 

НКВС ─ народний комісаріат внутрішніх справ 

НКО ─ народний комісаріат оборони 

Облвиконком ─ виконавчий комітет обласної Ради народних 

депутатів 



Облплан ─ планова комісія виконавчого комітету обласної 

Ради народних депутатів 

Облпромрада ─ обласна рада промислової кооперації 

Облсуд 

ОД 

─ обласний суд 

─ обмежений доступ 

Од.зб. ─ одиниця зберігання 

ОУН ─ Організація Українських Націоналістів 

ППО ─ протиповітряна оборона 

Р. ─ рік 

Радгосп ─ радянське господарство 

Раднаргосп ─ рада народного господарства 

Раднарком ─ Рада Народних Комісарів 

Райрада ─ районна рада депутатів трудящих 

РВК ─ районний виконавчий комітет 

РМ ─ Рада Міністрів 

С.  ─ село 

Сільрада ─ сільська рада 

СРСР ─ Союз Радянських Соціалістичних республік 

Техпромфінплан ─ техніко-промислови-фінансовий план 

Укоопрада ─ Українська рада спілок споживчих товариств 

Укрпромрада ─ Українська Рада промислової кооперації 

УНКВС ─ Управління Народного комісаріату внутрішніх 

справ 

УПА ─ Українська повстанська армія 

Уповмінзаг ─ уповноважений Міністерства заготівель СРСР 

УРСР ─ Українська Радянська Соціалістична республіка 

ЦК ─ центральний комітет 

ЦО ─ цивільна оборона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА 



 

Державний архів Чернівецької області – одна з найстаріших та 

найбагатших архівних установ в Україні. Він був заснований  у 1907 р. як 

Крайовий архів Буковини Австро-Угорської імперії, перетворений при 

Румунії в Комісію державних архівів м. Чернівці; створений в 1940 р. і 

відновлений в 1944 р., як Чернівецький обласний державний архів 

Української РСР; з 1991 р. – Державний архів Чернівецької області (далі - 

держархів області) незалежної України. За цей час держархів області став 

унікальним та єдиним за своєю цінністю  зібранням матеріалів не тільки з 

історії Буковинського краю, а й з історії Австрії, Румунії, Молдови та інших 

країн Європи. 

 Архівні документи є цінною джерельною базою для дослідження 

багатьох аспектів історії українського суспільства. Незважаючи на розмаїття 

за змістом, видами і походженням, часом створення і актуальністю, 

документи Державного архіву Чернівецької області єднає одна спільна риса 

– історико-культурна і наукова цінність.  

 З ідеологічних причин доступ до значної частини архівних фондів 

держархіву області за радянської доби  впродовж десятиліть був обмежений 

для користувачів. Певна частина фондів, що містить конфіденційну 

інформацію, державну таємницю, інші секретні відомості, підлягала 

засекречуванню на певний термін відповідно до чинних нормативів.  

 Радянський період історії сучасного держархіву області почався після 

утворення Указом Президії Верховної Ради СРСР від 07 червня 1940 р. 

Чернівецької області. Чернівецький обласний державний архів фактично 

розпочав свою діяльність з 01 листопада 1940 року, безпосередньо 

підпорядкований Архівному відділу НКВС по Чернівецькій області.  В 

структурі держархіву області окрім керівництва та технічних працівників 

було два відділи – загальних фондів та секретних фондів. У своїй діяльності 

відділ секретних фондів керувався «Інструкцією з ведення таємної і 

мобілізаційної робіт і діловодства в установах і закладах», яка була 

затверджена РНК СРСР 02 січня 1940 р. Зазначена Інструкція визначала 

наступні  принципи допуску до державної таємниці: дозвільний порядок на 

право роботи із секретними документами; обмеження кола осіб, які 

одержують таке право; узгодження цих кандидатур з органами державної 

безпеки та перевірка поданої анкети; встановлення додаткових зобов’язань у 

зв’язку з допуском осіб до державної таємниці.  

05 липня 1941 року фашистські війська захопили Чернівецьку область і 

встановили диктатуру Антонеску. Окупація області майже на три роки 

перервала діяльність держархіву області. Створений радянською владою 

Чернівецький обласний архів був розкрадений. За вказівкою румунського 

уряду документи, які мали виняткове значення для окупантів, були 

сконцентровані в заново створеному державному архіві. Він займався в 

основному видачею довідок про власність, виготовленням копій документів і 

перекладом документів.  



 За часи окупації Чернівецької області було знищено велику кількість 

цінних документів, які мали історичне і науково-політичне значення. При 

наближенні радянської армії до Чернівців окупанти, щоб переховати свої 

злочинні дії, вивезли до Румунії велику кількість документів.  

Після звільнення Чернівців, 06 квітня 1944 року Чернівецький 

обласний державний архів відновив свою діяльність. Було виявлено 

відсутність багатьох архівних фондів і тематичних груп документів. 

Довелося знову починати роботу з концентрації документів і їх розміщення в 

архівосховищах. Відповідно до звіту Чернівецького обласного державного 

архіву за 1945 рік, протягом року було прийнято на зберігання до архіву 

всього 472 фонди об’ємом 169428 од.зб. та 36523,5 кг розсипу, з них 

секретних 244 фонди об’ємом 55710 од.зб. та 20034 кг розсипу.  Проводилась 

розробка секретних документів в оперативно-чекістських цілях. Протягом  

року укладені картки за наступними рубриками: особовий склад 

жандармських управлінь – 36 карток; особовий склад винищувальних органів 

(прокуратури, суду та тюрем) – 242 картки; члени націоналистичних партій 

(ОУН) – 480 карток; зрадників Батьківщини, зрадників та інших наближених 

до румуно-німецьких окупантів, службовців поліції та інших винищувальних 

органів та формувань – 1698 карток; автори антирадянських статей – 82 

картки; письменники, літератори, кореспонденти фашистських газет та 

журналів – 334 картки; офіцери ворожих армій – 360 карток; засуджені 

військовим трибуналом за нелегальний перетин кордону, за антиурядові 

виступи – 252 картки; військовополонені червоноармійці, які попали в полон 

до ворога – 824 картки. У 1946 році укладалися списки-довідники: 

Співробітники поліції та жандармерії; члени ОУН; члени фашистської партії 

залізногвардійців; співробітники суду та прокуратури; особи, що виїхали до 

Німеччини у 1940 році; керівний склад установ та підприємств. Вже станом 

на 01 січня 1948 року в держархіві області нараховується 378 секретних 

фондів об’ємом 19774 од.зб. та 9035 кг розсипу. 

У післявоєнний час держава продовжувала засекречувати документи. 

Постановою РМ СРСР від 01 березня 1948 року було затверджено закритий 

Перелік найголовніших відомостей, що становлять державну таємницю, який 

мав гриф «Цілком таємно» і містив такі розділи: 1. Мобілізаційні питання та 

відомості про резерви; 2. Відомості військового характеру; 3. Відомості 

економічного характеру; 4. Фінанси; 5. Зовнішня політика і зовнішня 

торгівля; 6. Питання науки і техніки; 7. Відомості про Арктику; 8. Різні 

відомості. У 1956 році було видано Інструкцію по роботі над секретними 

документальними матеріалами в Державних архівах СРСР, згідно якої 

облікові документи секретних і несекретних фондів необхідно було 

об’єднати.  

На виконання постанови РМ СРСР від 07 лютого 1956 р. та РМ УРСР 

від 18 квітня 1956 р. «Про заходи по впорядкуванню режиму зберігання та 

покращенню використання архівних матеріалів міністерств та відомств», 



держархівом області у 1957–1959 рр. було проведено розсекречування 

необґрунтовано засекречених архівних фондів. Вперше відомості про 

розсекречування документів в держархіві області подаються у Відомостях 

про зміни у складі, об’ємі та нумерації фондів Чернівецького облдержархіву, 

що відбулися у зв’язку із розсекречуванням та змінами у фондах станом на 

01 січня 1959 р. Відповідно до зазначених Відомостей у 1958 році було 

розсекречено або частково розсекречено 27 фондів дорадянського періоду та 

68 фондів радянського періоду.  Всього з 1957 р. по 1959 р. розсекречено 420 

фондів об’ємом більше 200 тисяч одиниць зберігання. (Р–2366, оп. 2с, спр. 

387, арк. 34). 

У відповідності до наказу Головного архівного управління при РМ 

СРСР від 03 червня 1961 р. «Про заходи по впорядкуванню видачі 

дослідникам біографічних документальних матеріалів радянських громадян» 

було зобов’язано архівні установи передати на сейфове зберігання архівні 

справи, які вміщують в себе документи про життя і діяльність керівників 

КПРС та радянського уряду, а також керівників комуністичних партій та 

уряду союзних республік. Було встановлено, що видавання зазначених 

документів дослідникам може відбуватись виключно за дозволом Головного 

архівного управління при РМ СРСР після отримання згоди у відповідних 

інстанціях.  

У зв’язку з майбутнім обговоренням на колегії Головного архівного 

управління при РМ СРСР питання щодо упорядкування допуску дослідників 

до деяких категорій документів Державного архівного фонду СРСР, 

державним архівам  областей у листі від 17 жовтня 1963 р. було 

запропоновано розробити перелік категорій документів, допуск до яких 

дослідників має бути обмеженим.  Державним архівом Чернівецької області 

було укладено прелік категорій документів, що зберігаються в архіві, допуск 

дослідників до яких має бути обмеженим.  До зазначеного переліку увійшли 

документи, що містили відомості про діяльність буржуазно-націоналістичних 

та фашистських партій та організацій на Буковині періоду румуно-німецької 

окупації; документи судових процесів комуністів, звіти, донесення, 

повідомлення агентів поліції, що зберігалися у поліцейських та судових 

фондах та містили відомості про агентів поліції та сигуранци, провокаторах, 

донощиках; газети і книги націоналістичного та антирадянського 

направлення за 1941–1944 роки; доступ до друкованих матеріалів спецфонду 

та газет за 1917–1941 роки був дозволений тільки за згодою органів КДБ. 

Розпорядженням РМ УРСР № 224-027 від 29 лютого 1964 р., архівні 

установи республіки були зобов’язані провести засекречування політико-

адміністративних республіканських і обласних карт та інших картографічних 

матеріалів масштабу 1:1000000 і крупніших та зберігати їх надалі з 

урахуванням вимог, встановлених Інструкцією по зберіганню державної 

таємниці в установах і на підприємствах СРСР.  



У 1966 р. була підготовлена Інструкція про роботу державних архівів з 

секретними документальними матеріалами, якою було закріплено існування 

в архівній практиці документів обмеженого доступу «ОД». Наказом 

Архівного управління при РМ УРСР від 11 березня 1966 р. № 2 «Про 

виділення у самотійні структурні підрозділи колишні відділи таємних фондів 

в державних архівах УРСР» в кожній державній архівній установі 

утворювалася Перша частина та комісія із засекречування та 

розсекречування архівних документів. Так, наказом Чернівецького 

облдержархіву від 26 квітня 1966 року була утворена Перша частина, 

начальником якої призначено Яблокову Є.Л. та  комісія із засекречування та 

розсекречування архівних документів. Для роботи з таємними документами 

було облаштовано спеціально ізольовану кімнату. 

У серпні 1966 року в Архівному управлінні при РМ СРСР відбулась 

нарада з питань поліпшення і подальшої активізації роботи по виявленню та 

використанню документів, що викривають німецьких військових і 

нацистських злочинців. На виконання резолюції цієї наради, обласним 

архівом були виявлені та взяті на облік документи про розстріли німецько-

румунськими окупантами мирних жителів в 1941–1944 роках.  

У 1968 році Архівним управлінням при РМ СРСР був затверджений 

новий Перелік відомостей, які становлять державну таємницю, та інших 

таємних відомостей у си стемі архівних установ Української РСР. До 

зазначеного Переліку були віднесені відомості про військовозобов’язаних, 

заброньованих за народним господарством і питання цивільної оборони; 

відомості про склад, комплектування, фондування, облік та використання 

архівних документів особливої важливості, цілком таємних, таємних і 

трофейних документів;  повідомлення, складені по зазначених відомостях; 

листування з питань засекречування та розсекречування документів; 

відомості про оформлення виїзду у закордонні  відрядження, зведені данні 

про осіб, допущених до державної таємниці, листування з питань ведення 

таємного діловодства та інш. 

У 1970-х роках режим обмеження доступу до архівних документів 

гальмував розвиток наукового знання. Так, обмежений був доступ на урядове 

листування, на інформацію статистичного та зовнішньоекономічного 

характеру, на документи про національнальні та релігійні рухи, 

функціонування карального апарату, на документи з особового складу.  

Початком процесу кардинального перегляду підходів до проблем 

секретності і обмеження доступу до архівних документів було рішення 

Секретаріату ЦК КПРС від 03 грудня 1986 року, яке було наслідком 

проведеної Всесоюзної наради завідуючих кафедрами суспільних наук 

вищих навчальних закладів (1–3 жовтня 1986 року). Відповідно до нього 

колегією Головархіву РРФСР 27 серпня 1987 року було прийнято рішення 



«Про проведення  архівними установами РРФСР роботи з росширення 

інформаційної бази суспільних наук».  

Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України був 

виданий наказ від 18 вересня 1987 року № 77, яким оголошувалось рішення 

колегії Головархіву України від 16 вересня 1987 року «Про розширення 

доступу дослідників до документів, що зберігаються в державних архівах 

республіки». На виконання зазначеного наказу в держархіві Чернівецької 

області почалась робота по вивченню складу та змісту архівних документів, а 

також інших спеціальних фондів, які знаходилися на секретному зберіганні. 

Робота була покладена на комісію по визначенню ступеню секретності, 

створену наказом держархіву Чернівецької області від 02 березня 1988 року.  

На першому етапі роботи були зняті обмеження з грифом «Для 

службового користування» з документів двох фондів (Чернівецького 

облвиконкому та Статуправління Чернівецької області) загальною кількістю 

518 од.зб за 1944–1957, 1965–1970 рр. Почалася робота з розсекречування 

документів фондів установ Австро-Угорської імперії (до 1918 року). 

Одночасно така ж робота проводилася зі спецфондом науково-довідкової 

бібліотеки архіву. На другому етапі були розсекречені картографічні 

матеріали, які зберігалися у відділі спецфондів, а також переглядалися 

документи фондів установ Румунії (1918–1940 рр.). 

 Здобуття у серпні 1991 року Україною незалежності безперечно 

позитивно вплинуло на стан архівної справи та її відкритість. Найвиразніше 

демократизація архівної справи виявилась у розсекреченні значних обсягів 

архівних документів, знятті обмежень доступу до не менш значних 

документальних масивів, регламентуванні на зрозумілих цивілізованих 

принципах обмежень, що залишилися. 

 Важливим кроком до демократизації архівної справи було передавання 

відповідно до Указу Президії Верховної Ради України від 27 серпня 1991 

року документів всіх архівів Компартії України у підпорядкування 

Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України. Документи 

колишнього партархіву Чернівецького обкому КП України, ліквідованого та 

приєднаного до держархіву Чернівецької області  01 жовтня 1991 року, також 

стали об’єктом досліджень та публікацій. 

 Згідно Указу Президії Верховної Ради України від 09 вересня 1991 

року «Про передачу архівних документів КДБ України до державних архівів 

республіки», Управління КДБ України по Чернівецькій області протягом 

1993-1997 рр. передало на зберігання до держархіву Чернівецької області 

12568 од.зб. архівно-слідчих  справ.  

24 грудня 1993 р. Верховна Рада України прийняла дуже важливий для 

долі українських архівістів законодавчий акт – Закон України „Про 



Національний архівний фонд і архівні установи”, що стало значним кроком в 

розвитку архівної справи нашої держави. 

На виконання Указу Президента України від 23 січня 2009 р. «Про 

розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних 

з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами 

в Україні» Державним архівом Чернівецької області було остаточно знято 

обмеження доступу до документів, створених до 1991 року. За період 1988 – 

2010 рр. держархівом області було розсекречено 456 фондів.  

У зв’язку із посиленим інтересом дослідників до маловідомих сторінок 

історії України, виникла потреба в укладанні  єдиного систематизованого 

реєстру розсекречених фондів архівних установ держави. На реалізацію 

цього важливого завдання був виданий наказ Державного комітету архівів 

України «Про підготовку реєстру розсекречених фондів (1991–2000)» від 21 

березня 2001 р. № 17. Відповідно до зазначеного наказу, Державним архівом 

Чернівецької області були підготовлені відомості по 34 розсекреченим 

архівним фондам, які увійшли до 2 тому 3 книги Реєстру розсекречених 

архівних фондів України (2009). У 2009 році держархівом області були 

підготовлені описові статті ще на 304 архівних фонди, які включені до 3 

тому Реєстру розсекречених архівних фондів України. Обмеження доступу 

до документів протягом 2010 року знято ще з 5 фондів. 

Враховуючи зростаючий інтерес громадськості до розсекреченої 

ретроспективної інформації,  поглибленні наукових досліджень з історії 

України, увазі читача пропонується Реєстр розсекречених архівних фондів 

Державного архіву Чернівецької області (далі – Реєстр). У цьому довіднику 

вперше зроблено спробу дати вичерпну інформацію про склад і зміст 

архівних фондів до 1991 р., доступ до яких був обмежений. Всього до 

Реєстру увійшли відомості про 456 розсекречених у 1988-2010 рр. архівних 

фондів. 

Реєстр містить передмову, чотири розділи, додатки та список 

скорочень. 

Основним елементом Реєстру є описова стаття, що включає вісім 

пронумерованих позицій у чіткій послідовності: 

1. Номер фонду. 

2. Назва фонду. 

3. Історія фондоутворювача. Якщо відомості про фондоутворювача у 

фонді відсутні чи недостатні, то в цій позиції ставиться прочерк. 

4. Кількість справ (одиниць зберігання) у даному фонді всього/з них 

розсекречених. 

5. Хронологічні межі (крайні дати) розсекречених документів. 

6. Рік (роки), коли проводилося розсекречування даного фонду. 

7. Коротка анотація змісту розсекречених документів фонду. 

8. Мова документів фонду. 

При складані описових статей Реєстру використано інформацію з 

аркушів фондів, описів та справ. Анотація складена на основі аналізу описів 



справ та частково справ, щоб якнайповніше розкрити склад і зміст 

документів, внесених до описів.  

Описові статті у Реєстрі розміщені послідовно у чотирьох розділах:  

Розділ І – Фонди установ Австрійської імперії (з 1867 р. Австро-

Угорської імперії) (1775-1918); 

Розділ ІІ – Фонди російських установ Чернівецької губернії періоду 

Першої світової війни та тимчасового уряду; 

Розділ ІІІ – Фонди установ періоду перебування Буковини у складі 

Румунії (19181–940, 1941–1944); 

Розділ ІV – Фонди установ радянського періоду (1944 – 1991). 

В межах кожного з перелічених розділів, фонди розташовано в порядку 

зростання їх порядкових номерів. Номер фонду та назва фонду виділені 

жирним шрифтом. У Реєстрі використано принцип наскрізної нумерації 

фондів, а саме – кожний фонд має свій, присвоєний укладачами, порядковий 

номер, який ставиться на початку описової статті і виділяється жирним 

шрифтом і відступом від основного тексту. Це зроблено з метою полегшення 

і прискорення пошуку необхідної інформації за допомогою географічного та 

іменного покажчиків, які розміщені в кінці Реєстру. Для зручності 

користування Реєстром, подано список скорочень, що зустрічаються в 

описових статтях та список розсекречених фондів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І 

ФОНДИ УСТАНОВ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ   

(з 1867 р. Австро-Угорської імперії)   

1775─1918 рр. 

_________________________________________________________________ 

 

1.     1. Ф. 3 

2. Буковинська крайова управа, м. Чернівці 

    K. k. Bukowiner Landes-Regierung 

3. Створено відповідно до постанови Міністерства внутрішніх справ 

Австрійської  імперії від 30 квітня 1854 р., як орган вищої адміністративної 

влади. Крайова управа складалася з бюро президії і самої управи на чолі з 

президентом, якого призначав цісар. До її штату входили: радник 

намісництва, три крайові радники, крайовий санітарний радник, два 

секретарі, окружний хірург, канцелярія. У 1858 р. були створені 

департаменти управи. Їх кількість та функції встановлювалися 

президентом. У 1861 р. було чотири департаменти, в 1865 р. — п’ять, у 

1916 р. — дванадцять. Департаменти відали питаннями фінансів, 

віровизнань, освіти, землеробства, транспорту, зв’язку, будівництва, 

товариств, самоврядування, громадянства, охорони кордонів, охорони 

здоров’я, військовою справою, жандармерією. З 1861 р. до складу управи 

були введені референт з санітарних питань, старший інженер, інженери І 

та ІІ класів, два ад’юнкти будівництва ІІ класу. При крайовій управі були 

створені крайова санітарна рада, крайові комісії в справах відміни та 

викупу кріпосних повиностей і врегулювання сервітутних питань, крайова 

комісія з встановлення земельних податків. Буковинська крайова управа 

провадила в життя накази та розпорядження міністерств внутрішніх справ, 

віровизнань, освіти, торгівлі, сільського господарства на території краю, 

політичні та адміністративні реформи, розглядала бюджети крайових 

фондів. У компетенцію бюро президії входило: виконання наказів та 

постанов імператора і міністерств, організація виборів до органів влади, 

урегулювання земельної власності, охорона громадського порядку, нагляд 

за політичними партіями, настроєм населення в краї, паспортним 

режимом, товариствами, пресою, театром, видача іноземних паспортів, 

дозволів на відкриття типографій, магазинів, на проведення концертів і 

театральних вистав, питання охорони здоров’я, освіти, керівництво 

поліцією. Крайова управа підпорядковувалась Міністерству внутрішніх 

справ Австро-Угорської імперії. Звітність подавалася міністерствам, чиї 



накази та розпорядження отримувались на виконання. Буковинська 

крайова управа припинила свою діяльність в листопаді 1918 р. у зв’язку з 

розпадом Австро-Угорської імперії. 

4. 53738/33 справи. 

5. 1878─1905 рр. 

6. 1992 р. 

7. Плани, мапи, креслення будівель, земельних ділянок та інщ. 

8. Німецька мова. 

 

2.     1. Ф. 4 

2. Чернівецька повітова управа, м. Чернівці 

     K.k Bezirkshauptmannschaft Czernowitz 

3. Створено на підставі постанови Міністерств внутрішніх справ, юстиції та 

фінансів Австрійської імперії від 19 січня 1853 р., як змішана повітова 

управа. Фактично розпочала свою діяльність 29 вересня 1855 р. згідно 

цісарського указу від 12 червня 1855 р. та постанови Міністерства 

внутрішніх справ від 15 червня 1855 р. Згідно з цісарським указом від 19 

травня 1868 р. перетворена у повітову управу і розпочала діяльність 31 

серпня 1868 р. Підпорядковувалася Буковинській Крайовій управі. 

Спочатку виконувала функції адміністративних та юридичних органів, 

починаючи з 1868 р. була органом адміністративної влади на території 

Чернівецького повіту; керувала діяльністю общинних управ. Припинила 

свою діяльність в листопаді 1918 р. у зв’язку з розпадом Австро-Угорської 

імперії. 

4. 2568/8 справ. 

5. 1784, 1786, 1787, 1913 рр. 

6. 1992 р. 

7. Плани населених пунктів Чернівецького повіту. Карта Галичини та 

Буковини. 

8. Німецька мова. 

 

3.     1. Ф. 8 

2. Кіцманська повітова управа, м. Кіцмань 

    K.k Bezirkshauptmannschaft Kotzman 

3. Див. Ф. 4. 

4. 908/3 справи. 

5. 1782, 1896 рр. 

6. 1992 р. 



7. Плани сіл повіту. Схематичний план військової фортифікації на території      

с. Репужинці. 

8. Німецька мова. 

 

4.     1. Ф. 10 

2. Дирекція поліції м.Чернівці   

    K. k. Polizei Direktion in Czernowitz 

3. Створена на підставі рішення цісаря від 27 січня 1853 р. Згідно наказу 

Міністерства поліції Австрійської імперії від 20 грудня 1860 р. була 

реорганізована в комісаріат поліції. Комісаріат поліції існував до 1866 р., 

коли на підставі постанови цісаря від 23 травня цього ж року функції 

ліквідованих крайових поліцейських органів були передані Буковинській 

крайовій управі. Згідно постанови  Міністерства внутрішніх справ від 27 

грудня  1905 р. була відновлена Дирекція поліції в м. Чернівці. Дирекція 

поліції м. Чернівці в 1854 р. складалася з директора, комісара поліції, 

ад’юнкта, канцеляристів, писаря. Функції Дирекції поліції полягали в 

охороні існуючого державного та громадського порядку, запобіганню і 

боротьбі з виступами проти влади, охороні приватної власності. У коло її 

діяльності входило також: нагляд за політичним настроєм населення, 

пресою, товариствами, видовищами, іноземцями, над виготовленням і 

носінням зброї, видачею закордонних паспортів та дозволів на 

проживання, над службовцями та робітниками, нагляд за мораллю, 

забезпеченням безпеки руху всередині міста і на залізничному вокзалі. 

Дирекція поліції здійснювала контроль і надавала допомогу місцевим 

органам влади при виконанні функцій поліції. Згідно цісарського рішення 

від 11 травня 1854 р. і 20 червня 1858 р. розгляд ряду порушень, які 

знаходилися до цього в компетенції органів юстиції, перейшов у 

компетенцію поліції. Припинила свою діяльність в листопаді 1918 р. в 

зв’язку з розпадом Австро-Угорської імперії. 

4. 1966/921 справа. 

5. 1892─1918 рр. 

6. 1988 р. 

7. Накази, обіжники, директиви Вищої поліцейської управи м. Відень, 

Міністерства поліції і бюро президії Буковинської Крайової управи, 

Міністерства внутрішніх справ Австрійської імперії. Справи про нагляду 

за діяльністю товариств. Накази, звіти, листування про діяльність дирекції 

поліції та її кадровий склад.  Листування з крайовим судом Буковини щодо 

кримінальних справ. Оперативні донесення поліцейських. Особові картки 

засуджених. Списки агентів та службовців поліції. 



8. Німецька мова. 

 

5.     1. Ф.39 

2. Чернівецький міський магістрат, м. Чернівці   

    Magistrat der K.к. Hauptstadt Czernowitz 

3. Чернівецька міська управа створена за розпорядженням Військової 

адміністрації Буковини в 1775 р.  Перші вибори до Чернівецької міської 

управи відбулися в 1786 р. на підставі інструкції Надвірної ради від 25 

серпня 1785 р. Вибори проводилися під наглядом військової адміністрації, 

на них були обрані міський управитель та 4 радники. Управа була 

безпосередньо підпорядкована військовій адміністрації, а після її ліквідації 

з 1786 р. – Буковинській окружній управі. На підставі декрету Надвірної 

канцелярії  від 29 жовтня 1829 р. 02 вересня 1832 р. міська управа 

реорганізована в Чернівецький міський магістрат. Магістрат складався з 

бургомістра, віце-бургомістра та міських радників. У магістраті були 

створені департаменти та відділи: економічний департамент, якому були 

підпорядковані податково-екзекуційний, розрахунковий, шкільний та 

будівельний відділи, департамент торгівлі та промисловості, департамент 

поліції, якому були підпорядковані санітарний, ярмарковий, ветеринарний, 

пожежний відділи. При магістраті були комісії: запису актів громадського 

стану, арбітражна, визнання прав громадянства, дрібного судочинства, із 

нерухомості. До основних функцій магістрату входило управління міським 

майном, будівництво споруд, благоустрій міста, забезпечення 

громадського порядку, видача дозволу на заняття торгівлею та ремеслом, 

нагляд за санітарним станом міста, охороною здоров’я, благодійними 

установами, школами, які були на його бюджеті, контроль за діяльністю 

общинних кас, проведення заходів із пожежної охорони, керівництво 

місцевою поліцією. Припинив свою діяльність у листопаді 1918 р. в 

зв’язку з розпадом Австро-Угорської імперії.  

4. 7213/1 справа. 

5. [1781─1918] рр. 

6. 1992 р. 

7. Сітуаційні плани вулиць та будинків м. Чернівці. 

8. Німецька мова. 

 

6.     1. Ф. 298 

2. Дирекція обліку і реєстрації нерухомого майна, м. Чернівці 

    K.k. Grundsteuer-Evidenzhaltung 



3. Підпорядковувалась Міністерству землеробства та нерухомого майна 

Австро-Угорської імперії. 

4. 122/54 справи 

5. 1820─1918 рр. 

6. 1992 р. 

7. Плани земельних ділянок, кадастрові, схематичні, ситуаційні плани 

населених пунктів Буковини. Оглядові карти державних володінь і 

володінь Православного релігійного фонду Буковини (1907), листи їх 

обліку. 

8. Німецька мова. 

 

7.     1. Ф. 309 

2. Комерційне управління електромеханічних підприємств, м. Чернівці 

    Regia publică comercială. Întreprinderile electromecanice a municipiului 

Cernăuţi 

3. Створено 1887 р. при магістраті м. Чернівці для керівництва 

електростанціями, які забезпечували потреби міста в електроенергії. З 

1918 р., коли Буковина увійшла до складу Румунії, продовжувало діяти. 

Рішенням примарії м. Чернівці від 04 серпня 1942 р. управління 

електромеханічних підприємств було об’єднане з водоканалом, та 

перейменоване у Громадське комерційне управління.   Ліквідовано у 1940 

р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновило свою 

діяльність у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. 

Остаточно припинило діяльність у березні 1944 р. 

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 1346/3 справи 

7. Справи з розгляду заяв мешканців м. Чернівці про повернення їм майна, 

що знаходилось у користуванні комерційного управління 

електромеханічних підприємств, залишеного під час  вибуття до Румунії 

при встановленні радянської влади. Справи з розгляду призначення 

грошової допомоги. 

8. Румунська мова. 

 

8.     1. Ф. 321  

2. Адміністрація православного релігійного фонду Буковини, м. Чернівці 

   K. k. Direktion der Güter des Bukow. Gr.-or. Religionsfondes in 

Czernowitz, Administraţia fondului bisericesc ortodox român din Bucovina 



3. Православний релігійний фонд створений 1786 р. постановою Придворної 

Військової Ради Австрійської імперії, відповідно до “Духовного 

регламенту" австрійського уряду. Згідно Імператорського декрету від 17 

березня 1791 р. управління фондом передано єпископу. З 31 липня 1870 р. 

підпорядкований Міністерству освіти і віровизнань Австро-Угорської 

імперії. Православний релігійний фонд Буковини очолював голова 

Буковинської крайової управи. З 1918 р., коли Буковина увійшла до 

складу Румунії, фонд було передано в підпорядкування Митрополії 

Буковини і реорганізований в Адміністрацію Православного релігійного 

фонду Буковини. Адміністрація мала такі функції: управління, 

збереження та використання коштів, лісних угідь, рибних господарств, 

будівництво та ремонт церков, парафіяльних будинків, шкіл, ліцеїв, 

гімназій, промислових підприємств, лікарень, утримання священиків та 

церковної обслуги, виплата стипендій незаможним студентам та 

матеріальної допомоги священикам та їх вдовам. Ліквідована у 1940 р., 

коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновила у липні 1941 

р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинила 

діяльність у березні 1944 р. 

4.  1303/25 справ 

5. 1992 р. 

6. 1880─1934 рр. 

7. Плани будівель митрополії та церков. Оглядові карти лісових та земельних 

ділянок, що належать фонду. 

8. Румунська мова. 

 

9.   1. Ф. 325 

2. Чернівецька міська єврейська релігійна громада, м. Чернівці 

    Israelitische Kultusgemeinde in Czernowitz. Comunitatea evreiească,     

Cernăuţi 

3. Створено 1786 р. на підставі наказу австрійського цісаря "Про створення 

єврейської громади в м. Чернівці". Єврейська релігійна громада м. 

Чернівців об’єднувала громадян, що сповідували іудаїзм і відносились до 

течії прогресивного іудаїзму. Діяльність громади розповсюджувалась на м. 

Чернівці, його передмістя та населені пункти, що відносились до 

Чернівецького повіту. Громада вважала своїм завданням виховання своїх 

членів в дусі загально-гуманістичного ідеалу, любові та шануванні Бога. 

Основним завданням громади були: проведення релігійних церемоній та 

свят, вивчення вірувань іудаїзму, сурове дотримання релігійних законів та 

відправлення культу, зберігання споруд, що належали громаді. Правління 



громади складалося з голови громади, уповноваженого голови та 5 старост, 

керівників секцій: по проведенню релігійного культу і релігійних обрядів, 

з питань освіти, по проведенню благодійної діяльності, з питань 

фінансування, з питань благоустрою лікарні та організації поховань. До 

кожної секції входило по 4 члени. Для задоволення духовних потреб 

віруючих вибирались головний і молодший рабини. У відповідності з 

Статутом громади 1897 р. станом на 12 серпня 1901 р. рабинат громади 

складався: з головного рабина, молодшого рабина, уповноваженого 

рабина, рабина-засідателя. Крім проведення богослужіння і проповідей у 

суботні та святкові дні, до компетенції рабина входило: ведення книг 

громадського стану, призначення головного та молодших канторів. 

Релігійна громада до 1919 р. підпорядковувалась Буковинській крайовій 

управі та Міністерству віровизнань та освіти Австро-Угорської  імперії, а з 

1919 р. до1940 р. — Генеральній дирекції віровизнань Румунії. Єврейська 

релігійна громада припинила свою діяльність у 1940 р., коли Північна 

Буковина увійшла до складу УРСР. Поновила у липні 1941 р., у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області. Остаточно припинила діяльність у березні 

1944 р. 

4. 3728/68 справ 

5. 1910, 1913─1914, 1920─1938 рр. 

6. 1992 р. 

7. Статути єврейських релігійних громад та сіоністських товариств. Справи 

про діяльність сіоністських товариств та установ, що знаходилися на 

утриманні єврейської релігійної громади. 

8. Румунська та німецька мови. 

 

 10.  1. Ф. 672 

2. Військово-польовий суд  командування 11-го війського корпусу,  

м.Чернівці  

      Gericht des k. u. k. 11. Korpskommandos, Czernowitz 

3. Створено згідно розпорядження Міністерства оборони Австро-Угорської 

імперії від 01 вересня 1899 р. і розпочав свою діяльність з 01 жовтня 1899 

р. Підпорядковувався Військовому міністерству Австро-Угорської імперії, 

Військовій адміністрації Буковини. Займався розслідуванням карних 

злочинів, скоєних військовослужбовцями, виносив вироки. Припинив свою 

діяльність 1918 р.  

4. 12/11 справ 

5. 1909─1913 рр. 

6. 1988 р. 



7. Вироки та слідчі матеріали. Статистичні відомості про кількість карних 

справ. Списки засуджених та притягнутих до відповідальності 

військовослужбовців.  

8. Румунська мова. 

 

 11.  1. Ф. 228 

2. Державний ліцей "Арон Пумнул", м. Чернівці  

    Liceul de stat “Aron Pumnul” Cernăuţi 

3. Відкрито 24 грудня 1808 р. як п’ятикласна класична державна гімназія. В 

1915 р. на базі випускного класу відкрито дворічні філософські курси, які в 

1848 р. були об’єднані з гімназією, після чого гімназія отримала статус 

восьмикласної. В 1901 р. гімназія мала назву  ц. к.І державна гімназія в 

Чернівцях. Під такою назвою діяла до 1918 р. Після розпаду Австро-

Угорщини та входу Буковини до складу Румунії реорганізована в 

державний ліцей “Арон Пумнул”. До 1918 р. гімназія підпорядковувалась 

Міністерству віровизнань та освіти Австрії (з 1867 р. Австро-Угорська 

імперія), Буковинській крайовій шкільній Раді, з 1918 – Міністерству 

освіти Румунії та ХІV Окружному шкільному інспекторату. Ліцей 

ліквідований  1940 р., відновив свою діяльність  1941р., у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області. Остаточно ліквідований   1944 р.  

4. 1941–1943 рр. 

5. 2697/8  справ 

6. 2009 р. 

7. Директивні вказівки Директорату освіти та культів про порядок прийняття 

на роботу викладачів, які перебували на території Буковини під час 

встановлення радянської влади; мобілізацію викладачів до румунської 

армії. Заяви викладачів та учнів про видачу їм свідоцтв щодо  завершення 

ліцею та стаж роботи. Проект бюджету на 1943–1943 рр. Рішення та 

циркулярні розпорядження Директорату освіти та культів про порядок 

переведення учнів з одного до іншого ліцею; збір теплих речей для 

румунських солдат; виплату заробітної платні та надбавок викладачам 

ліцею; видачу довідок про стаж роботи. Списки викладачів. Інструкції і 

циркулярні розпорядження Директорату освіти та культів про порядок 

заповнення формулярів про рух кадрів викладачів ліцею; залучення учнів 

до примусових робіт. 

8. Румунська мова. 

 

12.   1. Ф. 233 



2. Жіноча початкова  школа „Олтя Доамна” по вул. Штефана   

Великого, м. Чернівці 

      Liceul ortodox de fete “Elena Doamna” in Cernăuţi 

3. Засновано 1866 р. Діяла  відповідно до законів про початкову освіту 

Австрії та була підпорядкована Крайовій шкільній Раді Буковини. Після 

того, як Буковина увійшла  до складу Румунії (1918) діяла відповідно до 

закону „Про початкову освіту” від 29 липня 1919 р., та була 

підпорядкована державному секретаріату у справах освіти, Генеральному 

директорату Міністерства освіти і XIV Окружному шкільному 

інспекторату.  Школа була 7−ми класною з додатковими класами, а також 

з відділеннями: румунським, німецьким, польським, єврейським. При 

школі діяв дитячий садок. Учні мали змогу закінчити навчання екстерном. 

Припинила свою діяльність в 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до 

складу УРСР. Поновила у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією 

області. Остаточно припинила діяльність у березні 1944 р.  

  

4. 1941–1944 рр. 

5. 435/3 справи 

6. 2009 р. 

7. Свідоцтво про завершення 7-го класу ліцею  у м. Радауці О.Кутазіей та 

листування про видачу їй свідоцтва. Заяви учнів ліцею про видачу їм 

свідоцтв про завершення повних та неповних курсів навчання у ліцеї; 

переведенні у інші ліцеї; складанні вступних іспитів. Правила складання 

вступних іспитів заочного курсу навчання на 1944 р. Списки адміністрації 

та викладачів, які евакуйовані до Румунії.  

8. Румунська мова. 

 

13.   1. Ф. 276 

2. Державний жіночий ліцей „Юлія Хашдеу”, м. Хотин Хотинського 

повіту 

     Liceul de stat de fete din Hotin „Iulia Haşdeu”, judeţul Hotin 

3. Засновано 1902 р. З початку існування діяв як приватна школа ІІ категорії, 

що утримувалася на внесені за навчання  кошти. В 1904 р. школа 

реорганізована в прогімназію, згідно рішення Міністерства народної освіти 

Росії від 01 квітня 1904 р.  В 1913 р. згідно наказу Міністерства народної 

освіти Росії від 11 квітня 1913 р. прогімназія реорганізована в міську 8-ми 

класну жіночу гімназію, яка діяла з перервами до 1918 р. При гімназії 

існував педагогічний клас. Після його закінчення учні отримували право 

бути домашніми вчителями. Заняття в гімназії проводились  російською 



мовою. Після того, як Бессарабія увійшла до складу Румунії (березень 1918 

р.), гімназія діяла на підставі законів та положень про середню освіту від 

16 липня 1921 р. та від 22 грудня 1925 р. В 1919 р. гімназія реорганізована 

в міський жіночий ліцей з румунською мовою навчання. З 1924 р. міський 

жіночий ліцей діє під назвою – державний жіночий ліцей „Юлія Хашдеу”. 

Був підпорядкований генеральному директорату освіти Бессарабії (до 1924 

р.), ХІV окружному шкільному інспекторату,  директорату освіти та 

віровизнань Буковини. Припинив свою діяльність в 1940 р., коли Північна 

Буковина увійшла до складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області. Остаточно припинив діяльність у березні 

1944 р.  

4. 1941–1944 рр. 

5. 460/4 справи 

6. 2009 р. 

7. Списки викладачів, які евакуйовані до Румунії та репатрійовані до 

Німеччини. Списки викладачів, які підлягають мобілізації до румунської 

армії та евакуації вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту. 

Довідки про виконання примусових робіт викладачами, які евакуйовані 

вглиб Румунії. Листування з префектурою повіту про евакуацію 

службовців ліцею у зв’язку з наближенням лінії фронту. Списки 

евакуйованих. 

8. Румунська мова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ ІІ  

ФОНДИ РОСІЙСЬКИХ УСТАНОВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ 

ГУБЕРНІЇ ПЕРІОДУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА 

ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ  
 

14.  1. Ф. 27 

2. Чернівецький губернський комісар 

    Черновицкий губернский комиссар  

3. У ході бойових дій Першої Світової війни російські війська тричі займали 

Буковину (02.09.1914 р. – 20.09.1914 р., 27.09.1914 р. – 21.02.1915 р., 

18.06.1916 – 03.08.1917 р.), на теренах якої була утворена Чернівецька 

губернія. Чернівецький губернський комісар відав адміністративними, 

судовими, поліцейськими, господарськими та фінансовими справами. До 

функцій губернського комісара входило: створення військово-поліцейської 

служби з боротьби із дезертирством та жебракуванням, керівництво 

реквізиційною комісією, охоронними спорудами, розшуком австрійських 

військовополонених та втікачів з в‘язниць, притягненням до карної 

відповідальності посадових осіб, що зловживали службовим становищем, 

забезпеченням армії провіантом, госпіталів - ліками, обліком 

працездатного населення, організацією примусових робіт, видачею 

дозволів біженцям з Буковини на повернення до батьківщини, 

встановленням контролю за санітарним станом повітів Чернівецької 

губернії, постачанням установам і населенню палива, встановленням 

контролю над покинутими господарствами. Припинив свою діяльність 

1917 р. після остаточного виведення військ Російської імперії з території 

Буковини. 

4. 463/56 справ 

5. 1916─1917 рр. 

6. 1988 р. 

7. Документи з особових справ службовців управлінь Чернівецької губернії. 

Списки поліцейських. Відомості нарахування зарплати. 

8. Російська мова. 

 

15.  1.Ф. 283 

2. Канцелярія Чернівецького губернатора, м. Чернівці 

    Канцелярия Черновицкого губернатора 

3. У ході бойових дій Першої світової війни російські війська тричі        

займали Буковину (02.09.1914 р.–20.09.1914 р., 27.09.1914 р.–21.02.1915 р., 



18.06.1916 р.–03.08.1917 р.), на теренах якої була утворена Чернівецька 

губернія. Очолив губернію губернатор. При губернаторові діяла 

канцелярія, яка здійснювала всю виконавчу владу в краї. До функцій 

канцелярії входило: встановлення нагляду за особами, які підозрювалися у 

вчиненні опору російському уряду, були ворожо налаштовані проти 

російської влади, організацію висилки вглиб Росії, розшук дезертирів, 

боротьба з шпигунством, мародерством та порушниками законів, 

накладання штрафів на порушників постанов військового часу, боротьба з 

епідеміями, епізоотіями, відкриття лікувальних і навчальних закладів, 

відновлення промисловості та підприємницької діяльності, матеріальна 

допомога населенню. Припинила свою діяльність у серпні 1917 р. після 

остаточного виведення російських військ з території Буковини. 

4. 510/65 справ 

5. 1915─1917 рр. 

6. 1988 р. 

7. Справи про встановлення таємного нагляду за особами, підозрюваними в 

протидії російському уряду, висилку вглиб Росії осіб ворожо 

налаштованих до російської влади, накладання штрафів за порушення 

постанов військового часу, розшук дезертирів. Відомості нарахування 

зарплати   

8. Російська мова. 

 

16.  1. Ф. 356  

2. Управління начальника Вашківецького повіту Чернівецької губернії 

    Управление  начальника Вашковского уезда Черновицкой губернии 

3. Створено 1914 р. Вирішувало адміністративні питання і здійснювало 

поліцейський нагляд на території повіту. У березні 1917 р. Тимчасовий 

уряд ліквідував посаду начальника повіту і призначив комісара повіту. 

4.  47/1 справа 

5. 1916─1917 рр. 

6. 1992 р. 

7. Відомості нарахування зарплати. 

8. Російська мова. 

 

17.   1. Ф. 458 

2. Унтер-офіцер додаткового штабу Бессарабського губернського 

жандармського  управління у Бельському, Хотинському, Сорокському 

та Оргіївському повітах, м. Новоселиця Хотинського повіту 



    Унтер-офицер дополнительного штаба  Бессарабского  губернского 

жандармского управления в Бельцском, Хотинском, Сорокском и 

Оргеевском уездах, г.Новоселица Хотинского уезда 

3. Діяв на підставі „Положення про корпус жандармів” від 19 вересня 1867 р. 

Займався політичним розшуком з карними функціями. Підпорядковувався 

помічнику начальника губернського жандармського управління. Припинив 

діяльність 1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського повіту під 

юрисдикцію Румунії.  

4. 4/1 справа 

5. 1914─1915 рр. 

6. 1992 р. 

7. Листування з поліцейськими установами  про ведення роботи. 

8. Румунська мова. 

 

18.   1. Ф. 705 

2. Управління комісара Чернівецької міської міліції, м. Чернівці 

    Управление комиссара Черновицкой городской милиции г.Черновцы 

3. Створено 21 березня 1917 на базі реорганізованої повітової поліцейської 

охорони та Чернівецької міської поліції. До функцій управління входило: 

підготовка і проведення виборів до Всеросійських Установчих зборів, 

здійснення військової цензури кореспонденції та друкованих видань, 

надання матеріальної допомоги населенню, охорона майна осіб, які 

виїхали до Австро-Угорщини, арешт і розслідування справ осіб, які 

підозрювалися у шпигунстві, крадіжках, конфіскація продуктів 

харчування, прихованих з метою спекуляції, мобілізація населення на 

фортифікаційні роботи. Припинило діяльність в серпні 1917 р., після 

остаточного виведення російських військ з території Північної Буковини. 

4. 100/2 справи 

5. 1917 р. 

6. 1992 р. 

7. Відомості нарахування зарплати. 

8. Російська мова. 

 

19.   1. Ф. 818 

2. Управління начальника Серетського повіту Чернівецької губернії 

    Управление  начальника Серетского уезда Черновицкой губернии 

3. Створено 1914 р. Вирішувало адміністративні питання і здійснювало 

поліцейський нагляд на території повіту. У березні 1917 р. Тимчасовий 

уряд ліквідував посади начальників повітів і призначив комісарів повітів. 



4. 63/2 справи 

5. 1916─1917 рр. 

6. 1988 р. 

7. Списки урядників та кінних поліцейських стражників повіту.  Відомості на 

видачу заробітної плати стражникам повіту. 

8. Російська мова. 

 

20.  1. Ф. 914 

2. Тимчасовий прикордонний жандармський пункт в м. Новоселиця 

Хотинського повіту Бессарабського губернського жандармського 

управління 

    Временный пограничный жандармский пункт в г. Новоселица 

Хотинского уезда Бессарабского губернского жандармского 

управления 

3. Діяв під час Першої світової війни. Був ліквідований 1917 р. після 

остаточного виведення російських військ з території Хотинського повіту. 

4. 7/2 справи 

5. 1916─1917 рр. 

6. 1988 р. 

7. Листування з Бессарабським губернським жандармським управлінням про 

осіб підозрюваних у шпигунстві та про стан охорони російсько-

румунського кордону. 

8. Російська мова. 

 

21.   1. Ф. 923 

2. Управління начальника Сторожинецького повіту Чернівецької 

губернії 

      Управление  начальника Сторожинецкого уезда Черновицкой 

губернии 

3. Створено 1914 р. Вирішувало адміністративні питання і здійснювало 

поліцейський нагляд на території повіту. У березні 1917 р. Тимчасовий 

уряд ліквідував посади начальників повітів і призначив комісарів повітів. 

4. 205/2 справи 

5. 1916─1917 рр. 

6. 1988 р. 

7. Відомості нарахування зарплати. 

8. Російська мова. 

 

22.   1. Ф. 958 



2. Управління комісара  Серетського повіту Чернівецької губернії 

    Управление комиссара Серетского уезда Черновицкой губернии 

3. Створено згідно наказу Тимчасового уряду Росії в березні 1917 р. замість 

ліквідованих управлінь начальників повітів. Здійснювало нагляд за 

підозрюваними у шпигунстві та карних злочинах особами, пересвідчення 

австрійських військовополонених, розшук дезертирів, вилучення зброї у 

населення, встановлення прав власності, охорону військових об’єктів, 

управління покинутими господарствами. Припинило діяльність в серпні 

1917 р., після остаточного виведення російських військ з території 

Північної Буковини. У фондах наявні документи управлінь начальників 

повітів за 1916 р. 

4. 29/1 справа 

5. 1916─1917 рр. 

6. 1988 р. 

7. Відомості нарахування зарплати працівникам управління. 

8. Російська мова. 

 

23.   1. Ф. 961 

2. Начальник першої дільниці Чернівецької міської військової міліції 

Чернівецького губернського комісара, м. Чернівці 

     Начальник первого участка Черновицкой городской военной 

милиции Черновицкого губернского комиссара 

3. Перша дільниця Чернівецької міської військової міліції була створена 1914 

р. під час першої окупації території Буковини російськими військами. 

Після відступу російських військ, діяла за межами м. Чернівці. Складалася 

з 3 дільниць, на чолі яких стояли начальники. Здійснювала розшук осіб, які 

переховувались від переслідування, дезертирів, розслідуванням карних 

злочинів, нагляд за підозрюваними у шпигунстві, діяльністю промислових 

та торговельних підприємств, навчальних закладів, видачу дозволів на 

перевезення вантажів в межах міста. Припинила діяльність в серпні 1917 

р., після остаточного виведення російських військ з території Північної 

Буковини. 

