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ПЕРЕДМОВА

Державний архів Чернівецької області – одна із найбагатших архівних 
установ України. 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 Черні-
вецький обласний державний архів Української РСР, з 1991 р. – Державний 
архів Чернівецької області Незалежної України. Він є скарбницею, яка міс-
тить безцінні документи з історії краю, а також з історії Австрії, Румунії, 
Молдови та інших країн Європи. Всі ці документальні джерела входять до 
складу Національного архівного фонду України. 

Століттями Буковина, в силу багатьох обставин, перебувала в складі 
різних держав. Територія сучасної Чернівецької області в Х–ХІ ст. входила 
до складу Київської Русі, в ХІІ–ХІV ст. – Галицького та Галицько-Волинсь-
кого князівства, у другій половині ХIV ст. – Молдавського князівства. Від-
повідно до існуючого в Молдавському князівстві адміністративного поділу 
на півночі Буковини було утворено дві волості: Чернівецьку та Хотинську. 
З кінця тридцятих років XVI ст. Буковина, як і вся Молдова, потрапила у 
васальну залежність від Османської імперії. В 1774 р. більша частина Буко-
вини була приєднана до Австрії, а східна частина – Хотинщина до 1812 р. за-
лишилася в складі Молдавської держави. За Бухарестським мирним догово-
ром між Росією і Туреччиною (1812) Бессарабія, а разом з нею і Хотинщина 
ввійшли до складу Російської імперії. Хотинський повіт до 1918 р. належав 
до Бессарабської губернії Росії. 

Під час Першої світової війни (1914–1918) територія Буковини стала 
ареною бойових дій, де діяли закони воєнного часу. Поразка центральних 
держав у Першій світовій війні дала змогу Румунії здійснити приєднання 
Буковини та Бессарабії до Румунії, в складі якої край перебував протягом 
1918–1940 рр. 28 червня 1940 р. в Бессарабію та Північну Буковину всту-
пила Радянська армія. У перші місяці після встановлення нової влади в краї 
відбулися адміністративно-територіальні зміни. Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 7 червня 1940 р. було утворено Чернівецьку область Ук-
раїнської РСР із включенням до неї Чернівецького, частини Хотинського 
та Дорохойського повітів. Документальні матеріали, що ввійшли до Путів-
ника, відкладалися протягом століть в результаті діяльності установ, під-
приємств, організацій, що діяли на території краю. Державний архів Чер-
нівецької області – єдина на території області архівна установа з постійним 
складом документів. Першим його директором був доктор Володимир Міль-
кович – професор кафедри історії Східної Європи Чернівецького універси-
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тету. Самовіддана праця В. Мільковича поклала початок збиранню та кон-
центрації в архіві унікальних документальних пам’яток з історії Буковини 
та ряду європейських країн. Уже в 1908 р. Крайовий архів мав на збережен-
ні біля 100 документів XV–XXIII ст., а в 1914 р. в ньому зберігалося 500 
найдавніших історичних документів та топографічних карт, 428 документів 
новітнього часу. Незважаючи на те, що діяльність професора Мільковича 
дістала схвальний відгук архівних установ Австрії, вона мало позначилася 
на стані архівної справи в краї. Архів не мав можливості впливати на керів-
ників державних установ, які розпоряджалися своїми відомчими архівами 
на власний розсуд. Власники приватних архівів також оберігали своє право 
визначати долю своїх зібрань. 

На відміну від Північної Буковини Хотинський повіт Бессарабської 
губернії з 1812 р. перебував у складі Російської імперії. Діловодство в уста-
новах повіту та стан зберігання архівних документів були такими самими, 
як і в Росії. Документи перебували на відомчому зберіганні адміністратив-
них, військових, судових установ, в приватних та родинних архівах. Повіто-
вого архіву створено не було. 

З початком Першої світової війни діяльність Крайового архіву фак-
тично припинилася, адже Буковина стала ареною військових дій, а на по-
чатку листопада 1918 р. останній був ліквідований, як і всі інші державні 
установи, у зв’язку з розпадом Австро-Угорської імперії. 

Після приєднання Буковини до Румунії, аж в 1924 р., знову постало 
питання про створення державного архіву. З цією метою в Чернівцях була 
створена комісія державних архівів Буковини, до складу якої увійшли відо-
мі науковці-історики: Іон Ністор (призначений президентом комісії), Сімеон 
Релі (виконуючий обов’язки її секретаря), Теодор Балан, Раймунд Кайндль, 
Василь Греку та інші. Майже 14 років комісія працювала, не маючи держав-
ного статусу регіональної дирекції державних архівів краю (одержала вона 
його лише в 1938 р.). Проте і Сімеон Релі, і Теодор Балан робили все можли-
ве, щоб архів міг діяти та концентрувати в своїх архівосховищах документи 
з історії краю. 

Важливим законодавчим актом, який визначив статус та завдання 
всіх державних архівів Румунії, зокрема Чернівецького, стало прийняття 
Закону Румунії від 12 липня 1925 р. “Про організацію державних архівів”. 
Відповідно до Закону державні архіви на всій території країни підпорядко-
вувалися міністерству освіти, а керувала ними безпосередньо Генеральна 
дирекція державних архівів Румунії, яка знаходилася в Бухаресті. Важливе 
значення мали вимоги закону, які зобов’язували всі органи державної вла-
ди, повітові, громадські, військові та церковні установи в обов’язковому 
порядку передавати до державних архівів свої документи після закінчення 
30-річного строку їх зберігання, а також відомчі повітові комунальні архіви 
передати всі історичні документи до 1881 р. включно. Інші статті закону 
регламентували права та обов’язки працівників державних архівів та їх ди-
рекцій, наукову діяльність останніх, систему підготовки кадрів. Відповідна 
стаття закону закріплювала право державних архівів на приміщення, які їм 
надавала держава. 

Ще одним напрямком роботи архіву був контроль за відомчим збері-
ганням документів. Починаючи з 1925 р. працівники архіву займались об-
стеженням архівів державних та комунальних установ, керували станом 
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справочинства в державних установах краю, затверджували розроблені 
ними номенклатури справ. 

У 1930 р. в приміщенні архіву, яке на той час мало всього 7 кімнат, в 
тому числі 4 – під архівосховищами, зберігалося 810 в’язок з документами 
австрійських адміністративних та судових органів, 256 реєстрів вхідної та 
вихідної кореспонденції, 208 книг з копіями стародавніх документів щодо 
власності маєтків і сіл Буковини, 1500 історичних документів XV–XVIII ст. 
в оригіналах, копіях і перекладах, 280 топографічних карт та 1200 друко-
ваних видань бібліотеки. Проте переважна більшість документів не тільки 
румунського, але й австрійського періодів продовжувала зберігатися безпо-
середньо в діючих державних установах, які не завжди мали окремі при-
міщення для їх зберігання. 

Новий період історії сучасного державного архіву почався після 
возз’єднання Північної Буковини та Хотинського повіту Бессарабії з Україн-
ською РСР та утворення 7 серпня 1940 р. Чернівецької області. 1 листопада 
1940 р. розпочав свою діяльність Чернівецький обласний архів, безпосеред-
ньо підпорядкований Архівному відділу управління НКВС по Чернівецькій 
області. Першим директором архіву було призначено Ф. П. Шевченка. 

Під час організації архіву його працівники були змушені долати ве-
ликі труднощі: архівосховища колишнього румунського архіву були неве-
ликими, не вистачало стелажного обладнання, був відсутній транспорт для 
перевезення до архіву документів з колишніх румунських установ та ін. 
Наприкінці 1940 р. в архіві було розміщено 100000 кг розсипу документів.  
У першому кварталі 1941 р. надійшло ще 47 тонн документів. Одночасно 
з прийомом та розміщенням документів почалася робота з їх впорядкуван-
ня та використання в наукових, народногосподарських та довідкових цілях. 
Тільки в першому кварталі 1941 р. було наведено та видано 737 архівних 
довідок. 

11 квітня 1941 р. було створено партійний архів при Чернівецькому 
обкомі КП(б)У, який фактично розпочав роботу в травні. Штат його налічу-
вав два працівники. 

На жаль, війна та наступна окупація області майже на 3 роки перерва-
ли діяльність облдержархіву. Евакуювати архіви не вдалося. Було вивезено 
лише архіви діючих радянських та партійних установ, та й то не в повному 
обсязі. Архівній справі було завдано великої шкоди та матеріальних збит-
ків: знищено, пограбовано, вивезено до Румунії 600 тис. архівних справ. 
Як було виявлено вже після визволення області, з облдержархіву зникли  
28 архівних фондів та тематичних груп документів, а матеріальні збитки 
становили 52 тис. карбованців. 

Чернівецький обласний державний архів поновив свою діяльність  
6 квітня 1944 р. Штат його працівників становив на той час 25 чоловік. 
Перед ними відразу постало кілька важливих завдань: збирання архівних 
документів австрійського та румунського періодів, залишених в установах; 
повернення до архіву вивезених під час війни документів; проведення нау-
ково-технічної обробки архівних фондів і створення необхідного науково-
довідкового апарату; організація використання архівних документів в нау-
кових, народно-господарських, культурно-освітніх та довідкових цілях. 

До кінця 1944 р. було відновлено всю мережу державних архівів  
області (14 райдержархівів) та створено Чернівецький міський архів.  
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13 вересня 1944 р. поновив свою діяльність партійний архів Чернівецького 
обкому КП(б)У, на зберігання до якого відразу надійшло 42 фонди партій-
них і комсомольських організацій області за 1940–1941 рр., евакуйованих 
на початку війни. 

Вже в 1946 р. було закінчено збирання документів колишніх румун-
ських державних установ та концентрація їх в архіві. Всього було зібрано 
855 фондів, більше 200 тис. справ, 90 тис. книг і журналів, 36 тис. примір-
ників газет. 

У 1945–1954 рр. до архіву було перевезено 291 архівний фонд колиш-
ніх румунських та австрійських державних установ, вивезених під час війни 
до Румунії, загальним обсягом 95592 справи та приблизно 30 тонн розсипу. 

Починаючи з 1944 р. по 1953 р. включно, всі документи облдержар-
хіву були розібрані, систематизовані, створені фонди, описані, ув’язані у 
в’язки. В наступний період почалася робота з створення науково-довідково-
го апарату до них. 

У 1950 р. облдержархів розпочав роботу з прийому на державне збері-
гання документів радянських установ, організацій та підприємств, в першу 
чергу тих, що були ліквідовані. Саме з того часу робота з комплектування 
архіву стала найважливішою ділянкою його діяльності. 

Наукове використання фондів облдержархіву розпочалося в 1949 р., 
коли на основі його документів був виданий збірник “Селянський рух на 
Буковині в 40-х роках XIX ст.”, в якому вперше були опубліковані доку-
менти про селянське повстання під керівництвом Лук’яна Кобилиці в 1843– 
1849 рр. 

Наприкінці 50-х років відбулася докорінна реформа галузі управлін-
ня архівною справою в країні. Рішенням уряду УРСР від 11 квітня 1960 р. 
державні архівні установи були виведенні з підпорядкування міністерству 
внутрішніх справ і стали підпорядковуватися Раді Міністрів та відповідаль-
ним виконавчим комітетам Рад депутатів трудящих. 5 липня 1960 р. архів-
ний відділ та облдержархів Чернівецької області перейшли у безпосереднє 
підпорядкування облвиконкому. 

Нова форма та структура управління архівною справою сприяли 
більшій відкритості державних архівів, зняттю перепон у використуванні 
архівними документами, обмеженню їх секретності, збільшенню числа на-
уковців, які працювали з документами в читальному залі. Якщо за перші  
15 років діяльності архіву (мається на увазі післявоєнний час) вийшло всьо-
го два збірника документів, то за наступні 37 років їх кількість досягла 7, 
не враховуючи таких фундаментальних видань, як “Історія міст і сіл. Черні-
вецька область” та “Книга пам’яті”, де архівні документи, особливо в пер-
шому, використані дуже широко. 

Велика робота з комплектування архіву, впорядкування документів 
відомств, активної видавничої діяльності, щорічних публікацій архівних 
джерел в періодичній пресі, пропаганди їх на радіо, телебаченні, випуску 
архівом фотогазет “Мовою документів” сприяла підвищенню авторитету 
держархіву. 

У 1963 р. облдержархів одержав нове приміщення (реконструйовану 
культову споруду), що дозволило зосередити в одному місці розташовані в 
4-х різних приміщеннях архівосховища. Дотепер ця будова вірою та прав-
дою служила архівістам, забезпечуючи схоронність найцінніших історич-
них, а також сучасних архівних документів. 
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Наприкінці 1980-х років державний архів області, який став справж-
ньою науково-дослідною установою, одержав нові функції. У зв’язку з лікві-
дацією в Україні архівних відділів облвиконкомів, він, починаючи з 1989 р., 
став органом управління архівною справою на території області. Саме в цей 
період, коли в колишньому СРСР відбувалися докорінні суспільно-політичні 
та економічні зміни, які згодом призвели до його розпаду та проголошення 
Незалежності Української держави, зросло значення архівів в суспільстві. 
Державні архіви, відкриваючи закриті раніше фонди, внесли свій внесок 
у ці зміни. Починаючи з 1987 р. по 1993 р. включно, в держархіві області 
проводилася робота з розсекречування архівних документів, внаслідок якої 
було розсекречено 25997 справ по 185 архівних фондах, а також повністю 
розсекречений спецфонд науково-довідкової бібліотеки. Розсекречені доку-
менти відразу ж стали об’єктом наукового вивчення та публікацій. 

Документи колишнього партархіву Чернівецького обкому КП Украї-
ни, ліквідованого та приєднаного до державного архіву області з 1 жовтня 
1991 р., також стали об’єктом досліджень та публікацій. 

Після створення протягом 1995 р. районних державних адміністра-
цій, на території області почали функціонувати архівні відділи районних 
державних адміністрацій, що базувалися на районних архівах. Згідно по-
ложення “Про Державний архів Чернівецької області”, затвердженого роз-
порядженням голови Чернівецької обласної державної адміністрації від  
22 грудня 2002 р. за № 917-р, архів є структурним підрозділом Чернівецької 
обласної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним обласній 
державній адміністрації та Державному комітету архівів України. Відповід-
но до закону України “Про Національний архівний фонд та архівні уста-
нови” здійснює управління архівною справою на території Чернівецької 
області та являється регіональним науково-методичним центром з питань 
архівної справи. 

В архіві сконцентровані документи установ, організацій та підпри-
ємств, що існували на території Північної Буковини та колишнього Хо-
тинського повіту Бессарабської губернії Росії від 1775 р. до возз’єднання 
з УРСР, а також Чернівецької області України (1940–1941, 1944–2003). До 
складу архіву входять також документи установ періоду тимчасової руму-
но-німецької окупації 1941–1944 рр. 

На 1 листопада 2004 р. в держархіві Чернівецької області зберігається 
4075 фондів, 1473838 од. зб. документів з паперовою основою, 1072 од. зб. 
кінодокументів, 555 од. зб. фонодокументів, 1060 одиниць обліку за 1418–
2003 рр. 

Усі ці безцінні історичні джерела з історії нашого краю, а також з істо-
рії Австрії, Румунії, Молдови та інших країн Європи є складовою частиною 
Національного архівного фонду України. 

Найдавніші документи архіву – колекції (Ф. 1023, Ф. 1024), зібрані ко-
місією державних архівів Буковини та дослідником історії Буковини Фран-
цом Вікенгаузером і відносяться до XV–XVIII ст., коли Буковина входила до 
Молдавського князівства. Це грамоти молдавських господарів та воєвод про 
право власності монастирів та приватних осіб на маєтки, землю, пасовиська; 
документи про затвердження угод купівлі-продажу нерухомого майна, вста-
новлення меж общинних землеволодінь, поділ маєтків між спадкоємцями; 
акти, угоди, свідоцтва, що відображають події політичного та економічного 
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життя, діяльність православної церкви на Буковині, створення монастирів; 
донесення та вказівки щодо розслідування суперечок між землевласниками; 
грамоти про визнання дворянських титулів; заповіти; історичні, економічні 
та географічні характеристики населених пунктів Буковини; відомості про 
відносини краю з сусідніми країнами, будівництво міст, фортець, діяльність 
ремісничих цехів. Документи – рукописні оригінали і копії на старомол-
давській та старослов’янській мовах з перекладом німецькою, румунською 
мовами. 

До найдавніших документів архіву відносяться: копія грамоти мол-
давського воєводи 1418 р. про визнання прав власності та встановлення 
межевих кордонів маєтків Опришени та Привороки (німецький переклад 
з старомолдавської) та купчий привілей молдавського господаря Петра 
стольнику Іону Лупу на село Черканул від 1546 р., писаний на пергаменті 
кирилицею. Найдавніші документи представлені також договорами купів-
лі-продажу та іншими матеріалами про право власності на маєтки Глибока, 
Василів, Южинець, Жадова, Чуньків, Шишківці, Кулівці, Заставна, Тисо-
вець, Багринівка, Ставчани (1595, 1625–1629, 1648, 1664–1790), грамотами 
про встановлення межевих кордонів населених пунктів Буковини: Задубрів-
ка, Ширівці, Шишківці, Новоселиця. Серед документів також історичний, 
географічний опис містечок, підпорядкованих Кимполунзькій камеральній 
управі (1800), матеріали про утворення та діяльність церков на Буковині 
(1840–1846), грамоти, купчі записи та інші документи стосовно сіл Хо-
тинського повіту (1644–1665), грамоти молдавського воєводи Григорія Гіки 
щодо монастирського землекористування (1737). 

Основні етапи розвитку економічного та громадського життя Буко-
вини до її возз’єднання з Україною представлені документами з середини 
XVIII ст. У них знайшли відображення два періоди історії краю: перебуван-
ня в складі Австрії, з 1867 р. Австро–Угорщини (1774–1918) та включення 
до складу королівської Румунії (1918–1940). 

У фондах установ австрійського періоду – Військовій адміністра-
ції Буковини (1775–1786), Галицькому намісництві в справах Буковини 
(1775–1861), Буковинській окружній управі (1786–1853) висвітлені суспіль-
ні відносини в краї, порядок управління Буковиною (1778–1820), міськими 
(1826) та сільськими (1822–1847) громадами, питання включення Буковини 
до складу Галичини та управління нею (1786), опис державних кордонів 
Буковини, адміністративно-територіальний устрій: відокремлення хуторів, 
утворення самостійних громад, переведення сіл у категорію торгових міс-
течок, суспільне становище населення, колонізація краю, надання пільг 
колоністам, правовий статус національних меншин, що поселилися на Бу-
ковині, права власності на маєтки, розслідування земельних конфліктів та 
скарг селян на збільшення панщини, загарбання поміщиками земельних ді-
лянок та утиски, система землеволодіння та землекористування, стан сіль-
ського господарства, боротьба селян за землю, аграрний рух у 40-х роках 
XIX ст., селянське повстання під проводом Лук’яна Кобилиці. Наявні доку-
менти про історичні події, пов’язані з Великою Французькою революцією, 
наполеонівськими війнами, численними балканськими війнами, революція-
ми 1848 р. у Німеччині, Австрії, Франції та інших країнах. Особливу зна-
чимість мають документи судових процесів селянських громад з поміщика-
ми кінця XVIII – середини XIX ст., що характеризують передумови відміни 
кріпосного права на Буковині. 



11

В архіві зберігаються документи фондів Буковинської крайової упра-
ви, виконавчого комітету Буковинського сейму, митрополії Буковини, Чер-
нівецького міського магістрату, крайового суду Буковини, повітових управ. 
Документи цих фондів розповідають про проведення виборів до Державної 
Палати Послів Австрії, Буковинського сейму, міських магістратів та сіль-
ських управ, політичну та адміністративну реформи (1859–1862, 1910–1912, 
1918), адміністративно-податковий поділ, введення та стягнення податків 
і зборів, заснування та діяльність торгово-промислової палати, стан сіль-
ського господарства, промисловості, відкриття фабрик, заводів, здавання в 
оренду підприємств, діяльність акціонерних товариств, становище робіт-
ників, будівельний статут Буковини, будівництво шосейних доріг, органі-
зацію лісоохорони, діяльність лісових корпорацій, організацію поштового, 
телеграфного та телефонного зв’язку, будівництво та ремонт залізниць, ав-
томобільний транспорт, шкільництво (відкриття та діяльність початкових 
шкіл, гімназій, ліцеїв, фахових шкіл, університету). В цих фондах відкла-
лися матеріали про заснування, визначення правового стану та діяльність 
політичних, культурно-освітніх, релігійних, профспілкових, студентських, 
благодійних організацій та товариств, правове становище різних віроспові-
дань, затвердження на посадах митрополитів, призначення та переміщення 
священників, нагляд за православними парафіями, монастирями, старооб-
рядницькими, євангелічними, єврейськими релігійними громадами, майно-
вий стан православної та католицької церков Буковини. 

Документи фондів Буковинської окружної та крайової управ, Чер-
нівецького міського магістрату, примарії м. Чернівці, префектури Черні-
вецького повіту розповідають про будівництво головного міста Буковини, 
спорудження офіційних та громадських будівель тощо. У цих же фондах 
збереглося багато документів про розвиток культури і мистецтва краю, зок-
рема створення і діяльність національних культурно-освітніх товариств, 
організацію та проведення гастролей театральних труп, відкриття кіноте-
атрів, відомості про українських письменників І. Франка, Ю. Федькови-
ча, О. Кобилянську, О. Маковея, композитора С. Воробкевича, художника  
Е. Бучевського, а також таких діячів румунської культури, як М. Емінеску,  
Г. Асакі, Ч. Порумбеску, І. Ністора та ін. 

У фондах крайової фінансової прокуратури (1786–1855), центральної 
крайової земельної податкової комісії (1819–1850) зберігаються відомості 
про стан стягнення прямих і непрямих податків, розслідування фінансових 
конфліктів. 

У фонді крайової табули при крайовому суді (1781–1918) зібрані акти 
про встановлення межевих кордонів і право власності на поміщицькі, цер-
ковні та монастирські землеволодіння. Тут є книги записів нерухомого май-
на сіл, маєтків, приватних осіб. 

Цінним джерелом для вивчення становища селянства Буковини пер-
шої половини XIX ст. є фонди крайових комісій Буковини у справах відміни 
та відкупу кріпосних повинностей, урегулювання сервітутних питань, які 
діяли в м. Чернівцях у 1853−1914 рр. Вони мають у своєму складі докумен-
ти про хід і результати земельної реформи 1848 р. Цінними є справи про 
встановлення прав власності на землю, митні кордони, сервітутні пасовись-
ка, справи з розгляду селянських скарг на поміщиків за примус до виконан-
ня феодальних повинностей і захоплення землі, в т. ч. про захист інтересів 
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селян Русько-Кимполунзького околу письменником Юрієм Федьковичем у 
сервітутних справах (1864). 

Документи фондів митрополії Буковини (1780–1940, 1941–1944), Ки-
шинівської духовної консисторії (1812–1940), адміністрації православного 
релігійного фонду Буковини, євангелічної та єврейської релігійних громад 
розповідають про положення та місце релігії, релігійних культів на Буковині 
та Хотинщині у XVIII–XX ст. Серед документів – протоколи засідань кон-
систорії та синоду Буковини, звіти про їх діяльність, справи про діяльність 
церковних парафій, будівництво церков та приходських будинків, відомості 
про церковне землеволодіння, інвентарні описи церков, справи з нагляду 
за викладанням релігії в навчальних закладах, клірові відомості, метричні 
книги Хотинського повіту. 

У фондах румунського періоду – Бюро президії міністра-делегата, 
секретаріаті міністерства внутрішніх справ, державного міністра в справах 
Буковини, другому міністерському директораті Буковини, повітових та во-
лосних префектурах, примарії м. Чернівці, примаріях сільських комун міс-
тяться документи про румунізацію краю, закриття українських шкіл, забо-
рону української мови. 

Документи судових та поліцейських органів секретаріату міністерс-
тва юстиції (1918–1940), адміністративного суду Буковини, повітових три-
буналів, квестури поліції Чернівецького окружного інспекторату поліції, 
сільських судів розповідають про окупаційний режим, Хотинське повстання 
(1919), соціал-демократичний, комуністичний та український національно-
визвольний рухи, а також антифашистську боротьбу населення в роки Дру-
гої світової війни. У цих же фондах зберігаються документи про проведення 
аграрної реформи в 1920-х роках. 

У фондах інспекторату рудників, 12-ої лісовоїдирекції, 16-го окруж-
ного відомства річок, акціонерних товариств з експлуатації залізниць є ві-
домості про наявність корисних копалин, транспортне освоювання малих 
річок, кадастрові плани, карти лісів та лісонасаджень, відомості про експлу-
атацію лісових запасів, будівництво залізниць, шосейних шляхів і мостів. 

Документи секретаріату торгівлі та промисловості Буковини, палати 
праці, каси соціального страхування, трудового суду, промислових і торго-
вельних підприємств відображають стан торгівлі, промисловості, ремесел у 
краї, трудове законодавство, систему соціального страхування, санітарний 
стан, боротьбу робітників за покращення умов та оплати праці. 

У документах крайової шкільної Ради (1869–1918), 14-го окружного 
шкільного інспекторату (1918–1940), Чернівецького університету, гімназій, 
ліцеїв, училищ, початкових шкіл висвітлено стан початкової, середньої та 
вищої освіти на Буковині під час австрійського та румунського періодів. 

В архіві зберігаються фонди установ Російської імперії, які існували 
на території Хотинського повіту Бессарабської губернії (1812–1917) та Чер-
нівецької губернії періоду Першої світової війни (1914–1917). 

Документи радянського періоду (1940–1941, 1944–1991) представлені 
в фондах Рад народних депутатів, їх виконкомів, а також управлінь та від-
ділів останніх, органів суду та прокуратури, установ промисловості, сільсь-
кого господарства, транспорту, зв’язку, торгівлі, постачання та побутового 
обслуговування населення, науки, культури, освіти, охорони здоров’я, со-
ціального забезпечення. 
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Особливу цінність мають документи про націоналізацію землі, бан-
ків, промислових підприємств, установ торгівлі, колективізацію сільського 
господарства, створення нових промислових підприємств, розвиток науки, 
освіти і культури. 

Фонди Чернівецького обкому Компартії України, міськкомів, райко-
мів Компартії України, профспілкових організацій за 1940–1941 рр., 1944– 
1992 рр. також відображають історію Чернівецької області в складі УРСР. 

Окрема група фондів складається з документів Губернаторства про-
вінції Буковина, обласної комісії сприяння розслідуванню злочинів німець-
ко-фашистських окупантів на території Чернівецької області, органів ру-
мунської поліції та жандармерії, колекції спогадів колишніх в’язнів гетто 
та концтаборів. До цих матеріалів належать понад 10 тис. фільтраційних 
справ, що надійшли з Управління Служби Національної Безпеки України в 
Чернівецькій області, на громадян, які під час війни були вигнані на роботу 
до Німеччини та Румунії, перебували там в концтаборах. 

Серед особових виділяються фонди: австрійського урядовця та істо-
рика Франца Адольфа Вікенгаузера (1809–1891); австрійського історика, 
професора Чернівецького університету Фердинанда Циглауера фон Блю-
менталь (1829–1906); румунського історика та громадського діяча Іона 
Ністора; буковинських поетів: Параски Амбросій, Івана Кутеня; вчителя та 
журналіста Іларія Карбулицького; лікаря та скульптора Опанаса Шевчуке-
вича; народних артистів України: Володимира Сокирка, Петра Міхневича, 
Галини Янушевич; народного депутата Верховної Ради СРСР від Буковини, 
професора Чернівецького держуніверситету, колишнього посла України в 
Румунії Леонтія Івановича Сандуляка та ін. 

Науково-довідкова бібліотека нараховує: 27495 книг та брошур,  
746 річних підшивок журналів, 3530 спеціальних видань, 3187 річних під-
шивок газет. У бібліотечному фонді представлена література довідкового 
характеру: енциклопедії, довідники адміністративно-територіального поді-
лу, шематизми, адресні та телефонні книги, путівники. 

Серед найдавніших видань рукописна книга “Schauplatz der funf Theile 
der Welt”. (Карти п”яти частин світу. ІІ частина. Карти Німеччини, Швей-
царії, Італії, Франції, Нідерландів, Іспанії та Португалії). Виконана Ігна-
том Альбрехтом у Відні в 1791 р. Серед книг багато рідкісних видань XV– 
XVIII ст. латиною, італійською, німецькою, французькою та румунською 
мовами. Це книги з історії стародавнього світу та середньовіччя, збірник 
творів Ціцерона, італійсько-німецький словник, видання з історії церкви. 
Є в бібліотеці зібрання законів Австро-Угорщини, Буковини, стенографічні 
протоколи засідань Буковинського сейму, вісники розпоряджень Буковинсь-
кої крайової управи, збірники фінансових органів Буковини, звіти, доповіді, 
кошториси Хотинської повітової земської управи, звіти про переписи на-
селення Буковини, видання колекцій документів з історії Буковини, видані 
Румунською Академією наук. Представлена також література з історії цер-
кви (зокрема, монастирів, православ’я, католицизму, іудаїзму), етнографії, 
національностей, промисловості, сільського господарства, залізничного 
транспорту, культури, медицини та шкільництва. 

У газетно-журнальному фонді є велике зібрання газет та журналів 
дорадянського періоду, виданих на Буковині (зокрема в Чернівцях), в Гали-
чині, Бессарабії – українською, німецькою та румунською мовами. 
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З метою захисту прав і задоволення соціальних потреб громадян в 
довідковій роботі використовуються фонди місцевих органів влади та уп-
равлінь. Серед них найбільш часто звертаються заявники до документів ви-
конавчих комітетів обласної, міських, районних та сільських рад народних 
депутатів, судів, промислових підприємств, колективних господарств. 

В останні роки в архів прийнято понад 80 фондів, в зв’язку зі ство-
ренням малих підприємств та їх ліквідацією без правонаступників, за якими 
видаються довідки про заробітну плату. 

Зріс інтерес до пошуку свого родоводу, тому документи актових за-
писів цивільного стану постійно використовуються при наведенні генеа-
логічних довідок, адже в архіві зберігаються такі документи, починаючи з 
1840 р. 

Кінодокументами архів комплектується з 1970 р. Найраніший кіно-
документ – документальний фільм “Буковина – земля українська”, знятий в 
1940 р. після возз’єднання Північної Буковини з Україною. Серед кінодоку-
ментів сюжети воєнної кінохроніки 1944 р., телесюжети про розвиток про-
мисловості, сільського господарства, науки і культури, охорони здоров’я. 
Цікаві телесюжети про будівництво Дністровської гідроелектростанції; 
спогади старожилів м. Вижниці про Лесю Українку, що перебувала тут в 
квітні-травні 1901 р.; телесюжети “Літературна карта України”, зокрема, 
про письменників: Юрія Федьковича, Михайла Івасюка та ін.; про святку-
вання Дня міста. 

Фотодокументи почали надходити в 1962 р. Першими поступили фо-
тонегативи, оригінали на склі 1910 р. Серед них зображення пам’ятників 
архітектури м. Чернівці. Найдавніші фотодокументи являють собою фото 
учасників національно-визвольного руху краю, відомих людей, письменни-
ків, художників, акторів, почесних громадян м. Чернівці. Багато фотодоку-
ментів присвячених визволенню краю від німецько-фашистських загарбни-
ків, розвитку промисловості, сільського господарства, шкільництва, історії 
архітектури та містобудування, історії міст і сіл краю. 

Серед фонодокументів, більшість яких складають документальні 
магнітні звукозаписи, записи оперної, вокально-симфонічної, хорової та ка-
мерно-інструментальної музики, пісень у виконанні кращих артистів Черні-
вецької філармонії, фольклорні записи народних виконавців. Серед фонодо-
кументів записи мітингів, урочистих зборів, присвячених ювілейним датам. 
Цікавий запис спогадів про українську письменницю Ольгу Кобилянську, 
записи спогадів учасників Великої Вітчизняної війни. 

Путівник, пропонований увазі читачів – результат багаторічної копіт-
кої роботи архівістів державного архіву області. Це перше систематизоване 
видання про склад і зміст документів, які знаходяться на зберіганні в де-
ржавному архіві Чернівецької області. Основна мета Путівника – ознайом-
лення дослідників та користувачів зі змістом фондів архіву та полегшення 
доступу до ретроспективної інформації. Видання значною мірою сприяти-
ме цьому. 

Робота над створенням Путівника Державного архіву області тривала 
досить довго. Всі спроби створити Путівник закінчувались безрезультатно в 
зв’язку з специфікою документів, що відклалися у фондах. 

У 1964 р. працівники архіву приступили до створення колективної 
праці “Історія державних установ Буковини”, щоб хоч якимось чином нада-
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ти інформацію про документальний склад архіву. Була розпочата робота із 
складання історичних довідок на органи управління молдавського періоду 
(період феодалізму), адміністративні, судові, фінансові органи австрійсько-
го періоду та розроблена схема майбутнього видання. У 1973 р. рішенням 
Академії наук УРСР робота над створенням “Історії державних установ Бу-
ковини” була призупинена. Машинопис праці і дотепер користується вели-
кою популярністю у працівників архіву, проте вона не вийшла друком, так 
як не була схвалена вищими установами. У 1976 р. було підготовлено до 
друку “Короткий довідник фондів Державного архіву Чернівецької облас-
ті”, що складався з 6 розділів. До нього не ввійшли невеликі за об’ємом фон-
ди, які не мали наукового значення, також ті, що мали довідковий характер. 
Наведені матеріали було розділено на п’ять історичних періодів: установи 
Австрійської (Австро-Угорської) монархії, Російської імперії в Хотинському 
повіті Бессарабської губернії, російські установи на території Чернівецької 
губернії, організації, підприємства Румунії, підприємства, організації ра-
дянського періоду. Окремий розділ складали фонди особового походження. 
Робота над коротким довідником була закінчена в 1978 р. Проте короткий 
довідник також не був виданий, хоча дослідники читального залу до цього 
часу користуються ним. 

Після здобуття Україною незалежності постало питання про створен-
ня “Путівника по фондах Державного архіву Чернівецької області”. 

Наказом директора архіву від 10 липня 1998 р. № 7 була створена ко-
місія з підготовки матеріалів до “Путівника по фондах Державного архіву 
Чернівецької області”. Комісією була розроблена схема Путівника з урахуван-
ням хронологічної послідовності історичних подій на території краю – кож-
ній історичній епосі присвячений окремий розділ. Робота із складання істо-
ричних довідок та анотацій на основні фонди архіву і списку неанатованих 
фондів планувалась з урахуванням необхідності опрацьовування оригіналів 
документів на німецькій (австрійський канцелярський варіант готичного 
шрифту, здебільшого у письмовій формі), румунській та російській мовах. 
У процесі роботи змінилися вимоги до складання Путівника, згідно реко-
мендацій Державного комітету архівів України всі фонди, незважаючи на 
їх категорію, необхідно було включити до видання. Була розроблена нова 
схема, згідно нових вимог складені історичні довідки та анотації. 

Путівник складається з двох томів. До першого тому включено всі 
дорадянські фонди архіву та фонди періоду тимчасвової окупації краю 
(1941−1944), які в своїй назві мають літеру Р, тобто ті, що за старою схемою 
класифікації належали до радянського періоду. 

Частина поданих у першому томі Путівника фондів надійшли до ар-
хіву в 1944 р. після ліквідації румунських установ та відступу німецьких 
військ з території Чернівецької області, частина фондів, які були вивезені 
до Румунії, повернулися до архіву через Союзну контрольну комісію про-
тягом 1946–1948 рр. До першого тому Путівника ввійшли відомості про  
1263 фонди. 

Путівник містить вступ, передмову, шість розділів, додатки. Розділи 
складені за історико–хронологічним принципом:

Розділ І – Фонди установ Австрії (з 1867 р. Австро-Угорщини) 1775–
1918 рр.;

Розділ ІІ – Фонди установ Хотинського повіту Бессарабської губернії 
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Російської імперії (1812–1918);
Розділ ІІІ – Фонди російських установ Чернівецької губернії періоду 

Першої світової війни та Тимчасового уряду (1914–1918);
Розділ ІV – Фонди установ періоду перебування Буковини у складі 

Румунії (1918–1940, 1941–1944);
Розділ V – Фонди установ періоду Другої світової війни (1941–1944);
Розділ VІ – Особові фонди, колекції документів. 
У середині розділів фонди згруповані в підрозділи за хронологією, 

значущістю фондів та алфавітом. 
Описова стаття фонду містить наступні елементи:
Назва фонду подана сучасною українською мовою та мовами оригі-

налу згідно з вживаними у різний історичний період назвами. В основному 
подається перша й остання назва. У випадку, якщо назва змінювалась де-
кілька разів і зміни були суттєвими, наведено всі варіанти назв. Підставою 
для визначення назв фондів були насамперед документи фонду, а також за-
конодавчі акти та довідники про органи влади австрійського та румунського 
періодів. В основному назви фондів подаються за печатками та штампами 
фондоутворювачів, які вживалися в австрійському та румунському діло-
водстві, в зв’язку з цим вони не завжди відповідають граматичним вимогам 
сучасних німецької та румунської мов. 

При загальному описанні типових фондів подається загальна назва 
групи фондів, кількість фондів, кількість справ, хронологічні рамки, наяв-
ність описів та мова фондів. Після цих даних подається загальна історична 
довідка, анотація фондів і лише в кінці список фондів, які входять до за-
гального описування за алфавітом з подальшим зазначенням назв фондів 
українською та іншими мовами. 

Дати існування фондоутворювача подаються в історичній довідці. 
Якщо дати створення або ліквідації фондоутворювачів не встановлені, це 
зазначається в історичній довідці, у випадку, якщо дата встановлена при-
близно, вона подається у квадратних дужках. Після назви фонду вміщено 
його номер, обсяг і крайні дати наявних документів. У випадку, якщо справи 
відсутні за певний час, вказуються хронологічні рамки наявних документів. 
У деяких фондах, які проходять удосконалення науково-довідкового апара-
ту, кількість справ може змінюватися. Для узагальненої групи фондів по-
дається загальний обсяг і крайні дати документів. 

Крайні дати встановлені за наявними в фондах справами. У випад-
ках, коли дати документів виходять за межі крайніх дат фондоутворювача, 
у примітках пояснюється походження цих документів. Указується також 
наявність описів, їх кількість та мови, якими вони велися. У випадку запи-
су “нім. мова” йдеться про австрійський канцелярський варіант готичного 
письма, переважно письмового. Зазначення мови є важливою для користу-
вачів архіву характеристикою. 

Історична довідка фондоутворювача містить дані про створення ус-
танови, підпорядкування, реорганізацію, основні функції та припинення 
діяльності. Великою складністю для роботи з фондами архіву є той факт, 
що деякі фондоутворювачі розпочали свою діяльність в австрійському чи 
російському періоді, а закінчували її в румунському. В такому випадку ці 
фонди позначені *. У історичній довідці до особових фондів подається не-
велика біографія фондоутворювача, дані про його службову, громадську та 
творчу діяльність, до колекцій документів подається дата та мета їх ство-



рення. 
Анотації фонду містять відомості про основний склад і зміст доку-

ментів фонду, вказано основні види документів, наведено крайні дати особ-
ливо оригінальних та цінних документів. У групових фондах анотації дуже 
стислі. 

Путівник має додатки: географічний, іменний покажчики, список ско-
рочень, перелік видань архіву, список фондів, складений за порядковими 
номерами.  

Пропонований Путівник є першим томом видання. У другому томі пе-
редбачено подати відомості про фонди установ Радянського періоду (1940, 
1944–1991), фонди періоду Незалежності України (1992–2004), фонди ко-
лишнього партійного архіву, науково-довідкової бібліотеки та кіно-, фото-, 
фонодокументи. 

Сучасний новий текст Путівника з використанням попередніх на-
працювань підготовлений наступними працівниками архіву: фонди уста-
нов австрійського періоду – Никирса М. Д, російського періоду та періоду 
Першої світової війни – Ринжук Г. С., румунського періоду Долян Ф. О.,  
Гріор П. П., Гуцу М. М., Олар Д. Г. Редагування та корегування текстів, 
складання списків фондів архіву здійснили: Анохіна Л. С., Никирса М. Д., 
Максименко С. М., Олар Д. Г. Звірку фондів з обліковими даними прове-
ли: Авдєєв А. О., Долян Ф. О. Комп’ютерний набір тексту виконали: Лісо- 
венко А. Д., Либюк Т. С., Олар Д. Г., Поборна Н. І. Розробка логотипу – Лі-
совенко А. Д.

Авторський колектив висловлює вдячність всім архівістам, які в різ-
ний час долучалися до цієї роботи: науковим працівникам Ковальчук М. Я., 
[Копелович Р. Г.], Криган О. С., [Сидору Б. Й.], Старцевій Л. К., Штерн-
берг Т. П., Яблоковій Є. Л. та колишним директорам архіву Ляпунову Ю. П. 
(1984–1998), Анохіній Л. С. (1998–2004).
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Ро з д і л  І.
ФОНДИ УСТАНОВ АВСТРІЇ (з 1867 р. Австро – Угорщини)  
1775 –1918 рр. 

1. Законодавчі установи та установи самоврядування

Виконавчий Комітет Буковинського сейму
Der Bukowiner Landesausschuss

Ф. 2, 1245 од. зб., 1861−1918 рр. Описи 1–3. Нім., укр., рум. мови. 

Створений згідно указу цісаря від 26 лютого 1861 р. 
Комітет складався з 4-х засідателів із числа депутатів сейму, голови комітету (го-
лова сейму). 
Засідателі, як і депутати сейму, вибиралися: від землевласників – 1, від міст і тор-
гово-промислової палати – 1, від сільських общин – 1, від депутатів сейму – 1. 
Згідно закону від 26 травня 1910 р. виконавчий комітет складався з 8 засідателів, 
з числа яких голова призначав двох заступників. 
На засіданнях сейму з числа депутатів обиралися комітети: фінансовий, адмі-
ністративний, транспортний, шкільний, розвитку господарства. Два комітети 
були постійними: ревізійний і з петицій. Строки повноважень виконавчого комі-
тету співпадали зі строками діяльності сейму – 6 років. 
До функцій виконавчого комітету входило: управління ресурсами краю, про-
ведення обліку крайових фондів, встановлення належності до дворянства, роз-
міщення жандармських постів, управління річковим господарством, утримання 
поштових станцій, лікарень, видача стипендій і допомоги з коштів благодійних 
фондів, ведення справ з особового складу крайових державних установ. 
Припинив своє існування в листопаді 1918 р. у зв’язку з розпадом Австро-
Угорської імперії. 

Закони, постанови, положення про проведення виборів до сейму, 
шкільних питань, законопроекти. 

Статут виконавчого комітету. 
Протоколи засідань сейму та його виконавчого комітету. 
Доповіді та клопотання про захист віровизнань, справи про визнання 

дворянського стану та видачу довідок з цього питання. 
Бюджети сейму. 
Відомості про землеволодіння, майновий стан громад, общинні ліси, 

вирубку та сплав лісу. 
Витяги з кадастрових книг, плани та листування про визнання маєтків 

самостійними адміністративними одиницями. 
Листування про надання пільг підприємствам, про проведення робіт 

з виявлення вугільних родовищ в районі громади Замостя, про діяльність 
крайового банку, прейскурант цін на продовольчі товари на ринках краю, 
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оподаткування, листування з Науковим товариством імені Шевченка у 
Львові про видання творів Юрія Федьковича. 

Матеріали про будівництво та експлуатацію доріг, відкриття митни-
ць та митних постів, будівництво залізниці, мостів, регулювання течії рік 
(1897,1904−1905,1907−1914), відкриття та утримання лікарень. 

Справи про створення кредитно-ощадних товариств, благодійних 
фондів, видачу мистецьких стипендій. 

Чернівецький міський магістрат
Magistrat der k. k. Hauptstadt Czernowitz

Ф. 39, 7213 од. зб., 1781−1918 рр. Описи 1–4. Нім. мова. 

Чернівецька міська управа створена за розпорядженням Військової адміністра-
ції 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. 
2 вересня 1832 р. міська управа реорганізована в Чернівецький міський ма-
гістрат. 
Магістрат складався з бургомістра, віце-бургомістра та міських радників. У ма-
гістраті були створені департаменти та відділи: економічний департамент, якому 
були підпорядковані податково-екзекуційний, розрахунковий, шкільний та буді-
вельний відділи, департамент торгівлі та промисловості, департамент поліції, 
якому були підпорядковані санітарний, ярмарковий, ветеринарний, пожежний 
відділи. 
При магістраті були комісії: запису актів громадського стану, арбітражна, виз-
нання прав громадянства, дрібного судочинства, із нерухомості. 
До основних функцій магістрату входило управління міським майном, будівниц-
тво споруд, благоустрій міста, забезпечення громадського порядку, видача доз-
волу на заняття торгівлею та ремеслом, нагляд за санітарним станом міста, охо-
роною 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-Угор-
щини. 

Директивні вказівки та обіжники Галицького Намісництва, Буко-
винської окружної та крайової управ щодо діяльності общинної ради та ма-
гістрату. 

Проекти статутів м. Чернівці. 
Протоколи засідань магістрату та общинної ради, 
Звіти про стан міста. 
Листування про адміністративне виділення навколишніх сіл у перед-

містя. Проекти, кошториси, договори на будівництво водогону, каналізації, 
залізниці, трамвайної колії, електричного освітлення, телефонної мережі. 

Матеріали про вибори общинної Ради, бургомістрів та радників, про 
будівництво приміщень державних установ, лікарень, шкіл, міського теат-
ру, в’язниць, ощадних кас, пожежного депо, похоронного бюро, організацію 
та діяльність міської пожежної команди, про заходи боротьби з епідеміями, 
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про встановлення кордонів лісового фонду магістрату, закріплення берегів 
та врегулювання течії р. Прут. 

Експозиційні плани міських вулиць, проекти споруд, у т. ч. шкіл. 
Справи з нагляду за діяльністю політичних та культурно-освітніх то-

вариств міста, ремісничих цехів і корпорацій. 
Алфавітні покажчики жителів міста, книги вхідних документів. 
Книги переписів населення, списки рекрутів, переліки державних та 

військових установ. 
Відомості про прибутки магістрату. 

2. Військово-адміністративні установи

Галицька губернська управа (намісництво) у справах Буко-
вини
K. k. Galizische Statthalterei (Angelegenheiten der Bukowina)

Ф. 1026, 1542 од. зб., 1775−1861 рр. Описи 1–2. Нім., укр., рум. мови. 

Вищим державним органом управління Буковиною з часу її входження до складу 
Австрії стало Галицьке губернаторство. 
Декретом від 11 вересня 1772 р. австрійська імператриця Марія Терезія призна-
чила першим повноважним губернатором Галичини та Лодомерії графа Пергена, 
а з 13 травня 1773 р. було створено Крайове губернаторство – центральний орган 
політичної і адміністративної влади Австрійської імперії в західних землях Ук-
раїни, очолюване губернатором, наділеним великими повноваженнями. Губерна-
тора і губернських радників призначав і звільняв цісар. Губернатор безпосеред-
ньо підпорядковувався центральній владі – об’єднаній Надвірній канцелярії, яка 
часто змінювала свою структуру, назву і коло компетенції. 
До складу губернаторства входили: віце-президент, придворні радники, губернсь-
кі радники, губернські секретарі. Губернаторство складалося із департаментів, 
чисельність яких змінювалась під час реорганізацій (від 14 до 8), протокольної 
частини, реєстратури, відділу перекладів, канцелярії, архіву. 
Згідно з імператорським декретом від 16 квітня 1854 р. губернаторство було ре-
організоване і перейменоване на Намісництво, а губернатор став намісником. Га-
лицькому намісництву була підпорядкована Буковинська окружна управа. 
До основних функцій Намісництва входило: загальні питання організації австрій-
ської державної влади на території Галичини і Буковини, створення державного 
апарату управління, охорона громадського порядку, контроль за промисловістю, 
торгівлею, сільським господарством, шляхами сполучення, оподаткуванням, 
школами, діяльністю адміністративних установ, управління справами римо-ка-
толицької та греко-католицької церков, а в межах існуючого порядку і право-
славної, питання дислокації та постачання військових частин і проведення рек-
рутського набору, еміграції, паспортного режиму, правовідносини єврейського 
населення, врегулювання прикордонних і митних питань. Підпорядковувалась 
безпосередньо Галицькій надвірній канцелярії. 
Ліквідовано в 1853 р. у зв’язку з адміністративними реформами Австрії, у вере-
сні 1860 р. поновило свою діяльність, але у квітні 1861 р. остаточно припинило 
своє існування. 
Документи фонду являють собою частину документів Галицького Намісництва і 
відносяться до управління Буковиною. Надійшли вони зі Львова, коли Буковина 
стала автономним краєм. Основний фонд зберігається в Центральному держав-
ному історичному архіві України, м. Львів. 
Укази цісаря про порядок стягнення судового мита (1786). 
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Звіти, рапорти та листування про перевірку діяльності Буковинської 
окружної управи, соціально-економічне становище краю, роботу лікарень, 
будинків перестарілих. 

Листування з Буковинською окружною управою про перевірку ста-
ну кордонів між Буковиною, Молдовою та Трансільванією (1786−1816), 
зміни адміністративно-територіального поділу Буковини, про відкриття та 
утримання поштових станцій (1822, 1831, 1835−1847), благоустрій вулиць 
та майданів м. Чернівці, будівництво та ремонт адміністративних будинків, 
встановлення прав власності на маєтки, розслідування земельних конфлік-
тів та скарг селян на збільшення панщини, загарбання землевласниками 
земельних ділянок та утиски, прохання землевласниками про збільшення 
панщини (1787−1808, 1823−1853), заходи боротьби з епідеміями чуми та 
холери (1809, 1835−1851), проведення щеплень; з державною бухгалтерією 
в м. Львові, податковим відділом, камеральною прокуратурою, з православ-
ною та католицькою консисторіями про будівництво та ремонт церков, при-
значення священників та інші церковні питання. 

Матеріали про продовження війни з Францією, обіжники губерна-
торства про створення регулярних військ на Буковині, посилення охорони 
кордонів (1775−1853), про будівництво шосейних шляхів, укріплення бере-
гів рік, будівництві на них гідротехнічних споруд, мостів. 

Справи з нагляду за фінансово-господарською діяльністю Православ-
ного релігійного фонду Буковини, встановлення за ними прав власності на 
маєтки, а також здачу в оренду та продаж маєтків, справи про визнання на-
лежності до дворянства (1787−1851). 

Скарги жителів Буковини на службовців Окружної управи та Черні-
вецької міської управи (магістрату) за зловживання службовим становищем, 
утиски та наклепи. 

Списки землевласників та малоземельних дворян Буковини із зазна-
ченням їх володінь. 

Військова адміністрація Буковини
Bukowiner Militär-Administration 

Ф. 29, 70 од. зб., 1774−1786 рр. Опис. Нім. мова. 

Створена у жовтні 1774 р. Підпорядковувалась Надвірній військовій раді у Відні 
та військовому командуванню у Львові. Являла собою військову, адміністратив-
ну та юридичну владу в краї. Усі адміністративні посади, за виключенням сіль-
ських старост, були зайняті військовими. 
У компетенцію військової адміністрації входило: розгляд судових справ, скарг, 
встановлення розміру податків, зборів та їх стягнення, контроль над управлінням 
камеральними маєтками, землевласниками, поліцейський і санітарний нагляд, 
митні збори, встановлення прикордонних карантинних таборів, будівництво 
державних приміщень, мостів та шляхів, поштовий зв’язок, охорона кордонів, 
утримання прикордонних постів. Займалася також питаннями землеволодіння, 
феодальними повинностями, сільським господарством, торгівлею, церковними 
питаннями. 
Ліквідована у листопаді 1786 р. на основі розпорядження австрійського цісаря 
Йосифа ІІ. 
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Цісарські укази, директивні вказівки та циркуляри Галицького На-
місництва про організацію магістратів у містах Чернівці, Сучава та Серет. 
Регламент Православної церкви Буковини, документи про організацію Бу-
ковинської духовної консисторії, перелік маєтків, які належали Православ-
ному релігійному фонду. 

Проект організації поліції на Буковині (1786), положення про вста-
новлення феодальних повинностей селян, наділення їх землею, оподатку-
вання землевласників. 

Перелік общин Буковини із зазначенням кількості сімей, церков 
(1785), маєтків, їх власників та орендарів. 

Документи про включення Буковини до складу Галичини та організа-
цію управління нею (1786). 

Листування про судову компетенцію дистриктних управлінь та місь-
ких магістратів, про стан та експлуатацію лісів лісництва Жучка, будівниц-
тво шосейного шляху до Трансільванії. 

Договори на купівлю та продаж будинків у м. Чернівці та його пере-
дмістях. 

Листи перепису євреїв.

Генеральне військове командування Галичини та Лодомерії 
в м. Львів
K. k. General Mіlitär Oberkomando in Galizien und Lodomerien. 
Lemberg

Ф. 1178, 323 од. зб., 1775−1786 рр. Опис. Нім. мова. 

Після захоплення території Буковини Австрія створила свої органи влади та 
управління краєм. З метою встановлення на Буковині військової влади в 1774 р. 
було створено Генеральне військове командування Галичини та Лодомерії в  
м. Львів. Підпорядковувалось Надвірній військовій раді. 
Займалося управлінням Буковиною, встановленням кордонів між Галичиною та 
Буковиною, розмежуванням земель між Дністром і Прутом. Ліквідовано в 1786 р. 

Укази Надвірної військової ради про порядок управління Буковиною. 
Листування з військовою адміністрацією про порядок сплати подат-

ків, виплату мита при провозі товарів, наділення колоністів землею, розроб-
ку соляних копалень, будівництво мостів, шосейних доріг, підтримку місце-
вих товаровиробників, порядок викладання в релігійних школах, порядок 
управління монастирями та релігійними громадами, призначення церков-
нослужителів. 

Опис кордонів Буковини. 

Буковинська окружна управа
K. k. Bukowiner Kreisamt

Ф. 1, 14656 од. зб., 1786−1853 рр. Описи 1–8. Нім., рум., укр. мови. 

Створена 1 листопада 1786 р. згідно з указом цісаря Йосифа ІІ від 6 серпня  
1786 р. в зв’язку з включенням Буковини, як округу, до складу Галичини. Була 
вищим адміністративним органом краю. 
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Очолював управу начальник управи. У штаті управи були заступник начальни-
ка, окружні комісари (їх чисельність визначалась кількістю повітів), окружний 
секретар, окружний реєстрант, окружний драгун, окружний інженер, окружний 
хірург, повітові хірурги. Окружна управа підпорядковувалась безпосередньо 
Галицькому Намісництву, вона була його виконавчим органом і звітувала перед 
ним. Структурних частин в Буковинській окружній управі не було. Усі функції 
виконувалися начальником і підпорядкованими йому окружними комісарами. 
Буковинській окружній управі підпорядковувалися міські управи. 
До основних функцій управи входило: зміцнення державного ладу, спостережен-
ня за настроєм населення, придушення виступів та агітації, направлених проти 
держави та її соціального ладу, розгляд конфліктів між землевласниками і селя-
нами з питань виконання феодальних повинностей, землеволодіння й землеко-
ристування. У компетенцію управи входило оподаткування населення та підпри-
ємств, забезпечення дотримання законів з торгівлі, промисловості та ремесел, 
проведення заходів боротьби з епідеміями та епізоотіями, відкриття карантинних 
таборів, контроль за діяльністю шкіл, будівництвом та утриманням доріг і де-
ржавних споруд, нагляд за цехами, дотримання контакту з військовою владою, 
розквартирування і забезпечування військових частин, проведення рекрутського 
набору, контроль за церковним життям, питання колонізації краю, надання пільг 
колоністам, розслідування причин еміграції і боротьба з нею, охорона кордонів. 
Припинила свою діяльність згідно маніфесту від 4 березня 1849 р., який прого-
лосив Буковину автономною провінцією. 

Укази цісарів Австрії про відміну кріпацтва (1848), встановлення гро-
шової системи та грошового курсу (1823), авторські права письменників і 
художників (1846). 

Постанова Чернівецького магістрату про ринкову торгівлю (1839). 
Обіжники Галицького Намісництва (1785−1853). 
Грамоти молдавських господарів /князів/ (1805,1807−1829). 
Протоколи, листування та інші матеріали про землеволодіння 

(1840−1843) і землекористування (1789), вживання заходів проти роздріб-
нювання селянських господарств, створення насіннєвих фондів та звіти про 
їх діяльність (1820−1824), видачу селянам грошових (1827−1828) та зерно-
вих позик (1796) для сівби, збирання врожаю та запаси зерна у населення 
(1796−1914). 