4. 20/1 справа 

5. 1916─1917 рр. 

6. 1988 р. 

7. Списки городових та міліціонерів. 

8. Російська мова. 

 

24.   1. Ф. 962 



2. Пристав першої дільниці Чернівецької міської поліції, м. Чернівці 

    Пристав первого участка Черновицкой городской полиции 

3. Діяв під час Першої світової війни. Здійснював нагляд за дотриманням 

порядку на дільницях під час військового стану, розшук і затримання 

дезертирів, військовополонених, осіб, підозрюваних у шпигунстві, карних 

злочинців, за проведенням обшуків, охороною шанцевих споруд, сплатою 

податків, торгівлею, санітарним станом на дільницях. Припинив діяльність 

у серпні 1917 р., після остаточного виведення російських військ з території 

Північної Буковини. 

4. 16/1 справа 

5. 1916 р. 

6. 1988 р. 

7. Відомості нарахування зарплати поліцейським. Списки городових. 

8. Російська мова. 

 

25.   1. Ф. 966 

2. Пристав третьої дільниці Чернівецької міської поліції, м. Чернівці 

    Пристав третьего участка Черновицкой городской полиции 

3. Див.Ф.962 

4. 21/1 справа 

5. 1916 р. 

6. 1988 р. 

7. Списки городових. Інвентарний опис майна дільниці. 

8. Російська мова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІІ 

ФОНДИ  УСТАНОВ  ПЕРІОДУ  ПЕРЕБУВАННЯ  

БУКОВИНИ  У СКЛАДІ  РУМУНІЇ 

 

1918─1940, 1941─1944 рр. 

_____________________________________________________________ 

 

26.   1. Ф. 12 

2. Секретаріат Міністерства внутрішніх справ Буковини, м. Чернівці 

    Secretariatul de Interne al Bucovinei, Cernăuţi 

3. Створений як адміністративний орган 12 листопада 1918 р. на підставі 

тимчасового закону Румунської Національної Ради "Про організацію влади 

на Буковині". Підпорядковувався Міністерству внутрішніх справ Румунії 

та бюро президії міністра-делегата, пізніше комісії з питань ліквідації 

австрійських установ на Буковині. Керував та контролював всі 

адміністративні установи системи міністерства внутрішніх справ. До 

функцій секретаріату входило: ліквідація та реорганізація 

адміністративних установ Австро-Угорської імперії, управління комунами, 

визнання румунського громадянства, реєстрація актів громадянського 

стану, догляд за діяльністю товариств, політичних партій та організацій. 

Був ліквідований наказом Міністерства внутрішніх справ від 20 лютого 

1923 р. № 12120. 

4. 11471/1849 справ 

5. 1918─1923 рр. 

6. 1992 р. 

7. Справи про затвердження  статутів та ліквідацію  громадських, спортивних 

та благодійних товариств; про нагляд за діяльністю товариств. Рапорти з 

питань громадського життя на Буковині. Особові справи та списки 

працівників поліції. Відомості нарахування зарплати працівникам поліції.  

8. Румунська мова. 

 

27.   1. Ф. 13 

2. Другий Міністерський Директорат Буковини, м. Чернівці 

    Directoratul ministerial II pentru Bucovina, Cernăuţi 

3. Створений 1930 р., як вищий адміністративний орган Буковини. 

Підпорядковувався Міністерству внутрішніх справ Румунії. Керував 

політичним, економічним, культурним життям краю. Проводив вибори до 

рад комун, реєстрацію актів громадянського стану, визнання румунського 



громадянства. Був ліквідований 1931 р. Його функції перейшли до 

компетенції Генерального адміністративного інспекторату м. Чернівці. 

4. 1123/1 справа 

5. 1930 р. 

6. 1992 р. 

7. Адміністративна карта Румунії. 

8. Румунська мова. 

 

28.   1. Ф. 15 

2. Префектура Чернівецького повіту, м. Чернівці 

    Prefectura judeţului Cernăuţi 

3. Створено 12 листопада 1918 р., як вищий адміністративний орган повіту, 

на підставі тимчасового закону Румунської Національної Ради „Про 

організацію влади на Буковині”. Підпорядковувалась Секретаріату 

внутрішніх справ Буковини (1923-1925), Міністерству внутрішніх справ 

Румунії (1925-1929, 1934-1938), Генеральному окружному 

адміністративному інспекторату Буковини (1931-1934), Королівському 

наміснику округу Сучава (1938-1940) та Губернаторству провінції 

Буковина (1941-1944). Здійснювала керівництво політичним і 

господарським  життям повіту, контролювала роботу адміністративних 

установ (примарій та претур), вела нагляд за громадським порядком. 

Припинила свою діяльність у 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до 

складу УРСР. Поновила у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією 

області. Остаточно припинила діяльність у березні 1944 р.  

4. 31278/124  справи 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази Міністерства внутрішніх справ, Міністерства національної 

оборони. Розпорядження, постанови  префекта Чернівецького повіту. 

Рішення військового трибуналу. Інформаційні донесення про виявлення 

української націоналістичної організації, про перехід на територію Румунії 

жителів України. Листування з Міністерством Внутрішніх справ, з 

Квестурою поліції м. Чернівці, з Міністерством національної пропаганди, з 

примаріями і  претурами Чернівецького повіту. Списки службовців 

державних установ. Особові картки біженців східної Трансільванії.   

8. Румунська мова. 

 

29.   1. Ф. 19 

2. Префектура Хотинського повіту, м. Хотин  



    Prefectura judeţului Hotin 

3. Створено на підставі рішення ”Сфатул Церій” (”Крайової Ради”) про 

об'єднання Бессарабії з Румунським Королівством від 10 квітня 1918 р. 

Припинила свою діяльність у червні 1940 р., коли Хотинський повіт 

увійшов до складу УРСР. Поновила у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою 

окупацією області. Остаточно припинила діяльність у березні 1944 р.  

4. 2667/82 справи 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Розпорядження, накази Губернаторства Буковини. Карти повіту. Плани 

населених пунктів. 

8. Румунська мова. 

 

30.   1. Ф. 20 

2. Префектура Сторожинецького повіту, м. Сторожинець 

    Prefectura judeţului Storojineţ 

3. Див. Ф. 15 

4. 422/12 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази Губернаторства провінції Буковини, Циркуляри Міністерства 

внутрішніх справ, Постанови директорату адміністративних справ та 

примарів комун Сторожинецького повіту. Ситуаційні плани про 

розташування церковних земельних ділянок, тваринного ринку, 

спиртового заводу.  

8. Румунська мова. 

 

31.   1. Ф. 26 

2. Королівський намісник округу Сучава у м. Чернівці 

    Rezidentul regal al Ţinutului Suceava, Cernăuţi 

3. Призначений королем Румунії відповідно до Адміністративного закону від 

14 серпня 1938 р. Був представником уряду та головою Окружної ради, 

мав особистого помічника – генерального секретаря. При адміністрації 

королівського намісника були створені відділи: адміністративний, 

фінансовий, юридичний, технічний, сільськогосподарський, зоотехнічний 

та ветеринарний, медичної та гігієнічної служби, освіти, мобілізації та 

організації нації і території на період війни. До функцій намісника 

входило: виконання всіх законів та регламентів про мобілізацію до армії, 

проведення виборів, нагляд за статистичними і туристичними бюро, 



радіостанціями, кінотеатрами, вирішення кадрових та фінансових питань, 

надання дозволів на відкриття пам’ятників, клубів, на приватну діяльність, 

здійснення контролю за громадськими організаціями та юридичними 

особами і вирішення питань громадянства та реєстрації актів 

громадянського стану жителів краю. Припинив свою діяльність 1940 р. у 

зв’язку із тим, що північна частина Буковини увійшла до складу УРСР.  

4. 2444/154 справи 

5. 1938─1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Документи про нагляд за діяльністю політичних партій та національних 

товариств (доповідні записки, рапорти інспекторів поліції, повідомлення). 

Заяви службовців та індивідуальних осіб про вступ до монархічної 

організації «Фронт національного відродження».  Списки товариств 

Буковини, українських священиків. Адміністративні, політичні та фізичні 

карти Румунії. Адміністративні карти Буковини. 

8. Румунська мова.    

 

32.   1. Ф. 30 

2. Чернівецький обласний інспекторат поліції, м. Чернівці 

    Inspectoratul regional de poliţie Cernăuţi 

3. Створений згідно постанови Міністерства внутрішніх справ від 01 березня 

1919 р. як  Генеральний субінспекторат сигуранци Буковини у м. Чернівці. 

Реорганізований відповідно до закону "Про створення державної поліції" 

від 21 липня 1929 р. в Чернівецький обласний інспекторат поліції. 

Підпорядковувався Генеральній дирекції поліції м. Бухарест. До його 

функцій входило: забезпечення проведення владними структурами 

державних, військових, господарських та політичних заходів з дотримання 

правопорядку, боротьби з комуністичним рухом; нагляд за діяльністю 

політичних партій, культурологічних, благодійних і професійних 

товариств, іноземними громадянами; ведення попереднього слідства; 

надання і позбавлення громадянства; запобігання страйкам. Припинив 

свою діяльність 1940 р., в зв'язку з тим, що північна  частина Буковини 

увійшла до складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою 

окупацією області. Остаточно припинив діяльність у березні 1944 р.  

 

4. 8699/4332 справи 

5. 1919─1940 рр. 

6. 1991, 2009 рр. 



7. Адміністративний відділ: накази, обіжники, розпорядження Міністерства 

внутрішніх справ, Генеральної дирекції поліції, командуючого 8-ю 

дивізією, обласного інспекторату поліції про нагляд за іноземними 

підданими, політичною діяльністю студентів, заборону релігійних сект, 

призначення, заміщення, звільнення службовців дирекції поліції, 

комісаріату, поліцейських загонів. Відділ сигуранці: протоколи органів 

сигуранци про перевірку політичної благонадійності населення Буковини, 

діяльності політичних партій, розслідування випадків на ділянках 

поліцейських патрулів. Огляд Чернівецького обласного інспекторату 

поліції та жандармерії про настрій населення і діяльність політичних 

партій. Бюро контролю іноземних громадян: наглядові справи на 

іноземних громадян. 

8. Румунська мова. 

 

33.   1. Ф. 34 

2. Примарія міста Кіцмань Чернівецького повіту 

    Primăria or. Chiţmani din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. (після встановлення румунської адміністрації у 

краї). Підпорядковувалась префектурі або претурі повіту. Виконувала 

функції управління містом. Очолювалась примарем.  До складу примарії 

входили наступні  відділи (бюро): адміністративний, юридичний, 

статистики, фінансів, економічного постачання, мобілізації, організації 

нації та території, записів актів громадянського стану, обліку населення, 

технічний, зоотехнічний та комунальний.  Припинила свою діяльність 1940 

р., в зв'язку з тим, що північна  частина Буковини увійшла до складу УРСР. 

Поновила у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. 

Остаточно припинила діяльність у березні 1944 р.  

4. 586/25 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри претури волості Кіцмань. Протоколи, договори, заяви  про 

оренду рухомого і не рухомого майна, що належало людям, висланим до 

таборів, або тим, які виїхали  до Німеччини в 1940 р.  

8. Румунська мова. 

 

34.   1. Ф. 38 

2. Квестура поліції, м. Чернівці 

    Chestura de poliţie Cernăuţi 



3. Створено згідно Королівського закону від 15/28 грудня 1918 р., як 

Дирекція поліції м. Чернівці. В 1923 р. реорганізована в Префектуру 

поліції; в 1929 р. Префектура реорганізована в Квестуру поліції на чолі з 

квестором. Підпорядковувалась Міністерству внутрішніх справ Румунії. 

До функцій квестури поліції входило забезпечення проведення владними 

структурами  державних, військових, господарських та політичних заходів 

з нагляду за політичними партіями, товариствами, спілками, громадянами 

іноземних держав, боротьба з комуністичним рухом, підтримання 

громадського порядку, розслідування злочинів, дотриманням паспортного 

режиму, видача закордонних паспортів. Припинила свою діяльність в 1940 

р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновила у липні 

1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинила 

діяльність у березні 1944 р.  

4. 20205/1143  справи 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Справи по звинуваченню, слідчі матеріали, рапорти і донесення. 

Листування з Чернівецьким обласним інспекторатом поліції  і 

поліцейськими органами Чернівецького повіту. Анкетні листки членів 

релігійних сект. 

8. Румунська мова. 

 

35.  1. Ф. 43 

2. Примарія міста Чернівці 

    Primăria oraşului Cernăuţi 

3. Створено  1918 р.,  як вищий адміністративний орган м. Чернівці після 

переходу території Північної Буковини під юрисдикцію Румунії. 

Підпорядковувалась Міністерству внутрішніх справ Румунії (до 1938 р.), 

Королівському наміснику округу Сучава (до 1940 р.) та губернаторству 

Буковини. Здійснювала керівництво господарським, економічним, 

політичним та культурним життям міста, стягувала податки, слідкувала за 

проявами політичної неблагонадійності населення, реєструвала акти 

громадян¬ського стану, здійснювала визначення права на румунське 

громадянство, проводила перепис населення, вибори, органі¬зацію 

протиповітряної оборони, реєстрацію нерухомого майна, надавала дозволи 

на відкриття промислових і торговельних підприємств, оренду та забудову 

земельних ділянок. Припинила діяльність у 1940 р., коли Північна 

Буковина увійшла до складу УРСР. Поновила у липні 1941 р., у зв’язку з 



тимчасовою окупацією області. Остаточно припинила діяльність у березні 

1944 р.  

4. 26746/1286 справи 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови примарії м. Чернівці. Заяви жителів про надання права 

румунського громадянства. Списки людей, які підлягали евакуації до 

Румунії. Справи про здачу в оренду земельних ділянок, які належали 

людям, що виїхали до Німеччини в 1940 р. або висланим до таборів.   

8. Румунська мова. 

 

36.   1. Ф. 45 

2. Примарія міста Сторожинець Сторожинецького повіту  

    Primaria or. Storojineţ din judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 34 

4. 904/91 справа 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Акти і заяви жителів м. Сторожитець про здачу в оренду будинків і 

земельних ділянок; на придбання будівельного матеріалу. Списки жителів, 

що виїхали до Німеччини. 

8. Румунська мова. 

 

37.   1. Ф. 46 

2. Примарія міста Герца Дорохойського повіту 

    Primaria or. Herţa din judeţul Dorohoi 

3.  Створено згідно закону Старого Королівства „Про адміністрації комун і 

міст Румунії” від 13 квітня 1864 р.  Підпорядковувалась префектурі або 

претурі повітіу. Виконувала функції управління містом. Очолювалась 

примаром. Примар також був представником уряду у містах, виконував 

рішення комунальних рад, видавав накази, положення, регламенти.  До 

складу примарії входили наступні  відділи (бюро): адміністративний, 

юридичний, статистики, фінансів, економічного постачання, мобілізації, 

організації нації та території, записів актів громадянського стану, обліку 

населення, технічний, зоотехнічний та комунальний.  Припинила 

діяльність у 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. 

Поновила у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. 

Остаточно припинила діяльність у березні 1944 р.  

4. 784/13 справ 



5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Списки та особові картки громадян, які виїхали до Радянського Союзу; 

висланих в табори. Справи про купівлю, продаж, про надання права 

оренди майна мешканців, висланих до таборів.  

8. Румунська мова. 

 

38.   1. Ф. 49 

2. Примарія комуни Грубна Хотинського повіту 

    Primaria comunei Grubna din judeţul Hotin 

3. Створено в квітні 1918 р. Підпорядковувалась претурі та префектурі 

повіту. Очолював примарію примар. Здійснювала керівництво політичним, 

господарським та культурним життям комун, контроль за своєчасним 

виконанням сільськогосподарських робіт, стягнення податків,  сприяння  

реквізиції продуктів харчування та транспортних засобів, реєстрацію актів 

громадянського стану, видачу посвідчень особи та довідок про майновий 

стан. Фінансувалась з власного  бюджету, періодично звітувала перед 

вищими адміністративними органами. Примарія проіснувала з певними 

структурними змінами до червня 1940 р., коли Буковина увійшла до складу 

УРСР. Поновила у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією 

області. Остаточно припинила діяльність у березні 1944 р.  

4. 231/5 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Відомості інвентаризації майна мешканців, висланих до таборів.   

8. Румунська мова. 

 

39.   1. Ф. 50 

2. Примарія комуни Чагор Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Ceahor din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 510/10 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази, рішення, інструкції, директивні розпорядження и циркуляри Ради 

міністрів, Міністерства внутрішніх справ, губернаторства Буковини и 

претури Чернівецької волості.  

8. Румунська мова. 

 



40.   1. Ф.51 

2. Примарія комуни  Стара Жучка Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Jucica Veche din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 993/21справа 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри та листування з претурою та префектурою Чернівецького 

повіту. Списки жителів комуни Стара Жучка бажаючих евакуюватися в 

Румунію в зв’язку з наближенням радянської влади на Буковину .   

8. Румунська мова. 

 

41.   1. Ф. 53 

2. Примарія комуни Шубранець Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Şubraneţ din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 384/3 справи 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри претури та префектури Чернівецького повіту. Відомості про 

продаж майна мешканців, що виїхали до Радянського союзу.  

8. Румунська мова. 

 

42.   1. Ф. 54 

2. Примарія комуни Топорівці Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Toporăuţi din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1855/18 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази, рішення, циркуляри Ради Міністрів, Міністерства національної 

оборони  Губернаторства Буковини. Списки жителів комуни.  

8. Румунська мова. 

 

43.   1. Ф. 55 

2. Примарія комуни Великий Кучурів Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Cuciurul Mare din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 728/55 справ 



5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри претури Чернівецької області. Списки осіб, відомості 

інвентаризації майна, висланих радянськими органами . 

8. Румунська мова. 

 

44.   1. Ф. 56 

2. Примарія комуни Бояни Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Boian din judeţul Cernăuţi 

3.  Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49  

4. 242/9 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Справи про організацію протиповітряної оборони комуни. Заяви жителів 

про видачу їм посвідчення щодо підтвердженя їх  національності. 

8. Румунська мова. 

 

45. 1. Ф. 57 

2. Примарія комуни Валява Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Valeava din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

119/ 

5. 1942р. 

6. 2009 р. 

7. Відомості інвентаризації майна мешканців, висланих до таборів.  

8. Румунська мова. 

 

46. 1. Ф. 59 

2. Примарія комуни Киселів Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Chiselău din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 699/8 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Відомості інвентаризації та справи про передачу в оренду майна 

мешканців, висланих до таборів 

8. Румунська мова. 

 

47. 1. Ф. 61  



2. Примарія комуни Лашківка Чернівецького повіту 

     Primăria comunei Laşchiuca din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 294/5 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Відомості інвентаризації майна мешканців, висланих до таборів.  

8. Румунська мова. 

 

48. 1. Ф. 62  

2. Примарія комуни Оршівці Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Orăşeni din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 305/55 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Відомості інвентаризації майна мешканців, висланих до таборів. Списки 

жителів комуни Оршівці  на отримання румунського громадянства  

8. Румунська мова. 

 

49. 1. Ф. 63 

2. Примарія комуни Лужани Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Lujeni din judeţul Cernăuţi 

3.  Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4.236/ 3 справи 

5. 1942 р. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри претури, про створення комунальних рад, про порядок надання 

дозволу іноземцям на право проживання в комунах, про порядок видачі 

свідоцтв про етнічне румунське походження.  Дані про кількість жителів в 

комунах за національною ознакою. Списки жителів, які виїхали до 

Німеччини. 

8. Румунська мова. 

 

50.   1. Ф. 64 

2. Примарія комуни  Верхні Петрівці Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Pătrăuţii de Sus din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 9/2 справи 



5. 1941-1942 рр. 

6. 2009 р. 

7. Списки та особові листки жителів комуни Верхні Петрівці, висланих до 

таборів, та які виїхали до Німеччини . 

8. Румунська мова. 

 

51.   1. Ф. 67 

2. Примарія комуни Нижні Ленківці Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Lencăuţii de Jos din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 273/2 справи 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Справи з обліку майна мешканців, висланих до таборів, та що виїхали до 

Німеччини. 

8. Румунська мова. 

 

52.   1. Ф. 68 

2. Примарія комуни Рогізна Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Rohozna din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 296/4 справи 

5. 1941─1943 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Чернівецької 

волості.  Акти інвентаризації майна мешканців, що виїхали до Німеччини.  

8. Румунська мова. 

 

53.   1. Ф. 69 

2. Примарія комуни Луковиця Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Lucaviţa din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 352/42 справи  

5. 1941─1942 рр. 

6. 2009 р. 

7. Списки жителів, та відомості щодо інвентаризації майна, висланих до 

таборів, та які виїхали до Німеччини.  

8. Румунська мова. 

 



54.   1. Ф. 71 

2. Примарія комуни Раранча Слобода  (нині Рідківці) Чернівецького 

повіту 

    Primăria comunei Slobozia Rarancei din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 372/24 справи 

5. 1940, 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Директивні вказівки, накази, циркуляри Губернаторства Буковини, 

претури і префектури Чернівецького повіту. Списки жителів, та відомості 

щодо інвентаризації майна, висланих до таборів, та які виїхали до  

Німеччини.  

8. Румунська мова. 

 

55. 1. Ф.72 

2. Примарія комуни Шипинці Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Şipeniţ din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 140/5 справ 

5. 1942 р. 

6. 2009 р. 

7. Відомості щодо інвентаризації майна мешканців, які виїхали до 

Німеччини.  

8. Румунська мова. 

 

56.   1. Ф. 73 

2. Примарія комуни Суховерхів Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Suhoverca din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 186/1 справа 

5. 1942 р. 

6. 2009 р. 

7. Облікова картка Семенюка  Василя, висланого радянською владою.  

8. Румунська мова. 

 

57. 1. Ф. 74 

2. Примарія комуни Верхні Шерівці  Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Şirăuţii de Sus din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 



4. 412/5 справ 

5. 1941─1942 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури  Заставнівської 

волості.  

8. Румунська мова. 

 

58.   1. Ф. 78 

2. Примарія комуни Кліводин Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Clivodin din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1496 справ  

5. 1941─1942 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри префектури Чернівецького повіту та Чернівецького трибуналу. 

Заяви жителів м. Чернівці на право на румунське громадянство.  

8. Румунська мова. 

 

59.   1. Ф. 82  

2. Примарія комуни Молодія Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Molodia din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 313/136  справ 

5. 1941-1943 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, губернаторства Буковини, 

префектури Чернівецького повіту та претури Чернівецької волості. 

Відомості щодо інвентаризації майна мешканців, які виїхали до 

Німеччини. 

8. Румунська мова. 

 

60.   1. Ф. 84 

2. Примарія комуни Іванківці Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Ivancaăuţi din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 161/6 справ 

5. 1941─1943 рр. 

6. 2009 р. 

7. Списки і особові листки жителів, висланих до таборів.  



8. Румунська мова. 

 

61.   1. Ф. 85 

2. Примарія комуни Чудей Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Ciudei din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 725/373 справи 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Списки жителів, та відомості інвентаризації майна висланих в табори.  

8. Румунська мова. 

 

62.   1. Ф. 87 

2. Примарія комуни Адинката (нині Глибока) Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Adâncata din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 258/26 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Особові листки та списки осіб, що виїхали до Німеччини.  

8. Румунська мова. 

 

63. 1. Ф. 88 

2. Примарія комуни Череш Сторожинецького повіту  

    Primăria comunei Cireş din judeţul Storojineţ 

3.  Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 370/105 справ 

5. 1941─1943 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази, циркуляри префектури и претури Сторожинецького повіту. 

Справи про надання румунського громадянства жителям комуни Череш. 

Відомості щодо інвентаризації майна мешканців, які виїхали до 

Німеччини. 

8. Румунська мова. 

 

64.   1. Ф. 89 

2. Примарія комуни  Старі Бросківці Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Broscăuţii Vechi din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р.  Див. Ф. 49 



4. 572/10 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Справи про надання румунського громадянства жителям комуни Старі 

Бросківці. Списки жителів, та відомості щодо інвентаризації майна 

висланих до таборів, та тих що виїхали до Німеччини.  

8. Румунська мова. 

 

65.   1. Ф.90 

2. Примарія комуни Мигучени (нині Михайлівка) Сторожинецького 

повіту 

     Primăria comunei Mihuceni din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 138/5 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Особові листки та списки осіб, що виїхали до Німеччини.  

8. Румунська мова. 

 

66. 1. Ф. 93 

2. Примарія комуни Жадова Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Jadova din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 289/20 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри та листування з префектурою Сторожинецького повіту. Списки 

та особові листки мешканців комуни висланих радянською владою , та осіб 

що виїхали до Німеччини. 

8. Румунська мова. 

 

67.   1. Ф. 95 

2. Примарія комуни Петричанка Сторожинецького повіт 

    Primăria comunei Petriceni din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 298/46 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 



7. Циркуляри претури Сторожинецької волості. Списки жителів, та відомості 

інвентаризації майна, висланих до таборів, та які виїхали до  Німеччини.  

8. Румунська мова. 

 

68.   1. Ф. 96 

2. Примарія комуни Комарівці Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Comareşti din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 63/3  справи 

5. 1941─1942 р. 

6. 2009 р. 

7. Списки осіб, висланих радянською владою.  

8. Румунська мова. 

 

69.   1. Ф. 97 

2. Примарія комуни Красноїльськ  Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Crasna Ilschi din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 293/17 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри губернаторства Буковини, префектури Сторожинецького повіту 

та претури Сторожинецької волості. Заяви жителів комуни про визнання 

прав на румунське громадянство.  

8. Румунська мова. 

 

70.   1. Ф. 100 

2. Примарія комуни Пелінешти (нині  Білоусівка) Хотинського повіту 

    Primăria comunei Pelineşti din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 179/2 справи 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Листування с претурою волості Сокиряни. Справа про порядок евакуації 

документації і службовців примарії комуни Пелінешти.  

8. Румунська мова. 

 

71.   1. Ф. 101 

2. Примарія комуни Ржавинці Хотинського повіту 



3.  Див. Ф. 49 

4. 221/15 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри, рішення, інструкції префектури Хотинського повіту та претури 

Хотинської волості. Відомості щодо інвентаризації майна осіб, висланих 

до таборів, та які виїхали до Німеччини.   

8. Румунська мова. 

 

72.   1. Ф. 103 

2. Примарія комуни Клішківці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Clişcăuţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 443/60 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Відомості щодо інвентаризації майна осіб, висланих до таборів. 

8. Румунська мова. 

 

73.   1. Ф. 104 

2. Примарія комуни Сербичани Хотинського повіту 

    Primăria comunei Serbiceni din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 179/6 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри, директивні вказівки префектури Хотинського повіту. Списки 

осіб, висланих радянською владою.  

8. Румунська мова. 

 

74.   1. Ф. 106 

2. Примарія комуни Романківці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Romancăuţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 100/4 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, префектури і претури 

Хотинського повіту і Сокирянської волості.  



8. Румунська мова. 

 

75.   1. Ф. 107 

2. Примарія комуни Колінківці  Хотинського повіту 

    Primăria comunei Colincăuţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 96/2 справи 

5. 1941 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази  префектури Хотинського повіту з адміністративних питань. 

Списки осіб, висланих радянською владою.   

8. Румунська мова. 

 

76.   1. Ф. 108 

2. Примарія комуни Рокитне Хотинського повіту 

    Primăria comunei Rachitna din judeţul Hotin 

3. Див. Ф.49 

4. 183/5 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри префектури Хотинського повіту. Відомості щодо інвентаризації 

майна осіб, висланих до таборів. 

8. Румунська мова. 

 

77.   1. Ф. 110  

2. Примарія комуни Горбово Дорохойського повіту 

    Primăria comunei Horbova din judeţul Dorohoi 

3. Створено згідно закону Старого Королівства „Про адміністрації комун 

Румунії” в квітні 1864 р. Підпорядковувалась претурі та префектурі повіту. 

Очолював примар – представник місцевої влади, який обирався  

сільськими зборами строком на 5 років. В 1941−1944 рр.  примар 

призначався губернатором провінції.  До персоналу примарії входили: 

касири, сільськогосподарські агенти, пожежні команди, польові та 

комунальні охоронці, лісники. Здійснювала керівництво політичним, 

господарським та культурним життям комун, контроль за своєчасним 

виконанням сільськогосподарських робіт, трудової повинності, стягнення 

податків,  сприяння  реквізиції продуктів харчування та транспортних 

засобів, реєстрацію актів громадянського стану, видачу посвідчень особи 

та довідок про майновий стан. Фінансувалась з власного  бюджету, 



періодично звітувала перед вищими адміністративними органами. 

Примарія припинила свою дыяльнысть у червны 1940 р., коли Буковина 

увійшла до складу УРСР. Поновила у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою 

окупацією області. Остаточно припинила діяльність у березні 1944 р.  

4. 426/11 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Списки осіб, висланих радянською владою та на отримання румунського 

громадянства.   

8. Румунська мова. 

 

78.   1. Ф. 111 

2. Примарія комуни Турятка Дорохойського повіту 

    Primăria comunei Tureatca din judeţul Dorohoi 

3. Див. Ф. 110 

4. 317/3 справи 

5. 1941─1942 рр. 

6. Циркуляри претури волості Герца. Списки осіб, висланих радянською 

владою. 

7. 2009 р. 

8. Румунська мова. 

 

79.   1. Ф. 113 

2. Секція жандармерії в м. Заставна Чернівецького повіту 

    Secţia de jandarmi în or. Zastavna judeţul Cernăuţi 

3. Засновано  1918 р. після того як Буковина та Бессарабія увійшли до складу 

Румунії. Діяла відповідно до вимог законів про жандармерію від 

15.11.1918 р. , 23.05.1929 р. та 09.06.1939 р. Секція складалась з декількох 

жандармських постів, очолював її унтер-офіцер. Функції: здійснювала 

контроль за роботою жандармських постів, слідкувала за соціально-

політичними подіями та станом злочинності на території її діяльності, 

сприяла арешту осіб, які скоїли карні злочини та проводила заходи щодо 

посилення охорони кордону, заборони розповсюдження сектантської 

літератури та ведення української націоналістичної пропаганди. 

Підпорядковувалась обласному інспекторату жандармерії м. Чернівці. 

Ліквідовано  1940 р., коли Буковина увійшла до складу УРСР. 

4. 1/1 справа 

5. 1927─1928 рр. 

6. 1992 р. 



7. Обіжники командування жандармським корпусом та ротою жандармерії м. 

Чернівці про встановлення фактів розповсюдження комуністичних 

листівок, нагородження жандармів, діяльності релігійних сект, тощо. 

8. Румунська мова. 

 

80.   1. Ф. 118 

2. Чернівецький повітовий трибунал, м. Чернівці 

    Tribunalul judeţean, Cernăuţi 

3. В 1918 р. повітовий суд, в якому судочинство велося ще за австрійським 

законодавством, був перейменований румунською адміністрацією у 

Чернівецький повітовий трибунал із провадженням судочинства за 

законами Старого Королівства (Румунії). Розглядав цивільні справи  із 

встановлення і позбавлення румунського громадянства,  банкрутства фірм 

і банків,  шлюбних конфліктів,  встановлення законнонародженості, дати 

народження, накладення секвестру на майно, врегулювання торгових 

конфліктів, стягнення аліментів, сплати боргів;  карні справи з незаконного 

зберігання зброї, валютних операцій з іноземною і румунською валютою, 

вбивств, пограбувань, зґвалтувань; проводив заходи із боротьби з 

контрабандистами, хабарництвом, шахрайством, злодійством, 

бандитизмом. Реєстрував товариства і спілки, акти громадянського стану, 

право власності на нерухоме і рухоме майно, керував підготовкою і 

проведенням виборів до  парламенту і місцевих органів самоврядування. В 

1940 р. припинив  діяльність у зв'язку із тим, що Північна Буковина 

увійшла до складу УРСР.  Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою 

окупацією області. Остаточно припинив діяльність у березні 1944 р.  

4. 67209/276 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Розпорядження, циркуляри  Міністерства юстиції. Листування з 

Міністерством юстиції, апеляційним судом, прокуратурою Чернівецького 

повіту. Списки службовців Чернівецького повітового трибуналу. Справи 

про встановлення прав власності на нерухоме майно, спадок, опіку.  

8. Румунська мова. 

 

81.   1. Ф. 119 

2. Особовий відділ сигуранци, м. Чернівці 

    Serviciul special de siguranţă, Cernăuţi 

3. Створено 1919 р., згідно постанови Міністерства внутрішніх справ від 01 

березня 1919 р. У функції відділу входило нагляд за станом злочинності, 



настроєм населення, іноземними підданими, застосовування покарань до 

порушників законів, ведення боротьби з комуністичним, робітничим та 

національними рухами. Ліквідовано згідно вимог закону "Про створення 

державної генеральної поліції" від 21 липня 1929 р. Його функції були 

передані Чернівецькому окружному інспекторату поліції та квестурі 

поліції м. Чернівці.  

4. 5191/5191 справа 

5. 1919─1929 рр. 

6.  1992 р. 

7. Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, генерального 

субінспекторату сигуранци Буковини, командування 8-ої піхотної дивізії 

про розшук карних злочинців та угорських шпигунів, передачу 

залізничних майстерень під нагляд військової влади. Інформаційні 

повідомлення органів сигуранци про міжнародний комуністичних рух, 

зв’язки комуністичних партій європейських країн з СРСР, діяльність 

комсомолу Буковини, політичний настрій у військових частинах, політичні 

події в м. Чернівці. Донесення Міністерству внутрішніх справ про 

повстання солдатів 113-го полку в м. Чернівці (1919), підготовку до 

виборів в парламент, діяльність польських, єврейських та українських 

політичних організацій на Буковині, посилення нагляду за білоемігрантами 

та іноземними підданими, страйки залізничників, пекарів, шевців, 

комерсантів, працівників пошти і телеграфу, крадіжки, злами, самогубства, 

вбивства. Справи з нагляду за іноземцями українського походження, 

підозрюваними в проведенні української націоналістичної пропаганди. 

Статут комуністичної організації молоді Румунії. Листування з 

поліцейськими і адміністративними органами, Генеральним 

субінспекторатом сигуранци Буковини про посилення нагляду за 

підозрюваними в комуністичній діяльності, нагляд за діяльністю 

студентських організацій, розшук дезертирів, видачу дозволів іноземцям 

на в’їзд до Буковини, продовження їм строку перебування в краї.  

8. Румунська мова. 

 

82.   1. Ф. 121 

2. Жандармський пост у с. Митків Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Mitcău judeţul Cernăuţi 

3. Жандармські пости Буковини (Чернівецького, Сторожинецького, частково 

Радівецького повітів) виникли в кінці 1918 р. після встановлення в краї 

румунської адміністрації, як орган підтримання правопорядку та боротьби 

з революційним і національно-визвольним рухами на територіях сільських 



комун, замість австрійських жандармських постів. Жандармські пости 

Хотинського повіту створені у квітні 1918 р. після того,як Бессарабія 

увійшла до складу Румунії, замість поліцейських приставів та урядників. 

Жандармські пости Дорохойського повіту Румунії організовані у вересні 

1893 р. згідно Закону „Про організацію сільської жандармерії”. Входили до 

складу батальйону жандармерії „Молдова”, з листопада 1920 р. були 

військовими одиницями 10 полку жандармерії. Починаючи з 1929 р. стали 

частинами легіонів жандармерії. Очолювали жандармські пости старшини, 

які призначалися командуванням корпусу жандармерії. Діяли відповідно 

до законів про створення корпусу сільської жандармерії Румунії від 

10.09.1893 р., 15.11.1918 р., 24.03.1929 р. та від 03.06.1939 р. 

Жандармський пост складався з начальника посту і 5 жандармів. 

Здійснювали розшук та арешт кримінальних злочинців, дезертирів 

румунської армії, спостереження за діячами політичних партій та 

громадських організацій, а також за членами релігійних сект. 

Фінансувались з державного бюджету. Жандармські пости проіснували до 

червня 1940 р., коли Північна Буковина, а також Хотинський повіт 

Бессарабії та частина колишнього Дорохойського повіту увійшли до 

складу УРСР. У липні 1941 р., жандармські пости відновили свою 

діяльність, у зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно 

припинили діяльність у березні 1944 р.  

4. 1/1 справа 

5. 1941─1944 рр.  

6. 2009 р. 

7. Інформаційні донесення жандармського поста села Митків про діяльність 

української націоналістичної партії в комуні.  

8. Румунська мова. 

 

83.   1. Ф.126 

2. Апеляційний суд Буковини, м. Чернівці 

    Curtea de apel a Bucovinei 

3. Створений королівським декретом від 14 травня 1919 р. № 1867. 

До його функцій входило:  розгляд  апеляційних справ та рішень судів і 

трибуналів з кримінальних і цивільних питань, протестів Генерального 

прокурора Румунії, справ про встановлення складу злочину та визнання 

права на спадщину. В 1940 р. припинив  діяльність у зв'язку із тим, що 

Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинив діяльність у 

березні 1944 р.  



4. 19414/95 справ  

5. 1941─1944 р. 

6. 2009 р. 

7. Апеляційні справи громадян про визнання прав власності на нерухоме 

майно, прав на румунське громадянство.  

8. Румунська мова. 

 

84.   1. Ф. 127 

2. Хотинський повітовий трибунал, м. Хотин 

    Curtea marţială a judeţului Hotin 

3. Створений  згідно декрету від 09 жовтня 1918 р.  “Про організацію юстиції 

у Бессарабії” після того, як Хотинський повіт перейшов під юрисдикцію  

Румунії 27 березня 1918 р. До складу  входили: канцелярія, кримінальна та 

цивільна секції, суд присяжних, прокуратура.  Складався з голови та 3−х 

суддів. Судді трибуналу відповідно до закону були головами виборчих 

секцій. Функції: забезпечення дотримання законів та державного устрою, 

розгляд цивільних та карних справ, забезпечення охорони приватної 

власності. Повітове виборче бюро Хотинського трибуналу затверджувало 

списки кандидатів у депутати, результати виборів до  парламенту,  

повітових та комунальних рад. В 1940 р. припинив  діяльність у зв'язку із 

тим, що Північна Буковина увійшла до складу УРСР.  Поновив у липні 

1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинив 

діяльність у березні 1944 р. 

4. 2494/51 справа 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Розпорядження, накази Міністерства юстиції. Справи про звинувачення 

жителів комун Хотинського повіту.  

8. Румунська мова. 

 

85.   1. Ф. 128 

2. Прокуратура Чернівецького повітового трибуналу, м. Чернівці 

    Procuratura tribunalului judeţean, Cernăuţi 

3. Створено одночасно з Чернівецьким повітовим трибуналом в 1918 р.  

Спочатку судочинство велося за австрійським законодавстваом, але 

підпорядковувалось Міністерству юстиції Румунії, а з 1919 р. - відповідно 

до законів Румунії. Здійснювала захист в процесі судочинства і вела нагляд 

за додержанням державних законів на території Чернівецького повіту та м. 

Чернівці. Складалась з 3-х підрозділів:  прокуратура  (прим-прокурор та 



п’ять прокурорів), слідчий кабінет, судовиконавці. В 1940 р. припинила  

діяльність у зв'язку із тим, що Північна Буковина увійшла до складу УРСР. 

Поновила у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. 

Остаточно припинила діяльність у березні 1944 р. 

4. 12888/384 справи 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Справи на осіб, звинувачених у привласненні майна осіб, що втекли до 

Румунії під час встановлення радянської влади.    

8. Румунська мова. 

 

86.   1. Ф. 129 

2. Сторожинецький повітовий трибунал, м. Чернівці 

    Curtea  marţială a  judeţului Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р., коли Сторожинецький повіт перейшов під 

юрисдикцію Румунії. Здійснював розгляд кримінальних і цивільних справ, 

реєстрував промислові і торговельні підприємства, вирішував вексельні 

справи, засвідчував право власності на нерухоме майно, слідкував за 

проявами непокори окупаційній владі, здійснював нагляд за політичними 

організаціями. Реєстрував майно, яке перейшло у власність Румунії. В 1940 

р. припинив  діяльність у зв'язку із тим, що Північна Буковина увійшла до 

складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією 

області. Остаточно припинив діяльність у березні 1944 р. 

4. 6598/289 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Справи на осіб: звинувачених у таємному переході кордону, привласненні 

майна; на встановлення опіки на майно жителів, висланих радянською 

владою.  

8. Румунська мова. 

 

87.   1. Ф. 132 

2. Сторожинецька повітова поліція, м. Сторожинець 

    Poliţia judeţeană, Storojineţ 

3. Створено  1919  р., згідно постанови Міністерства внутрішніх справ  від 01 

березня 1919 р. "Про утворення Генерального субінспектората сигуранци 

Буковини", якому вона підпорядковувалась. На підставі королівського 

декрету від 17 січня 1930 р. Генеральний субінспекторат сигуранци був 

реорганізований у Чернівецькій обласний інспекторат поліції, якому 



підпорядковувались всі структурні підрозділи поліції краю. Функції: 

забезпечення  проведення владними структурами державних, військових, 

господарських та політичних заходів, боротьба з комуністичним рухом, 

підтримання громадського порядку, нагляд за іноземними підданими. 

Керувала і контролювала роботу комісаріатів поліції міст Вижниця та 

Вашківці, с. Глибока. В 1940 р. припинила  діяльність у зв'язку із тим, що 

Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновила у липні 1941 р., у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинила діяльність 

у березні 1944 р. 

4. 846/669 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри, розпорядження, накази Генерального штаба румунської армії, 

Чернівецького обласного інспекторату поліції. Листування з Чернівецьким 

обласним інпекторатом поліції і поліцейськими органами 

Сторожинецького повіту. Слідчі справи про позбавлення румунського 

громадянства. Особові листки мешканців, які підозрюються у 

комуністичній діяльності.  

8. Румунська мова.  

 

88.   1. Ф. 133 

2. Кіцманський комісаріат поліції  Чернівецького повіту, м. Кіцмань 

    Comisariatul de poliţie Chiţmani, judeţul Cernăuţi 

3. Створено  1919 р.,  згідно постанови Міністерства внутрішніх справ від 1 

березня 1919 р. "Про утворення Генерального субінспекторату сигуранци 

Буковини". На підставі королівського декрету від 17 січня 1930 р. 

Генеральний субінспекторат сигуранци був реорганізований у 

Чернівецький обласний інспекторат поліції, якому підпорядковувались всі 

структурні підрозділи поліції краю у тому числі і через квестуру поліції м. 

Чернівці — Кіцманський комісаріат поліції. Функції: забезпечення 

проведення владними структурами у життя державних, військових, 

господарських та політичних заходів з нагляду за політичними партіями, 

товариствами, громадянами іноземних держав, боротьби з комуністичним 

рухом, підтримання громадського порядку. В 1940 р. припинив  діяльність 

у зв'язку із тим, що Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновив у 

липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно 

припинив діяльність у березні 1944 р. 

4. 437/13 справ 

5. 1923─1944 рр. 



6. 2009 р. 

7. Циркуляри Обласного інспекторату поліції. Листування  з поліцейськими і 

судовими органами. Справи з нагляду за діячами українського 

націоналістичного руху.  

8. Румунська мова. 

 

89.   1. Ф. 134 

2. Поліція залізничного вокзалу, м. Чернівці 

    Poliţia gării feroviare Cernăuţi 

3. Створено  1918 р. Діяла у відповідності до законів та положень Румунії 

”Про поліцію залізничних вокзалів” від 28.03.1876 р. та від 01.04.1937 р. 

Підпорядковувалася Квестурі поліції м. Чернівці. Функції: розслідування 

різних правопорушень та подій, які мали місце на вокзалі, представлення 

вищим поліцейським органам відомостей про їх кількість. В 1940 р. 

припинила діяльність у зв'язку із тим, що Північна Буковина увійшла до 

складу УРСР. Поновила у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією 

області. Остаточно припинила діяльність у березні 1944 р. 

4. 38/19 справ 

5. 1921─1943 рр. 

6. 2009 р. 

7. Циркуляри, акти, листування з поліцейськими та суддівськими органами  

Буковини. Відомості про виплату зарплати службовцям.  

8. Румунська мова. 

 

90.   1. Ф. 138 

2. Сокирянський сільський суд, с. Сокиряни 

    Judecătoria comunală Secureni 

3. Створений і діяв згідно закону австрійського уряду „Про створення 

повітових судів” від 11 червня 1868р. Підпорядковувався Буковинському 

крайовому суду у м. Чернівці. Після переходу Буковини та Бессарабії під 

юрисдикцію Румунії були створені нові сільські суди згідно вимог закону 

„Про окружні та комунальні (сільські) суди” від 9 березня 1879 р.  

Підпорядковувався Міністерству юстиції. Поділявся на карний і цивільний 

відділи. В 1940 р. припинив  діяльність у зв'язку із тим, що Північна 

Буковина увійшла до складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області. Остаточно припинив діяльність у березні 

1944 р. 

4. 6325/15 справ 

5. 1942─1944 рр. 



6. 2009 р. 

7. Справи про перегляд прав на румунське громадянство, та визнання прав 

власності на нерухоме майно, прав на спадщину, про встановлення опіки 

над майном.  

8. Румунська мова. 

 

91.   1. Ф. 140 

2. Вижницький волосний змішаний суд Сторожинецького повіту 

   Judecătoria mixtă Vijniţa judeţul Storojineţ 

3. Створений адміністрацією австрійського уряду  під час перебування 

Буковини у складі Австрійської імперії згідно закону „Про створення 

повітових судів” від 11 червня 1868 р. Підпорядковувався Буковинському 

крайовому суду у м. Чернівці. Після переходу Буковини та Бессарабії під 

юрисдикцію Румунії, відповідно до вимог румунського законодавства 

„Про окружні та комунальні суди” від 9 березня 1879 р., були створені нові 

судові установи. 14 квітня 1925 р. у зв’язку із  прийняттям закону „Про 

уніфікації судоустрою”, суд було перейменовано у змішаний, однак 

продовжував зберігати  ознаки  повітових (окружних), оскільки 

обслуговував до 20−25 сіл. Підпорядковувався Міністерству юстиції. 

Поділявся на карний та цивільний відділи. До  компетенції цивільного 

відділу входило: розгляд суперечок пов’язаних з купівлею-продажем 

рухомого і нерухомого  майна, орендою, позиками, встановлення 

батьківства, опіки, накладання секвестру на майно в рахунок погашення 

боргів. Карний відділ розглядав справи про порушення державних законів, 

вбивства, пограбування, підпали, згвалтування. Документи відклалися 

відповідно до структурних частин суду. В 1940 р. припинив  діяльність у 

зв'язку із тим, що Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновив у 

липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно 

припинив діяльність у березні 1944 р. 

4. 1321/87 справ 

5. 1942─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Справи про перегляд прав на румунське громадянство та визнання прав 

власності на нерухоме майно, прав на спадщину, про встановлення опіки 

над майном.  

8. Румунська мова. 

 

92.   1. Ф. 145 

2. Путильський сільський суд, с. Путила 



    Judecătoria comunală Putila 

3. Див. Ф. 138 

4. 465/8 справ 

5. 1941─1943рр. 

6. 2009 р. 

7. Рішення, заяви  і другі матеріали про визнання і позбавлення румунського 

громадянства. Відомості про виплату зарплати службовцям 

8. Румунська мова. 

 

93.   1. Ф. 147 

2. Чернівецький змішаний суд, м. Чернівці 

    Judecătoria mixtă Cernăuţi 

3. Див. Ф. 140 

4. 132215/945 справ 

5. 1941─1944рр.  

6. 2009 р. 

7. Справи про грабіжництво, крадіжки, шахрайство, образи, скандали, 

порушення правил дорожнього руху; про встановлення опіки над майном, 

висланих радянською владою; про визнання румунського громадянства.  

8. Румунська мова. 

 

94.   1. Ф. 151 

2. Рота жандармерії, м. Сторожинець 

    Compania de jandarmi în or. Storojineţi 

3.  Засновано  1918 р. після того, як Буковина та Бессарабія увійшли до 

складу Румунії. Діяла відповідно до вимог законів "Про жандармерію" від 

15.11.1918 р., 23.05.1929 р. та 09.06.1939 р. Функції: проведення заходів 

проти ведення комуністичної пропаганди та проти осіб, які скоїли карні 

злочини, розшук дезертирів армії, розслідування карних злочинів. 

Підпорядковувалась обласному інспекторату жандармерії м.Чернівців та 

10−му жандармському полку. В 1940 р. припинила  діяльність у зв'язку із 

тим, що Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновила у липні 

1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинила 

діяльність у березні 1944 р. 

4. 98/41 справа 

5. 1919─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники жандармських, поліцейських та судових органів про виявлення 

осіб, яких розшукували державні органи, надання дозволу на носіння зброї, 



посилення контролю паспортів. Рапорти та протоколи шефів 

жандармських постів про настрої населення та подій на території їх 

діяльності. Листування  з поліцейськими та жандармськими органами  про 

боротьбу з комуністичним  та національним рухом, про настрій населення, 

діяльність політичних партій, надання відпусток. 

8. Румунська мова. 

 

95.   1. Ф. 154 

2. Кіцманський змішаний суд, м. Кіцмань  

    Judecătoria mixtă Chiţmani 

3. Див. Ф. 140 

4. 1943─1944 рр.    

5. 458/44 справи 

6.  2009 р. 

7. Справи про встановлення опіки над майном висланих радянською владою 

громадян; про призначення управляючих майном,  висланих радянською 

владою громадян.    

8. Румунська мова. 