Справи та листування про порядок управління Буковиною (1778−1820), 
містами, міськими управами (1826) та сільськими общинами (1822−1847), 
розподіл краю на мандаторіальні округи та призначення мандаторів (1852), 
вибори і звільнення сільських старост (1797) та їх правове становище 
(1825), вибори до Чернівецького магістрату (1848), надання землевласни-
кам прав домінікального представництва (юрисдикції в домініях) та поз-
бавлення їх цих прав, справи з нагляду за адміністративно-господарською 
діяльністю доміній (1781−1848), про відокремлення хуторів (1827−1832) та 
утримання самостійних общин (1819−1832), переведення сіл у категорію 
торгових містечок (1790), про управління, експлуатацію та охорону лісів 
(1831−1850), листування про заборону селянам випасу худоби на лісових 
галявинах, руйнування їх лісових землянок (1827−1828), видачу дозволів 
на сплав лісу, про будівництво та роботу цегельного заводу у м. Чернівці 
(1789), скляного заводу в с. Красноїльськ (1816−1823), мідноливарної печі в 
с. Мілієве (1839), паперової фабрики в м. Вашківці (1842), про будівництво 
державних будинків, міської ратуші (1829−1842), вулиць, площ та ринків у 
м. Чернівці, проведення робіт з запобігання зсувів у нижній частині м. Чер-
нівці (1815−1847). 
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Переліки общин та населених пунктів із зазначенням кількості насе-
лення, шкіл і церковних парафій (1810). 

Справи про створення та об’єднання церковних парафій, відомості 
про їх кількість (1842), розподіл Буковини на деканати, склад православно-
го духовенства (1819), стан православної, уніатської та євангельської цер-
ков (1821−1822), економічний стан маєтків Православного релігійного фон-
ду, відомості про кордони та майно монастирів (1784−1851), будівництво 
резиденції буковинських митрополитів, кафедрального собору (1840−1859), 
ремонт церков Буковини (1822−1841). 

Листування з австрійським консульством у м. Ясси про політичні 
події в Молдові та Валахії (1829), Росії, російсько-турецькі війни, з питань 
колонізації краю (1787−1797), надання пільг колоністам (1787), розслідуван-
ня причин еміграції та боротьби з нею (1794), з питань діловодства (1807), 
вказівки про обов’язкове використання німецької мови в ньому, про органі-
зацію ремісничих цехів (1797−1817) та їх діяльність (1823−1824), листуван-
ня та протест українського населення проти відокремлення Буковини від 
Галичини (1849). 

Матеріали про участь Австрії у війні з Францією (1809), розквар-
тирування та забезпечення військових частин (1809), проведення рекрут-
ських наборів та постанови про порядок їх проведення (1787−1829), фор-
мування добровольчих корпусів (1809−1815), будівництво захисних споруд 
(1810−1811), виконання військових та крайових поставок (1810), створен-
ня запасів зерна, відомості про наявність військового гужового транспорту 
(1807), листування та відомості про будівлі військових відомств, будівниц-
тво та ремонт казарм (1818−1819), військових шпиталів (1804−1806), пові-
домлення Галицького Намісництва про створення військової комендатури 
в м. Чернівці (1847), матеріали про створення Національної гвардії на Бу-
ковині (1848), рапорти, доповідні записки про пересування російських вій-
ськ по території Молдови та Хотинської райї (1806), на кордонах з Букови-
ною (1828), у Бессарабії (1817, 1839−1840, 1848), у Валахії, відносини між 
Росією і Туреччиною, російсько-турецьку війну (1787, 1827−1828), листу-
вання про постачання російських військ, які пересувалися через територію 
Буковини (1849). 

Матеріали про боротьбу селян за землю та скасування кріпацтва, 
аграрний рух 40-х років ХІХ ст. та селянське повстання під керівниц-
твом Лук’яна Кобилиці (1842−1849), скарги селян на сваволю землевлас-
ників (1828−1850), про встановлення та охорону державних кордонів 
(1777−1785,1788), демаркацію австрійсько-молдавського кордону (1840), 
про створення поштового зв’язку (1789) та його врегулювання (1827−1830), 
відкриття дирекції пошти Галичини (1851), встановлення поштових тарифів 
(1851), про будівництво шляхів (1782−1851) та їх утримання, укріплення 
берегів та врегулювання течії рік (1817−1837), будівництво та ремонт коло-
дязів у м. Чернівці (1844−1853), про оподаткування населення (1828−1860), 
проведення грошової реформи (1823−1824), збитки, заподіяні населенню 
стихійним лихом (1822−1827), збір пожертвувань голодуючому населен-
ню між ріками Прут і Дністер (1849), про еміграцію селян (1815−1822) до 
Молдови (1807), Турецької райї (1809), Бессарабії (1814), про організацію 
шкільної справи (1787−1857), відкриття та діяльність шкіл (1816−1832), їх 
кількість у громадах (1842), кількість дітей шкільного віку (1791). 
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Акти перевірки окружної каси (1821). Кадастрові книги громад 
(1787). 

Опис кордонів маєтків Буковини, які належали молдавським монас-
тирям (1782−1786). 

Плани міста Чернівці (1831), профільні плани шляхів (1805, 1811). 
Кошториси, фінансові звіти, послужні списки службовців. 
Журнали реєстрації вхідної кореспонденції 
Відомості про переписи населення та худоби (1787, 1791−1796, 

1799−1800, 1807−1811, 1822) та пояснювальні записки до них із зазначенням 
адміністративного поділу, округу, кількості дворів, халупників і городників 
(1790, 1794−1796), чисельність населення в містах (1797, 1830), демогра-
фічні відомості (1778−1799, 1801−1811, 1815−1818, 1820−1830), відомості 
про склад населення (1793), кількість віруючих протестантів та євангелістів 
(1787), про прикордонні митниці (1827), про правове становище старооб-
рядців (1819−1854), євреїв (1779−1824), циганів (1825), що оселилися на Бу-
ковині, про врожайність земель на Буковині (1808−1810), оренду міських та 
камеральних земель (1816−1831), урегулювання прав власності буковинсь-
ких землевласників на молдавські маєтки, та молдавських на буковинсь-
кі (1796−1797), про заводи і мануфактури (1799), винокурні та пивоварні 
(1796−1830), каменярні (1827−1848), соляні копальні та мінеральні джере-
ла (1845), скляні заводи (1802−1813, 1816−1855), про наявність мармуру та 
гіпсу (1829), відомості про площу і склад лісового фонду (1790). 

Відомості та листування про відкриття лікувальних закладів та каран-
тинних таборів (1820−1841), вакцинацію населення (1823−1826), державні 
лікарні і медичні школи (1829), створення корпорації аптекарів та кількість 
аптек (1808−1835), відомості про медичну й санітарну службу на Буковині 
(1830), листування про епідемії та боротьбу з ними (1837). 

Прейскурант ринкових цін (1827). Відомості про середньо-ринкові 
ціни в містах Буковини (1825−1827). 

Статистичні відомості про кількість ремісників на Буковині 
(1799−1826). 

Соціально-економічні довідки Буковини (1792, 1816), Русько-Ким-
полунгського околу (1756−1800), маєтків Банилів над Черемошем (1797), 
Станівці (1799), Синівці (1794), Магала та Котул-Остриця (1797). 

Типові плани будівництва сільських шкіл (1816−1827), листуван-
ня про відкриття першої державної гімназії в м. Чернівці, статут гімназії 
(1827) та будівництво ії приміщення (1810−1829), заснування та призна-
чення стипендій гімназистам(1844−1847), відкриття монастирських шкіл 
(1821−1828), повідомлення Галицькому Намісництву про відкриття курсів 
підготовки вчителів та вихователів (1848−1854), бюджет крайового шкіль-
ного фонду на 1853 р. 

Документи про торговельні зв’язки (1792−1799) з Молдовою 
(1796,1829), Росією (1786, 1827, 1851−1860, 1851), положення про ярмарки 
в м. Чернівці (1787). 

Список буковинських землевласників (1822−1823). 
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Буковинська крайова управа
K. k. Bukowiner Landes-Regierung

Ф. 3, 53738 од. зб., 1854−1918 рр. Описи 1–8. Нім., укр., рум. мови. 

Створена відповідно до постанови міністерства внутрішніх справ Австрії від 30 
квітня 1854 р., як орган вищої адміністративної влади. Крайова управа складала-
ся з бюро президії і самої управи на чолі з президентом, якого призначав цісар. 
До її штату входили: радник намісництва, три крайові радники, крайовий сані-
тарний радник, два секретарі, окружний хірург, канцелярія. 
У 1858 р. були створені департаменти управи. Їх кількість та функції встанов-
лювалися 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, самовряду-
вання, 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 повинностей і врегулювання сервітутних 
питань, крайова комісія з встановлення земельних податків. Буковинська край-
ова управа проводила 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 імпера-
тора і міністерств, організація виборів до органів влади, урегулювання земель-
ної власності, охорона громадського порядку, нагляд за політичними партіями, 
настроєм населення в краї, паспортним режимом, товариствами, пресою, теат-
ром, видача іноземних паспортів, дозволів на відкриття друкарен, магазинів, на 
проведення концертів і театральних вистав, питання охорони здоров’я, освіти, 
керівництво поліцією. 
Крайова управа підпорядковувалась міністерству внутрішніх справ Австрії. Звіт-
ність подавалася міністерствам, чиї накази та розпорядження отримувались на 
виконання. 
Буковинська крайова управа припинила свою діяльність в листопаді 1918 р.  
в зв’язку з розпадом Австро-Угорщини. 

Накази та вказівки міністерства внутрішніх справ (1853−1863, 
1865−1894, 1896−1903, 1905−1918), Галицького намісництва та вищого 
поліцейського управління. 

Директивні вказівки міністерства внутрішніх справ і листування про 
порядок виплати компенсацій землевласникам та Православному релігій-
ному фонду Буковини у зв’язку із скасуванням феодальних повинностей 
(1869), про реорганізацію санітарної служби (1896), протоколи засідань та 
звіти про діяльність Крайової санітарної Ради за 1871−1880р., укомплекто-
ваність штатів санітарних відділів. 

Повідомлення міністерства внутрішніх справ про призначення дип-
ломатичних представників Австрії (1886, 1875) та іноземних дипломатів, 
акредитованих у м. Відень (1881). 

Документи про проведення політичних та адміністративних реформ 
в Австрії і на Буковині (1859−1861, 1910−1912, 1918), про проведення вибо-
рів до Державної Палати Австрії (1907), Буковинського сейму, міських та 
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громадських управ, скарги виборців на зловживання і незаконне проведен-
ня виборів, про заснування, вибори та діяльність Палати торгівлі та ремесел 
Буковини (1853−1886, 1889, 1890−1893, 1898, 1900−1904, 1908−1915, 1918) 
та Палати міри та ваги Буковини (1856, 1886), про діяльність та ліквідацію 
Буковинського фонду державної спиртової монополії (1881−1911). 

Будівельний статут Буковини (1860−1866, 1899, 1903−1904), матеріа-
ли про створення та діяльність повітових шляхових комітетів (1894−1897), 
заснування комітету із вивчення можливостей експлуатації річок Буковини 
(1894−1897). 

Протоколи та листування про заснування Крайової сільськогоспо-
дарської ради Буковини (1899−1903) та повітових товариств землевласни-
ків (1892). Інструкції, доповідні записки та інші матеріали про заснування 
Чернівецької фінансової прокуратури (1861), державної позичкової каси 
(1873−1874), Крайового банку Буковини (1879−1880), нагляд за діяльністю 
кооперативних і позичково-ощадних товариств (1899−1908), розгляд бюд-
жетів Крайових фондів Буковини, кошторисів відомств, асигнування і облік 
коштів на різні заходи, у т. ч. на виплату гірським стрільцям, відправле-
ним на придушення повстання населення прикордонних з Трансільванією 
громад (1851−1853), про порядок розповсюдження державних позик,  
у т. ч. про відмову селян окремих громад від підпису на них (1854), про 
зміни у грошовому обігу, знищення грошових знаків революційного періо-
ду 1848−1849 рр., боротьбу з виготовленням фальшивих грошей, про зміну 
територіально-податкового відділу Буковини (1869−1870), перетворення 
Чернівецького податкового відділу у податкове управління (1887−1892), 
фінансові звіти податкових відділів (1857), відомості про розмір поземель-
них, подвірних і прибуткових податків у громадах (1871), накази, відомості 
та доповідні записки про введення і стягнення податків та зборів, виконан-
ня примусових трудових повинностей, стягнення та скасування недоїмок 
(1866−1869), скарги на надмірне підвищення податків та примусове їх стяг-
нення (1863). 

Листування про заснування і визнання громад юридичними особами, 
описання їх меж та ситуаційні плани, про стан кустарної промисловості на 
Буковині (1897−1899), матеріали про організацію промислових та сільсь-
когосподарських виставок, участь у всеавстрійських та всесвітніх вистав-
ках, перелік винаходів зареєстрованих у Австрії в 1886 р. та листування 
про видачу патентів на винаходи (1892), доповідь про діяльність комісії 
з розслідування нещасних випадків на підприємствах м. Чернівці (1902), 
справи про нагляд за страховими товариствами (1888−1913), створення гір-
ничого управління Буковини (1855−1857), повідомлення та клопотання про 
відкриття фабрик, заводів, підприємств (1888−1907), передавання в оренду 
підприємств, видачу дозволів іноземним товариствам на проведення фінан-
сово-комерційних операцій у краї, про будівництво пологового будинку в  
м. Чернівці (1865−1866), матеріали про діяльність Чернівецької акушерської 
школи (1867−1883) та відкриття аптек (1886), повідомлення про банкрут-
ство та продаж з аукціонів майна банкрутів (1869−1871). 

Креслення, акти, доповідні записки та листування з питань будівниц-
тва і ремонту мостів (1873−1917), гідротехнічних споруд (1843−1861), шо-
сейних шляхів (1888−1904), а також будівництво різних споруд та благоуст-
рій м. Чернівці. 
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Матеріали про організацію лісоохорони та встановлення лісових ок-
руг на Буковині (1875−1908), листування про розвиток лісовоїпромисловості 
Буковини (1897−1904), діяльність лісових корпорацій, сплав лісу на річках 
Буковини, про організацію та функціонування поштового (1872), телеграф-
ного і телефонного зв’язку на Буковині, будівництво, ремонт та експлуатацію 
залізниць (1898−1913), відомості про автомобільний транспорт (1906). 

Документи про відкриття Чернівецького університету (1875), святку-
вання його ювілею (1900), статути факультетів та їх відділень (1876), листу-
вання про їх заснування, списки студентів першого набору (1875−1876, 
1879), постанови та листування про призначення професорсько-викладаць-
кого складу та службовців (1886−1913), екзаменаційних комісій (1880−1899), 
укомплектування бібліотечного фонду (1886−1909), будівництво, ремонт та 
устаткування будівель університету (1900−1906). 

Положення, статути, звіти та протоколи про відкриття і діяльність 
учбових закладів (1897−1914), укомплектування їх штатів, видання та за-
твердження програм і підручників (1893−1910), будівництво шкіл, у т. ч. до-
повідна записка Юрія Федьковича про реформу української школи (1869), 
вказівка міністерства віровизнань та освіти про боротьбу з проявами рево-
люційних настроїв серед учнівської молоді. 

Звіти та листування про стан шкільництва та освіти на Буковині (1853, 
1860−1861, 1900−1901, 1903−1904), донесення про наслідки обстеження 
шкіл в окремих повітах, статистичні таблиці про кількість початкових шкіл, 
контингенту учнів і викладачів (1855−1867), листування про утримання 
шкіл (1888−1915). 

Рапорти, відомості та листування про експорт та імпорт товарів, захо-
ди щодо сприяння торговельних відносин з Росією, боротьбу з контрабан-
дною торгівлею, створення та закриття митниць (1870−1893), повідомлен-
ня міністерства фінансів про торговельні угоди Австрії з іншими країнами 
(1886−1887), митні збори на різні товари, донесення та зведення про серед-
ньо-ринкові ціни на Буковині (1856), листування про влаштування ярмарків 
(1891−1908), видачу дозволів на торгівлю (1869−1871), статистичні таблиці 
про масовий розпродаж товарів торговельними фірмами за зниженими ці-
нами (1904). 

Зведення про хід воєнних дій на австрійсько-італійському фрон-
ті (1859), відомості про російсько-турецьку війну (1877), донесення про 
воєнні приготування Австро-Угорщини та сусідніх з нею країн напередодні 
Першої світової війни, формування, комплектування і дислокацію окремих 
військових частин, заворушення в армії та розповсюдження антивоєнних 
відозв (1915−1917), проведення військових маневрів, асигнування коштів 
на воєнні потреби, постачання військ продовольством і фуражем, боротьбу 
з мародерством, статистичні таблиці та листування про рекрутські набори 
жителів Буковини до австрійської армії, скарги на зловживання рекрутських 
комісій (1891), розслідування випадків ухилення від військової повинності 
(1891), проведення загальної мобілізації (1914). 

Матеріали про демаркацію державних кордонів, створення військових 
підрозділів для їх охорони, донесення митно-прикордонних органів з відо-
мостями про в’їзд на Буковину іноземців та про події на кордоні, довідки про 
нагляд за іноземцями, видачу останнім дозволів на пересування по Буковині 
та видворення їх за межі Австрії, про еміграцію жителів Буковини у зв’язку 
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з безробіттям та голодом, оформлення документів на виїзд і перебування за 
кордоном (1857−1861), документи про прийняття заходів для перешкоджан-
ня еміграції населення (1896−1902), видачу перепусток ремісникам і куп-
цям на вільне пересування по території Австрії (1869−1870), встановлення 
прав громадянства жителів Буковини, про організацію медико-санітарного 
обслуговування жителів м. Чернівці (1914), VІІ з’їзд австрійської палати лі-
карів у м. Чернівці (1902), про здійснення нагляду за військовополоненими, 
в т. ч. російськими, встановлення останнім перешкод до повернення на бать-
ківщину (1918), перебування російських військ на Буковині під час Першої 
світової війни, допомогу родинам осіб, призваних до австрійської армії,  
в т. ч. вбитих та поранених (1917−1918), заходи щодо збереження пам’ятників 
та матеріальних цінностей під час військових дій (1914). 

Справи про придушення селянських заворушень у громаді Веренчан-
ка (1855−1859), розслідування випадків захоплення та розподілу селянами 
поміщицьких пасовиськ (1863), розгляд скарг селян на поміщиків, земель-
них конфліктів (1856), купівлю, продаж і розподіл земельних ділянок, про 
нагляд за діяльністю акціонерних товариств (1892−1910), вивчення стану 
сільського господарства у зв’язку з посиленням еміграції селян (1912), 
листування про заходи щодо ліквідації безробіття, викликаного економіч-
ною кризою (1901−1903). 

Донесення про страйки на Буковині (1897−1918), становище робіт-
ників, стан посівів і врожайності, заохочення до вирощування окремих 
сільськогосподарських культур (1856), відомості про епізоотію та діяль-
ність карантинних таборів (1891), листування про відкриття та діяльність 
сільськогосподарської школи в м. Чернівці (1869−1908) та перетворення її у 
Крайову сільськогосподарську школу (1898). 

Статистичні відомості про політико-адміністративний поділ Букови-
ни, склад населення, кількість маєтків, торговельних і промислових підпри-
ємств та ін., про епідемії (1856), заходи боротьби з ними (1912). 

Переписи населення Буковини. 

Повітові управи Буковини
K. k Bezirkshauptmannschaften

5 фондів, 4218 од. зб., 1855−1918 рр. Описи 1–8. Нім. мова. 

Створені на підставі постанови міністерств внутрішніх справ, юстиції та фі-
нансів Австрії від 19 січня 1853 р., як змішані повітові управи. Фактично розпо-
чали 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. перетворенні у повітові управи і розпо-
чали діяльність 31 серпня 1868 р. 
Спочатку виконували функції адміністративних та юридичних органів, почина-
ючи з 1868 р. були органами адміністративної влади на території відповідних 
повітів. Керували діяльністю общинних управ, підпорядковувалися Буковин-
ській Крайовій управі Буковини. Припинили свою діяльність в листопаді 1918 р. 
в зв’язку з розпадом Австро-Угорщини. 

Документи виборів общинних управ, засідателів Чернівецького про-
мислового суду (1907), протоколи засідань правлінь, про визнання австрій-
ського підданства, видачу дозволів на проживання, реєстрацію актів цивіль-
ного стану. 
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Листування про рекрутський набір і відбування військової та трудо-
вої повинностей, проведення загальної мобілізації (1914), розповсюджен-
ня військових позик та збирання пожертвувань для товариства Червоного 
Хреста, надання допомоги населенню, яке постраждало від військових дій 
(1914–1917). 

Матеріали про створення та діяльність товариств, про будівництво 
церков, парафіяльних будинків, мостів, залізниці Чернівці-Садгора (1911), 
спорудження переправ через р. Прут, укріплення берегів та урегулювання 
течії р. Прут, благоустрій міст Новоселиця та Садгора (1913−1914). 

Справи про розгляд земельних конфліктів між селянами та землевлас-
никами, придушення селянських заворушень в общині Ревна Вижницько-
го повіту (1896), страйк батраків общини Боянчук Заставнівського повіту 
(1907), заворушення селян общини Малий Кучурів та Рогізна Чернівецького 
повіту (1918), про видачу дозволів на будівництво підприємств, майстерень, 
вітряків, електростанції та заняття ремеслами. 

Довідка крайового лісового інспектора про стан лісового фонду Чер-
нівецького повіту (1913). 

Відомості про перепис населення, гужового транспорту та худоби, 
характеристики Чернівецького (1890, 1909) та Кіцманського (1904) повітів, 
прибутки православного духовенства Кіцманського повіту. 

Вижницька повітова управа
K. k Bezirkshauptmannschaft Wiznitz

Ф. 880, 6 од. зб., 1869−1908 рр. Опис. Нім. мова. 

Заставнівська повітова управа
K. k Bezirkshauptmannschaft Zastawna

Ф. 7, 727 од. зб., 1882−1918 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Кіцманська повітова управа
K. k Bezirkshauptmannschaft Kotzman

Ф. 8, 908 од. зб., 1870−1918 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Сторожинецька повітова управа
K. k Bezirkshauptmannschaft Storozynetz

Ф. 1029, 10 од. зб., 1856−1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Чернівецька повітова управа
K. k Bezirkshauptmannschaft Czernowitz

Ф. 4, 2568 од. зб., 1856−1918 р. Описи 1–2. Нім. мова. 

Відділ по забезпеченню населення Буковини одягом. 
Bukowiner Landesbekleidungsstelle. 
Ф. 361, 52 од. зб., 1918 р. Опис. Нім. мова. 
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Створений 21 серпня 1917 р. для забезпечення краю одягом, взуттям та іншими 
товарами першої необхідності. Займався також розповсюдженням старих речей. 
Підпорядкований міністерству торгівлі Австрії та Буковинській крайовій управі. 
Діяв до розпаду Австро-Угорщини. 

Довідки про видачу товарів. 

Австро-румунська комісія з урегулювання кордону між Буко-
виною та Румунією
K. k. Revidion der österischen-rumänischen Grenze.  
Comisia de revizuire a frontierei. Comisarul regal

Ф. 1012, 1 од. зб., 1910 р. Опис. Нім., рум. мова. 

Журнал опису кордону між Буковиною та Румунією. 

3. Судові та поліцейські установи

Чернівецька крайова судова прокуратура
K. k. Staatsanwaltschaft. Czernowitz

Ф. 131, 274 од. зб., 1856−1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Розпочала свою діяльність 29 вересня 1855 р. на підставі постанови міністерства 
юстиції від 29 червня 1855 р. Підпорядковувалась Вищий прокуратурі Галичини 
і Буковини в м. Львові. Здійснювала керівництво та контролювала роботу судів, 
приймала участь у розслідуванні та розгляді кримінальних справ, розгляді апе-
ляцій на рішення повітових судів, засіданнях суду присяжних. Припинила свою 
діяльність 1918 р. 

Обвинувачувані акти та доповідні записки про склад злочинів під-
судних. Листування з міністерством юстиції про нагляд за видавництвом 
газет. 

Статистичні звіти про діяльність прокуратури (1856, 1857). 
Облікові картки засуджених. 
Списки присяжних засідателів, списки періодичних видань, заборо-

нених в судовому порядку. 

Крайовий суд Буковини
K. k. Landesgericht in Czernowitz

Ф. 115, 114004 од. зб., 1781−1918 рр. Описи 1–8. Нім. мова. 

Створений 1855 р. на підставі постанов міністерств внутрішніх справ, юстиції та 
фінансів від 19 січня 1853 р., та указів цісаря від 14 вересня 1852 р., 28 жовтня 
1853 р., 25 січня 1854 р., та 24 квітня 1854 р. про реорганізацію адміністративної 
та судової системи в Австрійській імперії. Крайовий суд об’єднав раніш існуючі 
карний, міський, дворянський, а також Сучавський дистриктний суд. Карний суд 
Буковини був створений згідно цісарського патенту від 15 листопада 1787 р. До 
цього карні справи розглядались дистриктними аудиторіатами та органами міс-
цевої влади. Дворянський суд в Чернівцях був створений на підставі цісарського 
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декрету від 22 лютого 1804 р. і цим же декретом об’єднаний з Чернівецьким дис-
триктним і карним судом. Розглядав скарги селян та землевласників, незалежно 
від вартості позову, в тому числі й ті, що раніше розглядались місцевими органа-
ми влади і з 1804 р. вів крайову табулу, яка з 1791 р. знаходилась при Чернівець-
кому дистриктному суді. Фактично дворянський суд припинив своє існування  
16 жовтня 1826 р., об’єднавшись з карним і дистриктними судами. У 1804 р. 
карний суд був об’єднаний з дворянським судом Буковини і входив у його склад 
до 1826 р. У 1826 р. був відновлений; припинив своє існування в березні 1856 р., 
коли його діловодство було передано Крайовому суду Буковини. Крайовий суд 
розпочав свою діяльність з цивільного судочинства 29 вересня 1855 р., з карного –  
27 березня 1856 р. і був підпорядкований безпосередньо Вищому Крайовому 
суду в м. Львів, а йому підпорядковувались повітові суди. 
Крайовий суд виконував функції карного та цивільного, торгового та гірничого 
судів. Він також був апеляційною інстанцією по вироках повітових судів. Згідно 
закону від 9 березня 1869 р. були введені суди присяжних для винесення вироків 
у справах про порушення законів про пресу. Згідно нового положення про карне 
судочинство від 23 травня 1873 р. суд присяжних розширив свою діяльність і на 
інші кримінальні справи, крім політичних. Крайовий суд складався з цивільного 
та карного відділів, канцелярії, відділу кадастрів та персоналу тюрми. Особовий 
склад суду був такий (1859): президент, радники крайового суду, секретар суду, 
ад’юнкти, штат канцелярії, директор та службовці відділу кадастрів, персонал 
тюрми (начальник, наглядачі, охорона). Особовий склад Крайового суду з роками 
змінювався. Крайовий суд Буковини припинив свою діяльність 1918 р. у зв’язку з 
розпадом Австро-Угорщини. Документи відклалися відповідно до структурних 
частин суду – відділ президії, цивільний, карний, депозитний, кадастрів, канце-
лярія. 

Відділ президії:
Обіжники, постанови, розпорядження рішення, інструкції і директи-

ви міністерства юстиції, Львівського апеляційного суду, Вищого крайового 
суду м. Львова, Галицького Намісництва про порядок ведення судочинс-
тва та збору податків та штрафів (1804–1856), витяги із розпоряджень ці-
сарської канцелярії відносно діяльності дворянських судів, документи про 
діяльність суду. 

Особові справи суддів та службовців. 
Цивільний відділ:
Документи цивільних справ – майнові, спадкові, орендні та справи 

про банкрутства, справи про встановлення батьківства, опікунства, по-
гашення та знищення боргових документів, реєстрацію торгових та про-
мислових фірм. 

Карний відділ :
Матеріали про звинувачення у виступах проти австрійського уряду та 

звинувачення редакторів газет в порушенні цензури та образ особистості. 
Справи про звинувачення у вбивствах, крадіжках, шахрайстві, пере-

ході кордону, носінні зброї, контрабандній торгівлі худобою, ухилення від 
рекрутського набору, 

Відділ кадастрів:
Укази та грамоти молдавських господарів, записи актів про нерухоме 

майно та маєтки на Буковині (1781−1784), протоколи і акти про спадщину на 
нерухоме майно та межові границі маєтків Буковини (1781−1784), договори 
купівлі продажу земельних ділянок, будівель, плани земельних ділянок сіл 
Буковини, передмість м. Чернівці, заповіти, витяги з кадастрових книг. 
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Депозитний відділ:
Листування з бюро президії Вищого Крайового суду м. Львова та Чер-

нівецьким податковим відділом про проведення грошових операцій із фон-
дів, вкладених на судові депозити, наявність на депозиті облігацій австро-
угорського банку, звіти про діяльність відділу (1867−1877), відомості про 
наявність на судовому депозиті сум, що належать опікунам. 

Канцелярія:
Книги наказів, журнали реєстрації надходження позовних заяв, заяв 

відносно вексельних зобов’язань, копії нотаріальних актів відносно нерухо-
мого майна, штатні розписи судових органів на Буковині. 

Чернівецький карний суд
K. k. Bukowiner Kriminalgericht

Ф. 1028, 1 од. зб., 1795 р. Опис. Лат., нім. мови. 

Створений 1787 р., в 1809 р. об’єднаний з дворянським судом Буковини, до 1826 р. 
знаходився в його складі. 
Підпорядковувався апеляційному і карному суду в м. Львів. Ліквідований 1856 р. 

Вироки. 

Сучавський окружний суд
K. k. Bezirksamtsgericht in Suczawa  
K. k. Hauptsteuer als gerichtlichen Depositenamt in Suczawa

Ф. 603, 9 од. зб., 1816−1914 рр. Опис. Нім. мова. 

Розпочав свою діяльність 1 лютого 1787 р. на основі рішення міністерства юс-
тиції від 22 вересня 1786 р. Мав назву Сучавський дистриктний суд. Розглядав 
цивільні справи всіх станів за виключенням дворянських, вів кадастри. 
Підпорядковувався апеляційному та шляхетському суду в м. Львові. 
Ліквідований в 1855 р. Відновлений в 1868 р., в 1895 р. отримав назву Сучав-
ський окружний суд. Підпорядковувався Вищому крайовому суду Галичини. 
Ліквідований 1918 р. 

Справи про признання прав власності. 

Повітові суди Буковини
7 фондів, 17178 од. зб., 1868−1919 рр. Описи. Нім. мова. 

Створені на підставі цісарських законів Австро-Угорщини: “Про розділ ад-
міністративної та юридичної влади” від 19 травня 1868 р. та “Про створення 
повітових судів” від 11 червня 1868 р. Підпорядковувались міністерству юстиції 
та Крайовому суду Буковини. Виконували функції судових установ 1-ї інстанції. 
До їх компетенції входило: проведення слідчих дій, розгляд цивільних та карних 
справ, винесення вироків. Штатний персонал складався з судді, ад’юнктів (від  
1 до 4 чоловік), службовців канцелярії та обслуговуючого персоналу. Були лікві-
довані 1918−1919 роках у зв’язку з утворенням румунських судових органів. 

Матеріали цивільних і карних справ. 
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Протоколи допитів. 
Нотаріальні акти, складені комісіями судів. 
Журнали обліку власників нерухомого майна. 
Книги реєстрації нотаріальних документів та їх копії. 

Чернівецький повітовий суд, м. Чернівці
K. k. Bezirksgericht in Czermowitz

Ф. 116, 11602 од. зб., 1794−1918 рр. Описи 1–3 Нім. мова. 

Вашківецький повітовий суд, м. Вашківці
K. k. Bezirksgericht in Waszkoutz 

Ф. 120, 421 од. зб., 1886−1918 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Заставнівський повітовий суд, м. Заставна
K. k. Bezirksgericht in Zastawna

Ф. 125, 133 од. зб., 1875−1918 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Кіцманьський повітовий суд, м. Кіцмань
K. k. Bezirksgericht in Kotzman

Ф. 112, 4325 од. зб., 1874−1918 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Садгірський повітовий суд, м. Садгора
K. k. Bezirksgericht in Sadagora

Ф. 984, 27 од. зб., 1874−1914 рр. Опис. Нім. мова. 

Станівецький повітовий суд, с. Станівці
K. k. Bezirksgericht in Stanesti

Ф. 982, 72 од. зб., 1876−1914 рр. Опис. Нім. мова. 

Сторожинецький повітовий суд, м. Сторожинець
K. k. Bezirksgericht in Storozynetz

Ф. 123, 1043 од. зб., 1876−1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Змішані суди
5 фондів, 12891 од. зб., 1873−1940, 1941−1944 рр. Описи. Нім., рум., 
укр. мови. 

Створені адміністрацією австрійського уряду під час перебування Буковини 
у складі Австрії згідно закону “Про створення повітових судів” від 11 червня  
1868 р. Підпорядковувались Буковинському крайовому суду м. Чернівці. Піс-
ля 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  
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прийняттям закону “Про уніфікацію 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-продажею рухомого і нерухомого майна, орендою, позиками, встанов-
лення батьківства, опіки, накладання секвестру на майно в рахунок погашен-
ня боргів. Карний відділ розглядав справи про порушення державних законів, 
вбивства, пограбування, підпали, згвалтування. 
Документи відклалися відповідно до структурних частин суду. Припинили діяль-
ність 1944 р. у зв’язку з ліквідацією румунської влади у краї. 

Обіжники, накази, розпорядження, рішення, інструкції міністерства 
юстиції, вищих судових органів про ведення діловодства та збереження 
судової таємниці, збільшення розміру штрафів і податків, організацію гро-
мад, ліквідацію в’язниць при повітових судах, проведення виборів, порядок 
реєстрації нерухомого майна, заборону залучення громадян єврейського 
походження до роботи у судових органах, звільнення службовців судових 
органів від військової повинності (1942), введення цензури на друк, конфіс-
кацію газет, журналів, брошур і листівок. 

Протоколи, відношення, заяви, відомості про проведення обшуків по-
мешкань жителів, звинувачених у розповсюдженні та зберіганні комуніс-
тичної літератури. 

Справи про встановлення батьківства, опіки над неповнолітніми 
дітьми, майном недієздатних громадян, за позовами торговельних і про-
мислових підприємств, комерсантів про стягнення боргів, затвердження до-
говорів купівлі-продажу земельних ділянок. 

Листування з вищими судовими органами з питань адміністративно- 
господарської діяльності. 

Книги реєстрації нерухомого майна сіл Путильської волості і м. Чер-
нівці (1885−1940). 

Журнали, книги реєстрації цивільних і карних справ, вхідної та вихід-
ної кореспонденції. 

Рішення судів з карних справ. 
Алфавітні покажчики. 
Нотаріальні акти і засвідчені судами документи. 
Особові справи працівників судів, відомості видачі заробітної плати 

працівникам судів. 

Боянівський волосний змішаний суд
K. k. Bezirksgericht in Bojan 
Judecătoria mixtă Boian*
Ф. 157, 4883 од. зб., 1885−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–5. Нім., рум. 
мови. 

Кіцманський змішаний суд
K. k. Bezirksgericht in Kotzman
Judecătoria mixtă Chiţmani*

Ф. 154, 458 од. зб., 1873−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–4. Нім., рум. 
мови. 
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Сторожинецький змішаний суд
K. k. Bezirksgericht in Storozynetz 
Judecătoria mixtă Storojineţ*

Ф. 148, 6802 од. зб., 1885−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–8. Нім.,рум. 
мови. 

Станівецький змішаний суд
K. k. Bezirksgericht in Stanesti 
Judecătoria mixtă Stăneşti*

Ф. 156, 376 од. зб., 1883−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–3. Нім., рум. 
мови. 

Чудейський змішаний суд
K. k. Bezirksgericht in Czudin 
Judecătoria mixtă Ciudei*

Ф. 158, 372 од. зб., 1873−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–3. Нім., рум. 
мови. 

Путильський сільський суд
K. k. Bezirksgericht in Putila 
Judecătoria comunală Putila*

Ф. 145, 465 од. зб., 1885−1940, 1941−1944 рр. Опис. Нім., укр., рум. 
мови. 

Створений і діяв згідно закону австрійського уряду “Про створення повітових 
судів” від 11 червня 1868 р. під час перебування Буковини у складі Австрії та 
підпорядковувались Буковинському крайовому суду м. Чернівці. Після переходу 
Буковини та Бессарабії під юрисдикцію Румунії реорганізований згідно вимог 
закону Румунії “Про окружні та комунальні (сільські) суди” від 9 березня 1879 р. 
Підпорядковувався міністерству юстиції. До компетенції cуду входило: розгляд 
карних та громадянських справ, суперечок, пов’язаних з купівлею-продажею ру-
хомого та нерухомого майна, орендою, позиками, накладання секвестру на май-
но в рахунок погашення боргів. 
Припинив діяльність 1944 р. у зв’язку із ліквідацією румунської влади у краї. 

Накази, розпорядження, обіжники, рішення міністерства юстиції про 
збільшення розмірів штрафів з жителів, ліквідації в’язниць при сільських 
судах, проведення виборів, порядок реєстрації нерухомого майна, заборону 
залучення громадян єврейської національності до роботи в судових органах 
(1942). 

Справи про встановлення батьківства, опіки над неповнолітніми 
дітьми, майном недієздатних громадян. 

Протоколи, відношення, заяви, відомості про проведення общуків у 
помешканнях жителів, звинувачених у розповсюдженні та зберіганні ко-
муністичної літератури. 
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Книги реєстрації нерухомого майна сіл Путильської волості 
(1885−1940). 

Рішення суду з карних справ. 
Заяви та списки жителів волості на отримання румунського грома-

дянства (1941−1944). 

Дирекція поліції м. Чернівці
K. k. Polizei Direktion in Czernowitz

Ф. 10, 1966 од. зб., 1853−1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Створена на підставі рішення цісаря від 27 січня 1853 р. За наказом міністерс-
тва поліції від 20 грудня 1860 р. ця установа була реорганізована в комісаріат 
поліції. Комісаріат поліції існував до 1866 р., коли на підставі постанови ці-
саря від 23 травня цього ж року функції ліквідованих крайових поліцейських 
органів були передані Буковинській крайовій управі. Так було до 1905 р., коли 
на основі цісарського рішення і постанови міністерства внутрішніх справ від  
27 грудня була відновлена Дирекція поліції в м. Чернівці. Функції Дирекції 
поліції полягали в охороні існуючого державного та громадського порядку, за-
побіганню і боротьбі з виступами проти влади, охороні приватної власності. 
До кола 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 службов-
цями та робітниками, нагляд за мораллю, забезпеченням безпеки руху всередині 
міста і на залізничному вокзалі. Дирекція поліції здійснювала контроль і нада-
вала допомогу місцевим органам влади при виконанні функцій поліції. Згідно 
цісарського рішення від 11 травня 1854 р. і 20 червня 1858 р. розгляд ряду пору-
шень, які знаходилися до цього в компетенції органів юстиції, перейшов у ком-
петенцію поліції. Дирекція поліції м. Чернівці в 1854 р. складалася з директора, 
комісара поліції, ад’юнкта, канцеляристів, писаря. Припинила свою діяльність в 
листопаді 1918 р. в зв’язку з розпадом Австро-Угорщини. 

Накази, обіжники, директиви Вищої поліцейської управи м. Відень, 
міністерства поліції і бюро президії Буковинської Крайової управи, мініс-
терства внутрішніх справ Австрії (1854, 1857−1860, 1864, 1866, 1891, 1898, 
1902, 1906, 1908, 1912−1914, 1917−1918). 

Накази, звіти, листування про діяльність дирекції поліції та її кадро-
вий склад (1854−1855,1907). 

Листування з крайовим судом Буковини щодо кримінальних справ. 
Справи та рапорти про страйки на підприємствах робітників 

(1906−1909), ремісників (1910), кравців (1911), друкарів (1913−1914). 
Оперативні донесення поліцейських. 
Статистичні відомості про стан кримінальної злочинності на Буко-

вині (1909). 
Особові картки засуджених (1906−1914). 

Крайове жандармське управління м. Чернівці
K. k. Landesgendarmeriekommando

Ф. 835, 5 од. зб., 1914−1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Листування про виявлення русофілів. 
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Списки жандармських постів, жителів підозрюваних в антиавстрій-
ських діях. 

Нотаріальна палата Буковини 
Bukowiner Notariatkammer

Ф. 1043, 1 од. зб., 1895 р. Опис. Нім. мова. 

Утворена на підставі закону австрійського уряду від 25 липня 1871 р. Діяла в 
межах території Буковини. Займалась засвідченням різних юридичних актів, збе-
реженням документів, грошей, цінних паперів. З деякими змінами продовжувала 
діяльність і після 1918 р., коли Буковина перейшла під юрисдикцію Румунії. 

Протокол зборів нотаріусів Буковини. 

Нотаріуси
44 фонди, 7476 од. зб., 1859−1940 рр. Описи. Нім. мова. 

Діяли на підставі законів та розпоряджень австрійського уряду про порядок но-
таріальної діяльності від 21 травня 1855 р., 1 лютого 1858 р. та нового закону про 
нотаріальну діяльність від 25 липня 1871 р. в межах округу судів І-ї інстанції. 
Кількість нотаріусів та їх призначення були компетенцією міністерства юстиції. 
Займались засвідченням різних юридичних актів, збереженням документів, гро-
шей, цінних паперів. 
Припинили свою діяльність 1940 р. 

Нотаріально-засвідчені акти та угоди на купівлю-продаж та оренду 
нерухомого майна, документи акціонерних товариств, промислових фірм, 
офіційного та особистого характеру, вексельні протести. 

Протоколи про боргові, майнові та сімейні відносини. 
Книги реєстрації документів, що надійшли до Крайового та повітових 

судів, нотаріальних дій, записів опротестованих векселів. 
Алфавітні покажчики мешканців, які отримали нотаріально засвід-

чені акти. 

Нотаріус Амброс Отто, м. Чернівці
Notar Ambros Otto in Czernowitz

Ф. 273, 382 од. зб., 1877−1892 рр. Описи 1, 2. Нім., рум. мови. 

Нотаріус Берас Пауль, с. Селятин 
Notar Beras Paul in Seletin

Ф. 1232, 15 од. зб., 1899−1902 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Берас Пауль, м. Сторожинець
Notar Beras Paul in Storozynetz*

Ф. 1176, 309 од. зб., 1902−1929 рр. Опис. Нім., рум. мови. 
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Нотаріус Блинду Ніку, с. Селятин
Notar Blându Niku in Seletin

Ф. 1195, 42 од. зб., 1902−1907 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Векслер Карл, м. Чернівці
Notar Wexler Carl in Czernowitz

Ф. 1065, 623 од. зб., 1863−1906 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Городинський Михайло, м. Кіцмань
Notar Hordynski Michael in Kotzman

Ф. 1224, 121 од. зб., 1872−1890 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Готтліб Адольф, м. Вашківці 
Notar Gottlieb Adolf in Waszkoutz

Ф. 1227, 24 од. зб., 1908−1914 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Готтліб Адольф, с. Путила
Notar Gottlieb Adolf in Putila

Ф. 1229, 10 од. зб., 1906−1908 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Готтліб Адольф, с. Чудей 
Notar Gottlieb Adolf in Czudyn*

Ф. 1228, 20 од. зб., 1914−1920 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Драгомирецький Ніколаус, м. Чернівці
Notar Dragomirezki Nikolaus in Czernowitz*

Ф. 1200, 777 од. зб., 1896−1922 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Нотаріус Зайонц Антон, м. Чернівці
Notar Zajonz Anton in Czernowitz

Ф. 1201, 44 од. зб., 1898−1900 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Зайонц Антон, с. Станівці 
Notar Zajonz Anton in Stanesti

Ф. 1238, 7 од. зб., 1882 р. Опис. Нім. мова. 
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Нотаріус Заукерквель Йозеф, м. Вижниця
Notar Sauerquell Jozef in Wisznitz

Ф. 1208, 88 од. зб., 1899−1906 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Інгвер Адольф, м. Садгора 
Notar Ingwer Adolf in Sadagura

Ф. 1207, 81од. зб., 1875−1894 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Інгвер Адольф, м. Чернівці
Notar Ingwer Adolf in Czernowitz

Ф. 1206, 53 од. зб., 1892−1897 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Ісеческул Петер, м. Чернівці
Notar Issetscheskul Peter in Czernowitz

Ф. 1196, 602 од. зб., 1895−1907 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Клугер Людміл, с. Путила 
Notar Kluger Ludmil in Putila

Ф. 1234, 134 од. зб., 1886−1906 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Костін Александр, м. Чернівці
Notar Kostin Alexander in Czernowitz

 Ф. 1199, 141 од. зб., 1871−1877 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Кузнярський Станіслав, с. Станівці 
Notar Kuzniarski Stanislaus in Stanesti

Ф. 1230, 32 од. зб., 1887−1892 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Купаренко Тітус, с. Селятин
Notar Kuparenco Titus in Seletin

Ф. 1204, 8 од. зб., 1892−1895 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Купаренко Тітус, м. Сторожинець 
Notar Kuparenco Titus in Storozynetz

Ф. 1203, 226 од. зб., 1894−1901 рр. Опис. Нім. мова. 
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Нотаріус Мацілінський Карл, м. Заставна 
Notar Macielinski Karl in Zastawna

Ф. 1211, 134 од. зб., 1886−1898 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Мацілінський Карл, с. Станівці 
Notar Macielinski Karl in Stanesti

Ф. 1231, 6 од. зб., 1885−1886 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Мікулі Штефан, м. Чернівці
Notar Mikuli Stefan in Czernowitz* 

Ф. 167, 489 од. зб., 1907−1940 рр. Описи 1,2. Нім., рум. мови. 

Нотаріус Міллер Максиміліан, м. Чернівці 
Notar Miller Maximilian in Czernowitz 

Ф. 1212, 65 од. зб., 1859−1870 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Морвітцер Юліус, м. Чернівці 
Notar Mortwitzer Julius in Czernowitz

Ф. 1209, 109 од. зб., 1895−1898 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Моргенбессер Александр, м. Чернівці
Notar Morgenbesser Alexander in Czernowitz 

Ф. 1198, 502 од. зб., 1859−1913 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Нементовський Тадеуш, м. Кіцмань 
Notar Niementowski Tadeusch in Kotzman 

Ф. 1213, 393 од. зб., 1890−1908 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Петровський Аркадій, с. Путила 
Notar Piotrovschi Arkadius in Putila 

Ф. 1225, 12 од. зб., 1909−1914 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Попович Деметр, м. Заставна 
Notar Popovici Demeter in Zastawna* 

Ф. 1226, 52 од. зб., 1911−1919 рр. Опис. Нім. мова. 
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Нотаріус Попович Деметр, с. Станівці 
Notar Popovici Demetr in Stanestie

Ф. 1214, 191 од. зб., 1900−1910 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Рудковський Йозеф, м. Вижниця 
Notar Rudkowski Joseph in Wisznitz

Ф. 1063, 253 од. зб., 1860−1899 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Руппрехт Адам, м. Заставна 
Notar Rupprecht Adam in Zastawna

Ф. 1210, 284 од. зб., 1900−1911 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Руппрехт Адам, с. Станівці 
Notar Rupprecht Adam in Stanesti

Ф. 1233, 33 од. зб., 1898−1900 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Руппрехт Адам, м. Чернівці
Notar Rupprecht Adam in Czernowitz* 

Ф. 163, 148 од. зб., 1911−1924 рр. Описи 1–2. Нім., рум. мови. 

Нотаріус Самуїл Генріх, с. Станівці
Notar Samuely Heinrich in Stanestie*

Ф. 1219, 38 од. зб., 1911−1919 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Сахнович Люціан, м. Сторожинець
Notar Sachnowicz Lucian in Storozynetz

Ф. 1218, 103 од. зб., 1872−1894 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Соневицький Адріан, м. Заставна
Notar Soniewiсki Adrian in Zastawna

Ф. 1222, 20 од. зб., 1898−1900 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Соневицький Адріан, с. Селятин
Notar Soniewiсki Adrian in Seletin 

Ф. 1223, 5 од. зб., 1891−1892 рр. Опис. Нім. мова. 
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Нотаріус Соневицький Адріан, с. Станівці 
Notar Soniewicki Adrian in Stanesti

Ф. 1235, 43 од. зб., 1892−1904 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Соневицький Адріан, м. Чернівці
Notar Soniewicki Adrian in Czernowitz*

Ф. 1221, 660 од. зб., 1900−1924 рр. Описи 1, 2. Нім., рум. мови. 

Нотаріус Стрийський Євген, м. Вашківці
Notar Stryjski Eugen in Waszkoutz

Ф. 1220, 113 од. зб., 1899−1908 рр. Опис. Нім. мова. 

Нотаріус Стрийський Євген, м. Кіцмань 
Notar Stryjski Eugen in Kotzman*

Ф. 1215, 84 од. зб., 1908−1921 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Нотаріус Стрийський Євген, с. Селятин 
Notar Stryjski Eugen in Seletin

Ф. 1239, 5 од. зб., 1897−1898 рр. Опис. Нім. мова. 

4. Військові установи

Військове командування на Буковині
K. k. Armeekommando. Verlußtgruppe

Ф. 799, 11 од. зб., 1909−1920 рр. Опис. Нім. мова. 

Списки військовозобов’язаних, що загинули під час військових дій, 
жителів Буковини із зазначенням забраних у них транспортних засобів. 

Двадцять другий піхотний полк м. Чернівці
K. k. Landwehr – Infanterie. Czernowitz Ф.  22

Ф. 801, 4 од. зб., 1907−1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Особові справи військовослужбовців. 
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Воєнно-польовий суд командування одинадцятого військово-
го корпусу, м. Чернівці
Gericht des k. k. 11. Korpskommandos

Ф. 672, 12 од. зб., 1909−1915 рр. Опис. Нім. мова. 

Створений згідно розпорядження міністерства оборони Австро-Угорщини від 1 
вересня 1899 р. і розпочав свою діяльність з 1 жовтня 1899 р. Підпорядковувався 
Військовому міністерству Австро-Угорщини, Військовій адміністрації Букови-
ни. Займався розслідуванням карних злочинів, скоєних військовослужбовцями, 
виносив вироки. Припинив свою діяльність 1918 р. 

Вироки та слідчі матеріали. 
Статистичні відомості про кількість карних справ. 
Списки засуджених та притягнутих до відповідальності військово-

службовців. 

5. Земельні та лісові установи 

Крайові комісії Буковини в справах відміни та викупу кріпо 
сних повинностей та врегулювання сервітутних питань
Grundlasten Ablösung und Regulierungs-Landes Kommissionen 
der Bukowina

Ф. 292, 3776 од. зб., 1853−1914 рр. Описи 1–4. Нім. мова. 

Крайова комісія Буковини по відміні та викупу кріпосних по-
винностей (1853−1858). 
K. k. Grudentlastungs-Ministerial-Kommission in Czernowitz. 

Дирекція фонду в справах відміни та викупу кріпосних по-
винностей (1853−1866). 
Bukowiner k. k. Grundentlastungs-Fond Direktion. 

Крайова комісія в справах викупу та врегулювання сервітут-
них справ (1856−1914). 
K. k. Grundlasten – Ablösungs und Regulierungs-Landes 
Kommission der Bukowina. 

Комісія по виплаті компенсацій за відміну кріпосних повин-
ностей (1856−1914). 
K. k. Landes – Regierung in Grundendlastungs – Sachen in 
Czernowitz. 

Створені в зв’язку з ліквідацією кріпацтва в Австрії 1848 р. на підставі цісарських 
указів від 9 серпня і 7 вересня 1848 р. та 5 липня 1853 р. для проведення земель-
ної реформи на Буковині. Підпорядковувалися міністерству внутрішніх справ 
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та Буковинський крайовій управі. Займалися розглядом земельних конфліктів і 
майнових справ між землевласниками та селянами, а також їх врегулюванням, 
виплатою компенсацій землевласникам за викуп їх сервітутних прав. Перша з 
комісій була ліквідована в 1858 р., друга в 1866 р. в зв’язку із завершенням пос-
тавлених перед ними завдань, дві інших продовжували свою діяльність аж до 
початку Першої світової війни. 

Указ цісаря Австрії від 8 листопада 1853 р. та інструкція про порядок 
проведення земельної реформи на Буковині (1854). 

Директивні вказівки міністерства внутрішніх справ про функції ко-
місій та інструкції до них (1853−1854), про введення додаткового податку 
на користь фонду з проведення земельної реформи (1857), протоколи засі-
дань комісій та відомості про їх діяльність. 

Матеріали про встановлення розміру та видачу грошових компенсацій 
землевласникам, православному релігійному фонду, камеральним управам 
Буковини у зв’язку з відміною феодальних повинностей селян по закону 
про земельну реформу 1848 р. 

Листування про вибори представників селян до комісій (1854). 
Справи про встановлення прав власності на землю, межових кордонів 

громад, сервітутних пасовиськ, врегулювання питань з сервітутних прав, з 
розгляду скарг селян на землевласників за примус до виконання феодальних 
повинностей та захоплення земель, про розподіл серед землевласників Русь-
ко-Кимполунгзького околу витрат на утримання військових частин, які були 
викликані на придушення селянських виступів (1843−1844,1858), про роз-
гляд земельних конфліктів між землевласниками, Православним релігійним 
фондом та селянами, суперечок між ними за користування пасовиськами та 
лісовими ділянками, видачу облігацій державних позик землевласникам в 
рахунок компенсації за відміну феодальних повинностей (1854−1855). 

Відомості про розмір кріпосних повинностей, розмір відмінених по-
винностей та повинностей, що були відмінени безкоштовно. 

Списки землевласників із зазначенням їх володінь (1836−1837, 
1858). 

Дирекція обліку та реєстрації нерухомого майна на Буковині
K. k. Grundsteuer-Evidenzhaltung

Ф. 298, 122 од. зб., 1820−1915 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Підпорядковувалась міністерству землеробства та нерухомого майна Австрії. 

Листування, відомості про наявність приватних лісових ділянок. 
Журнал реєстрації земельних ділянок і отриманих прибутків, витяги з 

журналів реєстрації нерухомого майна. 
Плани земельних ділянок, кадастрові, схематичні, ситуаційні плани 

населених пунктів Буковини. 
Інвентарні описи нерухомого майна. 
Відомості та плани заболочених земельних ділянок
Оглядові карти державних володінь і володінь Православного релігій-

ного фонду Буковини (1907), листи їх обліку. 
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Крайова лісова інспекція
K. k. Landes Forstinspektor Czernowitz

Ф. 1021, 18 од. зб., 1891−1915 рр. Опис. Нім. мова. 

Створена на підставі цісарського патенту від 3 грудня 1852 р. Ф.  250. Підпоряд-
ковувалась Буковинській крайовій управі та крайовій лісовій дирекції. До фун-
кцій інспекції входило: контроль і нагляд за станом лісових масивів в повітах, 
діяльністю деревообробних підприємств, облік диких тварин, тощо. Припинила 
свою діяльність 1918 р. 

Свідоцтва державних установ на право вирубки лісу (1891−1900). 
Звіти про стан лісових  масивів, роботу крайової та повітових лісових 

інспекцій (1894−1906). 
Листування з Буковинською крайовою управою та з повітовими лісо-

вими інспекціями про прийом кваліфікаційних екзаменів на посаду техніч-
них службовців, очистку лісу, боротьбу з шкідниками дерев (1906). 

Статистичні відомості про лісонасадження, ціни на найважливіші 
види лісової продукції (1900−1906). 

Журнал реєстрації порушень статуту лісового господарства 
(1891−1893). Відомості видачі заробітної плати. 

Списки власників лісових ділянок общин краю (1909). 

Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду 
Буковини, с. Ревна на р. Прут Чернівецького повіту
K. k. Forst und Domanen Verwaltung in Rewna 
Ocolul silvic Revna pe Prut judeţul Cernăuţi al administraţiei 
fondului religionar ortodox din Bucovina*

Ф. 160, 153 од. зб., 1903−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–2. Нім., рум. 
мови. 

Засноване та діяло відповідно до цісарського указу Йозефа ІІ від 1786 р. “Про 
впорядкування лісів Буковини” та закону “Про застосування лісового кодексу на 
території Румунії” від 8 квітня 1910 р. (з поправками, внесеними та прийнятими 
у 1919 р. та 1923 р. ). Реорганізовано в 1919 р. У лісництві проводилися роботи з 
лісонасаджень, експлуатації лісових ділянок, обладнання розсадників, продажу 
лісовоїпродукції, встановлення лісових кордонів, збору насіння лісових культур. 
Ліквідоване 1944 р. 

Обіжники та директивні вказівки адміністрації Православного 
релігійного фонду Буковини про проведення лісонасаджень, експлуатацію 
лісових ділянок, збору насіння лісових культур, продаж лісової продукції, 
ведення мисливства. 

Плани, проекти, кошториси та звіти про проведення насаджень, виру-
бування лісу, експлуатацію лісових ділянок, обладнання розсадників, прид-
бання сільськогосподарської техніки. 

Акти інспекційних перевірок діяльності лісництва та продажу з аук-
ціону лісових ділянок. 

Договори купівлі-продажу лісової продукції. 
Бюджети на 1930−1940, 1941−1943 рр. 
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Фінансові звіти за 1943−1944 рр. 
Відомості про наявність у лісництві земельних угідь та нерухомого 

майна. Списки та відомості на виплату заробітної плати працівникам. 

Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду 
Буковини у с. Чудей Сторожинецького повіту
K. k. Forst und Domanen Verwaltung in Czudin
Ocolul silvic Ciudei judeţul Storojineţ al administraţiei fondului 
religionar din Bucovina*

Ф. 324, 107 од. зб., 1900−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–2. Нім., рум. 
мови. 

Засноване та діяло відповідно до цісарського указу Йозефа ІІ від 1786 р. “Про 
впорядкування лісів Буковини” та закону “Про застосування лісового кодексу на 
території Румунії” від 8 квітня 1910 р. (з поправками, внесеними та прийнятими 
у 1919 р. та 1923 р. ). Реорганізовано в 1919 р. У лісництві проводилися роботи з 
контролю та нагляду за станом лісового фонду, проведенням лісових робіт, екс-
плуатації лісових ділянок. Ліквідоване 1944 р. 

Обіжники та директивні вказівки адміністрації Православного релігій-
ного фонду про мобілізацію мешканців на примусові роботи з експлуатації 
лісових ділянок, ведення мисливства, порядок складання актів про пору-
шення законів лісового режиму, нарахування заробітної плати. 

Акти інспекційної перевірки лісових ділянок. 
Плани та звіти про експлуатацію лісових ділянок. 
Договори про купівлю-продаж лісоматеріалів. 
Листування про наявність лісової продукції у лісництві та оренду лі-

сових ділянок. 
Відомості про наявність лісової продукції, на виплату заробітної пла-

ти працівникам. 

6. Фінансові та промислові установи

Фінансова прокуратура в м. Львів (у справах Буковини)
K. k. Finanzprokuratur in Lemberg (Angelegenheiten der Bu-
kowina)

Ф. 1018, 38 од. зб., 1796−1856 рр. Опис. Нім. мова. 

Створена в період судової реформи 1852 р. на основі попередніх організацій: 
фінансового управління (1773−1775), фінансової колегії (1775−1852), фінансової 
палати (1852). До 1867 р. поширювала свою діяльність і на територію Буковини. 
Фінансова прокуратура захищала інтереси держави в спірних судових справах, 
представляла висновки в питаннях, що торкалися державного майна, сприяла 
підписанню договорів стосовно державного майна. Ліквідована в 1867 р. коли 
була створена фінансова прокуратура в м. Чернівці. 
Документи фонду являють собою частину документів Галицької фінансової про-
куратури і відносяться до управління Буковиною. Надійшли вони зі Львова, коли 
Буковина стала автономним краєм. Основний фонд зберігається в Центральному 
державному історичному архіві у м. Львів. 
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Документи про майнові суперечки селян з землевласниками та Пра-
вославним релігійним фондом Буковини. 

Листування з Галицьким Намісництвом та адміністрацією соляних 
копалень про порядок оцінки маєтків Буковини (1809−1810), про стягнення 
податків на користь шкільного фонду (1807−1808), про проведення взаєм-
них грошових розрахунків. 

Центральна окружна комісія по встановленню земельних по-
датків на Буковині
K. k. Bukowiner Grund-Steuer-Regulierungs-Kommission

Ф. 1017, 215 од. зб., 1820−1850 рр. Опис. Нім. мова. 

Створена 1819 р. Складалася з двох підкомісій: комісії із складання земельних 
кадастрів та комісії з оцінювання земельного доходу. До функцій комісії скла-
дання земельних кадастрів входило: вимірювання земельних ділянок, складан-
ня поземельної карти для кожної громади краю з метою складання кадастрів, 
графічне описання меж громад. До складу комісії входили: військовий комісар, 
інженер-топограф, землемір, представник правління громади та 2 члени грома-
ди. Комісія з оцінювання земельного доходу займалася встановленням чистого 
доходу з земельних ділянок і визначенням оцінки доходу в грошах. До складу 
комісії входили: комісар по оцінці, геодезист, землемір та ін. 
Центральна окружна комісія з встановлення земельних податків на Буковині була 
підпорядкована Галицькій Надвірній комісій з земельних податках у м. Львові. 
Припинила свою діяльність 1850 р. 

Листування з кадастровим інспекторатом та рапорти кадастрових інс-
пекторів про вимірювання земельних ділянок для обкладення їх земельним 
податком (1820−1823), з Галицьким вищим штабом про надання допомоги 
при вимірюванні земельних ділянок на Буковині (1822). 

Дані землемірів про роботу, проведену по вимірюванню земельних 
ділянок Галичини та Буковини (1822). 

Звіти про роботу комісії (1825). 
Доповідні записки окружних комісарів про оцінку лісів. 
Відомості про розмір кріпосних повинностей селян Буковини (1836). 

Фінансова прокуратура м. Чернівці
K. k. Finanz−Prokuratur. Czernowitz

Ф. 271, 202 од. зб., 1899−1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Створена на підставі розпорядження міністерства фінансів від 8 грудня 1867 р. 
Розпочала діяльність 31 грудня. Захищала інтереси держави в спірних судових 
справах, представляла висновки з питань, що стосувалися державного майна, 
сприяла укладанню договорів, де мова йшла про державне майно. Функціями 
фінансової прокуратури були правовий захист і ведення процесів, що стосува-
лися державного майна, незалежно від того, в розпорядженні якого міністерства 
чи управління воно знаходилося, регулювання його обігу та попередження роз-
дрібнення і збитків, подання на вимогу державних установ висновків відносно 
державного майна та його фондів, юридична допомога в справі прийому держав-
ними установами державного майна, консультації при оформленні відповідної 
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документації. Очолював фінансову прокуратуру фінансовий прокурор. Підпо-
рядковувалася міністерству фінансів. Фінансова прокуратура м. Чернівці при-
пинила свою діяльність 1918 р. в зв’язку з ліквідацією австрійських державних 
установ на Буковині. 

Розпорядження, постанови, обіжники міністерства фінансів. 
Звіти про діяльність прокуратури, фінансові звіти. 
Справи про захист державних інтересів в судових процесах проти 

юридичних і приватних осіб, про пожертвування майна на користь церкви 
та благодійних фондів. 

Кошториси. 

Крайова табула Буковини м. Чернівці
Bukowinische Landtafel in Czernowitz

Ф. 979, 287 од. зб.,1779−1805 рр. Описи 1–2. Лат., нім. мови. 

Створена 1791 р. на підставі придворного декрету від 5 лютого 1791 р. при Чер-
нівецькому дистриктному суді. Створена з метою обліку нерухомого майна, під-
твердження та зміцнення системи збору податків, займалася договорами купів-
лі-продажу, заповітами. У Крайовій табулі відклалися документи спеціальної 
комісії з обміру поміщицьких, церковних та селянських землеволодінь, яка була 
створена в 1781 р. Закінчила свою роботу в 1784 р. і передала 175 протоколів під 
назвою “Акти Метцгера про встановлення кордонів” відповідним дистриктним 
судам. Ці матеріали були передані Крайовій табулі, яка вносила подальші зміни 
до книг реєстрації нерухомого майна. У 1804 р. Крайова табула була передана у 
ведення Дворянського суду Буковини. Ліквідована 1896 р. Її функції перейшли 
до відділу кадастрів Крайового суду Буковини. 

Книги реєстрації власників нерухомого майна в м. Чернівці, іпотеч-
них зобов’язань приватних володінь Буковини. 

Копії документів, що підтверджували право власності на землевлас-
ницькі, церковні та монастирські володіння,

Алфавітні журнали реєстрації нерухомого майна приватних володінь 
м. Чернівці та Буковини (1779−1882). 

Акти комісії з розмежування земель на Буковині і встановлення прав 
власності на них, кадастрові плани громад Буковини. 

Крайова фінансова дирекція в м. Львів
K. k. Galizische Finanz Landes Direktion

Ф. 1019, 1 од. зб., 1840−1861 рр. Опис. Нім. мова. 

Створена 1850 р. Підпорядковувалась мністерству фінансів. Здійснювала фінан-
совий контроль за діяльністю державних маєтків, соляних копалень, солеварень 
та інших підприємств, керувала державними фондами, збиранням податків та 
мита. Припинила свою діяльність 1918 р. 

Листування з Галицьким управлінням непрямих податків про діяль-
ність державних маєтків. 



51

Галицьке управління непрямих податків
K. k. Galizische Kameral Gefällen Verwaltung
K. k. vereinte Kameral Gefällen Verwaltung für Galizien  
und Bukowina

Ф. 1020, 29 од. зб., 1784−1850, 1889*  рр. Опис. Нім., пол. мови. 

Листування з Буковинським фіскальним відділом у м. Чернівці та Га-
лицькою палатою прокуратури в м. Львові про накладення, зняття іпотеки, 
перевірку виконання умов орендних договорів, сплати орендної плати зем-
левласниками (1802−1846). 

Додаток до “Газети Львівської” (1832). 
Справа про встановлення розміру земельного податку на Буковині 

(1835−1839). Звіти повітових управ про стягнення заборгованості по подат-
ках громад Буковини (1857). 

Головна крайова каса Буковини
K. k. Landeshauptkasse in Czernowitz

Ф. 1016, 40 од. зб., 1855−1896 рр. Опис. Нім. мова. 

* У фонді відклалися документи Чернівецької податкової дирекції (1889).

Створена 1850 р. Підпорядковувалась Головній Надвірній бухгалтерії та Надвір-
ній канцелярії, пізніше міністерству фінансів. Здійснювала розрахунки держав-
них установ та доміній, прийом та видачу коштів, проводила різні фінансові опе-
рації, здійснювала контроль за правильним проведенням касових операцій, вела 
журнали прийому та видачі коштів. Ліквідована 1918 р. 

Фінансові звіти фонду про будівництво доріг. 

Кооперативнe кредитно-ощадне товариство громади Ставчани
Ф. 796, 2 од. зб., 1905−1908 рр. Опис. Укр. мова. 

Кооперативно-кредитно-ощадне товариство громади Ставчани було зареєс-
тровано рішенням Крайового суду Буковини від 8 вересня 1905 р. Товариство 
об’єднувало мешканців громади, які мали земельну власність і ґрунтувалося на 
взаємній поруці з метою надання матеріальної допомоги. До функцій товарис-
тва входило: надання кредитів членам товариства на утримання господарства, 
купівля господарського реманенту, приймання грошей від громадян, членів гро-
мади під процентні вклади. Товариством керувало правління та рада правління, 
які обирались загальними зборами. Товариство існувало на принципах самофі-
нансування, мало власний реманент і самостійний баланс. Кошти товариства 
створювались за рахунок вступних внесків членів товариства, добровільних по-
жертв громадян, за рахунок процентів від кредитів, наданих членам товариства. 
Розпорядником грошових коштів був голова ради товариства. Станом на початок 
1907 р. товариство нараховувало 148 членів, а на кінець – 160. Підпорядковува-
лось Буковинській крайовій управі. 

Протокол загальних звітних зборів громади (1908). 
Фінансовий звіт за 1907 рік. 
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Управління копалень м. Львів
K k Berghauptmannschaft. Lemberg

Ф. 1202, 5 од. зб., 1860−1872 рр. Опис. Нім. мова. 

Створене 1855 р. для управління видобутком чорного вугілля. Мало в підпоряд-
куванні гірничі комісаріати в населених пунктах Самбір, Коломия та Качика. 
Ліквідовано 1918 р. 

Звіти про діяльність лікарняної каси працівників копалень Якобени та 
Пожорита, виплату заробітної плати та пенсій. 

Гірниче управління Буковини в громаді Качика
K. k. Bukowiner Bergskomissariat in Kaczyka 
K. k. Revierbergsamt in Kaczyka

Ф. 1192, 25 од. зб., 1804−1910 рр. Опис. Нім. мова. 

Створено на основі патенту австрійського цісаря від 1 листопада 1781 р. “Про 
створення та компетенцію гірничих судів в громаді Качика”. Підпорядковувало-
ся Надвірній Палаті в справах карбування монет та гірничої справи, Галицькому 
намісництву в м. Львові та Буковинській окружній управі. У 1850 р. гірничий суд 
мав назву гірничий комісаріат Буковини в громаді Качика, з 1853 р. перейшов 
у підпорядкування міністерства фінансів. У 1871 р. реорганізований в гірниче 
управління Першої інспекції для краю Буковина. Підпорядковувалося головному 
гірничому управлінню в м. Відень. Займалося наглядом за діяльністю підпри-
ємств гірничої промисловості, видачею дозволів на будівництво шахт, штолень. 
Складало звіти та огляди про стан гірничої промисловості. Ліквідовано 1918 р. 

Статут об’єднання гірників м. Якобени. 
Листування з Буковинською крайовою управою та Галицьким наміс-

ництвом про будівництво металургійного заводу в м. Манцталь. 
Статистичні відомості про виробництво марганцю, кількість робітни-

ків зайнятих на гірничих промислах. 
Книги реєстрації вхідних та вихідних документів. 

Солеварний завод у громаді Качика
K. k Salinen−Verwaltung in Kaczyka 
Качиковский солеварный завод

Ф. 1167, 9 од. зб., 1894, 1916−1917 рр. Опис. Нім., рос. мови. 

Створений приблизно 1800 р. як солеварня. Завод добував кам’яну сіль, випус-
кав її в меленому та випареному вигляді. До 1850 р. підпорядковувався Галиць-
кому намісництву в м. Львів та Буковинській окружній управі. Після 1850 р. − 
міністерству землеробства та гірничої справи, з 1853 − міністерству фінансів та 
гірничої справи. У роки Першої світової війни − управлінню фінансів військово-
го генерал-губернаторства областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни. 
Ліквідований 1918 р. 

Розпорядження управління фінансів військового генерал-губерна-
торства. Справи про відпуск солі магістратам, гмінам, військовим частинам, 
приватним особам. 
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Звіти про фінансово-господарську діяльність заводу. 
Відомості на видачу платні, пенсій. 

7. Установи шляхів сполучення. 

Акціонерне товариство залізниці Львів-Чернівці-Ясси
Private Lemberg-Czernowitz-Jassy Eisenbahn-Gesellschaft 
Societatea anonimă a căilor Ferate Leov-Cernăuţi-Iaşi*

Ф. 297, 1208 од. зб., 1864−1940 рр. Описи 1–4. Нім., рум. мови. 

Створене 1864 р. До листопада 1868 р. товариство називалось “Акціонерне това-
риство залізниць Львів-Чернівці”, з 1868 р. по 1940 рік – “Акціонерне товариство 
залізниць Львів-Чернівці-Ясси”. Правління товариства знаходилось в м. Відень, 
з травня 1920 р. – в м. Чернівці. Метою товариства було будівництво та експлу-
атація залізниць Львів-Чернівці-Ясси. Справами товариства керували загальні 
збори власників акцій, рада правління, яку очолював генеральний директор. За-
гальні збори акціонерів збиралися 1 раз на рік в м. Відень. Рада правління склада-
лася з 12 членів, які обирали президента, віце-президента та виконавчий комітет 
в складі 3 осіб. На пропозицію президента або віце-президента обиралась Рада 
правління в м. Відень. У 1889 р. експлуатація залізниць на території Румунії була 
передана румунському уряду. Після розпаду Австро-Угорської монархії в 1918 р. 
частина залізниці Львів-Чернівці, Львів-Неполоківці залишилась у межах Поль-
щі, а залізниця Неполоківці-Чернівці-Сучава з 12 листопада 1918 р. була передана 
в експлуатацію Румунії. З 4 травня 1920 р. правління товариства знаходилось у  
м. Чернівці і було під контролем румунського уряду. 2 червня 1921 р. була підпи-
сана угода з польським урядом на право експлуатації залізниці акціонерним то-
вариством на території Польщі. Товариство припинило свою діяльність 1940 р. 

Текст закону про експлуатацію залізниці Львів-Чернівці-Сучава 
(1895). 

Проект рішення австрійського уряду про надання дозволу на будів-
ництво та експлуатацію залізниці Львів-Чернівці (1864). 

Статути, протоколи та звіти про діяльність товариства. 
Протоколи засідань ради правління, конференцій представників ак-

ціонерних товариств залізниць Росії, Австрії, Франції (1885). 
Договори, плани, контракти. 
Листування з міністерством шляхів сполучення та дирекцією заліз-

ниць м. Відень про регулювання руху потягів, встановлення тарифів на 
перевезення пасажирів та вантажів, поставку будівельних матеріалів та 
будівництво залізниць Львів-Чернівці, Новоселиця-Одеса (1864−1867), 
Чернівці-Новоселиця (1882−1891), будівництво залізничного моста через 
ріку Прут. 

Опис пасажирських, вантажних вагонів, опис королівського потягу. 
Позови до акціонерного товариства про виплату компенсацій в зв’язку 

з нещасними випадками. 
План залізничної станції м. Станіслав (1873), карта залізниць Букови-

ни та Галичини, ситуаційні плани залізниць, топографічні карти (1886). 
Статистичні відомості про кількість працівників залізниці, пере-

міщення та звільнення службовців, розмір заробітної плати, кількість по-
терпілих в аваріях (1880). 
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Відомості про розмір збитків, нанесених акціонерному товариству в 
період Першої світової війни. 

Повідомлення про переміщення центрального правління товариства з 
м. Відень до м. Чернівці. 

Свідоцтво, надане Палатою торгівлі та промисловості м. Чернівці про 
ліквідацію акціонерного товариства (1940). 

Списки власників акцій (1897, 1911). 

Акціонерне товариство експлуатації місцевих залізниць Бу-
ковини
Bukowiner Lokalbahnen 
Căile ferate particulare din Bucovina, Societate pe acţiuni*

Ф. 300, 1588 од. зб., 1878−1936 рр. Описи 1–3. Нім., рум. мови

Створене 15 липня 1883 р. на базі фірми з експлуатації залізниці Чернівці-Но-
воселиця. Підпорядковувалось генеральній дирекції австрійських державних 
залізниць у м. Відень, а з 1918 р. – румунській державі. До функцій акціонерно-
го товариства входило будівництво та експлуатація місцевих залізниць Букови-
ни, будівництво вузькоколійок, розширення та реконструкція залізниць. Одним 
із акціонерів був Православний релігійний фонд Буковини. Керівним органом 
правління була рада. До складу ради входило 8−16 осіб, дві третини з яких по-
винні були бути австрійськими громадянами, половина з них мала проживати 
на Буковині. Члени ради обирались на загальних зборах строком на 4 роки.  
З їх числа обирався президент та віце-президент. Рада керувала усіма справами 
акціонерного товариства. 1 січня 1894 р. залізниця Чернівці-Новоселиця була 
продана державі. Товариство припинило свою діяльність 1940 р. 

Цісарський закон від 31 грудня 1894 р. про місцеві залізниці. Дирек-
тивні вказівки генеральної дирекції австрійських залізниць про встановлен-
ня тарифів на перевезення вантажів. 

Положення про будівництво та експлуатацію залізниць акціонерними 
товариствами (1905). 

Статути товариства (1882,1883,1886,1904). 
Протоколи засідань загальних зборів. 
Матеріали про будівництво залізниці Чернівці–Новоселиця (1885), 

договір про передачу її державі (1894). 
Угоди купівлі-продажу земельних ділянок під будівництво залізниць. 

Листування з будівельними фірмами про будівництво залізниць та інших 
об’єктів, протоколи та листування про перевезення вантажів, регулювання 
руху потягів, сумісне використання станцій, будівництво телеграфних ліній, 
постачання залізничного обладнання, проекти, плани залізничних стан-
цій та залізниць, відомості про їх розміри та технічний стан, святкування 
ювілеїв товариства. 

Справи про розслідування нещасних випадків та відшкодування 
збитків. 

Журнал реєстрації особового складу (1921). 
Відомості про збитки нанесені товариству в період Першої світової 

війни, виплату заробітної плати, пенсій, гонорарів. 
Списки членів ради правління (1883−1940). 
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Комерційне управління електромеханічних підприємств,  
м. Чернівці
Regia publică comercială. Întreprinderile electromecanice a muni-
cipiului Cernăuţi*

Ф. 309, 1346 од. зб., 1897−1940, 1941−1944 рр. Oписи 1–5. Hім., рум. 
мови. 

Створене 1887 р. при магістраті м. Чернівці для керівництва електростанціями, 
які забезпечували потреби міста в електроенергії. Рішенням примарії м. Чернівці 
від 4 серпня 1942 р. управління електромеханічних підприємств було об’єднане 
з водоканалом та перейменоване у Громадське комерційне управління. Ліквідо-
ване у березні 1944 р. 

Обіжники генерального товариства з розподілу електроенергії м. Бу-
харест. Розпорядження, вказівки, інструкції Дирекції румунської залізниці 
з питаннь діяльності. 

Протоколи засідань правління за 1897−1908 рр., 1920−1940 рр. 
Накази про проведення засідань адміністративної ради (1941−1943). 
Рапорти робітників і службовців про аварії на трамвайних та тролей-

бусних коліях. 
Інвентарні описи технічного устаткування та господарського майна. 
Річні та місячні звіти, бюджети управління. 
Тарифи на використання електроенергії. 
Плани, схеми, технічні описи трамвайного, тролейбусного парку і 

технічних споруд (1930−1940), план м. Чернівці (до 1918). 
Справи про організацію робіт щодо будівництва, ремонту доріг, водо-

гону, електростанції, врегулювання русла річки Прут. 
Списки працівників управління, трамвайного і тролейбусного парку 

(1920−1940). 
Особові справи службовців. 
Відомості на видачу заробітної плати та інших видів забезпечення. 
Журнали реєстрації кореспонденції. 
Виправдні документи про витрату грошових коштів на адміністратив-

но-громадські потреби. 
Листування з примарією м. Чернівці, командуванням військового 

округу, румунськими та закордонними машинобудівельними фірмами, то-
вариствами про облік особового складу, порядок прийому на роботу, мо-
білізацію єврейського населення на примусові ремонтно-будівельні робо-
ти водоканалу, звільнення службовців від мобілізації в армію, постачання 
електромеханічного обладнання для потреб електростанції, трамвайного, 
тролейбусного парку і міської електромережі, встановлення телефонних 
апаратів, порядок електрифікації Буковини, страхування електростанції, 
трамвайного парку, автомобілів. 

Управління державних залізничних колій
K. k. Betriebsleitung der österreichischen Staatsbahnen  
in Czernowitz

Ф. 898, 1 од. зб., 1911−1912 рр. Опис. Нім. мова. 
Відомості доходів та видатків. 
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Нове акціонерне товариство з експлуатації місцевої залізниці
Neue Bukowiner Lokalbahn-Gesellschaft 
Nowe Bukowiskie koleje lokalne

Ф. 990, 5 од. зб., 1896−1918 рр. Опис. Нім., пол. мови. 

Cтворене 1897 р. До 1918 р. підпорядковувалось австрійській генеральній ди-
рекції державних залізниць, а з листопада 1918 р. – румунській державі. Прав-
ління товариства знаходилось у Чернівцях. До складу ради правління входило 
10 осіб, які обирались на загальних зборах. Рада правління обирала президента, 
віце-президента та виконавчий комітет в кількості 8-ми осіб. Рада правління була 
уповноважена керувати всіма справами акціонерного товариства. Справами то-
вариства також керували загальні збори власників акцій та генеральний дирек-
тор. Займалося будівництвом та експлуатацією залізниць: Глибока-Серет, Виж-
ниця-Кути та ін. 

Проекти (1896), технічні розрахунки та інші документи про будівниц-
тво залізниць. 

Відомості про об’єкти залізниць та міст через ріку Черемош на заліз-
ниці Вижниця – Кути (1910−1913). 

Довідка про майновий стан. 

Акціонерне товариство по експлуатації млинів, м. Чернівці 
Societatea pe acţiuni pentru exploatarea morilor*

Ф. 865, 3 од. зб., 1888, 1909, 1931−1932 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Протоколи засідань правління товариства (1888, 1909). Фінансовий 
звіт за вересень та грудень 1931 р. Фінансовий звіт за січень 1932 р. 

8. Освітні установи. 

Крайова шкільна рада Буковини, м. Чернівці
K. k. Landesschulrath in Czernowitz. 

Ф. 211, 17075 од. зб.,1869−1918 рр. Описи 1–4. Нім., укр., рум. мови. 

Створена 1869 р. Крайова шкільна рада була вищою інстанцією у справах нагля-
ду та керівництва школами Буковини. Їй підлягали учбові заклади, що входили 
в коло діяльності повітових шкільних рад, педагогічні семінарії, середні учбові 
заклади, приватні і спеціальні школи, початкові школи. 
У компетенцію крайової шкільної ради входило: контроль за діяльністю повіто-
вих і місцевих (общинних) шкільних рад, педагогічних семінарій, затвердження 
директорів і викладачів шкіл, що знаходились на утриманні общин, затверджен-
ня учбових планів і посібників, підручників для середніх, ремісничих та почат-
кових шкіл, складання річних звітів про стан шкільної справи в краї. 
Цісарським декретом від 8 липня 1895 р. права і повноваження шкільних рад були 
розширені в напрямку посилення нагляду за діяльністю учбових закладів. Нака-
зом міністерства віровизнань та освіти від 18 березня 1908 р. Крайовій шкільній 
раді надавалися додаткові права з нагляду за середніми учбовими закладами. 
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Головою Крайової шкільної ради був начальник Буковинської крайової управи. 
Крім цього членами ради були: два представники Виконавчого комітету Буко-
винського сейму, один референт з питань адміністративно-господарських шкіль-
них справ, крайові шкільні інспектори, представники віровизнань (двоє від 
православної церкви, по одному від інших віровизнань), два представники від 
учителів і один від Чернівецької міської общини. Крім голови і представників 
Виконавчого комітету Буковинського сейму, всі члени ради призначалися указом 
цісаря згідно подання міністерства віровизнань та освіти. 
При вступі на посаду члени ради присягали цісарю. Законом від 26 березня  
1869 р. встановлювалися посади крайових шкільних інспекторів. Вони призна-
чалися Указом цісаря за пропозицією міністерства віровизнань та освіти, крайо-
вий шкільний інспектор зобов’язаний був перевіряти підлеглі йому початкові та 
середні школи, як з учбово-педагогічних так і з адміністративно-господарських 
питань. 
Крайова шкільна рада Буковини підпорядковувалася безпосередньо міністерству 
віровизнань та освіти, цьому ж міністерству надсилались річні звіти і протоколи 
засідань. 
Крайовій шкільній раді підпорядковувались повітові, міські та общинні шкільні 
ради. 
Припинила свою діяльність 1918 р. в зв’язку з розпадом Австро-Угорщини. 

Закон про відкриття приватних шкіл, закон про виплату заробітної 
плати вчителям. 

Обіжники про забезпечення учнів українських шкіл підручниками ук-
раїнською мовою. 

Інструкція міністерства віровизнань та освіти про компетенції й 
обов’язки крайової шкільної ради, інструкція міністерства віровизнань та 
освіти повітовим шкільним інспекторатам про проведення шкільних інс-
пекцій. 

Вказівки міністерства віровизнань та освіти Австрії стосовно порядку 
викладання в початкових та середніх школах, вказівки президії Буковинської 
крайової управи проти виховання українців у русофільському напрямі. 

Протоколи засідань Буковинської крайової шкільної ради, повітових 
та общинних шкільних рад, протоколи вчительських конференцій. 

Доклад директора Чернівецької учительської семінарії про результати 
перевірки початкових шкіл (1882). 

Листування з міністерством віровизнань та освіти про введення од-
нозмінного навчання (1871), про призначення шкільних інспекторів, з ма-
гістратом м. Чернівці про введення в життя нового шкільного закону про 
утворення та утримання шкіл. 

Плани, кошториси та акти на будівництво приміщень початкових 
шкіл, гімназій, ліцеїв, ремонт шкіл, відкриття паралельних класів, допуск 
до іспитів на атестат зрілості. 

Статистичні звіти про стан шкільництва, річні звіти про діяльність 
початкових, неповних та середніх шкіл Буковини. 

Відомості про стан початкових та середніх шкіл по повітах, про за-
твердження директорів і вчителів шкіл, пояснюючі записки про кількість 
шкіл із зазначенням мови викладання та кількості учнів по громадах. 

Листування й інші документи про відкриття гімназій: ІІ державної 
цісарсько-королівської гімназії у 1896 р., ІІІ державної цісарсько-королів-
ської гімназії у 1901 р. в м. Чернівці, українських гімназій в містах Кіцмань 
та Вижниця, учительської семінарії, сільськогосподарської, акушерської, 
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ткацької, реальної шкіл, листування з благодійними фондами про надання 
стипендій із коштів Православного релігійного фонду Буковини та багатьох 
благодійних фондів, Буковинською Православною консисторією і дирек-
цією вчительської семінарії про нагородження вчителя співу, буковинського 
письменника та композитора Сидора Воробкевича, листування з дирекція-
ми шкіл про святкування ювілеїв Тараса Шевченка, видачу матеріальної до-
помоги евакуйованим вчителям і членам їх сімей. 

Методичні посібники з праці, написання диктантів. 
Справи про дозвіл та створення при гімназіях недільних шкіл з домо-

ведення, рукоділля. 
Об’яви про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад учи-

телів. Плани проведення занять з різних дисциплін. 
Книги обліку вчителів по повітах Буковини. 
Фінансові звіти шкільних благодійних фондів. 
Статистичні дані про письменність населення та відвідування почат-

кових шкіл, про вчителів що знаходилися на військовій службі, особовий 
склад вчителів початкових шкіл Буковини (1917−1918). 

Відомості про оштрафування жителів Буковини за невідвідування 
школи їхніми дітьми, відомості та листування про розміщення військових 
частин в шкільних будинках, закриття шкіл через військовий стан. 

Кваліфікаційні листи вчителів початкових шкіл Буковини. 
Списки вчителів, мобілізованих в австрійську армію в період Першої 

світової війни, вчителів Буковини, що загинули на фронті (1916). 
Особові справи вчителів. 
Бюджети Буковинської крайової шкільної ради. 

Інспекторат народних шкіл Буковини
K. k. Bukowiner Volksschulen-Aufsicht

Ф. 1188, 1 од. зб., 1812−1824 рр. Опис. Нім. мова. 

Створений для нагляду за діяльністю шкіл. Діяв до 1869 р. 

Листування про діяльність шкіл. 

Чернівецька повітова шкільна рада
K. k. Bezirksschulrat

Ф. 762, 2 од. зб., 1894−1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Утворена на підставі цісарського Указу від 8 лютого 1869 р. До її утворення на-
гляд за шкільництвом в повітах здійснювали повітові управи та дистриктний 
шкільний інспекторат. До функцій повітових шкільних рад входило: нагляд за 
учбовими закладами, відкриття і розширення шкіл, розгляд дисциплінарних 
справ учителів, підвищення кваліфікації вчителів, організація перевірок шкіл, 
подання інформації, звітів, пропозицій у вищі інстанції. Повітова шкільна рада 
засідала не менше одного разу на місяць, рішення приймалися більшістю голо-
сів. Повітова шкільна рада підпорядковувались Крайовій шкільній раді, їй під-
порядковувалися місцеві шкільні ради. Ліквідована 1918 р. у зв’язку з розпадом 
Австро-Угорщини. 
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Справи про звільнення від військової служби вчителів Чернівецького 
повіту та надання відпустки шкільним інспекторам. 

Комісія з прийому екзаменів на право викладання в середніх 
школах, м. Чернівці
K. k. Prüfungs−Kommission für das Lehramt an Gymnazien  
u. Realschulen in Czernowitz 
K. k. wissenschaftliche Prüfungs Kommission für das Lehramt  
an Mittelschulen in Czernowitz
Comisiunea pentru examenele  
de capacitate în învăţământul secundar*

Ф. 759, 335 од. зб., 1869, 1875−1923 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Розпочала свою діяльність 1875 р. як екзаменаційна комісія для кандидатів на 
посади вчителів для гімназій та реальних шкіл. У 1911/1912 навчальному році 
почала діяти як екзаменаційна комісія для кандидатів на посади вчителів усіх 
типів середніх шкіл. Підпорядковувалась міністерству віровизнань та освіти. 
Припинила свою діяльність 1923 р. 

Директивні вказівки міністерства віровизнань та освіти про призна-
чення членів комісії, порядок прийому екзаменів. 

Заяви кандидатів про допуск до екзаменів. 
Справи про прийом екзаменів, екзаменаційні роботи, списки осіб, які 

не склали екзаменів. 
Відомості про оплату праці членів екзаменаційної комісії. 

Екзаменаційна комісія для кандидатів на вакансії вчителів 
загальних народних та міщанських шкіл, м. Чернівці
K. k. Prüfungs Kommission für allgemeine Volks-und Bür-
gerschulen in Czernowitz
Comisiunea examinatoare pentru scoale si civile cu limba de 
predare românâ în Cernauţi*

Ф. 390, 77 од. зб., 1873−1923 рр. Описи 1–2. Укр., нім., рум. мови. 

Створена 1873 р. як екзаменаційна комісія для кандидатів на посади вчителів 
загальних, народних та міщанських шкіл. Кандидати здавали усний екзамен з 
педагогіки, мови викладання, математики, історії, географії, природознавства, 
фізики, каліграфії, співу та ін. і отримували свідоцтва на право викладання в 
загальних народних та міщанських школах. Підпорядковувалась міністерству 
віровизнань та освіти Австро-Угорщини. У реорганізованому вигляді діяла і в 
румунський час. 

Розпорядження та інструкції про порядок складання екзаменів. 
Заяви і списки кандидатів, допущених до екзаменів, екзаменаційні 

протоколи, свідоцтва на право викладання. 
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Чернівецький університет
K. k. Franz-Josephs-Universität in Czernowitz
Universitatea “Regele Ferdinand I” din Cernauţi*

Ф. 216, 5439 од. зб., 1875−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–7. Нім., рум. 
мови. 

Заснований на підставі закону цісаря Франца Йосифа від 31 березня 1875 р.  
№.  40. Мав три факультети: теологічний, юридичний та філософський. Викла-
дання проводилось німецькою мовою. Утримувався на кошти держави, за винят-
ком теологічного факультету, який фінансувався з коштів православного релігій-
ного фонду Буковини. Після того, як Буковина увійшла до складу Румунії, був 
реорганізований у румунський і перейменований на честь короля Фердинанда І, 
згідно королівського декрету від 12 вересня 1919 р., пізніше на честь короля Кар-
ла ІІ. Урочисте відкриття румунського університету відбулося у жовтні 1920 р.  
З цього часу став діяти відповідно до закону про вищу освіту від 29 квітня  
1912 р. та доповненнями до нього від 23 листопада 1922 р. та від 13 червня 1925 р.  
У 1923 р. філософський факультет був поділений на два: філософсько-філологіч-
ний та науково-природничий. 
13 серпня 1940 р. реорганізований в державний університет з українською мо-
вою викладання. 1941–1944 рр. діяв як румунський університет. 

Вітальна грамота цісаря Франца Йосифа з нагоди відкриття універси-
тету (1875). 

Директивні вказівки виконавчого комітету Буковинського сейму, 
міністерству освіти та віровизнань Румунії про організацію учбового про-
цесу в університеті. Докторські дисертації, наукові роботи, доповіді та стат-
ті викладачів університету (1890, 1910−1938, 1941−1944). 

Справи про прийом кваліфікаційних екзаменів у випускників універ-
ситету на право викладання в гімназіях та реальних школах. 

Історичні довідки про юридичний факультет та бібліотеку універси-
тету (1919, 1937). 

Матеріали про діяльність університетської бібліотеки. 
План приміщення для бібліотеки (1928). 
Документи з особового складу викладачів і студентів. 

Школа з підготовки вчителів (чоловіча), м. Чернівці
K. k. Lehrerbildungs-Anstalt in Czernowitz
Şcoala normală de băieţi, Cernăuţi*

Ф. 244, 1111 од. зб., 1869−1944 рр. Oписи 1–7. Нім., рум. мови. 

Заснована 1870 р. у відповідності з розпорядженням міністерства освіти та віро-
визнань Австрії від 14 травня 1869 р. “Про педагогічні семінарії Австрії”. Під-
готовка учителів велася окремо на чоловічому та жіночому відділеннях. Раніше 
підготовка учителів здійснювалася католицькою та православною чоловічими 
педагогічними школами та учительською препарандою. На базі цих шкіл і була 
створена державна учительська семінарія. Навчання тривало 3 роки, з 1901 р. –  
4 роки. У 1875 р. була відкрита 4-х класна базова школа та дитячі ясла для про-
ходження практики. У 1905 р. було відкрито українське та румунське відділення 
з відповідними мовами викладання. Кожне національне відділення мало свого 
директора та викладацький склад. У 1918 р. семінарія реорганізована в педа-
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гогічну школу з підготовки вчителів (чоловічу), яка підпорядковувалася Гене-
ральному секретаріату освіти Румунії, з 1923 р. – ХІV Окружному шкільному 
інспекторату Румунії. З 1938 р. діяла відповідно до законів та положень про 
створення вищих шкіл по підготовці вчителів від 11 листопада 1938 р. та від  
26 березня 1939 р. Викладались дисципліни: Закон Божий, методика викладання, 
румунська, німецька, французька, українська мови, історія, географія, математи-
ка, право, природознавство, каліграфія, співи, фізичне виховання, ручна праця, 
музика. Ліквідована в 1940 р., відновила свою діяльність в 1941 р., остаточно 
ліквідована 1944 р. 

Директивні вказівки Буковинської крайової управи та Крайової 
шкільної ради про організацію учбового процесу, порядок прийому учнів 
до семінарії, призначення, переміщення вчителів, надання їм відпусток, 
підвищення заробітної плати, надання матеріальної допомоги, проведення 
конкурсів на заміщення вакантних посад учителів, виплату заробітної плати 
технічному персоналу (1870−1918, 1941−1944). 

Протоколи засідань педагогічної ради (1869−1918). 
Учбові плани та методичні вказівки. Плани розподілення учбових 

занять між учителями (1890−1918). Листування з Буковинською крайовою 
управою та Крайовою шкільною радою про надання коштів на придбання 
наочного матеріалу та підручників, на адміністративно-господарські вит-
рати, надання відомостей про викладацький склад семінарії, затвердження 
плану занять, звільнення учнів від проходження військової служби, відпуск 
коштів на проведення ремонту приміщення семінарії (1892, 1909−1910). 

Повідомлення Крайової шкільної ради про виключення учнів з семі-
нарії за порушення дисципліни (1898). 

Бюджет школи на 1943−1944 рр. 
Книга наказів семінарії (1905, 1909). Класні журнали та журнали об-

ліку успішності учнів (1869−1918, 1941−1944). 
Контрольні та залікові роботи учнів (1937−1938, 1943). 
Атестати зрілості учнів (1886−1890, 1813−1918). Свідоцтва на право 

викладання в початкових школах (1892). 
Особові справи вчителів (1912−1922). Службові анкети вчителів 

(1890−1940). 
Відомості на виплату заробітної плати вчителям (1916−1922, 

1929−1941). 
Список учнів школи (1937−1938). 

Школа з підготовки вчителів (жіноча) “Марія Войкіца”,  
м. Чернівці
K. k. Lehrerinnenbildungsanstalt in Czernowitz
Şcoala normală de fete “Maria Voichiţa”, Cernăuţi*

Ф. 277, 422 од. зб., 1874−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–5. Нім., рум. 
мови. 
Заснована 1874 р. у відповідності з розпорядженням міністерства освіти та віро-
визнань Австрії від 14 травня 1869 р. “Про педагогічні семінарії Австрії”. Підго-
товка учителів велася за статевою ознакою. У 1874/1875 навчальному році школа 
мала 3 курси навчання, пізніше – 4. При школі діяв дитячий садок для проход-
ження педагогічної практики. З початку існування і до 1918 р. семінарія була 
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підпорядкована Крайовій шкільній раді, в 1918 р. реорганізована в жіночу школу 
по підготовці вчителів, яка в 1936 р. отримала назву школа з підготовки вчителів 
(жіноча) “Марія Войкіца”, яка підпорядковувалась Генеральному секретаріату 
освіти та ХІV окружному шкільному інспекторату Румунії. З 1938 р. діяла від-
повідно до законів та положень про створення вищих шкіл з підготовки учителів 
від 11 листопада 1938 р. та від 26 березня 1939 р. Після закінчення школи випус-
кники отримували право займати посаду вчителя, помічника вчителя чи тимча-
сового вчителя. Викладались дисципліни: Закон Божий, німецька, латинська, 
румунська та французька мови, право, історія, географія, психологія, формальна 
та соціальна логіка, професіональна етика та педагогіка, фізика, хімія, природо-
знавство, малювання, співи, ручна праця, фізичне виховання. Ліквідована в  
1940 р., відновила свою діяльність в 1941 р., остаточно ліквідована 1944 р. 

Обіжники, розпорядження та директивні вказівки Крайової шкіль-
ної ради, ХІV окружного шкільного інспекторату про організацію учбо-
вого процесу призначення, переміщення та надання відпусток викладачам 
школи, повернення майна, вивезеного до Румунії в 1944 р. (1941−1944). 
Протоколи засідань педагогічної ради (1942−1943), конференцій за 1942− 
1943 рр., засідань комітету школи (1931−1940). Журнали обліку успішності 
учнів за 1875−1880, 1900−1901, 1916−1917, 1923−1940 та за 1941−1944 рр. 
І–ІV класів, початкової підготовчої школи (1941−1944). Журнали розкладу 
уроків (1941−1943). Книга реєстрації інспекторських перевірок школи. 

Табелі успішності учнів за 1900−1901, 1918−1919 рр. 
Заяви учнів про прийом до школи, допуск до іспитів та видачу сві-

доцтв (1925−1929, 1933). 
Ситуаційний план школи (1942). 
Бюджети на 1941−1942 рр. та проекти бюджетів на 1944−1945 рр. Фі-

нансовий звіт за червень 1940 р. та за березень 1942 р. 
Списки учнів із зазначенням оцінок, отриманих на іспитах в 1874, 

1875 рр. Список учнів стипендіатів (1942). Список службовців та виклада-
чів (1943). Відомості на виплату заробітної плати викладачам та адміністра-
тивно-технічному персоналу за 1941−1944 рр. 

Повідомлення учнів про їх прибуття до місця евакуації (1944). 

Учительська семінарія в м. Чернівці*
Ф. 239, 2 од. зб., 1912−1920 рр. Опис. Укр. мова. 
Відкрита 1905 р. як український відділ цісарсько-королівської учительської семі-
нарії. У 1919 р. реорганізована в державну учительську семінарію. Діяла до 1924 р. 

Свідоцтва зрілості для народних шкіл. 

Школа вправ, з’єднана з Чернівецькою учительською семі-
нарією
Die mit der k. k. Lehrerbildungs Anstalt verbundene Übungsschule 
in Czernowitz

Ф. 1011, 4 од. зб., 1872−1873 рр. Опис. Нім. мова. 
Створена 1872 р. для проходження практики та набування навичок в проведені 
уроків та виховних занять. 
Ліквідована 1918 р. 
Класні журнали. 
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Православна учительська препаранда в м. Чернівці
Die Bukowiner gr. or. Preparanda
Institutul cursului de preparandă în Cernăuţi

Ф. 850, 24 од. зб., 1849−1871 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Відкрита 1848 р., як дворічна препаранда для підготовки вчителів. Викладались 
дисципліни: німецька, румунська, частково українська мови, письмо, арифмети-
ка, співи, також методика навчання та виховання в народній школі. 
У 1858 р. до препаранди приєднано православну школу вправ, в якій проходили 
практику кандидати на посади вчителів. 
Ліквідована після створення учительських семінарій. 

Журнали обліку успішності. 

Приватна дівоча учительська семінарія “Українська школа” 
в м. Чернівці*
Ф. 1006, 11од. зб., 1909−1921 рр. Опис. Укр. мова. 

Відкрита товариством “Українська школа” 1909/1910 навчальному році. Згідно 
розпорядження міністерства віровизнань та освіти від 8 березня 1913 р. № 7764 
семінарія отримала право прилюдності. 
Завданням дівочої учительської семінарії була підготовка дівчат до викладання 
в народних школах. 
Семінарія мала 4 класи. Після закінчення навчального курсу учениці складали 
іспит на атестат зрілості. Мова викладання була українська. Вивчалися предме-
ти: релігія, українська, німецька мови, географія, історія, арифметика та геомет-
рія, природознавство, фізика, палеографія, музика, рукоділля, гімнастика. 
Ліквідована 1921р. 

Книга наказів по семінарії (1912−1919). 
Статут семінарії (1913)
Журнали обліку успішності учнів (1915−1916,1917−1920), обліку 

відвідування учнями занять (1909−1921). 
Табелі успішності учнів (1915−1916). 
Списки учнів семінарії, які здали випускні іспити (1918−1919). 

Державна гімназія “Петру Мушат” м. Вижниця Сторожи-
нецького повіту
K. k. Franz-Josephs Jubileums Gymnasium in Wiznitz
Gimnaziul de băieţi “Petru Muşat” din Vijniţa, judeţul 
Storojineţ*

Ф. 925, 52 од. зб., 1908−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Відкрита 9 листопада 1908 р. як перша гімназія краю з українською мовою викла-
дання. У 1918 р. реорганізована в чотирикласну гімназію з румунською мовою 
викладання. В 1937 р. отримала назву чоловіча гімназія “Петру Мушат”. 
Ліквідована в 1940 р., в 1941 р. відновила свою діяльність, остаточно ліквідована 
1944 р. 
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Класні журнали. 
Службові анкети викладачів гімназії. 
Відомості заробітної плати. 

Державний ліцей-інтернат “Дмитрій Кантемір”, м. Кіцмань
K. k. Staatsgymnasium in Kotzman
Liceul-internat de stat “Dimitrie Cantemir” din Chiţmani 
(Cozmeni)*

Ф. 350, 57 од. зб., 1905−1918 рр., 1920−1939 рр. Описи 1–2. Рум., нім., 
укр. мови. 

Чотирикласна німецькомовна гімназія з українськими паралельними класами 
відкрита 1904 р. 1911 р. гімназія стала восьмикласною. Закрита в січні 1919 р. 
У грудні 1920 р. реорганізована в державний ліцей з румунською мовою навчан-
ня. Офіційне відкриття ліцею відбулося 1 січня 1921 р. в приміщенні жіночої 
початкової школи. В 1921 р. при ліцеї відкрився інтернат і отримав назву ліцей-
інтернат “Дмитрій Кантемір”. Інтернат ліцею існував за рахунок різних пожертв. 
Після 1923 р. ліцей став державним та фінансувався урядом. Була введена ук-
раїнська мова викладання у всіх класах. Викладались дисципліни: релігія, ру-
мунська, українська та італійська мови, історія, стенографія. Були відкриті також 
додаткові (бюджетні) класи. Ліквідований в 1940 р., відновив свою діяльність в 
1941 р., остаточно ліквідований 1944 р. 

Протоколи екзаменаційних комісій (1905−1918). 
Табелі успішності та відвідувань учнів (1920−1939). 
Атестати зрілості (1928−1937). 
Книги реєстрації виданих атестатів (1928−1937). 

Державний ліцей “Арон Пумнул” м. Чернівці
K. k. Landes Gymnasium in Czernowitz
K. k. Obergymnasium in Czernowitz
K. k. I Staatsgymnasium in Czernowitz
Liceul de stat “Aron Pumnul”, Cernăuţi*

Ф. 228, 2697 од. зб., 1808−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–7. Нім., рум. 
мови. 

Відкритий 24 грудня 1808 р. як п’ятикласна класична державна гімназія.  
У 1915 р. на базі випускного класу відкрито дворічні філософські курси, які в 
1848 р. були об’єднані з гімназією, після чого гімназія отримала статус восьми-
класної. В 1901 р. гімназія мала назву ц. к. І-а державна гімназія в Чернівцях. Під 
такою назвою діяла до 1918 р. Після розпаду Австро-Угорщини та входу Букови-
ни до складу Румунії реорганізована в державний ліцей “Арон Пумнул”. Це був 
середній загальноосвітній заклад європейського класичного типу. Тут викладали 
педагоги, які отримали вищу освіту в престижних європейських університетах 
Відня, Парижа, Берліна. Важливе місце в навчальній програмі займали класичні 
мови. До 1918 р. гімназія підпорядковувалась міністерству віровизнань та освіти  
Австрії (з 1867 р. Австро-Угорщини), Буковинській крайовій шкільній Раді,  
з 1918 – міністерству освіти Румунії та ХІV Окружному шкільному інспекторату. 
Ліцей ліквідований 1940 р., відновив свою діяльність 1941р., остаточно ліквідо-
ваний 1944 р. 
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Директивні вказівки, обіжники, повідомлення та інструкції мністерс-
тва віровизнань та освіти Австрії (з 1867 р. Австро-Угорщини), міністерс-
тва освіти Румунії, Буковинської Окружної та Крайової управ, Окружного 
шкільного інспекторату про організацію навчального процесу в гімназії та 
ліцеї, організацію екскурсій, заборону брати участь у товариствах політич-
ного характеру, виключення учнів ліцею за участь у соціалістичних та ко-
муністичних партіях. 

Накази по гімназії (1808−1936). 
Проект закону про утворення дисциплінарних комісій для вчителів 

початкових та середніх шкіл (1924). 
Протоколи засідань викладацького персоналу гімназії, педагогічної 

ради ліцею, комісії по прийому вступних екзаменів. 
Навчальні плани та звіти (1847−1914, 1922−1940, 1941−1942). 
Огляди (1808−1861). Хроніка гімназії (1889−1908). 
Лист міського магістрату м. Чернівці про внесення пожертвувань для 

спорудження бюсту поету Шіллеру у м. Чернівцях (1906). 
Класні журнали (1850−1918,1919−1940,1941,1942−1944). Журнали 

обліку екзаменів на атестат зрілості у випускників гімназії (1907−1914). 
Доповідна записка дирекції ліцею про відкриття факультативних 

курсів іноземних мов (1922). 
Контрольні роботи учнів (1918−1940). 
Списки літератури гімназійної бібліотеки. 
Інвентарні описи археологічного музею ліцею. 

Чоловічі ліцеї м. Чернівці. 
2 фонди, 152 од. зб., 1896−1940 рр. Описи. Нім., укр., рум. мови. 

Створені на базі відкритої в 1896 р. нижчої цісарсько-королівської гімназії з ук-
раїнськими паралельними класами, яка в 1901 р. була реорганізована в цісарсько-
королівську ІІ-гу державну гімназію. У листопаді 1918 р. на базі українських 
паралельних класів була відкрита українська гімназія, на базі німецьких пара-
лельних класів – німецька. У жовтні 1921 р. українська гімназія перейменована в 
чоловічий ліцей № 4, який пізніше отримав назву ліцей “Мареле Воєвод Михай”, 
німецька гімназія перейменована в чоловічий ліцей №  2, який пізніше отримав 
назву ліцей “Куза Вода”. 
До 1918 р. гімназії підпорядковувались міністерству віровизнань та освіти Авс-
тро-Угорщини та Буковинській крайовій шкільній раді, з 1918 р. – міністерству 
освіти Румунії та ХІV Окружному шкільному інспекторату. 
Обидва ліцеї були ліквідовані 1940 р., відновили свою діяльність 1941 р., оста-
точно ліквідовані 1944 р. 

Протоколи засідань комісій з прийму екзаменів на атестат зрілості уч-
нів гімназії. 

Класні журнали. Списки викладачів із зазначенням кількості годин 
виділених на навчальні курси. 

Атестати зрілості. Свідоцтва про закінчення молодших класів. 
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Чоловічий ліцей “Куза Вода” м. Чернівці
K. k. Staats Untergymnasium in Czernowitz
K. k. II Staats Gymnasium in Czernowitz
Gimnaziul de baete german
Liceul de stat № 2
Liceul de stat “Kusa Voda”. *

Ф. 933, 69 од. зб., 1917−1940 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Чоловічий ліцей “Мареле Воєвод Михай” м. Чернівці
K. k. Staats Untergymnasium in Czernowitz
K. k. II Staats Gymnasium in Czernowitz
Gimnaziul de băeţi ucrainean
Liceul de stat №  4
Liceul de stat “Marele Voevod Mihai”*

Ф. 940, 83 од. зб., 1901−1940 рр. Опис. Нім., укр., рум. мови. 

Чоловіча гімназія “Мирон Костин” м. Чернівці
Filiale des k. k. I Staats Gymnasium in Czernowitz
K. k. III Staats Gymnasium in Czernowitz
Deutsches Gymnasium in Czernowitz
Liceul de stat evreesc
Liceul N – rul 3 de Stat din Cernăuţi
Gumnaziul de băeţi № 1
Gumnaziul de băeţi “Miron Costin”*

Ф. 229, 375 од. зб., 1907−1940 рр. Описи 1–2. Нім., рум. мови. 

Відкрита 1901 р., як філія цісарсько-королівської І гімназії. 1906 р. реорганізо-
вана в цісарсько-королівську ІІІ гімназію. 1909 р. стала восьмирічною. 1919 р. 
перетворена в єврейську гімназію, 12 жовтня 1919 р. отримала назву Єврейський 
державний ліцей, 1922 р. – державний ліцей № 3, 1931 р. – чоловіча гімназія  
№ 1, 1936 р. – чоловіча гімназія “Мирон Костин”. Припинила свою діяльність 
1940 р. Відновила 1941 р., остаточно ліквідована 1944 р. 

Директивні вказівки, обіжники та інструкції Буковинської крайової 
шкільної ради про організацію навчального процесу (1902, 1911−1918), 
відкриття курсів удосконалення викладачів середніх навчальних закладів у  
м. Львів, м. Грац, м. Прага (1907), скликання вчительського з’їзду у Лондоні 
(1906) та з’їзду з питань шкільної санітарії у м. Парижі. 

Обіжники міністерства віровизнань та освіти. 
Протоколи засідань педагогічної ради гімназії (1902, 1909). 
Статистичні, фінансові звіти. Бюджет гімназії на 1907 р. та 1912 р. 
Навчальні програми. Класні журнали (1906−1939). Відомості складан-

ня іспитів (1902−1906). Анкети учнів (1939), списки викладачів (1921−1922). 
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Державний польський реальний ліцей м. Чернівці
Das polnische Realgymnasium in Czernowitz (privat)
Liceul real polon de stat din Cernăuţi*

Ф. 936, 17 од. зб., 1911, 1914, 1918−1921 рр. Опис. Рум., нім., пол. 
мови. 

Заснований з ініціативи організаційного комітету при “Польському Народному 
Домі” 1911 р. як приватна польська реальна гімназія. Підпорядковувалася Край-
овій шкільній раді. На підставі рішення Генерального Секретаріату у справах 
освіти від 4 липня 1919 р. гімназія реорганізована в державний ліцей. Діяв від-
повідно до закону “Про середню та вищу освіту” від 30 березня 1919 р. Ліцей 
був 6-ти класним. При ліцеї були організовані курси з вивчення польської мови 
та літератури. Підпорядковувався Секретаріату у справах освіти Румунії. Викла-
дались дисципліни: Закон Божий, латинь, польська, німецька, румунська, фран-
цузька мови, історія, географія, математика, природознавство, фізичне вихован-
ня, музика, співи. 

Обіжники Генерального Секретаріату у справах освіти та Чернівець-
кої шкільної ради про порядок прийому іспитів при вступі до ліцею, призна-
чення вчителів (1920−1921). 