 

96.   1. Ф. 159 

2. Чернівецька повітова тюрма, м. Чернівці   

    Peniteciarul judeţean, Cernăuţi 

3. Створено 1918 р. після того, як Бессарабія та Буковина увійшли до складу 

Румунії, згідно вимог закону "Про режим тюрем" від 01 лютого 1874 р. У 

1929 р. вона була реорганізована згідно закону "Про організації тюрем та 

виправних установ" від 30 липня 1929 р. Підпорядковувалася Генеральній 

дирекції тюрем міністерства юстиції. У повітових тюрмах утримувались в 

основному в’язні, які відбували покарання позбавлення волі строком до 6 

місяців. Особи, засуджені до більших строків, ув’язнення відбували в 

центральних тюрмах країни. У 1940 р. припинила свою діяльність у зв’язку 

із тим, що край увійшов до складу радянської України. У 1941 р. відновила 

свою діяльність. На початку 1944 р. повітова тюрма була евакуйована до м. 

Римніку Сарат, де продовжувала свою діяльність до 01 березня 1945 р., 

коли згідно наказу Генеральної дирекції тюрем була остаточно 

ліквідована. 

4. 363/13 справ 

5. 1921─1940 рр. 

6. 1992 р. 



7. Списки в’язнів, службовців та наглядачів тюрми. Відомості видачі 

заробітної плати службовцям тюрми 

8. Румунська мова. 

 

97.    1. Ф. 168 

 2.  Примарія комуни Нижні Петрівці Сторожинецького повіту 

      Primăria comunei Pătrăuţii de Jos din judeţul Storojineţ 

 3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1941–1944 рр. 

5. 358/15 справ 

6. 2009 р. 

7. Облік рухомого та нерухомого майна, залишеного від громадян, 

інтернованих у табори та громадян, які вибули у Німеччину. Відомості про 

інвентаризацію майна репатрійованих у Німеччину громадян.  

8. Румунська мова. 

 

98.   1. Ф. 175 

2. Примарія комуни Іванівці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Ianăuţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1941–1944 рр. 

5. 214/5 справ 

6. 2009 р. 

7. Особові листки мешканців комуни Іванківці, висланих радянською 

владою. Справа про продаж з публічного торгу майна, яке належало 

мешканцям комуни інтернованих до таборів; справи про визнання 

румунського громадянства. Інструкції, циркуляри, плани, відомості про 

організацію вивозу майна та документальних матеріалів  вглиб  Румунії у 

зв’язку з наближенням лінії фронту. Заяви мешканців комуни про видачу 

їм свідоцтв на право евакуації, у зв’язку з наближенням лінії фронту, про 

майновий стан. 

8. Румунська мова. 

 

99.   1. Ф. 184 

2. Примарія комуни Карапчів над Черемошем Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Carapciu din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р.  Див. Ф. 49 

4. 1941–1944 рр. 

5. 42/4 справи 



6. 2009 р. 

7. Списки службовців та перелік майна  комуни, які підлягають евакуації 

вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту. Список та особові 

листки мешканців комуни, висланих радянською владою. 

8. Румунська мова. 

 

100.  1. Ф. 187 

2. Примарія комуни Купка Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Cupca din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1941–1944 рр. 

5. 166/29  справ 

6. 2009 р. 

7. Директивні вказівки і циркуляри губернаторства Буковини і префектури 

Сторожинецького повіту про забезпечення населення продуктами 

харчування; проведення перепису військовозобов’язаних. Циркуляри 

Сторожинецької  повітової земельної палати про створення комунальних 

земельних комітетів; надання інформації про хід посіву зернових культур; 

проведення інвентаризації майна мешканців, які вибули до Німеччини. 

Інструкції і циркуляри префектури Сторожинецького повіту про порядок 

проведення перевірок роботи державних установ. Справа про передачу в 

оренду майна, яке належало інтернованим у табори євреям. Аркуші обліку 

населення комуни; домовласників комуни. Листування з церковними 

приходами Сторожинецького повіту про надання   списків осіб, які мають 

бути  військовозобов’язаними у 1947 р. Відомості щодо інвентаризації  та 

оцінки майна мешканців, які вибули до Німеччини. Список та особові  

листки мешканців комуни висланих радянською владою. 

8. Румунська мова. 

 

101. 1. Ф. 190 

2. Примарія комуни Костинці Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Costeşti din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1941–1944 рр. 

5. 149/6  справ 

6. 2009 р. 

7. Справа про проведення інвентаризації майна залишеного мешканцями, що 

вибули до Німеччини. Протоколи засідання комунальної ради примарії 

комуни про порядок інвентаризації майна залишеного мешканцями, що 



вибули до Німеччини та інтерновані до таборів. Заяви мешканців комуни 

про здачу їм  у оренду земельних ділянок залишених мешканцями, що 

вибули до Німеччини та інтерновані до таборів. Списки мешканців та 

перелік майна підлягаючого евакуації  вглиб  Румунії у зв’язку з 

наближенням лінії фронту. 

8. Румунська мова. 

 

102. 1. Ф. 192 

2. Примарія комуни Киселиця  Хотинського повіту 

    Primăria comunei Chiseliţa din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1941–1944 рр. 

5. 240/7 справ 

6. 2009 р. 

 7. Циркуляри префектури Хотинського повіту та листування про складання 

списків мешканців, що були вислані радянськими органами; 

інвентаризацію майна залишеного мешканцями, що вибули до Німеччини 

та інтерновані до таборів; вилучення у мешканців телефонних апаратів, 

організацію охорони комунальних земель. Циркуляри претури 

Липканської волості про складання списку біженців з північної 

Трансільванії та військовослужбовців, які відмовились від перебування на 

території Буковини та Бессарабії у період встановлення радянської влади 

на Буковині та Бессарабії. Циркуляри та листування про роботу з ліквідації 

релігійних сект, перевірці діяльності державних службовців у період 

встановлення радянської влади на Буковині, наглядом за настроєм 

населення. Протоколи, списки про заборону мешканцям розмовляти 

українською мовою, порядок звільнення військовополонених з таборів, 

встановлення етнічного походження осіб, що прибули на Україну. 

Листування з судовими установами про інвентаризацію майна залишеного 

мешканцями, що вибули до Німеччини та інтерновані до таборів. Списки 

мешканців комуни, висланих радянською владою. 

8. Румунська мова. 

 

103. 1. Ф. 195 

2. Нотаріус Дунік Ілля, м. Чернівці 

    Notar Ilie Dunic în or. Cernăuţi 

3. У румунський період до 1919 р. на Буковині існувала інституція 

громадських нотаріусів, які діяли за чинним законодавством австрійського 

уряду від 25 липня 1871 р. З 19 липня 1919 р. румунською владою були 



прийняті поправки до цього закону, що стосувалось нотаріату провінції 

Буковини.  Нотаріуси повинні були приймати присягу на вірність 

румунській державі в апеляційному суді м. Чернівці та обов’язково 

вивчити румунську мову. Призначення, переведення та затвердження 

нотаріусів відбувалось за королівським декретом. Вищий нагляд за 

корпусом нотаріусів виконувало Міністерство юстиції або завідуючий 

відділом юстиції адміністрації Буковини. Нотаріуси займались 

засвідченням юридичних актів, офіційних та приватних угод,  копій 

документів, збереженням документів та цінних паперів. 

4. 1941 – 1944 рр. 

5. 412/36  справ 

6. 2009 р. 

 7. Заяви іноземних підданих про засвідчення їм дозволу на право вільного 

проживання у м. Чернівці. Заяви мешканців м. Чернівці про засвідчення їх 

письмових зобов’язань про продовження військової служби у румунської 

армії після закінчення офіцерських шкіл у Німеччині; про засвідчення їм 

договорів про оренду нерухомого майна залишеного мешканцями, що 

вибули до Німеччини та інтерновані до таборів; про засвідчення їм 

договорів про найом квартир залишених мешканцями, що вибули до 

Німеччини та інтерновані до таборів; про засвідчення їх письмових 

свідчень; про засвідчення їх письмових зобов’язань про продовження 

роботи у жандармських органах після закінчення жандармсько - 

офіцерських шкіл; про засвідчення їм фотокопій закордонних паспортів; 

про засвідчення їм письмових свідчень про підтвердження  осіб.  

8. Румунська мова. 

 

104. 1. Ф. 212 

2. Легіон жандармерії,  м. Чернівці 

    Legiunea de jandarmi Cernăuţi 

3. Засновано  1929 р. відповідно до вимог нового закону „Про створення 

легіонів жандармерії та територіальному розподілу їх діяльності” від 

23.05.1929 р. Легіон складався з декілька секцій жандармерії. Командував 

легіоном капітан або майор.  Функції легіону: керівництво жандармськими 

постами та секціями, проведення заходів проти ведення комуністичної, 

націоналістичної та іншої пропагандистської діяльності,  розшук осіб, яких 

переслідували поліцейські органи за  скоєні карні злочини. 

Підпорядковувався обласному інспекторату жандармерії м. Чернівці. В 

1940 р. припинив  діяльність у зв'язку із тим, що Північна Буковина 



увійшла до складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою 

окупацією області. Остаточно припинив діяльність у березні 1944 р. 

 

4. 1941–1943 рр. 

5. 75/6 справ 

6. 2009 р. 

7. Слідчі матеріали на мешканців комуни, які звинувачені у роботі на        

користь радянської влади.  

8. Румунська мова. 

 

105. 1. Ф. 221 

2. Жандармський батальйон „Молдова”, м. Чернівці 

    Batalionul de jandarmi „Moldova” Cernăuţi 

3. Заснований згідно закону від 19.11.1920 р. "Про реорганізацію батальйону 

"Молдова". Діяв відповідно до законів "Про створення корпусу сільської 

жандармерії Румунії" від 15.11.1918 р. та 24.03.1923 р. Очолювався 

полковником. Полку були підпорядковані роти, взводи, секції, 

жандармські пости. Підпорядковувався обласному інспекторату 

жандармерії м. Чернівці. Функції: здійснення контролю за роботою 

жандармських постів, секцій, взводів, нагляд за іноземними особами, що 

прибувають з-за кордону, переміщення та підвищення на посадах 

жандармів, розслідування фактів крадіжок. Ліквідований 1929 р. згідно 

вимог нового закону "Про реорганізацію сільської жандармерії" від 

23.05.1929 р. 

4. 24/11 справ 

5. 1919─1944 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники поліцейських та жандармських органів про прийняття заходів 

проти розповсюдження пропагандистської літератури, реквізицію 

транспортних засобів у населення для армії, розшук та арешт осіб, які 

скоїли карні злочини, дезертирів армії, накладання дисциплінарних 

стягнень на жандармів. Інформаційні повідомлення жандармських органів 

про події на території їх діяльності. Списки жандармів полку. 

8. Румунська мова. 

 

106. Ф. 242 

2. П’ятий дорожний інспекторат, м. Чернівці 

    Al V-lea inspectorat drumuri, Cernăuţi 



3. Згідно тимчасового закону Румунської Національної Ради Буковини від 12 

листопада 1918 р. на Буковині був створений секретаріат суспільних робіт. 

На підставі рішення міністерства суспільних робіт від 14 березня 1921 р. 

секретаріат був реорганізований у дирекцію мостів та шосейних доріг 

Буковини. У 1932 р. дирекція була перейменована у 5-й дорожній 

інспекторат. За час свого існування інспекторат мав такі назви: 10-а 

дирекція мостів та шосейних доріг (1924–1927), 10-й інспекторат мостів та 

шосейних доріг (1927–1929), 4-ий дорожній інспекторат (1936, 1938), 7-ий 

дорожній інспекторат (1940). До функцій входило: керівництво 

будівництвом, ремонтом та благоустроєм доріг, мостів та будівель, 

складання проектів, планів та карт доріг, вирішення питань матеріального 

забезпечення будівельних робіт. Припинив свою діяльність 1940 р. після 

того, як  Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновив у липні 

1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинив 

діяльність у березні 1944 р. 

 

4. 33 справи  

5. 1920─1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Адміністративні карти Румунії з вказівкою мережі доріг. Карти Буковини 

із мережою державних, повітових та комунальних доріг. Сітуаційні плани 

доріг та мостів. Креслення мостів. 

8. Румунська мова. 

 

107. 1. Ф. 282 

2. Каса соціального страхування, м. Чернівці 

    Casa asigurărilor sociale, Cernăuţi 

3. Створено відповідно до наказу Міністра-делегата Буковини від 24 травня 

1919 р., як тимчасова установа із страхування працівників від нещасних 

випадків. 05 жовтня  1933 р., згідно декрету Міністерства праці, охорони 

здоров'я та соціального забезпечення,  була реорганізована в касу 

соціального страхування. Каса здійснювала контроль за обов'язковим 

страхуванням всіх працюючих, лікуванням і госпіталізацією хворих, 

наданням матеріальної допомоги, нарахуванням пенсій потерпілим від 

нещасних випадків, інспекційними перевірками промислових підприємств 

і майстерень, шкіл та їдалень, призначенням пенсій вдівцям і вдовам, 

наданням матеріальної допомоги для поховання померлих, контроль за 

своєчасною сплатою внесків, видачу і заміну страхових книжок. Каса 

соціального страхування припинила свою діяльність у червні 1940 р., коли 



Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновила у липні 1941 р., у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинила діяльність 

у березні 1944 р. 

4. 1941–1944 рр. 

5. 6215/11 справ 

6. 2009 р. 

7. Листування з Центральною касою соціального страхування у м. Бухаресті 

про заяви мешканців з питань демобілізації членів їх родин з армії; 

призначенні на вакантні посади; прийнятті на роботу; здачі в оренду 

майна; надання відомостей про оплату страхових внесків; надання 

репатрійованим громадянам допомоги; встановлення термінів оплати 

страхових внесків; зняття штрафів за несплату.   

8. Румунська мова. 

 

108. 1. Ф. 278 

2. Секція жандармерії в комуні Маршинці Хотинського повіту 

    Secţia de jandarmi în comuna Marşenţi judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 113. 

4. 1/1 справа 

5. 1939р. 

6. 1993 р. 

7. Протоколи розслідування карних злочинів. 

8. Румунська мова. 

 

109. 1. Ф. 295 

2. Жандармський пост с. Ходороуци Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Hodorăuţi judeţul Hotin 

3. Жандармські пости (міжвоєнний період та період 1941–1944 рр.) створено 

на території Чернівецької області у листопаді 1918 р. і підпорядковувалися 

до 1920 р. командуванню жандармерії  на Буковині, потім, до червня 1940 

р., в залежності від адміністративно-територіальної підпорядкованості – 

Сторожинецькому, Хотинському та Чернівецькому легіонам жандармерії, з 

липня 1941 р. по березень 1944 рр. – Чернівецькому обласному 

інспекторату жандармерії. Припинили свою діяльність у червні 1940 р., 

коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновили у липні 1941 

р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинили 

діяльність у березні 1944 р. 

4. 3/2 справи 

5. 1940 р. 



6. 1992 р. 

7. Обіжники Сторожинецького, Хотинського та Чернівецького легіонів 

жандармерії про методи боротьби з українським націоналістичним рухом. 

Листування з Чернівецьким обласних інспекторатом жандармерії про 

переслідування комуністів і членів релігійних сект. Відомості про осіб, які 

працювали в радянських установах. 

8. Румунська мова. 

 

110. 1. Ф. 296 

2. Чернівецький легіон молодіжної монархічної організації "Стража 

Церій", м. Чернівці 

     Societatea„Straja Ţării“, Legiunea Cernăuţi 

3. Створено згідно декрету-закону „Про створення молодіжної організації 

“Стража Церій” від 08 жовтня 1937 р. У функції організації входило 

виховання молоді в дусі фізичного та духовного розвитку, об'єднання 

молоді у воєнізовані загони тощо. Легіон припинив існування 1940 р., коли 

Північна Буковина увійшла до складу УРСР. 

4. 35/35 справ 

5. 1937─1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Протоколи засідань організації "Стража Церій" в комунах Чернівецького 

повіту. Рапорти керівництва Чернівецького легіону організації "Стража 

Церій" про призначення і переміщення командирів підрозділів, вручення 

командирам підрозділів довідок про закінчен¬ня кадрової школи. Плани 

роботи груп організації "Стража Церій" в навчальних закладах м. Чернівці. 

Повідомлення керівництва організації "Стража Церій" Сучавського округу, 

командирів підрозділів організації про діяльність груп, призначення 

чергувань у групах, пересилання членських внесків Чернівецькому 

легіону. Програми занять з санітарної підготовки, концертів і вечорів 

розваг підготовки зв'язківців у комунах Буковини. 

8. Румунська мова. 

 

111. 1. Ф. 302 

2. Восьма інспекція румунських залізниць Буковини, м. Чернівці 

    Inspecţia a opta a Căilor Ferate Române, Cernăuţi 

3. На підставі тимчасового закону Румунської Національної Ради Буковини 

від 12 листопада 1918 р. залізниця Буковини була реорганізована згідно 

закону Румунії "Про експлуатацію державних залізниць" від 19 березня 

1883 р. Інспекція підпорядковувалась Управлінню румунських залізниць у 



м. Бухаресті. Припинила свою діяльність у червні 1940 р., коли Північна 

Буковина увійшла до складу УРСР. Поновила у липні 1941 р., у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області. Остаточно припинила діяльність у березні 

1944 р. 

4. 427/1 справа 

5. 1931 р. 

6. 1992 р. 

7. Карта Румунії з вказівкою мережі залізниці. 

8. Румунська мова. 

 

112. 1. Ф. 306 

2. Дванадцята окружна лісна дирекція, м. Чернівці 

    Direcţia a XII regionolă silvică, Cernăuţi 

3. Створено згідно положення „Про організацію автономного управління 

державними лісами” від 14 жовтня 1935 р. Управляла державними 

лісництвами Північної Бессарабії та Північної Буковини. До функцій 

входило: збереження, відновлення, охорона лісів, догляд за лісами, нагляд 

за промисловим використа¬нням лісів, будівництво лісових доріг і мостів, 

постачання палива, будівельних матеріалів. Припинила свою діяльність 

1940 р. у зв'язку з входженням Північної Буковини до складу УРСР. У 1941 

р. під час окупації відновила діяльність і остаточно припинила ії 1944 р. 

4. 1527/81 справа 

5. 1855─1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Карти та плани земельних та лісових ділянок. 

8. Румунська мова. 

 

113. 1. Ф. 307 

2. Рудниковий інспекторат Буковини, м. Чернівці 

    Inspectoratul minier al Bucovinei, Cernăuţi 

3. Створений згідно декрету-закону „Про створення і організацію 

Генерального директорату рудників” від 26 травня 1920 р. Через окружну 

дирекцію рудників підпорядковувався Генеральній дирекції рудників у м. 

Бухарест. До його компетенції входило: видача дозволів фізичним та 

юридичним особам на експлуатацію піщаних, гіпсових, кам’яних, 

вапняних, вугільних кар’єрів, мінеральних вод. Припинив діяльність     

1940 р.  

4. 29/1 справа 

5. 1924 р. 



6. 1992 р. 

7. Гірнопромислова карта Румунії. 

8. Румунська мова. 

 

114. 1. Р-307  

2. Губернаторство провінції Буковина 

    Guvernământul provinciei Bucobina 

3. Створено згідно декрету-закону від 03 вересня 1941 р. Очолювалось 

губернатором.  Підпорядковувалось безпосередньо уряду Іона Антонеску. 

До його функцій входило: ведення адміністративних справ провінції; 

узгодження фінансових відносин між адміністрацією, підприємцями та 

населенням; інвентаризація земельних і лісних угідь та державного майна; 

реєстрація зайнятості населення та соціальний захист; охорона здоров’я; 

боротьба з епідеміями та епізоотіями; румунізація суспільного життя краю, 

колонізація регіону. Припинило свою діяльність у червні 1940 р., коли 

Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновило у липні 1941 р., у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинило діяльність 

у березні 1944 р. 

4. 1941–1944 рр.  

5. 2009 р. 

6. 4598/473 справ 

7. Інформаційні повідомлення Чернівецького обласного інспекторату поліції 

про організацію Української дивізії СС в Галіції; незгоду серед членів 

української націоналістичної організації, у зв’язку з відмовою німецького 

уряду, створення самостійної української держави; про незадоволення 

селян Буковини у зв’язку з відсутністю продовольчих та промислових 

товарів; виселення євреїв у Трансільванію та інвентаризацію їх майна; 

замах на життя комісара Хотинської поліції; діяльність комуністів та 

українських націоналістів. Інформаційні повідомлення Чернівецького 

обласного інспекторату жандармерії про український націоналістичний 

рух на території Буковини; схема організації ОУН.  Матеріали про 

розкриття діяльності українських національних організацій. Слідчі 

матеріали на мешканців Буковини. Звіти військового кабінету та обласного 

інспекторату поліції про настрій населення, діяльність політичних партій 

та організацій. Доповідні записки та листування з адміністративними та 

поліцейськими органами про репресії серед сектантів, масове виселення 

євреїв до таборів, перевірку політичної благонадійності населення. 

Донесення на мешканців м. Чернівці, які співпрацювали з радянською 

владою. Справи з розбору заяв та клопотань мешканців про звільнення 



родичів з таборів, від примусових робіт, про повернення майна; з 

особового складу службовців адміністративних установ Буковини. Огляди 

роботи відділів губернаторства. Списки та статистичні відомості 

інтернованих у табори мешканців; службовців державних установ 

Буковини; мешканців м. Чернівці, які підлягають евакуації вглиб Румунії у 

зв’язку з наближенням лінії фронту; списки та особові листки мешканців, 

висланих радянською владою та вибувшіх до Німеччини. Карти провінції 

Буковина, волостей та повітів; Хотинського повіту, шляхів сполучення 

Буковини; військово-стратегічних дій німецько-румунської армії в районі 

ріки Донець на Україні у травні-червні 1943 р. Адміністративні карти 

Буковини, повітів та волостей. 

8. Румунська мова. 

 

115. 1. Ф. 308 

2. Шістнадцяте  окружне відомство рік, м. Чернівці 

    Regiunea XVI a apelоr Cernăuţi 

3. Створено 1922 р. замість ліквідованого Секретаріату громадських робіт і 

комунікацій Буковини. Займалось врегулюванням течій рік і річок, 

будівництвом гідротехнічних споруд, мостів, гребель, укріпленням берегів, 

сплавом лісу, вирішувало питання оренди земельних ділянок, які належали 

відомству рік, оренди водяних млинів. Припинило свою діяльність 1940 р. 

у зв'язку з входженням Північної Буковини до складу УРСР.  

4. 1290/54 справи 

5. 1920─1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Ситуаційні плани рік Прут, Серет, Черемош, Негру та інш.  

8. Румунська мова. 

 

116. 1. Ф. 314 

2. Жіночий індустріальний ліцей товариства „Спілка румунських 

жінок”, м. Чернівці 

      Liceul industrial de fete  a Societăţii „Reuniunea femeilor române”, 

Cernăuţi 

3. В 1919 р. при підтримці філіалу „Спілки румунських жінок” з м. Ясси 

відкривається в Чернівцях перша приватна професійна жіноча школа на 

Буковині з одним навчальним класом. Школа отримувала грошові кошти 

від благодійних  фондів та пожертв. Діяла  відповідно до законів „Про 

професійну освіту” від 16 лютого 1910 р., 27 січня 1914 р. та рішення 

Міністерства промисловості та торгівлі від 09 лютого 1925 р. При школі 



діяли майстерні: швацька,  з виготовлення та художнього оздоблення 

різноманітної білизни та курси художньої вишивки.  Вироби представлені 

школою отримували високу нагороду на різних виставках. Припинила 

свою діяльність у червні 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до 

складу УРСР. Поновила у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією 

області. З 1941 р. школа реорганізована в ліцей. Підпорядковувався ХІV 

окружному  шкільному інспекторату та директорату освіти та віровизнань 

Буковини. Остаточно припинив діяльність у березні 1944 р. 

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 315/3 справи 

7. Циркуляри, листування, заяви та інші матеріали про заходи щодо 

підготовці до евакуації викладацького складу ліцею та майна закладу 

вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту, розміщення 

евакуйованих у Румунії, надання грошової допомоги на місці евакуації, 

списки викладачів. Списки  викладацького складу та адміністративних 

службовців ліцею, які підлягають евакуації вглиб Румунії  у зв’язку з 

наближенням лінії фронту;  учнів на отримання грошової допомоги у 

зв’язку з евакуацій у Румунію. 

8. Румунська мова. 

 

117. 1. Ф. 315 

2. Десятий жандармський полк, м. Чернівці 

    Regimentul 10 jandarmi, Cernăuţi 

3. Заснований згідно закону від 19.11.1920 р. "Про реорганізацію батальйону 

"Молдова". Діяв відповідно до законів "Про створення корпусу сільської 

жандармерії Румунії" від 15.11.1918 р. та 24.03.1923 р. Функції: здійснення 

контролю за роботою жандармських постів, секцій, взводів, нагляд за 

іноземними особами, що прибувають з-за кордону, переміщення та 

підвищення на посадах жандармів, розслідування фактів крадіжок. 

Очолювався полковником. Полку були підпорядковані роти, взводи, секції, 

жандармські пости. Підпорядковувався обласному інспекторату 

жандармерії м. Чернівці. Ліквідований 1929 р. згідно вимог нового закону 

"Про реорганізацію сільської жандармерії" від 23.05.1929 р. 

4.  62/27 справ 

5. 1918─1929 рр. 

6. 1992 р. 

7. Накази 10-го жандармського полку (1927). Обіжники поліцейських та 

жандармських органів про прийняття заходів проти розповсюдження 



пропагандистської літератури, реквізицію транспортних засобів у 

населення для армії, розшук та арешт осіб, які скоїли карні злочини, 

дезертирів армії, накладання дисциплінарних стягнень на жандармів 

(1920−1929). Списки жандармів полку. 

8. Румунська мова. 

 

118. 1. Ф. 316  

2. Секція жандармерії в комуні Тернавка Дорохойського повіту 

    Secţia de jandarmi în comuna Târnauca judeţul Dorohoi   

3. Див. Ф. 113. 

4. 45/15 справ 

5. 1928─1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Журнал реєстрації політичних партій. Рапорти жандармських постів про 

події на території комуни. Акти перевірок діяльності жандармських 

постів.Списки жандармів. Відомості нарахування зарплати. 

8. Румунська мова. 

 

119. 1. Ф. 328 

2. Примарія комуни Сокиряни Хотинського повіту 

    Primăria comunei Secureni din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1941–1943 рр. 

5. 2009 р. 

6. 130/2 справи 

7. Листування з префектурою Чернівецького повіту про надання приблизних 

списків мешканців комуни відправлених у табори та висланих радянською 

владою. Список мешканців комуни, висланих радянською владою. 

Листування з претурою волості про надання відомостей про іноземних 

підданих, які знаходяться у комуні. 

8. Румунська мова.  

 

120. 1. Ф. 329 

2. Примарія комуни Сучевени Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Suceveni din judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 49 

4. 1942 р. 

5. 2009 р. 

6. 68/1  справа 



7. Список та особові листки мешканців комуни Сучевени, які вислані 

радянської владою у 1940–1941 рр.  

8. Румунська мова. 

 

121. 1. Ф. 330 

2. Примарія комуни Давидівка Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Davideni din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1942 рр. 

5. 2009 р. 

6. 97/2  справи 

7. Список та особові листки мешканців комуни Давидівка, які вислані 

радянської владою у 1940 – 1941 рр.; які репатрійовані у Німеччину. 

8. Румунська мова. 

 

122. 1. Ф. 331 

2. Примарія комуни Динівці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Dinăuţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1943 р. 

5. 2009 р. 

6. 258/1 справа 

7. Наказ префекта Хотинського повіту про винагороду солдат, які 

відмовилися перебувати на територія Бессарабії під час встановлення 

радянської влади. Список солдат.  

8. Румунська мова. 

 

123. 1. Ф. 346 

2. Секція жандармерії в комуні Ошихліби Чернівецького повіту 

    Secţia de jandarmi în comuna Oşihlibi judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 113 

4.  2/1 справа 

5. 1922 рр. 

6. 1992 р. 

7. Справа про розшук зниклих російських підданих. 

8. Румунська мова. 

 

124. 1. Ф. 376 



2. Чернівецький окружний секретаріат монархічної партії "Фронт 

національного відродження", м. Чернівці 

     Secretariatul regional al partidului „Frontul Renaşterii Naţionale”, 

Cernăuţi 

3. 15 лютого 1938 р. королем Румунії Карлом ІІ були заборонені всі політичні 

партії, та створено свою політичну організацію – "Фронт національного 

відродження". Чернівецький окружний секретаріат монархічної партії 

"Фронт національного відродження" припинив свою діяльність в червні 

1940 р. в зв’язку з ліквідацією румунської адміністрації на Буковині. (У 

Румунії організація була заборонена 14 вересня 1940 р.). 

4. 6/6 справ 

5. 1938─1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Розпорядження Генерального секретаріату партії "Фронт національного 

відродження" про відкриття в комунах Буковини кутків пам’яті 

румунським солдатам, які загинули на війні. Заяви жителів про прийом їх в 

члени партії. Посвідчення членів партії. 

8. Румунська мова. 

 

125. 1. Ф. 379 

2. Секція жандармерії в комуні Герца Дорохойського повіту 

    Secţia de jandarmi în comuna Herţa judeţul Dorohoi 

3. Див. Ф. 113 

4. 6933 справ 

5. 1921─1929 рр. 

6. 1992 р. 

7. Циркуляри про розшук осіб які здійснили кримінальні злочини. Рапорти 

жандармських постів про події в комуні. Списки жандармів. 

8. Румунська мова. 

 

126. 1. Ф. 384  

2. Секція жандармерії в комуні Карапчів Сторожинецького повіту 

    Secţia de jandarmi în comuna Carapciu judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 113 

4. 2/1 справа 

5. 1918─1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Списки жандармів. 

8. Румунська мова. 



 

127. 1. Ф. 398 

2. Примарія комуни Ленківці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Lencăuţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1941–1942 рр. 

5. 2009 р. 

6. 144/6 справ 

7. Інструкції, директивні вказівки, циркуляри Міністерства фінансів, 

префектури Хотинського повіту про створення зернових запасів для армії; 

проведення обліку військовозобов’язаних, перепису нерухомого майна 

мешканців комуни для встановлення податків; забезпечення паливом 

інвалідів та вдів; складання списків мешканців, висланих радянської 

владою та інтернованих у табори. Інструкції, директивні вказівки і 

циркуляри фінансової адміністрації Хотинського повіту про порядок 

надання  гербових внесків власниками торгівельних підприємств; порядку 

призначення пенсій інвалідам та вдовам війни. Відомості про проведення 

обліку рухомого та нерухомого майна, залишеного мешканцями, які 

вислані радянською владою. Листування з судовими органами про 

встановлення майнового стану померлих мешканців, та осіб, висланих 

радянської владою для встановлення опіки над майном. Директивні 

вказівки і циркуляри префектури Хотинського повіту про надання 

відомостей  про кількість земельних площ та пасовищ; надання 

матеріальної допомоги родинам, де є мобілізовані до армії. Звіт про 

економічний стан комуни. Списки: мешканців, які евакуйовані до 

Радянського Союзу; осіб, позбавлених румунського громадянства 

промисловців; відомості про майновий стан осіб, висланих радянською 

владою.  

8. Румунська мова. 

 

128. 1. Ф. 399 

2. Примарія комуни Неполоківці Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Nepolocăuţi din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1942 – 1943 рр.  

5. 2009 р. 

6. 208/4  справи 

7. Справа про відмову видачі  мешканцям комуни Руснак З. та Руснак М. 

свідоцтв про їх етнічне румунське походження  для їх повернення з 



Німеччини до Румунії. Список мешканців комуни репатрійованих у 

Німеччину. Інвентарний опис нерухомого майна Аубек А. 

8. Румунська мова. 

 

129. 1. Ф. 401 

2. Примарія комуни Магала Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Mahala din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1942–1943 рр. 

5. 2009 р. 

6. 126/4 справи 

7. Списки та особові листки осіб, лояльних до радянської влади; висланих 

радянською владою; репатрійованих у Німеччину. Справа про проведення 

інвентаризації майна залишеного мешканцями, яких вислала радянська 

влада; які інтерновані до таборів та виїхали до Німеччини. Правила 

організації та роботи комітетів з надання допомоги біженцям з Північної 

Трансільванії, складання їх облікових карток.  

8. Румунська мова. 

 

130. 1. Ф. 403 

2. Примарія комуни Пригородок Хотинського повіту 

    Primăria comunei Prihoreni din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1941–1943 рр. 

5. 2009 р. 

6. 268/8 справ 

7. Інвентарні відомості обліку майна,  привласненого румунськими 

військами. Протокол  інвентаризації, здачі в оренду та публічного продажу 

майна, залишеного мешканцями комуни інтернованими до таборів, 

репатрійованими у Німеччину та висланими радянською владою. Справи 

про встановлення майнового стану осіб, висланих радянської владою, з 

метою встановлення над ним опіки; про організацію евакуації майна  та 

населення вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту. Протоколи 

перевірок, інвентарні описи майна комуни, відомості та звіти про кількість 

та стан дрібних промислових сільських підприємств.  

8. Румунська мова. 

 

131. 1. Ф. 406 

2. Примарія міста Садгора Чернівецького повіту 



    Primăria or. Sadfagura din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 34 

4. 1941–1943 рр. 

5. 2009 р.  

6. 359/14 справ 

7. Заяви мешканців   м. Садгора про надання   їм в  оренду нерухомого майна, 

залишеного мешканцями, інтернованими до таборів, репатрійованими у 

Німеччину та висланими радянською владою. Договори про здачу в оренду 

нерухомого та рухомого  майна, залишеного мешканцями інтернованими 

до таборів, репатрійованими у Німеччину, та висланими радянською 

владою. Листки інвентаризації майна мешканців інтернованих у табори. 

Протоколи надання майна мешканців інтернованих у табори у тимчасове 

користування. Заяви мешканців з проханням  надання їм довідок про 

підтвердження їх висилання радянської владою. Листування з 

Чернівецьким змішаним судом  про надання відомостей щодо майна 

мешканців, висланих радянської владою та померлих.     

8. Румунська мова. 

 

132. 1. Ф. 408 

2. Примарія комуни Ставчани Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Stăuceni din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1941–1943 рр. 

5. 2009 р.  

6. 180/10 справ 

7. Циркуляри префектури Чернівецького повіту про складання списків  

мешканців комуни добровільно евакуйованих радянської владою та 

добровільно відправлених у німецько-українську армію; про порядок збору 

теплого одягу для Румунської армії; порядок проведення комунальних рад; 

про проведення інвентаризації майна, залишеного мешканцями комуни, 

добровільно евакуйованих радянською владою, та залишеного державного 

майна; про розшук підданих Польщі. Заяви мешканців комуни про видачу 

їм посвідчень про їх право на румунське громадянство, сімейний  та 

моральний стан. Списки мешканців комуни на визнання за ними права на 

румунське громадянство.  

8. Румунська мова.  

 

133. 1. Ф. 409 

2. Примарія комуни Шишківці Чернівецького повіту 



    Primăria comunei Şişcăuţi din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1941–1943 рр. 

5. 2009 р.  

6. 195/9 справ 

7. Інструкція Міністерства піклування про порядок оформлення особових 

справ на родини загиблих на фронті. Інструкції про встановлення графіка 

перевірок державних установ. Інструкція префектури Чернівецького повіту 

про порядок інвентаризації та взяття на облік державного майна. 

Інвентарні  відомості на майно, яке належало мешканцям, інтернованим до 

таборів, та перейшло у власність держави.  Циркуляри префектури 

Чернівецького повіту про видачу мешканцям  дозволу на проведення 

музичних вечорів національного характеру; про визнання права на 

румунське громадянство за мешканцями комуни; про порядок проведення 

обміну німецьких марок на румунську валюту. Списки мешканців, які 

прийняли румунське громадянство; які взяли у оренду  дома євреїв, 

інтернованих до таборів; мешканців комуни висланих радянською владою, 

інтернованих до таборів, виїхавших до Німеччини та Канади; які взяли у 

оренду нерухоме майно, що  залишено  мешканцями інтернованими до 

таборів,   репатрійованими у Німеччину та висланими радянською владою.    

8.  Румунська мова.  

 

134. 1. Ф. 410 

2. Примарія комуни Банилів над Серетом (нині Банилів Підгірний)     

Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Banila pe Siret din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1941–1942 рр. 

5. 2009 р.  

6. 245/4  справи 

7. Заяви мешканців комуни про передачу їм у тимчасове користування майна, 

яке належало мешканцям інтернованим до таборів та репатрійованим до 

Німеччини. Список та особові листки мешканців комуни репатрійованих 

до Німеччини; висланих радянською владою. 

8. Румунська мова.  

 

135. 1. Ф. 411 

2. Примарія комуни Банилів над Черемошем  (Банилів) 

Сторожинецького повіту 



    Primăria comunei Banila pe Ceremuş din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р.  Див. Ф. 49 

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р.  

6. 202/13 справ 

7. Заяви мешканців комуни про призначення опікунів над майном, висланих 

радянською владою, передачу у власність майна євреїв інтернованих до 

таборів. Листки обліку рухомого та нерухомого майна мешканців, 

репатрійованих до Німеччини, інтернованих до таборів, висланих 

радянською владою.  Листування з судовими установами про призначення 

опіки над майном та дітьми осіб, висланих радянською владою. Інструкції 

про організацію вивозу майна вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії 

фронту. Формулярні списки мешканців комуни, які вислані радянською 

владою;  які підлягають евакуації; які відмовились від евакуації  вглиб 

Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту. Відомості  державних 

установ про їх майно, яке підлягає вивозу  вглиб Румунії, у зв’язку з 

наближенням лінії фронту. Посвідчення про евакуацію, які видані 

мешканцям комуни. Перелік майна та документальних матеріалів примарії, 

які підлягають евакуації.  

8. Румунська мова.  

 

136. 1. Ф. 413 

2. Примарія комуни Берегомет над Прутом (нині Берегомет) 

Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Berehomet pe Prut din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1942 – 1944 рр. 

5. 2009 р.  

6. 231/7  справ 

7. Заяви мешканців комуни про визнання за ними румунського громадянства. 

Списки мешканців, які прийняли румунське громадянство; висланих 

радянською владою, інтернованих до таборів, виїхавших до Німеччини. 

Відомості інвентаризації майна мешканців, які вибули у Німеччину. 

Особові листки мешканців висланих радянською владою.  

8. Румунська мова.  

 

137. 1. Ф. 420 

2. Примарія комуни Ошихліби Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Oşihlibi din judeţul Cernăuţi 



3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1941 р. 

5. 2009 р.  

6. 115/2  справи 

7. Список та особові листки мешканців комуни, висланих радянською 

владою;  репатрійованих до Німеччини.  

8. Румунська мова.  

 

138. 1. Ф. 426 

2. Примарія комуни Онут Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Onut din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1942 р. 

5. 2009 р.  

6. 19/1 справа 

7. Список та облікові картки мешканців комуни, висланих радянською 

владою. 

8. Румунська мова. 

 

139. 1. Ф. 430 

2. Примарія комуни  Нові Мамаївці Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Mamaeşti din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 541/29  справ 

7. Накази, рішення губернаторства Буковини про мобілізацію мешканців 

комун на сільськогосподарські роботи, запровадження однакових   цін на 

промислові та продовольчі товари, збір пожертв у фонд допомоги 

румунській армії, реквізицію транспортних засобів, здачу зброї та 

боєприпасів, організацію робіт з протиповітряної оборони та 

світломаскуванню. Акти приватизації майна мешканців комуни, 

інтернованих до таборів, яке перейшло у власність держави. Заяви 

мешканців комуни про передачу їм у тимчасове користування майна, яке 

належало мешканцям інтернованим до таборів та репатрійованим у 

Німеччину. Відомості обліку майна та зернових продуктів, що залишилося 

від мешканців інтернованих до таборів та репатрійованих у Німеччину; 

про кількість населення та необхідну кількість продуктів харчування.. 

Матеріали по проведенню інвентаризації майна мешканців комуни 



висланих радянською владою, інтернованих у табори, депортованих до 

Німеччини (циркуляри, акти, листування). Списки мешканців комуни, які 

втекли до Румунії під час встановлення радянської влади;  позбавлених 

румунського громадянства у зв’язку з таємним переходом румуно-

радянського кордону у 1939 р.; інтернованим до таборів; висланих 

радянською владою. Заяви мешканців комуни про видачу  довідки, що 

підтверджує факт затримання та вислання радянською владою його сина у 

зв’язку із спробою перейти кордон  Румунії; службовців примарії з 

проханням видачі їм дозволу на евакуацію до Румунії у зв’язку з 

наближенням лінії фронту.  

8. Румунська мова. 

  

140. 1. Ф. 431 

2. Примарія комуни Остриця Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Ostriţa din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1941–1943 рр. 

5. 2009 р. 

6. 136/2 справи 

7. Листування з префектурою Хотинського повіту про проведення 

інвентаризації майна, яке належало мешканцям інтернованим до таборів,  

репатрійованим у Німеччину, висланих радянською владою. Акти 

інвентаризації майна. Директивні вказівки префектури Чернівецького 

повіту про надання списків мешканців комуни, які виїхали до СРСР. 

Інвентарні описи майна, яке належало мешканцям інтернованим у табори, 

репатрійованим у Німеччину, висланих радянською владою; заяви 

мешканців комуни про передачу їм у тимчасове користування майна, яке 

належало мешканцям інтернованим у табори, репатрійованим до 

Німеччини, висланих радянською владою. Списки та особові листки 

мешканців комуни висланих радянською владою та мешканців, що виїхали 

до СРСР добровільно; репатрійованих до Німеччини. 

8. Румунська мова. 

 

141. 1. Ф. 432 

2. Примарія комуни Михайлівка Хотинського повіту 

    Primăria comunei Mihăileni din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1941–1943 рр. 

5. 2009 р. 



6. 171/2 справи 

7. Циркуляри претури Секурянської волості про проведення підготовчих 

робіт з вивозу майна, у зв’язку з наближенням лінії фронту. Відомості про 

проведення інвентаризації та здачі у оренду майна, яке належало 

мешканцям, інтернованим до таборів, репатрійованим у Німеччину, 

висланим радянською владою.  

8. Румунська мова. 

 

142. 1. Ф. 437 

2. Примарія комуни Волока над Дерелуєм (нині Волока) Чернівецького 

повіту 

    Primăria comunei Voloca pe Derelui din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р.  Див. Ф. 49 

4. 1941–1943 рр. 

5. 2009 р. 

6. 139/5 справ 

7. Інвентарні описи майна, яке належало мешканцям інтернованим до 

таборів, репатрійованих у Німеччину, висланих радянською владою. Заяви 

мешканців комуни про визнання за ними румунського громадянства. 

Списки мешканців комуни, які виїхали до Німеччини;  були вислані 

радянською владою. 

8. Румунська мова. 

 

143. 1. Ф.  440 

2. Примарія комуни Чорнівка Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Cernauca din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1941–1943 рр. 

5. 2009 р. 

6. 250/15  справ 

7. Інструкції, директивні вказівки, циркуляри Губернаторства Буковини, 

префектури та претури Чернівецької волості про надання відомостей  про 

дома культури у комунах;  збір пожертв у фонд допомоги румунській 

армії; видачу дозволу на  ношення зброї; визнання недійсними свідоцтва 

про зміну віровизнання особами єврейської національності; здачі в оренду 

майна, яке належало мешканцям інтернованим до таборів, репатрійованим 

у Німеччину, висланим радянською владою; збір  пожертв  у фонд 

допомоги бідним,  надання допомоги сім’ям мобілізованих до румунської 

армії. Циркуляри префектури і претури Чернівецького повіту про заборону 



продажу продуктів харчування за німецькі марки. Інструкції та циркуляри 

Міністерства праці та соціального забезпечення про створення комітетів з 

розгляду скарг та заяв інвалідів війни та надання їм матеріальної 

допомоги; порядок визнання прав на румунське громадянство; організацію 

сільськогосподарських робіт;надання відомостей про кількість 

торгівельних та промислових підприємств; створення запасів зерна для 

румунської армії. Список та особові листки мешканців комуни 

репатрійованих у Німеччину; висланих радянською владою;  які виїхали до 

Румунії під час встановлення радянської влади; біженців північної 

Трансильванії, які отримали грошову допомогу. Заяви мешканців комуни 

про визнання за ними румунського громадянства. Інвентарні описи майна, 

яке належало мешканцям інтернованим до таборів, репатрійованим у 

Німеччину, висланих радянською владою. Відомості про наявність 

земельних площ.  Договори про найом робочої сіли землевласниками з 

метою обробки земель. Зауваження губернаторства Буковини після 

проведення перевірок  діяльності державних установ  повіту.  

8. Румунська мова.  

 

144. 1. Ф. 441 

2. Примарія комуни Хряцька Дорохойського повіту 

    Primăria comunei Hreaţca din judeţul Dorohoi 

3. Див. Ф. 110 

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 172/4 справи 

7. Циркуляри префектури Дорохойського повіту про проведення перепису 

єврейського населення комуни, порядок оплати за реквізовану у населення 

худобу; складання списку інвалідів та сиріт війни з метою призначення їм 

пенсій. Списки нежилих будівель, придатних для розміщення біженців. 

Справа про позбавлення прав румунського громадянства мешканців 

комуни, які працювали у радянських установах. 

8. Румунська мова. 

 

145. 1. Ф. 442 

2. Поліцейський прикордонний загін, м. Заставна Чернівецького повіту 

    Poliţia de frontieră. Detaşamentul de poliţie Zastavna, judeţul Cernăuţi 

3. Засновано 1918 р. Діяв у відповідності законів та положень «Про 

створення міської та прикордонної поліції» від 01.04.1903 р. та від 

28.01.1920 р. Складався з відділів: адміністративного, організації націй і 



територій, сигуранци, процедурного. Функції загону: здійснення 

поліцейського нагляду за адміністративним, політичним, економічним, 

санітарно-ветеринарним станом; забезпечення поліцейського нагляду та 

облік осіб, підозрюваних в тероризмі та саботажі на території його 

діяльності. Підпорядкований Генеральній дирекції поліції та комісаріату 

поліції м. Садгора. Припинив свою діяльність у 1940 р., коли Північна 

Буковина увійшла до складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області. Остаточно припинив діяльність у березні 

1944 р.  

4. 1926–1943 рр. 

5. 2009 р. 

6. 1143/135 справ 

7. Анкетні листи іноземно-підданих, які мешкають у м. Заставна. Списки 

іноземно-підданих, які мешкають у м. Заставна; членів комітету 

українського націоналістичного товариства «Народний дім» м. Заставна; 

статут товариства; офіцерського та сержантського складу запасу, які 

мешкають на території м. Заставна; осіб, які працюють на користь 

радянської влади; політв’язнів румун на угорської території; іноземно-

підданих території діяльності загону. Копія наказу Міністерства 

внутрішніх справ у зв’язку з прибуттям у Румунію німецької комісії для 

перемовин з промислових питань; наказ військового командування на 

Буковині про конфіскацію та знищення радянського пропагандистського 

матеріалу на румунської мові. Повідомлення про результати проведених  

ІІ-м корпусом армії облав; пограбування, скоєні румунськими офіцерами 

під час окупації Буковини. Листування з органами поліції про діяльність 

українських націоналістів; про осіб німецького походження, які перейшли 

з румунського до Німецького підданства.  Копії наказів вищих 

поліцейських органів для ознайомлення та відповіді поліцейського загону 

про осіб, які переслідуються за комуністичну пропаганду; шпигунів на 

користь Англії; про переслідування парашутистів; копії інформаційних 

повідомлень про діяльність осіб на користь радянської влади; про 

посилення охорони таборів військово - полонених. Копії інформаційних 

повідомлень про роботу угорського шпигуна та угорську націоналістичну 

організацію.  Копії інформаційних повідомлень про діяльність ОУН (копія 

української націоналістичної листівки). Звіти поліцейського загону про 

настрій українського населення; прикордонного загону про діяльність 

політичних партій в м. Заставна.  Донесення агентів поліції м. Заставна про 

діяльність українських націоналістичних товариств. Справи про перевірку 

політичної благонадійності осіб, що працювали в радянських установах за 



часи радянської влади. Слідчі матеріали про смерть мешканців м. Заставна. 

Реєстр обліку строків перебування іноземно-підданих на території м. 

Заставна. Особові справи членів українського націоналістичного руху; 

мешканців комуни, підозрілих у комуністичному русі. Особові листки 

українців, які виїхали до Німеччини; легіонерів. Особові картки осіб, 

висланих радянською владою.  

8. Румунська мова. 

 

146. 1. Ф. 443 

2. Секція жандармерії в комуні Великій Кучурів Чернівецького повіту 

    Secţia de jandarmi în comuna Cuciurul Mare judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 113 

4. 5/2 справи 

5. 1935─1936, 1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Циркуляри обласного інспекторату жандармерії. Рапорти жандармів про 

настрій населення. Списки жандармів. 

8. Румунська мова. 

 

147. 1. Ф. 444 

2. Секція жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту 

    Secţia de jandarmi în or. Storojineţi judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 113 

4. 10/8 справ 

5. 1920─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Циркуляри судових, поліцейських огранів та взвода жандармерії 

Сторожинецького повіту.  Рапорти жандармів про події. Документи з 

особового складу. 

8. Румунська мова. 

 

148. 1. Ф. 446 

2. Другий взвод жандармерії в м. Вашківці Сторожинецького повіту 

    Plutonul 2 de jandarmi în or. Vaşcăuţi judeţul Storojineţ 

3. Засновано 1918 р. після того як Буковина увійшла до складу Румунії. Діяв 

відповідно до вимог законів про жандармерію від 15.11.1918 р. Взвод 

являвся підрозділом роти та підпорядковувался 10-му жандармському 

полку в м. Чернівці. Функції: проведення заходів проти ведення 

комуністичної пропаганди та проти осіб, які скоїли карні злочини, розшук 



дезертирів армії, розслідування карних злочинів. Взводи розташовувались 

в містах Буковини. Ліквідований у 1929 р. згідно вимог нового закону 

"Про реорганізацію сільської жандармерії" від 23.05.1929 р. 

4. 5\1 справа 

5. 1919─1920 рр. 

6. 1992 р. 

7. Списки жандармів взводу. 

8. Румунська мова. 