Протоколи та звіти про успішність, відвідування та викладання учбо-
вого матеріалу в І–V класах (1919−1920), засідання педагогічної ради про 
роботу класних керівників. 

Табелі та журнали обліку успішності учнів та відвідувань. Список уч-
нів із зазначенням зданих для шкільної бібліотеки коштів. 

Православний чоловічий ліцей “Митрополит Сильвестру”  
м. Чернівці
Die griechisch-orientalische Oberrealschule in Czernowitz
Liceul ortodox de băieţi “Mitropolitul Silvestru” din Cernăuţi*

Ф. 240, 257 од. зб., 1863−1940, 1942−1944 рр. Описи 1–2. Нім., рум. 
мови. 

Православна вища реальна школа була відкрита 1863 р. в м. Чернівці. Утриму-
валася на кошти православного релігійного фонду Буковини. У 1870 р. реоргані-
зована у семикласну і прирівнювалася до класичних восьмикласних гімназій. До 
1918 р. підпорядковувалась мністерству віровизнань та освіти Австро-Угорщини 
та Буковинській крайовій шкільній Раді. Після входження Буковини до складу 
Румунії підпорядковувалась мністерству освіти Румунії. 
1924 р. школа реорганізована в православний реальний ліцей №  1, який 1936 р. 
одержав назву “Православний чоловічий ліцей “Митрополит Сильвестру”. При-
пинив свою діяльність 1940 р. ; у вересні 1942 р. відкрився знову і остаточно 
припинив свою діяльність 1944 р. 

Обіжники, інструкції мністерства освіти про організацію навчального 
процесу. 

Протоколи засідань педагогічної ради ліцею, протоколи випускних 
екзаменів. 

Бюджети ліцею, фінансові звіти. 
Особові справи учнів. 
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Дипломи викладачів про закінчення університету. 
Відомості нарахування заробітної плати викладачам та стипендії  

учням. 
Списки викладачів та учнів. 

Державна реальна школа м. Чернівці
K. k. Realschule in Czernowitz
Şcoala reală de stat din Cernăuţi*

Ф. 985, 13 од. зб., 1895−1918, 1918−1925 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Заснована 1863 р., школа була 7−ми класною. Діяла відповідно до законів про 
початкову освіту Австрії та була підпорядкована Крайовій шкільній раді. Після 
того, як Буковина увійшла до складу Румунії (1918) діяла відповідно до закону 
“Про початкову освіту” від 29 липня 1919 р. та була підпорядкована державно-
му секретаріату у справах освіти, Генеральному директорату міністерства осві-
ти та XIV Окружному шкільному інспекторату. Викладалися дисципліни: Закон  
Божий, німецька, румунська мови, арифметика, історія, географія, природо-
знавство. 
Документи цієї школи є також у фонді 240. 

Протоколи комісії з прийому іспитів на отримання атестатів зрілості 
випускниками школи (1908, 1905−1918). 

Табелі відвідувань занять та успішності учнів І–VІІ класів 
(1921−1925). 

Звіти про діяльність школи за 1895−1896 рр. 

Православний дівочий ліцей “Єлена Доамна” в м. Чернівці
Das griechisch-orientalische Mädchen-Lyzeum 
Liceul ortodox de fete “Elena Doamna” in Cernăuţi*

Ф. 233, 435 од. зб., 1902−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–9. Нім., рум., 
укр. мови. 

Вища православна дівоча 4-х класна школа відкрита цісарським декретом від  
3 березня 1902 р. на кошти православного релігійного фонду Буковини. У 1912 
р. школа реорганізована у 6-ти класний православний жіночий ліцей. У 1921 р. 
ліцей став 8-ми класним. В 1925р. отримав назву “Православний жіночий ліцей  
№  1”; в 1937р. – Православний жіночий ліцей “Єлена Доамна”. Навчання прово-
дилося німецькою, румунською та українською мовами. Викладались дисциплі-
ни: релігія, історія, арифметика, геометрія, природознавство, музика та ін. Особ-
ливого значення надавалося вивченню іноземних мов. Припинив свою діяльність 
1940 р., відновив її 1941 р. та остаточно ліквідований 1944 р. 

Директивні вказівки, обіжники та повідомлення міністерства освіти 
про організацію навчального процесу в ліцеї. 

Навчальні плани та звіти про діяльність ліцею (1902−1918, 1930−1931, 
1937−1939). 

Протоколи засідань педагогічної ради та екзаменаційної комісії, пе-
ревірок. 
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Книги наказів та розпоряджень ліцею. Класні журнали. Розклад 
уроків. Контрольні роботи, атестати зрілості. 

Особові справи, кваліфікаційні листи, присяги та списки викладачів 
із зазначенням предметів викладання. 

Відомості про видачу заробітної плати. 

Державна жіноча гімназія “Олтя Доамна” в м. Чернівці 
Das städtische Mädchen Lyzeum in Czernowitz
Liceul municipiul de fete
Liceul al statului de fete №  2
Gumnaziul de fete “Oltea Doamna”*

Ф. 274, 168 од. зб., 1898−1940 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Відкрита 12 вересня 1898 р. як дівочий ліцей м. Чернівці. Знаходився на утри-
манні Чернівецького міського магістрату. В 1900 р. отримав право прилюдності. 
У 1912 р. при ліцеї були відкриті дворічні курси удосконалення учениць до здачі 
матури. 
У 1921 р. став восьмикласним і перейшов на утримання держави. В 1938 р. реор-
ганізований в жіночу гімназію “Олтя Доамна”, яка була ліквідована в 1940 р. 

Директивні вказівки 14-окружного шкільного інспекторату про ор-
ганізацію навчального процесу (1934−1936, 1938−1939). 

Протоколи засідань шкільного комітету. 
Звіти про навчально-педагогічну діяльність (1902−1907, 1911−1912, 

1934–1935), статистичні звіти (1898−1910, 1920−1921), фінансові звіти. 
Книги наказів, класні журнали, бюджет ліцею. 
Особові справи учнів. 
Відомості нарахування заробітної плати викладачам ліцею. 

Приватний жіночий ліцей “Юлія Хаждеу” м. Чернівці
Privat Mädchen Gymnasium in Czernowitz
Liceul particular de fete “Iulia Haşdeu” în Cernăuţi*

Ф. 237, 44 од. зб., 1910−1940 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Заснований 1910 р. як приватна жіноча гімназія. Діяла на підставі закону та по-
ложення про приватну середню освіту від 17 грудня 1920 р. та від 22 грудня 
1925 р. 1918 р. гімназія реорганізована в 8−ми класний приватний жіночий ліцей. 
Викладались дисципліни: релігія, румунська, німецька, латинська, французька 
та грецька мови, географія, історія, математика, природознавство, фізика, хімія, 
філософія, музика, ручна праця, фізичне виховання. Ліцей мав право прилюд-
ності. Підпорядковувався мністерству освіти Румунії та ХІV окружному шкіль-
ному інспекторату. Ліквідований 1940 р. 

Табелі та журнали обліку відвідувань та успішності учнів (1910−1940). 
Формулярний список учителів (1918−1940). 
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Екзаменаційна комісія для учнів середніх шкіл Буковини  
м. Відень
Prüfungs Kommission für Bukowiner Mittelschüler in Wien

Ф. 1010, 7 од. зб., 1915−1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Створена під час Першої світової війни для можливості складання іспитів за 
програмами гімназій та реальних шкіл для учнів, що проживали на територіях 
областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни. 
Діяла до розпаду Австро-Угорщини. 

Протоколи екзаменаційної комісії та свідоцтва про складання іс-
питів. 

Курси для учениць жіночих ліцеїв Буковини м. Відень
Beschäftigungskurse für Schülerinnen der Bukowiner Mädchen-
Lyzeen, Wien

Ф. 1013, 11 од. зб., 1916−1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Створені під час Першої світової війни для навчання та складання іспитів учени-
цями жіночих ліцеїв Буковини. 
Діяли до розпаду Австро-Угорщини. 

Свідоцтва про здачу екзаменів. 

Індустріальна гімназія м. Вижниця Сторожинецького повіту
Gemerbliche Fortbildungsschule in Wiznitz
Landeswerkstätte für Tischlerei-Drechslerei-Holzschnittintarsia 
und Metallornamentik in Wiznitz
Gimnasiul industrial din Vijniţa judeţul Storogineţ*

Ф. 243, 214 од. зб., 1905−1940 рр. Опис. Укр., нім., рум. мови. 

Відкрита 1899 р. рішенням президії Буковинського сейму як промислова школа. 
Складалася із однорічного підготовчого класу і двох класів з вивчення ремесла. 
У 1908 р. реорганізована в крайову школу різьбярства, токарства та металевої 
орнаментики. Вивчався фаховий та перспективний малюнок, різьбярство, ін-
крустація, столярство. У 1911 р. відкрито відділ домашнього промислу. Після 
того, як Буковина увійшла до складу Румунії, діяла на підставі закону про органі-
зацію професійної та промислової освіти від 13 серпня 1919 р. Підпорядкована 
міністерству національного виховання Румунії. У 1926 р. отримала назву: “Шко-
ла мистецтв та ремесел”, а в серпні 1936 р. – назву “Індустріальна гімназія”. 
Ліквідована в 1940 р., в 1941 – відновила свою діяльність, остаточно ліквідована 
1944 р. 

Обіжники мністерства освіти Румунії з питань організації та плану-
вання учбового процесу, порядок нарахування заробітної плати вчителям та 
адміністративно-технічному персоналу . 

Протоколи засідань педагогічної ради (1924−1925). 
Учбові посібники. 
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Повідомлення шкільних інспекторів Чернівецького та Сучавського 
повітів про виключення учнів за участь в молодіжних організаціях “Черні-
вецький школяр” та “Христове братство”. 

Листування з мністерством освіти Румунії та з префектурою Сторо-
жинецького повіту з фінансових питань та надання матеріальної допомоги 
бідним учням. 

Свідоцтва про закінчення гімназії (1937−1940). 
Звіти про діяльність гімназії за 1937−1938 р. Статистичні звіти за 

1933−1934 рр. 
Список експонатів, відправлених на виставку в м. Чернівці (1939). 
Класні журнали (1905−1906, 1919−1935). Контрольні роботи учнів. 
Службові анкети учителів. Особисті справи учнів. 
Фінансові звіти за 1933−1939рр. Бюджети на 1930−1937 рр. Бюджет 

шкільного комітету на 1935−1939 рр. Відомості на виплату заробітної плати 
вчителям та адміністративно-технічному персоналу за 1919−1940 рр. 

Державна промислова школа, м. Чернівці
K. k. Staatsgewerbeschule in Czernowitz

Ф. 863, 1 од. зб., 1907−1908 рр. Опис. Нім. мова. 

Відкрита 1 листопада 1873 р. Мала підготовчий клас, будівельно-технічний та 
хіміко-технічний відділи. Пізніше додалися ще два відділи: з підготовки купців 
та виготовлення меблів. Ліквідована 1918 р. 

Особові картки викладачів школи. 

Чернівецька державна спеціальна школа-інтернат для сліпих 
та глухонімих дітей м. Чернівці
Kaiser Franz Joseph-Jubiläums-Blindeninstitut

Institutul de orbi şi surdo-muţi, Cernăuţi*

Ф. 268, 49 од. зб., 1910,1919−1940 рр. Описи 1–2 Рум., нім. мови. 

Заснована в грудні 1908 р. як ювілейний інститут сліпих ім. цісаря Франца Йоси-
фа. Після того, як Буковина увійшла до складу Румунії, 10 лютого 1919 р. назва 
змінена на “Інститут сліпих ім. королеви Марії”. Згідно закону “Про початкову 
освіту” від 24 липня 1924 р. та доповнення до нього від 5 липня 1934 р. перей-
менований в Державну спеціальну школу для сліпих та глухонімих дітей. Школа 
була 8-ми класною, при ній діяв підготовчий курс та шкільний комітет. Викла-
дались дисципліни арифметика, інтуїція, історія, географія, природознавство, 
технологія, релігія, німецька та румунська мови, мова знаків і звуків. Підпоряд-
ковувалася міністерству національного виховання та ХІV окружному шкільному 
інспекторату. Ліквідована 1940 р. 

Обіжники ХІV окружного шкільного інспекторату про відкриття під-
готовчих курсів при школі, проведення іспитів, планування роботи. 

Звіти шкільного комітету про роботу за 1938 р. Фінансовий звіт за 
1938 р. Кошториси витрат на утримання школи на 1928−1940 рр. 

Особисті справи учнів. 
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Відомості на виплату зарплати учителям (1927). 
Список учнів інституту за 1910/1911 учбовий рік. 

Трикласна початкова школа м. Кіцмань Кіцманського повіту
K. k. 3-klassige Kotzmaner Trivialschule

Ф. 758, 224 од. зб., 1794−1870 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Відкрита 1780 р. як двокласна школа. У цій школі вчили читати, писати, рахува-
ти. Мова викладання – німецька та українська. На основі закону про освіту від 
12 липня 1869 р. була реорганізована в трикласну. Після 1894 р. стала шестиклас-
ною. Реорганізована 1918 р. 

Накази інспекторату народних шкіл Буковини. 
Інвентарні описи майна школи. 
Повідомлення про початок навчального року, проведення іспитів. 
Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

учителів. 
Відомості про успішність учнів та відвідування занять, відомості про 

відсутність підручників, проведення заходів щодо їх придбання. 
Списки учнів з зазначенням віку, національності, соціального стану. 

Народна школа комуни Селятин Радівецького повіту
5 klassige gemischte Volksschule in Seletin
Şcola primară mixtâ de stat Seletin*

Ф. 870, 75 од. зб., 1915−1940 рр. Описи 1–2. Нім., рум. мови. 

Відкрита 1864 р., як народна п’ятикласна школа. Пізніше реорганізована в семи-
класну. Діяла відповідно до законів про початкову освіту Австро-Угорщини 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 мністерства освіти та XIV Окруж-
ному шкільному інспекторату. Ліквідована 1940 р. 

Табелі успішності. 

Початкова двокласна школа с. Каменка Серетського повіту
Şcoala primară de doua clase in Camenca (Cotul de sus) 

Ф. 389, 10 од. зб., 1908−1915 рр. Опис. Рум. мова. 

Відкрита 22 червня 1902 р. на основі рішення Крайової шкільної ради Буковини 
від 23 вересня 1891 р. Реорганізована 1919 р. 

Журнал обліку успішності. 
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Народна школа комуни Верхні Петрівці Сторожинецького 
повіту
Volksschule in der Gemeinde Petroutz am Seret
Şcoala primară mixtă de stat Pătrăuţi de Sus*

Ф. 262, 98 од. зб., 1875−1940 рр. Описи 1–4. Нім., рум. мови. 

Відкрита 1862 р., як двокласна народна школа, пізніше реорганізована в чоти-
рикласну. Діяла відповідно до законів про початкову освіту Австрії та була під-
порядкована 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 ос-
віти, Генеральному директорату міністерства освіти та XIV Окружному шкіль-
ному інспекторату. Ліквідована 1944 р. 

Табелі успішності. 

Початкова змішана державна школа комуни Жадова Сторо-
жинецького повіту
1-klassige Volksschule in der Gemeinde Zadowa
Şcola primară mixtă de Stat din comuna Jadova Târg*

Ф. 677, 282 од. зб., 1869−1940, 1941−1944 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Відкрита 1853 р., як однокласна народна школа, 1873 р. перетворена в двокласну. 
1896 – реорганізована в трикласну, 1911 – в шестикласну, 1928 – в семикласну. 
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, Гене-
ральному директорату мністерства освіти та XIV Окружному шкільному інспек-
торату. Ліквідована 1944 р. 

Табелі успішності учнів. 
Списки дітей шкільного віку (1869). 

Початкові змішані школи комуни Їжівці та хуторів Урсоая-
Пирлітура, Їжівці-Центр та Микулич Сторожинецького повіту 
Volksschulen in Idzestie (Ursoia-Parlitura) und Idzestie (Zent-
rum) 
Şcolile primare din cătuneleUrsoaia-Pârlitura, Igeşti-Centru şi 
Miculici comuna Igeşti*

Ф. 264, 108 од. зб., 1914−1915, 1920−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–5. 
Нім., рум. мови. 

Початкові школи відкриті: в селі Їжівці (Центр) 1882 р. як трикласна, на хуторі 
Урсоая-Пирлітури – 1890 р. як трикласна, на хуторі Микулич – 1913 р. як одно-
класна. Діяли відповідно до законів про початкову освіту Австро-Угорщини та 
були підпорядковані Крайовій шкільній раді Буковини. Після того, як Буковина 
увійшла до складу Румунії (1918), діяли відповідно до закону “Про початкову 
освіту” від 29 липня 1919 р. та були підпорядковані державному секретаріату 
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у справах освіти, Генеральному директорату мністерства освіти та XIV Окруж-
ному шкільному інспекторату. Викладалися дисципліни: Закон Божий, німецька 
та румунська мови, арифметика, географія, історія, природознавство, рукоділля, 
письмо, креслення, музика, фізичне виховання. 

Обіжники та повідомлення Сторожинецького повітового шкільного 
ревізорату про планування шкільної роботи, відкриття курсів із вивчення 
румунської мови для населення, обов’язкове відвідування учнями церкви, 
призначення, переміщення та надання відпусток учителям (1924−1935). Та-
белі та журнали обліку успішності учнів. 

Розклад учбових занять. 

Початкова змішана державна школа комуни Корчешть Сто-
рожинецького повіту
Şcola primară mixta de stat în comuna Corceşti* 

Ф. 360, 48 од. зб., 1917−1939 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Відкрита 1887 р., як однокласна народна школа. Реорганізована в семикласну. 
Діяла відповідно до законів про початкову освіту Австро-Угорщини та була під-
порядкована 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 ос-
віти, Генеральному директорату мністерства освіти та XIV Окружному шкільно-
му інспекторату. Ліквідована 1944 р. 

Список дітей шкільного віку (1917). Табелі успішності. 

Початкова змішана державна школа комуни Присикарени 
Сторожинецького повіту
Şcola primară mixta de stat în comuna Prisăcăreni *

Ф. 604, 30 од. зб., 1911−1938 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Відкрита 1907 р., як двокласна народна школа, пізніше реорганізована в семи-
класну. Діяла відповідно до законів про початкову освіту Австрії та була підпо-
рядкована 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 ос-
віти, Генеральному директорату міністерства освіти та XIV Окружному шкіль-
ному інспекторату. Ліквідована 1944 р. 

Табелі та журнали успішності учнів. 

Початкова змішана державна школа комуни Ропча (лівобе-
режна) Сторожинецького повіту
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Ropcea (malul stâng)*

Ф. 749, 15 од. зб., 1912−1928 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Відкрита 1894 р., як двокласна народна школа, пізніше реорганізована в 
п’ятикласну. Діяла відповідно до законів про початкову освіту Австро-Угорщини 
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та була підпорядкована Крайовій шкільній раді Буковини. Після того, як Букови-
на 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 мністерства освіти та XIV Окружно-
му шкільному інспекторату. Ліквідована 1944 р. 

Табелі успішності. 

Школи м. Чернівці

Головна окружна школа м. Чернівці
K. k. Kreishauptschule in Czernowitz

Ф. 223, 61 од. зб., 1835−1870 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Створена 1791 р. згідно розпорядження Галицького намісництва та Чернівець-
кого міського магістрату. Підпорядковувалася Галицькому намісництву м. Львів, 
з 1853 р. – Буковинській крайовій управі. Мала чотири класи, після закінчення 
яких випускники вступали до гімназій та реальних шкіл. Ліквідована 1870 р. 

Журнали обліку успішності учнів (1835−1868). 
Списки відвідування занять та успішності учнів (1855−1856, 

1863−1870). 

Католицька головна школа м. Чернівці
K. k. katolische Kreishauptschule in Czernowitz

Ф. 735, 7 од. зб., 1857−1866 рр. Опис. Нім. мова. 
Документи цієї школи є також у фонді 254. 

Відомості обліку учнів та їх успішності. 

Чотирикласна початкова чоловіча школа м. Чернівці по вул. 
Турецькій
4-klassige kommunale Knabenschule in der Türkengasse. Czernowitz 

Ф. 248, 22 од. зб., 1873−1886 рр. Опис. Нім. мова. 

Відкрита 1873 р. на основі закону про народну освіту та у відповідності з рішен-
ням Крайової шкільної ради Буковини. Мова викладання була німецька. Керів-
ництво школою здійснювали общинна рада м. Чернівці та Крайова шкільна рада-
Буковини. На базі школи проходили практику вихованці учительської семінарії. 
Реорганізована 1918 р. 

Класні журнали (1873−1882). 

П’ятикласна чоловіча школа по вул. Трансільванії м. Чернівці
5-klassige Knaben Volksschule in der Siebenbürgerstrasse in Czer-
nowitz
Scola primarâ de cinci clase din Cernauti str. Transilvanici*

Ф. 696, 4 од. зб., 1918−1919 рр. Опис. Нім., рум. мови. 
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Відкрита 1 жовтня 1870 р., як шестикласна чоловіча школа з німецькою та ру-
мунською мовами викладання. Реорганізована в 1919 р. Ліквідована в 1940 р. 
Відновила свою діяльність у 1941 р. та остаточно була ліквідована 1944 р. 

Журнали обліку успішності. 

Початкова чоловіча школа “Георгій Тофан” по вул. Штефана 
Великого м. Чернівці
6-klassige öffentliche Knaben Volksschule in der Siebenbür-
gerstrasse. Czernowitz 
Şcoala primară de băieţi “Gheorghe Tofan” din Cernăuţi str. 
Ştefan cel Mare*

Ф. 249, 354 од. зб., 1894−1938 рр. Описи 1–3. Нім., рум. мови. 

Заснована 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 та XIV Окружно-
му шкільному інспекторату. Викладалися дисципліни: Закон Божий, румунська, 
українська, німецька мови, читання, історія, географія, природознавство, малю-
вання, співи, фізичне виховання, праця. При початковій школі діяв дитячий са-
док. Ліквідована 1940 р. 

Класні журнали і табелі успішності учнів. 
Тижневий журнал реєстрації проведених учителями занять у V–VІ 

класах за 1922−1925 рр. Журнали реєстрації відвідування дітьми дитячого 
садка при школі (1925−1926, 1927−1935). 

Списки учнів школи (1927). 

Чоловіча шестикласна початкова школа № 10 “Михай Кіса-
нович” м. Чернівці
4-klassige Knaben Volksschule in Czernowitz
Şcoala primară de 6 clase de băeţi № 10 “Mihai Kisanovici” în 
Cernăuţi*

Ф. 258, 356 од. зб., 1885−1938 рр. Oписи 1–2. Нім., рум. мови. 

Заснована 1873 р. на підставі розпорядження Крайової шкільної Ради Буковини 
як 4-класна, 1894 р. реорганізована в 6-ти класну. Діяла на підставі австрійського 
закону “Про початкову освіту” від 30 січня 1873 р. 1906 р. відкрито німецьке, 
польське та румунське відділення, 1919 р. – єврейське. 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 та XIV Ок-
ружному шкільному інспекторату. 1925 р. при школі відкрито дитячий садок. До  
1933 р. школа діяла під назвою “Чоловіча 6-ти класна початкова школа” по 
вул. Генерала Мірческу. 1933 р. отримала назву “Чоловіча початкова школа  
№ 10 “Міхай Кісанович”. Викладалися дисципліни: релігія, німецька, румунсь-
ка, польська, українська мови, історія, географія, природознавство, малювання, 
співи, фізичне виховання. Ліквідована 1940 р. 
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Обіжники міністерства освіти Румунії про створення ХІV Окружного 
шкільного інспекторату Буковини, організацію приватних ремісничих шкіл 
(1923). 

Табелі успішності та відвідування учнів (1885−1938). 
Класні журнали (1894−1938), журнали реєстрації відвідувань дітьми 

дитячих садків. (1923−1927), (1935−1936). 
Характеристика дітей дитячого садку (1931−1934). 

П’ятикласна народна школа м. Чернівці 
5-klassige Volksschule in Czernowitz

Ф. 253, 5 од. зб., 1903−1904 рр. Опис. Нім. мова. 

Документи цієї школи є також у фонді 254. 

Класні журнали. 

Трикласна початкова школа м. Чернівці
3-klassige Trivialschule in Czernowitz. 

Ф. 1191, 30 од. зб., 1819−1854 рр. Опис. Нім. мова. 

Відкрита 2 грудня 1816 р. Знаходилась під наглядом римо-католицької консис-
торії у м. Львів. 1844 р. перейшла під нагляд Буковинської православної консис-
торії. 1882 р. стала п’ятикласною. Реорганізована 1918 р. 

Класні журнали. 

Православна чоловіча школа м. Чернівці
Griechisch-orientalische Knabenschule in Czernowitz*

Ф. 254, 145 од. зб., 1790−1920 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Відкрита 1784 р. як тривіальна початкова школа. 1807 р. отримала назву “Окруж-
на головна школа”. До 1844 р. підпорядковувалась римо-католицькій консисторії 
в м. Львів. 1844 р. знаходилась на утриманні та у віданні православної консис-
торії Буковини. У кінці 60-х років ХІХ ст. перетворена в чотирикласну чоловічу 
школу. 1862 р. мала назву: “Православна чоловіча зразкова школа” і препаранда. 
Тут проходили шкільну практику вихованці учительської семінарії. 
Згідно указу міністерства віровизнань та освіти Австро-Угорщини та розпоряд-
ження Буковинської крайової управи від 19 грудня 1896 р. в школі з 1897 р. по-
чали діяти паралельні класи. 
 1900 р. 4-х класна православна чоловіча школа була перетворена на 5-ти класну 
православну чоловічу школу. Реорганізована 1918 р. 

Накази міської шкільної ради про порядок вивчення румунської та ук-
раїнської мов (1901). 

Протоколи засідань вчительської ради (1901). 
Запрошення для прийняття участі в публічних іспитах (1808). 
Журнали обліку успішності та відвідування учнів (1789−1835), реєст-

рації практичних занять на отримання вчительських посад. 
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Відомості, звіти та матеріали про наявність та придбання книг та уч-
бових посібників (1851−1904). 

Списки учнів та дітей шкільного віку м. Чернівці (1813). 

Чотирикласна православна школа м. Чернівці
Griechisch-orientalische 4-klassige Knabenschule in Czernowitz

Ф. 246, 37 од. зб.,1829−1907 рр. Опис. Нім. мова. 

Документи цієї школи є також у фонді 254. 

Листування з Галицьким Намісництвом, з Буковинською окружною 
управою, митрополією Буковини та крайовою шкільною радою Буковини 
про призначення вчителів (1829,1832,1833,1836). 

Протоколи засідань вчительської ради (1849,1850,1861,1882,1901). 
Класні журнали (1866−1875,1880). 
Списки відвідування та успішності учнів (1891,1900−1901,1906). 

П’ятикласна жіноча школа в м. Чернівці по вул. Святої Трійці
5-klassige Frauen Volksschule in der Dreifaltigkeitsgasse in Czer-
nowitz

Ф. 250, 44 од. зб., 1906−1914 рр. Опис. Нім. мова. 

Відкрита 3 жовтня 1904 р. як п’ятикласна щкола. В 1910 р. реорганізована в шес-
тикласну. Діяла до 1918 р. 

Класні журнали (1906−1914). 
Протоколи засідань вчительської ради (1913). 
Особові листи вчителів (1906,1909,1912). 

Жіноча початкова школа “Олтя Доамна” по вул. Штефана 
Великого м. Чернівці
Mädchen Volksschule in der Siebenbürgerstrasse. Czernowitz
Şcoala primară de fete “Oltea Doamna” din Cernăuţi, str. Ştefan 
cel Mare*

Ф. 259, 264 од. зб., 1894−1895, 1918−1940 рр. Oписи 1–3. Нім., рум. 
мови. 

Заснована 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 та-
кож з відділеннями: румунським, німецьким, польським, єврейським. При школі 
діяв дитячий садок. Учні мали змогу закінчити навчання екстерном. Виклада-
лися дисципліни: Закон Божий, румунська, німецька, польська, єврейська мови, 
історія, географія, арифметика, природознавство, креслення, співи, праця. Лікві-
дована 1940 р. 

Класні журнали, журнали обліку успішності учнів. 
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9. Установи охорони здоров’я

Психіатрична лікарня м. Чернівці
Spitalul de boli mintale şi nervoase Cernăuţi*

Ф. 289, 880 од. зб., 1915−1940, 1941−1944 рр. Oпис. Нім., рум. мови. 

Відкрита 1 травня 1902 р. До цього часу хворі лікувалися у психіатричному від-
діленні Чернівецької центральної лікарні. Після 1918 р. лікарня підпорядковува-
лася Державному секретаріату охорони здоров’я Буковини (закон від 19 грудня 
1918 р. ), а з 1941 по 1944 р. – директорату охорони здоров’я та соціального 
забезпечення (закон від 4 вересня 1941 р. ) Під час війни (1941−1944) при лікарні 
були створені відділення для лікування поранених солдатів. 

Рішення міністерства охорони здоров’я (1922−1926), директорату 
охорони здоров’я та соціального забезпечення (1941−1944), адміністрації 
лікарні (1942−1943). Накази та обіжники міністерства охорони здоров’я та 
губернатора адміністрації Буковини про боротьбу з комуністичною про-
пагандою, перевірку службовців, які працювали у радянських установах, 
подання відомостей про хворих та померлих у лікарні, призначення на 
роботу службовців (1941−1944). Фінансові звіти (1935−1939, 1941−1943). 
Акти інвентаризації майна лікарні (1938−1939, 1941−1944). Плани при-
міщень лікарні (1941−1944). Статистичні відомості про рух поранених сол-
датів (1942−1944). Заяви жителів про прийом, переміщення, звільнення з 
роботи, видачу медичних свідоцтв, одягу. (1918−1940, 1941−1944). Спис-
ки загиблих офіцерів і солдатів румунської армії, поранених солдатів із за-
значенням військового стану (1941−1942). Особові справи службовців та 
відомості нарахування заробітної плати (1917−1941, 1941−1944). Історії 
хвороб (1941−1944). 

Листування з міністерством охорони здоров’я, директоратом охоро-
ни здоров’я та соціального забезпечення, примарію м. Чернівці, квестурою 
поліції, військовими частинами та призовним пунктом м. Чернівці про рух 
хворих і поранених з фронту, заходів по боротьбу з інфекційними захворю-
ваннями, виділення нових приміщень для лікарні, придбання продуктів хар-
чування, медичної апаратури, медикаментів та господарського устаткуван-
ня, використання єврейських спеціалістів на роботі в лікарні (1941−1944). 

10. Релігійні установи

Митрополія Буковини
Bukowiner gr-or. bischöfliches Konsistorium
Mitropolia Bucovinei*

Ф. 320, 16903 од. зб., 1792−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–6. Нім., рос., 
рум., старослов., старомолд., укр. мови. 

З початку ХV століття до 1873 р. на території Буковини діяла православна єпар-
хія на чолі з єпископом. Декретом австрійського цісаря від 23 січня 1873 р. Буко-
винська єпархія була реорганізована у митрополію на чолі з митрополитом. 
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Першою дисциплінарно-судовою інстанцією для священиків з церковних справ 
була єпархіальна консисторія. 
До функцій митрополії входило: управління та нагляд за монастирями, церк-
вами, наділення їх земельними ділянками, нагляд за духовними навчальними 
закладами та викладанням Закону Божого у школах і гімназіях, нагляд за цер-
ковним майном, розгляд майнових справ православного релігійного фонду Буко-
вини, призначення священиків у парафії, вирішення питань з заробітної плати та 
пенсій, розгляд шлюбних справ. 
З червня 1940 р. по липень 1941 р. в зв’язку із встановленням радянської влади 
в Північній Буковині, адміністрація митрополії була переведена у м. Сучава. Під 
час Другої світової війни повернулась в м. Чернівці. 1944 р. ліквідована. 

Статут синоду православної церкви (1882). 
Накази, обіжники, вказівки, інструкції, об’яви Галицького Наміс-

ництва, Буковинської крайової управи, міністерства віровизнань Румунії, 
єпіскопства, митрополії з адміністративно-господарських питань, про 
сприяння духовенства у боротьбі з епідеміями (1837−1851), проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення з метою припинення еміграції в 
Молдавію (1805−1832), Росію, Канаду. 

Проекти законів про правовий стан православної церкви. 
Положення про організацію та внутрішній розпорядок православної 

єпархії Буковини (1777−1886), вибори представницьких, виконавчих ор-
ганів парафій, протоєрейств та єпархій Буковини (1927−1937). 

Протоколи засідань єпархіальної ради (1874−1909, 1932−1938) та ма-
теріали про проведення виборів до ради. 

Звіти консисторії та синоду митрополії Буковини про діяльність ад-
міністративно-церковної, просвітньої та економічної секцій єпархіальної 
ради. 

Документи про охорону власності землевласників. 
Справи про автономію православної церкви (1864), створення про-

тоєрейств на Буковині, нагляд за діяльністю церковних парафій та акти їх 
обстеження, управління майном церковних парафій та релігійного фон-
ду Буковини, стан викладання релігії у школах, переміщення, звільнення 
та призначення вчителів релігії, діяльність духовної семінарії м. Чернівці, 
школи церковних дяків, клерикальної школи, зміну територіальної прина-
лежності церковних парафій, затвердження бюджетів церковних парафій, 
призначення пенсій, стипендій та надання матеріальної допомоги церков-
ним служителям, учням та студентам, невиконання парафіянами панщи-
ни, скарги духовенства, збір пожертвувань з благодійною метою, особовий 
склад. 

Повідомлення про кількість дітей шкільного віку у протоєрействах та 
проведення священиками української національної агітації (1934−1940). 

Матеріали про реорганізацію православного релігійного фонду Буко-
вини (1926−1933). 

Доповідні записки про опір населення політиці румунізації. 
Описи земельних ділянок парафій. 
Демографічні відомості протоєрейств та парафій Буковини 

(1796−1825). 
Фінансові звіти фонду та церковних парафій, благодійних релігійних 

товариств. Бюджети фонду. 
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Листування з Буковинською крайовою управою стосовно сприян-
ня у виконанні панщини та сплаті церковних податків (1842−1859), цер-
ковними парафіями Буковини про відкриття початкових шкіл у парафіях 
та про організацію навчального процесу, порядок ведення книг реєстрації 
актів цивільного стану, церковних відправ, обрядів, церемоній, зміну віро-
визнання, стягнення податків, грошових боргів із церковних служителів; з 
протоєрействами Буковини, про викладання релігії в школах українською 
мовою (1871−1900), будівництво та ремонт церков, збір пожертвувань, від-
криття церковно-парафіяльних бібліотек та укомплектування їх літерату-
рою, про дарування парафіянами рухомого та нерухомого майна церквам, 
організацію та утримання церковних хорів. 

Матеріали пасторських конференцій. Матеріали про організацію 
монастирів та нагляд за їх діяльністю, сприяння духовенства австрійській 
владі у виявленні революційних настроїв народних мас, що знаходилися під 
впливом повстання під проводом Лук’яна Кобилиці (1849), ведення бороть-
би з сектантством, алкоголізмом та забобонами, видання та розповсюджен-
ня релігійної літератури. 

Довідки з історії та майнового стану монастирів Буковини 
(1938−1939). 

Журнали та книги реєстрації вхідних документів православної кон-
систорії Буковини та алфавітні покажчики до них, інвентарні книги майна 
монастирів, інвентарні книги та описи бібліотек парафій. 

Відомості про стягнення податків, грошових боргів з церковних слу-
жителів. 

Списки церковних парафій Буковини із зазначенням кількості родин, 
парафіян, малозабезпечених громадян Буковини, що отримали грошову до-
помогу. 

Кваліфікаційні списки церковних служителів парафій Буковини. 

Адміністрація Православного релігійного фонду Буковини
K. k. Direktion der Güter des Bukow. Gr.-or. Religionfondes in 
Czernowitz
Administraţia fondului bisericesc ortodox român din Bucovina*

Ф. 321, 1277 од. зб., 1787−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–5. Нім., рум. 
мови. 

Православний релігійний фонд створений 1786 р. постановою Придворної Вій-
ськової Ради Австрії відповідно до “Духовного регламенту” австрійського уряду. 
Згідно Імператорського декрету від 17 березня 1791 р. управління фондом пере-
дано єпископу. 
З 31 липня 1870 р. підпорядкований міністерству освіти і віровизнань Австрії. 
Православний релігійний фонд Буковини очолював голова Буковинської крайо-
вої управи. 
З 1918 р., коли Буковина увійшла до складу Румунії, фонд було передано в підпо-
рядкування митрополії Буковини і реорганізований в Адміністрацію православ-
ного релігійного фонду Буковини. 
Адміністрація мала такі функції: управління, збереження та використання коштів, 
лісових угідь, рибних господарств, будівництво та ремонт церков, парафіяльних 
будинків, шкіл, ліцеїв, гімназій, промислових підприємств, лікарень, утримання 
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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. У 1941 р. 
відновила свою діяльність і остаточно припинила її 1944 р. 

Постанова Придворної Військової Ради Австрії про створення Право-
славного релігійного фонду Буковини (1786). 

Статут Православного релігійного фонду Буковини (1869). 
Директиви міністерства сільського господарства Австрії, міністерства 

сільського господарства Румунії, адміністрації лісництв, фонду про раціо-
нальне використання лісових угідь, лісонасаджень, пасовиськ, розведення 
риби тощо. 

Обіжники міністерства оборони Румунії про виділення лісоматеріалів 
на потреби армії. 

Інструкції адміністрації фонду про насадження дерев певних порід та 
збирання насіння для продажу. 

Протоколи обстеження лісництв та лісопильних заводів. 
Плани використання лісових ділянок, прокладення лісових доріг, заліз-

ниць (1908−1936), будівництва церков, парафіяльних будинків (1900−1939), 
будинку національної пропаганди м. Чернівці (1934−1939). 

Звіти адміністрації фонду, лісництв, правлінь рудників про їх діяль-
ність. 

Інформації про кількість орендованих лісових дільниць та млинів. 
Акти обстеження стану розсадника дерев, тваринницьких ферм, риб-

них ставів. 
Статистичні відомості про кількість перевезених залізницею лісома-

теріалів. 
Листування про продаж палива, оренду земельних та лісових ділянок, 

млинів, будівництво, добудову та експлуатацію житлових будинків. 

Сеньйорат євангелічної Східної церковної округи Галичини 
та Буковини
Die Galizische-Bukowinische Superintendatur A u H. B. 
Östlich Galizisches Bukowinerseniorat

Ф. 543, 1623 од. зб., 1815−1916 рр. Опис. Нім. мова. 

Створений 1785 р., як Галицька суперінтендатура аугсбурзького та гельвецького 
віровизнання. Здійснювала нагляд за євангелічними церковними громадами та 
школами Галичини та Буковини. Одним із головних завдань громади було будів-
ництво протестантських церков. У 1906 р. змінила свою назву на “Сеньйорат 
євангелічної Східної церковної округи Галичини та Буковини”, який діяв до 1918 р. 

Статути і закони євангелічної церкви (1866, 1868). 
Протоколи засідань (1869, 1870). 
Листування про діяльність пасторів, надання субсидій євангелічним 

школам, сплату податків (1890, 1891). 
Матеріали про діяльність громад парафій та шкіл на території Гали-

чини та Буковини (1869). 
Статистичні дані про кількість новонароджених, хрещених тих, що 

одружилися, конфірмованих та померлих членів євангелічних громад окру-
ги (1816−1841). 
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Документи про діяльність благодійних фондів (1869). 
Списки членів громад, вчителів та учнів євангелічних шкіл 

(1900−1903). 

Євангелічна релігійна громада м. Чернівці
Das evangelische Gemeide zu Czernowitz
Kirchengemeinde des Czernowitzer Kirchenbezirke der evan-
gelischen Landeskirche in Rumänien
Comunitatea religioаsă evangelică Cernăuţi*

Ф. 326, 2300 од. зб., 1795−1940 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Розпочала свою діяльність в 1795 р. Об’єднувала християн-євангелістів, які про-
живали в м. Чернівці та передмістях, а також у всіх адміністративних повітах 
Буковини. 
Підпорядковувалась сеньйорату євангелістів Східного Церковного округу Га-
личини та Буковини, міністерству віровизнань та освіти Австрії. В румунський 
період – міністерству освіти та віровизнань Румунії. 
Громадою управляла церковна Рада та громадське представництво, які обирали-
ся з членів громади на загальних зборах строком на 6 років. На чолі церковної 
ради стояв пастор. Метою громади було забезпечення релігійних, освітніх та бла-
годійних потреб її членів. 
Ліквідована 1940 р. 

Обіжники, накази, розпорядження світської та духовної влади з пи-
тань прав церкви євангелістів, зміну її структури, порядок ведення церков-
ної служби, учбові програми шкіл (1855, 1860, 1871, 1897, 1900). 

Статути та історичні довідки про громаду євангелістів (1861). 
Протоколи засідань правління громади (1868). 
Акти обстеження церков євангелістів (1887). 
Бюджети та фінансові звіти громади (1863,1873, 1936, 1938). 
Списки членів громади із зазначенням розмірів їх доходів (1840). 

Чернівецька міська єврейська релігійна громада м. Чернівці
Israelitische Kultusgemeinde in Czernowitz
Comunitatea evreiească, Cernăuţi*

Ф. 325, 3728 од. зб., 1780−1944 рр. Описи 1–4. Нім., рум. мови. 

Створена 1786 р. на підставі наказу австрійського цісаря “Про створення єврей-
ської 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 на-
селені 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 відправлен-
ня 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  
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обрядів, з питань освіти, по проведенню благодійної діяльності, з питань фі-
нансування, 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 ра-
бина, рабина-засідателя. 
Крім проведення богослужіння і проповідей у суботні та святкові дні, до компе-
тенції 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 Австрії, а з 1919 р. до1940 р. – Генеральній 
дирекції віровизнань Румунії. 
Єврейська релігійна громада припинила свою діяльність у 1940 р. у зв’язку  
з ліквідацією Румунської адміністрації. 
Під час Другої світової війни знову відновила свою діяльність і остаточно при-
пинила 1944 р. 

Копії грамот цісаря Йосифа ІІ про зрівняння у правах євреїв з іншими 
підданими Австрії (1780,1790). 

Статути єврейських релігійних громад та сіоністських товариств 
(1873, 1896, 1914, 1921, 1929, 1934). 

Вказівки міністерства віровизнань та освіти Австрії про порядок ор-
ганізації єврейської громади. Обіжники правління громади з адміністратив-
них та господарських питань. 

Протоколи засідань конгресу релігійних громад про створення союзу 
єврейських релігійних громад на Буковині (1936). 

Матеріали про вибори до правління єврейської релігійної громади 
(об’яви, списки виборців, заяви про внесення до списків виборців). 

Справи про діяльність сіоністських товариств та установ, що зна-
ходилися на утриманні єврейської релігійної громади (школи, лікарні, єв-
рейського національного дому, будинку перестарілих, сирітського будинку, 
цвинтаря та ін.). 

Листування з міністерством віровизнань та єврейською громадою про 
складання статуту для об’єднання всіх єврейських громад Румунії (1929). 

Переписні листи євреїв (1943). 
Актові записи про народження, одруження та смерть членів єврейсь-

кої релігійної громади. 

Римо-католицька парафія м. Чернівці
Römisch-katolische Pfarre in Czernowitz

Ф. 987, 7 од. зб., 1776−1878 рр., Опис. Лат., нім. мови. 

Створена 1776 р. До парафії належало місто Чернівці з передмістями, камеральні 
маєтки Чагор, Коровія, Великий Кучурів, Мамаївці, Остриця, Волока, а також 
громади Біла, Бурдей, Кам’яна, Михальча та ін. Входила до складу Львівської 
католицької архідієцизії. На чолі стояв парох, який призначався єпископом. Па-
рафія об’єднувала католиків римо-католицького віровизнання. Ліквідована в  
1940 р., відновила свою діяльність 1941 р., остаточно ліквідована 1944 р. 

Церковні метричні книги. 
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Книги актів цивільного стану (метричні книги)  
нинішньої Чернівецької області
Ф. 1245, 2771 од. зб., 1784−1940, 1941−1945 р. Описи 1−15. Лат., 
нім., старо-молд., рум., укр. мови. 

Відомостей про наявність метричних книг на території Буковини до періоду 
входження до складу Австрії не виявлено. Згідно патенту толерантності з 1781 р. 
православним церквам надавався дозвіл на ведення власних церковних книг. Ці-
сарський патент 20 лютого 1784 р. зобов’язав всі конфесії краю вести метричні 
книги як державний реєстр. Згідно цього ж патенту іудейські метричні книги 
мали вестися в кагалі. Пізніше ці книги вели єврейські релігійні громади. Під 
час розколу єврейської релігійної громади (кінець 70-років ХІХ ст. ) ці книги по  
м. Чернівці велися в Чернівецькому міському магістраті. 
Метричні книги церков Хотинського повіту велися згідно Російського законо-
давства. 
Метричні книги колишнього Дорохойського повіту велися в примаріях, форма 
записів в цих книгах відмінна від записів метричних книг Буковини та Хотин-
щини. 
Римо-католицькі та греко-католицькі метричні книги велися так само, як і право-
славні, тільки латинською мовою. Метричні книги православної церкви велися 
румунською або українською мовами залежно від національного складу громад. 

Метричні книги православних, греко-католицьких, римо-католицьких 
парафій Буковини та Хотинщини. Метричні книги примарій нинішнього Гер-
цаївського повіту. Метричні книги іудейського віровизнання (м. Чернівці). 

11. Студентські товариства

Студентське товариство “Молода Україна” м. Чернівці
Ф. 1014, 1 од. зб., 1901−1902 рр. Опис. Укр. мова. 

Засноване 31 березня 1901 р. на базі українського студентського товариства 
“Союз”. Метою товариства було піднесення культури українського народу Буко-
вини. Припинило діяльність в червні 1902 р. 

Протоколи засідань. 

Українське благодійне товариство по наданню допомоги уч-
ням середніх шкіл “Шкільна поміч” в м. Чернівці
Ф. 1180, 2 од. зб., 1902−1918 рр. Опис. Укр. мова. 

Засноване 11 червня 1902 р. для допомоги бідним учням українцям греко-католи-
цького віровизнання, що навчалися в гімназіях та реальній школі в м. Чернівці. 
Ліквідовано наприкінці 1918 р. 

Статут товариства, протоколи засідань. 

Студентське товариство “Жунімя”
Societatea academică “Junimea”*

Ф. 1001, 7 од. зб., 1878−1938 рр., Опис. Рум. мова. 
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Засноване 7 грудня 1878 р. румунськими студентами Чернівецького університе-
ту. Фактично продовжувало діяльність студентського товариства “Арбороаса”, 
яке було заборонено австрійською владою. 
Його метою було сприяння підвищенню національної свідомості румунів Бу-
ковини, удосконалення румунської молоді на національному, літературному та 
культурному терені. На чолі був комітет, з якого обирався голова та його заступ-
ник. Товариство мало власну бібліотеку, гуртожиток, їдальню. Оганізовувало 
гуртки, наукові доповіді, вечори, екскурсії, театральні вистави, видавало наукові 
та літературні праці. 
Під час Першої світової війни діяльність товариства була заборонена австрій-
ським урядом, а з 1920 р. за ініціативою студентів університету воно відновило 
свою діяльність. 1938 р. товариство було заборонено королівським декретом за 
націоналістичну діяльність правої орієнтації. 

Протоколи засідань загальних зборів членів товариства (1929−1932). 
Книги запису вихідної документації (1905−1928, 1935−1938). 
Списки членів товариства (1908−1910). 

Студентське товариство “Дачія”
Societatea academică “Dacia”*

Ф. 1000, 14 од. зб., 1896−1938 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Засноване 21 травня 1905 р. румунськими студентами Чернівецького універси-
тету, які відкололись від студентського товариства “Жунімя”. Його метою була 
культурно-освітня робота серед населення: сприяння заснуванню січових това-
риств (arcăşii), читання лекцій, організація курсів, аматорських гуртків, чита-
лень, екскурсій тощо. Товариство мало власну бібліотеку і видавало літературні 
праці письменників для Народної бібліотеки. 
Під час Першой Світової війни діяльність товариства була заборонена австрій-
ським урядом, а у 1920 р. за ініціативою студентів університету воно відновило 
свою діяльність. 1938 р. товариство було заборонено королівським декретом за 
націоналістичну діяльність правої орієнтації. 

Протоколи засідань комітету та загальних зборів членів товариства. 
Повідомлення про проведення зборів (1909−1938). 

Журнали реєстрації книг бібліотеки, кореспонденції, рухомого майна 
товариства (1905−1938). 

Річні звіти про діяльність товариства (1905−1914). 
Картки обліку сплати членських внесків (1905−1910). 

Українське студентське товариство “Союз” м. Чернівці
Ф. 1027, 30 од. зб., 1875−1902 рр. Опис. Укр. мова. 

Створене 7 жовтня 1875 р., як добровільне студентське товариство Чернівецько-
го університету. Контроль за діяльністю товариства здійснювався Буковинською 
Крайовою Управою. 
9 жовтня 1875 р. на загальних зборах товариства було затверджено статут това-
риства. Метою створення товариства “Союз” було: проведення культурно-про-
світницької роботи серед населення, відродження інтересу до української літера-
тури та історії, моральна підтримка та матеріальна допомога членам товариства. 
Одним із завдань товариства було укомплектування та покупка книг для бібліо-
теки. 



Українське студентське товариство “Союз” припинило свою діяльність 27 жов-
тня 1902 року. 

Статут товариства (1877), (1876−1896). Протоколи загальних зборів 
та засідань правління товариства (1875−1881,1887−1902). Розпорядження 
та примітки голови правління (1895−1896,1898−1902), документи касово-
меморіального порядку (1883, 1885−1887). 

Списки членів товариства, книг бібліотеки. 
Журнали вхідних та вихідних документів (1887−1902), інвентарні 

книги. 

Товариство літератури, риторики та церковної музики “Пра-
вославна академія” студентів теологічного факультету Черні-
вецького університету 
Societatea pentru literatură, retorică şi muzică bisericească 
“Academia ortodoxă” a studenţilor facultăţii de teologie de la 
Universitatea din Cernăuţi

Ф. 998, 1 од. зб., 1886−1900 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване студентами теологічного факультету Чернівецького університету 1884 р. 
Очолювалося комітетом, з якого обирався голова та його заступник. Метою була 
культурно-освітня робота серед студентів та населення краю. Товариство мало 
власну бібліотеку та хор. Заборонено 1938 р. 

Протоколи засідань комітету та загальних зборів членів товариства. 
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1. Установи державної влади та управління

Хотинське повітове справництво 
Хотинское уездное исправничество
Ф. 1168, 39 од. зб., 1808–1839 рр. Опис. Рос. мова. 

За “Статутом утворення Бессарабської губернії” (1818) адміністративно-полі-
цейську владу в Хотинському повіті здійснювало справництво. Його очолював 
капітан-справник, який підпорядковувався губернаторові. До складу справниц-
тва входили 4 засідателі (комісари), яких обирало дворянство. У селах полі-
цейські функції виконували двірники. Двірники призначалися справництвом із 
заможних верств населення. Справництво займалося укладанням угод купівлі-
продажу, оформленням орендних контрактів, розглядом позовів про порушен-
ня угод, наданням допомоги населенню при епідеміях. Припинило діяльність  
1918 р. у зв’язку із тим, що Хотинський повіт перейшов під юрисдикцію Ру-
мунії. 

Укази російських імператорів: Олександра І, Миколи І та Сенату, гу-
бернатора Бессарабії, Хотинського повітового справництва про боротьбу 
з епідеміями чуми та віспи, карантинний кордон, дезинфекцію особистих  
речей. 

Рапорти справництва про надання допомоги населенню. 
Переписи населення після епідемій. 
Звіти про засів і збір урожаю, курс іноземних валют, порушення кор-

дону, розселення біженців в селах повіту, розгляд боргових справ. 
Приписи Бессарабського губернатора про розміщення військових 

частин, ремонт шляхів. 
Рішення Хотинського земського суду про земельні конфлікти, заставу 

і викуп маєтків, права власності, зміну віровизнання. 
Угоди купівлі-продажу, орендні контракти. 
Листування з Яським повітовим справництвом, адміністративними 

установами Хотинського повіту з питань основної діяльності. 

Хотинське повітове у селянських справах присутствіє Бесса-
рабської губернії
Хотинское уездное по крестьянским делам присутствие Бес-
сарабской губернии
Ф. 368, 3 од. зб., 1887–1888 рр. Опис. Рос. мова. 

Ро з д і л  ІІ. 

ФОНДИ УСТАНОВ ХОТИНСЬКОГО ПОВІТУ БЕССАРАБ-
СЬКОЇ ГУБЕРНІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1812−1918)
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Створене відповідно до указу Сенату від 27 червня 1874 р. замість ліквідованих 
мирових посередників і повітових з’їздів. Складалося з голови – повітового пред-
водителя дворянства і членів: обов’язкового члена, призначеного міністром 
внутрішніх справ, повітового справника, голови повітової земської управи, од-
ного з почесних мирових суддів. Наглядало за діяльністю волосних та сільських 
управ. Апеляційною інстанцією було губернське в селянських справах присутс-
твіє. Ліквідоване на підставі “Положення про земських начальників” від 12 лип-
ня 1889 р. 

Справи про розгляд скарг селян на рішення повітового присутствія, 
звинувачення селян у захопленні ділянок громадської землі. 

Хотинський повітовий з’їзд земських начальників Бесса-
рабської губернії
Хотинский уездный съезд земских начальников Бессарабской 
губернии
Ф. 383, 27 од. зб., 1859–1916 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяв на підставі “Положення про земських начальників” від 12 липня 1889 р. 
Виконував адміністративно-судові функції: нагляд за роботою сільських та во-
лосних управ, затвердження посадових осіб та суддів, контроль за розглядом 
цивільних позовів та дрібних кримінальних справ. 

Реєстр постанов з’їзду (1911–1912). 
Справи про розгляд земельних конфліктів (1915–1916), повернення 

боргів (1913), звинувачення окремих громадян в крадіжках (1892–1894), 
арешт дезертирів (1859). 

Формулярні списки земських начальників. 
Фінансові документи про витрачання коштів на виплату зарплати чле-

нам з’їзду і службовцям, канцелярські та господарські витрати. 

Земські начальники Хотинського повіту Бессарабської губернії
Земские начальники Хотинского уезда Бессарабской губер-
нии
2 фонди, 3 од. зб., 1894–1895, 1915−1916 рр. Описи. Рос. мова. 

Посада земського начальника заснована на підставі “Положення про земських 
начальників” від 12 липня 1889 р. з метою урядового нагляду за селянським 
самоврядуванням. Земські начальники призначалися з дворян міністром внут-
рішніх справ за поданням місцевого губернатора. Їх діяльність контролювалася 
повітовим з’їздом та губернаторським присутствієм. Земські начальники викону-
вали адміністративно-судові функції: наглядали за роботою сільських та волос-
них селянських установ, затверджували кандидатури посадових осіб та суддів 
на території своєї дільниці, розглядали цивільні позови і дрібні карні справи. 
Припинили свою діяльність 1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського повіту 
під юрисдикцію Румунії. 

Справи про звинувачення жителів села Глиниці в крадіжці коней 
(1894), про крадіжку коней і підробку документів (1915–1916). 
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Земський начальник 3-ої дільниці Хотинського повіту Бесса-
рабської губернії 
Земский начальник 3-го участка Хотинского уезда Бессараб-
ской губернии
Ф. 124, 1 од. зб., 1894 р. Опис. Рос. мова. 

Земський начальник 7-ої дільниці Хотинського повіту Бесса-
рабської губернії с. Романківці
Земский начальник 7-го участка Хотинского уезда Бессараб-
ской губернии с. Романковцы 
Ф. 373, 3 од. зб., 1895, 1915−1916 рр. Опис. Рос. мова. 

2. Установи міського, земського та станового самовря-
дування

Хотинський міський магістрат
Хотинский городской магистрат
Ф. 40, 491 од. зб., 1819–1867 рр. Описи 1–3. Рос. мова. 