 

149. 1. Ф. 447  

2. Третій взвод жандармерії в м. Вижниця Сторожинецького повіту 

    Plutonul de jandarmi în or. Vijniţa judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 446 

4. 34/14 справ 

5. 1919─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжникии вищих жандармських, поліцейських та судових органів про 

виявлення осіб яких розшукували державні органи, надання дозволу на 

носіння зброї, посилення контролю паспортів, розшук 

фальшивомонетників. Рапорти та протоколи шефів жандармських постів 

про настрої населення та подій на території їх діяльності. 

8. Румунська мова. 

 

150. 1. Ф. 448 

2. Взвод жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту 

    Plutonul de  jandarmi în or. Storojineţ judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 446 

4. 10/8 справ 

5. 1919─1923 рр. 

6. 1992 р. 

7. Інформаційні повідомлення та рапорти шефів жандармських постів про 

події та настрій населення. Відомості нарахування зарплати. 

8. Румунська мова. 

 

151. 1. Ф. 449 

2. Жандармський пост у с. Банилів над Серетом (нині Банилів) 

Сторожинецького повіту 

      Postul de jandarmi Banila pe Siret judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 



4. 8/3 справи 

5. 1919─1920 рр. 

6. 1992 р. 

7. Циркуляри органів жандармерії про боротьбу з комуністичним рухом та 

наглядом за діяльність політичних партій. Рапорти жандармів про події. 

8. Румунська мова. 

 

152. 1. Ф. 453 

2. Жандармський пост у с. Борівці Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Borăuţi judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 4/2 справи 

5. 1929, 1923 рр. 

6. 1992 р. 

7. Циркуляри командування корпуса жандармерії. Слідчі документи. 

8. Румунська мова. 

 

153. 1. Ф. 454 

2. Жандармський пост у с. Старі Бросківці Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Broscăuţii Vechi judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 7/3 справи 

5. 1919─1929 рр. 

6. 1992 р. 

7. Циркуляри органів жандармерії. Контрольні рапорти жандармів. 

8. Румунська мова. 

 

154. 1. Ф. 455 

2. Жандармський пост у с. Буда Дорохойського повіту 

    Postul de jandarmi Buda judeţul Dorohoi 

3. Див. Ф. 121 

4. 65/4 справи 

5. 1926, 1933, 1939 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники органів жандармерії про боротьбу з комуністичним рухом, 

розшук дезертирів та злочинців. Списки жандармів. 

8. Румунська мова. 

 

155. 1. Ф. 460 



2. Жандармський пост у с. Глибока Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Adâncata judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 1/1 справа 

5. 1920─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники  інспекторату жандармерії про розшук громадян. 

8. Румунська мова. 

 

156. 1. Ф. 461 

2. Жандармський пост у с. Жадова Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Jadova judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 9/4 справи 

5. 1919─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники префектури Сторожинецького повіту та органів жандармерії. 

Особові документи жандармів. 

8. Румунська мова. 

 

157. 1. Ф. 462 

2. Жандармський пост у с. Южинець Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Iujineţ judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 6/1 справа 

5. 1928 р. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники органів жандармерії про порядок проведення виборів та розшук  

злочинців. 

8. Румунська мова. 

 

158. 1. Ф. 463 

2. Жандармський пост у с. Зеленів Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Zeleneu judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 3/1 справа 

5. 1920─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники органів жандармерії про розшук  злочинців. 



8. Румунська мова. 

 

159. 1. Ф. 464 

2. Жандармський пост у с. Їжівці Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Igeşti judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 10/1 справа 

5. 1920─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники органів жандармерії з питань особового складу. 

8. Румунська мова. 

 

160. 1. Ф. 466 

2. Жандармський пост у с. Карапчів Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Carapciu judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 19/6 справ 

5. 1919─1920, 1931 рр. 

6. 1992 р.  

7. Обіжники органів жандармерії. Слідчі документи на жителів села. 

8. Румунська мова. 

 

161. 1. Ф. 467 

2. Жандармський пост у с. Костинці Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Costineşti judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 5/1 справа 

5. 1923 р. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники органів жандармерії. 

8. Румунська мова. 

 

162. 1. Ф. 468 

2. Жандармський пост у с.Стрілецький Кут Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Cotul Vânătorilor judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 17/2 справи 

5. 1937, 1939─1940 рр. 

6. 1992 р. 



7. Обіжники Міністерства внутрішніх справ, префектури повіту, 

жандармських органів. Слідчі матеріали на жителів села. Списки 

жандармів. 

8. Румунська мова. 

 

163. 1. Ф. 469 

2. Жандармський пост у с.Красноїльськ Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Crasna Ilschi judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 1 справа 

5. 1920 р. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники жандармських органів. 

8. Румунська мова. 

 

164. 1. Ф. 471 

2. Жандармський пост у с. Малий Кучурів Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Cuciur mic judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 7/3 справи 

5. 1935─1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Інформаційні повідомлення про настрій населення та події. 

8. Румунська мова. 

 

165. 1. Ф. 472 

2. Жандармський пост у с. Великий Кучурів Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Cuciur Mare judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 33/2 справи 

5. 1935─1936, 1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Інформаційні повідомлення про настрій населення. Слідчі матеріали на 

жителів села. 

8. Румунська мова. 

 

166. 1. Ф. 473 

2. Жандармський пост у с.Лашківка Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Laşchiuca judeţul Cernăuţi 



3. Див. Ф. 121 

4. 58/5 справ 

5. 1933─1938 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники жандармського взводу у м. Чернівці. Інформаційні 

повідомлення про настрій населення. 

8. Румунська мова. 

 

167. 1. Ф. 474 

2. Жандармський пост у с. Луковиця Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Lucoviţa judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 4/1 справа 

5. 1918─1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Списки іноземних піданих.  

8. Румунська мова. 

 

168. 1. Ф. 475 

2. Жандармський пост у с. Мамаївці Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Mamaeşti judeţul Cernăuţi  

3. Див. Ф. 121 

4. 130/4 справи 

5. 1927─1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Таємні накази, інформаційні повідомлення, циркуляри органів жандармерії 

про діяльність українських націоналістичних організаціях, легіонерів, 

комуністичної портії та інши.  

8. Румунська мова. 

 

169. 1. Ф. 476 

2. Жандармський пост у с. Мигове Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Mihovo judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 3/1 справа 

5. 1919─1920 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники інспекторату жандармерії. 

8. Румунська мова. 



 

170. 1. Ф. 477 

2. Жандармський пост у с. Мілієве Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Milie judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 3/2 справи 

5. 1920─1921 рр. 

6. 1993 р. 

7. Обіжники жандармських і судових органів. 

8. Румунська мова. 

 

 

171. 1. Ф. 481 

2. Жандармський пост у с. Рогізна Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Rohozna judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 1932, 1941 – 1943 рр. 

5. 2009 р. 

6. 9/4  справи 

7.Журнал реєстрації документів, які підтверджують використання  грошей на 

харчування жандармів посту. Інструкції вищих жандармських органів про 

методи боротьби з комуністичним та українським націоналістичним 

рухами. Рапорти про переслідування комуністів; мешканців комуни, які 

працювали на користь радянської влади; встановлення окупаційного 

режиму; заборону розмовляти українською мовою; заборону призиву до 

румунської армії мешканців української національності. Списки 

комуністів, які мешкали на території комуни та евакуйовані радянською 

владою.  Справа сектантів, осуджених на один рік, за проведення таємного 

зібрання. Статті, плакати, розрахункові відомості, які знайдені у 

українських націоналістів.  

8. Румунська мова. 

 

172. 1. Ф. 483  

2. Жандармський пост у с. Сокиряни Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Secureni judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 24/5 справ 

5. 1993 р.  

6. 1936─1937, 1941─1942 рр. 



7. Слідчі справи осіб, які підозрювалися в комуністичній діяльності. Списки 

жандармів. 

8. Румунська мова. 

 

173. 1. Ф. 484 

2. Жандармський пост у с. Слобода Банилів Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Slobozia Banilei judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 6/1 справа 

5. 1920─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники батальйону жандармерії. 

8. Румунська мова. 

 

174. 1. Ф. 485 

2. Жандармський пост у с. Слобода Комарівці Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Slobozia Comareşti judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 4/1 справа 

5. 1919─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники органів жандармерії. 

8. Румунська мова. 

 

175. 1. Ф. 486 

2. Жандармський пост у с.Ставчани Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Stăuceni judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 167/16 справ 

5. 1920─1937 рр. 

6. 1992 р. 

7. Накази та обіжники військових та жандармських органів. Статистичні 

таблиці та списки членів політичних організацій. Справи про нагляд за 

підпільними організаціями. 

8. Румунська мова. 

 

176. 1. Ф. 488 

2. Жандармський пост у с. Тернавка Дорохойського повіту 

    Postul de jandarmi Târnauca judeţul Dorohoi 



3. Див. Ф. 121 

4. 135/13 справ 

5. 1924─1934 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники органів жандармерії. Слідчі матеріали на жителів села. Списки 

студентів села. 

8. Румунська мова. 

 

177. 1. Ф. 490 

2. Жандармський пост у с. Чудей Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Ciudei judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 9/4 справи 

5. 1919─1920 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники органів жандармерії та префектури повіту. 

8. Румунська мова. 

 

178. 1. Ф. 491 

2. Жандармський пост у с. Шипинці Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Şipeniţ judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 115/7 справ 

5. 1932─1936 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники жандармського легіону м. Чернівці. Інформаційні повідомлення 

жандармських органів про діяльність українських націоналістів та 

політичних організацій. Листування з органами жандармерії про розшук 

осіб та нагляд за іноземними піданими.  

8. Румунська мова. 

 

179. 1. Ф. 492 

2. Жандармський пост у с. Шепіт Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Şepot judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 2/1 справа 

5. 1919─1920 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники органів жандармерії з питань діяльності жандармських постів. 



8. Румунська мова. 

 

180. 1. Ф. 493 

2. Жандармський пост у с. Шишківці Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Şişcăuţi judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 183/4 справи 

5. 1919─1921, 1928, 1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Накази органів жандармерії про розиск комуністів, дезертирів та 

злочинців. Рапорти жандармів. Списки жандармів. 

8. Румунська мова. 

 

181. 1. Ф. 496 

2. Консульство Чехословацької республіки в м. Галаці (Румунія) 

    Consulatul Republicii Cehoslovace în or. Galaţi (România) 

3. Організовано як представництво Чехословацької держави для охорони 

прав та інтересів своєї держави та її громадян на території Румунії. 

Підпорядковувалось міністерству іноземних справ Чехословаччини і 

посольству Чехословацької Республіки в Румунії. До функцій консульства 

входило: вирішення політичних, економічних, культурних питань 

регіонального рівня, сприяння діяльності політичних, наукових діячів та 

митців Чехословаччини і Румунії, видача віз і дозволів на виїзд до 

Чехословаччини, продовження строку дії закордонних паспортів 

чехословацьким громадянам, вирішення справ про спадщину. У квітні 

1932 р., після ліквідації консульства Чехословацької Республіки в м. 

Чернівці, і до відновлення його діяльності в 1933 р., його функції 

виконувало консульство в м. Галац.  

4. 758/758 справ 

5. 1921─1939 рр. 

6. 1992 р. 

7. Заяви, справи, листування про видачу і продовження строку дії паспортів 

чехословацьким підданим.   

8. Румунська мова. 

 

182. 1. Ф. 497 

2. Консульство Чехословацької республіки в м. Чернівці 

    Consulatul Republicii Cehoslovace la Cernăuţi 



3. Створено 1918 р., після того, як Буковина увійшла до складу Румунії. 23 

квітня 1932 р. було ліквідовано, а його повноваження були передані 

консульству Чехословацької Республіки в м. Галац (Румунія). Відновило 

свою діяльність 1933 р. До функцій консульства входило: вирішення 

політичних, економічних стосунків регіонального рівня, культурного 

обміну між Чехословаччиною і Румунією (сприяння політичним та 

науковим діячам, митцям Чехословаччини на Буковині), видача віз і 

дозволів на в'їзд до Чехословаччини, продовження строку дії закордонних 

паспортів чехословацьким підданим, вирішення питань репатріації 

чехословацьких громадян. Підпорядковувалось Міністерству іноземних 

справ Чехословаччини і посольству Чехословаччини в Румунії. Припинило 

діяльність 1940 р. у зв'язку із тим, що Північна Буковина увійшла до 

складу УРСР.   

4. 864/864 справ 

5. 1933─1938 рр. 

6. 1992 р. 

7. Інформаційні повідомлення Міністерства іноземних справ Чехословаччини 

про політичні події на Буковині, кількість угорського населення в 

Чехословаччині, осіб з фальшивими паспортами. Бюлетені міністерства 

землеробства Румунії про епізоотії.  Огляд стану економіки 

Чехословаччини. Справи про видачу закордонних паспортів, дозволів на 

виїзд до Чехословаччини румунським громадянам, репатріацію 

чехословацьких підданих, транзитний проїзд через Чехословаччину. 

Наукові та політичні статті Яна Моравека, доктора Ледерера, Яна 

Корчмара, професора Боровички про зовнішню і внутрішню політику 

Чехословаччини, статті-інформації про президентів Чехословаччини 

Масарика і Бенеша, залу Владислава і стару крайову палату Пражського 

Кремля, положення громадян єврейської національності в габсбургзській 

монархії. Декрет Чехословацького уряду про відкриття нових міжнародних 

авіаліній . Листування з міністерствами іноземних справ, народної освіти, 

торгівлі Чехословаччини, Чехословацьким посольством в Бухаресті, 

Народною Радою в Братиславі, чехословацько-румунською палатою 

економіки, консульством Чехословаччини в м. Галац, консульством 

Польщі в м. Чернівці, управлінням міжнародних і чехословацьких 

ярмарків, інспекторатом та квестурою поліції, примарією м. Чернівці, 

чехословацькими і румунськими фірмами про міждержавні фінансові, та 

торговельні стосунки, святкування дня народження президента Масарика, 

видачу віз і дозволів на виїзд в Чехословаччину, експорт та імпорт 

промислових і продовольчих товарів і сировин, кількість чехословацьких 



громадян, які проживали на території Буковини, гастролі на Буковині 

чехословацьких митців, навчання іноземців в чехословацьких вузах, 

видачу свідоцтв про народження, діяльність товариств і гуртків ім. 

Масарика, словацької школи в комуні Пояна Мікулуй Кимпулунгського 

повіту.  

8. Румунська мова. 

 

183. 1. Ф. 500 

2. Новоселицький комісаріат поліції Хотинського повіту, м. Новоселиця 

    Comisariatul de poliţie Nouasuliţa, judeţul Hotin 

3. Створено у березні 1918 р. Після створення королівського намісника 

округу Сучава, згідно декрету-закону від 29 вересня 1938 р. всі структурні 

підрозділи поліції Хотинського повіту підпорядковувались Чернівецькому 

обласному інспекторату поліції. До функцій комісаріату поліції входило 

забезпечення проведення владними структурами державних, військових, 

господарських та політичних заходів з нагляду за політичними партіями, 

товариствами, громадянами іноземних держав, боротьби з комуністичним 

рухом, підтримання громадського порядку. Припинив свою діяльність  

1940 р. в зв‘язку з приєднанням Бессарабії  до УРСР. Поновив у липні 1941 

р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинив 

діяльність у березні 1944 р. 

4. 1935–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 539/255  справ 

7. Накази, рішення, циркуляри, листування про створення при примаріях 

комісій з проведення інвентаризації державного майна;  конфіскації 

радіоприймачів, забороненої літератури; створення запасів зерна, бавовни, 

шкіри для потреб румунської армії, надання матеріальної допомоги  

родинам в яких  є мобілізовані до румунської армії. Накази обласного 

інспекторату поліції м. Кишинів про розшук та нагляд за особами, які 

підозрюються у комуністичній діяльності. Інструкції, накази, рішення, 

циркуляри  про територіальний поділ провінції Буковина на комуни і села; 

накладення дисциплінарних стягнень на службовців поліції; порядок 

підвищення на переміщення у службової діяльності; надання права 

пересування залізницею. Накази обласного інспекторату поліції м. 

Кишинів про посилення нагляду за особами підозрілими у комуністичної 

діяльності. Інструкції, накази, рішення, циркуляри  про залучення 

військово-полоненнях до сільськогосподарських робіт; проведення 

перепису мешканців 1918-1940 рр. призиву до армії; притягнення до 



відповідальності за проїзд  залізницею без квітку; встановлення осіб 

затриманих без документів; надання дозволу на ношення зброї. Справи по 

нагляду за діяльністю політичних партій та групувань;  філії сіоністської 

організації м. Новоселица; релігійних сект; за учасниками комуністичного 

руху; про проведення реквізиції транспортних засобів. Журнал реєстрації 

ордерів на арешт мешканців. Листування комісаріату поліції м. Новоселиці 

з поліцією м. Хотина та іншими органами поліції про діяльність 

національних меншин, професійних та релігійних організацій, конфіскацію 

заборонених газет, журналів та книг, перевірки діяльності різних осіб під 

час радянської влади, догляд за членами політичних партій. Особові 

листки та донесення агентів поліції. Відомості про розшук та 

переслідування осіб, що перебувають у розшуку. Протоколи, заяви, 

листування про притягнення до відповідальності осіб, які скоїли карні 

правопорушення. Відомості про політичну благонадійність  службовців 

поліції. Список югославських комуністів; допризовників, які залучені до 

примусових робіт; мешканців Герци та Новоселици  єврейської 

національності.  

8. Румунська мова 

 

184. 1. Ф. 501 

2. Легіон жандармерії м. Хотин Хотинського повіту 

     Legiunea de jandarmi Hotin judeţul Hotin 

3. Засновано 1929 р., відповідно до вимог нового закону „Про створення 

легіонів жандармерії та територіальному розподілу їх діяльності” від 

23.05.1929 р. Легіон складався з декілька секцій жандармерії. Командував 

легіоном капітан або майор.  Функції легіону: керівництво жандармськими 

постами та секціями, проведення заходів проти ведення комуністичної, 

націоналістичної та іншої пропагандистської діяльності,  розшук осіб, яких 

переслідували поліцейські органи за  скоєні карні злочини. 

Підпорядковувався обласному інспекторату жандармерії    м. Чернівці. 

Припинив свою діяльність у червні 1940 р., в зв‘язку з приєднанням 

Бессарабії  до УРСР. Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою 

окупацією області. Остаточно припинив діяльність у березні 1944 р. 

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 105/67  справ 

7. Інформаційні повідомлення та листування з Хотинської повітової поліцій 

про  відправці мешканців в концентраційний табір підозрілих в  організації 

диверсійних груп; охорону табору військовополонених. Відомості про 



реквізицію транспортних засобів у жителів комун для  потреб армії. Слідчі 

матеріали: на членів комуністичної організації с. Бузовиця; по справам 

мешканців  Хотинського повіту, звинувачених у комуністичної діяльності; 

на учасників першотравневої демонстрації у комуні Липкани; по справі 

мешканців, звинувачених у крадіжках; про розповсюдження 

комуністичних листівок;  по справі таємного переходу румунсько - 

радянського кордону;  по справі з розкриття осередку комуністичної 

організації у чоловічої гімназії;  по справі радянських розвідників; по 

справі про  звинувачення у дезертирстві з румунської армії.  Особові 

листки мешканців, звинувачених у зборі інформації на користь СРСР. 

Списки службовців жандармерії; мешканців Хотинського повіту, які 

знаходяться на обліку, як неблагонадійні. Особові листки мешканців 

підозрілих у комуністичної діяльності. Листки обліку власників 

торгівельних та питейних закладів Хотинського повіту. Відомості на 

виплату заробітної плати рядовому та офіцерському складу. Справи з  

перевірки діяльності жителів за часи радянської влади у 1940-1941; з 

розслідування диверсій на залізниці. Журнал обліку допризовників 1920-

1944 рр. призиву, які мешкають на території Хотинського повіту. 

8. Румунська мова 

 

185. 1. Ф. 502 

2. Особливий відділ сигуранци м. Кіцмань Чернівецького повіту 

    Serviciul special de siguranţă, Chiţmani judeţul Cernăuţi 

3. Створено  1919 р. згідно постанови Міністерства внутрішніх справ від 01 

березня 1919 р. У функції відділу входило: нагляд за станом злочинності, 

політичним настроєм населення та іноземними підданими, застосовування 

покарань до порушників законів, ведення боротьби з комуністичним, 

робітничим та національними рухами. Ліквідований згідно вимог закону 

"Про створення державної генеральної поліції" від 21 липня 1929 р.  

4. 99/74 справи 

5. 1919─1929 рр. 

6. 1992 р. 

7. Інформаційні повідомлення Генеральної дирекції сигуранци про конгрес 

третього Інтернаціоналу (1925), ХІV з’їзд румунської компартії (1929), 

боротьбу з радянською контррозвідкою, викриття комуністичних 

організацій у Бессарабії, розшук осіб, які переслідувались за комуністичну 

діяльність. Справи з перевірки політичної благонадійності окремих 

жителів, видачі паспортів громадянам повіту. Особові справи агентів 

сигуранци, українських націоналістів, італійських, польських, 



чехословацьких, югославських підданих, білоемігрантів. Статистичні 

таблиці про національний склад деяких сіл повіту. Списки членів 

українських товариств "Жіноча громада" та "Руська бесіда". Листування з 

Генеральним інспекторатом сигуранци Буковини про німецьких і 

угорських шпигунів, австрійську партію чорно-жовтих легітимістів, 

політичну благодійність населення повіту, невдоволення селян 

проведеною аграрною реформою, політичний настрій національних 

меншин, еміграцією та імміграцію населення. Відомості нарахування 

зарплати. 

8. Румунська мова. 

 

186. 1. Ф. 507 

2. Рота жандармерії м. Хотин Хотинського повіту 

    Compania de jandarmi în or. Hotin 

3. Див. Ф. 151 

4. 7/6 справ 

5. 1921─1939 рр. 

6. 1992 р. 

7. Справи про призначення, переміщення та надання відпусток службовцям 

жандармських органів.  

8. Румунська мова. 

 

187. 1. Ф. 508 

2. Рота жандармерії м. Чернівці Чернівецького повіту 

   Compania de jandarmi în or. Cernăuţi 

3. Див. Ф. 151 

4. 35/14 справ 

5. 1919─1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Інформаційні повідомлення про настрій населення. Рапорти жандармів про 

події. Списки жандармів. 

8. Румунська мова. 

 

188. 1. Ф. 513 

2. Легіон жандармерії м. Сторожинець 

    Legiunea de jandarmi Storojineţ 

3. Див. Ф. 212 

4. 75/2 справи 

5. 1934, 1939 рр. 



6. 1992 р. 

7. Слідчі справи. 

8. Румунська мова. 

 

189. 1. Ф. 514 

2. Обласний інспекторат жандармерії, м. Чернівці 

    Inspectoratul regional al jandarmeriei, Cernăuţi 

3. Засновано 15.11.1918 р. Діяв відповідно до законів "Про створення корпусу 

сільської жандармерії Румунії" від 15.11.1918 р., 24.03.1929р. та від 

03.06.1939 р. Жандармський корпус складався з жандармських постів, рот, 

взводів, секцій, легіонів, полків. Інспекторат здійснював контроль за 

роботою жандармських органів Новоселицького, Сторожинецького та 

Хотинського повітів. Підпорядковувався Генеральному інспекторату 

жандармерії. Функції інспекторату: нагляд за соціально-політичним 

станом на території його діяльності, розшук карних злочинців, дезертирів 

румунської армії, фальшивомонетників, розгляд скарг жителів. Припинив 

свою діяльність в 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу 

УРСР. Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. 

Остаточно припинив діяльність у березні 1944 р.  

4. 211/80 справ 

5. 1918─1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Накази обласного інспекторату жандармерії та інспекторату поліції м. 

Чернівців. Обіжники Генерального інспекторату жандармерії про 

організацію роботи жандармських органів та функції командуючих 

жандармськими секціями, встановлення нагляду за соціально-політичним 

станом на території його діяльності, заборону офіцерам брати участь у 

діяльності товариств та асоціацій, заходи боротьби з комуністичним рухом 

та розповсюдженням пропагандистської літератури, розшук дезертирів 

румунської армії, порядок організації протиповітряного захисту, 

приймання на роботу до жандармських органів місцевих жителів, підсумки 

перевіряння роботи жандармських постів Буковини, розшук карних 

злочинців. Список жандармських органів Буковини. Особові справи 

рядового складу жандармерії.  

8. Румунська мова. 

 

190. 1. Ф. 516 

2. Жандармський пост у с. Горошівці Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Goroşăuţi judeţul Cernăuţi 



3. Див. Ф. 121 

4. 3/2 справи 

5. 1936, 1939 рр. 

6. 1992 р. 

7. Інформаційні повідомлення про настрій населення та події. Обіжники, 

рапорти та листування про підготовку виборів до румунського парламенту, 

події на теренах діяльності посту.  

8. Румунська мова. 

 

191. 1. Ф. 518 

2. Жандармський пост у с. Горбово Дорохойського повіту 

    Postul de jandarmi Horbova judeţul Dorohoi 

3. Див Ф.121 

4. 27/3 справи 

5. 1931─1938 рр. 

6. 1992 р. 

7. Акти перевірок роботи жандармського посту. Інформаційні повідомлення 

про настрій населення та події. 

8. Румунська мова. 

 

192. 1. Р-519 

        2. Директорат національної економіки Губернаторства провінції 

Буковина, м. Чернівці 

            Directoratul economiei naţionale a guvernământului provinciei Bucovina, 

Cernăuţi 

3. Створено 1941 р. Здійснював керівництво і сприяв організації та розвитку 

економічного потенціалу Буковини, координував виробничі відносини, 

сприяв технічній підготовці кадрів для промисловості, комерційних 

структур та ремісничих майстерень, розробляв норми постачання в 

провінцію харчових продуктів та промислових товарів, контролював 

використання сировини, промислового устаткування. Ліквідований у 

березні 1944 р.  

4. 1941 – 1944 рр. 

5. 2009 р.  

6. 360/9 справ 

7. Справи про передачу у власність держави, директорату національної 

економіки Губернаторства провінції   Буковина майна інтернованих, 

висланих радянською владою  громадян. Листи обліку майна 

інтернованих, висланих радянською владою  громадян.      



8. Румунська мова. 

 

193. 1. Р-520 

2. Директорат громадських робіт і комунікацій Губернаторства   

провінції Буковина, м. Чернівці 

       Directoratul lucrărilor publice şi al comunicaţiilor al guvernământului 

provinciei Bucovina, Cernăuţi 

3. Засновано постановами уряду Румунії „Про адміністративну організацію 

території Буковини” від 22 і 30 липня 1941 р., як дирекція громадських 

робіт і комунікацій. Відповідно до закону Ради Міністрів від 03 вересня 

1941 р. перейменований у директорат громадських робіт і комунікацій. До 

його функцій входило: введення в дію  законів про експлуатацію  доріг і  

використання водних ресурсів,   виконання громадських робіт з 

будівництва, ремонту та утримання доріг і мостів, проведення 

гідротехнічних робіт, складання статистичних звітів, діаграм, проектів, 

карт.  Керував повітовими відділами громадських робіт і комунікацій.   

    Ліквідований  1944 р.  

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 1564/15 справ 

7. Списки службовців і членів їх родин,  які підлягають евакуації вглиб 

Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту. Заяви громадян про прийом  

їх на роботу. Ситуаційні плани дільниць  річок; дільниць річок з містом; 

берегових укріплень.  

8. Румунська мова. 

 

194. 1. Ф. 523 

2. Секція жандармерії в комуні Глибока Сторожинецького повіту 

    Secţia de jandarmi în comuna Adâncata judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 113 

4. 3/3 справи 

5. 1920─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники батальйону жандармерії «Молдова». Рапорти про роботу 

жандармського посту с. Волчинець. 

8. Румунська мова. 

 

195. 1. Ф. 524 

2. Секція жандармерії в комуні Станівці Сторожинецького повіту 



    Secţia de jandarmi în comuna Stăneşti judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 113 

4. 8/4 справи 

5. 1919─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники органів жандармерії та префектури повіту. 

8. Румунська мова. 

 

196. 1. Ф. 525 

2. Секція жандармерії в комуні Новоселиця Хотинського повіту 

    Secţia de jandarmi în comuna Nouasuliţa judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 113 

4. 1/1 справа 

5. 1927 р. 

6. 1992 р. 

7. Справа про звинувачення комерсанта Шмилера Іосифа у контрабанді. 

8. Румунська мова. 

 

197. 1. Ф. 526 

2. Секція жандармерії в комуні Гаирилівці Хотинського повіту 

     Secţia de jandarmi în comuna Havrileşti judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 113 

4. 3/2 справи 

5. 1936,1939 рр. 

6. 1992 р. 

7. Інформаційні повідомлення про настрій населення та події на теренах 

жандармського посту. 

8. Румунська мова. 

 

198. 1. Ф. 529 

2. Жандармський пост у с. Прелипче Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Prelipce judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 7/2 справи 

5. 1918─1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Списки комуністів, які проживають у селі. Протоколи про порушення 

перетину польсько-румунського кордону. 

8. Румунська мова. 



 

199. 1. Ф. 530 

2. Жандармський пост у м. Сторожинець Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi or. Storojineţ judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 11/7 справ 

5. 1919─1922, 1934 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники органів жандармерії. Статистичні звіти про роботу посту. 

8. Румунська мова. 

 

200. 1. Ф. 531 

2. Жандармський пост у с. Атаки Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Atachi judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 3/3 справи 

5. 1932─1934 рр. 

6. 1992 р. 

7. Слідчі справи з обвинувачення громадян в комуністичної діяльності. 

8. Румунська мова. 

 

201. 1. Ф. 532 

2. Секція жандармерії в м. Вашківці Сторожинецького повіту 

    Secţia de jandarmi în comuna Vaşcăuţi judeţul Storojineţ   

3. Див. Ф. 121 

4. 1/1 справа 

5. 1920─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники органів жандармерії про нагляду за жителями , які підозрюються 

у комуністичної діяльності. 

8. Румунська мова. 

 

202. 1. Ф. 534 

2. Чернівецький повітовий відділ мостів та шосейних доріг 

    Serviciul judeţean poduri şi şosele, Cernăţi 

3. Створений згідно тимчасового закону Румунської Національної Ради 

Буковини від 12.11.1918 р. Підпорядковувався секретаріату суспільних 

робіт (до 14.03.1921 р.), дирекції мостів та шосейних шляхів Буковини (до 

1927 р.), 10-му інспекторату мостів та шосейних шляхів, 7-му інспекторату 



мостів та шосейних шляхів (до 1940 р.), 5-му інспекторату мостів та 

шосейних шляхів (до 1944 р.). До функцій відділу входило керівництво 

роботами з будівництва, ремонту та благоустрою доріг, мостів та будівель, 

складання проектів та кошторисів будівництва, контроль за виконанням 

затверджених проектів, законів та положень про дороги. Припинив свою 

діяльність в 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. 

Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. 

Остаточно припинив діяльність у березні 1944 р.  

 4. 1920–1940, 1941–1945 рр. 

 5. 2009 р. 

 6. 1177/40 справ 

7. Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з 

будівництва та ремонту мостів, доріг та будівель Чернівецького повіту. 

Листування та відомості про організацію протиповітряної оборони. Списки 

службовців, евакуйованих вглиб Румунії. 

8. Румунська мова. 

 

203. 1. Ф. 535 

2. Хотинський змішаний суд, м. Хотин  

   Judecătoria mixtă Hotin 

3. Створено 1918 р. 14 квітня 1925 р. у зв’язку із прийняттям закону „Про 

уніфікації судоустрою” суди були перейменовані у змішані, однак 

продовжували зберігати ознаки  повітових (окружних), оскільки кожний 

обслуговував до 20−25 сіл. Підпорядковувались Міністерству юстиції. 

Поділялися на карний та цивільний відділи. До  компетенції цивільного 

відділу входило: розгляд суперечок пов’язаних з купівлею-продажем 

рухомого і нерухомого  майна, орендою, позиками, встановлення 

батьківства, опіки, накладання секвестру на майно в рахунок погашення 

боргів. Карний відділ розглядав справи про порушення державних законів, 

вбивства, пограбування, підпали, зґвалтування. Документи відклалися 

відповідно до структурних частин суду. Припинив свою діяльність в 1940 

р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновив у липні 1941 

р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинив 

діяльність у березні 1944 р.  

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 1067/11  справ 

7. Директивні вказівки Міністерства юстиції про порядок адміністрації 

майна, залишеного мешканцями, висланими радянською владою; по 



складанню списків добровольців до німецької армії.  Справа про 

встановлення опіки над майном мешканців, висланих радянською владою. 

Інструкції та директивні вказівки Міністерства юстиції про порядок 

організації евакуації архівних матеріалів, майна суду, працівників суду та 

членів їх родин вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту.  

Відомості, заяви та листування про видачу заробітної плати, надання 

відпусток, дозволу на шлюб працівників суду. Заяви колишніх працівників 

суду про прийом на роботу, видачу довідок, що підтверджують роботу у 

суді; про видачу довідок, які підтверджують участь у судовому процесі у 

якості перекладачів; витягів з рішень суду про румунізацію прізвищ. 

Списки військовозобов’язаних працівників суду; мешканців на надання та 

позбавлення румунського громадянства. Кваліфікаційні листки 

працівників суду.  

8. Румунська мова 

 

204. 1. Ф. 546 

2. Жандармський пост у с. Рокітне Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Rachitna judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 3/1 справа 

5. 1940─1942 рр. 

6. 1992 р. 

7. Слідчі справи. 

8. Румунська мова. 

 

205. 1. Ф. 547 

2. Жандармський пост у с. Стара Жучка Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Jucica Veche judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 8/3 справ 

5. 1919─1943 рр. 

6. 1992 р. 

7. Слідчі справи. Список членів релігійних сект. 

8. Румунська мова. 

 

206. 1. Ф. 549 

2. Жандармський пост у с. Ропча Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Ropcea judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 



4. 7/4 справи 

5. 1919─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники жандармських органів. Листування з жандармськими органами 

про проведення мобілізації в армію. Списки жандармів. 

8. Румунська мова. 

 

207. 1. Ф. 550 

2. Жандармський пост у с. Дорошівці Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Doroşăuţi judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 3/1 справа 

5. 1928─1929 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники жандармських органів. 

8. Румунська мова. 

 

208. 1. Р-550 

2. Нотаріус Долінський Лівій , м. Чернівці 

    Notar Liviu Dolinschi, Cernăuţi  

3. Під час нацистської окупації Буковини нотаріус продовжував свою 

діяльність згідно вимог закону „Про інститути публічних нотаріусів 

Буковини” від 25 листопада 1919 р. Через нотаріальну палату Буковини 

підпорядковувався Міністерству юстиції. Займався засвідченням 

юридичних актів, офіційних та приватних угод, копій документів, 

зберіганням цінних паперів, документів.  

4. 1942 р. 

5. 2009 р. 

6. 231/2 справи 

7. Заяви мешканців м. Чернівці про засвідчення їм договорів нв оренду 

нерухомого майна, залишеного мешканцями, які вибули до Німеччини та у 

концентраційні табори; засвідчення доручень на отримання коштів від 

державних установ та власних осіб. 

8. Румунська мова. 

 

209. 1. Ф. 551 

2. Жандармський пост у с. Глиниця Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Hliniţa judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 



4. 5/1 справа 

5. 1919 р. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники жандармських органів 

8. Румунська мова. 

 

210. 1. Р-551 

2. Нотаріус Калмуцький Гельмут,  м. Чернівці 

    Notar Kalmutschii Helmt, Cernăuţi 

3. Див. Р-550 

4. 1941 – 1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 200/6 справи 

7. Заяви мешканців м. Чернівці про засвідчення їм письмових зобов’язань 

про продовження їх служби в армії після закінчення офіцерських шкіл; 

засвідчення договорів про найом квартир, залишених мешканцями, які 

вибули до Німеччини та у концентраційні табори; засвідчення письмових 

свідчень.    

8. Румунська мова. 

 

211. 1. Ф. 552 

2. Жандармський пост у с. Ленківці Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Lencăuţi judeţul Cernăuţi  

3. Див. Ф. 121 

4. 7/3 справи 

5. 1936 р. 

6. 1992 р. 

7. Інформаційні повідомлення шефа жандармського посту про події. Списки 

жандармів. 

8. Румунська мова. 

 

212. 1. Ф. 553 

2. Жандармський пост у с. Динівці Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Dinăuţi judeţul Hotin  

3. Див. Ф. 121 

4. 3/1 справа 

5. 1942 р. 

6. 1993 р. 

7. Слідчі справи на жителів села. 



8. Румунська мова. 

 

213. 1. Ф. 554 

2. Жандармський пост у с. Оршівці Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Orăşeni judeţul Cernăuţi  

3. Див. Ф. 121 

4. 2/1 справа 

5. 1935 р. 

6. 1992 р. 

7. Контрольна робота жандарма Попеску Думитра. 

8. Румунська мова. 

 

214. 1. Ф. 555 

2. Жандармський пост у с. Василів Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Vasileni judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 8/1 справа 

5. 1941─1944 рр. 

6. 1992 р. 

7. Інформаційне повідомлення шефа жандармського посту про настрій 

населення. 

8. Румунська мова. 

 

215. 1. Ф. 558 

2. Жандармський пост у с. Лужани Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Lujeni judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 10/2 справи 

5. 1939 р. 

6. 1992 р. 

7. Слідчи справи.  

8. Румунська мова. 

 

216. 1. Ф. 559 

2. Жандармський пост у с. Кадубівці Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Cadobeşti judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 2/1справа 

5. 1936 р.   



6. 1993 р. 

7. Список жителів села, які підозрюються у в української націоналістичної 

діяльності. 

8. Румунська мова. 

 

217. 1. Ф. 560 

2. Жандармський пост у с. Ошихліби Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Oşihlibi judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 6/1 справа 

5. 1933─1938 рр. 

6. 1992 р. 

7. Список жителів села, які підозрюються у в української націоналістичної 

діяльності. 

8. Румунська мова. 

 

218. 1. Ф. 565 

2. Жандармський пост у с. Турятка Дорохойського повіту 

    Postul de jandarmi Tureatca judeţul Dorohoi 

3. Див. Ф. 121 

4. 10/2 справи 

5. 1933,1935 рр. 

6. 1992 р. 

7. Інформаційні повідомлення про настрій населення. Список жандармів. 

8. Румунська мова. 

219. 1. Ф. 566 

2. Жандармський пост у с. Щербинці Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Şerbinăuţi judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 2/1 справа 

5. 1932 р. 

6. 1992 р. 

7. Слідчі справи на жителів села. 

8. Румунська мова. 

 

220. 1. Ф. 567 

2. Жандармський пост у м. Єдинці Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Edineţ judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 



4. 2/ справи 

5. 1934 р. 

6. 1992 р. 

7. Слідчі справи на жителів села. 

8. Румунська мова. 

 

221. 1. Ф. 568 

2. Жандармський пост у с. Іспас Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Ispas judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 1/1 справа 

5. 1920─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники жандармських органів. 

8. Румунська мова. 

 

222. 1. Ф.  569 

2. Жандармський пост у с. Рашків Хотинського повіту 

   Postul de jandarmi Raşcov judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 1941 р. 

5. 2009 р. 

6. 2/1  справа 

7. Справа з  нагляду за мешканцями комуни, підозрілими у комуністичної 

діяльності.  

8. Румунська мова 

 

223. 1. Ф. 576 

2. Жандармський пост у с. Валява Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Valeava judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 5/2 справи 

5. 1928 р. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники жандармських органів та претури Шипинської волості. 

8. Румунська мова. 

 

224. 1. Ф. 577 

2. Секція жандармерії в комуні Путила Радауцького повіту 



    Postul de jandarmi Putna judeţul Rădăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 3/1 справа 

5. 1923 р. 

6. 1992 р. 

7. Контрольні роботи жандармів. 

8. Румунська мова. 

 

225. 1. Ф. 579 

2. Жандармський пост у с. Чортория Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Ciortoria judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 1/1 справа 

5. 1920─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Обіжники обласного інспекторату жандармерії. 

8. Румунська мова. 

 

226. 1. Ф. 586 

2. Секція жандармерії в комуні Лужани  Чернівецького повіту 

    Secţia de jandarmi Lujeni judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 113 

4. 2/1 справа 

5. 1920─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Рапорт шефа жандармського посту про організацію жителем с. Мамаївці 

Угринчиком Василем святкування 85-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка. 

8. Румунська мова. 

 

227. 1. Ф. 587 

2. Жандармський пост у с. Лунка Дорохойського повіту 

    Postul de jandarmi Lunca judeţul Dorohoi 

3. Див. Ф. 121 

4. 11/2 справи 

5. 1936─1938 рр. 

6. 1992 р. 

7. Список жандармів. 

8. Румунська мова. 

 



228. 1. Ф. 588 

2. Секція жандармерії комуни Берегомет над Серетом Сторожинецького 

повіту 

    Secţia de jandarmi Berehomet pe Siret judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф. 113 

4. 6/2 справи 

5. 1919, 1923 рр. 

6. 1992 р. 

7. Списки жандармів. Контрольні работи жандармів. 

8. Румунська мова. 

 

229. 1. Ф. 589 

2. Жандармський пост у с. Іванківці Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Ivancăuţi judeţul Cernăuţi   

3. Див. Ф. 121 

4. 1/1 справа 

5. 1920 р. 

6. 1992 р. 

7. Протоколи допиту Печерського Михайла якій незаконно перетинав 

румунсько-польський кордон. 

8. Румунська мова. 

 

230. 1. Ф. 590 

2. Секція жандармерії в комуні Веренчанка Чернівецького повіту 

    Secţia de jandarmi Verencianca judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 113 

4. 8/3 справи 

5. 1929,1931 рр. 

6. 1992 р. 

7. Рапорти керівництва секції жандармерії про проведення серед населення 

української національної пропаганди. Списки сектантів. 

8. Румунська мова. 

 

231. 1. Ф. 591 

2. Жандармський пост у с. Хрещатик Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Creşciatic judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 4/1 справа 

5. 1939 р. 



6. 1992 р. 

7. Протоколи з розгляду спроби перетинання польськими підданими 

румунсько-польського кордону 

8. Румунська мова. 

 

232. 1. Ф. 594 

2. Секція жандармерії  у с. Рогізна Чернівецького повіту 

     Secţia de jandarmi Rozna judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 113 

4. 1935 р. 

5. 2009 р. 

6. 3/1  справа 

7. Інформаційні повідомлення шефа жандармської секції комуни про 

український націоналістичний рух. 

8. Румунська мова 

 

233. 1. Ф. 602 

2. Сторожинецький повітовий відділ мостів та шосейних доріг 

    Serviciul judeţean poduri şi şosele, Storojineţ 

3. Відділ створено одночасно з секретаріатом суспільних робіт згідно 

тимчасового закону румунської національної ради Буковини від 12 

листопада 1918 р. Підпорядковувалася секретаріату суспільних робіт (до 

14 березня 1921 р.), дирекції мостів та шосейних шляхів Буковини (до 1927 

р.), 10-му інспекторату мостів та шосейних шляхів, 7-му інспекторату 

мостів та шосейних шляхів (до 1940 р.), 5-му інспекторату мостів та 

шосейних шляхів (до 1944 р.). Відділ керував роботою з будівництва, 

ремонту та благоустрою доріг, мостів та будівель, складав проекти і 

кошториси будівництва, контролював виконання затверджених проектів, 

законів та положень про дороги, займався кадровими питаннями. 

Припинив свою діяльність в 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до 

складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією 

області. Остаточно припинив діяльність у березні 1944 р.  

4. 26/1 справа 

5. 1941─1944 рр. 

6. 1992 р. 

7. Карта повіту з вказівкою мережі шосейних доріг. 

8. Румунська мова. 

 

234. 1. Ф. 606 



2. Примарія комуни Гаврилівці Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Gavrileşti din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1941 – 1943 рр. 

5. 2009 р. 

6. 275/4 справи 

7. Циркуляри претури волості Козмені щодо мобілізації мешканців на 

примусові роботи з ремонту та благоустрою доріг. Списки мешканців 

комуни, що були вислані  радянською владою. Циркуляри претури 

Чернівецького повіту про збір теплого одягу для потреб румунської армії. 

Договори про оренду  землі залишеної мешканцями висланими 

радянською владою і інтернованими до таборів. Списки мешканців комуни 

позбавлених румунського громадянства.  

8. Румунська мова 

 

235. 1.  Ф. 607 

2. Примарія комуни Годинівка Дорохойського повіту 

    Primaria comunei Hodineşti din judeţul Dorohoi 

3. Див.  Ф. 110 

4. 1941–1942 рр. 

5. 2009 р. 

6. 213/2  справи 

7. Циркуляри Герцаївської волості про виявлення радянських парашутистів; 

перевірку службовців, які мешкали на території комуни під час 

встановлення радянської влади;  видачу дозволів на право пересування у 

зоні військових дій; проведення мобілізації до румунської армії. Особові 

листки службовців комуни. Списки мешканців комуни, висланих 

радянською владою. 

8. Румунська мова 

 

236. 1. Ф. 610 

2. Примарія комуни Бочківці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Bocicăuţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1944 р. 

5. 2009 р. 

6. 129/1 справа 



7. Циркуляри префектури Хотинського повіту про порядок евакуації майна і 

мешканців комуни вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту. 

Списки мешканців. 

8. Румунська мова 

 

237. 1.  Ф. 612 

2. Примарія комуни Бабин Хотинського повіту 

    Primăria comunei Babin din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 364/23 справи 

7. Циркуляри префектури Хотинського повіту про взяття на облік радянських 

підданих, що мешкають на території комуни. Листування з претурою 

волості Липкани про надання статистичних відомостей щодо кількості 

сільськогосподарського інвентарю, залишеного мешканцями, висланими  у 

табори. Директивні вказівки про порядок визнання румунського 

громадянства. Протоколи  обліку  та передачі у тимчасове користування 

майна, яке належало мешканцям інтернованим у табори. Справа про 

призначення опікунів над малолітніми дітьми комуни та дітьми 

інтернованих у табори євреїв. Списки радянськопідданих; мешканців 

комуни; мешканців комуни, висланих радянською владою; засуджених до 

каторги за участь у діяльності релігійних сект, забороненій окупаційними 

властями; списки. інвентарні описи та протоколи обліку майна, яке 

належало мешканцям інтернованим у табори, висланим радянською 

владою.  Перелік нерухомого майна, залишеного мешканцями висланими 

радянською владою. Циркуляр претури волості про призначення 

винагороди  солдатам, які відмовилися від перебування на території 

Бессарабії під час встановлення радянської  влади; список солдат. Звіт 

примарії про порядок евакуації службовців та мешканців комуни вглиб 

Румунії  у зв’язку з наближенням лінії фронту. 

8. Румунська мова 

 

238. 1. Ф. 614 

2. Примарія комуни Буда  Дорохойського повіту 

    Primăria comunei Buda din judeţul Dorohoi 

3. Див. Ф. 110 

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 



6. 74/4 справи 

7. Циркуляри претури Герцаївської волості про боротьбу з комуністичним 

рухом; перевірку службовців, які працювали за час встановлення 

радянської влади; позбавлення визнання прав на румунське громадянство. 

Циркуляри префектури Дорохойського повіту про порядок реквізиції 

транспортних засобів для потреб румунської армії; надання землі вдовам 

та сиротам Другої світової війни. Списки: мешканців комуни, позбавлених 

визнання прав на румунське громадянство; членів команд протиповітряної 

оборони.  

8. Румунська мова 

 

239. 1. Ф. 623 

2. Примарія комуни Василівка Хотинського повіту 

    Primăria comunei Vasilăuţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1942, 1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 121/3  справи 

7. Списки мешканців комуни, позбавлених румунського громадянства. 

Матеріали  обліку майна мешканців комуни, висланих радянською владою, 

інтернованих до таборів та репатрійованих у Німеччину, що перейшло у 

власність держави. Циркуляри, відомості, списки та листування про 

порядок евакуації службовців та мешканців комуни вглиб Румунії  у 

зв’язку з наближенням лінії фронту. 

8. Румунська мова 

 

240. 1.  Ф. 624 

2. Примарія комуни Комарів Хотинського повіту 

    Primăria comunei Comarovo din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1941 р. 

5. 2009 р. 

6. 213/1 справа 

7. Списки мешканців комуни, висланих радянською владою, мобілізованих в 

армію, та мешканців, які вибули з комуни. 

8. Румунська мова 

 

241. 1. Ф.  625 

2. Примарія комуни Кам’яна Чернівецького повіту 



    Primăria comunei Camena din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1941 р. 

5. 2009 р. 

6. 115/2  справи 

7. Циркуляри, інструкції, листування Губернаторства провінції Буковина з 

питань проведення інвентаризації майна, залишеного радянською владою; 

збору коштів у фонд допомоги румунської армії; проведення обміну 

валюти на території Буковини і Бессарабії. Списки мешканців комуни, 

висланих радянською владою. 

8. Румунська мова 

 

242. 1. Ф. 629 

2. Примарія комуни Нижні Луківці (нині Луківці) Сторожинецького 

повіту 

     Primăria comunei Lucavăţul de Jos din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1942, 1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 154/4  справи 

7. Циркуляри претури Вижицької волості про організацію протиповітряної 

оборони. Списки мешканців комуни, які добровільно вступили до 

української націоналістичної армії. Списки мешканців комуни, які 

орендували землі мешканців, висланих радянською владою, інтернованих 

до таборів. Циркуляри, відомості, списки та листування про порядок 

евакуації службовців та мешканців комуни вглиб Румунії  у зв’язку з 

наближенням лінії фронту. 

8. Румунська мова 

 

243. 1. Ф. 633  

2. Примарія комуни Непоротове Хотинського повіту 

    Primăria comunei Neporotova din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 189/5 справ 

7. Інструкції Міністерства внутрішніх справ, розпорядження та постанови 

Секурянської волості про організацію протиповітряної оборони. 

Розпорядження  і  директивні вказівки генерального штабу румунської 



армії про мобілізацію населення і транспорту на експлуатацію лесів. 

Поіменний список мешканців комуни, які за роки радянської влади виїхали 

у Донбас та повернулись у роки румунської окупації.  Циркуляри, 

відомості, списки та листування про порядок евакуації службовців та 

мешканців комуни вглиб Румунії  у зв’язку з наближенням лінії фронту. 

Листки обліку посівних площ, худоби та сільськогосподарського 

інвентарю, яке належало мешканцям комуни висланих радянською 

владою, інтернованих до таборів та репатрійованим до Німеччини. 

8. Румунська мова 

 

244. 1. Ф. 635 

2. Примарія комуни Ломачинці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Lămăiţa din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1941–1942 рр. 

5. 2009 р. 

6. 162/3  справи 

7. Циркуляри та листування з префектурою Хотинського повіту про 

встановлення нагляду за особами, які прибули на територію повіту під час 

Другої Світової війни; відправлення  мешканців вороже настроєних до 

окупаційного режиму у табори; виявлення та арешт осіб, підозрілих у 

комуністичної діяльності; конфіскацію та знищення радянської літератури 

та підручників; надання свідоцтв про політичну благонадійність.  

Відомості про мешканців комуни, висланих радянською владою. Список 

мешканців комуни, вороже настроєних до окупаційного режиму. 

Циркуляри і листування з претурою волості про перевірку діяльності 

державних службовців за час встановлення радянської влади на Буковині.  

8. Румунська мова 

 

245. 1. Ф. 638 

2. Примарія комуни Щербинці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Şerbinăuţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1941–1943 рр. 

5. 2009 р. 

6. 270/13 справ 

7. Листування з префектурою Хотинського повіту про видачу дозволу на 

в’їзд та проживання на території Румунії румунським підданим, які 

мешкають за кордоном. Протоколи, складенні примарією та шефом 



жандармського посту про встановлення місця знаходження мешканців 

комуни 1916–1937 рр. призиву. Циркуляри  префектури Хотинського 

повіту про проведення весняних посівних робіт; забезпечення населення 

сіменами зернових; надання допомоги біженцям з пивничної 

Трансільванії; про надання відомостей про кількість  мешканців висланих 

радянською владою та репатрійованих до Німеччини. Циркуляри претури 

волості про надання відомостей про діяльність релігійних сект; проведення 

заходів по їх ліквідації.  Справа про проведення інвентаризації майна, яке 

перейшло у власність держави. Листування з сільськогосподарським 

відділом  примарії м. Хотин про здачу в оренду комунальних прудив.  

Списки мешканців комуни, які втикали під час встановлення радянської 

влади у 1940 р.;  висланих радянською владою та репатрійованих до 

Німеччини; мешканців комуни у яких є худоба.   

8. Румунська мова 

 

246. 1.  Ф. 642 

2. Примарія комуни Зарожани Хотинського повіту 

    Primăria comunei Zarojeni din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 293/28 справ 

7. Циркуляри  префектури Хотинського повіту про складання радою з опіки 

списків дітей, батьки яких вислані радянською владою; порядок надання  

мешканцям дозволу на ношення зброї; збір зерна для потреб румунської 

армії; про проведення пропаганди серед населення з метою отримання  

військового займу; про порядок надання дозволу на в’їзд у Румунію; 

надання допомоги родинам мобілізованих до румунської армії; складання 

списків мешканців, висланих радянською владою; продовження строку 

обміну радянських грошей; інвентаризацію майна залишеного радянською 

владою; порядок збору  аналогів. Проект бюджету комуни на 1941 р. Наказ 

генерала армійського корпусу щодо охорони майна окупаційної влади. 

Директивні вказівки префектури Хотинського повіту про порядок 

визнання румунського громадянства. Циркуляри, протоколи, заяви щодо 

реєстрації громадянського стану мешканців комуни. Списки та статистичні 

відомості про національний склад населення комуни. Списки мешканців 

комуни з зазначенням складу їх родин;  мешканців комуни, які виїхали у 

Донбас під час встановлення радянської влади; баптистів і адвентистів. 

Справи про проведення інвентаризації майна, залишеного мешканцями 



висланими радянською владою, інтернованими до таборів.Заяви 

мешканців комуни про надання їм довідок про етнічне походження та 

благонадійність.  

8. Румунська мова 

 

247. 1. Ф. 647 

2. Примарія комуни Мамалига Хотинського повіту 

    Primăria comunei Mamaliga din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1941–1943 рр. 

5. 2009 р. 

6. 315/11 справ 

7. Циркуляри префекта Хотинського повіту про відновлення роботи учбових 

закладів; про надання відомостей щодо мешканців комуни висланих 

радянською владою; складання списків з зазначенням професій мешканців 

комуни; складання відомостей  про кількість посівних площ та худоби у 

мешканців комуни.  Наказ префекта Хотинського повіту про призначення 

на вакантні посади нотарів комун повіту. Акти інвентаризації майна 

померлих та висланих радянською владою мешканців комуни. Списки 

мешканців комуни, які не проживали на території комуни під час визнання 

за мешканцями комуни румунського громадянства; позбавлених 

румунського громадянства; репатрійованих у Німеччину.  Список учбових 

закладів. 

8. Румунська мова 

 

248. 1. Ф. 648 

2. Примарія комуни Малинці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Malineşti din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1941 – 1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 372/3 справи 

7. Справа про інвентаризацію майна залишеного від мешканців  інтернованих 

до таборів, висланих радянською владою, депортованих до Німеччини та 

продаж його з публічних торгів мешканцям комуни. Інструкції про 

порядок евакуації вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту. 

Циркуляри префектури волості про забезпечення населення зерном; збір 

насіння акації учнями та допризовниками. Витяги з рішень військового 

трибуналу.  



8. Румунська мова 

 

249. 1. Ф. 650 

2. Примарія комуни Нижні Станівці Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Stăneştii de Jos din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 66/6 справ 

7. Інвентарний опис майна мешканців, інтернованих до таборів та 

репатрійованих до Німеччини. Заяви мешканців комуни про надання їм у 

оренду домів, залишених мешканцями депортованими до Німеччини. 

Списки державних службовців примарії комуни, які підлягають евакуації 

вглиб Румунії у зв’язку з наближенням лінії фронту. Облікові листки 

біженців з пивничної  Трансільванії.  

8. Румунська мова 

 

250. 1. Ф.  651 

2. Примарія міста Хотин Хотинського повіту 

    Primăria or. Hotin  

3. Створено  у місті Хотин в квітні 1918 р. (після приєднання Бессарабії до 

Румунії) замість російських міських управ. Підпорядковувалась  претурі 

повіту. Виконувала функції управління містом. Очолювалась примарем, 

який  обирався на комунальних виборах строком на 4 роки, а з 1941 р. 

призначався директоратом адміністративних справ губернаторства 

провінції Буковини. Примар також був представником уряду у місті, 

виконував рішення комунальної ради, видавав накази, положення, 

регламенти.  До складу примарій входили наступні  відділи (бюро): 

адміністративний, юридичний, статистики, фінансів, економічного 

постачання, мобілізації, організації нації та території, записів актів 

громадянського стану, обліку населення, технічний, шляховий,  

зоотехнічний та комунальний.  Припинила свою діяльність в 1940 р., коли 

Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновила  у липні 1941 р., у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинила діяльність 

у березні 1944 р.  

4. 1941–1943 рр. 

5. 2009 р. 

6. 861/4 справи 



7. Листування з префектурою Хотинського повіту про проведення 

інвентаризації майна, залишеного радянською владою; складання списку 

мешканців комуни, висланих радянською владою; проведення реквізиції 

автотранспорту; обмін радянських грошей на румунські. Справа про 

повернення мешканцю м. Хотин речей, залишених під час втечі у Румунію 

від радянської влади. Інструкції, директивні вказівки про призначення 

службовців та видачу їм заробітної плати; забезпечення населення 

продуктами харчування. Списки та особові листки мешканців, висланих 

радянською владою.  

8. Румунська мова 

 

251. 1. Ф. 655 

2. Примарія міста Вашківці Сторожинецького повіту 

    Primăria or. Vaşcăuţi din judeţul Storojineţ 

3. Створено  в кінці 1918 р., (після встановлення румунської адміністрації у 

краї замість австрійських магістратів). Виконувала функції управління 

містом. Очолювалась примарем, який обирався на комунальних виборах 

строком на 4 роки, а з 1941 р. призначався директоратом адміністративних 

справ губернаторства провінції Буковини. Примар також був 

представниками уряду у місті, виконував рішення комунальних рад, 

видавав накази, положення, регламенти.  До складу примарії входили 

наступні  відділи (бюро): адміністративний, юридичний, статистики, 

фінансів, економічного постачання, мобілізації, організації нації та 

території, записів актів громадянського стану, обліку населення, 

технічний, шляховий,  зоотехнічний та комунальний.  Діяла з певними 

структурними змінами до 1944 р.  

4. 1941 – 1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 212/18 справ 

7. Листки оцінки майна, залишеного євреями, інтернованими до таборів, яке 

перейшло у власність держави; репатрійованих до Німеччини. Рішення 

примаря про затвердження положення про примусові роботи. Заяви 

мешканців комуни про передачу їм у тимчасове користування майно 

родичів висланих радянською владою;  про право на проживання у м. 

Вашківці. Списки мешканців на право отримання румунського 

громадянства. Справа про організацію протиповітряної оборони (плани, 

схеми, списки). Матеріали про передачу в оренду торгових закладів. 

Бюджети та фінансові звіти примарії. Справи про надання матеріальної 

допомоги сім’ям, члени яких були мобілізовані в армію. Циркуляри про 



організацію евакуації майна та документальних матеріалів  примарії  у 

зв’язку з наближенням лінії фронту. Документи з особового складу, 

відомості на видачу заробітної плати та грошової допомоги службовцям.  

8. Румунська мова 

 

252. 1. Ф. 656 

2. Примарія комуни Вашківці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Vaşcăuţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1941 р. 

5. 2009 р. 

6. 121/1  справа 

7. Особові листки мешканців комуни, репатрійованих до Німеччини та 

висланих радянською владою. 

8. Румунська мова 

 

253. 1. Ф. 658 

2. Примарія комуни Перківці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Percăuţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1942 р. 

5. 2009 р. 

6. 114/3 справи 

7. Списки мешканців комуни позбавлених прав на румунське громадянство. 

8. Румунська мова 

 

254. Ф. 661 

2. Примарія комуни Панка Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Panca din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 10 справ 

7. Циркуляри префектури Сторожинецького повіту про надання відомостей 

про мешканців, які проводять антидержавну пропаганду та інтернування їх 

до таборів. Справи по проведенню інвентаризації майна залишеного 

мешканцями комуни репатрійованими до Німеччини, висланими 

радянською владою, інтернованими до таборів; по проведенню підготовчої 

роботи  по евакуації майна та мешканців комуни  вглиб Румунії у зв’язку з 



наближенням лінії фронту. Списки мешканців комуни, інтернованих у 

табори за комуністичну діяльність; репатрійованих до Німеччини; 

висланих радянською владою. 

8. Румунська мова 

 

255. 1. Р-662 

2. Директорат адміністративних справ Губернаторства провінції 

Буковини, м. Чернівці 

       Directoratul afacerilor administrative al guvernământului Bucovina, 

Cernăuţi 

3. Створено на підставі постанови губернатора Буковини від  31 жовтня 1941 

р. Здійснював загальне керівництво адміністрацією провінції, контроль та 

нагляд за діяльністю всіх адміністративних установ та координацію  їх 

діяльності. Припинив існування 1944 р.  

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 8645/1070 справ 

7. Листування з Чернівецьким обласним інспекторатом поліції, квестурою 

поліції, примарією м. Чернівці про організацію у м. Чернівці 

концентраційних таборів та їх утримання. Листування та справи про 

розгляд заяв про звільнення  осіб з концентраційних таборів. Звернення 

(проповідь) єпіскопа Парфенія до румунських солдат у зв’язку з вступом 

Румунії у війну проти  Радянського Союзу.  Заяви мешканців Буковини 

про видачу їм дозволів на право пересування залізницею за межі території 

Буковини. Справи про перевірку політичної благонадійності осіб, які 

повернулися з Німеччини до Буковини 1942 – 1943 рр.; обліку осіб, 

висланих радянською владою, евакуйованих у Радянський Союз та 

вибувших до Німеччини; списки загиблих. Списки та особові листки 

мешканців Буковини висланих радянською владою у 1941 р.; вибувших до 

Німеччини. Списки мешканців Буковини та Бессарабії, які позбавлені 

румунського громадянства у зв’язку з активною діяльністю під час 

встановлення радянської влади; службовців генерального секретаріату 

Губернаторства провінції Буковини, Директоріату адміністративних справ 

та підлеглих їм установ. Списки, заяви та картки обліку службовців 

адміністративних установ Буковини, евакуйованих у Румунію.  Списки 

державних установ, у користуванні яких знаходяться радіоприймачі; 

власників радіоприймачів; державних установ та учбових закладів з 

зазначенням  їх керівників міст Буковини; жандармських секцій і постів по 

волостям Буковини; культурно-освітніх, кооперативних, комунальних та 



благодійних установ міст Буковини; промислових підприємств, земельних 

маєтків, ферм міст та волостей Буковини.  Заяви про передачу в оренду 

майна мешканців, інтернованих до таборів та висланих радянською 

владою. Статути та списки членів українського товариства «Руський 

народний дім», «Помпіерія Волуарє», «Чипріян Порумбезку», «Стефан чел 

Маре», спортивного клубу «Уніон». Статистичні відомості про кількість 

мешканців м. Чернівці, м. Хотин, м. Сторожинец, які вислані радянською 

владою у 1941 р.; про кількість мешканців волостей Буковини, які вислані 

радянською владою у 1941 р. Справи по звинуваченню мешканців 

Буковини у активній діяльності під час встановлення Радянської влади; 

про прийом на роботу.  

8. Румунська мова. 

 

256. 1.  Р-663 

2. Директорат румунізації, колонізації та інвентаризації Губернаторства 

провінції Буковини, м. Чернівці 

    Directoratul românizării, colonizării şi inventarului al guvernământului 

provinciei Bucovina, Cernăuţi 

3. Створено на підставі постанов уряду „Про адміністративний устрій 

території Буковини” від 22 і 30 липня 1941 р., як дирекція румунізації та 

управління державним майном. Згідно закону „Про реорганізацію 

адміністрації провінції Буковини” від 03 вересня 1941 р. дирекція була 

реорганізована у директорат румунізації, колонізації та інвентаризації. 

Підпорядковувався Губернаторству Буковини. Здійснював облік рухомого 

і нерухомого майна радян-ських установ та евакуйованих громадян, осіб, 

інтернова¬них у концтабори, передачу в оренду конфіскованих 

підприє¬мств, земель, будівель, відновлення прав власності помі¬щиків на 

землю, облік державних і приватних лісних угідь, сільськогосподарської 

техніки і реманенту, колонізацію провінції Буковина. Ліквідований в 

березні 1944 р.  

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 1079/96 справ 

7. Справи про призначення прав власності на майно осіб, що залишилось 

після входження Північної Буковини до складу УРСР. Справи  про здачу в 

оренду майна осіб, що були ув’язнені до концтаборів або висланими 

радянською владою;  про розгляд заяв орендарів майна промислових 

підприємств; про передачу в оренду та продаж майна залишеного 

громадянами, що виїхали до Німеччини, були ув’язнені до концтаборів. 



Аркуші інвентаризації майна німецької   військової місії в   м. Чернівці. 

Бюджет Директорату румунізації, колонізації та інвентарю Губернаторства 

на 1943 – 1944 рр. Декларації службовців про їх непричетність до майна 

репатрійованих та вибувших мешканців. Списки мешканців м. Чернівці, 

які були репатрійовані до Німеччини. 

8. Румунська мова. 

 

257. 1. Ф. 664  

2. Примарія комуни Пашківці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Paşcăuţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 155/4 справи 

5. 1941─1943 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники Претури Хотинської волості про заходи з проведення евакуації 

майна службовців. Документи з інвентаризації  майна осіб, що були 

вислані радянськими органами. Список членів релігійних сект. 

8. Румунська мова. 

 

258. 1. Ф. 665 

2. Примарія комуни Лунка Дорохойського повіту 

    Primăria comunei Lunca din judeţul Dorohoi 

3. Див. Ф. 110 

4. 575/11 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Списки: біженців північної Трансильванії, що отримали грошову 

допомогу; жителів, що були евакуйовані, у зв’язку із наближенням 

радянських військ. Списки та особові листки жителів комуни, що були 

вислані радянськими органами. 

8. Румунська мова. 

 

259. 1.Ф. 668 

2. Примарія комуни Ропча Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Ropcea din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 165/6 справ 

5. 1941─1942 рр. 

6. 2009 р. 



7. Списки осіб, що повернулися до комуни Ропча після її окупації 

румунськими властями. Облікові картки жителів комуни Ропча, що були 

вислані до таборів радянською владою. Облікові картки жителів комуни 

Ропча, репатрійованих до Німеччини. 

8. Румунська мова. 

 

260. 1. Ф. 669 

2. Примарія комуни Рукшин Хотинського повіту 

    Primăria comunei Rucşin din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 822/25 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники претури Хотинського повіту про представлення статистичних 

відомостей про чисельність населення, про кількість земельних площ за 

категоріями, промислових та торгових підприємств, кладовищ; про взяття 

на облік жителів єврейської національності та про заборону видавання 

паспортів німецьким підданим єврейської національності. Списки та 

особові листки жителів комуни, що були вислані радянськими органами. 

8. Румунська мова. 

 

261. 1. Ф. 671 

2. Примарія комуни Рестео Атаки (Дністрівка) Хотинського повіту 

    Primăria comunei Resteo Atachi din judeţul Hotin  

3. Див. Ф. 49 

4. 329/12 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники претури Хотинського повіту про порядок проведення 

адміністративного ділення Хотинського повіту на волості, про визнання 

румунського громадянства за жителями комуни, про заборону румунським 

громадянам вступу до шлюбу з іноземними громадянами. Секретні 

інструктивні накази та обіжники Міністерства внутрішніх справ, 

генеральної дирекції поліції та Претури Чернівецького повіту про заборону 

продажу німецьким солдатам продуктів на ринках; заборону спілкування з 

українцями, які знаходяться на військовій службі в німецькій армії, з 

метою недопущення української націоналістичної пропаганди. 

8. Румунська мова. 

 



262. 1. Ф. 673 

2. Бригада сигуранци  м. Хотин  

    Brigada de siguranţă Hotin 

3. Створено згідно постанови Міністерства внутрішніх справ від 01 березня 

1919 р. Підпорядковувалась Кишинівському субінспекторату сигуранци. У 

функції бригади входило: нагляд за політичним настроєм населення, 

застосування покарань до порушників законів, ведення боротьби з 

комуністичним, робітничим та національним рухом, нагляд за іноземними 

підданими і кримінальним станом. Ліквідована згідно вимог закону "Про 

створення державної генеральної поліції" від 21 липня 1929 р. 

4. 1/1 справа. 

5. 1920─1921 рр. 

6. 1992 р. 

7. Особова справа комісара сигуранци Поповича Василя.  

8. Румунська мова. 

 

263. 1. Ф. 674 

2. Командування молодіжної монархічної організації  „Стража Церій” 

округу Сучава,  м.Чернівці 

    Comandamentul „Straja Ţării” al Ţinutului Suceava, Cernăuţi 

3. Створено згідно вимог закону „Про створення молодіжної організації 

„Стража Церій” від 8 жовтня 1937 р. для координації діяльності всіх 

легіонів краю. Завданням організації було виховання своїх членів у дусі 

фізичного та духовного розвитку. Припинило діяльність 1940 р., коли 

Північна Буковина увійшла до складу УРСР.  

4. 58/58 справ. 

5. 1938─1940 рр. 

6. 1992 р. 

7. Розпорядження та обіжники командування окружної організації „Стража 

Церій” про посилення виховної роботи серед членів легіонів в 

націоналістичному дусі, сприяння створенню генерального музею „Стража 

Церій”, видачу довідок вчителям про закінчення курсів командирів 

підрозділів. Протоколи засідань організації „Стража Церій” в комунах 

Сучавського округу. Місячні звіти про діяльність підрозділів повітів і 

комун Буковини. Акти обстеження діяльності легіонів „Стража Церій” в 

комунах Буковини. Списки командирів підрозділів та членів організації.  

8. Румунська мова. 

 

264. 1. Ф. 675 



2. Сторожинецьке повітове бюро монархічної організації “Аркашул”, м. 

Сторожинець 

    Biuroul judeţean „Arcaşul”, Storojineţ 

3. Створене 1928 р., згідно вимог нового статуту товариств “Аркашул”. 

Фактично почало  роботу з 1933 р., після обрання керівництва. Бюро 

об‘єднувало та здійснювало керівництво товариствами “Аркашул” 

Сторожинецького повіту. Перші товариства “Аркашул” були створенні 

1905 р., на зразок українських товариств “Січ”, з метою розвитку фізичної 

сили, навиків гасіння пожеж, підняття культури сільської молоді. 3 березня 

1937 р. всі товариства “Аркашул” увійшли до державної “Служби у 

справах виховання румунської молоді” та знаходились під опікою короля. 

Припинило свою діяльність 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до 

складу УРСР.  

4. 13/13 справ. 

5. 1936─1939 рр. 

6. 1992 р. 

7. Протоколи засідань членів товариств комун Сторожинецького повіту. 

Звіти про діяльність товариств комун Сторожинецького повіту. Списки 

членів товариств “Аркашул” комун Сторожинецького повіту. 

8. Румунська мова. 

 

265. 1. Ф. 676 

2. Бригада сигуранци м. Сторожинець 

    Brigada de siguranţă Storojineţ 

3. Створено згідно постанови Міністерства внутрішніх справ від 01 березня 

1919 р. Підпорядковувалась Чернівецькому субінспекторату сигуранци. У 

функції бригади входило: нагляд за політичним настроєм населення, 

застосування покарань до порушників законів, ведення боротьби з 

комуністичним, робітничим та національними рухами, нагляд за 

іноземними підданими, криміналітетом. Ліквідована згідно вимог закону 

"Про створення державної генеральної поліції" від 21 липня 1929 р. 

4. 1/1 справа. 

5. 1922 р. 

6. 1992 р. 

7. Рапорти агентів сигуранци про події в повіті. Листування з поліцейськими 

органами про діяльність службовців, проведення зборів товариств, нагляд 

за іноземними підданими.  

8. Румунська мова. 

 



266. 1. Ф. 680 

2. Претура Герцаївської волості 

    Pretura plăsii Herţa 

3. Створено 1908 р.  згідно закону «Про організацію сільських комун і 

адміністрацій волостей» від 29 квітня 1908 р. Вищий адміністративний 

орган у волості. Представляла у волості державну владу, виконувала 

рішення повітової ради, очолювала поліцію, виконувала деякі судові 

функції, відповідала за громадський порядок, керувала господарським 

життям волості та контролювала діяльність комун. Припинила свою 

діяльність в 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. 

Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. 

Остаточно припинив діяльність у березні 1944 р.  

 

4. 103/4 справи 

5. 1941─1942 рр. 

6. 2009 р. 

7. Інструкції, обіжники, листування про порядок продовження строку 

іноземним підданим на право перебування на Буковині; про забезпечення 

військ німецької армії. Списки, облікові картки осіб, що були вислані до 

таборів радянськими органами, репатрійованих до Німеччини. Карта 

комуни Лунка Дорохойського повіту.  

8. Румунська мова. 

 

267. 1. Ф. 681 

2. Претура Заставнівської волості 

    Pretura plăsii Zastavna 

3. Створено у листопаді 1918 р. Див. Ф. 680. 

4. 21/1 справа 

5. 1940─1943 р. 

6. 2009 р. 

7. Списки іноземних підданих, що проживали в комунах Заставнівської 

волості. 

8. Румунська мова. 

 

268. 1. Ф. 682 

2. Претура Сокирянської волості 

    Pretura plăsii Secureni 

3. Створено у квітні 1918 р. Див. Ф. 680. 

4. 513/40 справ 



5. 1941─1945 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники Директорату адміністративних справ про відправку до таборів 

жителів єврейської національності. Наказ Міністерства національної 

культури про відкриття ремісних шкіл. Відомості про кількість жителів, 

висланих до Трансністрії. Доповідні записки примарів про наявність в 

селах осіб української національності. Списки жителів комуни, що 

повернулися з Транснистрії; фірм та промислових підприємств, що 

належали висланим до таборів євреям м. Сокиряни. Списки та особові 

листки жителів, що були вислані радянськими органами.  

8. Румунська мова. 

 

269. 1. Ф 683 

2. Претура Чернівецької волості 

    Pretura plăsii Cernăuţi 

3. Створено у листопаді 1918 р. Див. Ф. 680. 

4. 241/12 справ 

5. 1941─1943 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжник претури волості про проведення обліку біженців-поляків, які 

проживали  на території комун. Список населених пунктів, що входили до 

комун волості. Список жителів комун волості, які добровільно виїхали на 

роботу до Німеччини. 

8. Румунська мова. 

 

270. 1. Ф. 685 

2. Претура Сторожинецької волості 

    Pretura plăsii Storojineţ 

3. Створено у листопаді 1918 р. Див. Ф. 680. 

4. 546/16 справ 

5. 1942─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжник префектури Сторожинецького повіту про порядок надання 

матеріальної допомоги польським біженцям. Списки жителів іноземно-

підданих та польських  біженців;  жителів, позбавлених румунського 

громадянства; осіб, що повернулися з Німеччини. Статистичні відомості 

претури Сторожинецької волості про кількість осіб, що були вислані 

радянськими органами.  

8. Румунська мова. 



 

271. 1. Ф. 686 

2. Претура Новоселицької волості 

    Pretura plăsii Nouasuliţa 

3. Створено у квітні 1918 р. Див. Ф. 680. 

4. 728/80 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Наказ Губернаторства Буковини про нове адміністративне ділення 

Буковини. Наказ командира 8-ї піхотної дивізії про об’яву Трибуналу 

Хотинського повіту про проведення плебісциту довіри керівництву 

Антонеску. Директивні вказівки та повідомлення Префектури Хотинського 

повіту про будівництво пам’ятників солдатам та офіцерам, що загинули у 

війні проти СРСР, про організацію урочистих мітингів на честь захвату 

Одеси румунськими окупантами.  Списки та особові листки жителів, що 

виїхали до Німеччини. Особові листки біженців з Північної Трансильванії, 

що проживали на території Новоселицької волості. 

8. Румунська мова. 

 

272. 1. Ф. 688 

2. Претура Вижницької волості 

    Pretura plăsii Vijniţa 

3. Створено у листопаді 1918 р. Див. Ф. 680. 

4. 400/27 справ 

5. 1942─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Особові листки іноземних підданих, що проживали в комунах Вижницької 

волості;  жителів, що були вислані радянськими органами.  Cписки 

службовців державних установ та майна, що готувалися до евакуації у 

глиб Румунії.  

8. Румунська мова. 

 

273. 1. Ф. 689 

2. Претура Кіцманської волості 

    Pretura plăsii Chiţmani 

3. Створено у листопаді 1918 р. Див. Ф. 680. 

4. 792/92 справи 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 



7. Списки та особові листки жителів, що були вислані радянськими органами, 

та тих, що були евакуйовані до СРСР. Відомості про перепис населення 

єврейського походження, про розшук радянських військовополонених, про 

осіб, що були записані до української армії. Списки осіб, що бажали 

поїхати до Німеччини на роботу; біженців з Трансильванії; жителів по 

комунах, що таємно перейшли кордон до СРСР до 1940 р.; жителів, що 

були демобілізовані з румунської армії та повернулися на Буковину після її 

звільнення радянськими військами. 

8. Румунська мова. 

 

274. 1. Ф. 690 

2. Претура Вашківецької волості 

    Pretura plăsii Vaşcăuţi 

3. Створено у листопаді 1918 р. Див. Ф. 680. 

4. 1332/19 справ 

5. 1941─1943 рр. 

6. 2009 р. 

7. Директивні розпорядження губернаторства провінції Буковина, обіжники 

префектури Сторожинецького повіту з питань виявлення та наглядом за 

українськими націоналістичними організаціями, про порядок надання 

матеріальної допомоги біженцям з північної Трансильванії. Документи про 

позбавлення румунського громадянства жителів комуни. Списки 

радянських військовополонених. Списки та особові листки жителів, що 

були вислані радянськими органами. 

8. Румунська мова. 

 

275. 1. Ф. 695 

2. Примарія комуни Росошани Хотинського повіту 

    Primăria comunei Rosoşani din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 239/6 справ 

5. 1942─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази губернаторства Буковини, інструкції, обіжники Префектури та 

Претури Хотинського повіту з питань вилучення радянської літератури, 

архівних церковних документів. Документи про позбавлення румунського 

громадянства жителів комуни.  

8. Румунська мова. 

 



276. 1. Ф. 698 

2. Примарія комуни Валя Кузьмін Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Valea Cozminului din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 126/3 справи 

5. 1941─1942 рр. 

6. 2009 р. 

7. Висновки губернаторства Буковини про результати перевірки діяльності 

державних установ повітів Буковини. Списки та особові листки жителів, 

що були вислані радянськими органами. 

8. Румунська мова. 

 

277. 1. Ф. 699 

2. Примарія комуни Вилавче (нині Коритне) Сторожинецького  повіту 

    Primăria comunei Vilaucea din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 172/3 справи 

5. 1942─1943 рр. 

6. 2009 р. 

7. Директивні вказівки претора Вашківської волості про використання 

жителів на примусових роботах. Списки жителів: що були вислані 

радянськими органами; що виїхали на роботу до Німеччини; засуджених за 

зраду румунському королівству. 

8. Румунська мова. 

 

278. 1. Ф. 702 

2. Примарія комуни Вартиківці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Varticăuţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 131/3 справи 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Списки жителів: позбавлених румунського громадянства; висланих 

радянськими органами. 

8. Румунська мова. 

 

279. 1. Ф. 710 

2. Примарія комуни Барбівці (нині Брусниця) Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Bărbeşti din judeţul Cernăuţi 



3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 606/15 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Листування з претурою Вашківської волості з питань перейменування сіл, 

ведення обліку руху населення та складання демографічних таблиць. 

Списки жителів, що були вислані радянськими органами. 

8. Румунська мова. 

 

280. 1. Ф. 715 

2. Примарія комуни Балківці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Balcăuţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 326/6 справ 

5. 1941─1943 рр. 

6. 2009 р. 

7. Списки жителів, що були вислані радянськими органами. Списки жителів 

польської національності, що виїхали до Німеччини у 1940-1941 роках. 

8. Румунська мова. 

 

281. 1. Ф. 719 

2. Примарія комуни Барладени Хотинського повіту 

    Primăria comunei Bârlădeni din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 12/1 справа 

5. 1941 р. 

6. 2009 р. 

7. Список жителів, що були вислані радянськими органами. 

8. Румунська мова. 

 

282. 1. Ф. 723 

2. Примарія комуни Перебиківці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Perebicăuţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 167/5 справ 

5. 1942─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Списки жителів: позбавлених румунського громадянства; висланих 

радянськими органами. 



8. Румунська мова. 

 

283. 1. Ф. 725 

2. Жандармський пост с. Черленівка Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Cerlena judeţul Hotin 

3.  Див. Ф. 121 

4. 2/1 справа 

5. 1942 р. 

6. 1993 р. 

7. Слідча справа з обвинувачення мешканців комуни в сектантстві.  

8. Румунська мова. 

 

284. 1. Ф. 734 

2. Інспекторат реєстрації нерухомого майна на Буковині 

    Inspectoratul cadastral Bucovina 

3. Створено у грудні 1918 р. згідно вимог тимчасового закону Румунської 

Національної Ради Буковини. Здійснював облік нерухомого майна жителів 

міст і комун Буковини, реєстрацію присадибних ділянок, маєтків, 

експропрійованих у поміщиків, складав кадастрові книги, визначав межі 

земельних ділянок, проводив реєстрацію особових рахунків 

землевласників. Припинив свою діяльність в 1940 р., коли Північна 

Буковина увійшла до складу УРСР. Відновив діяльність під час 

фашистської окупації 1941–1944 рр. і остаточно припинив діяльність 1944 

р.  

4. 275/16 справ 

5. 1917─1940 р. 

6. 1992 р.  

7. Кадастрові та ситуаційні плани сіл Буковини 

8. Румунська мова. 

 

285. 1. Ф. 797 

2. Хотинський легіон молодіжної організації "Стража Церій", м. Хотин  

    „Straja Ţării“, Legiunea Hotin 

3. Створено згідно декрету-закону «Про створення молодіжної організації 

«Стража Церій» від 8 жовтня 1937 р. До функцій організації входило 

виховання молоді в національному дусі, фізичний та духовний розвиток, 

об’єднання молоді у воєнізовані загони тощо. Припинив існування 1940 р. 

4. 4/4 справи 

5. 1937─1940р. 



6. 1993 р. 

7. Списки командирів груп організації по комунам Хотинського повіту. Акти 

обстежень стану та діяльності організації у комуні Сулиця. 

8. Румунська мова. 

 

286. 1. Ф. 798 

2. Австрійське консульство у м. Чернівці 

    Consulatul austriac la Cernăuţi 

3. Створено 1918 р.,  після того, як Буковина увійшла до складу Румунії. У 

функції входило: вирішення політичних, економічних, культурних питань і 

взаємовідносин між Австрією і Румунією на території Буковини, видача віз 

і дозволів на виїзд до Австрії, репатріація австрійських громадян, 

підтвердження даних в актах громадянського стану жителів Буковини, 

вирішення справ про спадщину, продовження строку дії паспортів 

австрійських громадян. Підпорядковувалось міністерству іноземних справ 

Австрії та посольству Австрії в Румунії. Припинило діяльність 1940 р., 

коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР.  

4. 103/103 справи 

5. 1921─1938 рр. 

6. 1992 р. 

7. Справи про видачу і продовження строку дії закордонних паспортів 

австрійським, польським, румунським, радянським громадянам. 

Листування з міністерствами іноземних та внутрішніх справ Австрії, 

міністерством внутрішніх справ Чехословаччини, посольствами Австрії в 

Чехословаччині, Польщі, Румунії, СРСР, консульством Польщі в м. 

Чернівці, магістратом та крайовим судом в м. Відні, окружним 

управлінням лісним господарством Буковини, квестурою поліції м. 

Чернівці, поліцейським управлінням м. Сучави, префектурою 

Сторожинецького повіту, приватними підприємствами з питань діяльності 

Австрійської юридичної академії (1921), розміщення Австрійського 

консульства в м. Чернівці (1921), видачу і продовження строку дії 

закордонних паспортів, встановлення підданства, майнового стану 

австрійських і румунських громадян, відновлення актів громадянського 

стану, взаєморозрахунків фірм, надання матеріальної допомоги 

австрійським підданим.  

8.  Німецька, французька, румунська мови. 

 

287. 1. Ф. 800 

2. Військово-польовий суд восьмої піхотної дивізії, м. Чернівці 



    Curtea marţială a diviziei 8 infanterie, Cernăuţi 

3. Створено згідно до Закону Румунії про військовий трибунал від 01 березня 

1917 р. Здійснював розгляд кримінальних і цивільних справ 

військовослужбовців румунської армії, засвідчував право власності на 

нерухоме майно, здійснював нагляд за політичними організаціями, які 

діяли у м. Чернівці. Припинив діяльність  1940 р. після того, як Північна 

Буковина увійшла до складу УРСР. Під час Другої світової війни відновив 

свою діяльність і остаточно припинив  1944 р.  

4. 51/51 справа 

5. 1918─1940, 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Звинувачувальні висновки по карним та політичним справам. Витяги з 

рішень суду по карним справам. Документи по нагляду за діяльністю 

релігійних сект на Буковині. 

8. Румунська мова. 

 

288. 1. Ф. 802 

2. Сторожинецький легіон молодіжної монархічної організації «Стража 

Церій», м. Сторожинець 

      „Straja Ţării“, Legiunea Storojineţ 

3. Див. Ф. 797 

4. 1/1 справа 

5. 1939 р. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники Сторожинецького легіону молодіжної монархічної організації 

«Стража Церій». 

8. Румунська мова. 

 

289. 1. Ф. 804 

2. Особливий відділ сигуранци, м. Вижниця 

     Serviciul special de siguranţă Vijniţa 

3. Створено 1919 р. згідно постанови Міністерства внутрішніх справ від 01 

березня 1919 р. До функцій відділу входило: нагляд за станом злочинності, 

політичним настроєм населення та іноземними підданими, застосовування 

покарань до порушників законів, ведення боротьби з комуністичним, 

робітничим та національними рухами. Ліквідований згідно вимог закону 

"Про створення державної генеральної поліції" від 21 липня 1929 р.  

4. 2/1 справа 

5. 1939 р. 



6. 2009 р. 

7. Обіжники Сторожинецького легіону молодіжної монархічної організації 

«Стража Церій». 

8. Румунська мова. 

 

290. 1. Ф. 805 

2. 8–ма піхотна дивізія, м. Чернівці 

    Divizia a 8-a infanterie, Cernăuţi   

3. Згідно законів „Про організацію армії” від 1 квітня 1908 р., 8 травня 1913 

р. та 13 травня 1930 р. територія Румунії була поділена на 4 армійські 

корпуси, на дивізійні регіони. До 1918 р. дивізія дислокувалась у м. Бакеу. 

З листопада 1918 р. 8-а піхотна дивізія була розташована в м. Чернівці, а її 

полки по всій території Буковини і Хотинського повіту Бессарабії. Під час 

Першої світової війни з 1916 р. дивізія брала участь у бойових діях. До 

складу дивізії входили комендант, піхотні, прикордонні, артилерійські, 

стрілецькі, саперні, жандармські полки, військові школи та інші служби. 

4. 46/5 справ 

5. 1919, 1926 рр. 

6. 1991 р. 

7.  Донесення командування 8-ої дивізії про організацію і діяльність 

революційних комітетів Бессарабії на території Радянської України, 

посилення охорони кордону на річці Черемош. Слідчі матеріали у справах 

жителів комуни Мамаївці, які звинувачувались у комуністичній діяльності. 

Відомості на видачу заробітної плати жандармам.  

8. Румунська мова. 

 

291. 1. Ф. 815  

2. Командування жандармерії на Буковині, м. Чернівці 

    Comandamentul superior al jandarmeriei în Bucovina, Cernăuţi 

3. Засновано 1918 р. Діяло відповідно до законів та положень "Про створення 

корпусу сільської жандармерії Румунії" від 15 листопада 1918 р. та від 29 

березня 1929 р. Підпорядковувалося Міністерству внутрішніх справ. 

Очолювалося генералом – командуючим жандармського корпусу. 

Командуючий корпусу жандармерії призначався декретом–законом 

Міністерства національного захисту та міністерства внутрішніх справ. 

Функції: слідкування за подіями на території діяльності, проведення 

інспекційних перевірок роботи жандармських постів, легіонів, секцій, 

розташовування командуючого складу постів, секцій, легіонів, підвищення 

та переміщення по службі жандармських офіцерів, організація навчання в 



жандармській школі за спеціальними програмами. За вказівками 

міністерства внутрішніх справ мало право змінювати кількісний склад 

жандармів в територіальних формуваннях. Ліквідовано 1940 р., коли 

Північна Буковина увійшла до складу УРСР.  

4. 8/1 справа 

5. 1918 р. 

6. 1993 р. 

7. Інформаційне повідомлення тайного агента про комуністичну діяльність 

мешканця с. Лопушна Татара Георгія.  

8. Румунська мова. 

 

292. 1. Ф. 820 

2. Жандармський пост с. Розтоки  Сторожинецького повіту 

    Postul de jandarmi Răstoace judeţul Storojineţ 

3. Див. Ф.121 

4. 1/1 справа 

5. 1932, 1941 рр. 

6. 1992 р. 

7. Протоколи допитів жителів комуни. 

8. Румунська мова. 

 

293. 1. Ф. 822 

2. Жандармський пост с. Лівинці Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Livinţi judeţul Hotin 

3. Див. Ф.121 

4. 4/4 справи 

5. 1932, 1941 рр. 

6. 1993 р. 

7. Слідчі справи на жителів села, яки підозрюються в українсько-

націоналістичної або комуністичної діяльності. 

8. Румунська мова. 

 

294. 1. Ф. 825 

2. Румунське монархічне товариство «Цеціна», м. Чернівці 

    Societatea Ţeţina, Cernăuţi 

3. Створено 1933 р. з метою укріплення румунської національної ідеї у 

сферах культури, моралі, релігії та економіки. Ліквідовано 1940 р. 

4. 69/69 справ 

5. 1940, 1941─1944 рр. 



6. 2009 р. 

7. Звіти про діяльність румунського монархічного товариства «Цеціна» 

Протоколи засідань комітету товариства, список  членів товариства. 

Листування з головою національного інституту  кооперації з питань 

повернення приміщення, яке зайнято військовою частиною. Документи 

про спорудження пам’ятника загиблим на війні румунським солдатам. 

Службова характеристика віцеголови товариства.  

8. Румунська мова. 

 

295. 1. Ф. 826 

2. Поліцейський прикордонний пункт, с. Хрещатик Чернівецького 

повіту 

      Punctul poliţiei de frontieră Creşciatic, judeţul Cernăuţi 

3. Засновано 1918 р. Діяв у відповідності законів та положень «Про 

створення міської та прикордонної поліції» від 01.04.1903 р. та від 

28.01.1920 р. Підпорядкований Генеральній дирекції поліції. Функції 

загону: надання відомостей про події та адміністративний, економічний, 

санітарний, ветеринарний стан на території його діяльності, здійснення 

поліцейського нагляду та облік осіб, підозрюваних в тероризмі та саботажі. 

Припинив свою діяльність в 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до 

складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією 

області. Остаточно припинив діяльність у березні 1944 р.  

4. 7/7 справ 

5. 1921─1930 рр. 

6. 2009 р. 

7. Списки службовців поліції прикордонного пункту Хрещатик. Відомості на 

виплату заробітної плати. Дозволи польським підданим на в’їзд до Румунії. 

8. Румунська мова. 

 

296. 1. Ф. 827 

2. Дорохойська повітова поліція м. Дорохой  

    Poliţia judeţeană Dorohoi 

3. Створена згідно вимог закону «Про організацію поліції міст» від 

17.04.1877 р. Підпорядковувалась Міністерству внутрішніх справ та 

Чернівецькому обласному інспекторату поліції (після 1930 р.). До функцій 

поліції входило забезпечення проведення владними структурами 

державних, військових, господарських та політичних заходів, боротьба з 

комуністичним рухом, підтримання громадського порядку, нагляд за 



іноземними підданими. Припинила свою діяльність 1940 р. на тій частині 

території повіту (Герцаївська волость), яка увійшла до складу УРСР. 

4. 1896, 1904 –1909, 1925 – 1928, 1930, 1933, 1938 – 1940 рр. 

5. 2009 р. 

6. 75/15 справ 

7. Справи з нагляду за іноземними підданими, за позовами торговельних і 

промислових підприємств, комерсантів про стягнення боргів за рішеннями 

суду. Списки та анкетні листи іноземних підданих, які проживали на 

території повіту. 

8. Румунська мова. 

 

297. 1. Ф. 828 

2. Поліцейський прикордонний загін в м. Садгора Чернівецького повіту 

    Detaşamentul poliţiei de frontieră Sadagura, judeţul Cernăuţi 

3. Засновано 1918 р. Діяв у відповідності законів та положень «Про 

створення міської та прикордонної поліції» від 01.04.1903 р. та від 

28.01.1920 р. Підпорядкований Генеральній дирекції поліції та комісаріату 

поліції м. Садгора. Функції загону: здійснення поліцейського нагляду за 

адміністративним, політичним, економічним, санітарним та ветеринарним 

станом на території його діяльності. Припинив свою діяльність в 1940 р., 

коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., 

у зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинив діяльність 

у березні 1944 р.  

4. 226/173 справи 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Інформаційні повідомлення комісаріату поліції м. Садгора про моральний 

настрій населення; про українських націоналістів, що знаходилися на 

службі у німецько-фашистській  армії; схеми ОУН; діяльність товариств 

національних меншин, релігійних сект.  Листування з квестурою поліції м. 

Чернівці про рух легіонерів. Списки товариств, державних установ. 

Анкетні листи іноземних підданих. Особові листки та справи українських 

націоналістів та донесення про їх діяльність. Списки жителів м. Садгора: 

що були вислані радянськими органами, що виїхали з радянськими 

військами; що добровільно вступили до німецько-фашистської армії. 

8. Румунська мова. 

 

298. 1. Ф. 829 



2. Поліцейський прикордонний загін Грігоре-Гіка-Воде комуни 

Неполоківці Чернівецького повіту 

       Detaşamentul poliţiei de frontieră Grigore Ghica-Vodă din comuna 

Nepolocăuţi, judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 828 

4. 15/14 справ 

5. 1921─1934 рр. 

6. 2009 р. 

7. Списки іноземних підданих, що виїхали з Румунії. 

8. Румунська мова. 

 

299. 1. Ф. 830 

2. Вижницький комісаріат поліції, м. Вижниця Сторожинецького повіту 

    Comisariatul de poliţie Vijniţa, judeţul Storojineţ 

3. Cтворено  1919 р. згідно постанови Міністерства внутрішніх справ від 01 

березня 1919 р. "Про утворення Генерального інспекторату сигуранци 

Буковини". До функцій комісаріату входило забезпечення проведення 

владними структурами державних, військових, господарських та 

політичних заходів  з нагляду за політичними партіями, товариствами, 

громадянами іноземних держав, боротьби з комуністичним рухом, 

підтримання громадського порядку. Припинив свою діяльність в 1940 р., 

коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., 

у зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинив діяльність 

у березні 1944 р.  

4. 230/147 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази та копії наказів поліції м. Сторожинець про комуністичний, 

легіонерський рухи, про діяльність українських націоналістів. Справи 

звинувачених в комуністичній або легіонерській діяльності. Справи членів 

української націоналістичної організації.  

8. Румунська мова. 

 

300. 1. Ф. 832 

2. Поліцейський загін, с. Дарабань Дорохойського повіту 

    Detaşamentul de poliţie Darabani judeţul Dorohoi 

3. Створено  1903 р. Діяв у відповідності до законів та положень „Про 

створення міської та прикордонної поліції” від 01.04.1903 р. та від 

28.01.1920 р. Підпорядкований Генеральній дирекції поліції. Функції 



загону: здійснення політичного нагляду за адміністративним, політичним, 

економічним, санітарним та ветеринарним станами на території його 

діяльності, надання жителям посвідчень про політичну благонадійність та 

на проживання у військовій зоні, ведення паспортного обліку жителів. 

Припинив свою діяльність в 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до 

складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією 

області. Остаточно припинив діяльність у березні 1944 р.  

4. 12/11 справ 

5. 1940, 1942 рр. 

6. 2009 р. 

7. Наглядові справи на членів релігійних сект. Документи про продовження 

дозволу на право проживання в комуні Дарабань. 

8. Румунська мова. 

 

301. 1. Ф. 833 

2. Поліцейський прикордонний загін, комуна Оршівці─Барієра 

Чернівецького повіту 

       Detaşamentul poliţiei de frontieră Orăşeni-Bariera judeţul Cernăuţi 

3. Створено1918 р. Діяв у відповідності до законів та положень „Про 

створення міської та прикордонної поліції” від 01.04.1903 р. та від 

28.01.1920 р. Підпорядковувався Генеральній дирекції поліції. Функції 

загону: здійснення політичного нагляду за адміністративним, політичним, 

економічним, санітарним та ветеринарним станом на території його 

діяльності,  надання жителям різних посвідчень та ведення паспортного 

обліку жителів. Припинив свою діяльність в 1940 р., коли Північна 

Буковина увійшла до складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області. Остаточно припинив діяльність у березні 

1944 р.  

4. 32/17 справ 

5. 1934─1939 рр. 

6. 2009 р. 

7. Алфавітний журнал реєстрації осіб, що розшукуються органами поліції. 

Список іноземних підданих, що перейшли румунський кордон. 

8. Румунська мова. 

 

302. 1. Ф. 834 

2. Поліцейський прикордонний загін, м. Герца Дорохойського повіту 

    Detaşamentul poliţiei de frontieră Herţa judeţul Dorohoi 

3. Див. Ф. 832 



4. 33/11 справ 

5. 1908─1939 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники генеральної дирекції поліції про розшук іноземних підданих, які не 

стали на облік в бюро контролю іноземців. Наглядові справи на іноземних 

підданих.  

8. Румунська мова. 

 

303. 1. Ф. 836 

2. Товариство румунської культури і літератури на Буковині, м. 

Чернівці 

    Societatea pentru cultura şi literatura romînă în Bucovina, Cernăuţi 

3. Засновано 1862 р. 23 січня 1865 р. реорганізовано. Мета товариства: 

пропаганда румунської культури і літератури в краї. Організувало та 

проводило концерти, театральні вистави, конференції. Протягом 

1865─1869 рр. видано журнал "Листок товариства румунської культури і 

літератури на Буковині", з 1881 по 1884 рік – журнал "Румунська аврора". 

Припинило свою діяльність у 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до 

складу УРСР. У жовтні 1941 р., з поверненням до влади румунського 

уряду, відновило свою діяльність. Остаточно ліквідовано  1944 р.  

4. 334/334 справи 

5. 1930─1940, 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Устав товариства. Протоколи засідань комітету товариства. Звіти та 

відомості про діяльність товариства та його філій. Заяви про вступ до 

товариства та списки його членів. Програми, заяви та листування з  питань 

організації румунської національної пропаганди серед населення.  

8. Румунська мова. 

 

304. 1. Р-841 

2. Фінансовий директорат Губернаторства провінції Буковини, м. 