Створений після поділу Бессарабії на повіти і утворення Хотинського повіту 
Бессарабської губернії царської Росії згідно “Правил тимчасового управлін-
ня Бессарабією” (1813) і “Статуту утворення Бессарабської області” (1818), як 
адміністративний орган м. Хотин. Розпочав свою діяльність 1819 р. Керував 
адміністративними, судовими, поліцейськими, господарськими та фінансови-
ми справами міста, серед яких: управління міським майном, благоустрій міста, 
контроль за діяльністю підпорядкованих установ, забезпечення громадського по-
рядку, видача дозволів на відкриття промислових майстерень і торговельних за-
кладів, нагляд за санітарним станом міста, матеріальне забезпечення нужденних, 
продаж рухомого і нерухомого майна, оподаткування населення. Припинив свою 
діяльність 1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського повіту під юрисдикцію 
Румунії. 

Копії указів російського імператора Миколи І, Сенату, Бессарабського 
губернського управління з питань діяльності адміністративних органів. 

Протоколи, журнали реєстрації засідань. 
Книги реєстрації актів цивільного стану, контрактів, документів з 

купівлі-продажу, маклерських актів, обліку виданих паспортів та грошових 
надходжень за їх видачу, усних скарг, прибутків і видатків, запису угод між 
жителями м. Хотин. 

Алфавітний опис архівних справ. 

Хотинська міська дума Хотинського повіту Бессарабської гу-
бернії 
Хотинская городская дума Хотинского уезда Бессарабской гу-
бернии
Ф. 744, 12 од. зб., 1896–1919 рр. Опис. Рос. мова. 
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Створена 1874 р., як безстановий розпорядчий орган. Діяла на підставі “Городо-
вого положення” від 16 червня 1870 р. Відала місцевими господарськими питан-
нями, серед яких: благоустрій міста, торгівля та промисловість, охорона здоров’я 
тощо. Припинила діяльність 1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського повіту 
під юрисдикцію Румунії. 

Протоколи засідань думи. 
Листування з губернатором про здачу в оренду бойні, каменоломні. 
Списки гласних думи . 

Хотинська міська управа Хотинського повіту Бессарабської 
губернії
Хотинская городская управа Хотинского уезда Бессарабской 
губернии
Ф. 365, 4 од. зб., 1901–1918 рр. Описи 1–2. Рос. мова. 

Створена 1874 р. відповідно до “Городового положення” від 16 червня 1870 р., 
як виконавчий орган міського самоврядування. Очолював управу міський голова. 
Членів управи обирала міська дума. До складу входили: канцелярія та відділи, 
тимчасові та постійні виконавчі комісії. Відала міським будівництвом, благоус-
троєм, оцінкою домоволодінь для їх оподаткування, міськими лікувальними та 
навчальними закладами, розвитком місцевої промисловості, утримувала міську 
поліцію, пожежників, військову частину. Фінансувалась з міського бюджету до 
якого надходили прибутки від міського майна, збори від торгівлі і промислів, не-
рухомого майна, оброчні податки. Припинила свою діяльність 1918 р. у зв’язку 
із тим, що Хотинський повіт перейшов під юрисдикцію Румунії. 

Журнал засідань Хотинської міської управи (1901). 
Справа з нагляду за діяльністю Хотинського міського продовольчого 

комітету. 

Хотинська повітова земська управа, м. Хотин*
Хотинская уездная земская управа, г. Хотин
Ф. 42, 333 од. зб., 1873–1922 рр. Опис. Рос., рум. мова. 

Створена 1869 р. згідно “Положення про губернські і повітові земські устано-
ви” від 1 січня 1864 р. Була виконавчим органом Хотинських повітових зборів, 
відала справами земського і міського господарства. До функцій управи входило: 
вирішення питань з народної освіти, охорони здоров’я населення, оподаткування 
власників нерухомого майна, землекористування. Припинила існування 1924 р. 

Обіжники, постанови, протоколи, рішення, накази, доповіді Хотин-
ської повітової земської управи з питань основної діяльності (1902–1918). 
Розпорядження австро-угорської військової влади (1918). 

Акти перевірок проведених робіт з будівництва і ремонту шосейних 
доріг, мостів. 

Статистичні відомості волосних управлінь Хотинського повіту про 
економічний стан волостей, асигнування коштів на будівництво, ремонт і 
страхування шкільних будівель, утримання народних шкіл, училищ, викла-
дачів, боротьбу із венеричними хворобами, виплату заробітної плати медич-
ному персоналу (1905). 
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Головні, окладні та допоміжні книги з питань фінансової діяльності, 
оподаткування, земських зборів ( 1873−1918). 

Справи про юридичне оформлення прав власності на нерухоме майно 
(1878–1917), ліквідацію губернських земських установ, організацію сані-
тарних опікунств і проведення протиепідемічних заходів в Хотинському 
повіті (1913), перехід церковно-парафіяльних шкіл у відання повітових 
земств (1917), святкування 300-річчя царювання династії Романових (1913), 
будівництво народних училищ (1905). 

Журнали обліку земельного податку, утриманого з жителів Хотинсь-
кого повіту (1886–1889). 

Повідомлення про відкриття історико-археологічного та сільськогос-
подарського музеїв (1913). 

Листування з Бессарабським губернським управлінням, Бессарабсь-
кою губернською земською управою, Хотинською міською управою, Со-
рокською повітовою земською управою, Бричанською волосною земською 
управою, волосними управліннями Хотинського повіту, інспекторами на-
родних училищ про створення загонів міліції в Хотинському повіті (1917), 
будівництво земських початкових училищ (1904), лікарні в с. Строїнцях 
(1906), ремонт шосейних доріг повіту (1911). 

Відомості про дії австро-угорських військ на території Хотинського 
повіту та випадки пограбування місцевого населення румунськими солда-
тами при проведенні обшуків (1918). 

Хотинський повітовий предводитель дворянства Бессарабсь-
кої губернії
Хотинский уездный предводитель дворянства Бессарабской 
губернии

Ф. 382, 6 од. зб., 1852–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Створений на підставі “Положення про губернії” (1775) та “Жалуваної грамоти 
дворянству” (1785) з метою посилення впливу дворянства. Обирався повітовими 
дворянськими зборами кожні три роки, контролював усі станові справи та фак-
тично керував найважливішими місцевими установами. Припинив діяльність 
1918 р. у зв’язку із із переходом Хотинського повіту під юрисдикцію Румунії. 

Документи з особового складу службовців предводительства, волос-
них старшин і писарів (1852–1917). 

Волосні правління Хотинського повіту Бессарабської губернії
Волостные правления Хотинского уезда Бессарабской губер-
нии
Фондів 8, 22 од. зб., 1830–1998 рр. Описи. Рос. мова. 

Утворені згідно Указу “Про створення волосних правлінь в державних поселен-
нях Бессарабської губернії “ від 9 вересня 1826 р та розпочали діяльність 1 січня 
1827 р. Розглядали дрібні скарги, слідкували за своєчасним стягненням податків 
та виконанням земської повинності, за пожежною безпекою у волостях, утриму-
вали в належному стані дороги і мости, піклувались про вдів та сиріт, встанов-
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лювали опікунство, проводили переписи населення, складали списки поселян. 
Припинили свою діяльність 1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського повіту 
під юрисдикцію Румунії. 

Рішення про державні і земські збори поселян (1893–1898). 
Ревізькі реєстри. 
Відомості про земельні наділи. 
Списки жителів сіл Стальновецької волості (1898), формулярні спис-

ки службовців волосних правлінь (1866, 1893–1898). 
Річні звіти Успенської церкви с. Мамалига (1830–1850). 
Відомості про відвідування учнями парафіяльного училища с. Мама-

лига (1845–1847). 

Грозинське волосне правління Хотинського повіту Бесса-
рабської губернії

Грозинское волостное правление Хотинского уезда Бессараб-
ской губернии
Ф. 354, 2 од. зб., 1869 р., 1998 р. Опис. Рос. мова. 

Кельменецьке волосне правління Хотинського повіту Бесса-
рабської губернії
Кельменецкое волостное правление Хотинского уезда Бесса-
рабской губернии
Ф. 370, 2 од. зб., 1898 р. Опис. Рос. мова. 

Клішківське волосне правління Хотинського повіту Бесса-
рабської губернії
Клишковское волостное правление Хотинского уезда Бесса-
рабской губернии
Ф. 374, 3 од. зб., 1893 р. Опис. Рос. мова. 

Новоселицьке волосне правління Хотинського повіту Бесса-
рабської губернії

Новоселицкое волостное правление Хотинского уезда Бесса-
рабской губернии 
Ф. 378, 4 од. зб., 1866 р., 1895 р., 1905–1906 рр. Опис. Рос. мова. 

Романківське волосне правління Хотинського повітового зе-
мельного комітету Бессарабської губернії
Романковское волостное правление Хотинского уезда Бесса-
рабской губернии
Ф. 996, 2 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 
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Рукшинське волосне правління Хотинського повіту Бесса-
рабської губернії
Рукшинское волостное правление Хотинского уезда Бесса-
рабской губернии
Ф. 318, 2 од. зб., 1898 р. Опис. Рос. мова. 

Сокирянське волосне правління Хотинського повіту Бесса-
рабської губернії
Сокирянское волостное правление Хотинского уезда Бесса-
рабской губернии
Ф. 366, 5 од. зб., 1895–1898 рр. Опис. Рос. мова. 

Стальновецьке волосне правління Хотинського повіту Бесса-
рабської губернії
Сталинештское волостное правление Хотинского уезда Бес-
сарабской губернии
Ф. 995, 5 од. зб., 1830–1898 рр. Опис. Рос. мова. 

Молодовське сільське правління Романківської волості*
Молодовское сельское правление Романковской волости 
Ф. 742, 20 од. зб., 1902–1921 рр. Описи 1–2. Рос., рум. мови. 

Засноване на підставі реформи П. Кисельова, яка була проведена у 1837 – 1841 рр. 
в селах, де мешкали державні селяни. Після реформи 1861 р. реорганізоване в 
орган селянського самоврядування. Сільське правління складалося із сільського 
старшини, старост, збирачів податків. Вищою інстанцією для сільського прав-
ління було волосне правління. Сільське правління обирало представників у во-
лосне правління, виносило ухвали про прийом у члени громади, займалося збо-
ром податків, питаннями землекористування, вирішенням родинних розподілів 
майна, призначенням опікунів, попечителів, підтриманням порядку. До 1918 р.  
с. Молодове входило до складу Російської імперії, а після Паризької угоди  
1918 р. перейшло під юрисдикцію Румунії. 

Накази, обіжники, акти, приписи з соціально-економічної діяльності 
сільського правління. 

3. Судові, наглядові та слідчі установи

Хотинський повітовий суд Бессарабської губернії
Хотинский уездный суд Бессарабской губернии
Ф. 117, 3453 од. зб., 1811–1914 р. Описи 1–4. Рос. мова. 

Створений за новим “Положенням про адміністративний устрій Бессарабії”  
1828 р. Здійснював розгляд кримінальних та цивільних справ, справ про спадщи-
ну, визнання прав власності, земельних, грошових і майнових позовів, позовів за 
угодами, затверджував угоди та договори. 
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Припинив свою діяльність 1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського повіту під 
юрисдикцію Румунії. 

Укази Бессарабського обласного правління з питань діяльності суду. 
Протоколи засідань Хотинського повітового суду. 

Кримінальні і цивільні справи. 
Журнали реєстрації засідань Хотинського повітового суду. 
Формулярні списки працівників суду. 

Хотинський повітовий земський суд Бессарабської губернії
Хотинский уездный земский суд Бессарабской губернии
Ф. 388, 29 од. зб., 1814–1863 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяв згідно з “Положенням про утворення губерній” (1775) та на підставі нового 
“Положення про адміністративний устрій Бессарабії” (1828). Здійснював розгляд 
побутових судових справ: підтвердження права власності на землю, встановлен-
ня прав власності внаслідок купівлі-продажу, затвердження угод, справи про 
грошові борги, земельні конфлікти. Складався з земського справника та двох-
трьох земських засідателів, яких обирали із дворянства терміном на три роки. На 
території повіту (окрім повітового міста) виконував адміністративно-поліцейські 
функції та частково судові. Ліквідований “Тимчасовими правилами про реформу 
поліції” від 25 грудня 1862 р. з передачею функцій повітовому поліцейському 
управлінню. 

Указ Бессарабського обласного уряду про звинувачення жителів села 
Привороки у продажу срібних і мідних монет за кордон. 

Справи про вирішення земельних конфліктів, право одержання до-
ходів з переправи людей та вантажів через р. Дністер, засвідчення купівлі-
продажу нерухомого майна, позови з питань майнової власності, порушен-
ня контракту оренди, несплати боргів. 

Журнали реєстрації протоколів засідань суду. 

Хотинський повітовий з’їзд мирових суддів Бессарабської гу-
бернії
Хотинский уездный съезд мировых судей Бессарабской губер-
нии
Ф. 371, 7 од. зб., 1890−1891 рр., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Створений в повіті, як адміністративно-судовий орган для вирішення селянсь-
ких питань замість ліквідованого повітового з селянських справ присутствія. Скла-
дався з мирових і міських суддів, повітового справника та голови – повітового 
предводителя дворянства. Ліквідований на підставі “Положення про земських 
начальників” від 12 липня 1889 р. 

Обіжники, протоколи, списки, листування з питань призначення, пе-
реміщення, виплати заробітної плати тимчасовим суддям і секретарям судів 
(1917). 

Справи про звинувачення міщан і селян в крадіжках майна, коней, 
вина (1890–1891). 
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Хотинський міський торговий словесний суд Хотинського 
повіту Бессарабської губернії
Хотинский городской торговый словесный суд Хотинского 
уезда Бессарабской губернии
Ф. 380, 2 од. зб., 1834, 1866 рр. Опис. Рос. мова. 

Журнал рішень Хотинського словесного суду (1866), запису словес-
них скарг (1834). 

Хотинський міський сирітський суд Бессарабської губернії
Хотинский городской сиротский суд Бессарабской губернии
Ф. 385, 3 од. зб., 1833–1837 рр., 1859 р. Опис. Рос. мова. 

Створений на підставі “Положення про губернії” (1775). До складу входили: 
міський голова, два представники від міського магістрату та міський староста. 
Апеляційною інстанцією був губернський магістрат, а після судової реформи 
1864 р. – окружний суд. Міський сирітський суд розглядав опікунські справи, 
справи вдів та сиріт. Припинив діяльність 1918 р. у зв’язку із тим, що Хотинсь-
кий повіт перейшов під юрисдикцію Румунії. 

Справи про розділ майна між спадкоємцями (1859), конфіскацію май-
на боржників (1833 –1837). 

Грозинецький волосний суд Хотинського повіту
Грозинский волостной суд Хотинского уезда
Ф. 83, 1 од. зб., 1914–1915 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяв на підставі “ Статуту утворення Бессарабської губернії 1818 р. “ та судової 
реформи 1864 р. Розглядав цивільні та кримінальні справи. Припинив діяльність 
1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського повіту під юрисдикцію Румунії. 

Справа про самовільне захоплення садиби селянина Скрипника 
(1914–1915). 

Хотинський повітовий прокурор Бессарабської губернії
Хотинский уездный прокурор Бессарабской губернии
Ф. 337, 1 од. зб., 1849 р. Опис. Рос. мова. 

Посада введена на підставі “Судового статуту” від 20 листопада 1864 р. Прокурор 
виконував функції нагляду за виконанням законів судовими органами та окреми-
ми громадянами, був представником обвинувачення в суді. Припинив діяльність 
1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського повіту під юрисдикцію Румунії. 

Формулярний список писаря канцелярії прокурора. 
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Хотинський повітовий поселянський стряпчий Бессарабсь-
кої губернії
Хотинский уездный поселянский стряпчий Бессарабской гу-
бернии
Ф. 391, 2 од. зб., 1844–1856 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяв на підставі “Положення про губернії” (1775), виконував функції проку-
рорського нагляду в повіті: наглядав за діяльністю повітових установ, виконан-
ням законів та судових рішень. Підпорядковувався повітовому прокурору. Поса-
ду ліквідовано 1880 р. 

Справи про встановлення спадкоємців (1844), видачу з сільських ма-
газинів продуктів харчування державним селянам (1855–1856). 

4. Поліцейські та тюремні установи

Хотинське повітове поліцейське управління Бессарабського 
губернського поліцейського управління
Хотинское уездное полицейское управление Бессарабского 
губернского полицейского управления
Ф. 503, 6 од. зб., 1884−1910 рр. Опис. Рос. мова. 

Створене на підставі “Правил про реформу поліції” від 25 грудня 1862 р. за-
мість ліквідованих земських суддів та городничого з його канцелярією. Повітове 
поліцейське управління складалося з справника та помічника справника, яких 
призначав губернатор. До 1889 р. в управління входили засідателі від дворян та 
селян. Здійснювало функції охорони громадського порядку та нагляду за дотри-
манням законодавства. Припинило діяльність 1918 р. у зв’язку із переходом Хо-
тинського повіту під юрисдикцію Румунії. 

Справи з розгляду скарг про привласнення чужого майна, повернення 
боргів (1865–1884, 1909–1910). 

Формулярні списки столоначальника управління, службовців, полі-
цейських наглядачів (1884). 

Хотинське міське поліцейське управління Хотинського пові-
тового поліцейського управління Бессарабської губернії
Хотинское городское полицейское управление Хотинского 
уездного полицейского управления Бессарабской губернии
Ф. 504, 34 од. зб., 1822–1894 рр. Опис. Рос. мова. 

Створене 1813 р. До складу управління входили: городничий, який призначався 
Сенатом за поданням губернського правління та здійснював керівництво при-
ставами дільниць, квартальними наглядачами та поручиками. Виконувало полі-
цейські функції і розглядало справи військового та державного відомств. Було 
реформовано згідно “Тимчасових правил” про реформу поліції від 25 грудня  
1862 р. Після реформи переслідувало порушників законодавства, здійснювало 
розшук злочинців, слідкувало за своєчасною сплатою податків, сприяло стягнен-
ню гербового збору, встановленню санітарного карантину на імпортні товари. 
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Накази, повідомлення Бессарабського губернського правління про 
розшук злочинців, боржників (1822). 

Вказівка Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора гра-
фа Воронцова про встановлення карантину на завезені із-за кордону товари, 
справи про звинувачення у грабунках, несплаті боргів (1847–1860). 

Унтер-офіцер додаткового штабу Бессарабського губернсько-
го жандармського управління у Бельцському, Хотинському, 
Сорокському та Оргіївському повітах, м. Новоселиця Хо-
тинського повіту 

Унтер-офицер дополнительного штаба Бессарабского губерн-
ского жандармского управления в Бельцском, Хотинском, 
Сорокском и Оргеевском уездах, г. Новоселица Хотинского 
уезда
Ф. 458, 4 од. зб., 1914–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяв на підставі “Положення про корпус жандармів” від 19 вересня 1867 р. Зай-
мався політичним розшуком з карними функціями. Підпорядковувався помічни-
ку начальника губернського жандармського управління. Припинив діяльність 
1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського повіту під юрисдикцію Румунії. 

Обіжники департаменту поліції Бессарабської губернії (1916–1917). 
Листування з жандармськими управліннями губернії про ведення нагляду 
за населенням (1914–1915). 

Контора Хотинської міської в’язниці
Контора Хотинской городской тюрьмы
Ф. 997, 1. од. зб., 1911 р. Опис. Рос. мова. 

Під час російсько-турецької війни в 1806 р. після підкорення військами Російсь-
кої імперії Хотинської фортеці деякі її приміщення використовувались як міська 
в’язниця. До функцій в’язниці входило: утримання заарештованих та підозрю-
ваних у вчиненні злочинів. Припинила діяльність 1918 р. у зв’язку із переходом 
Хотинського повіту під юрисдикцію Румунії. 

Справа про майно в’язниці. 

5. Військово-адміністративні установи

Хотинське повітове рекрутське присутствіє Бессарабської гу-
бернії
Хотинское уездное рекрутское присутствие Бессарабской гу-
бернии
Ф. 363, 2 од. зб., 1853 р. Опис. Рос. мова. 

Діяло на підставі рекрутських статутів (1831, 1857, 1862). Складалося з повітово-
го предводителя дворянства, предводителя дворянства найближчого приписного 
повіту, городничого, військового та медичного представників. Підпорядковува-
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лося державним палатам. Відало усіма справами рекрутської повинності. Діяло 
тільки під час рекрутських наборів. Ліквідоване 1874 р. у зв’язку з введенням 
загальної військової повинності. 

Рішення про рекрутську повинність (1853). 

Хотинське повітове з військової повинності присутствіє Бес-
сарабської губернії
Хотинское уездное воинской повинности присутствие Бесса-
рабской губернии
Ф. 387, 3 од. зб., 1910 р. Опис 1–2. Рос. мова. 

Створене відповідно до указу Сенату від 2 січня 1874 р. Займалося питаннями, 
пов’язаними з призовом до армії, керувало призовними дільницями. Підпорядко-
вувалося губернаторському присутствію з військової повинності. 

Відомості про виплату коштів службовцям присутствія на відряджен-
ня, про розподіл гужового транспорту між призовними дільницями. 

Хотинський повітовий військовий начальник
Хотинский уездный военный начальник
Ф. 803, 2 од. зб., 1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Накази з основної діяльності. 

Комендант Хотинської фортеці
Комендант Хотинской крепости
Ф. 364, 3 од. зб., 1813 р., 1820–1833 рр. Опис 1–2. Рос. мова. 

Посада введена 1718 р. турецьким командуванням у зв’язку із посиленням вій-
ськової могутності Росії та рішенням перетворити Хотинську фортецю на го-
ловний стратегічний пункт північно-східних рубежів Османської імперії. З 1806 р. 
посаду займали російські військові, оскільки Хотинська фортеця увійшла до 
складу Російської імперії. На коменданта покладались керівні функції під час 
військового стану. 1856 р. Хотинську фортецю визнано непридатною для захисту 
південно-західних рубежів Російської імперії і посаду скасовано. 

Справа з розгляду прохання австрійського підданого купця Манусе-
вича про повернення йому 40 реквізованих коней (1813), клопотання кре-
диторів померлого майора Хливинського про відшкодування боргів (1820–
1833). 

6. Фінансові та кредитні установи

Хотинське повітове казначейство Бессарабської губернії
Хотинское уездное казначейство Бессарабськой губернии 
Ф. 386, 3 од. зб., 1858, 1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Згідно положення від 1828 р. контроль за фінансовим станом Хотинського пові-
ту здійснювало казначейство. Повітове казначейство відало обліком державних  
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прибутків, збором державних податків, складанням звітності. Припинило діяль-
ність 1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського повіту під юрисдикцію Ру-
мунії. 

Справа про розгляд скарг приватного власника на рішення Хотинсь-
кого земського суду (1858). 

Хотинська повітова каса дрібного кредиту
Хотинская уездная касса мелкого кредита 
Ф. 741, 6 од. зб., 1907–1913 рр. Опис. Рос. мова. 

Створена на підставі “Положення про запровадження дрібного кредиту” від 7 
червня 1904 р. з метою сприяння економічного зростання приватних господарств 
шляхом надання їм кредитів. Припинила діяльність 1918 р. у зв’язку із перехо-
дом Хотинського повіту під юрисдикцію Румунії. 

Заяви, відомості, документи про сплату коштів на утримання служ-
бовців канцелярії каси (1907–1913). 

7. Земельні установи

Хотинська повітова межова комісія Бессарабської губернії
Хотинская уездная межевая комиссия Бессарабской губер-
нии 
Ф. 317, 11 од. зб., 1825–1894 рр., Опис. Рос. мова. 

Створена на підставі “Статуту утворення Бессарабської області” 1818 р., як ме-
жова контора. Здійснювала встановлення меж вотчинних, церковних і громад-
ських земель, креслила плани ділянок. У 1834 р. реорганізована в межовий суд 
для розгляду справ про розмежування земель на території повіту. Суд ліквідо-
ваний 1864 р. і його функції передані межовій комісії. Припинила діяльність  
1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського повіту під юрисдикцію Румунії. 

Справи про встановлення меж вотчинних земель дворян, церков 
(1827–1894). 

Листування з повітовими поліцейськими управліннями про стягнення 
мита за розмежування земель і викреслювання планів ділянок (1891). 

Книга реєстрації гербових паперів, виданих комісією (1825). 

Хотинська повітова землевпорядна комісія
Хотинская уездная землеустроительная комиссия 
Ф. 1193, 10 од. зб., 1906–1914 рр. Опис. Рос. мова. 

Створена згідно з указом “Про заснування губернських та повітових землев-
порядних комісій і про скасування комітету з земельних справ” від 4 березня  
1906 р. Здійснювала розмежування селянських земель за столипінською аграр-
ною реформою. 

Протоколи засідань Хотинської повітової землевпорядної комісії. 
Документи про устрій хуторянських господарств у маєтку Нелипів-
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ці, що були куплені селянським поземельним банком (акти, списки, листу-
вання) 1906–1907 рр., продаж малоземельним селянам земельних діля-
нок, які належали Одеському відділенню селянського поземельного банку 
(1906−1908), розділ землі на відрубні наділи (1914). 

Списки селян Хотинського повіту, які користувалися земельними ді-
лянками, придбаними селянським банком (1906). 

Відомості про призначення на посади службовців комісії (1906–
1911). 

Хотинський повітовий землемір Бессарабської губернії
Хотинский уездный землемер Бессарабской губернии
Ф. 381, 52 од. зб., 1835–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Канцелярія Хотинського повітового землеміра була створена 1812 р. після того, 
як Бессарабія увійшла до складу Російської імперії, де такі канцелярії існували з 
1781 року. Землемір керував межовими та земельними питаннями у повіті. При-
пинив діяльність 1918 р., коли Хотинський повіт увійшов до складу Румунії. 

Справи про виділення земельних ділянок церквам, селянам, земель-
ним товариствам повіту (1836–1901).  Плани сіл, земельних і лісових діля-
нок (1855–1917), маєтків (1862–1916), водяних млинів (1905). 

Хотинська повітова комісія із встановлення прав власності 
на кріпосних циганів при повітовому предводителеві дво-
рянства
Хотинская уездная комиссия по установлению прав собствен-
ности на крепостных цыган при уездном предводителе дво-
рянства
Ф. 367, 2 од. зб., 1820–1830 рр. Опис. Рос. мова. 

Право володіння кріпосними циганами регламентовано “Статутом утворення 
Бессарабської області 1818 р. “, але при цьому вимагалось пред’явлення грамот, 
затверджених молдавським господарем, які підтверджували право власності на 
них. Більшість кріпосних циганів належали роду князів Кантакузіно. У зв’язку із 
проголошенням акту відміни кріпосного права у 1861 р. для збереження земель-
них володінь власники кріпосних циганів звільнили їх без земельних наділів. 

Документи про право володіння кріпосними циганами (1820–1830). 

Вотчина Ржавенці колежського радника Запісочного, с. Ржа-
венці Хотинського повіту
Вотчина Ржавенцы коледжского советника Записочного,  
с. Ржавенцы Хотинского уезда
Ф. 322, 1 од. зб., 1868 р. Опис. Рос. мова. 

Документи, листування про наділення селян землею. 
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8. Освітні установи та навчальні заклади

Хотинська повітова училищна рада Бессарабської губернії
Хотинский уездный училищный совет Бессарабской губер-
нии
Ф. 227, 128 од. зб., 1873–1915 рр. Опис. Рос. мова. 

Створена на підставі “Положення про початкові народні училища” від 14 липня 
1864 р. До складу училищної ради входили: повітовий предводитель дворянства, 
інспектор народних училищ, представники від Православного релігійного фон-
ду та земства. Здійснювала нагляд за навчально-виховною роботою початкових 
шкіл, видавала дозволи на відкриття нових шкіл, затверджувала на посади вчи-
телів початкових училищ, вирішувала питання про відкриття та закриття шкіл, 
розглядала і затверджувала звіти інспекторів народних училищ. Припинила свою 
діяльність 1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського повіту під юрисдикцію Ру-
мунії. 

Розпорядження, обіжники інспектора народних училищ про органі-
зацію навчального процесу, призначення викладачів на посади, заборону 
участі вчителям і учням у діяльності політичних партій та організацій. 

Протоколи засідань повітової ради (1881–1910). 
Звіти про стан і діяльність народних училищ і шкіл. 
Відомості про стан навчально-виховного процесу в училищах і шко-

лах Хотинського повіту. 
Документи про прийом екзаменів в училищах і школах (протоколи, 

відомості, списки учнів). 
Свідоцтва про закінчення однокласних народних училищ. 
Формулярні списки вчителів народних училищ. 
Листування з Кишинівською духовною консисторією про призначен-

ня вчителів Закону Божого (1873). 

Хотинський повітовий відділ Кишинівської єпархіальної учи-
лищної ради Бессарабської губернії
Хотинский уездный отдел Кишиневского епархиального учи-
лищного совета Бессарабской губернии
Ф. 375, 99 од. зб., 1873–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Створений на підставі Наказу Синоду від 12 червня 1884 р. Здійснював нагляд за 
діяльністю церковно-парафіяльних шкіл повіту, організацією навчального про-
цесу, проведенням іспитів учнів шкіл, контроль за використанням коштів на ут-
римання шкіл та нагляд за будівництвом нових шкіл. Припинив свою діяльність 
1918 р. 

Протоколи засідань повітового відділу єпархіальної училищної ради, 
іспитових комісій педагогічних рад шкіл. 

Звіти про стан діяльності церковно-парафіяльних шкіл. 
Акти комісії училищної ради про огляд побудованої Білоусівської 

церковно-парафіяльної школи, стан церковно-парафіяльних шкіл та учи-
лищ повіту, наявність підручників та учбових посібників у школах. 

Списки учнів та вчителів шкіл. 
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Відомості про загальну кількість церковно-парафіяльних шкіл, учи-
лищ та недільних шкіл. 

Журнали реєстрації засідань повітового відділу єпархіальної училищ-
ної ради, засідань педагогічних рад. 

Списки учнів, випускників, вчителів. 
Кошториси витрат на утримання шкіл. 

Інспектор народних училищ Хотинського повіту Бессарабсь-
кої губернії*
Инспектор народных училищ Хотинского уезда Бессарабской 
губернии
Ф. 219, 137 од. зб., 1856–1919 рр. Опис. Рос. мова. 

Посада заснована 1869 р. Інспектор підпорядковувався попечителю Одеського 
навчального округу та директору народних училищ Бессарабії. Входив до складу 
Хотинської повітової училищної ради. Здійснював нагляд за навчально-вихов-
ним процесом в народних училищах. Посада скасована 1918 р. у зв’язку із пере-
ходом Хотинського повіту під юрисдикцію Румунії. 

Обіжники попечителя Одеського навчального округу, директора на-
родних училищ Бессарабської губернії про призначення на роботу вчителів 
і службовців в прикордонні зони. 

Протоколи засідань з’їзду вчителів Хотинського повіту, Хотинської 
повітової училищної ради, педагогічних рад народних училищ Хотинського 
повіту, іспитових комісій. 

Рапорти директорів приватних учбових закладів про їх діяльність. 
Звіти про склад учнів ремісничих відділів Бричанського, Зарожан-

ського двокласних училищ. 
Документи про витрати грошових коштів на утримання народних 

училищ, надання вчителям права на отримання пенсій та одноразової до-
помоги, збір коштів для створення військово-повітряного флоту, проведен-
ня іспитів, діяльність правління товариства з надання допомоги учням із 
незаможних сімей, діяльність 4-х класного Хотинського міського училища, 
діяльність шкіл грамоти. 

Листування з Бессарабським губернатором, директором народних 
училищ Бессарабської губернії та Хотинською повітовою управою про бо-
ротьбу з сектантською агітацією, перевірку політичної благонадійності вчи-
телів, будівництво і страхування шкіл, організацію тимчасових курсів для 
вчителів, відкриття єврейських шкіл. 

Довідки про стан навчально-виховної роботи училищ Хотинського 
повіту, викладання Закону Божого в Хотинському повіті. 

Статистичні відомості про діяльність народних училищ Хотинського 
повіту, кількість учнів в церковно-парафіяльних школах Хотинського пові-
ту. Списки початкових училищ Хотинського повіту, вчителів, нагороджених 
за відмінну роботу. 
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Чоловічий ліцей “Мареле воєвод Міхай” м. Хотин*
Мужской лицей “Мареле воевод Михай” г. Хотин
Liceul de băieţi “Marele Voevod Mihai”, Hotin 
Ф. 844, 359 од. зб., 1911–1940, 1941–1945 рр. Описи 1–2. Рос., рум. 
мови. 

Заснований 1911 р. згідно наказу міністерства народної освіти Росії від 8 червня 
1911 р. як двокласна гімназія. Підпорядковувалась Директорату народної осві-
ти Бессарабії та Опікунству освіти Одеської губернії. Під час Першої світової 
війни гімназія була евакуйована у м. Ананьєво Херсонської губернії, а потім у  
м. Сороки. У 1918 р., після того, як Бессарабія увійшла до складу Румунії, гім-
назія була реорганізована у ліцей. До 1921 р. заняття проводилися російською 
мовою. Викладалися дисципліни: російська, українська, французька, німецька 
мови, Закон Божий, географія, історія, арифметика, природознавство, малюван-
ня, чистописання. З 1941 р. ліцей діяв під назвою “Чоловічий ліцей “Мареле 
воєвод Міхай”. При ліцеї існувало заочне відділення. Підпорядковувався ХІV ок-
ружному шкільному інспекторату, директорату освіти та віровизнань Буковини. 
Ліквідований 1944 р. 

Обіжники міністерства національної культури та ХІV окружного 
шкільного інспекторату про підготовку евакуації до Румунії у зв’язку з 
наближенням радянських військ, порядок виплати стипендій учням. 

Протоколи засідань педагогічної ради та господарського комітету 
(1912, 1918–1940, 1941–1944). 

Матеріали про проведення іспитів на атестати зрілості. 
Журнали та табелі обліку успішності учнів, реєстрації атестатів зрі-

лості та свідоцтв про закінчення ліцею (1917–1940, 1941–1944). 
Заяви про прийом до ліцею та зарахування на заочне навчання. 
Списки учнів, стипендіатів ліцею (1941–1944). 
Контрольні роботи учнів (1944). 
Особисті справи викладачiв та учнів. 
Фінансовий звіт за 1941–1944 рр. Бюджети на 1941–1944 рр. 
Відомості на виплату заробітної плати викладачам та технічному пер-

соналу. 

Державний жіночий ліцей “Юлія Хашдеу” м. Хотин Хотин-
ського повіту Бессарабської губернії*
Государственный женский лицей “Юлия Хашдеу” г. Хотин 
Хотинского уезда Бессарабской губернии
Liceul de stat de fete din Hotin “Iulia Haşdeu”, judeţul Hotin
Ф. 276, 460 од. зб., 1904–1940, 1941–1944 рр. Oписи 1–2. Рос., рум. 
мови. 

Заснований 1902 р. З початку існування діяв як приватна школа ІІ категорії, що 
утримувалася на внесені за навчання кошти. В 1904 році школа реорганізова-
на в прогімназію згідно рішення міністерства народної освіти Росії від 1 квітня  
1904 р. У 1913 р. згідно наказу міністерства народної освіти Росії від 11 квітня 
1913 року 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 
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проводились російською мовою. Викладалися дисципліни: Закон Божий, росій-
ська, німецька, латинська мови, геометрія, тригонометрія, фізика, географія,  
історія, гігієна. Після того, як Бессарабія увійшла до складу Румунії (березень 
1918 р.), діяла на підставі законів та положень про середню освіту від 16 липня 
1921 р. та від 22 грудня 1925 р. 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 гене-
ральному директорату освіти Бессарабії (до 1924 р. ), ХІV окружному шкільному 
інспекторату, директорату освіти та віровизнань Буковини. Ліквідований 1944 р. 

Рапорти, повідомлення про стан учбового процесу та діяльність лі-
цею. Доповідні записки учителів про їх майновий стан (1938). 

Журнали обліку успішності учнів, реєстрації протоколів засідань та 
інспекційних перевірок. 

Заяви учнів про допуск до вступних іспитів (1921–1940). 
Табелі успішності учнів. 
Розклад занять із зазначенням викладачів, предметів та кількості го-

дин (1943–1944). 
Акти перевірки фінансової діяльності ліцею (1927–1939). 
Справи про організацію протиповітряного захисту ліцею (1944). 
Відомості про евакуацію майна та працівників до Румунії в зв’язку з 

наближенням радянських військ (1944). 
Особові справи викладачів та учнів, анкети учнів. Свідоцтва та спис-

ки про закінчення ліцею. Списки працівників. Статистичні відомості про 
кількість учнів (1925–1939). 

Листування з директоратом освіти та віровизнань про придбання па-
лива для ліцею, внесення учнями плати за навчання, видачу вчителям дові-
док про роботу в ліцеї. 

Бюджети на 1942–1943 р. Фінансові звіти за 1942–1944 рр. 
Кошториси про витрати грошових коштів на ремонт та придбання 

продуктів харчування для учнів (1943–1944). 
Відомості про виплату заробітної плати викладачам та адміністратив-

но-технічному персоналу ліцею. 

Хотинська приватна жіноча гімназія Катерини Петрівни Код-
ряну-Филипової
Хотинская частная женская гимназия Катерины Петровны 
Кодряну-Филиповой
Ф. 135, 3 од. зб., 1907, 1916–1917 рр. Опис 1. Рос. мова. 

Створена за положенням від 24 травня 1870 р. Підпорядковувалась попечителям 
учбових округів. Реорганізована 1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського пові-
ту під юрисдикцію Румунії. 

Табелі успішності учнів 1-го класу (1916, 1917). Свідоцтво про освіту 
(1907). 
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Хотинське повітове училище
Хотинское уездное училище
Ф. 137, 8 од. зб., 1852–1906 рр. Опис 1–2. Рос. мова. 

Створене відповідно до Указу Правління Одеського учбового округу від 8 груд-
ня 1828 р. Підпорядковувалося міністерству народної освіти Росії та дирекції 
училищ Бессарабської губернії. Утримувалося за рахунок державних коштів. 
Здійснювало підготовку вчителів для церковно-парафіяльних шкіл. У 1835 р. ре-
організовано у 3-х класне училище. У 1903 р. реорганізовано у 4-х класне учи-
лище. Викладалися дисципліни: Закон Божий, церковнослов’янська, російська, 
єврейська, німецька, молдавська мови, арифметика, геометрія, історія, креслен-
ня. Навчалися діти дворян і урядовців. 

Протоколи засідань педагогічної ради. 
Звіт про діяльність Хотинського повітового училища. 
Відомості з річними оцінками учнів. 

Хотинське міське чотирикласне училище
Хотинское городское четырехклассное училище
Ф. 141, 6 од. зб., 1902–1912 рр. Опис 1–2. Рос. мова. 

Діяло відповідно до “Статуту навчальних закладів, підвідомчих університетам” 
від 5 листопада 1804 р. З 1833 р. замість дворічного був введений трирічний 
курс навчання, далі–чотирирічний. Очолювалось наглядачем та знаходилось у 
віданні директора училищ губернії. Змінило свою діяльність у зв’язку із тим, що 
Хотинський повіт перейшов під юрисдикцію Румунії. 

Протоколи засідань педагогічної ради училища. 
Журнали обліку успішності учнів (1902, 1908–1912). 

Хотинське вище початкове училище Бессарабської губернії
Хотинское высшее начальное училище Бессарабской губер-
нии
Ф. 155, 5 од. зб., 1913–1916 рр. Опис 1–2. Рос. мова. 

Створене на підставі “Положення про вищі початкові училища” від 25 липня 
1912 р. Підпорядковувалося міністерству освіти Росії та дирекції народних учи-
лищ Бессарабської губернії. Керівництво та контроль за діяльністю училища 
здійснював магістрат м. Хотин. Було чотирикласним навчальним закладом та 
надавало закінчену початкову освіту. В училищі викладались дисципліни: Закон 
Божий, арифметика, геометрія, бухгалтерія, фізика, географія, історія, російсь-
ка, німецька, французька мови, креслення, співи, навчання музики, гімнастика. 
Припинило свою діяльність 1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського повіту 
під юрисдикцію Румунії. 

Відомості про матеріальний стан училища, особовий склад вчителів, 
виплату заробітної плати і додаткової плати вчителям . 
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Зарожанське двокласне народне училище Хотинського повіту
Зарожанское двуклассное народное училище Хотинского уезда
Ф. 22, 1 од. зб., 1907, 1909 рр. Опис . Рос. мова. 

Відкрите 16 листопада 1867 р. на підставі статуту “Про навчальні заклади” від 
8 грудня 1838 р. Підпорядковувалось міністерству народної освіти Росії та ди-
ректору народних училищ Бессарабської губернії. Надавало початкову освіту 
дітям православного віровизнання обох статей. Викладались дисципліни: Закон 
Божий, російська мова, арифметика, історія, географія, креслення, співи. Утри-
мувалось за рахунок державних коштів та внесків за навчання. Реорганізоване в 
1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського повіту під юрисдикцію Румунії. 

Відомості на виплату зарплати вчителям (1907, 1909). 

Лопатницьке однокласне народне училище Хотинського повіту
Лопатинское одноклассное народное училище Хотинского 
уезда
Ф. 143, 1 од. зб., 1909–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Розпочало свою діяльність 1 вересня 1909 р. Підпорядковувалося міністерству 
народної освіти Росії. Було підвідомче директору народних училищ Бессарабсь-
кої губернії. Нагляд та контроль за учбово-навчальним процесом здійснювали 
члени Хотинської повітової училищної ради та інспектор народних училищ Хо-
тинського повіту. Управління та керівництво училищем здійснювалось громадсь-
кою радою с. Лопатник, педагогічною радою та директором училища. Фінансу-
валося з коштів фонду монастирського майна та з внесків за навчання. Навчалися 
діти обох статей православного віросповідання. Учні отримували початкову ос-
віту. Викладалися дисципліни: Закон Божий, російська мова, арифметика, співи, 
гімнастика. Змінило свою діяльність 1918 р. у зв’язку із переходом Хотинського 
повіту під юрисдикцію Румунії. 

Відомості на виплату заробітної плати службовцям училища (1909). 

Малинецьке сільське парафіяльне училище Хотинського 
повіту
Малинецкое сельское парафиальное училище Хотинского 
уезда
Ф. 338, 1 од. зб., 1903 р. Опис. Рос. мова. 

Діяло на підставі статуту “Про навчальні заклади” від 8 грудня 1838 р. Підпо-
рядковувалося міністерству народної освіти Росії, директору народних училищ 
Бессарабської губернії. Викладалися дисципліни: Закон Божий, російська мова, 
арифметика, співи. В училищі діти православного віровизнання обох статей на-
бували початкову освіту. Утримувалося за рахунок державних коштів та внесків 
від сільських громад. Змінило напрямок діяльності 1918 р. у зв’язку із переходом 
Хотинського повіту під юрисдикцію Румунії. 

Формулярний список учителя О. А. Варьонова (1903). 
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Ревковецьке однокласне народне училище с. Ревківці Хо-
тинського повіту
Ревковецкое одноклассное народное училище с. Ревковцы 
Хотинского уезда
Ф. 28, 1 од. зб., 1909 р. Опис. Рос. мова

Створено згідно Указу міністерства народної освіти Росії від 15 липня 1906 р. В 
училищі діти православного віровизнання отримували початкову освіту. Викла-
дались дисципліни: Закон Божий, російська мова, арифметика, церковний спів. 
Утримувалось за рахунок коштів, що надходили з фонду монастирського майна 
та внесків за навчання. Було підпорядковано міністерству народної освіти Росії, 
директору народних училищ Бессарабської губернії. Змінило напрямок діяль-
ності 1918 р. у зв’язку з переходом Бессарабії під юрисдикцію Румунії. 

Відомості на виплату зарплати працівникам училища. 

Романківське однокласне народне училище Хотинського 
повіту
Романкауцкое одноклассное народное училище Хотинского 
уезда
Ф. 21, 1 од. зб., 1902, 1907, 1909 р. Опис. Рос. мова. 

Відкрите 19 лютого 1869 р. на підставі статуту “Про навчальні заклади” від  
8 грудня 1838 р. У 1875 р. реорганізоване в державне однокласне народне учили-
ще. Підпорядковувалося міністерству народної освіти Росії, директору народних 
училищ Бессарабської губернії. Викладалися дисципліни: Закон Божий, росій-
ська мова, арифметика, співи. В училищі діти православного віровизнання обох 
статей набували початкову освіту. Училище утримувалося за рахунок держав-
них коштів та внесків від сільських громад. Змінило напрямок діяльності 1918 р.  
у зв’язку із переходом Хотинського повіту під юрисдикцію Румунії. 

Відомості про виплату зарплати вчителям. 

Черленівське однокласне народне училище Хотинського повіту
Черленовское одноклассное народное училище Хотинского 
узда
Ф. 336, 2 од. зб., 1902, 1909 р. Опис. Рос. мова. 

Діяло на підставі статуту “Про навчальні заклади” від 8 грудня 1838 р. Підпо-
рядковувалося міністерству народної освіти Росії, директору народних училищ 
Бессарабської губернії. Викладалися дисципліни: Закон Божий, російська мова, 
арифметика, співи. В училищі діти православного віровизнання обох статей на-
бували початкову освіту. Училище утримувалось за рахунок державних коштів 
та внесків від сільських громад. Змінило напрямок діяльності 1918 р. у зв’язку із 
переходом Хотинського повіту під юрисдикцію Румунії. 

Відомості про виплату заробітної плати вчителям. 
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Хотинське міське парафіяльне однокласне народне училище
Хотинское городское парафиальное одноклассное народное 
училище
Ф. 348, 1 од. зб., 1900 р. Опис. Рос. мова. 

Відкрите 1827 р. під назвою “Школа взаємного навчання” на підставі указу 
російського імператора від 8 грудня 1827 р. та статуту “Про навчальні заклади”. У  
1847 р. було перейменовано в парафіяльне однокласне училище. Підпорядкову-
валось міністерству народної освіти Росії, було підвідомче дирекції народних 
училищ Бессарабської губернії. Нагляд та контроль за навчальним процесом 
здійснювали члени ради Хотинського повітового училища та інспектор народ-
них училищ Хотинського повіту. Управління та керівництво училищем здійс-
нювалось магістратом м. Хотин, педагогічною радою та директором училища. 
Навчались діти обох статей православного віровизнання, отримували початкову 
освіту. Викладалися дисципліни: Закон Божий, російська мова, арифметика, та-
кож проводились заняття з городництва та бджільництва. 1 жовтня 1914 р. учи-
лище реорганізоване в 2-класне парафіяльне народне училище. Фінансувалось за 
рахунок державних коштів. 1918 р. змінило напрямок діяльності у зв’язку із тим, 
що Бессарабія перейшла під юрисдикцію Румунії. 

Справа про призначення пенсії викладачу училища. 

Церковно-парафіяльні школи Хотинського повіту
Церковно-парафиальные школы Хотинского уезда
8 фондів, 16 од. зб., 1889–1918 рр. Описи. Рос. мова. 

Церковно-парафіяльні школи були створені у зв’язку з початком діяльності Ки-
шинівської духовної консисторії, до складу якої входив Хотин. Підпорядкову-
валися Хотинському повітовому відділу Кишинівської єпархіальної училищної 
ради. Надавали початкову освіту учням. Викладали дисципліни: Закон Божий, 
російську та церковно-слов’янську мови, арифметику, письмо, церковний спів. 
Реорганізовані у зв’язку із тим, що Хотинський повіт перейшов під юрисдикцію 
Румунії. 

Списки учнів Вовчинецької церковно-парафіяльної школи (1890). 
Відомості іспитів учнів Вовчинецької (1899, 1901), Біловецької 

(1890), Щербинської (1889–1890, 1895–1897), Михайлівської (1909), Черле-
но-Марської (1897) шкіл. 

Біловецька церковно-парафіяльна школа Хотинського відді-
лення єпархіальної училищної ради Бессарабської губернії
Биловецкая церковно-парафиальная школа Хотинского от-
деления епархиального училищного совета Бессарабской гу-
бернии
Ф. 842, 1 од. зб., 1890 р. Опис. Рос. мова. 
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Вовчинецька церковно-парафіяльна школа Хотинського від-
ділення єпархіальної училищної ради Бессарабської губернії
Волчинецкая церковно-парафиальная школа Хотинского от-
деления епархиального училищного совета Бессарабской гу-
бернии
Ф. 843, 2 од. зб., 1899 р., 1901 р. Опис. Рос. мова. 

Ленківська церковно-парафіяльна школа Хотинського відді-
лення єпархіальної училищної ради Бессарабської губернії 
Ленковская церковно-парафиальная школа Хотинского от-
деления епархиального училищного совета Бессарабской гу-
бернии
Ф. 840, 1 од. зб., 1899 р. Опис. Рос. мова. 

Михайлівська церковно-парафіяльна школа Хотинського 
відділення єпархіальної училищної ради Бессарабської гу-
бернії 
Михайловская церковно-парафиальная школа Хотинского 
отделения епархиального училищного совета Бессарабской 
губернии
Ф. 839, 1 од. зб., 1889 р. Опис. Рос. мова. 

Рокитянська церковно-парафіяльна школа Хотинського від-
ділення єпархіальної училищної ради Бессарабської губернії 
Рокитновская церковно-парафиальная школа Хотинского 
отделения епархиального училищного совета Бессарабской 
губернии
Ф. 838, 1 од. зб., 1889–1890 рр. Опис. Рос. мова. 

Черлено-Марська церковно-парафіяльна школа Хотинсько-
го відділення єпархіальної училищної ради Бессарабської гу-
бернії
Черлено-Марская церковно-парафиальная школа Хотинско-
го отделения епархиального училищного совета Бессарабс-
кой губернии
Ф. 837, 1 од. зб. 1897 р. Опис. Рос. мова. 

Щербинська церковно-парафіяльна школа Хотинського від-
ділення єпархіальної училищної ради Бессарабської губернії
Щербинская церковно-парафиальная школа Хотинского от-
деления епархиального училищного совета Бессарабской гу-
бернии
Ф. 841, 1 од. зб., 1889–1890, 1895–1897 рр. Опис. Рос. мова. 
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Хотинська церковно-парафіяльна школа Хотинського відді-
лення єпархіальної училищної ради Бессарабської губернії
Хотинская церковно-парафиальная школа Хотинского отде-
ления епархиального училищного совета Бессарабской гу-
бернии
Ф. 226, 8 од. зб., 1889–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

9. Релігійні установи

Кишинівська духовна консисторія у справах Хотинського 
повіту
Кишиневская духовная консистория по делам Хотинского 
узда
Ф. 605, 290 од. зб., 1784–1929 рр. Опис. Рос. мова. 

Заснована 1813 р. Діяла як колегіальний дорадчий орган церковного управлін-
ня. Складалася з представників духовенства і підпорядковувалася єпархіальному 
архієрею. Відала призначенням священнослужителів, давала дозвіл на постриг 
в чернецтво, наглядала за веденням метричних і церковних книг, будівництвом 
церков, господарством монастирів, судом, який визначав церковне покарання 
(єпитимію) особам духовного звання та розглядав справи про розлучення світ-
ських осіб. 

Укази російських імператорів Миколи І, Олександра ІІ, Синоду, Мит-
рополита Кишинівського і Хотинського. 

Маніфести та об’яви імператорів Олександра І, Миколи І, Бессарабсь-
кого обласного уряду про підписання мирної угоди з Туреччиною, шлюб ве-
ликої княжни Ганни Павлівни з нідерландським кронпринцем, народження 
царевича Миколи. 

Вказівки Кишинівської консисторії про заборону шлюбів неповноліт-
ніх, правила прийому на військову службу дітей білого духовенства, про 
заборону сповіді і причастя військових чинів неправославного віровизнан-
ня, порядок переходу жителів із іудейського віровизнання у православне, 
вступу у шлюб, заповіт спадщини церквам і монастирям, збір пожертв на 
відновлення православ’я на Кавказі, відміну кріпосництва, міру покарання 
священиків за аморальну поведінку та інші провини, відкриття мощів Свя-
того Тихона Задонського. 

Документи про створення комітетів для боротьби з епізоотіями, забо-
рону гри в карти, звернення Синоду до всіх віруючих у зв’язку з початком 
російсько-турецької війни. 

Доповіді обер-прокурора Синоду князя Мещерського імператору Ми-
колі І про перехід духовенства на державну службу, проведення церковної 
служби у військових частинах. 

Метричні книги церков м. Хотин і сіл Хотинського повіту. 



Хотинська вірменсько-григоріанська церква Святого Іоана 
Хрестителя
Хотинская армяно-григорианская церковь Святого Иоана 
Крестителя
Ф. 304, 14 од. зб., 1907–1909 рр. Опис. Рос. мова. 

Акти, умови оренди квартир в парафіяльному будинку (1907–1909). 

10. Благодійні та громадські організації

Хотинська повітова дворянська опіка
Хотинская уездная дворянская опека 
Ф. 369, 2 од. зб., 1852–1857 рр. Опис. Рос. мова. 

Створена на підставі “Положення про губернії” (1775) та “Статуту утворення 
Бессарабської області 1818 р. “ при повітових судах. Головою опіки був пред-
водитель дворянства, а членами повітовий суддя і засідателі. Займалась опікою 
майна та справами неповнолітніх сиріт–дворян, вдів, психічно хворих, розгляда-
ла суперечки про спадщину, призначала опікунів. 

Справа про встановлення опіки над дітьми і майном померлого дворя-
нина Танде А. В. (1852–1857). 

Хотинське повітове опікування з опіки сімей запасних ниж-
чих чинів і ратників-ополченців, мобілізованих на військову 
службу
Хотинское уездное попечительство по опеке семей нижних 
чинов и ратников-ополченцев в запасе, мобилизованных на 
военную службу
Ф. 355, 26 од. зб., 1914–1917 рр. Опис. Рос. мова

Засноване 1914 р. Існувало під час Першої світової війни. Займалося організа-
цією роботи у лікувально-санітарних установах, збором пожертв пораненим та 
біженцям, наданням матеріальної допомоги сім’ям осіб, які мобілізовані на вій-
ськову службу. 

Постанова Хотинського повітового опікування про призначення де-
ржавної допомоги членам сімей осіб, достроково мобілізованих на військо-
ву службу (1916). 

Справи з розгляду заяв про надання матеріальної допомоги жителям 
Хотинського повіту, члени сімей яких були мобілізовані на військову служ-
бу (1914–1917). 
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Ро з д і л  ІІІ. 

ФОНДИ РОСІЙСЬКИХ УСТАНОВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ГУ-
БЕРНІЇ ПЕРІОДУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ТИМЧА-
СОВОГО УРЯДУ

1. Адміністративні установи

Канцелярія Чернівецького губернатора
Канцелярия Черновицкого губернатора
Ф. 283, 510 од. зб., 1914–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

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, яку 
очолив губернатор. При губернаторові діяла канцелярія, яка здійснювала всю ви-
конавчу 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 епі-
деміями, епізоотіями, відкриття лікувальних і навчальних закладів, відновлення 
промисловості та підприємницької діяльності, матеріальна допомога населенню. 
Припинила свою діяльність у серпні 1917 р. після остаточного виведення росій-
ських військ з території Буковини. 

Постанови, директиви, накази, розпорядження, обіжники, протоколи, 
акти, статистичні зведення з політичних та економічних питань канцелярії 
Чернівецького губернатора. 

Рапорти поліцейських, околодочних наглядачів про стан злочинності 
на території повітів Чернівецької губернії та м. Чернівці. 

Звіти про надходження і витрату коштів структурними підрозділами 
канцелярії Чернівецького губернатора і управліннями повітів. 

Відомості про стан і діяльність промислових підприємств Чернівець-
кої губернії, урожай зернових культур, епідемій, інфекційних захворювань, 
епізоотій, стан в’язниць Чернівецької губернії, відновлення занять в учбо-
вих закладах Чернівецької губернії. 

Листування з міністерством внутрішніх справ Росії, військовим ге-
нерал-губернатором областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом вій-
ни, військовим генерал-губернатором Галичини, головним начальником 
постачання армій Південно-Західного фронту, начальником військово-сані-
тарного управління Південно-Західного фронту, Кам’янець - Подільським 
губернатором, санітарним управлінням військових частин, Львівським гра-
доначальником, поліцмейстером м. Чернівці, Чернівецьким магістратом, 



114

начальником Буковинського відділу Південно-Західної залізниці, начальни-
ками повітів Чернівецької губернії з військових, адміністративних і релігій-
них питань, про кордони Чернівецької губернії, передачу Чернівецької 
в’язниці цивільній владі, мобілізацію населення на примусові роботи, облік 
і охорону майна в маєтках, на заводах, у майстернях, магазинах, аптеках, 
покинутих власниками, реквізицію покинутого майна (продуктів харчуван-
ня, фуражу) для потреб армії, видачу зернових позик селянам, компенсацій 
громадянам за збитки під час бойових дій, допомогу населенню, санітарний 
і епідеміологічний стан повітів. 