Чернівці  

      Directoratul financiar al guvernământului provinciei Bucovina, Cernăuţi 

3. Заснований постановами уряду Румунії "Про адміністративний устрій 

території Буковини" від 22 липня і 30 липня 1941 р. Здійснював 

керівництво і контроль за фінансовою діяльністю, займався централізацією 

бюджетів директоратів Губернаторства Буковини, вирішував питання про 

відкриття додаткових та непередбачених рахунків, кредитів, розподіляв 

грошові фонди, реєстрував всі надходження та платежі державних установ, 



керував оподаткуванням, обстежував фінансову діяльність промислових і 

торговельних підприємств, реєстрував нерухоме майно, виділяв кошти на 

утримання хворих в лікарнях, допомогу інвалідам війни, вдовам, сиротам. 

Припинив свою діяльність в 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до 

складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією 

області. Остаточно припинив діяльність у березні 1944 р.  

4. 1941–1944 рр. 

5. 2009 р. 

6. 3452/13 справ. 

7. Циркуляри Міністерства фінансів про випуск нових грошових 

знаків,надання матеріальної допомоги особам, які утікли  від радянської 

влади у 1940 р. і повернулися назад. Виправдовуючи документи про 

використання коштів на виплату заробітної плати, коштів на відрядження 

поліцейським Сторожинецького,  Дорохойського, Чернівецького повітів. 

8. Румунська мова. 

 

305. 1. Ф. 857 

2. Хотинська повітова тюрма Генеральної дирекції тюрем Міністерства 

юстиції, м. Хотин 

    Peniteciarul judeţean Hotin a Direcţiei generale a peniteciarelor 

Ministerului justiţiei 

3. Створено 1918 р. після того, як Бессарабія та Буковина увійшли до складу  

Румунії згідно вимог закону „Про режим тюрем” від 01 лютого 1874 р. В 

1929 р. була реорганізована згідно закону „Про організації тюрем та 

виправних установ”. Підпорядковувалась Генеральній дирекції тюрем 

Міністерства юстиції. В повітовій тюрмі утримувались в основному в’язні, 

які відбували покарання позбавлення волі строком до 6 місяців. Інші 

покарання відбувались в центральних тюрмах країни.  Припинила свою 

діяльність в 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. 

Поновила у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. На 

початку 1944 р. повітова тюрма була евакуйована до м. Римніку Сарат. 

Ліквідована 01 березня 1945 р. 

4. 156/30 справ 

5. 1932, 1942─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Листування з Міністерством юстиції та Міністерством внутрішніх справ з 

питань призначення, звільнення, переміщення по службі працівників 

тюрми. Списки в’язнів, що підозрювалися у комуністичній діяльності; 



списки службовців тюрми для надання їм броні на мобілізацію до 

румунської армії.  

8. Румунська мова. 

 

306. 1. Ф. 858 

2. Хотинська повітова поліція Чернівецького інспекторату поліції, м. 

Хотин 

     Poliţia judeţeană Hotin a inspectoratului de poliţie Cernăuţi 

3. Створено  1918 р. після того, як Бессарабія увійшла до складу Румунії. До 

обов’язків поліції входило забезпечення  проведення владними 

структурами державних, військових, господарських та політичних заходів, 

боротьба з комуністичним рухом, підтримання громадського порядку, 

нагляд за іноземними підданими висилка у концтабори євреїв і 

неблагонадійних громадян (під час Другої світової війни).  Припинила 

свою діяльність  1940 р., в зв'язку з тим, що Бессарабія увійшла до складу  

УРСР. Поновила у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією 

області. Остаточно припинила діяльність у березні 1944 р.  

4. 1610/557 справ 

5. 1919─1940, 1941─1945 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази, розпорядження, обіжники Хотинської повітової поліції, бюро 

сигуранци м. Хотин про перевірку політичної благонадійності державних 

службовців,  священників, осіб вільних професій; про обшуки та облави, 

що проводилися в м. Хотині; про конфіскацію заборонених газет та 

журналів. Донесення агентів поліції про нагляд за політичними 

організаціями, про діяльність української національної організації. 

Листування з Чернівецьким обласним інспекторатом поліції про осіб, що 

звинувачені у комуністичній діяльності, радянських парашутистах. Слідчі 

матеріали по звинуваченню жителів в комуністичній діяльності. Списки: 

підприємств по Хотинському повіту; українських націоналістів, 

засуджених румунською владою; членів легіонерської організації, що 

проживали на території Хотинського повіту;  службовців Хотинської 

повітової поліції; іноземних підданих, що проживали на території повіту 

Хотинського повіту. Особові справи звинувачених, що загрожували 

державній безпеці румунської держави. 

8. Румунська мова. 

 

307. 1. Ф. 860 

2. Секція жандармерії в комуні Клішківці Хотинського повіту 



     Secţia de jandarmi Clişcăuţi judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 113 

4. 2/2 справи 

5. 1932 р. 

6. 1993 р. 

7. Слідчі справи на жителів комуни, яки підозрюються у комуністичної 

діяльності. 

8. Румунська мова. 

 

308. 1. Ф. 895 

2. Примарія комуни Йорданешти Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Iordaneşti din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 2/1 справа 

5. 1942 р. 

6. 2009 р. 

7. Список та особові листки осіб, що були вислані радянськими органами. 

8. Румунська мова. 

 

309. 1. Ф. 896 

2. Примарія комуни Іспас Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Ispas din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 9/2 справи 

5. 1941─1942 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники, рішення, заяви та листування про призначення на роботу. 

Інвентарні описи майна державних установ комуни. Список та особові 

листки осіб, що були вислані радянськими органами.  

8. Румунська мова. 

 

310. 1. Ф. 905 

2. Примарія комуни Селище Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Selişte din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 558/20 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 



7. Директивні вказівки, обіжники, відомості про проведення обліку 

державного майна та майна осіб, що виїхали до Німеччини, про порядок 

руху автотранспорту; проведення перепису іноземних підданих, що 

проживали в комуні. Списки промислових підприємств. Списки та особові 

листки осіб, що були вислані радянськими органами. 

8. Румунська мова. 

 

311. 1. Ф. 910 

2. Примарія комуни Тарасівці Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Tărăsăuţi din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 26/1  справа 

5. 1942 р. 

6. 2009 р. 

7. Список та особові листки осіб, що були вислані радянськими органами. 

8. Румунська мова. 

 

312. 1. Ф. 911 

2. Примарія комуни Тарашани Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Tărăşeni din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 123/5 справ 

5. 1941─1942 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники претури Чернівецької волості про використання жителів комуни 

на роботах з ремонту залізниці. Документи з інвентаризації  майна осіб, що 

були вислані до Німеччини. Списки мешканців комуни Тарашани. Списки 

та особові листки осіб, що були вислані радянськими органами.  

8. Румунська мова. 

 

313. 1. Ф. 1015 

2. Примарія комуни Мілієве Сторожинецткого повіту 

    Primăria comunei Milie din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 228/6 справ 

5. 1941─1943 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники претури волості Вижниця про облік іноземців, що знаходяться 

на території Румунії, про порядок видачі їм дозволу на проїзд залізницею. 



Список осіб, що належали до українського національного товариства та 

опис їх майна. Списки та особові листки осіб, що були вислані 

радянськими органами. 

8. Румунська мова. 

 

314. 1. Ф. 1037 

2. Жандармський пост м. Новоселиця Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Nouasuliţa judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 8/8 справ 

5. 1922, 1931─1932 рр. 

6. 1993 р. 

7. Слідчі справи на жителів міста, які підозрюються у комуністичної 

діяльності. Відомості про реквізицію коней для потреб румунській армії. 

8. Румунська мова.  

 

315. 1. Ф. 1041 

2. Примарія комуни Багна Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Bahna din judeţul Storojineţ 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 107/99 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники, акти, відомості про проведення інвентаризації майна, що 

належало репатрійованим до Німеччини.  

8. Румунська мова. 

 

316. 1. Ф. 1042 

2. Примарія комуни Владична Хотинського повіту 

    Primăria comunei Vladicna din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 287/15 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники префектури та претури Хотинського повіту про позбавлення 

румунського громадянства,  перевірку іноземних підданих, звільнення 

військовополонених жителів Бессарабії,  дозвіл на продаж спиртних 

напоїв. Список торгових та промислових підприємств. Відомості про 



проведення інвентаризації майна, репатрійованих до Німеччини. Списки та 

особові листки осіб, що були вислані радянськими органами.  

8. Румунська мова. 

 

317. 1. Ф. 1044 

2. Примарія комуни Глиниця Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Hliniţa din judeţul Cernăuţi 

3. Створено в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 41/1 справа 

5. 1942─1943 рр. 

6. 2009 р. 

7. Списки жителів та майна комуни, що вивозилися вглиб Румунії у зв’язку з 

наближенням радянських військ. 

8. Румунська мова. 

 

318. 1. Ф. 1047 

2. Примарія комуни Драчинці Чернівецького повіту 

    Primăria comunei Dracineţ din judeţul Cernăuţi 

3. Створена в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 149/1 справа 

5. 1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Листування з органами суду про встановлення фактів смерті жителів 

комуни, що загинули або пропали безвісті.  

8. Румунська мова. 

 

319. 1. Ф. 1048 

2. Примарія комуни Долиняни Хотинського повіту 

    Primăria comunei Dolineni din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 28/1 справа 

5. 1940─1941 рр. 

6. 2009 р. 

7. Списки та особові листки осіб, що були вислані радянськими органами та 

репатрійовані до Німеччини. 

8. Румунська мова. 

 

320. 1. Ф. 1049 

2. Примарія комуни Довжок  Хотинського повіту 



    Primăria comunei Doljoc din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 126/1 справа 

5. 1942 р. 

6. 2009 р. 

7. Заяви жителів комуни про визнання за ними румунського громадянства 

8. Румунська мова. 

 

321. 1. Ф. 1050 

2. Примарія комуни Михалешень Хотинського повіту 

    Primăria comunei Mihălăşeni din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 64/1 справа 

5. 1941 р. 

6. 2009 р. 

7. Списки  службовців комуни, що вивозилися вглиб Румунії у зв’язку з 

наближенням радянських військ. 

8. Румунська мова. 

 

322. 1. Ф. 1051 

2. Примарія комуни Замостя Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Zamostea din judeţul Storojineţ 

3. Створена в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 246/12 справ 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Листування з судовими органами про майно, що залишилося від жителів, 

що були вислані радянськими органами. Списки службовців та жителів 

комуни, що вивозилися вглиб Румунії у зв’язку з наближенням радянських 

військ. Листки обліку жителів комуни з визначенням місця народження, 

дати народження, складу сім’ї, громадянства, національності.  

8. Румунська мова. 

 

323. 1. Ф. 1052 

2. Примарія комуни Їжівці Сторожинецького повіту 

    Primăria comunei Igeşti din judeţul Storojineţ 

3. Створена в кінці 1918 р. Див. Ф. 49 

4. 310/29 справ 

5. 1941─1942 рр. 



6. 2009 р. 

7. Наказ Префектури Сторожинецького повіту про медичний огляд жителів, 

що звільнилися з таборів. Документи з інвентаризації  майна осіб, що були 

вислані до Німеччини.  Списки та особові листки осіб, що були вислані 

радянськими органами. 

8. Румунська мова. 

 

324. 1. Ф. 1053 

2. Примарія комуни Каплівка Хотинського повіту 

    Primăria comunei Capu-Luncii din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 221/5 справ        

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Директивні вказівки обласного інспекторату поліції м. Чернівці про взяття 

на облік іноземних підданих. Обіжники префекта Хотинського повіту та 

претора волості про боротьбу з релігійними сектами; правила оформлення 

актів громадянського стану. Документи з інвентаризації  майна осіб, що 

були вислані до Німеччини. Списки жителів, позбавлених румунського 

громадянства. 

8. Румунська мова. 

 

325. 1. Ф. 1054 

2. Примарія комуни Кельменці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Celimenţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 85/1 справа 

5. 1941 р. 

6. 2009 р. 

7. Документи з інвентаризації  майна осіб, що були вислані до Німеччини. 

8. Румунська мова. 

 

326. 1. Ф. 1055 

2. Примарія комуни Мошанець Хотинського повіту 

    Primăria comunei Moşaneţi din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 1 справа 

5. 1941 р. 

6. 2009 р. 



7. Списки та особові листки осіб, що були вислані радянськими органами 

8. Румунська мова. 

 

327. 1. Ф. 1056 

2. Примарія комуни Рашків Хотинського повіту 

    Primăria comunei Raşcov din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 85/7 справ 

5. 1941 р. 

6. 2009 р. 

7. Документи з інвентаризації  майна осіб, що були вислані до Німеччини. 

8. Румунська мова. 

 

328. 1. Ф. 1058 

2. Примарія комуни Шебутинці Хотинського повіту 

    Primăria comunei Şebutineţ din judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 49 

4. 14/2 справи 

5. 1943 р. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники претури Секурянської волості про укладання списків біженців з 

Трансільванії. 

8. Румунська мова. 

 

329. 1. Ф. 1060 

2. Поліцейський загін с. Адинката (нині Глибока) Сторожинецького 

повіту  

     Detaşamentul de poliţie Adâncata judeţul Storojineţ 

3. Створено1918 р. Діяв у відповідності до законів та положень „Про 

створення міської та прикордонної поліції” від 01 квітня 1903 р. та від 28 

січня 1920 р. Підпорядкований Генеральній дирекції поліції.  Функції 

загону: здійснення політичного нагляду за адміністративним, політичним, 

економічним, санітарним та ветеринарним станами на території його 

діяльності, надання жителям посвідчень про політичну благонадійність та 

на проживання у військовій зоні, ведення паспортного обліку жителів. 

Припинив свою діяльність в 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до 

складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою окупацією 

області. Остаточно припинив діяльність у березні 1944 р.  

4. 27/27 справ 



5. 1942─1943 рр. 

6. 2009 р. 

7. Інформаційні повідомлення Генеральної дирекції поліції про діяльність 

організації українських націоналістів на Буковині, угорських шпигунах. 

Листування з органами поліції  про підозрюваних осіб, що переслідувалися 

та підлягали арешту за діяльність на користь радянської влади, 

комуністичну діяльність, участь у легіонерській організації, за шпигунство 

на користь Угорщини, українську націоналістичну пропаганду. 

Статистичні дані про наявність в с. Адинката легіонерів, українських 

націоналістів.  

8. Румунська мова. 

 

330. 1. Ф. 1062 

2. Кельменецький змішаний суд  

    Judecătoria mixtă Chelmenţi 

3. Після переходу Буковини та Бессарабії під юрисдикцію Румунії, 

відповідно до вимог румунського законодавства „Про окружні та 

комунальні суди” від 9 березня 1879 р., були створені нові судові установи. 

14 квітня 1925р. у зв’язку із  прийняттям закону „Про уніфікації 

судоустрою”  суд був перейменований у змішаний, однак продовжував 

зберігати  ознаки  повітового (окружного), оскільки обслуговував  до 25 

сіл. Підпорядковувався Міністерству юстиції. Поділявся на карний та 

цивільний відділи. До  компетенції цивільного відділу входило: розгляд 

суперечок пов’язаних з купівлею-продажем рухомого і нерухомого  майна, 

орендою, позичками, встановлення батьківства, опіки, накладання 

секвестру на майно в рахунок погашення боргів. Карний відділ розглядав 

справи про порушення державних законів, вбивства, пограбування, 

підпали, згвалтування. Документи відклалися відповідно до структурних 

частин суду. Припинив свою діяльність в 1940 р., коли Північна Буковина 

увійшла до складу УРСР. Поновив у липні 1941 р., у зв’язку з тимчасовою 

окупацією області. Остаточно припинив діяльність у березні 1944 р.  

4. 1405/32 справи 

5. 1941─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники Міністерства юстиції з питань перегляду прав на румунське 

громадянство жителів Буковини, з кадрових питань. Справи про 

встановлення батьківства. Списки службовців Кельменецького змішаного 

суду. 

8. Румунська мова. 



 

331. 1. Ф. 1068 

2. Чернівецьке лісництво м. Чернівці 

    Ocolul silvic Cernăuţi  

3. Створено  1919 р. Діяло  відповідно до вимог закону „Про застосування  

лісного кодексу на території Румунії” від 8 квітня 1910 р. (з поправками, 

внесеними та прийнятими у 1919 р. та 1923 р.). Підпорядковувалось 

автономному управлінню державних лісів у м. Бухарест. Проводило 

роботи з нагляду та контролю за станом лісного фонду у Чернівецькому та 

Радауцькому повітах. Припинило свою діяльність в 1940 р., коли Північна 

Буковина увійшла до складу УРСР. Поновило у липні 1941 р., у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області. Остаточно припинило діяльність у березні 

1944 р.  

4. 245/2 справи 

5. 1942─1944 рр. 

6. 2009 р. 

7. Листування з головним управлінням лісів з питань трудовлаштування осіб; 

про виплату грошової винагороди службовцям. Списки робітників і 

службовців. 

8. Румунська мова. 

 

332. 1. Ф. 1091 

2. Нотаріус Бубенік Іон в м. Чернівці 

    Notar Ion Bubenic, Cernăuţi 

3. За румунський період до 1919 р. на Буковині існувала інституція 

громадських нотаріусів, які діяли за чинним законодавством австрійського 

уряду від 25 липня 1871 р. З 19 липня 1919 р. румунською владою були 

прийняті поправки до цього закону, що стосувалось нотаріату провінції 

Буковини.  Нотаріуси повинні були приймати присягу на вірність 

румунській державі в апеляційному суді м. Чернівці та обов’язково 

вивчити румунську мову. Призначення, переведення та затвердження 

нотаріусів відбувалось за королівським декретом. Вищий нагляд за 

корпусом нотаріусів виконувало Міністерство юстиції або завідуючий 

відділом юстиції адміністрації Буковини. Нотаріуси займались 

засвідченням юридичних актів, офіційних та приватних угод,  копій 

документів, збереженням документів та цінних паперів. 

4. 173/4 справи 

5. 1943 р. 

6. 2009 р. 



7. Виписки з актів громадянського стану про народження, шлюб, смерть, 

національність. Копії письмових свідчень,  зобов’язань. 

8. Румунська мова. 

 

333. 1. Ф. 1098 

2. Жандармський пост с. Берестя Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Berestea judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 1/1 справа 

5. 1942 р. 

6. 1993 р. 

7. Слідча справа на жителів села. 

8. Румунська мова.  

 

334. 1. Ф. 1100 

2. Жандармський пост с. Ярівка Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Hajdău judeţul Hotin  

3. Див. Ф. 121 

4. 1/1 справа 

5. 1941─1942 р. 

6. 1993 р. 

7. Слідча справа на жителів села. 

8. Румунська мова.  

 

335. 1. Ф. 1102 

2. Жандармський пост с. Дарабани Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Darabani judeţul Hotin  

3. Див. Ф. 121 

4. 3/3 справи 

5. 1941─1942 рр. 

6. 1993 р. 

7. Слідчі справи з обвинувачення жителів села у комуністичної діяльності. 

Рапорт керівника жандармського посту про співпрацю жителів села з 

органами радянської влади у 1940-1941 рр.  

8. Румунська мова.  

 

336. 1. Ф. 1103 

2. Жандармський пост с. Грозинці Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Grozniţa judeţul Hotin 



3. Див. Ф. 121 

4. 1/1 справа 

5. 1942 р. 

6. 1993 р. 

7. Слідча справа про діяльність членів баптистської церкви.  

8. Румунська мова.  

 

337. 1. Ф. 1104 

2. Жандармський пост с. Рукшин Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi rucşin judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 2/2 справи 

5. 1941 р. 

6. 1993 р. 

7. Слідчі справи з обвинувачення жителів села у комуністичної діяльності.   

8. Румунська мова.  

 

338. 1. Ф. 1106 

2. Жандармський пост с. Мошанець Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Moşaneţ 

3. Див. Ф. 121 

4. 5/5 справ 

5. 1944 р. 

6. 1993 р. 

7. Слідчі справи з обвинувачення жителів села у співпраці з органами 

радянської влади у 1940-1941 рр. та комуністичної діяльності.   

8. Румунська мова.  

 

339. 1. Ф. 1107 

2. Жандармський пост с. Вартиківці Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Varticăuţi judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 6/6 справ 

5. 1942 р. 

6. 1993 р. 

7. Слідчі справи про діяльність членів баптистської церкви.    

8. Румунська мова.  

 

340. 1. Ф. 1108 



2. Жандармський пост с. Росошани Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Rosoşani judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 2/1 справа 

5. 1941─1942р. 

6. 1993 р. 

7. Слідча справа про діяльність членів баптистської церкви.    

8. Румунська мова.  

 

341. 1. Ф. 1110 

2. Жандармський пост с. Долиняни Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Dilineni judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 3/3 справи 

5. 1941─1944 рр. 

6. 1993 р. 

7. Слідчі справи про діяльність активістів радянської влади у 1940-1941 рр.    

8. Румунська мова.  

 

342. 1. Ф. 1114 

2. Жандармський пост с. Дубівці Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Dubăuţi judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 2/2 справи 

5. 1939, 1943 рр. 

6. 1993 р. 

7. Протоколи розслідування факту втечі з табору Римніку Серат польських 

підданих. Справа з обвинувачення жителя комуни в порушенні 

громадського порядку.  

8. Румунська мова.  

 

343. 1. Ф. 1123 

2. Секція жандармерії комуни Данківці Хотинського повіту 

     Secţia de jandarmi Dancăuţi judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 113 

4. 2/2 справи 

5. 1943 р. 

6. 1993 р. 



7. Справа з розгляду заяви жителя комуни про звільнення з концтабору. 

Списки жандармів секції.    

8. Румунська мова.  

 

344. 1. Ф. 1126 

2. Жандармський пост с. Гріманкауци Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Grimancăuţi judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 1/1 справа 

5. 1944 р. 

6. 1993 р. 

7. Слідча справа про обвинувачення жителя села у комуністичної діяльності.    

8. Румунська мова.  

 

345. 1. Ф. 1127 

2. Жандармський пост с. Михальча Чернівецького повіту 

    Postul de jandarmi Mihalcea judeţul Cernăuţi 

3. Див. Ф. 121 

4. 2/1 справа 

5. 1941 р. 

6. 1993 р. 

7. Списки жителів села підозрюваних в української націоналістичної 

діяльності.     

8. Румунська мова.  

 

346. 1. Ф. 1128 

2. Жандармський пост с. Михалково Хотинського повіту  

    Postul de jandarmi Mihalaşeni judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 2/2 справи 

5. 1941 р. 

6. 1993 р. 

7. Слідчі справи. 

8. Румунська мова.  

 

347. 1. Ф. 1129 

2. Секція жандармерії в комуні Селятин Радауцького повіту 

     Secţia de jandarmi Seleatin judeţul Rădăuţi 



3. Засновано 1918 р. після того, як Буковина та Бессарабія увійшли до складу 

Румунії. Діяла відповідно до вимог законів про  жандармерію від 

15.11.1918р., 23.05.1929 р. та 09.06.1939 р. Секція складалась з декількох 

жандармських постів,  очолював її унтер-офіцер. Функції: здійснювала 

контроль за роботою жандармських постів, слідкувала за соціально-

політичними подіями та станом злочинності на території її  діяльності, 

сприяла  арешту осіб, які скоїли  карні злочини та проводили заходи щодо 

посилення охорони  кордону, розповсюдження сектантської літератури та 

ведення української націоналістичної пропаганди. Підпорядковувалась 

обласному інспекторату жандармерії м. Чернівці. Ліквідована  1940 р.,  

коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. 

4. 1/1 справа 

5. 1944 р. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники поліцейських органів про заходи боротьби з радянськими 

партизанами та парашутистами; про порядок проведення перевірки 

іноземців. Списки радянських солдат та партизанів. 

8. Румунська мова. 

 

348. 1. Ф. 1130 

2. Жандармський пост с. Колінківці Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Colincăuţi judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 1/1 справа 

5. 1941 р. 

6. 1993 р. 

7. Слідча справа з обвинувачення жителя села у комуністичної діяльності.     

8. Румунська мова.  

 

349. 1. Ф. 1131 

2. Жандармський пост с. Ларга Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Larga judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 2/2 справи 

5. 1941─1942 рр. 

6. 1993 р. 

7. Слідчі справи з обвинувачення жителів села у комуністичної діяльності та  

належності до релігійної секти.     

8. Румунська мова.  



 

350. 1. Ф. 1132 

2. Жандармський пост с. Білівці Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Bilăuţi judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 1/1 справа 

5. 1941 р. 

6. 1993 р. 

7. Слідча справа з обвинувачення жителів села у комуністичній діяльності.     

8. Румунська мова.  

 

351. 1. Ф. 1133 

2. Жандармський пост с. Челепеуци Хотинського повіту 

    Postul de jandarmi Cepeleuţi judeţul Hotin 

3. Див. Ф. 121 

4. 1/1 справа 

5. 1941 р. 

6. 1993 р. 

7. Слідча справа з обвинувачення жителя села Няматюка Володимира у 

співпраці з органами радянської влади у 1940─1941 рр.     

8. Румунська мова.  

 

352. 1. Ф. 1171 

2. Новоселицький волосний шкільний інспекторат 

    Inspectoratul şcolar al plăsii Nouasulіţa 

3. Створено постановою уряду „Про адміністративну організацію території 

Буковини” від 30 липня 1941р . Підпорядковувався Дирекції національної 

освіти і культів, яка з 03 вересня 1941р. перейменована у Директорат 

освіти і культів. Здійснював керівництво шкільними радами, гімназіями, 

ліцеями та початковими школами. На початку березня 1944 р. був 

евакуйований у Каларашський повіт Румунії, де проіснував у стані 

ліквідації до середини 1945 р. 

4. 137/10 справ 

5. 1941─1945 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники Директорату освіти і культів. Списки вчителів початкових шкіл 

волості що евакуйовані або підлягають евакуації до Румунії. Заяви 

вчителів про видачу свідоцтва про стаж роботи, матеріальної допомоги. 

Документи про призначення, переміщення та підвищення у ранзі вчителів. 



8. Румунська мова. 

 

353. 1. Ф. 1172 

2. Хотинський волосний шкільний інспекторат 

    Inspectoratul şcolar al plăsii Hotin 

3. Див. Ф. 1171 

4. 240/5 справ 

5. 1943─1945 рр. 

6. 2009 р. 

7. Обіжники Директорату освіти і культів про порядок оплати праці вчителів. 

Списки вчителів волості, що евакуйовані до Румунії. Заяви вчителів про 

розмір заробітної плати, про стаж роботи, матеріальної допомоги. 

Документи про призначення, переміщення та підвищення у ранзі вчителів. 

8. Румунська мова. 

 

354. 1. Ф. 1187 

2. Претура Путильської волості Радауцького повіту 

    Pretura plăsii Putila judeţul Rădăuţi 

3. Створено у листопаді 1918 р. згідно закону „Про організацію сільських 

комун і адміністрації волостей” від 29 квітня 1908 р. Вищий 

адміністративний орган у волості. Підпорядковувалась повітовій  

префектурі. З 1929 р. до складу входили: прим−претор (закон № 2812 від 

29 липня 1929 р.), який очолював претуру та один або два претора.  

Представляла у волості державну владу, виконувала рішення повітової 

ради, очолювала поліцію, виконувала деякі судові функції, відповідала за 

громадський порядок, керувала господарським життям волості та  

контролювала  діяльність  комун.  Припинила свою діяльність в 1940 р., 

коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Поновила у липні 1941 

р., у зв’язку з тимчасовою окупацією області. Остаточно припинила 

діяльність у березні 1944 р.   

4. 2/1 справа 

5. 1942 р. 

6. 2009 р. 

7. Списки та особові листки жителів, що були вислані радянськими 

органами; евакуйованих до Радянського союзу у 1940 р.; тих, що виїхали 

до Німеччини.  

8. Румунська мова. 

 

 



Розділ ІІІ  

ФОНДИ УСТАНОВ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ  

1944─1991 рр. 

___________________________________________________________ 

 

355. 1. Р-3  

2. Чернівецька обласна рада, м. Чернівці Чернівецької області  

3. На підставі ноти Уряду СРСР від 26 червня 1940 р. „Про повернення 

Бесарабії та передачу Північної Буковини радянського Союзу та закону 

СРСР від 2 серпня 1940 р. „Про включення Північної частини Буковини і 

Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бесарабії до складу 

УРСР”  Чернівецький повіт (Північна Буковина) був включений до складу 

УРСР. У відповідності до Закону СРСР від 7 серпня 1940 р. „Про зміни та 

доповнення статей 13, 29, 148 Конституції (Основного Закону) СРСР 

Чернівецький повіт був перейменований в Чернівецьку область та 

відповідно Чернівецький повітовий виконавчий комітет був 

перейменований в Чернівецький обласний виконавчий комітет 

(облвиконкому). З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з 

окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. 

відновив її. З 21 грудня 1947 р. після проведення виборів до Рад  

називається - Виконавчий комітет Чернівецької обласної Ради депутатів 

трудящих.  Після прийняття Конституції СРСР з жовтня 1977 р. 

називається - Виконавчий комітет Чернівецької обласної Ради народних 

депутатів.  Згідно з постановою Верховної Ради України „Про порядок 

введення в дію Закону України” „Про представника Президента України” 

від 05 березня 1992 року, рішенням ХI- ї сесії Чернівецької обласної Ради 

народних депутатів ХХI скликання від 17 квітня 1992 р. „Про припинення 

діяльності виконкому обласної Ради народних депутатів”, облвиконком 

припинив свою діяльність, а його функції були передані до Представника 

Президента України  в Чернівецькій області. Здійснює керівництво 

культурно-політичним і господарським будівництвом на території  області. 

4. 12578/716 справ 

5. 1940─1941,1944─1985 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови ЦК КП(б)У. Витяги з постанов обкому КП(б)У. Постанови Ради 

Народних Комісарів та Ради Міністрів СРСР. Постанови  і розпорядження 

облвиконкому та обкому. Документи про виділення земельних ділянок під 

будівництво. Доповідні записки обласного управління міліції. Доповіді, 

довідки, відомості про роботу установ, рух населення, переселення 



колгоспників. Звіти, доповіді, інформації, довідки уповноваженого в 

справах релігійних культів при РМ СРСР. Листування з військовими 

частинами Чернівецької області з питань надання земельних ділянок під 

спеціальне будівництво. 

8. Українська, російська мова. 

 

356. 1. Р-4  

2. Чернівецьке обласне управління сільського господарства виконкому 

обласної Ради народних депутатів, м. Чернівці Чернівецької області  

3. Земельний відділ Чернівецького облвиконкому був створений в липні 1940 

р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з окупацією області 

німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. відновив її. В 1946 р. 

при Облвиконкомі був створений відділ технічних культур і відділ 

тваринництва. Згідно Постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У в 

лютому 1947 р. земельний відділ, відділ технічних культур і відділ 

тваринництва були об'єднанні в створене обласне управління сільського 

господарства. 

4. 10654/170 справ 

5. 1940–1941, 1944–1962, 1971–1984 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови, розпорядження, накази, інструкції Міністерства сільського 

господарства СРСР та УРСР, обласного управління. Рішення, постанови, 

накази облвиконкому, райвиконкомів. Директивні вказівки Народного 

Комісаріату землеробства, витяги з протоколів облвиконкому з 

мобілізаційно-оборонної роботи та оборонного будівництва. Документи 

(постанови, листування, проекти, мапи) про розподіл земельного фонду 

для потреб військових частин та спеціального будівництва. Річні звіти з 

цивільної оборони. Річні гідрометеорологічні прогнози. 

8. Українська, російська мова. 

 

357. 1. Р-5  

2. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Чернівецької 

обласної Ради народних депутатів, м. Чернівці  Чернівецької області  

3. Створено 01 серпня 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, 

а з квітня 1944 р. відновив її. На підставі Указу Президії Верховної Ради 

УРСР від 29 липня 1976 р. № 1139–IХ Міністерство комунального 

господарства УРСР перетворено в Міністерство житлово-комунального 

господарства. Таким чином відділ комунального господарства 



перетворений в управління комунального господарства облвиконкому. 

Здійснювало керівництво і контроль за роботою районних (міських) 

відділів комунального господарства. Організовував  і проводив 

будівництво, реконструкцію та ремонт житлового фонду і громадсько-

побутових приміщень; здійснював облік та контролював наявність, стан і 

розподіл житлово-побутового фонду та інших об'єктів комунального 

господарства. Створений як відділ облвиконкому, одночасно перебував у 

підпорядкуванні народного комісаріату комунального господарства УРСР, 

а з серпня 1976 р. Міністерство житлово-комунального господарства 

УРСР. 

4. 2263/88 справ  

5. 1940–1941, 194–1976 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази Народного Комісаріату комунального господарства з питань 

забезпечення державної таємниці. Накази облкомунгоспу. Постанови, 

рішення обкому КПУ та облвиконкому. Звіти про роботу обласної служби 

МПВО. Особові справи працівників облкомунгоспу (1940-1941 рр.) 

8. Українська, російська мова. 

 

358. 1. Р-6  

2. Відділ охорони здоров’я виконкому Чернівецької обласної Ради 

депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області  

3. Створено в липні 1940 року. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у 

зв’язку з  тимчасовою окупацією області німецько-румунськими 

військами, а з квітня 1944 р. відновив її. Підпорядковувався виконкому 

Чернівецької обласної  Ради депутатів трудящих та Міністерству охорони 

здоровя УРСР. Функції відділу входили: організація лікувально-

профілактичної роботи та оздоровлення населення області; здійснення 

контролю за діяльністю підвідомчих лікувально-профілактичних установ 

та надання їм практичної допомоги в роботі. 

4. 3921/50 справ 

5. 1941, 1944–1962 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази по відділу охорони здоров’я. Рішення Чернівецького 

облвиконкому. Постанови облвиконкому, обкому КПУ та Чернівецької 

надзвичайної комісії з протиепідемічних питань. Інформації про інфекційні 

захворювання, дитячу смертність, народжуваність. Документи про спалах 

масової токсико-інфекційної хвороби  в м. Чернівці 16 травня 1949 р. Акти 

перевірки стану ведення секретного діловодства.   



8. Українська, російська мова. 

 

359. 1. Р-7 

2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради 

народних депутатів, м. Чернівці Чернівецької області 

3. Створено 18 липня 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, 

а з квітня 1944 р. відновив її. Підпорядковувався Міністерству фінансів 

СРСР, УРСР та облвиконкому. Функції відділу: складання проекту 

бюджету області; організація виконання державного бюджету; контроль за 

фінансово-господарською діяльністю підприємств, організацій і 

бюджетних установ, за дотриманням штатної дисціпліни, витратами 

коштів на утримання адміністративно-управлінського апарату. 

4. 7272/145  справ 

5. 1941, 1945–1974 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови, розпорядження, рішення облвиконкому та обкому КПУ з 

фінансових питань. Плани та звіти з фінансування оборонних  заходів, 

протиповітряної оборони, організацій ДТРАФ, спецсховищ  обласного 

відділу охорони здоров’я, військкоматів. 

8. Українська, російська мова. 

 

360. 1. Р-8 

2. Управління торгівлі виконавчого комітету Чернівецької обласної 

Ради  депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області 

3. Створено на підставі постанови Чернівецького повітового виконкому від 

26 липня 1940 р. №17. 07 серпня 1940 р. перейменовано в Чернівецький 

обласний торгівельний відділ. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, 

а з квітня 1944 р. відновив її. Згідно постанови Ради Міністрів УРСР від 02 

липня 1955 р. облторгвідділ був реорганізований в Управління торгівлі 

облвиконкому. Займалось питаннями організації і діяльності торговельної 

мережі на території області, контролювало роботу магазинів та інших 

закладів торгівлі. 

4. 2916/57 справ 

5. 1941, 1966–1980 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови обкому КПУ, облвиконкому та накази Міністерства торгівлі 

УРСР. Накази, директивні вказівки та листування про створення закритої 



торгівлі, постачання продуктів до військових будівництв та в’язниць (1941 

р.). Доповіді про стан цивільної оборони у галузі торгівлі області. Звіти з 

оперативної та бойової підготовки. Акти про знищення секретних справ. 

8. Українська, російська мова. 

 

361. 1. Р-10 

2. Головне планово-економічне управління виконавчого комітету 

Чернівецької обласної Ради народних депутатів, м. Чернівці 

Чернівецької області  

3. Створено  у липні 1940 р. З липня 1941 р. припинило свою діяльність у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, 

а з квітня 1944 р. відновило її. Функції: перспективне планування розвитку 

народного господарства; контроль виконання планів; керівництво 

підпорядкованими плановими структурами.  

4. 3076/98 справ 

5. 1940–1941 рр. , 1944–1980 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови облвиконкому, обкому КПУ з питань діяльності планово-

економічного управління. Плани розвитку народного господарства. 

Листування з Держпланом УРСР з питань планування та балансу трудових 

ресурсів області. Зведений баланс трудових ресурсів по області. 

8. Українська, російська мова. 

 

362. 1. Р-15 

2. Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету  Чернівецької 

обласної Ради депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області  

3. Створено 18 липня 1940 р., як Чернівецький повітовий відділ соціального 

забезпечення.  В серпні 1940 р. в зв'язку зі створенням Чернівецької 

області був перетворений в обласний відділ соціального забезпечення. З 

липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією 

області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. відновив її. 

Підпорядкований Чернівецькому облвиконкому та Міністерству 

соціального забезпечення УРСР.  Функції: здійснював керівництво 

діяльності районних та міських відділів соціального забезпечення, 

контролював за вірним призначенням і виплатою пенсій громадянам по 

івалідності і старості віку, забезпечує матеріальну допомогу, дітям-

сиротам, багатодітним і одиноким матерям підвідомчим установам. 

4. 1346/43 справи 

5. 1944, 1947–1969, 1974 рр.  



6. 2009 р. 

7. Накази та директивні вказівки Міністерства соціального забезпечення 

УРСР, постанови Ради Міністрів СРСР з питань призначення пенсій. 

Плани розвитку галузі соціального забезпечення області. Відомості про 

облік пенсіонерів та інвалідів Великої Вітчизняної війни. Інструкція із 

забезпечення державної таємниці у виконкомах, відділах та управлінь 

області.  

8. Українська, російська мова. 

 

363. 1. Р-16  

2. Відділ  у справах мистецтв виконавчого комітету обласної Ради 

депутатів трудящих,  м. Чернівці Чернівецької області  

3. Створено у червні 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, 

а з квітня 1944 р. відновив її.  Підпорядкований облвиконкому і Комітету в 

справах мистецтв при РНК УРСР, з 1946 р.- при раді Раді Міністрів УРСР. 

Керував роботою театрів, філармонії, кінотеатрів та інших установ 

мистецтва на території області. Ліквідований у відповідності до постанов: 

РМ УРСР від 30 травня 1953 р. № 1102 та облвиконкому від 10 червня 

1953 р. № 453/20.  Функції відділу передані Чернівецькому обласному 

управлінню культури.  

4. 265/2 справи 

5.1941 р. 

6. 2009 р. 

7. Плани, інструкції, інвентарні описи та листування з питань        

протиповітряної  оборони. 

8. Українська, російська мова. 

 

364. 1. Р-19  

2. Статистичне управління Чернівецької області виконавчого комітету 

Чернівецької обласної Ради народних депутатів, м. Чернівці 

Чернівецької області  

3. На підставі наказу Центрального управління Народногосподарського 

обліку від 19 серпня 1940 року № 436 було утворене Чернівецьке обласне 

управління народногосподарського  обліку. У квітні 1941 р. реорганізоване 

в обласне статистичне управління. З липня 1941 р. припинило свою 

діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-

румунськими військами, а з квітня 1944 р. відновило її.  В жовтні 1944 р. 

було об'єднане з апаратом Уповноваженого Держплану СРСР по 



Чернівецькій області, і як структурний підрозділ стало носити назву 

Управління статистики Уповноважиного Держплану СРСР по 

Чернівецькій області. Згідно постанови Ради Міністрів СРСР № 3018 від 

10 серпня 1948 року було перетворене в Статистичне управління 

Чернівецької області. До сфери діяльності статуправління входило 

отримання від підприємств, організацій та установ області поточної і 

річної статистичної звітності, розробка та надання республіканським та 

обласним керівним органам статистичних матеріалів щодо виконання 

державного плану розвитку економіки і культури Чернівецької області, 

аналіз виконання плану. 

4. 9863/284 справи 

5. 1940–1941, 1944–1988 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази та директиви Центрального статистичного управління СРСР. 

Зведені статистичні звіти про чисельність об’єктів народного 

господарства, руху населення, робочих та працівників по галузям 

народного господарства, інфекційних захворювань області. Річні звіти із 

статистики капітального будівництва, промисловості, транспорту, зв’язку 

та нової техніки. Баланс трудових ресурсів. 

8. Українська, російська мова. 

 

365. 1. Р-20 

2. Управління місцевої промисловості виконавчого комітету 

Чернівецької обласної  Ради  народних депутатів, м. Чернівці  

Чернівецької області  

3. Створено у липні 1940 р., як відділ місцевої промисловості. З липня 1941 р. 

припинило свою діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією області 

німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. відновило її.   З 1953 р. 

до його складу входить обласний паливний трест та відділ промисловості. 

Підпорядковане до 1957 р. Міністерству місцевої та паливної 

промисловості УРСР, після її ліквідації – виконавчому комітету 

Чернівецької обласної ради депутатів трудящих та Укрголовмісцпром м. 

Київ. Структура: плановий відділ, виробничо-технічний відділ 

4. 3748/41 справ 

5. 1941, 1944–1962 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови, розпорядження, накази і рішення Ради Міністрів УРСР, 

Міністерства місцевої промисловості та облвиконкому. Номенклатура 



справ спецчастини. Спеціальні баланси, акти та листування про 

мобілізаційних сил області. 

8. Українська, російська мова. 

 

366. 1. Р-22 

2. Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Чернівецькій 

області, м. Чернівці Чернівецької області  

3. Створено 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, а з 

квітня 1944 р. поновив її. З 1946 р. організація  називається Управління 

Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР у Чернівецькій області, зі 

збереженням довоєнної структури. У 1953 р. Управління Уповноваженого 

Міністерства заготівель СРСР було об’єднано з Управлінням сільського 

господарства. 1954 р. Управління Уповноваженого Міністерства заготівель 

СРСР знову поновило свою діяльність як самостійна організація. 

Займалось заготівлею зернових культур, продукції тваринництва та 

рослинництва. Керувало діяльністю районних уповноважених 

Міністерства заготівель СРСР. Ліквідовано за постановою Ради Міністрів 

СРСР від 24 січня 1956 р.  

4. 1515/63 справи 

5. 1940, 1944–1956 рр.  

6. 2009 р. 

7. Постанови, розпорядження, накази і рішення Ради Наркомату УРСР, Ради 

Міністрів УРСР, обкому КПУ. Вказівки з питань ведення секретного 

діловодства, акти прийому-передавання секретних справ. Листування з 

органами безпеки з питань роботи спецвідділів та спецчастин. 

8. Українська, російська мова. 

 

367. 1. Р-26 

2. Чернівецька обласна спілка споживчих товариств, м. Чернівці 

Чернівецької області  

3. Створено на підставі Постанови Рад наркому СРСР 7 серпня 1940 р.  З 

липня 1941 р. припинила свою діяльність у зв’язку з тимчасовою 

окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. 

поновила її.  Функції: керівництво і контроль за діяльністю сільських 

торговельних та заготівельних організацій та установ; планування 

товарообігу; постачання товарами широкого вжитку; будівництво та 

оснащення торговельних центрів, установ громадського харчування.   

4. 3147/88 справ 



5. 1940–1941, 1944–1980 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови та рішення облвиконкому з питань діяльності споживчих 

товариств області. Постанови, розпорядження та протоколи засідань 

правління спілки споживчих товариств з питань мобілізаційно-таємної 

роботи. Листування з окружним Управлінням військового забезпечення 

НКВД України про забезпечення військових частин продуктами 

харчування. Доповідні записки і інформації в УКООПСОЮЗ по 

мобілізаційній роботі і цивільної обороні.  Плани роботи звуженого 

засідання президії та мобілізаційного відділу спілки. Акти  знищення 

секретних документів. 

8. Українська, російська мова. 

 

368. 1. Р-28 

2. Чернівецьке обласне виробниче управління автомобільного 

транспорту Міністерства автомобільного транспорту  та шосейних 

доріг УРСР, м. Чернівці Чернівецької області  

3. Створено у липні 1944 р. , як обласний автомобільний трест. 21 вересня 

1948 р. ліквідований Чернівецький та Станіславський  обласні 

автомобільні трести. На їх базі створено Станіславський міжобласний 

автомобільний трест. З 9 червня 1949 перейменований у Чернівецький 

міжобласний трест; з 1 липня 1955 р. ліквідований і створений 

Чернівецький обласний трест. 5 січня 1966 р. перейменований у виробниче 

управління автомобільного транспорту. Керувало автомобільними 

перевезеннями народногосподарських вантажів підприємств, установ та 

організацій Чернівецької області, відповідно до затверджених планів 

перевезення вантажів; перевезенням пасажирів автобусами і 

таксомоторами на міських, обласних та міжобласних маршрутах; 

капітальним ремонтом автомобільних двигунів.   

4. 1322/30 справ  

5. 1949, 1951, 1953, 1959–1974 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови і рішення обкому КПУ та облвиконкому. Накази управління. 

8. Українська, російська мова. 

 

369. 1. Р-29  

2. Чернівецьке виробниче лісозаготівельне об’єднання “Чернівціліс”  

Міністерства лісової та деревообробної промисловості УРСР, м. 

Чернівці Чернівецької області  



3. Створено 1940 р., як Чернівецький трест лісової промисловості Народного 

комісаріату лісової промисловості УРСР "Чернівціліспромтрест". З липня 

1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією 

області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її, як 

Чернівецький державний республіканський заготівельний та 

деревообробний трест "Чернівецьліспром" Народного комісаріату лісової 

промисловості; з 1976 р. – Чернівецьке виробниче лісоготівельне 

об'єднання "Чернівціліс" Міністерства лісової та деревообробної 

промисловості УРСР м. Чернівці. Функції: організація роботи, загальне 

керівництво та контроль за станом ведення лісового господарства, 

виробничою, фінансовою, господарською діяльністю підприємств та філій 

лісової промисловості на території Чернівецької області.  

4. 6916/28 справ 

5. 1946–1963, 1966–1968, 1971–1976 рр.. 

6. 2009 р. 

7. Накази по об’єднанню.  

8. Українська, російська мова. 

 

370. 1. Р-32 

2. Чернівецька електростанція Управління машинобудування та 

енергетики Станіславського раднаргоспу, м. Чернівці Чернівецької 

області  

3. Згідно з розпорядженням начальника обласного комунального 

господарства у квітні 1944 р. створена Чернівецька електростанція,  яка 

підпорядковувалася Народному Комісаріату  комунального господарства 

УРСР. На підставі наказу по Управлінню Машинобудування і Енергетики 

Станіславського району 27 липня 1957р. була перейменована на 

Чернівецьку електростанцію  Управління машинобудування і енергетики 

Станіславського раднаргоспу. Функції: виробляє електроенергію, а також 

безперебійно постачає промисловість і населення електроенергією.  

4. 154/48 справ 

5. 1944–1959 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови та накази Міністерства комунального господарства з питань 

протиповітряної оборони. Витяги з протоколів засідань облвиконкому, 

обкому та міському КП(б)У з питань діяльності електростанції. Плани 

фінансування заходів з протиповітряної оборони. 

8. Українська, російська мова. 

 



371. 1. Р-43  

2. Чернівецький обласний суд, м. Чернівці Чернівецької області    

3. Створений 1940 р. на підставі Закону СРСР „Про включення Північної 

частини Буковини і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів 

Бессарабії до складу УРСР ” від 02 серпня 1940 р. З липня 1941 р. 

припинив свою діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією області 

німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. Діяв як 

орган правосуддя, а також здійснював безпосередній нагляд за діяльністю 

підвідомчих йому народних судів. Указом Президії Верховної Ради СРСР 

від 4 серпня 1956 р., в зв’язку з ліквідацією управління Міністерства 

юстиції обласному суду надано право керівництва та контролю за 

діяльністю  адвокатури. 

4. 3426/177 справ 

5. 1944–1985 рр. 

6. 2009 р. 

7. Вказівки Міністерства юстиції УРСР та обласного суду. Доповідні записки 

та інформації для Верховного Суду УРСР, обкому КПУ, облвиконкому. 

Статистичні звіти про роботу районних та обласного судів. Акти перевірки 

роботи обласних судів. 

8. Українська, російська мова. 

 

372. 1. Р-64 

2. Чернівецький обласний відділ шосейних доріг Управління шосейних 

доріг Міністерства автотранспорту УРСР, м. Чернівці Чернівецької 

області  

3. Створено у жовтні 1947р. До функцій відділу входило будівництво, ремонт 

і утримання в належному стані шляхів республіканського і обласного 

значення. Ліквідовано у грудні 1954 р.  

4. 78/4 справи 

5. 1952–1954 рр.  

6. 2009 р. 

7. Акти перевіряння спецчастини відділу та прийому-передавання секретних 

документів.  

8. Українська, російська мова. 

 

373. 1. Р-72 

2. Виконком Чернівецької міської Ради народних депутатів, м. Чернівці 

Чернівецької області  



3. На підставі ноти Уряду СРСР від 26 червня 1940 р. "Про повернення 

Бессарабії та передачу Північної Буковини Радянському союзу" та Закону 

СРСР від 02 серпня 1940 р."Про включення Північної частини Буковини і 

Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії до складу 

УРСР", Чернівецький повіт був включений до складу УРСР і почала свою 

роботу Чернівецька міська рада депутатів трудящих, перше засідання якої 

відбулося 16 липня 1940 р. З липня 1941 р по березень 1944 р. тимчасово 

припинив свою діяльність в зв’язку з окупацією області німецько-

румунськими військами і відновив свою роботу в квітні 1944 р. Здійснював 

керівництво  культуро-освітньою діяльністю, господарським будівництвом 

на території міста. Мав підвідомчі відділи та управління.  

4. 2172/365 справ 

5. 1940–1941, 1944–1991 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови Ради Народних Комісарів СРСР, Ради Міністрів СРСР та УРСР. 

Рішення та постанови облвиконкому, міськвиконкому, обкому та міському 

КПУ. Переліки націоналізованих домоволодінь.  Довідки про економічний 

стан міста. Документи техніко-економічних обстежень міста, цивільної 

обороні, про роботу органів міліції, про виділення земельних ділянок. 

Плани і звіти по протиповітряній та цивільній обороні м. Чернівці. 

Технічні звіти стосовно встановлення кордонів землеволодіння 

підприємств, організацій, товариств. Плани проектування та реконструкції 

м. Чернівці. Відомості, звіти та списки репатрійованих громадян.  Списки 

осіб, позбавлених виборчих прав. 

8. Українська, російська мова. 

 

374. 1. Р-74 

2. Виконавчий комітет Сталінської районної Ради депутатів трудящих 

міста Чернівці Чернівецької області  

3. Створено згідно постанови виконавчого  комітету Чернівецької обласної 

Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як   Сталінська районна 

Рада міста Чернівці Чернівецької області. З липня 1941 р. припинила свою 

діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-

румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновила її. З 1947 р. – 

виконавчий комітет Сталінської районної Ради депутатів трудящих. На 

підставі Указу Президії Верховної Ради України від 11 серпня 1948 р. 

«Про скасування районного поділу в м. Чернівці Чернівецької області» був 

ліквідований Сталінський район, та одночасно припинив свою діяльність 

райвиконком,  і відновив її у відповідності до Указу Президії Верховної 



Ради УРСР від 5 травня 1952 р. «Про утворення в м. Чернівці Чернівецької 

області Ленінського, Шевченківського і Сталінського районів». 

Здійснював керівництво господарським і соціально-культурним 

будівництвом. У відповідності  до Указу Президії Верховної  Ради УРСР 

від 21 січня 1959 р. «Про ліквідацію в м. Чернівці Чернівецької області 

Ленінського, Шевченківського і Сталінського районів» Сталінський район 

був ліквідований, одночасно виконком Сталінської районної Ради 

депутатів трудящих припинив свою роботу.   

4. 327/3 справи 

5. 1945, 1947, 1953 рр.  

6. 2009 р. 

7. Постанови і рішення облвиконкому і обкому КПУ. 

8. Українська, російська мова. 

 

375. 1. Р-76 

2. Чернівецька міська планова комісія Чернівецького міськвиконкому, 

м. Чернівці Чернівецької області  

3. Створено в серпні 1940 р. і функціонувала до липня 1941 року. У зв’язку із 

тимчасовою окупацією Чернівецької області німецько-румунськими 

військами припинила свою діяльність і відновила в квітні 1944 р. Діяла на 

правах відділу Чернівецької міської Ради депутатів трудящих. 

Підпорядковувалась Міськвиконкому і Обласній плановій комісії. 

Здійснювала методичне керівництво роботою відділів виконкому, 

підприємств, установ та закладів із складання перспективних планів 

розвитку народного господарства, здійснювала облік виконання державних 

планів розвитку промисловості, культури та науки в цілому по місту, 

адміністративному району та окремим галузям господарства, 

організовувала і здійснювала  систематичну перевірку виконання 

народногосподарських планів підприємствами м. Чернівці, надавала 

місцевим органам влади дані про хід виконання державних планів про 

наявність та використання резервів для виконання та перевиконання 

планів. 

4. 483/4 справи 

5. 1941 р. 

6. 2009 р. 

7. Листування з облвиконкомом, міськвиконкомом, військкомом та 

облпланом про резерв робочої сили та виконання мобілізаційних нарядів 

на автомобільних вантажівок. Акти прийому секретних справ. 

8. Українська, російська мова. 



 

376. 1. Р-78 

2. Чернівецький міський відділ харчової торгівлі  Чернівецького 

обласного управління торгівлі, м. Чернівці Чернівецької області  

3. – 

4. 84/55 справ 

5. 1941, 1944–1965 рр.  

6. 2009 р. 

7. Постанови і рішення облвиконкому та міськвиконкому з питань торгівлі. 

Накази відділу з питань забезпечення населення продуктами, створення 

запасів промислових та продовольчих товарів, протиповітряної та 

цивільної оборони. Річні звіти з протиповітряної та цивільної оборони. 

8. Українська, російська мова. 

 

377. 1. Р-82  

2. Чернівецький державний університет, м. Чернівці Чернівецької 

області  

3. Створений постановою Ради народних комісарів від 13 серпня 1940 р. на 

базі діючого з 1875 року Чернівецького університету. У зв’язку із 

тимчасовою окупацією Чернівецької області німецько-румунськими 

військами припинив свою діяльність і відновив її з жовтня 1944 р. на 

підставі постанови Ради народних комісарів від 22 червня 1944 р. № 632.  

4. 3217/169 справ 

5. 1946–1980 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази, вказівки, рішення, інструкції колегій Міністерства освіти СРСР та 

УРСР з питань роботи університету. Накази по університету. Плани та 

звіти з науково-дослідницької роботи університету. Документи (звіти, 

акти, відомості) з питань організації та проведення військового навчання 

студентів.  

8. Українська, російська мова. 

 

378. 1. Р-88 

2. Чернівецьке виробниче об’єднання водопровідно-каналізаційного 

господарства міськкомунгоспу, м. Чернівці Чернівецької області  

3. Створено  1940 р. З липня 1941 р. припинило свою діяльність у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, а з 

квітня 1944 р. поновило її. Підпорядковувалось  міському і обласному 

відділам комунального господарства.  Функції: постачання населення, 



комерційних, державних і кооперативних установ міста водою і 

забезпечення обслуговування каналізаційних мереж по місту.  

4. 445/62 справи 

5. 1944–1970 рр. 

6. 2009 р. 

7. Рішення, розпорядження, накази Міністерства комунального господарства, 

облвиконкому, управління Чернівецького водоканалу стосовно роботи 

водоканалу та протиповітряної оборони. Звіти про виконання 

протиповітряних заходів службою водопостачання м. Чернівці. 

8. Українська, російська мова. 

 

379. 1. Р-133  

2. Державний еврейський театр  УРСР  ім. Шолом  Алейхема  м. 

Чернівці  Комітету у справах мистецтв при Раді Міністрів УРСР 

3. Створений у вересні 1925 р. в м. Харкові згідно постанови Ради народних 

комісарів УРСР. В 1934 році театр переведений в м. Київ. Після 

возз’єднання Північної Буковини з УРСР, театр згідно рішення комітету в 

справах мистецтв було переведено в м. Чернівці. В 1945 ріці постановою 

РМ УССР в зв’язку з 20-річчам йому надано ім’я  класика єврейської 

літератури Шолом Алейхема. Ліквідований  на підставі постанови Ради 

Міністрів УРСР та наказу комітету в справах мистецтв при Раді Міністрів 

УРСР 1950 року.  

4. 298/8 справ 

5. 1945–1950 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази Комітету у справах мистецтв при Раді Міністрів УРСР стосовно 

виконання закону про демобілізації, обліку військовозобов’язаних, 

політичного контролю за книжним фондом бібліотеки театру. 

Характеристики на офіцерів запасу  Державного єврейського театру  УРСР  

ім. Шолома  Алейхема.   

8. Українська, російська мова. 

 

380. 1. Р-135  

2. Старший інспектор Головного управління у справах промислової та 

споживчої кооперації при РМ СРСР по  Чернівецькій області,   м. 

Чернівці Чернівецької області  

3. Створено 12 березня 1947 року відповідно до телеграми Головного 

управління кооперації від 09 березня 1947 року (підтверджено наказом від 

12 квітня 1947 року № 240). Припинив свою діяльність 31 липня 1950 року 



на підставі наказу начальника Головного управління у справах 

промислової та споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР від 17 

липня 1950 року. Був створений для контролю за діяльністю споживчої та 

промислової  кооперації Чернівецької області.  

4. 149/15 справ 

5. 1947–1949 рр.  

6. 2009 р. 

7. Накази  Головного управління. Листування з управлінням міліції стосовно 

оформлення перепустків. 

8. Українська, російська мова. 

 

381. 1. Р-268 

2. Чернівецька обласна контора Українського торгівельного 

плодоовочевого тресту “Укрторгплодоовочтрест”, м. Чернівці 

Чернівецької області       

3. Створено  у червні 1940 р.  З липня 1941 р. припинила свою діяльність у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, 

а з квітня 1944 р. поновила її.  Припинила діяльність 30 червні 1952 р., її 

функції передано Чернівецькій облспоживспілці. 

4. 132/7 справ 

5. 1947–1952  рр.  

6. 2009 р. 

7. Рішення та постанови облвиконкому з питань торгівлі. Вказівки про 

ліквідацію спецчастини контори.  

8. Українська, російська мова. 

 

382. 1. Р-303 

2. Чернівецька міжобласна контракційно-заготівельна контора 

Головного управління з вирощування каучуку “Головрос-каучук” 

Міністерства хімічної промисловості СРСР, м. Чернівці Чернівецької 

області   

3. Створено 1951 р.,  відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 19 

січня 1951 р., та рішення виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради 

депутатів трудящих. Підпорядковувалася Українській республіканській 

контрактаційній заготівельній конторі „Головрос-каучук” Головного 

управління промисловості російського каучуку і Міністерства хімічної 

промисловості СРСР. До функцій міжобласної контори входило: 

керівництво заготівельними пунктами та заготівельними конторами 

Чернівецької та Станіславської області.  



4. 145/61 справа 

5. 1951–1953 рр.  

6. 2009 р. 

7. Плани контрактації насіння та збору коренів кок-сагизу. Звіти про 

заготовки  кок-сагизу. 

8. Українська, російська мова. 

 

383. 1. Р-458 

2. Глубоцький районний військовий комісаріат Чернівецького обласного 

військового комісаріату, с. Глубока Чернівецької області   

3. Створено 1940 р.  одночасно з утворенням району. З липня 1941 р. 

припинив свою діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією області 

німецько-румунськими військами, а 1944 р. поновив її. Припинив свою 

діяльність  у грудні 1962 р. у зв’язку із зміною адміністративно-

територіального поділу, і відновив свою діяльність у січні 1965 р. Відав 

питаннями обліку й призову військовозобов’язаних, загального 

військового навчання. 

4. 1/1 справа 

5. 1940 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази та директиви Чернівецького обласного військкомату. 

8. Українська, російська мова. 

 

384. 1. Р-621  

2. Уповноважений Ради у справах Російської православної церкви при 

Раді Міністрів СРСР по Чернівецький області, м. Чернівці 

Чернівецької області  

3. Cтворено в грудні 1944 р. для здійснення контролю за дотриманням 

законів та постанов Уряду  СРСР щодо православної церкви, інформування 

керівних органів про становище православної церкви та її діяльність на 

місцях, ведення загального обліку церков та реєстрації релігійних громад. 

Підпорядкований Раді в справах руської православної церкви при Раді 

Міністрів СРСР. Припинив діяльність в грудні 1965 р.  

4. 73/5 справ 

5. 1944, 1946–1949 рр.  

6. 2009 р. 

7. Вказівки, інструкції, листи Ради у справах Російської православної церкви 

при Раді Міністрів СРСР та УРСР про діяльність православної церкви 



області, стан православних монастирів. Звіти і доповіді про роботу 

Уповноваженого  Ради у справах російської православної церкви. 

8. Українська, російська мова. 

 

385. 1. Р-623 

2. Уповноважений Ради у справах релігій  при Раді Міністрів УРСР по 

Чернівецький області, м. Чернівці Чернівецької області  

3. Створено в березні 1945 р., як Уповноважений у справах релігійних 

культів при Раді Міністрів СРСР для здійснення контролю за проведенням 

в життя законодавства про культи органами влади, релігійними 

об’єднаннями громадян; розгляду питань з діяльності релігійних 

об’єднань. Підпорядковувався Раді в справах релігійних культів при Раді 

Міністрів СРСР, а після реорганізації в грудні 1965 р. Ради в справах 

релігій при Раді Міністрів УРСР.  

4. 419/97 справ 

5. 1945–1976 рр.  

6. 2009 р. 

7. Документи (директивні вказівки, звіти, інформації) про діяльність церкви 

та духовенства області.  Плани роботи і звіти уповноваженої Ради у 

справах релігій. 

8. Українська, російська мова. 

 

386. 1. Р-627 

2. Виконавчий комітет Чернівецької районної Ради депутатів трудящих, 

м. Чернівці Чернівецької області   

3. Створено  згідно Указу Президії Верховної Ради УРСР від 12 листопада 

1940 р. “Щодо ліквідації повітів і утворення районів у Чернівецький 

області”. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з тимчасовою 

окупацією області німецько-румунськими військами, а 1944 р. поновив її. 

Виконком був розпорядчим та виконавчим органом радянської влади на 

території району. Підпорядковувався Чернівецькому облвиконкому. З 1947 

р. – виконавчий комітет Чернівецької районної Ради депутатів трудящих. 

Здійснював керівництво господарським і соціально-культуним 

будівництвом. На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 

грудня 1962 р. ”Про укрупнення сільських районів Української РСР” 

Чернівецький район був ліквідований, райвиконком припинили свою 

діяльність. 

4. 479/20 справ 

5. 1949–1962 рр. 



6. 2009 р. 

7. Рішення та постанови облвиконкому та обкому КПУ. Листування з 

облвиконкомом про роботу комітету. 

8. Українська, російська мова. 

 

387. 1. Р-628 

2. Чернівецький міжрайонний заготівельний контракційний пункт 

Головного управління з вирощування каучуку, м. Чернівці 

Чернівецької області  

3. Створено  1949 р. Підпорядковувалася Українській республіканській 

контрактаційній заготівельній конторі „Головроскаучук” Головного 

управління промисловості російського каучуку і Міністерства хімічної 

промисловості СРСР. Функції: керівництво заготівельними пунктами та 

заготівельними конторами Чернівецької та Станіславської області.  

4. 4/4  справи  

5. 1949–1951 рр. 

6. 2009 р. 

7. Плани, звіти, інформації про контрактації та заготовки насіння коксагизу. 

8. Українська, російська мова. 

 

388. 1. Р-633 

2. Виконавчий комітет Вашківецької районної Ради депутатів трудящих, 

м. Вашківці Вашківецького району Чернівецької області 

3. Див. Р-627 

4. 741/5 справ 

5. 1956–1960 рр. 

6. 2009 р. 

7. Рішення облвиконкому та райвиконкому. Рішення таємних засідань 

райвиконкому.Інформації про святкування релігійних свят у районі. 

Списки громадян  без прав громадянства.  

8. Українська, російська мова. 

 

389. 1. Р-685 

2. Виконавчий комітет Хотинської районної  Ради депутатів трудящих,  

м. Хотин Хотинського району Чернівецької області  

3. Створено згідно постанови виконавчого  комітету Чернівецької обласної 

Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як Хотинський  

районний виконавчий комітет м. Хотин Хотинського  району Чернівецької 

області. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з тимчасовою 



окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. 

відновив її. З 1947 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів 

трудящих.  На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 

1962 р. ”Про укрупнення сільських районів Української РСР” Хотинський 

район був ліквідований, райвиконком припинив свою діяльність. У 

відповідності до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 04 січня 1965 р. 

«Про внесення змін в адміністративне районування Української РСР» був  

відновлений Хотинський район та відновив свою діяльність райвиконком. 

З 1977 р. – виконавчий комітет Хотинської районної Ради  народних 

депутатів. Здійснював керівництво господарським і соціально-культурним 

будівництвом. 

4. 1059/54 справи 

5. 1944–1984 рр  

6. 2009 р. 

7. Постанови та рішення обкому КПУ та облвиконкому. Рішення та 

протоколи засідань райвиконкому. Документи оцінки збитків, заподіяних 

під час Великої Вітчизняної війни. Відомості про репатрійованих 

громадян. 

8. Українська, російська мова. 

 

390. 1. Р-688 

2. Фінансовий відділ Чернівецького міського виконавчого комітету Ради 

депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області  

3. Створено 25 липня 1940 року. Припинив свою діяльність в липні 1941 р. в 

зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами 

і відновив її в квітні 1944 року. Підпорядковувався облвиконкому та 

міськвиконкому. Формував бюджет м. Чернівці, здійснював контроль за 

діяльністю кредитних установ, перевіряв виконання кошторисів міськими 

організаціями. 

4. 1891/13 справ 

5. 1940–1941, 1959–1961 рр. 

6. 2009 р. 

7. Документи спеціальної частини фінансового відділу (накази, листування, 

акти, звіти, інформації). 

8. Українська, російська мова. 

 

391. 1. Р-711 



2. Чернівецький міський відділ комунального господарства виконавчого 

комітету Чернівецької міської Ради депутатів трудящих, м. Чернівці 

Чернівецької області   

3. Створено  1940 р. Припинив свою діяльність в липні 1941 р. в зв’язку з 

тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами і 

відновив її в квітні 1944 року. Підпорядковувався виконавчому комітету 

Чернівецької міської Ради депутатів трудящих і обласному відділу 

комунального господарства. Відділ здійснював керівництво комунальними 

підприємствами міста, дбає про міське будівництво, комунальний 

благоустрій міста.  

4. 532/24 справи 

5. 1940–1941, 1950–1953, 1959 рр. 

6. 2009 р. 

7. Вказівки Наркомату оборони СРСР. Витяги з протоколів засідань 

міськвиконкому з питань оборонного будівництва. Плани і звіти про 

будівництво об’єктів ПВО. Листування з військкоматами з питань спец 

обліку та броні службовців. 

8. Українська, російська мова. 

 

392. 1. Р-712 

2. Чернівецький міський відділ охорони здоров’я виконавчого комітету  

Ради  депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області  

3. Створено  1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з 

окупацією області німецько-румунськими військами, а з 22 серпня 1944 р. 

поновив її. Підпорядковувався Чернівецькому обласному відділу охорони 

здоров’я та виконавчому комітету міської Ради депутатів трудящих. 

Керував діяльністю лікувальних, оздоровчих та інших медичних установ 

міста Чернівці, здійснював контроль за їх роботою.   

4. 1716/21 справа  

5. 1940–1941, 1944, 1946, 1948, 1953–1959 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази, плани, звіти та відомості про роботу медичної служби 

протиповітряної оборони м. Чернівці. 

8. Українська, російська мова. 

 

393. 1. Р-713 

2. Чернівецький міський відділ народної освіти виконавчого комітету 

міської Ради депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області 



3.  Утворено в липні 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у 

зв’язку з окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 

1944 р. поновив її. Підпорядковувався Чернівецькому обласному відділу 

народної освіти та виконавчому комітету міської Ради депутатів трудящих. 

Керував та контролював роботу районних відділів народної освіти 

загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних закладів, інтернатів, 

педагогічних рад, методичних нарад, предметних комісій. 

4. 846/10 справ 

5. 1941, 1959–1961 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази та розпорядження Чернівецького обласного та міського відділів 

народної освіти. Плани та відомості про складання мобілізаційних заходів.  

8. Українська, російська мова. 

 

394. 1. Р-714 

2. Чернівецька міжрайонна база обласної Спілки споживчої кооперації, 

м. Чернівці Чернівецької  області 

3. – 

4. 6/6 справ 

5. 1940–1941 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанова Чернівецької обласної комісії по бронюванню. Директивні 

вказівки облспоживспілки з питань розробки мобілізаційного плану. 

Список працівників бази.  

8.  Українська, російська мова. 

 

395. 1. Р-715 

2. Виконавчий комітет Путильської районної Ради депутатів трудящих, 

м. Путила Чернівецької області 

3. Створено згідно постанови виконавчого  комітету Чернівецької обласної 

Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як   Путильський 

районний виконавчий комітет м. Путила Путильського району 

Чернівецької області. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з 

окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. 

поновив її. З 1947 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів 

трудящих. На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 

1962 р. ”Про укрупнення сільських районів Української РСР” Путильський  

район був ліквідований, райвиконком припинив свою діяльність. У 

відповідності до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 р. 



«Про внесення змін в адміністративне районування Української РСР» був  

відновлений Путильський район та відновив свою діяльність райвиконком. 

З 1977 р. – виконавчий комітет районної Ради народних депутатів. 

Зздійснював керівництво господарським і соціально-культурним 

будівництвом. 

4. 983/27 справ 

5. 1940─1941, 1944─1962 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови Чернівецького облвиконкому та листування з питань 

затвердження та виконання мобілізаційного плану; обліку та збору 

трофейної зброї; про репатріацію громадян з-за кордону. Списки 

переселенців. 

8. Українська, російська мова. 

 

396. 1. Р-716 

2. Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Ради депутатів 

трудящих Сталінського району,  м. Чернівці Чернівецької  області 

3.  Створено  у серпні 1944 р. Підпорядкований  Чернівецькому міському 

відділу соціального забезпечення. Ліквідований відповідно до Указу 

Президії Верховної Ради УРСР від 11 серпня 1948 р. Поновив свою 

діяльність відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 5 травня 

1952 р. Здійснював  призначення і виплату пенсій, забезпечував грошову 

допомогу багатодітним та одиноким матерям. 

4. 5/3 справи 

5. 1940─1941 рр. 

6. 2009 р. 

7. Інструкція та листування з Чернівецьким обласним відділом соціального 

забезпечення з питань розробки нового мобілізаційного плану. 

Мобілізаційні плани. 

8.  Українська, російська мова. 

 

397. 1. Р-717 

2. Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Чернівецької 

міської Ради депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької  області 

3. Створено 5 серпня 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, 

а з 22 серпня 1944 р. поновив її. Підпорядкований відділу соціального 

забезпечення виконавчого комітету Чернівецької області Ради депутатів 

трудящих. Здійснював  призначення і виплату пенсій громадян за віком, 



ветеранів праці, інвалідів, учасників Другої Світової війни, родин загиблих 

військовослужбовців;  забезпечував грошову допомогу багатодітним та 

одиноким матерям; розглядав скарги та заяви пенсіонерів. Здійснював 

керівництво та контроль за діяльністю районних відділів соціального 

забезпечення м. Чернівці. 

4. 167/1 справа 

5. 1941 р. 

6. 2009 р. 

7. Листування з Чернівецьким міськвиконкомом з питань бронювання 

військовозобов’язаних. 

8. Українська, російська мова. 

 

398. 1. Р-718 

2. Чернівецька обласна контора ветеринарно-зоотехнічного постачання 

Української контори ветеринарно-зоотехнічного постачання, м. 

Чернівці Чернівецької  області 

3. Створено 1940 р., як Чернівецька обласна філія Української 

республіканської контори ветеринарно-зоотехнічного постачання та 

торгівлі. З липня 1941 р. припинила свою діяльність у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, а з  

серпня 1944 р. поновила її. Забезпечувала ветеринарно-зоотехнічними 

товарами зооветдільниці та пункти, лікувальні та науково-дослідницькі 

установи, учбові заклади, лабораторії, радгоспи та всі установи системи 

народного господарства УРСР, громадян, що проживали на території 

Чернівецької області. 

4. 1/1 справа 

5. 1941 р. 

6. 2009 р. 

7. Накази, вказівки та листування з питань обліку особового складу. 

8. Українська, російська мова. 

 

399. 1. Р-719 

2. Виконавчий комітет Глибоцької  районної Ради депутатів трудящих, 

смт Глибока Глибоцького району Чернівецької області Чернівецької  

області 

3. Створено згідно постанови виконавчого  комітету Чернівецької обласної 

Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р., як Глибоцький 

районний виконавчий комітет м. Глибока Глибоцького району 

Чернівецької області. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з 



окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. 

поновив її. З 1947 р. – виконавчий комітет Глибоцької районної Ради 

депутатів трудящих; з 1977 р. – виконавчий комітет Глибоцької районної 

Ради  народних депутатів. Здійснював керівництво господарським і 

соціально-культуним будівництвом. 

4. 1257/104 справи 

5. 1940─1941, 1944─1965рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови, рішення та розпорядження обкому КПУ та облвиконкому. 

Рішення райвиконкому. Протоколи вручення державних нагород. 

Протоколи та довідки про нагородження багатодітних матерів. Листування 

з питань переселення жителів району. Державний план становлення та 

розвитку народного господарства району. Звіти про виконання кошторису 

видатків по господарському та комунальному обслуговуванню місцевих 

органів Міністерства оборони. Відомості: про економічний стан району; 

про кількість господарств по селах району; про кількість народжень, 

шлюбів та смертей; про відзначення релігійних свят в Глибоцькому районі.  

Списки: переселенців(1941 р.); радянських громадян, що були вивезені до 

Німеччини (1941─1944 рр.);  що повернулися з Німеччини; кулацьких 

господарств району. Документи про фінансування оборонних заходів у 

районі. 

8.  Українська, російська мова. 

 

400. 1. Р-725 

2. Чернівецьке виробниче об’єднання будівельних матеріалів 

Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Чернівці 

Чернівецької  області 

3. Створено 1944 р., відповідно до наказу Міністерства     промисловості 

будівельних матеріалів УРСР. До складу входили наступні підприємства: 

цегельно-черепичний завод № 1, цегельний завод № 3, кахельна фабрика, 

Скитський  гіпсовий завод, Мамалижський гіпсовий завод, толевий завод, 

Чернівецький завод будматеріалів. Об'єднання виробляло цеглу, черепицю, 

кахель, гіпс, вапно, блоки  з натурального каміння. Ліквідовано  20 травня 

1962 р. відповідно до Постанови Бюро Обкому КП України та виконавчого 

комітету Чернівецької обласної ради депутатів трудящих від 11 травня 

1962 р. № 24. Відповідно до наказу Управління Подільського раднаргоспу  

від 10  травня 1963 р. розпочав роботу Чернівецький трест будівельних 

матеріалів, який був підпорядкований Управлінню промисловості 

будівельних матеріалів  Подільського раднаргоспу. До складу 



Чернівецького тресту входили наступні підприємства: Чернівецький 

цегельний завод № 1,  Чернівецький цегельний завод № 2,  Чернівецький 

завод будівельних матеріалів, Чернівецький керамічний завод, 

Кострижівський комбінат будівельних матеріалів, Сторожинецьке 

заводоуправління, Мамалижське заводоуправління, Кельменецький завод 

будівельних матеріалів. Всі підприємства знаходилися на господарському 

розрахунку та мали самостійний баланс. Відповідно до наказу 

Міністерства промисловості будівельних матеріалів від 25 грудня 1965 р., 

у зв’язку з ліквідацією Подільського раднаргоспу, Чернівецький трест 

будівельних матеріалів з 01 січня 1968 р. перейшов у безпосереднє 

підпорядкування  Українського Головного управління в’яжучих та 

стінових  матеріалів. 

4. 1343/57 справ 

5. 1944─1974 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази та вказівки Міністерства промисловості будматеріалів УРСР. 

Постанови облвиконкому та бюро обкому КП України про соцзмагання, 

про роботу цегельного заводу, про виконання державного плану. Рішення 

звужених засідань облвиконкому. Накази Чернівецького тресту 

будівельних матеріалів з основної діяльності.  Відомості про облік 

військовозобов’язаних.   

8.  Українська, російська мова. 

 

401. 1. Р-760 

2. Чернівецька міжрайонна державна інспекція з визначення 

врожайності (група північних районів) Головної державної інспекції з 

визначення врожайності при Міністерстві сільського господарства 

УРСР, м. Чернівці Чернівецької  області 

3. Створено 1947 р. Функції установи полягали у визначенні врожайності 

сільськогосподарських культур. Припинала свою діяльність 1954 р. 

4. 215/80 справ 

5. 1947─1954 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази та розпорядження Головної державної інспекції з визначення 

врожайності. Листування з місцевими радянськими органами про стан 

озимих, врожай сільськогосподарських культур, з питань особового 

складу. Звіти та доповідні записки з питань врожайності 

сільськогосподарських культур, розмірів посівних площ. 

8. Українська, російська мова. 



 

402. 1. Р-763 

2. Чернівецький обласний відділ народної освіти виконавчого комітету  

Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих (з жовтня 1977 р. 

народних депутатів), м. Чернівці Чернівецької  області 

3. Створено 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, а з 

квітня 1944 р. відновив її. Керував та контролював роботу міського та 

районних відділів освіти, інституту удосконалення кваліфікації вчителів, 

Чернівецького педагогічного училища, міського та районних 

методкабінетів, дошкільних та позашкільних закладів, дитячих будинків, 

спецшкіл, шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл. 

4. 3741/104 справи 

5. 1944─1975 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови обкому компартії України, Ради Народних Комісарів; накази, 

розпорядження та обіжники Міністерства освіти УРСР; накази 

Чернівецького обласного відділу народної освіти. Листування  з питань 

ліквідації неграмотності та малограмотності; покращення військово-

патріотичного виховання учнів; підвищення загальноосвітнього рівня 

молоді.  

8. Українська, російська мова. 

 

403. 1. Р-764  

2. Чернівецький цукровий комбінат, м. Чернівці Чернівецької  області 

3. Створено 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, а з 

квітня 1944 р. відновив її. Підпорядкований Львівському тресту цукрової 

промисловості м. Чернівці. З 1957 р. підпорядкований Чернівецькому 

цукровому тресту Станіславського Раднаргоспу. З 1962 р. перейменований 

у Чернівецький цукрово-спиртовий комбінат Чернівецького цукрового 

тресту; з 1963 р. - Чернівецький цукрово-спиртовий комбінат 

Тернопільського цукрового тресту; з 1964 р. - Чернівецький цукровий 

комбінат Тернопільського цукрового тресту; з 1966 р. - Чернівецький 

цукровий комбінат Головного управління цукрової промисловості 

Міністерства харчової промисловості УРСР. Займався виробництвом 

цукру. 

4. 1416/87 справ 

5. 1944─1963 рр. 



6. 2009 р. 

7. Рішення та розпорядження  Чернівецького обкому КПУ; накази цукрового 

комбінату з основної діяльності. Відомості про створення та зберігання 

держрезерву цукру. Документи про стан цивільної та протиповітряної  

оборони на комбінаті. Листування з питань виробничої діяльності. 

8.  Українська, російська мова. 

 

404. 1. Р-837 

2. Чернівецьке обласне управління з охорони державної таємниці у пресі 

Чернівецького виконавчого комітету обласної  Ради депутатів 

трудящих (з жовтня 1977 р. народних депутатів), м. Чернівці 

Чернівецької  області 

3. Створено 1944 р. як обласне управління у справах літератури і видавництв  

Чернівецької обласної ради депутатів трудящих. З жовтня 1953 р. – 

управління з охорони воєнної і державної таємниці в пресі Чернівецького 

виконавчого комітету обласної ради депутатів трудящих; з січня 1964 р. – 

управління з охорони державної таємниці в пресі Чернівецького 

виконавчого комітету обласної ради депутатів трудящих. Здійснювало 

функції державної цензури та охорони державної таємниці. 

4. 265/179 справ 

5. 1944─1992 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази та обіжники Головліту СРСР та Головліту УРСР. Накази, 

інформаційні листи керівника управління. Протоколи цензорських нарад. 

Плани роботи управління.  Звіти про роботу управління. 

8.  Українська, російська мова. 

 

405. 1. Р-838 

2. Чернівецька обласна контора з заготівель тваринницької сировини та 

пушини Міністерства заготівель СРСР, м. Чернівці Чернівецької  

області 

3. Створено у серпні 1940 р. З липня 1941 р. припинила свою діяльність у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, 

а з квітня 1944 р. поновила її. Керувала роботою районних та сільських 

контор по заготівлі тваринницької сировини та пушини.  

4. 190/17 справ 

5. 1948─1954 рр. 

6. 2009 р. 



7. Звіти про рух тваринної сировини; про заготівлю, відвантаження та рештки 

вовни та шкіряної сировини. 

8.  Українська, російська мова. 

 

406. 1. Р-937 

2. Чернівецький міжобласний трест хлібопекарної промисловості 

Українського головного управління хлібопекарної промисловості 

«Укрголовхліб», м. Чернівці Чернівецької  області 

3. Створено на підставі наказу народного комісаріату харчової промисловості 

від 17 червня 1944 р. № 169 «Про поновлення діяльності республіканських, 

міжобласних, обласних трестів та контор системи Наркомхарчкому 

УРСР», як Чернівецький державний трест хлібопекарної промисловості 

«Хліботрест». З 1948 р. – Чернівецький державний міжобласний трест 

хлібопекарної промисловості. Функції тресту: організація виробництва та 

збуту продукції хлібопекарної промисловості; керівництво роботою 

підвідомчих підприємств Чернівецької та Станіславської областей. 

Ліквідований 1957 р. 

4. 466/23 справи 

5. 1945–1956 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази з основної діяльності. Листування та звітність з питань обліку 

військовозобов’язаних; поставок продукції воїнським частинам. 

8.  Українська, російська мова. 

 

407. 1. Р-938 

2. Чернівецький державний медичний інститут Міністерства охорони 

здоров’я УРСР, м. Чернівці Чернівецької  області 

3. Створено на підставі постанови РНК УРСР від 20 жовтня   1944 р. № 1360 

„Про поновлення роботи 2-го Київського медичного інституту” та наказу 

народного комісаріату охорони здоров’я УРСР від 3 вересня 1944 р. № 

1858. Підпорядковувався Міністерству охорони здоров’я УРСР. Основні 

завдання інституту: підготовка лікарів, аспірантів і ординаторів, а також 

проведення науково-дослідної роботи.  

4. 4083/98 справ 

5. 1946–1970 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази та рішення колегії Міністерства охорони здоров’я УРСР; накази 

Прикарпатського військового округу з питань роботи військової кафедри. 

Накази медінституту з основної діяльності.  Листування з питань наукової 



праці, авторефератів, наукових кадрів. Доповіді про військову підготовку 

студентів.  

8. Українська, російська мова. 

 

408. 1. Р-949 

2. Чернівецька каблучно-колодочна фабрика обласного управління 

(місцевої) легкої промисловості, м. Чернівці Чернівецької  області 

3. Створено 26 жовтня 1945 р. відповідно до наказу Народного Комісаріату 

легкої  промисловості УРСР від 28 січня 1945 р. № 29. Підпорядкована 

Чернівецькому обллегпрому. Займалася виробництвом взуттєвих колодок 

та підборів. Відповідно до наказу Міністерства промислових товарів 

широкого вжитку від 24 листопаду 1953 р. № 58  підборно-колодкова 

фабрика, як цех, увійшла до складу гумовзуттєвого комбінату.  

4. 138/4 справи 

5. 1952–1953 рр. 

6. 2009 р. 

7. Звіти з обліку та бронюванню військовозобов’язаних. Документи про 

імпортне обладнання. 

8. Українська, російська мова . 

 

409. 1. Р-1010 

2. Чернівецький міський відділ промислової торгівлі виконавчого 

комітету міської Ради депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької  

області 

3. Створено 1944 р. Займався реалізацією продукції місцевої промисловості у 

торговельній мережі. 

4. 64/21 справа 

5. 1947–1962 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази та вказівки Міністерства торгівлі з питань підготовки до 

скасування карткової системи. Накази обласного відділу промислової 

торгівлі, міського відділу промислової торгівлі. Звіти про роботу МПВО. 

8.  Українська, російська мова. 

 

410. 1. Р-1062 

2. Чернівецьке виробниче об’єднання «Трембіта» Чернівецького 

обласного управління легкої промисловості, м. Чернівці Чернівецької  

області 



3. Створено у вересні 1944 року, згідно наказу Чернівецького обласного 

управління легкої промисловості від 14 вересня 1944 року № 30 як 

Чернівецька фабрика масового пошиття  одягу. З листопада 1945 р. до 

жовтня 1946 року мало назву „Чернівецька швейна фабрика”; з жовтня 

1946 року по грудень 1955 року – Чернівецька швейна фабрика № 1; з 

січня 1956 року по вересень 1963 року – Чернівецька державна швейна 

фабрика. На підставі постанови Подільського раднаргоспу від 28 жовтня 

1963 року № 333 фабрика була реорганізована в Чернівецьке виробниче 

швейне об’єднання „Трембіта”.  

4. 836/42 справи 

5. 1952–1964 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази Міністерства легкої промисловості, Станіславського Раднаргоспу 

та управління легкої промисловості. Плани виготовлення речового майна 

держзамовлення. Звіти про виконання плану по військовому замовленню. 

Звіти про наявність та бронювання військовозобов’язаних. 

8. Українська, російська мова. 

 

411. 1. Р-1065 

2. Чернівецьке обласне управління  у справах сільського та колгоспного 

будівництва Головного управління у справах сільського та 

колгоспного будівництва при Раді Міністрів УРСР, м. Чернівці 

Чернівецької  області 

3. Створено 23 червня 1945 р. на підставі постанов РНК УРСР та ЦК КП(б)У 

від 27 квітня 1945 року та Чернівецького облвиконкому та бюро обкому 

КП(б)У № 40\3 від 4 червня 1945 р., як обласне управління у справах 

сільського та колгоспного будівництва.  Підпорядковувалось Головному 

управлінню у справах сільського та колгоспного будівництва при Раді 

Міністрів УРСР та Чернівецького облвиконкому. У відповідності до 

постанови Ради Міністрів УРСР № 1096 від 30 травня 1953 р.  про 

об’єднання Головного управління у справах сільського та колгоспного 

будівництва з Міністерством сільського господарства та заготівель та 

рішенням Чернівецького облвиконкому № 458\20 від 13 червня 1953 р.,  

обласне управління у справах сільського та колгоспного будівництва було 

об’єднано з обласним управлінням сільського господарства та заготівель. 

В його складі було створено управління будівництва. На підставі 

постанови Ради Міністрів УРСР № 2646 від 21 грудня 1953 р. та рішення 

Чернівецького облвиконкому № 1034\43 від 25 грудня 1953 р.  управління 

будівництва було виділено з обласного управління сільського господарства 



та заготівель та переданий в обласне управління з будівництва  в 

колгоспах. Підпорядковувалось Головному  управлінню з будівництва в 

колгоспах при Раді Міністрів УРСР. В 1954 р.  воно увійшло до складу 

Міністерства міського та сільського будівництва, а в 1957 р. до складу 

Міністерства сільського господарства УРСР та Чернівецькому 

облвиконкому. У відповідності до наказу Міністерства сільського 

господарства УРСР № 30 від 10 січня 1959 р. обласне управління з 

будівництва в колгоспах було знову об’єднано з обласним управлінням 

сільського господарства та припинило свою самостійну діяльність. 

Здійснювало керівництво райвідділів сільського та колгоспного 

будівництва та райвідділів з будівництва в колгоспах.  Контролювало та 

керувало будівництвом в колгоспах, машинно-тракторних станціях та 

селах області, займалось його плануванням, надавало технічну допомогу 

колгоспам та колгоспникам в проведенні будівельних робіт, заготівлі та 

виробництві місцевих будівельних матеріалів, забезпечувало технічною 

документацією для будівництва.  

4. 257/11 справ 

5. 1947–1957 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази та розпорядження та вказівки Головного управління у справах 

сільського та колгоспного будівництв при Раді Міністрів УРСР. Рішення та 

постанови облвиконкому та бюро обкому КП України. 

8. Українська, російська мова. 

 

412. 1. Р-1066 

2. Чернівецька обласна Рада кооперації інвалідів Української ради 

кооперації інвалідів, м. Чернівці Чернівецької  області 

3. Створено у серпні 1940 р. З липня 1941 р. припинила свою діяльність у 

зв’язку з окупацією області німецько-румунськими військами, а 1944 р. 

поновила її. Підпорядкована Українській  раді кооперації інвалідів. 

Займалася працевлаштуванням і виробничим навчанням інвалідів війни і 

праці шляхом організації промислових артілей кооперації інвалідів, 

керувала їх діяльністю, здійснювала культурно-виховну роботу серед 

членів артілей. Ліквідовано 1953 р. 

4. 877/11 справ 

5. 1945–1953 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови та рішення Української ради кооперації інвалідів, 

Чернівецького облвиконкому та Чернівецького обкому КП України. 



8. Українська, російська мова. 

 

413. 1. Р-1070 

2. Обласна контора постачання та збуту Чернівецького обласного 

управління місцевої промисловості, м. Чернівці Чернівецької  області 

3. – 

4. 39/1 справа 

5. 1945 р. 

6. 2009 р. 

7. Листування з обласними організаціями з питань постачання. 

8. Українська, російська мова . 

 

414. 1. Р-1073 

2. Військовий комісаріат Шевченківського району м. Чернівці 

Чернівецької області  

3. Створено 1940 р.  одночасно з утворенням району. З липня 1941 р. 

припинив свою діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією області 

німецько-румунськими військами, а 1944 р. поновив її. Припинив свою 

діяльність  у серпні 1948 р. у зв’язку із зміною адміністративного поділу м. 

Чернівці, і відновив свою діяльність у травні 1952 р. У відповідності  до 

Указу Президії Верховної  Ради УРСР від 21 січня 1959 р. «Про ліквідацію 

в м. Чернівці Чернівецької області Ленінського, Шевченківського і 

Сталінського районів» був ліквідований Шевченківський район, разом з 

ним припинив свою діяльність Військовий комісаріат Шевченківського 

району.   

4. 6/5 справ 

5. 1940–1941 рр. 

6. 2009 р. 

7. Військово-економічна довідка по Шевченківському району м. Чернівці.  

Листування з Чернівецьким райвідділом НКВС про допуск до 

мобілізаційної роботи. Списки: особового складу апарату збірного пункту 

Шевченківського райвоєнкомату; військовозобов’язаних запасу.  

8. Українська, російська мова 

 

415. 1. Р-1074 

2. Чернівецький обласний військовий комісаріат, м. Чернівці 

Чернівецької  області 

3. Створено 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з 

тимчасовою  окупацією області німецько-румунськими військами, а 1944 



р. поновив її. Керує діяльністю призовних пунктів, районних, міських 

військкоматів, контролює їх роботу, організовує продовольче постачання 

територіальних військових частин, здійснює загальне навчання населення 

військовій справі та облік допризовників. 

4. 1/1 справа 

5. 1941 р. 

6. 2009 р. 

7. Список середнього та старшого начального складу запасу.  

8. Українська, російська мова. 

 

416. 1. Р-1075 

2. Заставнівський районний військовий комісаріат Чернівецької області, 

м. Заставна Чернівецької  області 

3. Створено 1940 р.  одночасно з утворенням району. З липня 1941 р. 

припинив свою діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією області 

німецько-румунськими військами, а 1944 р. поновив її. Припинив свою 

діяльність  у грудні 1962 р. у зв’язку із зміною адміністративно-

територіального поділу, і відновив свою діяльність у січні 1965 р. Відав 

питаннями обліку й призову військовозобов’язаних, загального 

військового навчання. 

4. 1/1 справа 

5. 1940 р. 

6. 2009 р. 

7. Книга обліку військовослужбовців, які знаходяться на обліку. 

8. Українська, російська мова. 

 

417. 1. Р-1076 

2. Сторожинецький міський військовий комісаріат, м. Сторожинець 

Чернівецької області 

3. Створено 1940 р.  одночасно з утворенням району. З липня 1941 р. 

припинив свою діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією області 

німецько-румунськими військами, а 1944 р. поновив її. Відав питаннями 

обліку й призову військовозобов’язаних, загального військового навчання. 

4. 1/1 справа 

5. 1940 р. 

6. 2009 р. 

7. Військово-економічна довідка по Сторожинецькому району. 

8. Українська, російська мова. 

 



418. 1. Р-1077 

2. Садгірський районний військовий комісаріат, м. Садгора 

Чернівецької області 

3. Створено 1940 р.  одночасно з утворенням району. З липня 1941 р. 

припинив свою діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією області 

німецько-румунськими військами, а 1944 р. поновив її. У зв’язку із зміною 

адміністративно-територіального поділу, у грудні 1962 р. припинив свою 

діяльність, у січні 1965 р. поновив її. Відав питаннями обліку й призову 

військовозобов’язаних, загального військового навчання. 

4. 5/5 справ 

5. 1940 р. 

6. 2009 р. 

7. Військово-економічна довідка по Садгірському району. Протоколи 

медкомісій. Списки військовозобов’язаних. Накази з особового складу. 

8. Українська, російська мова. 

 

419. 1. Р-1078 

2. Вашківецький районний військовий комісаріат, м. Вашківці 

Чернівецької області  

3. Створено 1940 р.  одночасно з утворенням району. З липня 1941 р. 

припинив свою діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією області 

німецько-румунськими військами, а 1944 р. поновив її. У зв’язку із зміною 

адміністративно-територіального поділу, у грудні 1962 р. припинив свою 

діяльність. Відав питаннями обліку й призову військовозобов’язаних, 

загального військового навчання. 

4. 1/1 справа 

5. 1941 р. 

6. 2009 р. 

7. Журнал з обліку призовників 1921–1923 років народження. 

8. Українська, російська мова. 

 

420. 1. Р-1079 

2. Хотинський районний військовий комісаріат, м. Хотин Чернівецької 

області 

3. Створено 1940 р.  одночасно з утворенням району. З липня 1941 р. 

припинив свою діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією області 

німецько-румунськими військами, а 1944 р. поновив її. У зв’язку із зміною 

адміністративно-територіального поділу, у грудні 1962 р. припинив свою 



діяльність, у січні 1965 р. поновив її. Відав питаннями обліку й призову 

військовозобов’язаних, загального військового навчання. 

4. 4/4 справи 

5. 1940─1941 рр. 

6. 2009 р. 

7. Військово-економічна довідка по Хотинському району. Листування та 

відомості з питань комплектування особовим складом збірного пункту 

Хотинського райвоєнкомату. 

8.  Українська, російська мова. 

 

421. 1. Р-1082 

2. Чернівецьке обласне виробниче управління будівництва та 

експлуатації автомобільних шляхів виконавчого комітету 

Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих, м. Чернівці 

Чернівецької  області 

3. Створено 1940 р., як Чернівецький обласний дорожній відділ. В 1941 р. 

відділ тимчасово припинив свою діяльність в зв’язку з тимчасовою 

німецько-румунською окупацією області. Поновив її згідно наказу по 

головному дорожньому управлінню при раді Народних Комісарів УРСР 

від 20 квітня 1944 року № 64. Підпорядковувався цьому ж управлінню та 

виконкому обласної Ради  депутатів трудящих. На підставі постанови Ради 

Міністрів УРСР від 23 червня 1953 року № 1224 та наказу Міністерства 

шляхового та транспортного господарства УРСР від 30 червня 1953 року 

було перейменований в Чернівецький обласний відділ шляхового та 

транспортного господарства (облшляхтранс). У відповідності до постанови 

Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1954 року та наказом міністра 

автомобільного транспорту та шосейних доріг від 12 липня 1954 р. 

облшляхтранс було перейменовано в обласне управління автотранспорту 

та шосейних шляхів (облуправтошляхів) з підпорядкуванням Міністерству 

автотранспорту та шосейних шляхів УРСР та виконкому обласної Ради 

депутатів трудящих. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 13 

березня 1963 року № 306 управління було перейменовано в обласне 

управління будівництва та експлуатації шосейних доріг (облдорупр) із 

збереженням підпорядкованості. На підставі постанови Ради Міністрів 

УРСР від 29 липня 1968 року № 384 „Про удосконалення та зміщення 

структури обласних та районних дорожніх органів” та наказу Міністра  

автомобільного транспорту та шосейних шляхів від 12 серпня 1968 року № 

497, Чернівецьке обласне управління будівництва та експлуатації 

шосейних доріг з 1 листопада було переведено на господарський 



розрахунок та перейменовано в Чернівецьке обласне управління 

будівництва та експлуатації автомобільних шляхів. Керувало  

будівництвом та експлуатацією доріг і мостів на загальнодержавних, та 

місцевих шляхів області, організовувало та контролювало діяльність 

шляхово-експлуатаційних дільниць, районних дорожніх відділів, 

проектних бюро та інших підвідомчих організацій. 

4. 1323/43 справи 

5. 1944–1959 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази головного шляхового управління  при Раді Міністрів УРСР. 

Рішення та постанови Чернівецького облвиконкому та заходи щодо 

покращення шляхової мережі прикордонних районів Чернівецької області. 

Листування з Львівським військовим округом та відомості про технічний 

стан шляхів та мостів, графіки та схеми. Список мостів по Чернівецькій 

області. Економічне обґрунтування будівництва залізобетонного мосту 

через річку Прут у м. Новоселиця.   

8.  Українська, російська мова. 

 

422. 1. Р-1132 

2. Виконавчий комітет Герцаївської районної Ради депутатів трудящих, 

м. Герца  Чернівецької області 

3. Створено згідно постанови виконавчого  комітету Чернівецької обласної 

Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як Герцаївський 

районний виконавчий комітет м. Герца Герцаївського району Чернівецької 

області. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з тимчасовою  

окупацією області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. 

поновив її. З 1947 р. – виконавчий комітет районної Ради депутатів 

трудящих.  Здійснював керівництво господарським і соціально-культуним 

будівництвом. На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30 

грудня 1962 р. ”Про укрупнення сільських районів Української РСР” 

Герцаївський район був ліквідований, райвиконком припинив свою 

діяльність.   

4. 411/10 справ 

5. 1961–1962 рр. 

6. 2009 р. 

7. Рішення та постанови КПУ та облвиконкому. Рішення райвиконкому. 

Документи про стан цивільної оборони. Інформації, довідки та звіти про 

святкування релігійних свят в районі. 

8. Українська, російська мова. 