Описи рухомого і нерухомого майна, яке належало австрійським влад-
ним структурам, приватним особам, що виїхали до Австрії. 

Справи про встановлення таємного нагляду за особами, які підозрю-
валися в протидії російському уряду, висилку вглиб Росії осіб, ворожо нала-
штованих проти російської влади, звинувачених у шпигунстві, грабіжниц-
тві, розбійних нападах, вбивствах, розшук дезертирів, накладання штрафів 
за порушення постанов військового часу, ремонт шосейних доріг і мостів. 

Документи з особового складу службовців канцелярії Чернівецького 
губернатора, повітових управ, повітових управлінь, поліції, околодків. 

Списки населених пунктів Чернівецької губернії, уніатських церков і 
священиків. 

Чернівецький губернський комісар м. Чернівці
Черновицкий губернский комиссар г. Черновцы
Ф. 27, 463 од. зб. 1916–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Відав адміністративними, судовими, поліцейськими, господарськими та фінан-
совими справами. До функцій губернського комісара входило: створення війсь-
ково-поліцейської служби з боротьби із дезертирством та жебракуванням, керів-
ництво реквізиційною комісією, охоронними спорудами, розшуком австрійських 
військовополонених та втікачів з в‘язниць, притягненням до карної відповідаль-
ності посадових осіб, що зловживали службовим становищем, забезпеченням 
армії провіантом, госпіталів – ліками, обліком працездатного населення, органі-
зацією примусових робіт, видачею дозволів біженцям з Буковини на повернення 
до батьківщини, встановленням контролю за санітарним станом повітів Черні-
вецької 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. 

Накази, обіжники Військового міністерства Росії, головнокомандую-
чого арміями Південно-Західного фронту, військового генерал-губернатора 
територій Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни, губернського комі-
сара Тимчасового Уряду в Галичині та Буковині, Чернівецького губернатора, 
Чернівецького губернського комісара з питань введення в дію нового поло-
ження “Про управління територією Австро-Угорщини, зайнятою за правом 
війни”, виконання указу Тимчасового уряду Росії про політичну амністію, 
створення військово-поліцейської служби для боротьби з дезертирством і 
жебракуванням в Чернівецькій губернії (1916–1917), роботи реквізиційної 
комісії, охорони позиційних споруд, розшук австрійських військовополо-
нених і втікачів з в’язниці, призначення начальника Чернівецької міської 
військової міліції. 
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Протоколи, рапорти про притягнення до карної відповідальності поса-
дових осіб, які зловживали службовим становищем (1916–1917), формуван-
ня робочих дружин з військовозобов‘язаних австрійської армії, закупівлю 
і реквізицію у населення Буковини худоби, фуражу і провіанту для потреб 
армії, ліків з покинутих аптек для потреб госпіталів, діяльність благодійних 
товариств (1916–1917). 

Звіти, доповіді, доповідні записки, акти, відомості, листування з 
питань розслідування карних злочинів, обліку працездатного населення, 
прийняття російського підданства, видачі дозволів біженцям з Буковини 
на повернення до батьківщини, отримання матеріальної допомоги, накла-
дання штрафів за ухилення від примусових робіт, зберігання без дозволу 
вогнепальної зброї, розслідування карних злочинів, виконання вироків су-
дових інстанцій, встановлення контролю за санітарним станом у повітах 
Чернівецької губернії, боротьби з епідемічними та венеричними захворю-
ваннями, витрати коштів на сплату заробітної плати службовцям управлінь 
Чернівецької губернії, на адміністративно-господарські та побутові потре-
би, постачання установам і населенню палива, встановлення контролю над 
покинутими господарствами. 

Документи з особових справ службовців управлінь Чернівецької гу-
бернії (1917–1918). 

Управління начальника Чернівецького повіту
Управление начальника Черновицкого уезда 
Ф. 505, 107 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Було створене 1914 р. під час першої окупації Буковини російськими військами. 
Вирішувало адміністративні питання і здійснювало поліцейський нагляд на те-
риторії повіту. У березні 1917 р. Тимчасовий уряд ліквідував посаду начальника 
повіту і призначив комісара повіту. 

Накази, обіжники Головнокомандуючого Південно-Західним фрон-
том, Чернівецького губернатора про порядок охорони мостів і доріг у вій-
ськовий час, підвищення дисципліни в армії, охорону могил російських 
воїнів, оподаткування населення, створення повітових комітетів з надання 
допомоги населенню, охорону документів і майна австрійських установ, 
охорону електричного кабелю, використання лісоматеріалів з австрійських 
шанців для будівництва та ремонту шкіл, мостів, доріг, реквізицію худоби, 
нагляд за покинутими маєтками, боротьбу з епідеміями. 

Інструкції про діяльність і особовий склад волосних установ. 
Акти перевіряння стану охорони позиційних та гідротехнічних спо-

руд, розміщення на території повіту солдатів російської армії. 
Відомості про злочини на території Чернівецького повіту, розміщен-

ня військових частин і установ, кількість православних, греко-католиць-
ких, римо-католицьких церков та священнослужителів у повіті, кількісний 
і національний склад населення Чернівецького повіту, кількість земельних 
угідь, лісів, фабрик і заводів, великої рогатої худоби, коней і возів, запаси 
продуктів харчування, стан торгівлі в повіті, наявність лікувальних установ 
і харчових пунктів. 
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Рапорти про мобілізацію жителів повіту на господарські роботи, ви-
явлення бродячої худоби. 

Справи про встановлення нагляду за покинутими маєтками. 
Листування з Чернівецьким губернатором, контррозвідкою 9-ої армії 

про утримання і медичний огляд австрійських військовополонених (1916), 
ремонт доріг і мостів, заготівлю вугілля, будівельних матеріалів, забезпе-
чення населення продуктами харчування, надання матеріальної допомо-
ги населенню, забезпечення паливом військових частин, установ, жителів 
повіту (1916), кількість шкіл, вчителів та учнів (1916), реквізицію худоби і 
фуражу (1916−1917). 

Управління начальників повітів
Управления начальников уездов
6 фондів, 510 од. зб., 1915–1917 рр. Описи. Рос. мова. 

Були створенні 1914 р. Вирішували адміністративні питання і здійснювали полі-
цейський нагляд на території повітів. У березні 1917 р. Тимчасовий уряд ліквіду-
вав посади начальників повітів і призначив комісарів повітів. 

Накази і обіжники Головнокомандуючого Південно–Західним фрон-
том, Чернівецького губернатора про охорону мостів, телефонного та те-
леграфного зв‘язку (1916), арешт військовослужбовців австрійської армії, 
розшук осіб, які підозрювалися у шпигунстві, покращення побутових умов 
військовополонених, мобілізацію населення на окопні та дорожні роботи, 
встановлення нагляду за покинутими маєтками, відкриття початкових шкіл 
в повіті, надання допомоги населенню, боротьбу з епідеміями інфекційних 
хвороб, епізоотіями, кількість і стан промислових підприємств, реквізи-
цію продуктів харчування для потреб російської армії, облік автомобілів у 
повітах. 

Протоколи розслідувань карних та інших злочинів у повітах, розшук 
дезертирів, осіб підозрюваних у шпигунстві. 

Рапорти про мобілізацію населення на фортифікаційні роботи, роз-
шук військовополонених і дезертирів, висилку австрійських ландштурмістів 
(1916–1917), розчищення повітових шляхів. 

Акти обстеження господарств, лісів, млинів, які були покинуті влас-
никами, промислових підприємств та устаткування, збору прибутків з під-
приємств, покинутих власниками, продажу сільськогосподарської продукції 
з господарств, покинутих власниками, стану охорони військових споруд. 

Відомості про політичну благонадійність населення, посівні площі, 
збір врожаю, кількість худоби в повітах, зброї у поліцейських, церков різ-
них конфесій, склад духовенства у повітах, облік майна, покинутого власни-
ками, епідемій інфекційних захворювань. 

Описи реквізованого майна, знаряддя, худоби, продуктів харчування 
в господарствах, покинутих власниками, майна взятого під охорону. 

Листування з Чернівецьким губернатором, магістратами, урядниками, 
комендантами етапів про розміщення військ і робітничих дружин, мобілі-
зацію населення на риття шанців та дорожні роботи (1916−1917), реквізи-
цію будівельних матеріалів, худоби, продуктів харчування для потреб армії, 
охорону майна і архівних документів австрійських установ, розслідування 
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злочинів на територіях повітів, відкриття народних шкіл (1916−1917), ут-
римання податків, санітарний стан повітів, боротьбу з епідеміями та епі-
зоотіями, облік і ремонт майна, покинутого власниками, видачу перепусток, 
з адміністративно-господарських питань. 

Кошториси витрат на утримання повітових лікарень. 

Управління начальника Вашківецького повіту Чернівецької 
губернії
Управление начальника Вашковского уезда Черновицкой гу-
бернии
Ф. 356, 47 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Управління начальника Заставнівського повіту Чернівецької 
губернії
Управление начальника Заставновского уезда Черновицкой 
губернии
Ф. 712, 2 од. зб.,1915–1916 рр. Опис. Рос. мова. 

Управління начальника Серетського повіту Чернівецької гу-
бернії
Управление начальника Серетского уезда Черновицкой гу-
бернии
Ф. 818, 63 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Управління начальника Вижницького повіту Чернівецької 
губернії
Управление начальника Вижницкого уезда Черновицкой гу-
бернии
Ф. 881, 67 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Управління начальника Кіцманського повіту Чернівецької 
губернії
Управление начальника Кицманского уезда Черновицкой гу-
бернии
Ф. 886, 126 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Управління начальника Сторожинецького повіту Чернівець-
кої губернії
Управление начальника Сторожинецкого уезда Черновицкой 
губернии
Ф. 923, 205 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
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Чернівецьке польове казначейство управління головного 
скарбника армій Південно-Західного фронту
Черновицкое полевое казначейство управления главного каз-
начея армий Юго-Западного фронта
Ф. 959, 30 од. зб., 1914−1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Здійснювало виділення цільових спеціальних коштів, отримання і витрату гер-
бових знаків, збереження державних коштів, прийом і переказ грошових внесків 
від громадян, надання кредитів. Припинило діяльність 1917 р. після остаточного 
виведення російських військ з території Північної Буковини. 

Обіжники управління головного казначейства, управління державних 
ощадних кас з питань фінансових операцій. 

Звіти ощадної каси казначейства з питань основної діяльності. 
Акти ревізій каси казначейства. 
Повідомлення про перекази грошових внесків в ощадну касу при по-

льовому казначействі. 
Заяви вкладників ощадної каси про грошові внески. 
Листування з управлінням головного казначейства, обласним комі-

саром Галичини і Буковини, Чернівецьким губернатором, Православним 
релігійним фондом, державними ощадними касами міст: Київ, Вінниця, 
Мінськ про одержання гербових знаків, відкриття кредитів установам, вій-
ськовим частинам, приватним особам, використання асигнованих коштів. 

Управління коменданта залізничної дільниці станції Чернів-
ці військово-дорожнього управління начальника військового 
сполучення армій Південно – Західного фронту
Управление коменданта железнодорожного участка станции 
Черновцы военно-дорожного управления начальника воен-
ного сообщения армий Юго-Западного фронта
Ф. 974, 1 од. зб., 1916–1917 рр., Опис. Рос. мова. 

Діяло під час Першої світової війни. До функцій управління входило: забез-
печення безперебійного перевезення військ, зброї, коней, фуражу на Західний 
фронт. Припинило свою діяльність після остаточного виведення військ Російсь-
кої імперії з території Буковини. 

Телеграфні вимоги про надання потягів для перевезення військово-
службовців, амуніції, зброї, коней, фуражу на Західний фронт. 

Управління спостерігача за навчальною частиною Чернівець-
кого військового генерал-губернатора в областях Австро-Угор-
щини, зайнятих за правом війни 
Управление наблюдателя за учебной частью Черновицкого 
военного генерал-губернатора в областях Австро-Венгрии, 
занятых по праву войны 
Ф. 973, 20 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
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До функцій управління входило: спостереження за підготовкою та станом нав-
чального процесу, відкриття шкіл у повітах Чернівецького військового генерал-
губернаторства. Припинило свою діяльність після остаточного виведення військ 
Російської імперії з території Буковини. 

Документи про підготовку до навчального процесу, відкриття шкіл 
(акти, рапорти, листування, списки учнів). 

Листування з штабом військового генерал-губернаторства про призна-
чення, підвищення в ранзі та надання відпусток працівникам управління. 

Відомості на виплату заробітної плати. 

Ветеринарний інспектор Чернівецької губернії
Ветеринарный инспектор Черновицкой губернии
Ф. 972, 7од. зб., 1916–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Створений одночасно з встановленням російської влади під час тимчасової та 
часткової окупації Буковини в Першу світову війну. Припинив діяльність в трав-
ні 1917 р., коли російські війська залишили Чернівці. Був підпорядкований Чер-
нівецькому губернаторові. 

Розпорядження Чернівецького губернатора про введення пісних днів 
в зв’язку з нестачею м’яса (1917).  

Відомості про епізоотії та стан пунктів забою худоби (1916–1918). 
Листування з Чернівецьким губернатором, управліннями начальників 

повітів про розподіл лікувальних засобів для лікування худоби та призна-
чення повітових ветеринарів (1916–1918). 

Управління майном державного та Православного релігійно-
го фондів Буковини при обласному комісарі областей Австро-
Угорщини, зайнятих за правом війни 
Управление имуществом государственного и Православного 
религиозного фондов Буковины при областном комиссаре об-
ластей Австро-Венгрии, занятых по праву войны 
Ф. 976, 1 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Діяло під час Першої світової війни. Припинило свою діяльність 1917 р. після 
остаточного виведення російських військ з території Північної Буковини.

Фінансовий звіт за 1917 р. 

Рада у справах майна Православного релігійного фонду Бу-
ковини
Совет по делам имущества Православного религиозного фон-
да Буковины
Ф. 978, 2 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Створена 1916 р. за наказом генерал-губернатора Галичини і Буковини генерал-
ад’ютанта Ф. Трепова від 18 листопада 1916 р. на підставі наказу начальника 
штабу Верховного Головнокомандуючого від 14 жовтня 1916 р. № 1418. Очолю-
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вав раду Чернівецький губернатор В. Лігін. Рада здійснювала розгляд попередніх 
прибутково-видаткових кошторисів, річних звітів, видачу авансів, асигнування 
коштів на утримання православної церкви і управління майном. Припинила 
діяльність 1917 р. після остаточного виведення російських військ з території Бу-
ковини

Постанови ради у справах майна Православного релігійного фонду 
про затвердження кошторисів. 

Протоколи засідань ради. 
Кошториси витрат на утримання духовенства. 
Відомості на виплату заробітної плати і пенсій духовенству. 
Листування з Чернівецьким губернатором і православною консис-

торією з адміністративних і фінансових питань. 

Волосні земельні комітети Хотинського повіту Бессарабської 
губернії
Волостные земельные комитеты Хотинского уезда Бессараб-
ской губернии
4 фонди, 19 од. зб., 1917–1918 рр. Описи. Рос. мова. 

Створені 1917 р. на підставі постанови Тимчасового уряду від 21 квітня 1917 р., 
як орган державної влади та громадського самоврядування в галузі земельних 
і сільськогосподарських відносин. До функцій комітетів входило: регулювання 
земельних відносин. Підпорядковувались Хотинському повітовому земельному 
комітету. Припинили діяльність згідно указу директорату землеробства Бессара-
бії від 21 травня 1918 р. 

Розпорядження, інструкції міністерства землеробства, головного зе-
мельного комітету про організацію та діяльність земельних комітетів, план 
підготовки земельної реформи Тимчасового уряду. 

Обіжники Хотинської повітової земської управи. 
Рішення сільського сходу Стальновецької волості про обрання пред-

ставників у земельний комітет. 
Протоколи засідань земельних комітетів. 
Листування Кельменецького волосного земельного комітету з Хо-

тинською повітовою земською управою про розподіл поміщицької землі 
між малоземельними селянами. 

Справи з розгляду позовних заяв жителів повіту у господарських та 
земельних питаннях. 

Новоселицький волосний земельний комітет Хотинського 
повітового земельного комітету Бессарабської губернії
Новоселицкий волостной земельный комитет Хотинского 
уезда земельного комитета Бессарабской губернии
Ф. 991, 8 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 
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Стальновецький волосний земельний комітет Хотинського 
повітового земельного комітету Бессарабської губернії
Стальновецкий волостной земельный комитет Хотинского 
уезда земельного комитета Бессарабской губернии
Ф. 993, 4 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Кельменецький волосний земельний комітет Хотинського 
повітового земельного комітету Бессарабської губернії
Кельменецкий волостной земельный комитет Хотинского 
уезда земельного комитета Бессарабской губернии
Ф. 994, 5 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Хотинський повітовий земельний комітет Бессарабської гу-
бернії
Хотинский уездный земельный комитет Бессарабской губернии
Ф. 992, 16 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Створений 1917 р. на підставі постанови Тимчасового уряду від 21 квітня  
1917 р. “Про утворення земельних комітетів”, як орган державної влади та гро-
мадського самоврядування в галузі земельних та сільськогосподарських відно-
син. Підпорядковувався Бессарабському губернському земельному комітету. До 
функцій входило: регулювання земельних відносин, розгляд земельних супере-
чок, вилучення та використання земельних ресурсів і сільськогосподарського 
майна. Припинив діяльність згідно указу директорату землеробства Бессарабії 
від 21 травня 1918 р. 

Постанови та протоколи засідань повітового земельного комітету. 
Листування та відомості про земельні ділянки, охорону лісів, діяльність 
волосних земельних комітетів, облік майна, встановлення орендної плати 
за використання земельних ресурсів, видачу дозволів мешканцям на вико-
ристання землевласницьких господарств. 

Галицько-Буковинська комісія при обласному комісарі Гали-
чини та Буковини з надання допомоги біженцям з Галичини 
та Буковини (1917−1918)
Галицко-Буковинская комиссия при областном комиссаре 
Галиции и Буковины по оказанию помощи беженцам из Га-
лиции и Буковины (1917−1918)
Ф. 1002, 19 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяльність комісії полягала в наданні допомоги біженцям з Буковини і Галичини 
української, польської та єврейської національностей. До функцій комісії входи-
ло: облаштування біженців у національних громадах на території Росії, облік, 
легалізація та надання грошової допомоги. 

Обіжники міністерства внутрішніх справ Росії, військової влади про 
допомогу переселенцям і біженцям. 

Положення про Галицько-Буковинську комісію з надання допомоги 
біженцям з Буковини та Галичини. 
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Протоколи засідання комісії. 
Листування з дорадчим продовольчим бюро Південно-Західного 

фронту, комітетом товариств півдня Росії, Всеросійською спілкою міст, ко-
мітетом Всеросійської земської спілки, управлінням військової кооперації 
про надання грошової та медичної допомоги біженцям і переселенцям з Бу-
ковини і Галичини. 

Списки осіб, які одержували продуктову допомогу від комітету Пів-
денно-Західного фронту і Всеросійської земської спілки (1917–1918). 

Чернівецька повітова оціночна комісія при управлінні комі-
сара Чернівецького повіту з оцінки збитків, заподіяних війсь-
ковими діями
Черновицкая уездная оценочная комиссия при управлении 
комиссара Черновицкого уезда по определению ущерба, при-
чинённого военными действиями
Ф. 971, 38 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Створена на підставі наказів головнокомандувача Південно-Західного фрон-
ту генерала-ад’ютанта Брусилова від 11 травня 1916 р. та від 10 листопада  
1916 р. До функцій комісії входило: оцінка збитків, завданих населенню війсь-
ковими діями, неправомірними діями військових чинів, мародерством, прийом 
і розгляд заяв громадян про встановлення розміру збитків та їх компенсацію. 
Припинила діяльність 1917 р. після остаточного виведення російських військ з 
території Північної Буковини

Накази головнокомандувача Південно-Західного фронту генерала-
ад’ютанта Брусилова про створення оціночних комісій та їх функції, про-
токоли допитів жителів Чернівецької губернії за заявами на відшкодування 
збитків. 

Справи з розгляду заяв жителів на відшкодування збитків. 
Листування з Чернівецьким губернатором, управлінням начальника 

Чернівецького повіту, поліцмейстером м. Чернівці, поліцейськими урядни-
ками з питань основної діяльності. 

Головний комітет з надання допомоги потерпілому від війни 
населенню областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом 
війни 
Главный комитет по оказанию помощи пострадавшему от 
войны населению в областях Австро-Венгрии, занятых по 
праву войны 
Ф. 960, 58 од. зб., 1915−1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Створений 15 листопада 1915 р. за наказом військового генерал-губернатора об-
ластей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни. Головою комітету був при-
значений помічник військового генерал-губернатора з цивільної частини камер-
юнкера Двору Його Імператорської Величності граф С. Д. Євреїнов. Здійснював: 
надання допомоги потерпілому від військових дій населенню, розробку плану 
боротьби з епідеміями, визначав розміри та види допомоги, вирішував питан-
ня створення повітових благодійних комітетів та пунктів харчування населен-
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ня, ревізії надлишків сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. 
Припинив діяльність 1917 р. після остаточного виведення російських військ з 
території Північної Буковини

Статут головного комітету з надання допомоги потерпілому від війни 
населенню областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни. 

Постанови та накази військового генерал-губернатора областей Авс-
тро-Угорщини, зайнятих за правом війни, про створення головного комітету 
з надання допомоги населенню та повітових благодійних комітетів з питань 
основної діяльності. 

Протоколи засідань головного комітету, повітових благодійних комі-
тетів (1916−1917). 

Статистичні відомості про надання допомоги потерпілому від війни 
населенню Чернівецької губернії. 

Документи про адміністративно-господарську і благодійну діяльність 
головного і повітових комітетів (кошториси витрат, проект надання медич-
ної допомоги). 

Списки населення повітів, яке постраждало від війни і потребувало 
допомоги. 

Листування з генерал-губернаторством Галичини і Буковини, тимчасо-
вою реквізиційною комісією, комітетом допомоги українцям-переселенцям. 

Окружні фінансові інспектори Чернівецької губернії
Окружные финансовые инспекторы Черновицкой губернии
4 фонди, 11 од. зб., 1917 р. Описи. Рос. мова. 

Здійснювали оподаткування власників промислових і торговельних підприємств, 
видавали патенти на відкриття промислових і торговельних підприємств, конт-
роль над прибутками і видатками, стягнення гербового збору. Припинили діяль-
ність в серпні 1917 р. після остаточного виведення російських військ з території 
Північної Буковини. 

Розпорядження управління фінансів військового генерал-губерна-
торства Галичини і Буковини про призначення інспекторів, порядок утри-
мання податків і гербового збору, видачу патентів власникам промислових і 
торговельних підприємств. 

Звіти про прибутки і видатки грошових коштів, патентів. 
Книга реєстрації протоколів про порушення порядку сплати про-

мислового податку. 
Листування з управлінням фінансів, управлінням з питань утримання 

податків, акцизів, видачі патентів, технічного і адміністративного нагляду 
за нафтовими промислами, нарахування акцизу на нафтопродукти (1917). 

Фінансовий інспектор першого округу управління фінансо-
вих справ Чернівецької губернії областей Австро-Угорщини, 
зайнятих за правом війни
Финансовый инспектор первого округа управления финан-
совых дел Черновицкой губернии областей Австро-Венгрии, 
занятых по праву войны 
Ф. 967, 2 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 
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Фінансовий інспектор другого округу управління фінансових 
справ Чернівецької губернії областей Австро-Угорщини, зай-
нятих за правом війни
Финансовый инспектор второго округа управления финан-
совых дел Черновицкой губернии областей Австро-Венгрии, 
занятых по праву войны 
Ф. 968, 2 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Фінансовий інспектор третього округу управління фінансо-
вих справ Чернівецької губернії областей Австро-Угорщини, 
зайнятих за правом війни
Финансовый инспектор третьего округа управления финан-
совых дел Черновицкой губернии областей Австро-Венгрии, 
занятых по праву войны 
Ф. 969, 2 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Фінансовий інспектор четвертого округу управління фінан-
сових справ Чернівецької губернії областей Австро-Угорщи-
ни, зайнятих за правом війни
Финансовый инспектор четвертого округа управления фи-
нансовых дел Черновицкой губернии областей Австро-Венг-
рии, занятых по праву войны 
Ф. 970, 5 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Чернівецьке адресне бюро управління начальника Черні-
вецького повіту
Черновицкое адресное бюро управления начальника Черно-
вицкого уезда
Ф. 1189, 1 од. зб., 1916−1917 рр. Опис. Рос. мова. 

До функцій бюро входила реєстрація жителів за місцем проживання, та тимча-
сово проживаючих, іноземних підданих. Припинило діяльність в серпні 1917 р., 
після остаточного виведення російських військ з території Північної Буковини. 

Накази начальника відділу контррозвідки 8-ої армії та рапорти завіду-
ючого адресним бюро про облік випадків перебування в м. Чернівці інозем-
них підданих та осіб, підозрюваних у шпигунстві. 

2. Військово-адміністративні установи

Управління комісара Чернівецького повіту м. Чернівці
Управление комиссара Черновицкого уезда г. Черновцы
Ф. 808, 52 од. зб., 1916–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Створене згідно наказу Тимчасового уряду Росії в березні 1917 р. Здійснювало 
пересвідчення австрійських військовополонених, розшук дезертирів, нагляд за 
підозрюваними в шпигунстві та карних злочинах, вилучення зброї у населення, 
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встановлення прав власності, управління покинутими маєтками, охорону окопів 
і фортифікаційних споруд. Припинило діяльність у серпні 1917 р. після остаточ-
ного виведення російських військ з території Північної Буковини. 

Обіжники Чернівецького губернатора і Чернівецького губернського 
комісара про залучення військовозобов’язаних австрійської армії до буді-
вельних робіт, охорону окопів і позиційних споруд, виділення гужового 
транспорту для перевезення вантажів (1917). 

Постанови, накази, розпорядження комісара Чернівецького повіту. 

Управління комісарів повітів
Управления комиссаров уездов
4 фонди, 276 од. зб., 1916−1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Створені згідно наказу Тимчасового уряду Росії в березні 1917 р. замість ліквідо-
ваних управлінь начальників повітів. 
Здійснювали 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. Припинили діяльність в серпні 1917 р. 
після остаточного виведення російських військ з території Північної Буковини. 
У фондах наявні документи управлінь начальників повітів за 1916 р. 

Постанови, накази, розпорядження, обіжники військового міністра 
Росії, Чернівецького губернського комісара, начальника штабу армії Пів-
денно-Західного фронту з військово-адміністративних та адміністративно-
господарських питань. 

Статут спілки класних чинів, військових писарів, міліціонерів Кіц-
манського повіту (1917). 

Протоколи засідань волосних управ повітів, повітових оціночних ко-
місій, дільничних приставів, комісій з розслідування карних і цивільних 
справ, затримки дезертирів, встановлення прав власності на майно. 

Доповідні записки про мобілізацію робочих на дорожньо-шанцові ро-
боти (1917). 

Акти про встановлення нагляду за маєтками та майном, покинутим 
власниками. 

Відомості про кількість населення, орної землі в селах Сторожинець-
кого повіту, покинутого майна в повітах, працюючих аптек в повітах. 

Листування з Чернівецьким губернаторським комісаром, контррозвід-
кою, військовими слідчими з військово-адміністративних, господарсько-фі-
нансових та адміністративно-господарських питань. 

Управління комісара Вижницького повіту Чернівецької гу-
бернії
Управление комиссара Вижницкого уезда Черновицкой гу-
бернии
Ф. 882, 69 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
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Управління комісара Кіцманського повіту Чернівецької гу-
бернії
Управление комиссара Кицманского уезда Черновицкой гу-
бернии
Ф. 922, 77 од. зб., 1916–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Управління комісара Сторожинецького повіту Чернівецької 
губернії
Управление комиссара Сторожинецкого уезда Черновицкой 
губернии
Ф. 957, 101 од. зб., 1916–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Управління комісара Серетського повіту Чернівецької губернії
Управление комиссара Серетского уезда Черновицкой гу- 
бернии
Ф. 958, 29 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Управління коменданта м. Чернівці
Управление коменданта г. Черновцы
Ф. 975, 1 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Особова справа працівника канцелярії. 

Аптечно-реквізиційна комісія військово-санітарного управ-
ління при обласному комісарі Галичини і Буковини. 
Аптечно-реквизиционная комиссия военно-санитарного уп-
равления при областном комиссаре Галиции и Буковины
Ф. 5, 16 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Здійснювала реквізицію медичного і аптечного устаткування, медикаментів в ка-
бінетах приватних лікарів і аптеках, покинутих власниками. Діяла і за межами 
Галичини та Буковини. 
Припинила діяльність 1918 р. в зв’язку із закінченням Першої світової війни. 

Справи про реквізицію хірургічного інструментарію, стоматологічно-
го устаткування, медикаментів. 

Листування з начальником військово-санітарного управління, поліц-
мейстером м. Чернівці про надання списків лікарів і власників аптек, які 
виїхали до Австрії для реквізиції інструментарію, медикаментів і устатку-
вання, організацію збереження реквізованого майна. 
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3. Поліцейські та тюремні установи

Управління Чернівецького поліцмейстера Чернівецького гу-
бернського поліцейського управління
Управление Черновицкого полицмейстера Черновицкого гу-
бернского полицейского управления 
Ф. 456, 53од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

До функцій управління входило: виділення приміщень для розміщення військо-
вих частин, військовополонених, військових шпиталів та лікарень, притягнен-
ня до відповідальності жителів за порушення розпоряджень окупаційної влади, 
арешт осіб, підозрюваних у шпигунстві, крадіжках, дезертирстві, конфіскація 
продуктів і товарів, придбаних з метою спекуляції, мобілізація населення на рит-
тя окопів. Припинило діяльність в серпні 1917 р. після остаточного виведення 
російських військ з території Північної Буковини. 

Обіжники Чернівецького губернатора про складання списків служ-
бовців австрійських установ. 

Постанови управління Чернівецького поліцмейстера про притягнення 
до відповідальності жителів за порушення розпоряджень військової влади. 

Протоколи про виділення приміщень для військових частин, злочини 
на поліцейських дільницях. 

Звіти про витрачання коштів і продуктів харчування для утримання 
в’язнів у в’язницях. 

Рапорти поліцейських приставів і урядників про злочини, порушення 
дисципліни, хабарництво, пияцтво поліцейських чинів (1916–1917). 

Справи про видачу дозволів на відкриття промислових і торгових під-
приємств (1916). 

Листування з Чернівецьким губернатором, дільничними приставами 
про виділення приміщень для розміщення військових частин (1916), роз-
міщення військовополонених (1916), асигнування коштів на утримання но-
возбудованих в’язниць (1916), наявні австрійські урядові установи (1916), 
сплату заробітної плати австрійським чиновникам (1916), надання грошової 
допомоги населенню, яке постраждало внаслідок війни (1916), відкриття 
пунктів харчування для дітей-сиріт, наявність уніатських церков і священи-
ків в м. Чернівці (1916), прибирання вулиць, площ (1916–1917). внутрішнє 
листування управління (1916–1917). 

Документи з особового складу (1916–1917). 

Пристави Чернівецької міської поліції
Приставы Черновицкой городской полиции
4 фонди, 85 од. зб., 1916–1917 рр. Описи. Рос. мова. 

Діяли під час Першої світової війни. Здійснювали нагляд за дотриманням по-
рядку на дільницях під час військового стану, розшук і затримання дезертирів, 
військовополонених, осіб, підозрюваних у шпигунстві, карних злочинців, за про-
веденням обшуків, охороною шанцевих споруд, сплатою податків, торгівлею, 
санітарним станом на дільницях. Припинили діяльність у серпні 1917 р. після 
остаточного виведення російських військ з території Північної Буковини. 
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Накази, розпорядження, обіжники військового генерал-губернатора 
Галичини і Буковини, Чернівецького губернатора, поліцмейстера м. Чернів-
ці про розшук дезертирів, військовополонених, шпигунів, карних злочинців, 
про проведення обшуків, охорону окопних споруд, підтримання належного 
санітарного стану у м. Чернівці, дотримання правил торгівлі, утримання по-
датків, відкриття шкіл, збір металобрухту. 

Протоколи затримання осіб, звинувачених в порушенні громадського 
порядку (1917). 

Акти обстеження санітарного стану торговельних підприємств і пе-
рукарень. 

Рапорти приставів про стан злочинності, захворювання жителів на ін-
фекційні хвороби. 

Листування з поліцмейстером м. Чернівці про розшук військовопо-
лонених, карних злочинців, дезертирів, надання відомостей про кількість 
заводів, фабрик, торговельних підприємств, збір урожаю, видачу дозволів 
на ведення торгівлі, з адміністративно-фінансових питань. 

Описи рухомого майна жителів, які виїхали до Австрії. 

Пристав першої дільниці Чернівецької міської поліції
Пристав первого участка Черновицкой городской полиции
Ф. 962, 16 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Пристав другої дільниці Чернівецької міської поліції
Пристав второго участка Черновицкой городской полиции
Ф. 964, 27 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Пристав третьої дільниці Чернівецької міської поліції
Пристав третьего участка Черновицкой городской полиции
Ф. 966, 21 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Пристав четвертої дільниці Чернівецької міської поліції
Пристав четвёртого участка Черновицкой городской поли-
ции
Ф. 980, 21 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Управління комісара Чернівецької міської міліції м. Чернівці
Управление комиссара Черновицкой городской милиции  
г. Черновцы
Ф. 705, 100 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Створене на базі реорганізованої повітової поліцейської охорони та Чернівець-
кої міської поліції. Розпочало свою діяльність 21 березня 1917 р. До функцій 
управління входило: підготовка і проведення виборів до Всеросійських Установ-
чих зборів, здійснення військової цензури кореспонденції та друкованих видань, 
надання матеріальної допомоги населенню, охорона майна осіб, які виїхали 
до Австрії, арешт і розслідування справ осіб, які підозрювалися у шпигунстві, 
крадіжках, конфіскація продуктів харчування, прихованих з метою спекуляції, 
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мобілізація населення на фортифікаційні роботи. Припинило діяльність в серп-
ні 1917 р. після остаточного виведення російських військ з території Північної 
Буковини. 

Маніфест імператора Миколи ІІ про зречення від престолу (1917). 
Звернення Тимчасового уряду Росії до населення (1917). 
Вказівки Чернівецького губернатора про проведення виборів до Все-

російських Установчих зборів, встановлення військової цензури кореспон-
денції, охорону майна осіб, які виїхали до Австрії, утримання податків з 
населення, лікарсько-санітарний нагляд в м. Чернівці, мобілізацію населен-
ня на фортифікаційні та дорожні роботи, видачу дозволів на торгівлю дру-
кованими виданнями, особовий склад міської поліції та міської військової 
міліції, збір металобрухту. 

Накази начальника Чернівецького гарнізону, управління Чернівецької 
міської міліції про вибори депутатів до Чернівецької гарнізонної ради війсь-
кових депутатів, з питань діяльності міської міліції, ліквідацію управління 
Чернівецької міської міліції, збір вибухонебезпечних речовин. 

Постанови управління комісара Чернівецької міської міліції про при-
тягнення до відповідальності за таємний продаж горілчаних напоїв. 

Протоколи допитів з питань повернення жителям майна, яке було 
присвоєно військовими частинами (1917), про боротьбу з проституцією. 

Акти про створення і діяльність дільничних санітарних комісій, кон-
фіскацію продуктів харчування і товарів прихованих з метою спекуляції, 
статут кооперативу Чернівецького громадського комітету (1917). 

Листування з Чернівецьким губернатором, магістратом м. Чернівці, 
військовими частинами, приставами дільниць, квартирними комісіями про 
наявність зброї у нижчих міліцейських чинів, налагодження водопостачан-
ня та електропостачання в місті, використання покинутих квартир військо-
вими частинами, установами і жителями м. Чернівці (1917), видачу дозволів 
на право проїзду і проживання в різних містах Росії (1917), розшук осіб, які 
підозрювалися у шпигунстві. 

Відомості про кількість коней і возів у населення, санітарний стан, 
вилучення телефонних апаратів і телефонного дроту з покинутих квартир, 
запаси палива у населення м. Чернівці, сімейний та майновий стан осіб, які 
потребували грошової допомоги (1917), стан учбових закладів м. Чернівці, 
заводів і фабрик м. Чернівці, пожежних команд міста, книгарень, друкарень, 
фотоательє. 

Книга наказів управління комісара Чернівецької міської міліції, реєст-
рації заарештованих осіб, 

Особові справи співробітників і службовців управління (1916–1917). 

Дільничні начальники Чернівецької міської військової 
міліції
Участковые начальники Черновицкой городской военной 
милиции
4 фонди, 80 од. зб., 1914–1917 рр. Описи. Рос. мова. 

Військова міліція була створена 1914 р. під час першої окупації території Буко-
вини російськими військами. Після відступу російських військ діяла за межами  
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м. Чернівці. Складалася з 3 дільниць, на чолі яких стояли начальники. Здійсню-
вали розшук осіб, які переховувались від переслідування, дезертирів, розсліду-
ванням карних злочинів, нагляд за підозрюваними у шпигунстві, діяльністю про-
мислових та торговельних підприємств, навчальних закладів, видачу дозволів 
на перевезення вантажів в межах міста. Припинили діяльність в серпні 1917 р. 
після остаточного виведення російських військ з території Північної Буковини. 

Накази Чернівецького губернатора, Чернівецького поліцмейстера, на-
чальника Чернівецької міської міліції з питань військово-адміністративної, 
фінансової та адміністративно-господарської діяльності (1914, 1916–1917). 
Протоколи засідань Чернівецької військової міліції з питань карних зло-
чинів, затримки осіб, звинувачених в порушенні громадського порядку. Ра-
порти околодкових наглядачів. 

Копії актів санітарної комісії про санітарний стан вулиць. 
Списки посадових осіб Чернівецького міського магістрату. 
Листування з військовим генерал-губернатором, Чернівецьким губер-

натором, поліцмейстером м. Чернівці про розшук карних злочинців, війсь-
ковополонених та з адміністративно-господарських питань. 

Начальник першої дільниці Чернівецької міської військової 
міліції Чернівецького губернського комісара 
Начальник первого участка Черновицкой городской военной 
милиции Черновицкого губернского комиссара
Ф. 961, 20 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Начальник другої дільниці Чернівецької міської військової 
міліції Чернівецького губернського комісара 
Начальник второго участка Черновицкой городской военной 
милиции Черновицкого губернского комиссара
Ф. 963, 22 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Начальник третьої дільниці Чернівецької міської військової 
міліції Чернівецького губернського комісара
Начальник третьего участка Черновицкой городской воен-
ной милиции Черновицкого губернского комиссара
Ф. 965, 11 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Начальник четвертої дільниці Чернівецької міської військо-
вої міліції Чернівецького губернського комісара
Начальник четвертого участка Черновицкой городской воен-
ной милиции Черновицкого губернского комиссара
Ф. 981, 25 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Чернівецька міська в’язниця при Чернівецькому губернато-
рові
Черновицкая городская тюрьма при Черновицком губернаторе
Ф. 234, 795 од. зб., 1912–1917 рр. Опис. Рос., нім. мова. 



Створена 1914 р. Діяла під час першої окупації Буковини російськими війська-
ми. Підпорядковувалася Чернівецькому губернаторові. Здійснювала утримання 
та розподіл в’язнів і арештантів. Припинила діяльність в серпні 1917 р. після 
остаточного виведення російських військ з території Північної Буковини. 
У фонді відклалися документи в’язниці за австрійський період. 

Накази, списки, рапорти, листування, відомості про склад, розподіл, 
забезпечення харчуванням, одягом і взуттям в’язнів та арештантів. 

Справи заарештованих осіб. 
Списки в’язнів із зазначенням виконаних ними робіт (1912–1914). 

Кошториси на ремонт і утримання лікарні при в’язниці (1917). 
Книга реєстрації грошових сум, які належали заарештованим. 

Тимчасовий прикордонний жандармський пункт в м. Новосе-
лиця Хотинського повіту Бессарабського губернського жан-
дармського управління
Временный пограничный жандармский пункт в г. Новосели-
ца Хотинского уезда Бессарабского губернского жандармско-
го управления
Ф. 914, 7 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Діяв під час Першої світової війни. Був ліквідований 1917 р. після остаточного 
виведення російських військ з території Північної Буковини. 

Накази, обіжники, інструкції, листування Бессарабського губернсько-
го управління, директорату поліції, штабу окремого корпусу жандармів про 
розшук дезертирів, втікачів-військовополонених, розшук осіб, яким було за-
боронено перехід через російський кордон та підозрюваних у шпигунстві. 

Особливий Буковинський прикордонний загін штабу 9-ої армії
Особый Буковинский пограничный отряд штаба 9-ой армии
Ф. 977, 1 од. зб., 1916 р. Опис. Рос. мова. 

Діяв під час Першої світової війни. Припинив свою діяльність в серпні 1917 р. 
після остаточного виведення російських військ з території Північної Буковини. 

Особова справа працівника. 

4. Установи юстиції та нотаріату
Юридична комісія Чернівецького громадського виконавчого 
комітету
Юридическая комиссия Черновицкого общественного испол-
нительного комитета
Ф. 1025, 1 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 
Діяла під час Першої світової війни. Здійснювала нагляд за дотриманням законо-
давства та юридичних нормативів. Припинила діяльність в серпні 1917 р. після 
остаточного виведення російських військ з території Північної Буковини. 

Справа про звинувачення інженера Григор’єва в політичній неблаго-
надійності і шпигунстві. 
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Ро з д і л  ІV. 

ФОНДИ УСТАНОВ ПЕРІОДУ ПЕРЕБУВАННЯ БУКОВИНИ 
У СКЛАДІ РУМУНІЇ (1918−1940 рр.)

1. Установи державної влади та управління

Бюро президії міністра-делегата Буковини, м. Чернівці
Biroul prezidenţial al ministrului-delegat al Bucovinei, Cernăuţi

Ф. 6, 494 од. зб., 1918−1920 рр. Опис. Рум. мова. 

Створене як вищий адміністративний орган 12 листопада 1918 р. на підставі 
тимчасового закону Румунської Національної Ради “Про організацію влади на 
Буковині”. Складалося з 9 секретаріатів: внутрішніх справ, юстиції, фінансів, 
освіти та віровизнань, громадських робіт, торгівлі, промисловості та соціального 
забезпечення, землеробства та державного майна, охорони здоров’я. До функцій 
входило: налагодження соціально-економічного життя та ліквідація установ ко-
лишньої австрійсько-угорської монархії. Ліквідоване згідно декрету-закону від  
4 квітня 1920 р. Ф.  1476. 

Декрети-закони про тимчасову організацію вищої влади на Буковині 
та включення її у політично-адміністративну систему Румунії (1918). 

Постанови міністра-делегата про проведення перепису населення, 
порядок оподаткування, заснування дирекції постачання. 

Рішення Румунської Національної Ради про введення стану облоги та 
перегляд справ політичних ув’язнених (1919). 

Обіжники бюро президії міністра-делегата Буковини про сферу діяль-
ності секретаріатів та префектур. 

Протоколи засідань Румунської Національної Ради Буковини. 
Документи виборів до румунського парламенту. 
Рапорти, інформації та донесення дирекції поліції м. Чернівці про 

суспільно-політичне становище на території Буковини, встановлення нагля-
ду за іноземцями, політичними партіями та організаціями. 

Матеріали про розслідування справ учасників повстання 113-го піхот-
ного полку у м. Чернівці (1919). 

Особові справи службовців державних установ Буковини. 
Листування з прем’єр-міністром, міністрами закордонних справ, 

фінансів, торгівлі, командуванням 8-ої піхотної дивізії, дирекцією поліції 
м. Чернівців, румунською ліквідаційною комісією у м. Відні з питань на-
ціональних меншин, працевлаштування державних службовців та війсь-
ковополонених австрійської армії, видачі дозволів на діяльність торгового 
представництва Української Народної Республіки (1918−1920), купівлю та 
експорт товарів. 
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Інформації, доповідні записки про діяльність бюро президії, політич-
ного настрою населення, передачу Православного релігійного фонду до ві-
дання митрополії Буковини. 

Секретаріат міністерства внутрішніх справ Буковини, м. Чер-
нівці
Secretariatul de Interne al Bucovinei, Cernăuţi

Ф. 12, 11471 од. зб., 1918−1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений як адміністративний орган 12 листопада 1918 р. на підставі тимчасо-
вого закону Румунської Національної Ради “Про організацію влади на Буковині”. 
Підпорядковувався міністерству внутрішніх справ та бюро президіі 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 реорганіза-
ція адміністративних установ Австро-Угорської монархії, управління комунами, 
визнання румунського громадянства, реєстрація актів цивільного стану, догляд 
за діяльністю товариств, політичних партій та організацій. 
Був ліквідований наказом міністерства внутрішніх справ від 20 лютого 1923 р. 
№ 12120. 

Закони та проекти законів про проведення аграрної реформи. 
Накази, декрети-закони та постанови міністерства внутрішніх справ. 

Обіжники Генеральної дирекції поліції та сигуранци про розшук та арешт 
злочинців. 

Вказівки Ради Міністрів Румунії з оцінки майна австрійських держав-
них установ на Буковині. 

Накази 8-ої піхотної дивізії про репатріацію військовополонених з 
Росії та Угорщини, заборону комуністичних зборів та маніфестацій, страй-
ків робітників та службовців Буковини, посилення цензури, введення стану 
облоги у прикордонних зонах. 

Протоколи засідань комісії з проведення адміністративної реформи на 
Буковині. 

Рапорти префектів Буковини та дирекції поліції м. Чернівців про полі-
тичний настрій населення та стан злочинності в повітах, звіти про діяль-
ність префектур. Донесення префектури Кіцманського повіту про захоплен-
ня влади у м. Кіцмані місцевим комітетом “Української Ради” (1918). 

Повідомлення особливого відділу сигуранци про проведення розслі-
дування у зв’язку із повстанням 113-го піхотного полку в м. Чернівці (1919), 
про український національний рух в Галичині. 

Демографічні відомості по повітах із зазначенням назв міст та сіл Бу-
ковини. Справи про визнання румунського громадянства, реєстрацію това-
риств та актів цивільного стану жителів Буковини. 

Листування з міністерством внутрішніх справ, комісією з ліквідації 
австрійських установ на Буковині, дирекцією поліції, командуванням 8-ї пі-
хотної дивізії, префектурами про діяльність секретаріату, погашення боргів 
та облігацій австрійського періоду, про проведення виборів до комунальних 
рад та парламенту, створення жандармських постів, з кадрових питань. 
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Державний міністр у справах Буковини 
Ministrul de stat în treburile Bucovinei

Ф. 1240, 300 од. зб., 1921−1926 рр. Oпис. Рум. мова. 

Для керівництва адміністрацією Буковини відповідно до тимчасового зако-
ну Румунської Національної Ради “Про організацію влади на Буковині” від  
12 листопада 1918 р. були призначені 2 міністри-делегати: один з місцем пере-
бування у м. Чернівці, другий - у м. Бухарест. Згідно декрету-закону від 4 квітня  
1920 р. міністр-делегат Буковини з місцем перебування у м. Чернівці був за-
мінений головою комісії з уніфікації адміністративних установ Буковини. Ко-
ролівським декретом від 2 травня 1920 р. міністр – делегат Буковини з місцем 
перебування у м. Бухаресту був призначений державним міністром (без зазна-
чення “у справах Буковини”, не зважаючи на те, що до його компетенції входило 
керівництво цією провінцією) та членом Центральної комісії з питань уніфікації 
в м. Бухарест. Здійснював координацію діяльності служб закордонних справ і 
генеральної безпеки держави, армії, залізниці, пошти, телеграфу, телефону, мит-
ниці, тобто тих адміністративних структур, які підпорядковувались центральній 
адміністрації Бухареста. Працював до 1932 р. 

Доповіді та доповідні записки державного міністра у справах Буко-
вини прем’єр-міністру, Раді Міністрів, міністрам про результати виборів до 
палати депутатів на Буковині, румунізацію та колонізацію північних районів 
Буковини, реорганізацію гірничого інспекторату, проведення аграрної ре-
форми, охорони пам’ятників солдатів що загинули під час Першої світової 
війни, стан залізниці Буковини, утворення у м. Відні товариств буковинців, 
наради румунсько-австрійської комісії у справах Буковини, ремонт мостів, 
повітових та комунальних шляхів. 

Вказівки адміністративним та церковним органам про святкування 
румунських національних свят. 

Повідомлення міністерства закордонних справ освіти та віровизнань 
про організацію відділу зв’язку з Лігою націй та працевлаштування вчи-
телів, які володіють румунською мовою (1921). 

Рапорти префектів повітів про розпуск комунальних рад, тяжке стано-
вище румунських колоністів, звільнення службовців за незнання румунсь-
кої мови та порушення службової дисципліни, висунення кандидатів до зе-
мельних палат. 

Клопотання жителів Буковини, службовців, установ, банків, това-
риств, церковних парафій, учбових закладів про видачу дозволів на відкрит-
тя торговельних підприємств, наділення земельними ділянками у зв’язку із 
проведенням аграрної реформи, надання матеріальної допомоги на відбудо-
ву міст та господарств Буковини, зруйнованих під час Першої світової вій-
ни, працевлаштування колишніх керівників установ, вчителів, священиків 
румунської національності, і заборону приймання дітей румунської націо-
нальності в українські школи, налагодження роботи залізниці, підвищення 
зарплати. 

Скарги президії Польської Національної Ради та єврейської громади 
м. Чернівці про закриття польських шкіл та обмеження викладання староєв-
рейської мови для учнів єврейської національності (1925). 

Листування з Радою Міністрів, прем’єр-міністром, міністерствами 
освіти та віровизнань, мистецтва, земельних справ та праці, Генеральним 
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директоратом освіти, Генеральною дирекцією віровизнань, примарією  
м. Вижниці про тяжке матеріальне становище вчителів Буковини, регулю-
вання пенсій службовцям, заборону видачі паспортів для еміграції до Спо-
лучених Штатів Америки жителям Буковини української національності 
(1922−1924), порядок ведення метричних книг, необхідність відкриття в 
м. Чернівці консерваторії, повернення банку “Марморош Банк” грошової 
позики, отриманої для забезпечення населення Буковини зерном, порядок 
наділення земельними ділянками церковних служителів, надання стипендії 
буковинським студентам, звільнення вчителів від відвідування курсів ру-
мунської мови (1921−1922), незадоволення населення у зв’язку із проектом 
об’єднання Вижницького повіту з Радівецьким. 

Список вчителів українських шкіл Буковини (1921). 

Генеральний окружний адміністративний інспекторат Буко-
вини, м. Чернівці
Inspectoratul General administrativ regional, Cernăuţi

Ф. 14, 710 од. зб., 1920−1936 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Здійснював керівництво і контроль за діяльністю всіх адміністративних установ 
краю, політичних партій, економічних структур, проведенням виборів до кому-
нальних рад, визнанням румунського громадянства, видачею дозволів на відкрит-
тя промислових і торговельних підприємств, закордонних паспортів, культурним 
життям краю. Ліквідований рішенням міністерства внутрішніх справ в 1934 р. 

Постанови міністерства внутрішніх справ, генерального адміністра-
тивного інспекторату, примарії м. Чернівці, префектури Радівецького пові-
ту про порядок перевірки фінансових звітів префектур, затвердження бюд-
жетів примарій, адміністративний поділ Радівецького повіту, максимальні 
ціни на продукти харчування, боротьбу із захворюванням жителів на сказ 
(1932−1933). 

Директивні вказівки міністерств внутрішніх справ, громадських робіт, 
фінансів, землеробства про адміністративний поділ комун, компетенцію ад-
міністративних інспекторатів, облік, прописку та порядок видачі населенню 
краю паспортів, сплату сільгоспподатків, організацію комунальної охорони, 
порядок користування автотранспортом, встановлення максимальних цін на 
борошно та хлібопродукти, створення релігійних громад і проведення бого-
служінь, збір зерна у населення для потреб держави, порядок репатріації ру-
мунів із Радянського Союзу, проведення аукціонів, обстеження курортів, за-
ходи боротьби з епізоотіями. Протоколи перевірок діяльності комунальних 
рад, примарій, засідань комунальних рад комун та примарій міст Буковини. 

Звіти про економічний, фінансовий стан комун Буковини (1933). 
Доповідні записки міністерству внутрішніх справ за підсумками пе-

ревірок діяльності примарій міст Буковини. 
Інформаційні бюлетені інспекторату поліції м. Чернівців про суспіль-

но-політичне становище в повітах Буковини. 
Відомості префектур за підсумками виборів у парламент. 
Рапорти префектів про адміністративний і економічний стан волос-

тей. Списки комун Чернівецького і Сторожинецького повітів (1932), благо-
дійних товариств і фондів (1931). 
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Карта адміністративного поділу Румунії (1927). 
Листування з міністерствами: внутрішніх справ, праці, землеробства, 

префектурами повітів, примаріями комун про проведення виборів до кому-
нальних рад і парламенту, встановлення румунського громадянства, ство-
рення спілки власників автомобілів. 

Другий міністерський Директорат Буковини, м. Чернівці
Directoratul ministerial II pentru Bucovina, Cernăuţi

Ф. 13, 1123 од. зб., 1929−1931 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений як вищий адміністративний орган Буковини 1930 р. Підпорядкову-
вався міністерству внутрішніх справ Румунії. Керував політичним, економіч-
ним, культурним життям краю. Проводив вибори до рад комун, реєстрацію актів 
цивільного стану, визнання румунського громадянства. 
Був ліквідований 1931 р. Його функції перейшли до компетенції Генерального 
адміністративного інепекторату м. Чернівці. 

Постанови Директорату про зміну адміністративно-територіального 
поділу Буковини. Обіжники міністерства внутрішніх справ про порядок 
проведення перепису населення (1930), застосовування на Буковині закону 
Румунії “Про реєстрацію актів цивільного стану”, функції та компетенцію 
Чернівецького міністерського директорату. Директивні вказівки Директора-
ту головам повітових представництв про порядок створення примарій місь-
ких комун. 

Рапорти окружного інспекторату поліції про діяльність політичних 
організацій, склад обраних рад комун. 

Рішення адміністративного суду м. Чернівці за протестами вибор-
ців проти порушень виборчого законодавства під час виборів до рад комун 
(1931). 

Звіти про діяльність префектури повітів Буковини. 
Листування з міністерством внутрішніх справ, регіональним інспек-

торатом поліції, дирекцією поліції, сигуранцою, адміністрацією Чернівець-
кого повіту, дирекцією шосейних доріг і мостів про будівництво залізничної 
колії Вижниця-Кути, водолікувальної установи, електростанції, шосейних 
доріг, видачу закордонних паспортів, відмову від румунського громадянс-
тва, порядок використання пасовиськ у комунах. 

Королівський намісник округу Сучава у м. Чернівці
Rezidentul regal al Ţinutului Suceava, Cernăuţi

Ф. 26, 2444 од. зб., 1938−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Призначений королем Румунії відповідно до адміністративного закону від  
14 серпня 1938 р. Був представником уряду та головою Окружної ради, мав осо-
бистого 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 туристични-
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ми бюро, радіостанціями, кінотеатрами, вирішення кадрових та фінансових пи-
тань, 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 цивільного стану жителів 
краю. Припинив свою діяльність 1940 р. у зв’язку із тим, що північна частина 
Буковини увійшла до складу УРСР. 

Закон “Про поширення на Буковині законодавства Старого Королівс-
тва (Румунії) та установлення адміністрації королівського намісника” 
(1938). Доповіді королівського намісника, адміністративних інспекторатів 
повітових префектур і преторів про діяльність у галузі сільського госпо-
дарства, комунального будівництва, транспорту. 

Звіти про діяльність намісництва у галузі промисловості, сільського 
господарства, лісництва, освіти. 

Доповідні записки відділів та установ намісництва про розподіл їх 
функцій, структуру, дату заснування, фінансову діяльність, результати пе-
ревірки діяльності претур і префектур повітів. 

Справи про визначення румунського громадянства, видачу дозволів 
на носіння зброї, експлуатацію лісових і земельних ділянок. 

Списки цивільних і військових установ краю. 
Виправдні документи про витрати коштів. 
Листування з міністерством національної економіки, префектурами 

повітів, квестурою поліції м. Чернівці про підпорядкування економічних 
структур Промисловій та Торговій палаті м. Чернівці, порядок складання 
звітів, скликання сільськогосподарських повітових комітетів для складання 
програм робіт та кошторисів з витрат на ремонт службових приміщень, лі-
карень, шкіл, пожежних команд. 

Центральне бюро Буковини з питань виборів до румунського 
парламенту, м. Чернівці
Biuroul electoral central Cernăuţi

Ф. 9, 275 од. зб., 1919−1940 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Створене на підставі королівського декрету-закону від 16 листопада 1918 р. “Про 
вибори депутатів і сенаторів”. До функцій входило: створення виборчих секцій 
і дільниць, оголошення і опублікування результатів виборів, прийом і розгляд 
скарг про порушення виборчого законодавства, розповсюдження виборчих бю-
летенів по дільницях, прийом декларацій кандидатів. 
Припинило своє існування 1940 р. у зв’язку із тим, що Північна Буковина увійш-
ла до складу УРСР. 

Рішення міністерства внутрішніх справ про створення виборчих ок-
ругів (1920). Циркуляри про порядок висунення кандидатів у депутати і се-
натори та порядок підготовки виборів до румунського парламенту. 

Повідомлення повітових виборчих комісій про призначення членів 
комісій (1930−1939). 

Акти про результати виборів до румунського парламенту (1920− 
1939). 

Заяви жителів м. Чернівців про занесення до списків виборців 
(1920). 
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Звіти про витрату коштів. 
Списки виборців. 

Генеральна дирекція віровизнань, м. Чернівці
Direcţia generală a cultelor, Cernăuţi

Ф. 319, 1709 од. зб., 1918−1923 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Створена 12 листопада 1918 р. згідно тимчасового закону Румунської Націо-
нальної Ради “Про організацію влади на Буковині”, як секретаріат управління 
віровизнань. У 1920 р. відбулась реорганізація секретаріату у Генеральну дирек-
цію віровизнань м. Чернівці на чолі з директором. Здійснювала контроль та інс-
пекцію культових установ з питань суворого дотримання законів та регламентів 
країни, перевірку участі культових установ в навчально-виховному і політично-
му житті міста і краю, виявлення недоліків у їх діяльності та надання допомоги 
з їх ліквідації. 

Обіжники про перейменування Буковинської крайової управи у ад-
міністрацію Буковини та проголошення дати введення румунських військ 
на територію Буковини (11 листопада 1918 р.) днем національного свята, 
проведення заходів щодо боротьби з діяльністю секти адвентистів на Буко-
вині (1924), введення румунської мови, порядок прийому іспитів з румунсь-
кої мови в українських священиків. 

Інформаційні повідомлення командування армійського корпусу про 
націоналістичну діяльність української інтелігенції у повітах. 

Матеріали з нагляду за діяльністю Товариства румунської культури 
та літератури м. Чернівців (1915−1919), про контроль за витратами коштів 
церковними парафіями, виділення коштів на ремонт та відновлення церков, 
культових споруд, зруйнованих під час Першої світової війни, проведення 
церковних Соборів Буковини (1921−1923), будівництво нових церков та па-
рафіяльних будинків. 

Справи про нагляд за адміністративно-господарською діяльністю па-
рафій Буковини, призначення на посади та заміщення вакансій, оформлення 
на пенсію, виплату заробітної плати, субсидій священикам, церковним слу-
жителям, співакам та членам їх сімей, оренду, ремонт, будівництво церков у 
комунах Буковини, реорганізацію вищої індустріальної школи м. Чернівці і 
введення в ній румунської мови викладання (1920−1921), порядок продажу 
земельних ділянок, які належали Православному релігійному фонду Буко-
вини під забудову, порядок складання бюджету церковного фонду Буковини. 

Листування з консисторією Буковинської митрополії про внесення та 
затвердження змін до законів 1867 р. та 1874 р., свободу віровизнання, реор-
ганізацію адміністрації дирекції віросповідань та внесення змін до бюджетів 
православного релігійного фонду Буковини, активізацію діяльності секти 
адвентистів, порушення права власності церковних парафій на земельні ді-
лянки (1923), порядок виплати пенсій іноземним громадянам, фінансування 
адміністративних і господарських витрат резиденції митрополита (1920), 
сплату податків церковними парафіями, священиками та церковною обслу-
гою (1908−1924), виплату Товариству румунських жінок Буковини грошо-
вої суми за ремонт церковних риз для священиків кафедрального собору  
м. Чернівці, придбання одягу та взуття для учнів богословської семінарії  
м. Чернівці (1918−1923). 
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Комісія з питань ліквідації австрійських установ на Буко-
вині
Comisiunea de lichidare a administraţiei din Bucovina

Ф. 23, 25 од. зб., 1919−1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена згідно декрету-закону від 23 червня 1919 р. Діяла відповідно до рег-
ламенту від 15 листопада 1919 р. і підпорядковувалась міністерству юстиції. До 
функцій входило: контроль та нагляд за обліком майна та ліквідацією австрій-
ських установ, зняття режиму секвестру. Була консультативним органом із вирі-
шення спірних майнових питань. 
Припинила свою діяльність 1923 р. у зв‘язку із завершенням роботи. 

Вказівка комісії про дотримання державними службовцями режиму 
роботи. 

Скарги жителів комун на примарів із звинуваченнями у зловживанні 
службовим становищем. 

Прохання жителів Буковини про додаткову реєстрацію дати народ-
ження. 

Справи про розпуск комунальних рад, призначення пенсій, видачу 
дозволу на відкриття кінотеатру. 

Комісія з питань уніфікації австрійських адміністративних 
установ на Буковині, м. Чернівці
Comisiunea de unificare a instituţiilor administrative din Bucovina, 
Cernăuţi

Ф. 24, 178 од. зб., 1920−1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена замість бюро президії міністра-делегата Буковини декретом-законом 
від 4 квітня 1920 р. для ліквідації тимчасових установ на Буковині і створення 
адміністративних органів за зразком Старого Королівства (Румунії). До складу 
входили 7 генеральних секретарів і 7 урядових делегатів. Підпорядковувалась 
Центральній комісії з питань уніфікації в м. Бухаресті. Крім своїх основних фун-
кції займалась і питаннями, які раніше входили до компетенції бюро президії 
міністра-делегата Буковини. Ліквідована 1925 р. у зв‘язку із завершенням роботи. 

Рішення Ради Міністрів і міністерства внутрішніх справ про компе-
тенцію голови комісії з питань уніфікації та внесення змін і доповнень в по-
ложення про діяльність комісії. Вказівка Ради Міністрів про повноваження 
генеральних секретарів на Буковині. 

Протоколи засідань. 
Рапорти секретарів про проведену роботу з уніфікації адміністратив-

них органів. 
Прохання приватних осіб і державних службовців про видачу доз-

волів на відкриття торгових підприємств, право займатись лікарською прак-
тикою, надання матеріальної допомоги, призначення пенсій. 

Особові справи службовців державних установ. 
Відомості про видачу заробітної плати службовцям комісії, секре-

таріатів і директоратів Буковини. 
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Листування з міністерствами закордонних та внутрішніх справ, фі-
нансів, торгівлі і промисловості, секретаріатами і директоратами Букови-
ни, дирекцією православного релігійного фонду Буковини, примарією м. 
Чернівці, особливим відділом сигуранци про відкриття австрійського кон-
сульства в м. Чернівцях, призначення чехословацького консула на Буковині, 
діяльність бюро еміграції, проведення з’їзду православної церкви Буковини, 
обговорення проекту закону “Про адміністративну реформу”, призначення 
пенсій службовцям. 

Чернівецьке управління вищого комісаріату Ради Міністрів 
Румунії у справах Бессарабії та Буковини 
Comisariatul superior al guvernului în Basarabia şi Bucovina 

Ф. 465, 7 од. зб., 1927−1928 рр. Опис. Рум. мова. 

Рапорти коменданта 8-ої дивізії про протест членів соціал-демокра-
тичної партії проти арешту осіб, які розповсюджували газету “Боротьба”. 

Доповідні записки префектів про економічний, політичний та сані-
тарний стан повітів. 

Заяви про надання матеріальної допомоги колоністам Північної Бу-
ковини. Листування з міністерствами внутрішніх справ, державного майна, 
примарією м. Вижниця та іншими установами про зняття стану облоги, на-
дання кредитів колоністам, компенсацію збитків, завданих жителям Букови-
ни під час Першої світової війни. 

Списки колоністів. 

Бюро інформації та преси бюро президії міністра-делегата Бу-
ковини, м. Чернівці
Biroul evidenţei şi presei al biroului prezidenţial al ministrului - 
delegat pentru Bucovina, Cernăuţi

Ф. 1241, 49 од. зб., 1919−1920 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване на початку лютого 1919 р. на підставі розпорядження міністерства 
внутрішніх справ, згідно вимог закону “Про цензуру преси та кореспонденції” 
від 6 вересня 1918 р. Підпорядковувалось бюро президії міністра-делегата, а з 
3 квітня 1920 р. – Секретаріату внутрішніх справ Буковини. Складалось з двох 
відділів: інформації та преси. Відділ інформації займався збором інформації від 
органів сигуранци та адміністративних установ для узгодження заходів у запобі-
ганні дій, спрямованих проти безпеки держави. Відділ преси займався цензурою 
друкованих матеріалів та особистої кореспонденції, яка прибувала та відправля-
лась за кордон. У січні 1922 р. секретаріат був ліквідований, а обов’язки бюро 
перейшли до слідчого відділу Чернівецького повітового трибуналу. 

Рапорти префектур, інформаційні повідомлення особового відділу 
сигуранци м. Чернівців про політичний настрій населення, суспільно-полі-
тичне становище в комунах, пересування частин Дієвої армії УНР у Галичи-
ну, репатріації військовополонених з Росії, зміст статей закордонних газет. 

Копії статей, рішень, об’яв, надрукованих в офіційному віснику та в 
місцевих газетах. Повідомлення командування 8-ої дивізії, секретаріатів та 
префектур для опублікування в місцевій пресі. 
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Журнал реєстрації вхідної кореспонденції. 
Листування з міністерством внутрішніх справ, командуванням 8-ої 

дивізії, дирекцією поліції про організацію бюро інформації та преси, дру-
кування офіційного вісника Буковини, заборону розповсюдження деяких 
закордонних газет, припинення друку газет. 

Окружне статистичне управління Буковини
Serviciul regional de statistică din Bucovina

Ф. 37, 65 од. зб., 1919−1924, 1929−1930, 1938 р., 1941−1943 рр. Опис. 
Рум. мова. 

Засноване згідно закону “Про створення окружних управлінь статистики в 
містах Клужі, Кишиневі та Чернівці” від 7 квітня 1920 р. Підпорядковувалось 
Генеральній дирекції статистики в м. Бухаресті. Складалося з 3-х відділів: 
Радівецький (Радівецький, Сіретський, Сторожинецький повіти), Сучавський 
(Гурагуморський, Кимпулунгський, Сучавський повіти) та Чернівецький (Ваш-
ківецький, Вижницький, Заставнівський, Кіцманський, Чернівецький повіти). До 
функцій входило: збір, систематизація, опрацьовування та публікація статистич-
них відомостей про економіку, сільське господарство, культуру, народонаселення 
краю. Видавало етнографічні карти, демографічні діаграми. Припинило діяльність 
1940 р. Відновило діяльність під час Другої світової війни 1941 р. і остаточно при-
пинило – 1944 р., коли Північна Буковина була звільнена від окупантів. 

Інструкція статистичного управління про організацію роботи стати-
стичних відділів у повітах Буковини. 

Статистичні відомості та бюлетені про діяльність змішаних судів, де-
мографічні дані та рух населення, наявність бібліотек, підприємств, засіяні 
земельні площі, епізоотії. 

Рапорти відділу земельних справ. 
Звіти про адміністративно-господарську діяльність управління ста-

тистики. 
Листування з міністерством землеробства, Дирекцією статистичного 

управління в м. Бухаресті, шкільною радою Буковини, статистичним відді-
лом префектури м. Сучави, примаріями та префектурами повітів, про ад-
міністративно-фінансову діяльність статистичного управління Буковини, 
статистичного відділу м. Сучави, статистичних відділів повітів. 

Журнали контролю складання статистичних бюлетенів про внутріш-
ню міграцію населення на території діяльності статистичного управління. 

Діаграми стану освіти, громадських робіт, сільського і лісового госпо-
дарства (1942), осіннього посіву (1939−1941), демографії (1939). 

Графіки народження та смертності населення Румунії (1922−1941), 
місць проживання євреїв на території Буковини (1943), національного скла-
ду населення в м. Чернівцях (1940, 1941−1943). 

Списки населення Буковини за національним складом, земельних 
власників, підприємств Буковини. 

Етнографічні карти Румунії (за підсумками перепису населення 
1930). 
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Префектура Дорохойського повіту
Prefectura judeţului Dorohoі

Ф. 32, 487 од. зб., 1836−1939 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Створена як адміністративний виконавчий орган повіту згідно вимог зводу за-
конів Молдови “Органічний регламент” 1832 р., який передбачав адмініструван-
ня країни через префектури. Підпорядковувалась міністерству внутрішніх справ 
Молдови (з 1859 р. – Румунії). Складалась з повітової ради, повітового пред-
ставництва та префекта. Здійснювала керівництво політичним і господарським 
життям повіту, нагляд за громадським порядком та лояльністю населення, діяль-
ністю громадських організацій, контролювала роботу всіх адміністративних ус-
танов. Продовжувала свою діяльність у складі адміністративної системи Румунії 
і після 28 червня 1940 р., коли Герцаївська волость Дорохойського повіту увійш-
ла до складу УРСР. В архіві зберігаються тільки ті документи префектури, які 
стосуються Герцаївської волості. 

Накази міністерства внутрішніх справ про надання відомостей щодо 
кількості війська, яке необхідне для придушення селянського повстання 
(1907). 

Протоколи засідань комісій префектури і комунальних рад примарії 
повіту (1893−1912), допитів учасників селянського повстання (1907). 

Рапорти примарії про хід селянського повстання (1907), поліції міст 
Герца та Михайлень про стан злочинності (1903−1912). 

Звіти примарій про діяльність шкіл, церков, промислових підпри-
ємств, проведення будівельних робіт (1865−1914). 

Обіжники та повідомлення міністерства внутрішніх справ про по-
рядок придушення селянського повстання, розшуку повстанців-моряків 
броненосця “Потьомкін” (1907−1909), догляд за діяльністю префектурних 
об’єднань та політичних партій (1910), запровадження телеграфу в м. Герца 
(1865),

Статистичні демографічні відомості про рух населення в повіті 
(1836−1862), перепису населення Герцаївської волості (1894). 

Акти перевірок діяльності примарії повіту (1893−1913). 
Списки власників торговельних підприємств, комерсантів м. Герца 

(1912), юнаків, що підлягають рекрутському набору (1865), наявність та 
розташування кам’яних кар’єрів. 

Листування з міністерствами: внутрішніх справ, іноземних справ, 
фінансів, земельних відносин, торгівлі, освіти та віровизнань про порядок 
складання бюджетів примарій, наділення населення земельними ділянками, 
будівництво шкіл і культових споруд, демаркацію австрійсько-румунського 
кордону, проведення виборів до комунальних рад, введення нового статуту 
будівництва вулиць та громадських споруд, стан охорони кордону, кількість 
іноземців, які мешкають в повіті, розшук учасників повстання на броненосці 
“Потьомкін” (1863−1913), з примаріями, субпрефектурами, повітовим тех-
нічним відділом з питань проведення виборів, будівництва, сільського гос-
подарства, освіти, стягнення податків, фінансової діяльності (1861−1914). 

Бюджети примарій повіту (1875−1913). 
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Префектура Вижницького повіту
Prefectura judeţului Vijniţa

Ф. 17, 10 од. зб., 1918−1926 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена як вищий адміністративний орган повіту 12 листопада 1918 р. на під-
ставі тимчасового закону Румунської Національної Ради “Про організацію влади 
на Буковині”, замість австрійських повітових управ. Підпорядковувалась Сек-
ретаріату внутрішніх справ (1918−1923) та Генеральному директорату внутріш-
ніх справ Буковини (1923−1925). Здійснювала керівництво політичним і госпо-
дарським життям повіту, нагляд за громадським порядком у повіті, благодійними 
установами, соціальним забезпеченням населення. Після об‘єднання з префек-
турою Сторожинецького повіту 1 січня 1926 р. припинила свою діяльність на 
підставі закону “Про уніфікацію установ Румунії”. 

Листування з примаріями повіту про діяльність українських націо-
налістичних товариств у комунах, осіб, які ухилялись від військової служби 
в румунській армії, позбавлення деяких жителів комун румунського грома-
дянства, розгляд службових порушень примарями комун (1918−1925). 

Повідомлення церковних парафій про наявність солдатських могил 
(1919). Списки товариств у містах і селах повіту (1918−1922), інвалідів і 
вдів першої Світової війни (1919). 

Префектура Заставнівського повіту
Prefectura judeţului Zastavna

Ф. 18, 2085 од. зб., 1919−1925 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена як вищій адміністративний орган повіту 12 листопада 1918 р. на під-
ставі тимчасового закону Румунської Національної Ради “Про організацію влади 
на Буковині”, замість австрійських повітових управ. Підпорядковувалась Сек-
ретаріату внутрішніх справ (1918−1923) та Генеральному директорату внутріш-
ніх справ Буковини (1923−1925). Здійснювала керівництво політичним і госпо-
дарським життям повіту, нагляд за громадським порядком у повіті та соціальним 
забезпеченням населення, благодійними установами, веденням боротьби з на-
ціоналістичним і комуністичним рухом. Після об‘єднання з префектурою Чер-
нівецького повіту 1 січня 1926 р. припинила свою діяльність на підставі закону 
“Про уніфікацію установ Румунії”. 

Рішення міністерства внутрішніх справ про створення Генерального 
субдиректорату сигуранци на Буковині (1920). 

Директивні вказівки міністерств внутрішніх справ та фінансів про 
заміну австрійських печаток румунськими, нагляд за комуністичними ор-
ганізаціями повіту, проведення виборів до комунальних рад, заборону про-
дажу земельних ділянок іноземним громадянам, боротьбу із спекуляцією 
валютою, порядок видачі закордонних паспортів, стягнення прямих подат-
ків (1919−1923). 

Накази міністерства внутрішніх справ про торгівлю в прикордонній 
зоні, розшук карних злочинців. 

Розпорядження Секретаріату внутрішніх справ про притягнення до 
відповідальності осіб, які займались комуністичною агітацією (1919). 
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Циркуляри Військового командування, Генерального штабу армії про 
введення стану облоги на території повіту, порядок реквізиції транспортних 
засобів для армії (1919−1920). 

Статистичні відомості про національний склад населення повіту 
(1922−1924), міграцію населення на території повіту (1923), кількість шо-
сейних доріг у повіті (1924). 

Листування з секретаріатом землеробства, примаріями, жандармськи-
ми постами про встановлення нагляду за іноземними підданими (1921−1922), 
розшук допризовників, які ухилялись від призову в армію (1919), відкриття 
тваринних ринків у комунах (1919−1924). 

Справи про надання румунського громадянства, видачу закордонних 
паспортів, видачу дозволів на відкриття майстерень, малих підприємств ек-
сплуатацію піщаних кар’єрів, бакалійних магазинів (1920−1925). 

Префектура Кіцманського повіту
Prefectura judeţului Chiţmani

Ф. 16, 665 од. зб., 1919−1925 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена як вищий адміністративний орган повіту 12 листопада 1918 р. на під-
ставі тимчасового закону Румунської Національної Ради “Про організацію влади 
на Буковині”, замість австрійських повітових управ. Була підпорядкована Секре-
таріату внутрішніх справ (1918−1923) та Генеральному директорату внутрішніх 
справ Буковини (1923−1925). Складалась з повітової ради, повітового представ-
ництва та префекта. Здійснювала керівництво політичним і господарським жит-
тям, нагляд за громадським порядком, контролювала роботу адміністративних 
установ (примарій та претур) повіту. 
Припинила свою діяльність 1925 р. після об‘єднання з префектурою Чернівець-
кого повіту на підставі закону “Про адміністративну уніфікацію установ Ру-
мунії”. 

Вказівки та обіжники префектури. 
Відомості про проведення виборів до румунського парламенту та ко-

мунальних рад, матеріальні збитки жителів повіту під час Першої світової 
війни. 

Справи про визначення румунського громадянства, видачу закордон-
них паспортів, дозволів на будівництво та відкриття промислових підпри-
ємств, реєстрацію актів цивільного стану жителів повіту, ліквідацію ук-
раїнських товариств. 

Бюджети та фінансові звіти примарій комун повіту. 
Списки українських шкіл, службовців адміністративних установ, то-

вариств у комунах, власників промислових підприємств та громадян іно-
земних держав. 

Префектура Сторожинецького повіту
Prefectura judeţului Storojineţ

Ф. 20, 422 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–6. Рум. мова. 

Створена як вищий адміністративний орган повіту 12 листопада 1918 р. на під-
ставі тимчасового закону Румунської Національної Ради “Про організацію влади 
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на Буковині” замість австрійських повітових управ. Була підпорядкована Секре-
таріату внутрішніх справ (1918−1923) та Генеральному директорату внутрішніх 
справ Буковини (1923−1925), міністерству внутрішніх справ Румунії (1925−1929), 
II-му міністерському директорату (1929−1931), Генеральному окружному ад-
міністративному інспекторату Буковини (1932−1934), міністерству внутрішніх 
справ Румунії (1935−1938), королівському наміснику округу Сучава (1938−1940) 
та Губернаторству провінції Буковина (1941−1944). Здійснювала керівництво 
політичним і господарським життям, нагляд за громадським порядком, контро-
лювала роботу адміністративних установ (примарій та претур) повіту. Припини-
ла свою діяльність 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Під 
час Другої світової війни відновила свою діяльність і остаточно припинила її у 
березні 1944 р. після звільнення Північної Буковини. 

Постанови Губернаторства Буковини, директорату праці та соціаль-
ного забезпечення, префектур про порядок утримання і використання на 
примусових роботах військовополонених, ремонт мостів, створення пові-
тового відділу постачання, встановлення контролю за цінами на продукти 
харчування, регламентні роботи магазинів. 

Директивні вказівки міністерства внутрішніх справ та префектур 
повітів про порядок продовження дії військових квитків, звільнення від мо-
білізації в армію державних службовців, інвалідів Першої світової війни, 
вдів і сиріт від податків. 

Накази міністерства оборони, губернаторства Буковини, військового 
коменданта та префектури повіту про створення військових зон та укріп-
лення державних кордонів Румунії, смертну кару за вороже відношення до 
румунської держави, розкрадання майна з покинутих будинків, мобілізацію 
населення на примусові роботи (1941−1944). 

Обіжники префектури повіту про порядок реєстрації безробітних 
(1937), забезпечення населення продуктами харчування, реквізицію транс-
портних засобів для потреб румунської армії (1942−1944). 

Інструкції міністерства внутрішніх справ, префектури Сторожинець-
кого повіту, Генерального штабу армії, командуючого штабом протиповітря-
ної оборони з організації протиповітряної оборони (1942), примусових робіт 
з благоустрою комун (1938−1939), проведення мобілізації в повіті, перевір-
ки етнічного походження допризовників, реквізиції транспортних засобів у 
населення під час проведення військових маневрів. 

Протоколи засідань ради співробітництва префектури повіту (1933− 
1938), тимчасової комісії повітової ради (1929). 

Звіти про діяльність префектури і претур повіту (1921−1939), фінан-
сові звіти про використання коштів на потреби підрозділів префектури, ре-
монтні роботи, придбання продуктів харчування для населення, палива для 
шкіл та інтернатів (1921−1939, 1942−1943). 

Листування з Губернаторством Буковини, Директоратом національної 
економіки, примаріями про забезпечення армії та населення зерном, ство-
рення протиповітряної оборони, надання матеріальної допомоги інвалідам 
Другої світової війни, сім’ям загиблих на війні, сиротам (1941−1943). 
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Префектура Хотинського повіту
Prefectura judeţului Hotin

Ф. 19, 2667 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена на підставі рішення “Сфатул Церій” (“Крайової Ради”) про об’єднання 
Бессарабії з Румунським Королівством від 10 квітня 1918 р. 
Підпорядковувалась міністерству внутрішніх справ (1918–1938), королівсько-
му наміснику повіту Сучава (1938−1940) та Губернаторству провінції Букови-
на (1941−1944). Здійснювала керівництво і контроль за адміністративно-госпо-
дарським життям, фінансовим становищем, громадськими роботами, релігійними 
громадами, освітою, санітарним станом та соціальним забезпеченням. Припини-
ла свою діяльність у червні 1940 р., коли Хотинський повіт увійшов до складу 
УРСР. 1941 р. під час Другої світової війни відновила діяльність і остаточно при-
пинила 1944 р. після звільнення Бессарабії. 

Директивні вказівки міністерства внутрішніх справ про використан-
ня коштів на організацію і проведення виборів до румунського парла-
менту (1937), порядок забезпечення населення борошном, олією, цукром 
(1942−1943). 

Обіжники міністерства внутрішніх справ про заборону в’їзду до Ру-
мунії учасникам комуністичного руху (1923), формування загонів проти-
повітряної оборони в повіті (1941−1942). 

Інструкції ради міністрів, міністерства внутрішніх справ про створен-
ня і діяльність сільських комітетів незалежної селянської партії (1923), по-
силення протиповітряної оборони, надання матеріальної допомоги інвалі-
дам, вдовам і сиротам (1943−1944). 

Постанови, накази, рішення міністерств: національної економіки, 
внутрішніх справ, Губернаторства Буковини, префектури Хотинського пові-
ту про адміністративний поділ Хотинського повіту (1937), діяльність пре-
фектури повіту за 1941−1942 рр., вербування до німецької армії румунських 
громадян німецького походження (1942), конфіскацію надлишків зерна у 
населення, встановлення цін на промислові та продовольчі товари, норми 
видачі продуктів військовополоненим (1943−1944). 

Протоколи засідань ради співробітництва префектури (1942−1943). 
План розміщення біженців із-за Дністра у Хотинському повіті (1943). 
Звіти та статистичні відомості про чисельність і національний склад 

населення, кількість промислових і торгових підприємств, засіяних орних 
земель, релігійних сект, стан сільського господарства (1941−1943). 

Фінансові звіти примарій (1924−1939). 
Листування з міністерствами: внутрішніх справ, освіти та віровизнань, 

Губернаторством Буковини, органами поліції, інспекторатом адміністратив-
них справ і претурами про зміну адміністративного поділу повіту (1943), 
видачу закордонних паспортів, визнання румунського громадянства, виді-
лення коштів на будівництво і ремонт шкіл, стан і діяльність ремісничих 
шкіл, мобілізацію євреїв на примусові роботи, формування загонів проти-
повітряної оборони, реквізицію у населення транспортних засобів для пот-
реб румунської армії, порядок перевезення і продажу зерна. 



147

Префектура Чернівецького повіту
Prefectura judeţului Cernăuţi

Ф. 15, 31278 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–5. Рум. 
мова. 

Створена як вищий адміністративний орган повіту 12 листопада 1918 р. на 
підставі тимчасового закону Румунської Національної Ради “Про організацію 
влади на Буковині” замість австрійських повітових управ. Підпорядковувалась 
Секретаріату внутрішніх справ Буковини (1918−1923), Генеральному директо-
рату внутрішніх справ Буковини (1923−1925), міністерству внутрішніх справ 
(1925−1929, 1934−1938), Генеральному окружному адміністративному інспекто-
рату Буковини (1931−1934), королівському наміснику округу Сучава (1938−1940) 
та Губернаторству провінції Буковина (1941−1944). 
Складалась з повітової ради, повітового представництва та префекта. Здійснюва-
ла керівництво політичним і господарським життям повіту, контролювала роботу 
адміністративних установ (примарій та претур), вела нагляд за громадським по-
рядком. Припинила свою діяльність 1944 р. 

Вказівки та циркуляри міністерств: внутрішніх справ, охорони 
здоров’я, ІІ міністерського директорату з питань компетенції префектур 
(1919−1940). 

Протоколи засідань комісій префектури і комунальних рад примарій 
повіту (1919−1940).  

Листування з міністерством внутрішніх справ і квестурою поліції  
м. Чернівців про реєстрацію товариств та профспілок (1918−1940). 

Огляди діяльності адміністративних і політичних органів повіту 
(1941−1944). 

Інформаційні бюлетені квестури поліції м. Чернівців про стан зло-
чинності у повіті (1934−1939).  

Справи про визнання румунського громадянства, видачу закордонних 
паспортів і дозволів на будівництво та відкриття промислових підприємств, 
реєстрацію товариств та актів цивільного стану жителів повіту. 

Статистичні таблиці епідемічних захворювань (1919−1940). 
Історико-географічні нариси повіту (1919−1940).  
Карти повіту, креслення шкіл та промислових підприємств. 
Відомості видачі заробітної плати службовцям префектури. 
Списки службовців адміністративних установ повіту (1941−1944). 

Претури волостей
14 фондів, 6457 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи. Рум. мова. 

Вищі адміністративні органи у волості. Були створені 1918 р. Претури, які входи-
ли до складу Бессарабської губернії (Кельменецька, Новоселицька, Сокирянсь-
ка та Хотинська) створені у квітні 1918 р., а Буковини (Вижницька, Ватра Дор-
нянська, Вашківецька, Заставнівська, Путильська, Садгірська, Сторожинецька та 
Чернівецька) – у листопаді 1918 р. Претура Герцаївської волості була створена у 
1908 р. згідно закону “Про організацію сільських комун і адміністрації волостей” 
від 29 квітня 1908 р. Підпорядковувались повітовим префектурам. З 1929 р. до 
складу входили: прим-претори (закон від 29 липня 1929 р. ), які очолювали пре-
тури, та один або два претора. Представляли у волості державну владу, виконува-
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ли рішення повітової ради, очолювали поліцію, виконували деякі судові функції, 
відповідали за громадський порядок, керували господарським життям волості та 
контролювали діяльність комун. Ліквідовані 1944 р. 

Накази, обіжники та вказівки міністерств, Губернаторства Буковини, 
директорату адміністративних справ, префектур та претур з питань компе-
тенції претур. 

Протоколи інспекційних перевірок діяльності примарій, засідань ко-
місій претур і комун волостей про продаж майна євреїв, які були вислані в 
табори. Рапорти установ поліції та жандармерії. 

Рішення претур та директорату адміністративних справ з особового 
складу та затвердження бюджетів. 

Статистичні звіти примарій про кількість та національний склад на-
селення, площі орних земель, пасовищ, худоби, сільськогосподарських ма-
шин. Справи про визнання румунського громадянства, видачу дозволів на 
зберігання зброї, будівництво та відкриття промислових, торговельних при-
ватних підприємств, реєстрацію актів цивільного стану жителів волостей, 
залучення населення до примусових робіт. 

Звіти про діяльність претур і примарій. 
Історичні нариси сіл та претур волостей. 
Відомості примарій про кількість населених пунктів, шкіл, церков, іс-

торичних пам’ятників, землевласників, службовців, пенсіонерів, інвалідів, 
сиріт, видачі заробітної плати службовцям претур. 

Листування з префектурами, примаріями та Губернаторством Буко-
вини про надання матеріальної допомоги інвалідам, вдовам, сиротам вій-
ни, сім’ям мобілізованих в армію, будівництво та ремонт споруд, мостів та 
доріг. 

Карти і схематичні плани сіл волостей. 
Особові справи та облікові картки службовців державних установ во-

лостей. 

Претура Ватра-Дорнянської волості 
Pretura plăsii Vatra-Dornei

Ф. 691, 1 од. зб., 1920−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Претура Вашківецької волості
Pretura plăsii Vaşcăuţi

Ф. 690, 1332 од. зб., 1933, 1941−1944 рр. Описи 1–5. Рум. мова. 

Претура Вижницької волості
Pretura plăsii Vijniţa

Ф. 688, 400 од. зб., 1933−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Претура Заставнівської волості
Pretura plăsii Zastavna

Ф. 681, 21 од. зб., 1928−1940, 1941−1942 рр. Опис. Рум. мова. 
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Претура Герцаївської волості
Pretura plăsii Herţa 

Ф. 680, 103 од. зб., 1931−1940, 1941−1943 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Претура Кельменецької волості
Pretura plăsii Chelmenţi. 

Ф. 679, 710 од. зб., 1920−1939, 1941−1944 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Претура Кіцманської волості
Pretura plăsii Chiţmani 

Ф. 689, 792 од. зб., 1928−1939, 1941−1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Претура Новоселицької волості
Pretura plăsii Nouasuliţa 

Ф. 686, 728 од. зб., 1922−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Претура Путильської волості
Pretura plăsii Putila

Ф. 1187, 2 од. зб., 1938, 1940−1941 рр. Опис. Рум. мова. 

Претура Садгірської волості
Pretura plăsii Sadagura 

Ф. 684, 36 од. зб., 1919−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Претура Сокирянської волості
Pretura plăsii Secureni 

Ф. 682, 513 од. зб., 1920, 1933, 1939, 1941−1944 рр. Описи 1–2. Рум. 
мова. 

Претура Сторожинецької волості
Pretura plăsii Storojineţ

Ф. 685, 546 од. зб., 1939, 1941−1944 рр. Описи 1–4. Рум. мова. 

Претура Хотинської волості
Pretura plăsii Hotin

Ф. 1039, 1032 од. зб., 1941−1944 рр. Описи 1–4. Рум. мова. 

Претура Чернівецької волості
Pretura plăsii Cernăuţi

Ф. 683, 241 од. зб, 1928−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 
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Романковецьке волосне управління Хотинського повіту
Романковское волостное управление Хотинского уезда

Ф. 1182, 2 од. зб., 1919 − 1920 рр. Опис. Рум., рос. мова. 

Обіжники, накази, розпорядження Бессарабського губернатора та 
волосного управління з військово-адміністративних та господарських пи-
тань. 

2. Установи місцевого самоврядування. 

Примарія міста Чернівці
Primăria oraşului Cernăuţi

Ф. 43, 26746 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−6. Рум. 
мова. 

Створена 1918 р. як вищий адміністративний орган м. Чернівці після перехо-
ду території Північної Буковини під юрисдикцію Румунії. Підпорядковувалась 
міністерству внутрішніх справ (до 1938), королівському наміснику округу Суча-
ва (до 1940) та губернаторству Буковини. 
Здійснювала керівництво господарським, економічним, політичним та культур-
ним життям міста, стягувала податки, слідкувала за проявами політичної небла-
гонадійності населення, реєструвала акти цивільного стану, здійснювала визна-
чення права на румунське громадянство, проводила перепис населення, вибори, 
організацію протиповітряної оборони, реєстрацію нерухомого майна, надавала 
дозволи на відкриття промислових і торговельних підприємств, оренду та забу-
дову земельних ділянок. 
Припинила діяльність 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу 
УРСР. 
Під час Другої світової війни відновила свою діяльність і остаточно припинила 
1944 р., коли Буковина була звільнена від окупантів. 

Обіжники міністерства внутрішніх справ про залучення населення 
до примусових робіт, збільшення надходжень до фонду оборони, створення 
бюро МОНТ (1928−1940). 

Інструкції міністерства національної оборони, Генерального штабу 
армії про реквізицію транспортних засобів на випадок війни (1937), ство-
рення протиповітряної оборони (1938), надання матеріальної допомоги вдо-
вицям і сиротам (1943). 

Постанови ради примарії про створення тимчасових рад, висунен-
ня кандидатів у депутати парламенту, проведення виборів до парламенту 
і комунальних рад, створення поліцейських органів, відкриття початкових 
шкіл, ліцеїв (1920−1940). 

Протоколи засідань ради примарії про реєстрацію промислових, 
ремісничих корпорацій, культурних і благодійних товариств, румунізацію 
прізвищ, визначення румунського громадянства, санітарний стан та пере-
вірки підприємств, введення продовольчих карток. 

Накази примарії про застосування румунської мови у всіх сферах 
діяльності (1918−1921), стягнення податків, боротьбу з епідеміями, перепис 
населення, національне виховання. 
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Плани державного та приватного будівництва, розширення вулиць і 
доріг, реконструкції комунальних мереж, ситуаційні та схематичні плани 
земельних ділянок, вулиць. 

Проекти благоустрою міської околиці. 
Опис нерухомого майна м. Чернівців. 
Справи про визначення права на румунське громадянство, румуніза-

цію назв вулиць, видачу дозволів на відкриття торгових підприємств, реміс-
ничих майстерень, будівництво, діяльність товариств, фондів, закладів, 
оренду, видачу жителям м. Чернівці актів цивільного стану, реєстрацію не-
рухомого майна, підготовку до евакуації установ у зв’язку із військовими 
діями. 

Статистичні відомості і звіти про міграцію населення в межах міс-
та, діяльність промислових і торговельних підприємств, роботу міського 
транспорту, перепис населення (1938), витрату коштів фонду боротьби з ін-
фекційними хворобами (1919). 

Листування з міністерствами юстиції, праці та соціального забезпе-
чення, страховою касою, фінансовою адміністрацією, банківськими корпо-
раціями, відділом МОНТ про складання списків виборців, реєстрацію не-
рухомого майна, взаєморозрахунки з банками, видачу дозволів на відкриття 
промислових і торгових підприємств, ремісничих майстерень, організацію 
і проведення масових заходів, оренду і забудову земельних ділянок, житло-
вих будинків, виділення коштів для фонду допомоги безробітним, вдовам і 
сиротам, сплату страхових внесків. 

Особові справи працівників та службовців примарії. 
Книга реєстрації домовласників м. Чернівці. 
Списки вулиць, виборців, осіб, які займались приватною практикою. 

Примарії міст 
9 фондів, 4698 од. зб., 1881−1940, 1941−1944 рр. Описи. Рум. мова. 

Примарії міст Буковини були створені в кінці 1918 р., (після встановлення ру-
мунської адміністрації у краї) замість австрійських магістратів. У містах Хотин 
та Новоселиця в квітні 1918 р. (після приєднання Бессарабії до Румунії) за-
мість російських міських управ. У м. Герца примарія була утворена згідно зако-
ну Старого Королівства “Про адміністрації комун і міст Румунії” від 13 квітня  
1864 р. Підпорядковувались префектурам або претурам повітів. Виконували 
функції управління містом. Очолювались примарами, які обирались на кому-
нальних виборах строком на 4 роки, а з 1941 р. призначались директоратом ад-
міністративних справ губернаторства Буковини. Примарі також були представ-
никами уряду у містах, виконували рішення комунальних рад, видавали накази, 
положення, регламенти. До складу примарій входили наступні відділи (бюро): 
адміністративний, юридичний, статистики, фінансів, економічного постачання, 
мобілізації, організації нації та території, записів актів цивільного стану, обліку 
населення, технічний, дорожний, зоотехнічний та комунальний. Діяли з певними 
структурними змінами до 1944 р. 

Рішення, положення, розпорядження про реорганізацію відділів при-
марій, введення примусових робіт для населення, надання матеріальної до-
помоги сім’ям, члени яких були мобілізовані в румунську армію, встанов-
лення максимальних цін на продукти харчування. 
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Обіжники претур, префектур, губернаторства та міністерств про на-
дання допомоги інвалідам війни, дітям−сиротам та вдовам, порядок призову 
молоді в армію, перехід в державну власність майна, яке належало євреям, 
відправленим в табори, призначення пенсій службовцям, проведення пере-
пису населення. 

Повідомлення про видачу дозволів жителям міст на відкриття та 
діяльність промислових підприємств, торговельних закладів, фірм. 

Відомості про економіку, освіту, санітарію, торговельні та промислові 
підприємства. 

Акти інвентаризації нерухомого майна жителів, які були депортовані 
до концтаборів. 

Свідоцтва про громадянство, національність, майновий стан, народ-
ження, шлюб та смерть жителів. 

Інформації про організацію протиповітряної оборони, підготовку ді-
тей до евакуації на випадок війни, догляд за могилами загиблих солдат. 

Угоди про оренду рухомого та нерухомого майна. 
Справи про надання матеріальної допомоги сім’ям, члени яких були 

мобілізовані в армію. 
Документи з особового складу, відомості на видачу заробітної плати 

та грошової допомоги службовцям. 
Листування з міністерствами, префектурами, претурами, поліцією, 

судами, військовим присутствієм про мобілізацію жителів на примусові 
роботи, постачання продуктів харчування, асигнування коштів на госпо-
дарські потреби примарій, встановлення прав на отримання пенсій, реквізи-
ції транспортних засобів у населення для потреб армії, стягнення податків, 
судові суперечки, мобілізацію до армії. 

Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. 
Списки виборців, військовозобов’язаних, домовласників, інвалідів 

Першої Світової війни, жителів міст. 
Бюджети та фінансові звіти примарій. 

Примарія м. Вашківці Сторожинецького повіту
Primăria or. Vaşcăuţi judeţul Storojineţ

Ф. 655, 212 од. зб., 1920−1939, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія міста Вижниця Сторожинецького повіту
Primăria or. Vijniţa judeţul Storojineţ

Ф. 47, 40 од. зб., 1927−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Примарія міста Герца Дорохойського повіту
Primaria or. Herţa judeţul Dorohoi

Ф. 46, 784 од. зб., 1881−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−7. Рум. мова. 

Примарія міста Заставна Чернівецького повіту
Primăria or. Zastavna judeţul Cernăuţi

Ф. 44, 54 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 



153

Примарія міста Кіцмань Чернівецького повіту
Primăria or. Chiţmani judeţul Cernăuţi

Ф. 34, 586 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Примарія міста Новоселиця Хотинського повіту 
Primăria or. Nouasuliţă judeţul Hotin

Ф. 48, 898 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−7. Рум. мова. 

Примарія міста Садгора Чернівецького повіту
Primăria or. Sadagura judeţul Cernăuţi

Ф. 406, 359 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія міста Сторожинець Сторожинецького повіту
Primaria or. Storojineţ judeţil Storojineţ

Ф. 45, 904 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 

Примарія міста Хотин Хотинського повіту
Primăria or. Hotin judeţul Hotin

Ф. 651, 861 од. зб., 1898−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Примарії комун
242 фонди, 36625 од. зб., 1875−1897, 1918−1940, 1941−1944 рр. Опи-
си. Рум. 

Примарії комун Буковини (Чернівецького, Сторожинецького, частково Радівець-
кого повітів) були створені в кінці 1918 р. після встановлення в краї румунської 
адміністрації, як орган місцевої влади замість австрійських громадських урядів. 
Примарії комун Хотинського повіту утворені у квітні 1918 р. після приєднання 
Бессарабії до Румунії, замість управ Російської імперії. 
Примарії комун Дорохойського повіту були створені згідно закону Старого Ко-
ролівства “Про адміністрації комун Румунії” в квітні 1864 р. 
Підпорядковувались претурі та префектурі повіту. Очолювали примарії примари 
– представники місцевої влади, які обиралися сільськими зборами строком на 
5 років. У 1941−1944 рр. примари призначалися губернаторами провінцій. До 
персоналу примарій входили: касири, сільськогосподарські агенти, пожежні ко-
манди, польові та комунальні охоронці, лісники. Здійснювали керівництво полі-
тичним, господарським та культурним життям комун, контроль за своєчасним 
виконанням сільськогосподарських робіт, трудової повинності, стягнення подат-
ків, сприяння реквізиції продуктів харчування та транспортних засобів, реєстра-
цію актів цивільного стану, видачу посвідчень особи та довідок про майновий 
стан. 
Фінансувались з власного бюджету, періодично звітували перед вищими ад-
міністративними органами. 
Примарії проіснували з певними структурними змінами до червня 1940 р., коли 
Буковина увійшла до складу УРСР. Під час Другої світової війни відновили свою 
діяльність і остаточно припинили її у березні 1944 р., коли Північна Буковина 
була звільнена від окупантів. 
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Накази, обіжники, рішення губернаторства Буковини про адміністра-
тивно-територіальний поділ повітів на комуни, організацію роботи від-
ділів примарій, проведення обліку населення, здійснення аграрної реформи 
(1925−1929), організацію промислових підприємств, порядок видачі позик, 
мобілізацію мешканців комун на сільськогосподарські роботи, запровад-
ження максимальних 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 світ-
ломаскуванню. 

Протоколи, списки, листування про порядок проведення виборів до 
парламенту, палати землеробства, повітових та комунальних рад, інтерну-
вання та звільнення з концентраційних таборів. 

Відомості про адміністративно-господарську діяльність примарій, се-
редню урожайність зерна та овочів, встановлення розцінок на польові ро-
боти, комунальні податки, будівництво шкільних приміщень, організацію 
сільських бібліотек, створення комітетів Червоного Хреста, збір пожертв 
у фонд допомоги бідним, надання допомоги сім’ям мобілізованих до ру-
мунської армії, проведення релігійних свят та богослужінь, боротьбу з сек-
тантством. 

Листи обліку селянських господарств із зазначенням кількості сіль-
ськогосподарської техніки, гужового транспорту, сільськогосподарського 
інвентарю, худоби, розмірів земельних та лісових ділянок, обліку майна ін-
тернованих. 

Журнали обліку мешканців із зазначенням складу сім’ї, віку, віровиз-
нання, освіти та фаху. 

Анкети економічного становища комун. 
Особові картки інвалідів, вдів та сиріт Першої та Другої світових війн. 

Списки мобілізованих та військовозобов’язаних. 
Описи майна примарій. 
Кошториси, бюджети та фінансові звіти примарій. 

Герцаївська волость Дорохойського повіту:
9 фондів, 1861 од. зб., 1875−1897, 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи. 

Примарія комуни Буда
Primăria comunei Buda

Ф. 614, 74 од. зб., 1920−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Годинівка
Primăria comunei Godineşti

Ф. 607, 213 од. зб., 1921−1940, 1941−1944 рр. Опис 1. Рум. мова. 

Примарія комуни Горбово
Primăria comunei Horbova

Ф. 110, 426 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 
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Примарія комуни Карлацени
Primăria comunei Carlaţeni

Ф. 189, 4 од. зб., 1930−1931рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Лунка
Primăria comunei Lunca

Ф. 665, 575 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Модниця
Primăria comunei Molniţa

Ф. 645, 9 од. зб., 1930−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Тернавка
Primăria comunei Tărnauca

Ф. 416, 71 од. зб., 1908−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Турятка
Primăria comunei Tureatca

Ф. 111, 317 од. зб., 1875−1897, 1913−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. 
Рум. мова. 

Примарія комуни Хряцька
Primăria comunei Hreaţca

Ф. 441, 172 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Радівецький повіт
3 фонди, 16 од. зб., 1925, 1939, 1941−1944 рр. Описи. 

Примарія комуни Путила
Primăria comunei Putila

Ф. 720, 11 од. зб., 1925р., 1944 р. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Сергії
Primăria comunei Serghieni

Ф. 1177, 2 од. зб., 1941−1943 рр. Опис. Рум. мова

Примарія комуни Сочевиця
Primăria comunei Suceviţa

Ф. 909, 3 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова
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Сторожинецький повіт
49 фондів, 7987 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи. Рум. мова. 

Примарія комуни Адинката (нині Глибока)
Primăria comunei Adăncata

Ф. 87, 258 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 

Примарія комуни Багна
Primăria comunei Bahna

Ф. 1041, 107 од. зб., 1941, 1943−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Банилів над Серетом (нині Банилів Підгір-
ний)
Primăria comunei Bănila pe Seret

Ф. 410, 245 од. зб., 1925,1935−1940 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Банилів над Черемошем (нині Банилів)
Primăria comunei Bănila pe Ceremoş 

Ф. 411, 202 од. зб., 1927,1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Барбівці (нині Брусниця)
Primăria comunei Bărbeşti

Ф. 710, 606 од. зб., 1930,1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Берегомет над Серетом (нині Берегомет)
Primăria comunei Berhomet pe Siret

Ф. 609, 5 од. зб., 1921, 1936, 1939−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Старі Бросківці
Primăria comunei Broscăuţii Vechi

Ф. 89, 572 од. зб., 1918−1940,1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Суденець
Primăria comunei Budeneţi 

Ф. 713, 29 од. зб., 1933−1934,1938−1939,1941−1943 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Примарія комуни Верхні Луківці (нині Луківці)
Primăria comunei Lucavăţul de Sus 

Ф. 628, 3 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
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Примарія комуни Верхні Петрівці
Primăria comunei Pătrăuţii de Sus

Ф. 64, 9 од. зб., 1918,1921−1924, 1941−1942 рр. Описи 1−2. Рум. 
мова. 

Примарія комуни Верхні Станів ці
Primăria comunei Stăneşti de Sus

Ф. 649, 44 од. зб., 1926−1934, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Виженка
Primăria comunei Vijnicioara

Ф. 91, 421 од. зб., 1919−1932 рр. Описи 1−3. Рум. мова

Примарія комуни Вилавче (нині Коритне) 
Primăria comunei Vilaucea

Ф. 699, 172 од. зб., 1920, 1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова 

Примарія комуни Волока
Primăria comunei Voloca

Ф. 436, 18 од. зб., 1922, 1928, 1934−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Глини ця
Primăria comunei Gliniţa 

Ф. 1044, 41 од. зб., 1942−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Давидівка
Primăria comunei Davideşti

Ф. 330, 97 од. зб., 1918−1940, 1941−1943 рр. Опис. Рум. мова

Примарія комуни Драчинці 
Primăria comunei Dracineţ

Ф. 1047, 149 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Жадова
Primăria comunei Jadova

Ф. 93, 289 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Замостя
Primăria comunei Zamostea 

Ф. 1051, 246 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
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Примарія комуни Їжівці
Primăria comunei Igeşti

Ф. 1052, 310 од. зб., 1924, 1941−1944 рр. Опис. Рум. Мова

Примарія комуни Іспас
Primăria comunei Ispas

Ф. 896, 9 од. зб., 1934, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова

Примарія комуни Йорданешти 
Primăria comunei Iordaneşti

Ф. 895, 2 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова

Примарія комуни Калинівці
Primăria comunei Calineşti

Ф. 198, 3 од. зб., 1934−1938 рр. Опис. Рум. мова

Примарія комуни Карапчів над Серетом (нині Карапчів)
Primăria comunei Carapciu pe Siret 

Ф. 183, 11 од. зб., 1924,1939, 1942−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Карапчів над Черемошем (нині Карапчів)
Primăria comunei Carapciu pe Ceremoş

Ф. 184, 42 од. зб., 1930, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова 

Примарія комуни Комарівці
Primăria comunei Comareşti 

Ф. 96, 63 од. зб., 1938−1940, 1941−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Корчівці
Primăria comunei Corceşti

Ф. 1059, 5,од. зб., 1941−1942 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Костинці
Primăria comunei Costeşti

Ф. 190, 149 од. зб., 1924, 1930, 1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова

Примарія комуни Красна Путна
Primăria comunei Crasna Putnei

Ф. 630, 26 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
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Примарія комуни Красноїльськ 
Primăria comunei Crasna Ilschi

Ф. 97, 293 од. зб., 1921−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова

Примарія комуни Купка
Primăria comunei Cupca

Ф. 187, 166 од. зб., 1919, 1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Мега
Primăria comunei Mega

Ф. 644, 7 од. зб., 1931−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Местечени
Primăria comunei Mesteceni

Ф. 709, 2 од. зб., 1940 р. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Мигучени (нині Михайлівка) 
Primăria comunei Mihuceni

Ф. 90, 138 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова

Примарія комуни Мілієте
Primăria comunei Milie

Ф. 1015, 228 од. зб., 1918−1937, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Нижні Луківці (нині Луківці)
Primăria comunei Lucavăţul de Jos

Ф. 629, 154 од. зб., 1938−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Нижні Петрівці
Primăria comunei Pătrăuţii de Jos

Ф. 168, 358 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. Мова

Примарія комуни Нижні Станів ці
Primăria comunei Stăneşti de Jos 

Ф. 650, 66 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Панка
Primăria comunei Panka

Ф. 661, 428 од. зб., 1924−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. Мова
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Примарія комуни Петричанка 
Primăria comunei Petriceni

Ф. 95, 298 од. зб., 1920−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Ревна
Primăria comunei Revna

Ф. 428, 92 од. зб., 1926−1931 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Ропча
Primăria comunei Ropcea

Ф. 668, 165 од. зб., 1938−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Розтоки
Primăria comunei Rostochi

Ф. 901, 1 од. зб., 1933 р. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Слобода Комарівці
Primăria comunei Slobozia Comareştilor 

Ф. 906, 3 од. зб., 1932 р. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Стара Красношора
Primăria comunei Crăsnişoara Veche

Ф. 86, 57 од. зб., 1918−1940, 1941 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Сучевени
Primăria comunei Suceveni

Ф. 329, 68 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова 

Примарія комуни Трестяна (нині Димка)
Primăria comunei Trestiana

Ф. 99, 151 од. зб., 1918−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Червона Діброва
Primăria comunei Dumbrava Roşie

Ф. 92, 118 од. зб., 1918−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Череш
Primăria comunei Cireş

Ф. 88, 370 од. зб., 1920, 1924−1931, 1935−1940,1941−1944 рр. Опис. 
Рум. мова. 
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Примарія комуни Чудей
Primăria comunei Ciudei

Ф. 85, 725 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 

Хотинський повіт:

78 фондів, 10533 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи. Рум. 
мова. 

Примарія комуни Бабин
Primăria comunei Babin 

Ф. 612, 364 од. зб., 1923−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 

Примарія комуни Балківці
Primăria comunei Balcăuţi

Ф. 715, 326 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Барладени
Primăria comunei Bârlădeni

Ф. 719, 12 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Біля винці
Primăria comunei Beliavinţi 

Ф. 718, 14 од. зб., 1924−1928, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Бочків ці
Primăria comunei Bocicăuţi

Ф. 610, 129 од. зб., 1930−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Бузовиця
Primăria comunei Buzoviţa

Ф. 1040, 33 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Ванчиківці
Primăria comunei Vancicăuţi

Ф. 701, 38 од. зб., 1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Вартиківці
Primăria comunei Varticăuţi

Ф. 702, 131 од. зб., 1934, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
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Примарія комуни Василівка
Primăria comunei Vasilăuţi

Ф. 623, 121 од. зб., 1924−1928, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Вашківці
Primăria comunei Vaşcăuţi

Ф. 656, 121 од. зб., 1924−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Вітрянка
Primăria comunei Vetreanca

Ф. 1174, 3 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Віішоара
Primăria comunei Viişoara 

Ф. 703, 1 од. зб., 1935 р. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Владична
Primăria comunei Vladicina 

Ф. 1042, 287 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Вовчинець
Primăria comunei Volcineţi

Ф. 704, 29 од. зб., 1921, 1929, 1941−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Гніздівці
Primăria comunei Gvozdeşti

Ф. 41, 2 од. зб., 1940 р. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Грубна
Primăria comunei Gropeni

Ф. 49, 231 од. зб., 1926−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Грушевиця
Primăria comunei Gruşeviţa

Ф. 1045, 57 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Данківці
Primăria comunei Dancăuţi

Ф. 1046, 379 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
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Примарія комуни Динівці
Primăria comunei Dinăuţi

Ф. 331, 258 од. зб., 1927−1939, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Довжок
Primăria comunei Doljoc

Ф. 1049, 126 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Долиняни
Primăria comunei Dolineni

Ф. 1048, 28 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Залуче
Primăria comunei Zalucea

Ф. 641, 2 од. зб., 1923−1925 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Зарожани
Primăria comunei Zarojani

Ф. 642, 293 од. зб., 1920−1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Зелена
Primăria comunei Zelena

Ф. 400, 22 од. зб., 1925−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Іванівні
Primăria comunei Ianăuţi

Ф. 175, 214 од. зб., 1920−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Примарія комуни Калівка
Primăria comunei Capu-Luncii

Ф. 1053, 221 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Кельм енці
Primăria comunei Celmenеţi

Ф. 1054, 85 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Киселиця
Primăria comunei Chiseliţa

Ф. 192, 240 од. зб., 1935−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 



164

Примарія комуни Кишло-Замжиєво (нині Подвір’ївка) 
Primăria comunei Chişla Zamjieva

Ф. 202, 2 од. зб., 1940 р. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Кишло-Неджимово (нині Оселівка)
Primăria comunei Chişla Nedjimova

Ф. 203, 2 од. зб., 1921 р. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Клішківці
Primăria comunei Clişcauţi

Ф. 103, 443 од. зб., 1925−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Кобол чин
Primăria comunei Cobâlceni

Ф. 101, 221 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Козиряни
Primăria comunei Cozoreni

Ф. 182, 5 од. зб., 1923−1932 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Коликауци
Primăria comunei Colicăuţi

Ф. 181, 34 од. зб., 1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Колінківці
Primăria comunei Colincăuţi

Ф. 107, 96 од. зб., 1932−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Комарів
Primăria comunei Comarovo

Ф. 624, 213 од. зб., 1921−1923, 1933−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. 
Рум. мова. 