 

423. 1. Р-1237 

2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Сталінської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької  області 

3. Створено у липні 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, 

а з квітня 1944 р. поновив її. Припинив свою діяльність у серпні 1948 р. у 

зв’язку із змінами адміністративно-територіального поділу та поновив 

свою діяльність у травні 1952 р. Підпорядкований виконавчому  комітету  

районної Ради депутатів трудящих  м. Чернівці та Чернівецькому 

обласному фінансовому відділу. Функції: складання районних бюджетів та 

забезпечення їх виконання, керівництво та контроль за діяльністю 

бюджетних та господарських організації та установ по використанню 

коштів, збору податків з підприємств та населення, контроль за 

виконанням фінансової дисципліни.  

4. 228/1 справа 

5. 1940 р. 

6. 2009 р. 

7. Листування з міським воєнкоматом з питань бронювання 

військовозобов’язаних. 

8.  Українська, російська мова. 

 

424. 1. Р-1263 

2. Виконавчий комітет Шевченківської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Чернівці Чернівецької  області 

3. Створено згідно постанови виконавчого  комітету Чернівецької обласної 

Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як   Шевченківська 

районна Рада міста Чернівці Чернівецької області. З липня 1941 р. 

припинила свою діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією області 

німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновила її. З 1947 р. – 

виконавчий комітет Шевченківської районної Ради депутатів трудящих. 

Припинив свою діяльність  на підставі Указу Президії Верховної Ради 

України від 11 серпня 1948 р. «Про скасування районного поділу в м. 

Чернівці Чернівецької області», і відновив свою діяльність у відповідності 

до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 5 травня 1952 р. «Про 

утворення в м. Чернівці Чернівецької області Ленінського, 

Шевченківського і Сталінського районів». Здійснював керівництво 

господарським і соціально-культурним будівництвом. У відповідності  до 

Указу Президії Верховної  Ради УРСР від 21 січня 1959 р. «Про ліквідацію 



в м. Чернівці Чернівецької області Ленінського, Шевченківського і 

Сталінського районів» був ліквідований.   

4. 435/20 справ 

5. 1944–1958 рр. 

6. 2009 р. 

7. Рішення та постанови КПУ та облвиконкому. Постанови та рішення 

Чернівецького міськвиконкому. Звіти про роботу штабу  цивільної 

оборони. Звіти та постанови протиепідемічної комісії. Списки та відомості 

про амністованих громадян. Відомості про стан бомбосховищ району. 

8. Українська, російська мова. 

 

425. 1. Р-1269 

2. Виконавчий комітет Ленінської районної Ради депутатів трудящих, м. 

Чернівці Чернівецької  області 

3. Створено згідно постанови виконавчого  комітету Чернівецької обласної 

Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як  Ленінська районна 

Рада міста Чернівці Чернівецької області. З липня 1941 р. припинила свою 

діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-

румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновила її. З 1947 р. – 

виконавчий комітет Ленінської районної Ради депутатів трудящих. 

Припинив свою діяльність  на підставі Указу Президії Верховної Ради 

України від 11 серпня 1948 р. «Про скасування районного поділу в м. 

Чернівці Чернівецької області», і відновив свою діяльність у відповідності 

до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 5 травня 1952 р. «Про 

утворення в м. Чернівці Чернівецької області Ленінського, 

Шевченківського і Сталінського районів». У відповідності  до Указу 

Президії Верховної  Ради УРСР від 21 січня 1959 р. «Про ліквідацію в м. 

Чернівці Чернівецької області Ленінського, Шевченківського і 

Сталінського районів» був ліквідований. У відповідності до Указу Президії 

Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 р. «Про утворення районів у містах  

Сімферополі, Херсоні та Чернівцях Української РСР» був утворений 

Ленінський район, та відновив свою діяльність райвиконком. З 1977 р. – 

виконавчий комітет Ленінської районної Ради  народних депутатів. 

Здійснював керівництво господарським і соціально-культурним 

будівництвом. 

4. 327/7 справ 

5. 1946–1958 рр. 

6. 2009 р. 



7. Постанови та рішення Чернівецького облвиконкому, горвиконкому, бюро 

обкому КП(б)У. Відомості про стан бомбосховищ в районі. 

8. Українська, російська мова. 

 

426. 1. Р-1323 

2. Українські республіканські курси в м. Чернівці Міністерства 

хлібопродуктів УРСР, м. Чернівці Чернівецької  області 

3. Створено відповідно до розпорядження Ради Народних Комісарів СРСР 

від 12 лютого 1944 р. № 2907-р у м. Києві. Наказом Міністерства 

заготівель  СРСР від 7 травня 1948 р. № 698 Українські республіканські 

курси переведені з м. Києва до м. Чернівці. Підпорядковані відділу 

учбових закладів Міністерства заготівель СРСР. Займалися підготовкою 

керівних працівників заготівельних організацій системи народного 

комісаріату заготівель СРСР та підвищенням їх кваліфікації. 

4. 335/10 справ 

5. 1957–1960 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази та розпорядження Міністерства хлібопродуктів УРСР. Журнал 

вхідної та вихідної документації. Акти прийому-передавання справ 

спецчастини. Картки обліку військовозобов’язаних. 

8.  Українська, російська мова. 

 

427. 1. Р-1335 

2. Виконавчий комітет Заставнівської районної Ради депутатів 

трудящих, м. Заставна Чернівецької області 

3. Створено згідно постанови виконавчого  комітету Чернівецької обласної 

Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як   Заставнівський 

районний виконавчий комітет м. Заставна Заставнівського  району 

Чернівецької області. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, а з 

квітня 1944 р. відновив її. З 1947 р. – виконавчий комітет районної Ради 

депутатів трудящих.  На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 

30 грудня 1962 р. ”Про укрупнення сільських районів Української РСР” 

Заставнівський район був ліквідований, райвиконком припинив свою 

діяльність. У відповідності до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 4 

січня 1965 р. «Про внесення змін в адміністративне районування 

Української РСР» був  відновлений Заставнівський район та відновив свою 

діяльність райвиконком. З 1977 р. – виконавчий комітет Заставнівської 



районної Ради  народних депутатів. Здійснював керівництво 

господарським і соціально-культурним будівництвом. 

4. 849/56 справ 

5. 1944–1960 рр. 

6. 2009 р. 

7. Постанови, рішення та розпорядження обкому КПУ та облвиконкому. 

Рішення райвиконкому. Списки: репатрійованих з Румунії громадян 

Заставнівського району, та відомості про їх працевлаштування; мешканців 

Заставнівського району, що виїхали за кордон та не повернулися; громадян 

Польщі, переселених в Одеську область; осіб без громадянства та 

іноземців, що проживали в Заставнівському районі. Списки та акти 

нагороджених ювілейною медаллю «250 років Ленінграду». 

8.  Українська, російська мова. 

 

428. 1. Р-1757 

2. Виконавчий комітет Кіцманської районної Ради депутатів трудящих, 

м. Кіцмань Чернівецької області 

3. Створено згідно постанови виконавчого  комітету Чернівецької обласної 

Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як   Кіцманський 

районний виконавчий комітет м. Кіцмань Кіцманського району 

Чернівецької області. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, а з 

квітня 1944 р. поновив її. З 1947 р. – виконавчий комітет Кіцманської 

районної Ради депутатів трудящих; з 1977 р. – виконавчий комітет 

Кіцманської районної Ради  народних депутатів. Здійснював керівництво 

господарським і соціально-культуним будівництвом. 

4. 1005/8 справ 

5. 1949 р. 

6. 2009 р. 

7. Постанови, рішення та розпорядження обкому КПУ та облвиконкому. 

Рішення райвиконкому. Плани розвитку сільського господарства. Списки 

кулацьких господарств. 

8. Українська, російська мова. 

 

429. 1. Р-1999 

2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Садгірської районної Ради 

депутатів трудящих, м. Садгора Чернівецької області 

3. Створено у липні 1940 р. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, 



а з квітня 1944 р. поновив її. У зв’язку із зміною адміністративно-

територіального поділу, у грудні 1962 р. припинив свою діяльність, у січні 

1965 р. поновив її. Підпорядкований виконавчому  комітету  районної Ради 

депутатів трудящих  м. Чернівці та Чернівецькому обласному фінансовому 

відділу. Функції: складання районних бюджетів та забезпечення їх 

виконання, керівництво та контроль за діяльністю бюджетних та 

господарських організації та установ по використанню коштів, збору 

податків з підприємств та населення, контроль за виконанням фінансової 

дисципліни.  

4. 274/4 справи 

5. 1959–1962 рр. 

6. 2009 р. 

7. Вказівки облфінвідділу з фінансових питань. Листування з облфінвідділом 

та управлінням внутрішніх справ з фінансових питань. 

8.  Українська, російська мова. 

 

430. 1. Р-2053 

2. Виконавчий комітет Садгірської районної Ради депутатів трудящих, 

м. Садгора Чернівецької області 

3. Створено згідно постанови виконавчого  комітету Чернівецької обласної 

Ради депутатів трудящих від 11 листопада 1940 р. як  Садгірський  

районний виконавчий комітет м. Садгора Садгірського  району 

Чернівецької області. З липня 1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з 

тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, а з 

квітня 1944 р. поновив її. З 1947 р. – виконавчий комітет Садгірської 

районної Ради депутатів трудящих.  На підставі Указу Президії Верховної 

Ради УРСР від 30 грудня 1962 р. ”Про укрупнення сільських районів 

Української РСР” Садгірський район був ліквідований, райвиконком 

припинив свою діяльність. У відповідності до Указу Президії Верховної 

Ради УРСР від 4 січня 1965 р. «Про утворення районів у містах  

Сімферополі, Херсоні та Чернівцях Української РСР» був утворений 

Садгірський район, та відновив свою діяльність райвиконком. З 1977 р. – 

виконавчий комітет Садгірської районної Ради  народних депутатів. 

Здійснював керівництво господарським і соціально-культурним 

будівництвом. 

4. 835/41 справа 

5. 1944–1962 рр. 

6. 2009 р. 



7. Постанови, рішення та розпорядження обкому КПУ та облвиконкому. 

Рішення райвиконкому. Листування з відділами облвиконкому з питань 

релігійних культів; про іноземців, що не мають громадянства; 

обов’язкового навчання населення з протиатомного захисту; про 

репатрійованих та їх працевлаштування. Відомості про висланих 

українських націоналістів. 

8.  Українська, російська мова. 

 

431. 1. Р-2151 

2. Зарожанський цукровий завод Тернопільського цукротресту, с. 

Зарожани Хотинського  району Чернівецької області 

3. Створений у часи входження Буковини до складу Австро-Угорської 

імперії; належав власнику Рафіловичу, потім – Ісманському. Після 

входження Буковини до складу СРСР у 1940 р. націоналізований. З липня 

1941 р. припинив свою діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією 

області німецько-румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. До 

1958 р. підпорядкований Львівському цукротресту Міністерства харчової 

промисловості. З 1958 р. підпорядкований Станіславському раднаргоспу 

Тернопільського цукротресту. Займався виробництвом цукрового піску, 

заготівлею цукрового буряка. 

4. 472/52 справи 

5. 1944–1959 рр. 

6. 2009 р. 

7. Рішення та постанови Чернівецького облвиконкому, обкому КП(б)У. 

Накази: Головного управління цукрової промисловості СРСР, Львівського 

цукротресту, цукрозаводу. Звіти: про держрезерв вугілля та цукру; про 

надходження трофейного народногосподарського майна. 

8. Українська, російська мова . 

 

432. 1. Р- 2168  

2. Чернівецька база Українського відділення всесоюзної контори           

тютюнової торгівлі Міністерства торгівлі СРСР, м. Чернівці 

Чернівецької області  

3. – 

4. 44/44 справи 

5. 1951─1954 рр. 

6. 2009 р. 

7. Накази та директивні вказівки Укртютюнмахортресту Міністерства 

харчової промисловості УРСР. 



8. Українська, російська мова. 

 

433. 1. Р-2169 

2.Чернівецький обласний комітет з фізичної культури та спорту при  

виконавчому комітеті Чернівецької обласної Ради депутатів 

трудящих, м. Чернівці 

3. Створений  1941 р.  на підставі постанови Ради Народних комісарів СРСР 

від 15 серпня 1940 р. для  здійснення керівництва та контролю за 

розвитком фізичної культури і спорту в області. З липня 1941 р. припинив 

свою діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-

румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновив її. Підпорядковувався 

Республіканському комітету  у справах фізкультури і спорту і виконкому 

Чернівецької обласної Ради депутатів трудящих. 

4. 1941 р. 

5. 2009 р. 

6. 1386/1 справа 

7. Особові справи. 

8. Українська, російська мови. 

 

434. 1. Р-2245 

2.Чернівецький спиртовий завод „Первісток-Буковинський” управління 

харчової промисловості Станіславського Раднаргоспу,  м. Чернівці 

Чернівецької області 

3. Розпочав свою роботу 31 червня 1944 р. Підпорядковувався  

Чернівецькому спиртотресту до 1961 р. У зв’язку ліквідацією 

Чернівецького спиртотреста  постановою Станіславського Раднаргоспу від 

10 грудня 1959 р. № 481 з 01 січня 1960 р. перейшов у підпорядкування 

управління харчової промисловості Станіславського Раднаргоспу; 

постановою від 13 серпня 1962 р. № 328 спиртозавод був переданий на 

правах цеху Чернівецькому цукровому комбінату. З 1963 р. 

підпорядковується Подільському Раднаргоспу. На підставі постанови 

Подільського Раднаргоспу  від 31 серпня 1963 р. № 391 на базі 

спиртозаводу „Первісток-Буковинський” було створено головне 

підприємство Чернівецького спиртооб’єднання. Виробляв спирт-сирець та 

ратифікат. Постачав свою продукцію хімічним підприємствам та лікеро - 

горілчаним заводам.  

4. 1950–1962 рр. 

5. 2009 р. 

6. 231/35 справ 



7. Рішення обласного та міського виконкомів. Накази Чернівецького 

спиртотресту. Акти Держконтролю СРСР з перевірки збереженості 

державного резерву. Накази по заводу. Відомості про організацію захисту 

цивільного населення. Річні звіти про наявність спирту. 

8. Українська, російська мови. 

 

435. 1. Р-2260 

2. Чернівецьке обласне управління лісового господарства Міністерства 

лісного господарства УРСР, м. Чернівці Чернівецької області 

3. Створено 1940 р., як Чернівецьке обласне управління  лісоохорони та 

лісонасаджень. Підпорядковувалось безпосередньо комітету лісоохорони 

та лісонасаджень при РНК УРСР. З липня 1941 р. припинило свою 

діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-

румунськими військами, а з квітня 1944 р. поновило її на підставі рішення 

уповноваженого Головлісоохрони при РНК СРСР по УРСР № 67 від 13 

квітня 1944 року. В 1947 році в зв’язку з перетворенням комітету 

лісоохорони та лісонасаджень при РНК УРСР в Міністерство лісового 

господарства УРСР перейменовано в Чернівецьке обласне управління 

лісового господарства. На підставі постанови Ради Міністрів УРСР  № 

1096 від 30 травня 1953 року, рішення Чернівецького облвиконкому 13 

червня 1953 р. № 458\10 від та наказу Чернівецького обласного управління 

сільського господарства та заготівель від 17 червня 1953 № 288 року було 

передано до складу  управління сільського господарства і стало називатися 

управлінням лісового господарства Чернівецького обласного управління 

сільського господарства. Ліквідовано на підставі постанови Ради Міністрів 

УРСР № 1834 від 30 листопада 1959 року з передачею своїх функцій 

тресту „Чернівціліс” Станіславського раднаргоспу.  

4. 1944–1954 рр. 

5. 2009 р. 

6. 496/21 справа 

7. Накази та розпорядження Міністерства лісового господарства УРСР. 

Постанови та рішення облвиконкому і обкому КПУ. Відомості про 

відведення лісосічного фонду земель  для військових потреб. Листування з 

Міністерством лісового господарства УРСР з основних питань роботи. 

8. Українська, російська мови. 

 

436. 1. Р-2261 



2.Чернівецький міжобласний трест спиртової промисловості Управління 

харчової промисловості Станіславської Ради народного господарства, 

м. Чернівці Чернівецької області 

3. Створено відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 13 червня 1944 

р. Підпорядкований Укрголовспирту  Міністерства промисловості 

продовольчих товарів УРСР, безпосередньо - Станіславському спиртовому 

тресту. У 1954 р. Станіславський спиртовий трест ліквідований і всі його 

заводи підпорядковані Чернівецькому спиртовому тресту. У 1957 р. 

створена Станіславська Рада народного господарства. Чернівецький 

спиртовий трест безпосередньо підпорядкований Управлінню харчової 

промисловості Станіславської Раді народного господарства. До складу 

тресту входило  5 лікеро-горілчаних та 24 спиртових заводів Чернівецької, 

Станіславської, Дрогобицької та Закарпатської областей. Функції тресту: 

планово-оперативне та виробничне керівництво підприємствами, контроль 

за їх діяльністю, постачання підприємств сировиною, паливом, 

матеріалами та хімікатами, збут продукції, керівництво з питань праці, 

підготовка кадрів.  

4. 1944–1959 рр. 

5. 2009 р. 

6. 522/25 справ 

7. Накази Міністерства харчової промисловості УРСР, Станіславського 

Раднаргоспу, “Укрзахідголовспирту”. Накази по тресту. Протокол наради 

директорів спиртових заводів (1945). Довідка про готовність спиртової 

промисловості до роботи (1945). 

8. Українська, російська мови. 

 

437. 1. Р-2263 

2. Всесоюзна науково-дослідна станція з раку картоплі Всесоюзного 

науково-дослідного інституту захисту рослин, м. Чернівці 

Чернівецької області 

3.  –  

4. 1940–1941 рр. 

5. 2009 р. 

6. 541/2 справи 

7. Листування про розподіл отруйних хімікатів та про дозвіл на їх 

перевезення залізничним транспортом. Кошторис на утримання апарату 

науково-дослідної станції. Протоколи технічно - виробничих нарад.  

8. Українська, російська мови. 

 



438. 1. Р-2265 

2. Чернівецька обласна рада промислової кооперації Української 

республіканської ради промислової кооперації, м. Чернівці 

Чернівецької області 

3. Створено у серпні 1940 р. З липня 1941 р. припинила свою діяльність у 

зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-румунськими військами, 

а з квітня 1944 р. поновила її.  Відповідно до постанови Ради Міністрів 

УРСР від 25 серпня 1953 р. № 1762 облпромрада  була об’єднана з 

облкоопінрадою та облліспромрадою. До функцій входило керівництво 

діяльністю кооперативних промислових артілей та кооперативних 

промислових артілей інвалідів Чернівецької області. Припинила діяльність 

відповідно до постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 11 жовтня 

1960 р. № 1698. 

4. 1944 – 1960 рр. 

5. 2009 р. 

6. 2407/130 справ 

7. Постанови та рішення Чернівецького обкому КПУ та облвиконкому. 

Протоколи і постанови Президії Чернівецької обласної ради промислової 

кооперації.  Звіти про виконання військових замовлень. Відомості про 

виконання плану. Відомості про наявність промислових підприємств, які 

входять до системи промислової ради Чернівецької області. Звіти про 

численність та рух кадрів. Відомості про організацію та функціонування 

системи цивільної оборони; про стан охорони праці та техніку безпеки. 

Службові та партійні характеристики  працівників. 

8. Українська, російська мови. 

 

439. 1. Р-2266 

2.Чернівецька обласна спілка лісопромислової кооперації Чернівецької 

обласної Ради промислової кооперації, м. Чернівці Чернівецької 

області 

3. Створено на підставі наказу Української спілки лісопромислової 

кооперації від 28 липня 1944 р. № 1-10. Підпорядковувалась облпрофраді 

та Українській лісохімічній деревообробній кооперації 

«Укркоопромлісспілка». Функції: організація та керівництво артілями 

лісопромислової кооперації. Ліквідована 1953 р.  

4. 1944–1953 рр. 

5. 2009 р. 

6. 302/23 справи 



7. Рішення та постанови Чернівецького обкому КПУ та облвиконкому. 

Постанови та розпорядження Спілки лісопромислової кооперації УРСР. 

Відомості про наявність підприємств (1944). Звіти про наявність та рух 

мобілізаційного резерву. Креслення спеціальних інструментів. Технічні 

умови  спеціалізованих виробів. 

8. Українська, російська мови. 

 

440. 1. Р-2271 

2. Чернівецька взуттєва фабрика № 33 Управління шкіряно-взуттєвої 

промисловості УРСР, м. Чернівці Чернівецької області 

3. Створено 1944 р., як Чернівецька взуттєва фабрика № 1. 

Підпорядковувалась  управлінню легкої промисловості виконкому 

Чернівецької обласної ради депутатів трудящих. З 1954 р. реорганізована  

у Чернівецьку взуттєву фабрику № 33 управління шкіряно-взуттєвої 

промисловості УРСР. 

4. 1947–1956 рр. 

5. 2009 р. 

6. 493/3 справи 

7. Документи про перевірку роботи фабрики державним контролем. Акти на 

знищення печаток. Звіти з обліку та бронюванню військовозобов’язаних. 

8. Українська, російська мови. 

 

441. 1. Р-2272 

2. Чернівецька обласна контора Торгівельного банку СРСР, м. Чернівці 

Чернівецької області 

3. Створено 1945 р. Здійснювала фінансування торгівлі і кооперації.  З 

лютого 1954 р. реорганізована на пункт Уповноваженого торгбанку, який 

підпорядковувався Чернівецькій обласній конторі торгбанку.  

Ліквідований  1956 р. з передачею функцій Чернівецькій обласній  конторі 

Державного банку. 

4. 1945–1954 рр. 

5. 2009 р. 

6. 15/15 справ 

7. Плани розвитку господарства області. Плани капітального будівництва. 

Листування з питань розрахунків за трофейне обладнання. Документи  

обліку військовозобов’язаних та бронювання. Титульні списки з 

будівництва бомбосховища артілі “Швейник”. 

8. Українська, російська мови. 

 



442. 1. Р-2299 

2. Чернівецьке виробниче трикотажне об'єднання Міністерства легкової  

промисловості УРСР, м. Чернівці Чернівецької області 

3. Створено 22 липня 1975 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР 

від 27 травня 1975 р. № 268 "Про схему управління легкої промисловості 

УРСР" шляхом реорганізації та перетворення на базі трикотажної фабрики. 

Фабрика створена за часи входження Буковини до складу Румунії у 1923 р. 

з назвою "Тринако" по імені її власників – Трихтер та Нафтализон. 

Припинила діяльність під час тимчасової окупації Буковини у роки Другої 

Світової війни та поновила її у квітні 1944 р. з назвою Чернівецька 

трикотажна фабрика № 1. Функції: виробництво трикотажної білизни, 

верхнього трикотажу, панчішно-шкарпетних виробів. З березня 1944 р. по 

1957 р. фабрика підпорядковувалась "Головтрикотажу" Міністерства 

легкої промисловості УРСР, з 1957 р. по 1962 р.  – управлінню легкої 

промисловості Станіславського Раднаргоспу, з 1962 р. – Управлінню 

легкої промисловості Подільського Раднаргоспу. У зв’язку з ліквідацією   

раднаргоспів  з 1965 р. фабрика передана у ведення Управління 

трикотажної промисловості Міністерства промисловості УРСР. Відповідно 

до наказу Міністерства легкої промисловості від 29 січня 1971 р. № 32 

Чернівецька трикотажна фабрика № 1 і Чернівецька трикотажна фабрика 

№ 3 були об'єднані у Чернівецьку трикотажну фірму. Відповідно до наказу 

Міністерства легкої промисловості УРСР від 11 червня 1975 р. № 147 

Чернівецька трикотажна фірма була перейменована у Чернівецьке 

виробниче трикотажне об’єднання. 

4. 1951–1969 рр. 

5. 2009 р. 

6. 1221/55 справ 

7. Річні плани та звіти про виконання плану виробництва та постачання 

військових замовлень. Звіти про цивільну оборону. Звіти про 

військовозобов’язаних. 

8. Українська, російська мови. 

 

443. 1.Р-2329 

2. Управління культури виконавчого комітету Чернівецької обласної 

Ради депутатів трудящих, м. Чернівці Четрнівецької області 

3. Створене  1953 р. на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 

30.05.1953 № 1102 «Про затвердження структури та штатів відділів 

культури виконкомів обласних і Київської міської Ради депутатів 

трудящих та штатів відділів культури виконкомів міських, районних 



(окружних) Рад депутатів трудящих Чернівецької області» та рішення 

виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради від 10.06.1953 № 453/20 

«Про затвердження структури і штатів обласного управління культури та 

штатів районних відіділів культури Рад депутатів трудящих Чернівецької 

області» як управління культури виконавчого комітету Чернівецької 

обласної Ради депутатів трудящих. Підпорядковувалось Міністерству 

культури УРСР. Здійснювало функції керівництва культурно-

просвітницькими установами, установами культури, видавництвом, 

книжковою торгівлею та учбовими закладами;  контролю та загального 

методичного керівництва за творчістю, виробничою і фінансовою 

діяльністю підвідомчих установ. 

4. 1974–1980 рр. 

5. 2009 р. 

6. 1982/7 справ 

7. Інформації, направлені до Чернівецького обласного комітету компартії 

України про прибуття до Чернівецької області камерного хору Дому 

культури м. Сучава (Румунія); колективу художньої  самодіяльності 

(Румунія); ідейно-виховну роботу серед населення Глибоцького та 

Сторожинецького районів; подальше  підвищення політичної грамотності 

працівників установ культури та мистецтв; заходи  щодо поліпшення 

роботи з керівниками працівників культури та підвищення їх 

відповідальності за збереження соціалістичної власності. Інформації 

направлені до Міністерства культури УРСР про поїздку  самодіяльного 

народного ансамблю танців «Смеречини» Вижницького районного Дому 

культури на міжнародний  фестиваль фольклору народів гірських земель 

та фольклорних студентських колективів.     

8. Українська, російська мови. 

 

444. 1. Р-2337 

2. Виконавчий комітет Вижницької районної Ради депутатів трудящих,  

м. Вижниця Вижницького району Чернівецької області 

3. Створений відповідно до постанови Чернівецького обласного виконавчого 

комітету від 11.11.1940 р. до перших виборів у місцеві органи влади на 

Буковині (21 грудня 1947 р.) та називався районним виконавчим 

комітетом, з 1947 р. – виконавчим комітетом районної ради депутатів 

трудящих, з жовтня 1977 р. – виконавчим комітетом районної ради 

народних депутатів. Був розпорядчим та виконавчим органом Радянської 

влади на території району. Підпорядковувався Чернівецькому 

облвиконкому. У липні 1941 р. припинив діяльність у зв’язку з 



тимчасовою окупацією Чернівецької області  німецько-румунськими 

військами. Поновив свою діяльність у квітні 1944 р. Здійснював 

керівництво народним господарством та культурним будівництвом, 

керував діяльністю підвідомчих установ, організацій і підприємств.   

4. 1944–1959 рр. 

5. 2009 р. 

6. 1562/29 справ 

7. Рішення та постанови Чернівецького обкому КПУ та облвиконкому. 

Рішення та постанови Вижницького райкому КПУ та райвиконкому. 

Протоколи засідань Вижницького райвиконкому. Протоколи засідань 

районної комісії з переселення населення. Характеристика сіл району. 

План розвитку народного господарства області. Документи про 

розміщення репатрійованих громадян.  Документи про призначення пенсій 

родинам загиблих. Листування про повернення майна реабілітованим 

громадянам.  Відомості про працевлаштування громадян, звільнених з під 

варти. Списки радянських громадян, які знаходяться за  кордоном; осіб 

звільнених з в’язниці  м. Чернівців по амністії 1947 року. Документи про 

організацію цивільної оборони. 

8. Українська, російська мови. 

 

445. 1. Р-2344 

2. Чернівецький обласний комітет добровільного товариства сприяння 

армії авіації і флоту, м. Чернівці, його міські та районні організації 

(об’єднаний архівний фонд)  

3. Створено організаційне бюро Союзу товариств друзів оборони авіаційного 

та хімічного будівництва Союзу СРСР у зв’язку з розпорядженням робочо- 

селянського Уряду СРСР від 19 грудня 1940 р.  № 61 у м. Чернівці. У 

зв’язку з організацією Обласної Ради Осавіахіму одночасно створюються 

Районні Ради Осавіахіму. На початку червня 1941 р. діяльність Обласного 

та Районних Осавіахімів була перервана у зв’язку з окупацією краю 

німецько- румунськими військами. Відновила свою роботу  1944 р. До 

складу Обласної Ради Осавіахіму входили такі Районні Ради: Вижницька, 

Вашківецька, Герцаївська,  Глибоцька,  Кельменецька,  Кіцманська, 

Новоселицька, Путивльська, Садгірська, Сокирянська, Сторожинецька, 

Хотинська, Чернівецька сільська, Ленінська, Сталінська та Шевченківська. 

Згідно постанови Ради Міністрів СРСР від 21 серпня 1951 р. № 3060 

добровільне товариство сприяння армії було перейменовано у добровільне 

товариство сприяння армії, авіації та флоту. Функції: керівництво 

районними радами по проведенню оборонно - масової роботи серед молоді 



та населення області; займалось підготовкою спеціалістів для збройних 

сил.  

4. 1944–1977 рр. 

5. 2009 р. 

6. 1138/214 справ 

7. Накази ЦК ДОСААФ СРСР та УРСР. Постанови  Чернівецького обкому 

КПУ. Рішення Чернівецького облвиконкому. Протоколи засідань 

обласного комітету, обласних нарад, президій районних рад товариства. 

Накази по раді та комітету. Плани та звіти учбової та військово-масової 

роботи. Звіти обласної та районних рад товариства. Паспорти на учбові 

устави комітету (радіоклубу, військово–навчального центру, 

автомотоклубу та спортивно–стрілецького клубу, школи цивільної 

оборони). Інформації про  розмінування території області. Схеми 

розмінування. Кошториси витрат. Акти перевірок роботи комітету та 

підвідомчих установ. 

8. Українська, російська мови. 

 

446. 1. Р-2366 

2. Державний архів Чернівецької області, м. Чернівці Чернівецької 

області 

3. Розпочав роботу 01 листопада 1940 р. З липня 1941 р. по квітень 1944 р. 

припинив діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією Чернівецької 

області  німецько-румунськими військами. Підпорядковувався в 1940-

1941, 1944–1960 р. архівному відділу управління НКВС по Чернівецькій 

області (з 1947 р. МВС), з липня 1960 р. по листопад 1988 р. – архівному 

відділу Чернівецького облвиконкому, з грудня 1988 р., після ліквідації 

архівного відділу – Головному архівному управлінню при РМ УРСР (з 

серпня 1991 р. України).   

4. 1945–1991 рр. 

5. 2009 р. 

6. 2295/602 справи 

7. Рішення Чернівецького облвиконкому та обкому КПУ. Накази, директивні 

вказівки та постанови Державного архівного управління та архівного 

відділу. Плани та звіти.  Відомості про повернути та передані фонди. 

Доповідні записки та довідки про роботу архіву. Протоколи засідань 

методичної комісії та методичних нарад. Відомості про виявлення та 

використання архівних документів, комплектування, експертизу цінності 

та облік документальних матеріалів та кіно-фото-фоно документів. Статті, 

лекції працівників архіву з історії Буковини та архівознавства. 



8. Українська, російська мови. 

 

447. 1. Р-2373 

2.Чернівецький завод з виготовлення емальованого посуду  

„Емальпосуд”   Головного управління металогосподарських виробів  

Міністерства місцевої промисловості УРСР, м. Чернівці Чернівецької 

області 

3. Чернівецький завод „Емальпосуд”  заснований як приватне підприємство. 

В 1930 році власник створив акціонерне товариство „Тіва”. В 1940 році 

завод  націоналізований. З липня 1941 р.  припинив свою діяльність у 

зв’язку з тимчасовою окупацією Чернівецької області німецько- 

румунськими військами. Поновив свою діяльність над підставі наказу 

Чернівецького облмісцепрому від 29 травня 1944 року. Підпорядковувався 

Міністерству місцевої та паливної промисловості УРСР. Відповідно до 

наказу Міністра місцевої та паливної промисловості УРСР від 26 травня 

1953 року № 2 та постанови Ради Міністрів УРСР від 26 травня  1953 року 

№ 1002 перейшов у підпорядкування Головного управління металовиробів 

„Укрголовметаловиробів” Міністерства місцевої та паливної 

промисловості УРСР. З жовтня 1957 року в зв’язку зі створенням 

Раднаргоспів завод підпорядковувався управлінню машинобудування та 

енергетики Станіславського економічно-адміністративного району. Після 

ліквідації Станіславського раднаргоспу з 1963 року завод 

підпорядковувався Управлінню машинобудування Подільського 

раднаргоспу. Після ліквідації Подільського раднаргоспу 

підпорядковувався Головному управлінню металогосподарських виробів 

Міністерства місцевої та паливної промисловості УРСР.  

4. 1944–1962 рр. 

5. 2009 р. 

6. 541/39 справ 

7. Накази Міністерства місцевої промисловості УРСР. Накази 

облмісцепрому. Рішення та постанови обкому КПУ та облвиконкому. 

Накази по заводу. Довідка про виробничо-технічний стан заводу та 

доповідна записка про мобілізаційні резерви. 

8. Українська, російська мови. 

 

448. 1. Р-2413 

2. Архівний відділ виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради 

народних депутатів, м. Чернівці Чернівецької області 



3. Створено у липні 1940 р., як Архівний відділ Управління Наркомату 

внутрішніх справ УРСР по Чернівецької області. З липня 1941 р. по квітень 

1944 р. припинив діяльність у зв’язку з тимчасовою окупацією 

Чернівецької області німецько-румунськими військами. У 1946 р., після 

ліквідації НКВС, архівний відділ підпорядковувався МВС УРСР по 

Чернівецької області. 25 червня 1960 р. рішенням виконкому Чернівецької 

обласної ради був створений  Архівний відділ Чернівецького 

облвиконкому, який підпорядковувався Головному Архівному управлінню 

при Раді Міністрів УРСР та Чернівецькому облвиконкому. Згідно з 

рішенням Чернівецького облвиконкому від 17 грудня 1988 р. Архівний 

відділ був ліквідований, його функції передані держархіву Чернівецької 

області. 

4. 1940–1987 рр. 

5. 2009 р. 

6. 1263/398 справ 

7. Директивні вказівки ДАУ НКВС СРСР, АУ НКВС УРСР, АУ МВС УРСР, 

ДАУ при Раді Міністрів України. Рішення та розпорядження 

Чернівецького облвиконкому та райвиконкомів про покращення архівної 

справи в області. Накази архівного відділу. Протоколи засідань експертно-

перевірочних комісій. Плани та звіти про роботу архівних установ області. 

Матеріали про використання документів обласного архіву. 

8. Українська, російська мови.   

 

449. 1. Р-2414 

2. Чернівецьке обласне виробниче управління хлібопродуктів 

Міністерства хлібопродуктів УРСР, м. Чернівці Чернівецької області 

3. Створено у  квітні 1944 р., як Чернівецька обласна контора  Всесоюзного 

об’єднання „Південь заготзерно”. На підставі Указу Президії Верховної 

Ради УРСР від 11 червня 1956 р. була перейменована в Чернівецьку 

обласну контору „Головзерно”;  на підставі Постанови РМ УРСР від 8 

серпня 1957 р. № 881 та наказу Міністерства хлібопродуктів УРСР від 

8серпня 1957 р. № 124 була перетворена в Чернівецьке обласне управління 

хлібопродуктів. У відповідності до наказу Міністерства заготівель УРСР 

від 13 лютого 1961 р. № 7 та постанови бюро Чернівецького обкому  КПУ 

облвиконкому від 20 березня 1961 р. № 21 було перетворено в Чернівецьке 

обласне управління заготівель. Згідно  постанови ЦК КПУ і РМУРСР від 

27 березня 1962 р. № 362 „Про перебудування управління сільським 

господарством” Управління було ліквідовано. На підставі наказу 

Держкомітету РМ УРСР по хлібопродуктам і комбікормової 



промисловості від 24 квітня 1965 р. було утворено Чернівецьке обласне 

управління хлібопродуктів  і комбікормової промисловості; на підставі 

Постанови РМ УРСР від 17 лютого 1969 р. № 126 і згідно наказу 

Міністерства хлібопродуктів УРСР від 18 лютого 1969 р.  2 було 

перейменовано в Чернівецьке обласне управління хлібопродуктів. 

Відповідно до постанови РМ УРСР  від 10 березня 1986 р. № 82 і наказу 

Міністерства хлібопродуктів УРСР від 14 березня 1986 р. № 41 було 

перетворено в Чернівецьке обласне виробниче управління хлібопродуктів. 

Функції: приймання, розміщення, обробка, забезпечення збереженості та 

раціонального зерна і продуктів його переробки, а також насіння олійних 

культур; сортового насіння зернових, олійних, технічних культур, трав, 

сіна.  

4. 1944–1977 рр. 

5. 2009 р. 

6. 1230/53 справи 

7. Постанови РМ СРСР та  УРСР. Постанови та рішення обкому КПУ та 

облвиконкому. Накази по управлінню. Звіти про рух фуражного зерна. 

8. Українська, російська мови. 

 

450. 1. Р-2420  

2. Чернівецька обласна Рада професійних спілок, м. Чернівці    

    Чернівецької області 

3. Створена 1948 р. згідно рішення ХІХ пленуму Всесоюзної Центральної 

Ради професійних спілок (далі – ВЦРПС) «Про організацію в республіках, 

краях і  областях Рад профспілок»,  як Чернівецька обласна Рада 

професійних спілок. Керівні органи –  пленум Чернівецької обласної Ради 

профспілок і ревізійна комісія.  Керівництво між пленумами здійснювала 

обрана на пленумі президія у складі: голови, відповідального секретаря та 

членів президії. У складі обласної Ради профспілок був утворений та 

функціонував апарат інструкторів. Постановою VІ пленуму ВЦРПС  від 

17.08.1957 р., затверджене  Положення про республіканську, крайову та 

обласну Раду професійних  спілок». Відповідно до зазначеного положення, 

Ради профспілок  утворюються згідно Уставу профспілок СРСР і є 

правовими органами, які здійснюють керівництво діяльністю 

профспілкових організацій республіки, краю, області.   Межі прав та 

обов’язків  обласної Ради профспілок були розширені. Обласна Рада 

профспілок та ревізійна комісія обираються на міжрадній конференції 

профспілок та підзвітні їй, Укррадпрофу та  ВЦРПС. Відповідно до 

постанови  VІ пленуму ВЦРПС  від 17.08.1957 р. у підпорядкування 



профспілок було передано технічних інспекторів центральних комітетів 

профспілок та страхових лікарів. Постановою президії Чернівецької 

обласної Ради профспілок від 05.10.1957 р. в апараті обласної Ради 

профспілок утворений відділ технічної інспекції на чолі з головним 

технічним інспектором та встановлено посаду довіреного лікаря 

Чернівецької обласної Ради профспілок. До функцій обласної Ради 

профспілок входило проведення міжрадних заходів та координація 

спільних дій проспілкових організацій області, направлених на 

розгортання соцзмагань, виконання підприємствами державних планів, 

подальше покращення матеріально-побутового стану та культурного 

обслуговування трудящих, здійснення керівництва профспілковими 

культурними та фізкультурними організаціями. 

4. 1958–1960, 1962,  1964–1971 рр. 

5. 2010 р. 

6. 2121/92 справи 

7. Постанови президії та секретаріату обласної ради профспілок. Спільні 

постанови бюро обкому компартії України, облвиконкому, обласної ради 

профспілок та бюро обкому комсомолу. Протоколи засідань президії 

обласної ради профспілок, зборів профспілкових активів. Зведені звіти про 

постраждалих при нещасних випадках на виробництві по Чернівецькій 

області. Звіти про поїздки групп радянських туристів за кордон; про 

роботу технічної інспекції обласної ради профспілок. Статистичні звіти по 

внесках на державне соціальне страхування профспілкових організацій 

заводів «Кварц», «Гравітон», філіалу заводу «Арсенал»; обласної ради 

профспілок та підприємств про членство у профспілках та профспілкову 

роботу; по фізичній культурі і спорту. Інформації про роботу обласної 

ради профспілок з питань покращення правового виховання трудящих; про 

виконаня заходів Чернівецького обкому КП України по виконанню 

постанови ЦК КП України від 18.06.1970 р. «Про стан та заходи з 

покращення роботи з попередження злочинності в республіці»; про 

направлення трудящих Чернівецької області на санаторно-курортне 

лікування за кордон. 

 8. Українська, російська мови. 

 

451. 1. Р-2471 

2. Чернівецький обласний комітет товариства Червоно хреста,  м. 

Чернівці Чернівецької області 

3. Створено 1940 р. З липня 1941 р. по квітень 1944 р. припинив діяльність у 

зв’язку з тимчасовою окупацією Буковини німецько-румунськими 



військами. Функції: надання допомоги органам охорони здоров’я, 

проведення оздоровчих та профілактичних заходів, санітарно-оборонної 

роботи, гігієнічного виховування населення, підготовка медичних сестер 

запасу на курсах без відриву від виробництва, керівництво діяльністю 

районних комітетів товариств Червоного Хреста. Підпорядкований 

Центральному комітету товариств Червоного Хреста УРСР та виконкому 

Спілки товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 

4. 1945–1973 рр. 

5. 2009 р. 

6. 1326/66 справ 

7. Постанови та рішення облвиконкому та обкому КПУ.  Протоколи засідань 

президії товариства. Плани та звіти про роботу комітету. Акти перевірок 

роботи комітету. документи про політичних емігрантах, що мешкають в 

Чернівецький області. Перелік відомостей, що складають державну 

таємницю (1969) 

8. Українська, російська мови. 

 

452. 1. Р-2481 

2. Чернівецька обласна контора Українського головного управління із 

заготівлі  худоби та промислової відгодівлі худоби Міністерства 

м’ясної та молочної промисловості УРСР, м. Чернівці Чернівецької 

області 

3. Створена 1944 р., як Чернівецька обласна контора по заготівлі та 

промисловій відгодівлі худоби та птиці та підпорядковувалась Головному 

управлінню із заготівлі  та промисловій відгодівлі худоби Міністерства 

м’ясної та молочної промисловості УРСР. На підставі наказу Міністерства 

м’ясної та молочної промисловості СРСР від  28.02.1948 № 232 

підпорядкована Головному управлінню із заготівлі  худоби півдня (далі - 

Головзаготхудоба) Міністерства м’ясної та молочної промисловості СРСР. 

На підставі постанови Верховної Ради СРСР від 15.03.1953 щодо 

реорганізації Міністерств СРСР, Чернівецька обласна контора 

Головзаготхудоби з Міністерства м’ясної та молочної промисловості СРСР 

передана в підпорядкування Міністерству легкої та харчової 

промисловості СРСР; з листопада 1953 р. - передана в підпорядкування 

Міністерству промисловості продовольчих товарів СРСР; - з липня 1954 р. 

передана в підпорядкування Міністерству промисловості, м’ясних та 

молочних продуктів. На підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 

17.11.1954 № 2326 Чернівецька обласна контора Головзаготхудоби 

передана з союзного в республіканське підпорядкування та має назву 



Чернівецька обласна контора «Заготхудоба». З 1956 р. перейменована  у 

Чернівецьку обласну контору «Худобсировина». Згідно постанови Ради 

Народного Господарства Станіславського економічного адміністративного 

району від 10.10.1957 № 155 Чернівецька обласна контора 

«Худобсировина» входить до складу Управління м’ясної та молочної 

промисловості Станіславського Раднаргоспу. На підставі постанови Ради 

Народного Господарства Подільського економічного адміністративного 

району від 03.04.1963 № 58  Чернівецька обласна контора 

«Худобсировина» входить до складу Управління м’ясної та молочної 

промисловості Подільського Раднаргоспу. Згідно постанови Ради 

Міністрів СРСР від 04.12.1965 № 1185 Чернівецька обласна контора 

«Худобсировина» передана у підпорядкування Головному управлінню із 

заготівлі та промисловій відгодівлі худоби та птиці  Міністерства м’ясної 

та молочної промисловості УРСР та має назву – Чернівецька обласна 

контора «Заготхудобовідгодівля». До функцій Чернівецької обласної 

контори «Заготхудобовідгодівля» входило надання допомоги апарату 

комітету заготівлі у виконанні плану закупівлі худоби, кролів та птахів, 

організація господарств та баз для здійснення відгодівлі, вирощування та 

перетримці худоби; організація сільського господарства для забезпечення 

худоби кормами власного виробництва та закупівля кормів на підставі 

затверджених планів; будівництво та ремонт баз, худобних дворів та 

приймальних пунктів для прийомки, утримання та догляду за худобою, 

кролями та птахами. Ліквідована   відповідно до постанови Ради Міністрів 

УРСР від 26 червня 1970 р. 

4. 1944 – 1945, 1948 – 1965 рр. 

5. 2009 р. 

6. 491/23 справи 

7. Постанови воєнної Ради Українського форонту про створення резерву 

м’яса для військових частин; Станіславського та Подільського 

Раднаргоспів. Накази по народному комісаріату м’ясомолочної 

промисловості СРСР, Української республіканської контори 

Головзаготхудоба, по Управлінню Подільського Раднаргоспу. Виробничо-

фінансові плани обласної контори. Інформації про господарську 

діяльність, про хід заготівлі худоби. 

8. Українська, російська мови. 

 

 

 

 



453. 1. Р-2551 

2. Чернівецьке обласне управління побутового обслуговування 

населення виконавчого комітету Чернівецької обласної ради депутатів 

трудящих, м. Чернівці Чернівецької області 

3. Створено відповідно до постанови Чернівецького бюро обкому КПУ і 

виконкому Чернівецької обласної ради депутатів трудящих від 29.10.1960 

р. До складу входило 19 підприємств, які виробляли товари широкого 

вжитку, всі районні побутові комбінати області та артілі, що раніше 

входили до системи облпрофради. До функцій управління входило 

поліпшення та розширення побутового обслуговування населення, 

підвищення технічного рівня підприємств і культури виробництва товарів 

широкого вжитку, підвищення якості і зниження собівартості виробництва 

товарів і побутових послуг, введення прогресивних форм обслуговування 

населення, з врахуванням попиту впровадження нових побутових послуг і 

виготовлення нових зразків продукції. Ліквідовано відповідно до рішення 

облвиконкому від 21 листопада 1990 р.  № 259 та на його базі створено 

територіально-виробниче обернення «Сервіс Буковини». 

4. 1961–1977 рр. 

5. 2009 р. 

6. 2148/16 справ 

7. Накази   Міністерства побутового  обслуговування населення УРСР. 

Рішення облвиконкому. Накази по управлінню. Інформації, довідки, 

відомості про роботу управління. 

8. Українська, російська мови. 

 

454. 1. Р-2742 

2. Штаб ЦО Чернівецької області, м. Чернівці Чернівецької області 

3. Дату створення за документами фонду не встановлено. Займався 

підготовкою об’єктів народного господарства та населення до захисту на 

випадок воєнних дій. Відповідно до постанови ЦК КПУ, Ради Міністрів 

УРСР від 29 січня 1960 р. та наказу штабу МППО республіки від 09 

лютого 1960 р. управління було ліквідовано. З 1961 р. – штаб ЦО. 

4. 1952–1975 рр. 

5. 2009 р. 

6. 24/24 справ 

7. Накази по штабу. 

8. Українська, російська мови. 

 

 



455. 1. Р-2775 

2. Чернівецький об’єднаний авіазагін Українського ордена Трудового 

Червоного Прапора Управління цивільної авіації, м. Чернівці 

Чернівецької області 

3. Створено 1946 р. Здійснював повітряні перевезення пасажирів, багажу, 

вантажів, пошти, авіаційні роботи в інших галузях народного 

господарства. 

4. 1954–1985 рр. 

5. 2009 р. 

6. 599/98 справ 

7. Накази Українського управління цивільної авіації. Накази по авіазагону 

про заходи по забезпеченню надійної  охорони повітряних суден; 

формування санітарної ескадрильї; організаційну структуру авіазагону та 

зміни до неї.  Відомості про аеродромну мережу; роботу аеродромів. 

Інформація про мережу аеродромів на 01 січня 1975 р. Акт виділення 

земельної ділянки під спеціальний об’єкт  авіазагону. Звіти про виконання 

планів. Відомості про аеродромну мережу авіазагону. Документи з питань 

експлуатації аеропорту (інформації, відомості, проекти). Штатний розпис 

об’єднаного авіазагону на 1969 р. Статистичні звіти про наліт льотних 

годин. Документи з питань будівництва і експлуатації споруд поряд з 

аеропортом (інформації, відомості, проекти). 

8. Українська, російська мови. 

 

456. 1. Р-2786 

2. Відділ  юстиції виконавчого комітету Чернівецької обласної Ради 

депутатів трудящих, м. Чернівці Чернівецької області  

3. Утворений на підставі наказу Міністерства юстиції УРСР від 29 грудня 

1970 р. та рішення 9 сесії обласної Ради депутатів трудящих ХІІ скликання 

від 28 грудня 1970 р. Розпочав діяльність  з січня 1971 р. Здійснював 

організаційне керівництво та контроль за роботою народних судів, 

адвокатури, юридичних консультацій і державним нотаріатом. 

Підпорядковувався Міністерству юстиції УРСР. 

4. 1945–1975 рр. 

5. 2009 р. 

6. 624/20 справ 

7. Накази, інструкції, вказівки Міністерства юстиції СРСР та Міністерства 

юстиції УРСР. Зведені статистичні звіти про роботу судів Чернівецької 

області з розгляду цивільних справ 1-ої інстанції; про роботу судових 

виконавців; про розгляд скарг та розгляд кримінальних та цивільних справ 



в президії Чернівецького обласного суду. Листування з Міністерством 

юстиції СРСР та Міністерством юстиції УРСР з питань роботи відділу. 

Довідки-аналізи та усуспільнення судової практики народними судами по 

кримінальним та цивільним справам. Доповідні записки та довідки про 

діяльність адвокатури.   

8. Українська, російська мови.  

 

 

 