Примарія комуни Коржеуць
Primăria comunei Corjeuţi

Ф. 185, 5 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Костичани
Primăria comunei Costiceni

Ф. 196, 38 од. зб., 1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
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Примарія комуни Котелеве
Primăria comunei Coteleu

Ф. 193, 5 од. зб., 1923−1928, 1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Кулішівка
Primăria comunei Culişcăuţi 

Ф. 201, 172 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Ленківці
Primăria comunei Lencăuti

Ф. 398, 144 од. зб., 1933−1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Лівинці
Primăria comunei Levinţi

Ф. 634, 21 од. зб., 1923−1939, 1941−1944 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Примарія комуни Ломачинці
Primăria comunei Lămăiţa

Ф. 635, 162 од. зб., 1924−1939, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Лопатник
Primăria comunei Lopatnic

Ф. 636, 5 од. зб., 1929−1936 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Малинці
Primăria comunei Malinţi

Ф. 648, 372 од. зб., 1922−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Мамалига
Primăria comunei Mămăliga

Ф. 647, 315 од. зб., 1925−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Маркауци
Primăria comunei Marcăuţi

Ф. 105, 205 од. зб., 1932−1940 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Мендиківці (нині Олексіївка)
Primăria comunei Mendicauţi

Ф. 707, 3 од. зб., 1920, 1933−1936 рр. Опис. Рум. мова. 
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Примарія комуни Михайлівка
Primăria comunei Mihaileanca

Ф. 432, 171 од. зб., 1917−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Михалешени (нині Михалкове)
Primăria comunei Mihălăşeni

Ф. 1050, 64 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Молодове
Primăria comunei Molodovo

Ф. 667, 32 од. зб., 1918−1930 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Мошанець
Primăria comunei Moşaneţi

Ф. 1055, 24 од. зб., 1941−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Непоротове
Primăria comunei Neporotova 

Ф. 633, 189 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Нижні Балківці 
Primăria comunei Balcăuţi de Jos

Ф. 716, 4 од. зб., 1930−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Окниця
Primăria comunei Ocniţa

Ф. 900, 5 од. зб., 1936−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Пашківці
Primăria comunei Paşcăuţi

Ф. 664, 155 од. зб., 1934−1938, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Пелінешти (нині Білоусівка)
Primăria comunei Pelineşti

Ф. 100, 179 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Перебиківці
Primăria comunei Perebicăuţi

Ф. 723, 167 од. зб., 1921−1926 рр. Опис. Рум. мова. 
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Примарія комуни Перківці
Primăria comunei Percăuţi

Ф. 658, 114 од. зб., 1925−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Пригородок
Primăria comunei Prigoreni

Ф. 403, 268 од. зб., 1928−1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Рашків
Primăria comunei Raşcov

Ф. 1056, 85 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Рестео Атаки (нині Дністрівка)
Primăria comunei Resteo Atachi

Ф. 671, 329 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Ржавинці
Primăria comunei Rjavinţi

Ф. 102, 253 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Рингач
Primăria comunei Rângaci

Ф. 902, 2 од. зб., 1923 р. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Рокитне
Primăria comunei Rachitna

Ф. 108, 183 од. зб., 1923−1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Романківці
Primăria comunei Romancăuţi

Ф. 106, 100 од. зб., 1925−1940 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 

Примарія комуни Росошани
Primăria comunei Rosoşani

Ф. 695, 239 од. зб., 1933−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Рукшин
Primăria comunei Rucşin

Ф. 669, 822 од. зб., 1924−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 
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Примарія комуни Санківці
Primăria comunei Sancouţi

Ф. 904, 2 од. зб., 1929 р. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Селище
Primăria comunei Seliştea

Ф. 66, 202 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 

Примарія комуни Сербичани
Primăria comunei Serbiceni

Ф. 104, 179 од. зб., 1928−1940 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Примарія комуни Стальнівці
Primăria comunei Stalineşti

Ф. 908, 25 од. зб., 1924−1929, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Тарасівці
Primăria comunei Tărăsăuţi

Ф. 910, 26 од. зб., 1924−1935, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Тирново
Primăria comunei Târnova

Ф. 1022, 27 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Ходорівці
Primăria comunei Hodorăuţi

Ф. 1057, 25 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Чубриу
Primăria comunei Cibrău

Ф. 639, 2 од. зб., 1923−1924 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Шебутинці
Primăria comunei Şebutineţi

Ф. 1058, 14 од. зб. 5; 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Щербинці
Primăria comunei Şerbăuţi

Ф. 638, 270 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
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Чернівецький повіт:

104 фонди, 16465 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи. 

Примарія комуни Бабин 
Primăria comunei Babin

Ф. 613, 19 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Берегомет над Прутом (нині Берегомет)
Primăria comunei Berhomet pe Prut 

Ф. 413, 231 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Біла
Primăria comunei Bila

Ф. 611, 18 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Борівці
Primăria comunei Borăuţi 

Ф. 434, 64 од. зб., 1921−1925, 1930−1932, 1934−1935 рр. Опис. Укр., 
рум. мови. 

Примарія комуни Бояни
Primăria comunei Boian 

Ф. 56, 242 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Боянчук
Primăria comunei Boianceni

Ф. 608, 29 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Брідок
Primăria comunei Bridoc

Ф. 180, 15 од. зб., 1919−1938 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Примарія комуни Буда
Primăria comunei Buda 

Ф. 615, 18 од. зб., 1918−1940, 1941−1942 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Бурдей
Primăria comunei Bordei 

Ф. 616, 9 од. зб., 1930−1938 рр. Опис. Рум. мова. 
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Примарія комуни Валява
Primăria comunei Valeava 

Ф. 57, 119 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Нім., рум. мова. 

Примарія комуни Валя Кузьмин
Primăria comunei Valea Cosminului 

Ф. 698, 126 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Василів
Primăria comunei Vasiliu 

Ф. 622, 27 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Васловівці
Primăria comunei Vaslăuţi 

Ф. 621, 23 од. зб., 1920−1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Вікно
Primăria comunei Ocna

Ф. 417, 60 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Великий Кучурів
Primăria comunei Cuciurul Mare

Ф. 55, 728 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−7. Рум. мова. 

Примарія комуни Вербівці
Primăria comunei Verbăuţi 

Ф. 620, 48 од. зб., 1920−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Веренчанка
Primăria comunei Verenceanca 

Ф. 619, 36 од. зб., 1919−1940, 1941−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Верхні Ленківці 
Primăria comunei Lencăuţi de Sus 

Ф. 1242, 66 од. зб., 1919−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Верхні Шерівці 
Primăria comunei Şirăuţi de Sus 

Ф. 74, 412 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 
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Примарія комуни Витилівка
Primăria comunei Vitileauca 

Ф. 80, 136 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Волока над Дерелуєм (нині Волока)
Primăria comunei Voloca pe Derelui 

Ф. 437, 139 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Гаврилівці
Primăria comunei Gavrileşti 

Ф. 606, 275 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Гоголіна
Primăria comunei Gogolina 

Ф. 429, 54 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Гореча Монастир
Primăria comunei Horecea−Mănăstire

Ф. 730, 25 од. зб., 1921−1925 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Горошівці
Primăria comunei Horoşăuţi 

Ф. 424, 29 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Добринівці
Primăria comunei Dobronăuţi 

Ф. 79, 15 од. зб., 1922−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Дорошівці
Primăria comunei Doroşăuţi 

Ф. 423, 20 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Дубівці
Primăria comunei Dubăuţi 

Ф. 70, 52 од. зб., 1918−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Задубрівка
Primăria comunei Zadobreni 

Ф. 52, 345 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−8. Рум. мова. 
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Примарія комуни Звенячин
Primăria comunei Zveneace 

Ф. 407, 34 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Зеленів
Primăria comunei Zeleneu 

Ф. 640, 9 од. зб., 1920−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Зелений Гай 
Primăria comunei Lehuceni Teutului 

Ф. 637, 37 од. зб., 1919−1938, 1941−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Іванківці
Primăria comunei Ivancăuţi 

Ф. 84, 161 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 

Примарія комуни Кадубівці
Primăria comunei Cadobeşti 

Ф. 76, 44 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Кам’яна
Primăria comunei Camena 

Ф. 625, 115 од. зб., 1920−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Козмень
Primăria comunei Cozmeni 

Ф. 35, 41 од. зб., 1918−1930 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Киселів
Primăria comunei Chiselău 

Ф. 59, 699 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 

Примарія комуни Кичера
Primăria comunei Cicer 

Ф. 197, 1 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Кліводин
Primăria comunei Clivodin 

Ф. 78, 149 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
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Примарія комуни Клокічка
Primăria comunei Clocucica 

Ф. 897, 8 од. зб., 1927−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Коровія
Primăria comunei Corovia 

Ф. 438, 51 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Кулівці
Primăria comunei Culeuţi 

Ф. 422, 20 од. зб., 1920−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Кут Баїнські (нині Кут)
Primăria comunei Cotul Bainski 

Ф. 402, 113 од. зб., 1910, 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Кут Остриця (нині Остриця)
Primăria comunei Cotul Ostriţei 

Ф. 405, 41 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Лашківка
Primăria comunei Laşchiuca 

Ф. 61, 294 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум., пол. мови. 

Примарія комуни Лука
Primăria comunei Luca 

Ф. 425, 19 од. зб., 1919−1936 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Лужани
Primăria comunei Lujeni 

Ф. 63, 236 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 

Примарія комуни Луковиця
Primăria comunei Lucaviţa 

Ф. 69, 352 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−6. Рум. мова. 

Примарія комуни Людигореча 
Primăria comunei Ludihorecea

Ф. 729, 5 од. зб., 1920−1922 рр. Опис. Рум. мова. 
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Примарія комуни Магала
Primăria comunei Mahala 

Ф. 401, 126 од. зб., 1919−1938, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Малий Кучурів
Primăria comunei Cuciurul Mic

Ф. 60, 35 од. зб., 1919−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Малятинці
Primăria comunei Malatyneţi 

Ф. 33, 39 од. зб., 1920−1939 рр. Описи 1−2. Нім. рум. мови. 

Примарія комуни Маморниця 
Primăria comunei Mamarniţa 

Ф. 65, 141 од. зб; 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Примарія комуни Митків
Primăria comunei Mitcău 

Ф. 421, 34 од. зб., 1918−1940, 1941 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Михальча
Primăria comunei Mihalcea 

Ф. 418, 125 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Молодія
Primăria comunei Plaiue Cosminului 

Ф. 82, 313 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Мосорівка
Primăria comunei Mosoreni 

Ф. 643, 16 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Неполоківці
Primăria comunei Nepolocăuţi 

Ф. 399, 208 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Нижні Ленківці 
Primăria comunei Lencăuţi de Jos

Ф. 67, 273 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−8. Рум. мова. 
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Примарія комуни Нижні Ширівці 
Primăria comunei Şirăuţi de Jos 

Ф. 75, 11 од. зб., 1920−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Нова Жучка 
Primăria comunei Jucica Nouă 

Ф. 632, 14 од. зб., 1918−1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Нові Мамаївці 
Primăria comunei Mămăeştii Noi 

Ф. 430, 541 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Онут
Primăria comunei Onut 

Ф. 426, 19 од. зб., 1918−1940, 1942−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Оршівці
Primăria comunei Orăşeni 

Ф. 62, 305 од. зб., 1918−1940 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 

Примарія комуни Остриця
Primăria comunei Ostriţa

Ф. 431, 136 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Примарія комуни Ошихліби
Primăria comunei Oşehlib 

Ф. 420, 115 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Погорилівка
Primăria comunei Pohorlăuţi 

Ф. 412, 25 од. зб., 1920−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Привороки
Primăria comunei Privorochi 

Ф. 663, 22 од. зб., 1932−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Прилипче
Primăria comunei Prelipcea 

Ф. 659, 28 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
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Примарія комуни П’ядиківці
Primăria comunei Piedicăuţi 

Ф. 657, 31 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Рідківці
Primăria comunei Rarancea 

Ф. 670, 203 од. зб., 1919−1938 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Раранча Слобода (нині Рідківці) 
Primăria comunei Slobozia Rarancei 

Ф. 71, 546 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Ревківці
Primăria comunei Revcăuţi 

Ф. 433, 62 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Ревне
Primăria comunei Revna 

Ф. 58, 16 од. зб., 1919−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Репужинці
Primăria comunei Repujineţi 

Ф. 415, 39 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Рогізна
Primăria comunei Rogozna 

Ф. 68, 296 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Самушин
Primăria comunei Samuşeni 

Ф. 435, 28 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Селище
Primăria comunei Selişte 

Ф. 905, 558 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 

Примарія комуни Сокиряни
Primăria comunei Secureni 

Ф. 328, 130 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
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Примарія комуни Ставчани
Primăria comunei Stauceni 

Ф. 408, 180 од. зб., 1920−1940, 1941−1943 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Стара Жучка 
Primăria comunei Jucica Veche 

Ф. 51, 993 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−6. Рум. мова. 

Примарія комуни Старі Мамаївці 
Primăria comunei Mămăeştii Vechi 

Ф. 77, 94 од. зб., 1918−1940, 1941 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Стрілецький Кут
Primăria comunei Cotul Vănători 

Ф. 631, 75 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Примарія комуни Суховерхів
Primăria comunei Suhoverca 

Ф. 73, 186 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Примарія комуни Тарашани
Primăria comunei Tărăşeni 

Ф. 911, 123 од. зб., 1931−1939, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. 
мова. 

Примарія комуни Товтри
Primăria comunei Tăuteni 

Ф. 81, 125 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Примарія комуни Топорівці
Primăria comunei Toporăuţi 

Ф. 54, 1855 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−6. Рум. мова. 

Примарія комуни Хлівище
Primăria comunei Cliveşti 

Ф. 1246, 30 од. зб., 1918−1938, 1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Хрещатик 
Primăria comunei Creşceatec 

Ф. 666, 25 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
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Примарія комуни Цурень
Primăria comunei Ţureni 

Ф. 697, 26 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Чагор
Primăria comunei Ceahor 

Ф. 50, 510 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−6. Рум. мова. 

Примарія комуни Чорнівка
Primăria comunei Cernauca 

Ф. 440, 250 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Примарія комуни Чорний Потік
Primăria comunei Pârâul Negru 

Ф. 427, 21 од. зб., 1920−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Чуньків
Primăria comunei Cincău 

Ф. 414, 43 од. зб., 1920−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Шипинці
Primăria comunei Şipeniţi 

Ф. 72, 140 од. зб., 1918−1940, 1941−1943 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Примарія комуни Шишківці
Primăria comunei Şişcăuţi 

Ф. 409, 195 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Шубранець
Primăria comunei Şubraneţi 

Ф. 53, 384 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Южинець
Primăria comunei Iujineţi 

Ф. 419, 34 од. зб., 1919−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Примарія комуни Юрківці
Primăria comunei Iurcăuţi 

Ф. 439, 73 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 
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3. Установи юстиції, суду та прокуратури, адвокатура, 
нотаріат. 

Секретаріат міністерства юстиції на Буковині, м. Чернівці
Secretarul de stat pentru afacerile justiţiei,Cernăuţi

Ф. 114, 952 од. зб., 1918−1924 рр., Опис. Рум. мова. 

Створений законом від 18 грудня 1918 р. № 2212 як представництво міністерс-
тва юстиції у складі президіального бюро міністра-делегата Буковини. Функції 
секретаріату: організація судових органів на території Буковини та визначення 
питань, що відносяться до їх компетенції, контроль і нагляд за діяльністю про-
куратури, судів, в’язниць, нотаріальних та адвокатських контор, за дотриманням 
цивільних та кримінальних законів, затвердження проектів уніфікації судових 
установ, вирішення кадрових та фінансових питань, відновлення книг реєстра-
ції нерухомого майна. Ліквідований рішенням міністерства юстиції від 1 грудня 
1920 р. № 54310. У Чернівцях залишилась тільки служба бухгалтерії секретаріа-
ту, яка була остаточно ліквідована на початку 1924 р. 

Закони міністерств юстиції, промисловості і торгівлі про створення 
апеляційного суду у м. Чернівці, вирішення кадрових питань. Розпоряджен-
ня міністра-делегата Буковини про заборону державним службовцям займа-
тися комерційною діяльністю. 

Обіжники міністра-делегата Буковини, секретаріату внутрішніх 
справ, коменданта батальйону жандармерії “Молдова” про взаємодію судо-
вих органів з жандармерією, розподіл функцій між секретаріатами, ведення 
офіційного листування на румунській мові та організацію курсів з вивчення 
румунської мови. 

Повідомлення міністерства юстиції про призначення іноземних пос-
лів у Румунію. 

Рапорти прим-прокурора Чернівецького повітового трибуналу, проку-
рора Сучавського повітового трибуналу про агітацію проти проходження 
військової служби, страйк службовців залізниці, висловлювання проти де-
ржавної влади, конфіскацію листівок і прокламацій. 

Листування з президією Чернівецького повітового трибуналу, про-
куратурою Чернівецького і Сучавського повітів, президією крайового суду 
Буковини, митрополією Буковини про створення арбітражного журі, засто-
сування штрафних санкцій, боротьбу із спекуляцією, підтвердження фак-
ту смерті жителів, які зникли без вісті під час війни, встановлення фактів 
звільнення з роботи службовців під час війни у зв’язку із політичною небла-
гонадійністю. 

Адміністративний суд Буковини міністерства внутрішніх 
справ
Judecătoria administrativă a Bucovinei

Ф. 25, 5104 од. зб., 1924−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений законом “Про організацію судочинства” від 25 червня 1924 р. Підпо-
рядковувався міністерству внутрішніх справ. 
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Розглядав апеляції на дії адміністративних органів різного рівня, протести, за-
пити, клопотання, скарги населення, питання з надання румунського громадян-
ства. 
У 1940 р. припинив діяльність у зв‘язку із тим, що Північна Буковина увійшла 
до складу УРСР. 
Під час Другої світової війни відновив свою діяльність і остаточно припинив 
1944 р., коли Буковина була звільнена від окупантів. 

Справи про надання та визнання румунського громадянства, оренду 
земельних комунальних ділянок. 

Протести проти рішень виборчих комісій за підсумками виборів в ко-
мунальні та повітові ради (1930−1938). 

Апеляційний суд Буковини 
Curtea de apel a Bucovineі

Ф. 126, 19414 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−8. Рум. 
мова. 

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. 
У 1940 р. припинив діяльність у зв’язку із тим, що Північна Буковина увійшла до 
складу УРСР. Під час Другої світової війни відновив свою діяльність і остаточно 
припинив 1944 р., коли Буковина була звільнена від окупантів. 

Розпорядження, накази, директивні вказівки міністерства юстиції 
про порядок проведення судової експертизи, поліцейські заходи у зв’язку із 
святкуванням 1-го Травня, порядок помилування та звільнення в’язнів, які 
відбували строк покарання, заборону службовцям суду публікувати в газе-
тах статті про діяльність суду (1921−1940). 

Протести Генерального прокурора Румунії з кримінальних і цивіль-
них справ. 

Апеляційні справи з кримінальних і цивільних справ, встановлення 
складу злочину. 

Статистичні звіти апеляційного суду, звіти судів різних інстанцій 
(1935−1939). 

Інформаційні повідомлення Буковинського крайового інспекторату 
поліції та квестури поліції м. Чернівці про діяльність опозиційних політич-
них партій, національних товариств. 

Інформаційні бюлетені про стан злочинності та політичні події на те-
риторії Чернівецького повіту (1928−1939, 1941−1943). 

Листування з міністерством юстиції Румунії про порядок помилуван-
ня засуджених, перехід у власність державних органів нерухомого майна 
репатріантів та євреїв, інтернованих у концтабори (1941−1943), з питань 
судової статистики . 

Списки кримінальних справ (1923−1939, 1941−1943). 
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Чернівецький повітовий трудовий суд
Camera judeţeană de muncă, Cernăuţi

Ф. 284, 7202 од. зб., 1930−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Рум. 
мова. 

Створений за рішенням депутатських зборів декретом-законом Сенату від 30 
червня 1930 р. № 2328/930. Розглядав скарги, заяви, позови робітників і службов-
ців про несплату заборгованості по заробітній платі, пенсій, грошових компен-
сацій за безпідставні звільнення робітників власниками приватних підприємств, 
вирішував трудові конфлікти. 1940 р. припинив діяльність у зв’язку із тим, що 
Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Під час Другої світової війни відно-
вив свою діяльність і остаточно припинив в 1944 р. 

Судові справи про вирішення трудових конфліктів, несплату заробіт-
ної плати, пенсій (1930−1940, 1942−1944). 

Дорохойський повітовий трибунал
Curtea marţială judeţeană Dorohoi

Ф. 397, 248 од. зб., 1834−1942 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Уся територія Дорохойського повіту до 1940 р. входила до складу Румунії. Пові-
товий трибунал був створений згідно румунського законодавства. 
У фонді наявні справи, які відносяться до діяльності трибуналу тільки на ту те-
риторію повіту, яка в 1940 р. увійшла до складу УРСР (теперішній Герцаївсь-
кий район). 1940 р. припинив діяльність у зв’язку із тим, що Північна Буковина 
увійшла до складу УРСР. 
Під час Другої світової війни відновив свою діяльність і остаточно припинив в 
1944 р. 

Кримінальні справи із звинувачень у вбивствах, пограбуваннях, 
крадіжках, підпалах, бійках, знищення меж земельних ділянок (1884−1940, 
1941−1942), дезертирстві солдатів з румунської армії (1872), підробці доку-
ментів (1930). 

Справи з визнання прав власності на нерухоме майно (1916−1929), 
поділ спадщини (1903−1904, 1910−1911). 

Книги реєстрації рішень трибуналу (1834−1894). 

Сторожинецький повітовий трибунал 
Curtea marţială a judeţului Storojineţ

Ф. 129, 6598 од. зб., 1919−1940 рр., 1941−1944 рр., Описи 1−5. Рум. 
мова. 

Створений наприкінці 1918 р., коли Сторожинецький повіт перейшов під юрис-
дикцію 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 окупацій-
ній владі, здійснював нагляд за політичними організаціями. Реєстрував майно, 
яке перейшло у власність Румунії. 1940 р. припинив діяльність у зв’язку із тим, 
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що Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Під час Другої світової війни 
відновив свою діяльність і остаточно припинив в 1944 р., коли Буковина була 
звільнена від окупантів. 

Директивні вказівки міністерства юстиції про проведення виборів до 
Палати землеробства повіту, проведення виборів до румунського парламен-
ту (1937), кількість засуджених неповнолітніх злочинців, з кримінальних і 
цивільних справ (1939−1940, 1941−1944 ). 

Накази ради міністрів, міністерства юстиції, центрального відділу 
дактилоскопії про порядок складання і перевезення дактилоскопічних кар-
ток кримінальних злочинців, надання статистичних відомостей про кіль-
кість судових процесів (1943), висилку євреїв у Трансністрію (1943). 

Кримінальні справи про антирумунську діяльність, тайний перехід 
кордону, вбивства, самогубства, грабіжництво, крадіжки, шахрайство, зґ-
валтування, аморальну поведінку окремих осіб, підпали, образи, кривди, 
скандали, (1919−1940, 1941−1944). 

Цивільні справи про визнання румунського громадянства, реєстрацію 
актів цивільного стану, ухилення від сплати аліментів, права на спадщи-
ну, підтвердження права власності на нерухоме майно, земельні конфлік-
ти, ухилення від сплати боргів, лихварство, порушення правил дорожнього 
руху (1919−1920, 1941−1944). 

Журнали реєстрації нерухомого майна, опікунства, вхідної та вихід-
ної кореспонденції (1942−1944). 

Листування з поліцейськими управліннями м. Чернівці, прокурату-
рою, апеляційним судом, жандармерією про обшуки помешкань осіб, підоз-
рюваних у підпільній комуністичній діяльності, боротьбу із спекуляцією, 
розшук осіб, які зникли з місць ув’язнення, стан в’язниць (1942−1944). 

Хотинський повітовий трибунал
Curtea marţială a judeţului Hotin 

Ф. 127, 2494 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 

Створений згідно декрету від 9 жовтня 1918 р. “Про організацію юстиції у Бес-
сарабії” 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. 
Хотинський повітовий трибунал був другою інстанцією для скарг на рішення 
Хотинського, Секурянського та Бричанського змішаних судів та Єдинецького 
сільського суду. 
До функцій входило: 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. 
1940 р. припинив діяльність у зв’язку із тим, що Північна Буковина увійшла до 
складу УРСР. Під час Другої світової війни відновив свою діяльність і остаточно 
припинив в 1944 р. 

Наказ румунського військового командування Буковини про переве-
дення всіх військових та громадянських установ у підпорядкування комен-
датури провінції Буковина (1941). 



183

Обіжники міністерства юстиції про порядок складання щомісячних 
зведень, виплати коштів на відрядження службовцям, притягнення до кар-
ної відповідальності військових (1941−1944). 

Рішення про передачу державі майна релігійних сект, накладання аре-
шту на майно жителів за несплату боргів (1920−1940). 

Рішення Секурянського змішаного суду з карних справ (1942). 
Інструкція Директорату судової статистики про порядок заповнення 

судово-статистичних бланків (1943). 
Книги реєстрації судових справ, викликів до суду, записи нотаріаль-

но завірених актів, власників нерухомого майна м. Хотин та Хотинського 
повіту. 

Інформаційні повідомлення поліцейських органів про події на підпо-
рядкованих дільницях (1918−1921). 

Справи з розгляду карних злочинів: вбивств, пограбувань, зґвалту-
вань, хабарництва, спекуляцій, крадіжок, контрабанди, підробки докумен-
тів, шахрайств, бійок, незаконного зберігання зброї, комуністичної про-
паганди, поширення комуністичних прокламацій. Цивільні справи про 
порушення правил торгівлі, привласнення державного майна, визначення 
прав власності. 

Чернівецький повітовий трибунал
Tribunalul judeţean, Cernăuţi

Ф. 118, 67209 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Опис 1−11. Рум. мова. 

У 1918 р. повітовий суд, в якому судочинство велося ще за австрійським законо-
давством, був перейменований румунською адміністрацією у Чернівецький пові-
товий трибунал із провадженням судочинства за законами Старого Королівства 
(Румунії). Розглядав цивільні справи із встановлення і позбавлення румунсько-
го громадянства, банкрутства фірм і банків, шлюбних конфліктів, встановлення 
законнонародженості, року народження, накладення секвестру на майно, врегу-
лювання 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 конт-
рабандистами, хабарництвом, шахрайством, злодійством, бандитизмом. Реєстру-
вав товариства і спілки, акти цивільного стану, право власності на нерухоме і 
рухоме майно, керував підготовкою і проведенням виборів до парламенту і міс-
цевих органів самоврядування. 
 1940 р. припинив діяльність у зв’язку із тим, що Північна Буковина увійшла до 
складу УРСР. Під час Другої світової війни відновив свою діяльність і остаточно 
припинив в 1944 р. 

Накази міністерства юстиції, міністра-делегата Буковини, примарії м. 
Чернівці, дирекції поліції, сигуранци, прокуратури м. Чернівці про порядок 
реєстрації товариств і спілок, видачу санкцій на обшук громадян, видворен-
ня іноземних громадян за вимогами карних розшуків інших держав, прове-
дення судово-медичних експертиз, встановлення твердих цін на предмети 
першої необхідності, проведення боротьби із спекуляцією. 

Директивні вказівки міністерства юстиції з термінового розгляду су-
дових справ, порядку винесення вироків, встановлення румунського грома-
дянства (1928−1939). 



184

Циркуляри міністерства юстиції про порядок реєстрації біженців із 
Північної Трансільванії (1942), реєстрації торговельних товариств, обліку 
нерухомого майна, визначення румунського громадянства. 

Інструкції міністерств юстиції та збройних сил з проведення ви-
борів до Сенату, повітових рад, складання плану мобілізації населення 
(1928−1932). 

Рішення Чернівецького повітового трибуналу з цивільних, карних 
і апеляційних справ, вексельних процесів, з визнання та позбавлення ру-
мунського громадянства (1937−1940). 

Протоколи судових засідань трибуналу та Чернівецького змішаного 
суду з експропріації нерухомого майна у жителів м. Чернівці для державних 
установ, з розгляду справ про порушення законодавства під час виборів до 
парламенту (1931−1939). 

Плани роботи Чернівецького повітового трибуналу. 
Статистичні звіти і відомості про кількість судових справ, в’язнів 

Чернівецької в’язниці за категоріями та складом злочинів. 
Інформаційні бюлетені жандармерій м. Чернівців про суспільно-полі-

тичний стан населення, випадки на жандармських постах (1938−1940). 
Реєстр кримінальних справ Чернівецького повітового трибуналу, про-

мислових і торговельних фірм. 
Справи з розгляду карних злочинів: вбивств, пограбувань, зґвалту-

вань, хабарництва, крадіжок, контрабанди, порушень кордону, підробки до-
кументів, шахрайства, бійок, незаконного зберігання зброї, комуністичної 
пропаганди, поширення комуністичних прокламацій; цивільні справи про 
порушення правил торгівлі, аграрної реформи при розділі землі, привлас-
нення державного майна, визначення прав спадкоємців, реєстрацію това-
риств, спілок, промислових і торговельних приватних підприємств, пору-
шення торговельних угод, вилучення боргів, банкрутство фірм, реєстрацію 
шлюбів, розлучення; апеляційні справи за позовами громадян, установ, під-
приємств. 

Вироки Чернівецького повітового трибуналу з карних, цивільних, 
апеляційних справ (1923−1940). 

Списки в‘язнів Чернівецької в’язниці (1919−1940). 
Листування з міністерствами юстиції, промисловості і торгівлі, Черні-

вецьким апеляційним судом, префектурою поліції м. Чернівці, фінансовою 
адміністрацією, Митрополією Буковини, єврейською релігійною громадою, 
різними партіями з питань порушення наказу міністерства юстиції про ру-
мунізацію судочинства (1919), амністію, участь українського населення Бу-
ковини в румунських національних святах, посилену охорону судових ус-
танов у зв’язку з процесом над комуністами (1930), накладення секвестру 
і продаж з аукціону майна боржників, висунення кандидатур на вибори до 
парламенту, розшук осіб, підозрюваних у контрабанді. 

Особові справи службовців. 
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Прокуратура Чернівецького повітового трибуналу
Procuratura tribunalului judeţean, Cernăuţi

Ф. 128, 12888 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Опис 1−4. Рум. 
мова. 

Була створена одночасно з Чернівецьким повітовим трибуналом 1918 р. Спо-
чатку судочинство велося за австрійським законодавстваом, але підпорядкову-
валось міністерству юстиції Румунії, а з 1919 р. відповідно до законів Румунії. 
Здійснювала захист в процесі судочинства і вела нагляд за додержанням держав-
них законів на території Чернівецького повіту та м. Чернівці. Складалась з 3-х 
підрозділів: прокуратура (прим-прокурор та п’ять прокурорів), слідчий кабінет, 
судовиконавці. 
1940 р. припинила діяльність у зв’язку із тим, що Північна Буковина увійшла до 
складу УРСР. Під час Другої світової війни відновила свою діяльність і остаточ-
но припинила в 1944 р., коли Буковина була звільнена від окупантів. 

Декрети короля Фердинанда І про заборону друкування в пресі статтей, 
направлених проти уряду, армії та короля, амністії в’язнів (1922−1923). 

Обіжники міністерств внутрішніх справ та юстиції про порядок роз-
гляду скарг та заяв під час судових процесів, проведення урочистих свят-
кувань у зв’язку із коронуванням короля Карла ІІ, порядок відправки у 
виправно-трудові табори неповнолітніх злочинців, посилення нагляду за 
політичними та націоналістичними організаціями. 

Повідомлення міністерства юстиції про румунізацію прізвищ жителів 
м. Чернівці (1941). 

Справи про притягнення до карної відповідальності осіб за вбивства, 
бійки, пограбування, порушення кордону, прав власності, незаконне вико-
ристання державних коштів, зберігання зброї, підробку документів, контра-
банду, спекуляцію, браконьєрство, хабарництво, наклепи. 

Справи про визнання румунського громадянства, права на спадщину. 
Заяви жителів на видачу довідок про судимість, внесення поправок до 

актів цивільного стану, дозволів на переривання вагітності . 
Списки жителів, які притягались до кримінальної відповідальності. 
Списки осіб, які засуджені за карні злочини, налаштовані проти ру-

мунського режиму, торговельних та промислових підприємств. 

Змішані суди
10 фондів, 161098 од. зб., 1895−1940, 1941−1944 рр. Описи. Нім., 
рум., укр. мови. 

Судові органи були створені адміністрацією австрійського уряду під час пере-
бування Буковини у складі Австрійської імперії згідно закону “Про створен-
ня повітових судів” від 11 червня 1868 р. Підпорядковувались Буковинському 
крайовому суду у м. Чернівці. Після переходу Буковини та Бессарабії під юрис-
дикцію 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” 
суди були перейменовані у змішані, однак продовжували зберігати ознаки пові-
тових (окружних), оскільки кожний обслуговував до 20−25 сіл. Підпорядковува-
лись міністерству юстиції. Поділялися на карний та цивільний відділи. 
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До компетенції цивільного відділу входило: розгляд суперечок, пов’язаних з 
купівлею-продажем рухомого і нерухомого майна, орендою, позиками, встанов-
лення батьківства, опіки, накладання секвестру на майно в рахунок погашен-
ня боргів. Карний відділ розглядав справи про порушення державних законів, 
вбивства, пограбування, підпали, згвалтування. 
Документи відклалися відповідно до структурних частин суду. Припинили діяль-
ність 1944 р. у зв’язку з ліквідацією румунської влади у краї. 

Обіжники, накази, розпорядження, рішення, інструкції міністерства 
юстиції, вищих судових органів про ведення діловодства і збереження су-
дової таємниці, збільшення розміру штрафів і податків, організацію гро-
мад, ліквідацію в’язниць при повітових судах, проведення виборів, порядок 
реєстрації нерухомого майна, заборону залучення громадян єврейського 
походження до роботи у судових органах, звільнення службовців судових 
органів від військової повинності (1942), введення цензури на друк, конфіс-
кацію газет, журналів, брошур і листівок. 

Протоколи, відношення, заяви, відомості про проведення обшуків по-
мешкань жителів, звинувачених у розповсюдженні та зберіганні комуніс-
тичної літератури. 

Справи про встановлення батьківства, опіки над неповнолітніми 
дітьми, майном недієздатних громадян, за позовами торговельних і про-
мислових підприємств, комерсантів про стягнення боргів, затвердження до-
говорів купівлі-продажу земельних ділянок. 

Листування з вищими судовими органами з питань адміністративно- 
господарської діяльності. 

Книги реєстрації нерухомого майна сіл Путильської волості і м. Чер-
нівці (1885−1940). 

Журнали, книги реєстрації цивільних і карних справ, вхідної та вихід-
ної кореспонденції. 

Рішення судів з карних справ. 
Алфавітні покажчики. 
Нотаріальні акти і документи засвідчені судами. 
Особові справи працівників судів, відомості видачі заробітної плати 

працівникам судів. 

Вашківецький змішаний суд
Judecătoria mixtă Vaşcătţi

Ф. 153, 8263 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. 
мова. 

Вижницький волосний змішаний суд
Judecătoria mixtă Vijniţa

Ф. 140, 1321 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 

Герцаївський змішаний суд
Judecătoria mixtă Herţa

Ф. 139, 6749 од. зб., 1895−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 
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Дорохойський сільський суд
Judecătoria mixtă Dorohoi

Ф. 130, 137 од. зб., 1898−1938рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Заставнівський змішаний суд
Judecătoria mixtă Zastavna

Ф. 152, 1574 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр., Описи 1−4. Рум. 
мова. 

Кельменецький змішаний суд
Judecătoria mixtă Chelmenţi (Chilieni)

Ф. 1062, 1405 од. зб., 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Радауцький змішаний суд
Judecătoria mixtă Rădăuţi

Ф. 542, 1 од. зб., 1919−1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Садгірський змішаний суд
Judecătoria mixtă Sadagura

Ф. 142, 8062 од. зб., 1919−1940 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 

Хотинський змішаний суд
Judecătoria mixtă Hotin

Ф. 535, 1067 од. зб., 1921−1938, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. 
мова. 

Чернівецький змішаний суд
Judecătoria mixtă Cernăuţi

Ф. 147, 132215 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−30. Рум. 
мова. 

Сільські суди
4 фондів, 8099 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи. Нім., рум., 
укр. мови. 

Судові органи на Буковині були створені і діяли згідно закону австрійського уря-
ду “Про створення повітових судів” від 11 червня 1868 р. під час перебування 
у складі Австрійської імперії та підпорядковувались Буковинському крайовому 
суду у м. Чернівці. Після переходу Буковини та Бессарабії під юрисдикцію Ру-
мунії були створені нові сільські суди згідно вимог закону “Про окружні та ко-
мунальні (сільські) суди” від 9 березня 1879 р. Підпорядковувались міністерству 
юстиції. 
Поділялися на карний і цивільний відділи. До компетенції цивільних відділів 
входило: розгляд суперечок, пов’язаних з купівлею-продажем рухомого і неру-
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хомого майна, орендою, позиками, встановлення батьківства, опіки, накладання 
секвестру на майно в рахунок погашення боргів. 
Припинили діяльність 1944 р. у зв’язку із ліквідацією румунської влади у краї. 

Накази, розпорядження, обіжники, рішення міністерства юстиції про 
збільшення розмірів штрафів з жителів, ліквідації в’язниць при сільських 
судах, проведення виборів, порядок реєстрації нерухомого майна, заборону 
залучення громадян єврейської національності до роботи в судових органах 
(1942). 

Інструкції міністерства юстиції про порядок звільнення службовців 
судових органів від військової повинності. 

Справи про встановлення батьківства, опіки над неповнолітніми 
дітьми, майном недієздатних громадян, позови торговельних і промислових 
підприємств, комерсантів про сплату боргів за продані у кредит товари, за-
твердження договорів купівлі-продажу земельних ділянок. 

Протоколи, відношення, заяви, відомості про проведення обшуків у 
помешканнях жителів, звинувачених у розповсюдженні та зберіганні ко-
муністичної літератури. 

Книги реєстрації нерухомого майна сіл Путильської волості і м. Чер-
нівці (1885−1940), вхідної та вихідної кореспонденції. 

Журнали реєстрації цивільних і карних справ. 
Рішення судів з карних справ. 
Алфавітні покажчики до груп документів. 
Нотаріальні акти і документи засвідчені судами. 
Списки жителів краю, які подали заяви на одерження румунського 

громадянства (1941−1944). 
Особові справи працівників судів, заяви з кадрових питань, надання 

допомог і пенсій. 
Відомості видачі заробітної плати працівникам судів. 
Листування з вищими адміністративними і судовими органами з пи-

тань адміністративно-господарської діяльності. 

Новоселицький сільський суд
Judecătoria comunală Nouasuliţa

Ф. 150, 282 од. зб., 1925, 1928−1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Романковецький сільський суд
Judecătoria comunală Romancăuţi
Ф. 144, 76 од. зб., 1918−1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Селятинський сільський суд
Judecătoria comunalăSeletin

Ф. 146, 1 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Сокирянський сільський суд
Judecătoria comunală Secureni

Ф. 138, 6325 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
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Нотаріальна палата Буковини
Camera notarilor publici

Ф. 989, 6 од. зб., 1925−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована відповідно до вимог закону “Про інститути публічних нотаріусів Бу-
ковини” від 8 липня 1919 р. Підпорядковувалася міністерству юстиції. Здійсню-
вала призначення, переміщення та затвердження нотаріусів згідно королівським 
декретам. Припинила діяльність 1944 р. 

Положення про тарифні розцінки на оформлення нотаріальних актів. 
Матеріали про підготовку скликання з’їзду нотаріусів у м. Бухаресті 

в 1931 р. 
Листування з міністерством юстиції та Чернівецьким трибуналом про 

призначення, переміщення та надання відпусток службовцям палати та но-
таріусам. 

Особові справи та списки нотаріусів Буковини. 

Нотаріуси
27 фондів, 2152 од. зб., 1918−1944 рр. Описи. Рум. мова. 

За румунський період до 1919 р. на Буковині існувала інституція громадських 
нотаріусів, які діяли за чинним законодавством австрійського уряду від 25 лип-
ня 1871 р. З 19 липня 1919 р. румунською владою були прийняті поправки до 
цього закону, що стосувалось нотаріату провінції Буковини. Нотаріуси повин-
ні були приймати присягу на вірність румунській державі в апеляційному суді  
м. Чернівці та обов’язково вивчити румунську мову. Призначення, переведення 
та затвердження нотаріусів відбувалось згідно королівським декретом. 
Вищий нагляд за корпусом нотаріусів виконувало міністерство юстиції та завіду-
ючий відділом юстиції адміністрації Буковини. 
Нотаріуси займались засвідченням юридичних актів, офіційних та приватних 
угод, копій документів, збереженням документів та цінних паперів. 

Нотаріально засвідченні акти та угоди на купівлю-продажу та оренду 
нерухомого майна, вексельні протести, свідоцтва про закінчення вищих та 
середніх учбових закладів, початкових та професійних шкіл, свідоцтва та 
патенти на право практикування за фахом, на оренду та наймання помеш-
кань, залишених жителями, які були переселені до Німеччини та вислані до 
таборів. 

Копії доручень на одержання іншими особами грошових вкладів в 
банках, грошей в державних установах та від приватних осіб, товарів. 

Копії дарчих актів. 
Протоколи підтвердження при свідках усних зобов’язань мешканця-

ми з питань боргових, майнових та сімейних відносин. 
Алфавітний показчик реєстрації мешканців, які отримали нотаріаль-

но засвідчені акти. 
Книги реєстрації нотаріальних дій. 
Копії заяв на реєстрацію торгових підприємств в Палаті торгівлі та 

промисловості, договорів, контрактів між торговими товариствами, доз-
волів на виїзд за кордон на постійне місце проживання. 

Фотокопії закордонних паспортів. 
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Виписки з актів цивільного стану про народження, шлюб, смерть, на-
ціональність та етнічне походження. 

Свідоцтва мешканців єврейського походження на право проживання. 

Нотаріус Бімбулова Лідія в м. Хотин
Notar Lidia Bimbulov în or. Hotin

Ф. 171, 163 од. зб., 1929−1940 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Нотаріус Больбошенко Анатол в с. Кельм енці
Notar Anatolie E. Bolboşenco în comuna Chelmeneţi 

Ф. 172, 89 од. зб., 1928−1939 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Нотаріус Бочар Георге в м. Хотин
Notar Gheorghe Bocear în or. Hotin

Ф. 357, 79 од. зб., 1928−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Бубенік Іон в м. Чернівці
Notar Ion Bubenic în or. Cernăuţi

Ф. 1091, 173 од. зб., 1942−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Бурак Амфілокіє в м. Чернівці
Notar Amfilochie Burac în or. Cernăuţi

Ф. 165, 217 од. зб., 1922−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Василеску Cтефан в Сoкuрянах 
Notar Ştefan Vasilescu în Secureni 

Ф. 173, 12 од. зб., 1928−1929 рр. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Гесс Абрагам в м. Новоселиця 
Notar Abragam Ghess în or. Nousuliţa 

Ф. 206, 30 од. зб., 1935−1938 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Нотаріус Долинський Лівіу в м. Садгора 
Notar Liviu Dolinskhi în or. Sadagura 

Ф. 600, 1 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Дунік Ілля в м. Чернівці
Notar Ilie Dunic în or. Cernăuţi

Ф. 195, 412 од. зб., 1930−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 
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Нотаріус Ейвелінг Теофіл в с. Нижні Станівці
Notar Teofil Eiveling în s. Stăneşti de Jos

Ф. 1217, 13 од. зб., 1924−1930 рр. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Захарія Анастасіє в м. Чернівці
Notar Anastasie Zaharie în or. Cernăuţi

Ф. 161, 118 од. зб., 1926−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Калмуцький Альфред в с. Нижні Станів ці
Notar Alfred Kalmucki în s. Stăneşti de Jos

Ф. 1237, 23 од. зб., 1919−1924 рр. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Калмуцький Альфред в м. Чернівці
Notar Alfred Kalmucki în or. Cernăuţi

Ф. 164, 201 од. зб., 1923−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Клисевич Александр в с. Кельменці 
Notar Alexandru Clisevici în s. Celmeneţi 

Ф. 179, 1 од. зб., 1937 р. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Клюгер Людміл в м. Вижниця 
Notar Ludmil Clugher în or. Vijniţa 

Ф. 207, 45 од. зб., 1918−1929 рр. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Козаченко Іоaн в м. Хотин
Notar Ioan M. Cozacenco în or. Hotin

Ф. 288, 46 од. зб., 1928−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Коморошан Євген в м. Вашківці
Notar Eugeniu Comoroşan în or. Vaşcăuţi

Ф. 1205, 12 од. зб., 1919−1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Лупу Флоря в м. Чернівці
Notar Florea Lupu în or. Cernăuţi

Ф. 166, 129 од. зб., 1924−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Маркусон Лазар в с. Чудей
Notar Lazar Marcuson în s. Ciudei 

Ф. 208, 65 од. зб., 1922−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
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Нотаріус Мойсей Лідід в м. Новоселиця
Notar Lidid Moisei în or. Nouasuliţa 

Ф. 174, 40 од. зб., 1928−1932 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Нотаріус Оттенбрейт Август в с. Бояни 
Notar August Ottenbreit în s. Boian 

Ф. 877, 33 од. зб., 1926−1935 рр. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Павлуку-Бурла Октавіан в м. Чернівці
Notar public Pavlucu-Burla Octavian în or. Cernăuţi 

Ф. 191, 1 од. зб., 1934 р. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Петрович Корнел в м. Чернівці
Notar Cornel Petrovici în or. Cernăuţi

Ф. 169, 13 од. зб., 1939−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Стрингачу Ніку в м. Чернівці
Notar Nicu Strângaciu în or. Cernăuţi

Ф. 186, 1 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Тілінец Ікон в ком. Єдинці 
Notar Icon Tilineţ com. Edineţ 

Ф. 601, 1 од. зб., 1936 р. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Цуркан Ніколає в м. Чернівці
Notar Nicolae Ţurcan în or. Cernăuţi

Ф. 162, 120 од. зб., 1933−1940 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Нотаріус Чигінкелі Прокопій в м. Хотин
Notar Procopie Cihincheli în or. Hotin

Ф. 878, 2 од. зб., 1928 р. Опис. Рум. мова. 

Адвокат Копельман в м. Чернівці
Kopelman, avocat, Cernăuţi

Ф. 351, 157 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум., нім. мови. 

Позовні заяви та рішення судів. 
Листування з клієнтами та установами про захист їх інтересів в судах. 
Відомості про кредитоспроможність клієнтів. 
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4. Поліцейські, жандармські та тюремні установи. 

Чернівецький обласний інспекторат поліції, м. Чернівці
Inspectoratul regional de poliţie Cernăuţi

Ф. 30, 8699 од. зб., 1919–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений згідно постанови міністерства внутрішніх справ від 1 березня  
1919 р. як Генеральний субінспекторат сигуранци Буковини у м. Чернівці. Реор-
ганізований відповідно до закону “Про створення державної поліції” від 21 липня  
1929 р. в Чернівецький обласний інспекторат поліції. Підпорядковувався Гене-
ральній дирекції поліції м. Бухаресту. До його функцій входило: забезпечення 
проведення владними структурами державних, військових, господарських та 
політичних заходів з дотримання правопорядку, боротьби з комуністичним ру-
хом, нагляд за діяльністю політичних партій, культурологічних, благодійних і 
професійних товариств, іноземними громадянами, ведення попереднього слідс-
тва, надання і позбавлення громадянства, запобігання страйкам. Припинив свою 
діяльність 1940 р. в зв’язку з тим, що Північна Буковина увійшла до складу 
УРСР. З 1941 р. відновив свою діяльність і остаточно припинив її 1944 р., коли 
Північна Буковина була звільнена. 

Накази, обіжники, розпорядження міністерства внутрішніх справ, Ге-
неральної дирекції поліції, командуючого 8-ю дивізією, обласного інспекто-
рату поліції про введення стану облоги (1920, 1938), реєстрацію політично-
підозрілих осіб, нагляд за іноземними підданими, політичною діяльністю 
студентів, заборону релігійних сект, здачу амуніції військовим частинам, 
призначення, заміщення, звільнення службовців дирекції поліції, комісаріа-
ту, поліцейських загонів. 

Протоколи органів сигуранци про перевірку політичної благонадій-
ності населення Буковини, діяльності політичних партій, розслідування ви-
падків на ділянках поліцейських патрулів (1922–1940). 

Огляд Чернівецького обласного інспекторату поліції та жандармерії 
про настрій населення і діяльність політичних партій (1933). 

Доповідні записки обласного інспекторату поліції про методи бороть-
би з комуністичним рухом, розвиток українського націоналістичного руху в 
школах, діяльність політичних партій, обшук в редакції української газети 
“Земля і Воля” (1938). 

Вашківецький комісаріат поліції Сторожинецького повіту,  
м. Вашківці 
Comisariatul de poliţie Vaşcăuţi, judeţul Storojineţ

Ф. 831, 155 од. зб., 1930–1938, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Вашківецький комісаріат поліції був створений 1919 р. згідно постанови мініс-
терства внутрішніх справ Румунії від 1 березня 1919 р. “Про утворення Гене-
рального інспекторату сигуранци Буковини”. На підставі королівського декрету 
від 17 січня 1930 р. Генеральний інспекторат сигуранци був реорганізований у 
Чернівецький обласний інспекторат поліції, якому підпорядковувались всі струк-
турні підрозділи поліції, у тому числі через Сторожинецьку повітову поліцію і 
Вашківецький комісаріат поліції. 
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До функцій комісаріату входило забезпечення проведення владними структу-
рами державних, військових, господарських та політичних заходів з нагляду за 
політичними партіями, товариствами, громадянами іноземних держав, боротьба 
з комуністичним рухом, підтримання громадського порядку. 
Припинив свою діяльність 1944 р. 

Копії наказів та інструкції Генеральної дирекції поліції про організа-
цію роботи комісаріатів. 

Звіти про роботу комісаріату. 
Справи з нагляду за жителями, які підозрювались у комуністичній 

діяльності. 
Списки службовців комісаріату, українських націоналістів та інозем-

них підданих (1930–1938). 
Листування з органами поліції про діяльність політичних партій, на-

стрій населення, підсумки проведених обшуків, конфіскації заборонених 
газет і журналів. 

Вижницький комісаріат поліції Сторожинецького повіту,  
м. Вижниця 
Comisariatul de poliţie Vijniţa, judeţul Storojineţ

Ф. 830, 230 од. зб., 1930–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Вижницький комісаріат поліції був створений 1919 р. згідно постанови мініс-
терства внутрішніх справ від 1 березня 1919 р. “Про утворення Генерального інс-
пекторату сигуранци Буковини”. На підставі королівського декрету від 17 січня 
1930 р. Генеральний інспекторат сигуранци був реорганізований у Чернівецький 
обласний інспекторат поліції, якому підпорядковувались всі структурні підроз-
діли поліції у тому числі через Сторожинецьку повітову поліцію і Вижницький 
комісаріат поліції. 
До функцій комісаріату входило забезпечення проведення владними структу-
рами 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 1944 р. 

Накази та копії наказів поліції м. Сторожинець, Генеральної дирекції 
поліції і обласного інспекторату поліції про комуністичний та легіонерський 
рухи, дії поліцейських органів під час бомбардувань, боротьбу з саботажа-
ми, переслідування та арешт радянських розвідників (1942–1944). 

Рапорти агентів та комісаріату поліції про події у Вижницький волості, 
настрій населення, комуністичний та легіонерський рухи (1941–1944). 

Справи звинувачених у комуністичній пропаганді до і за час радянсь-
кої влади , з нагляду за іноземними підданими (1934–1938). 

Копії антифашистських та легіонерських листівок. 
Списки державних службовців м. Вижниця. 
Листування з органами поліції та жандармерії про політичну благо-

надійність окремих осіб, нагляд за біженцями з Польщі та Угорщини (1943–
1944). 
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Кіцманський комісаріат поліції Чернівецького повіту, м. Кіц-
мань
Comisariatul de poliţie Chiţmani, judeţul Cernăuţi

Ф. 133, 437 од. зб., 1920–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Кіцманський комісаріат поліції був створений 1919 р. згідно постанови мініс-
терства 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 усі струк-
турні підрозділи поліції краю, у тому числі і через квестуру поліції м. Чернів- 
ці – Кіцманський комісаріат поліції. 
До функцій комісаріату поліції входило забезпечення проведення владними 
структурами у життя державних, військових, господарських та політичних за-
ходів з нагляду за політичними партіями, товариствами, громадянами іноземних 
держав, боротьби з комуністичним рухом, підтримання громадського порядку. 
Припинив свою діяльність 1944 р. 

Накази квестури поліції м. Чернівці, обласного інспекторату поліції 
про розшук осіб, які переховувалися від переслідування поліцейських ор-
ганів, виявлення і вилучення фальшивих грошей, діяльність комісаріатів 
поліції (1934, 1938). 

Обіжники і вказівки квестури поліції м. Чернівці, генеральної дирек-
ції державної адміністрації про розшук карних злочинців, іноземних під-
даних, нагляду за діяльністю легіонерських організацій, функціях бюро 
МОНТ, переписи населення. 

Рапорти агентів та комісаріату поліції про події у Кіцманський волості, 
настрій населення, діяльність українських націоналістичних організацій. 

Справи нагляду за іноземними підданими та товариствами. 
Особисті справи звинувачених у різних правопорушеннях. 
Статистичні бюлетені про порушення та події у Кіцманський во-

лості. 
Списки товариств м. Кіцмань (1939), жителів, які були мобілізовані у 

румунську армію, українських націоналістів, священиків, українських на-
ціоналістичних організацій м. Кіцмань (1936, 1938). 

Заяви жителів про видачу їм свідоцтв біографічного характеру. 
Відомості видачі заробітної плати службовцям комісаріату поліції. 
Листування з органами поліції та префектурою Чернівецького повіту 

про діяльність політичних партій, призначення та переведення службовців 
комісаріату. 

Новоселицький комісаріат поліції Хотинського повіту
Comisariatul de poliţie Nouasuliţa, judeţul Hotin

Ф. 500, 539 од. зб., 1935–1940 рр., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Після входження Бессарабії до складу Румунії 27 березня 1918 р. був створе-
ний обласний інспекторат поліції м. Кишинів, якому через Хотинську повітову 
поліцію підпорядковувався Новоселицький комісаріат поліції. Після створення 
королівського намісника округу Сучава, згідно декрету-закону від 29 вересня 
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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 на-
гляду 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. 
Під час Другої світової війни відновив діяльність і був ліквідований 1944 р. після 
звільнення Бессарабії. 

Накази обласного інспекторату поліції м. Кишинів про розшук та на-
гляд за особами, які підозрюються у комуністичній діяльності (1935–1938). 

Накази міністерства внутрішніх справ, міністерства національної 
пропаганди, Генеральної дирекції поліції та обласного інспекторату поліції 
про конфіскацію радіоприймачів, забороненої літератури, зброї, зловживан-
ня здійсненні посадовими особами при виселенні євреїв з Бессарабії, поси-
лення перевірки пасажирів та автомобілів, правила евакуації. 

Обіжники Генеральної дирекції поліції про конфіскацію забороненої 
іноземної літератури. 

Плани інформаційної діяльності Чернівецького обласного інспекто-
рату та Новоселицького комісаріату поліції. 

Звіти та рапорти комісаріату поліції про політичний настрій населен-
ня, економічний стан району, діяльність політичних партій. 

Відомості про політичну благонадійність державних службовців 
(1943). 

Справи з перевірки діяльності жителів під час радянської влади у 
1940–1941. 

Списки осіб, які співпрацювали з органами радянської влади у 
1940–1941 рр. та підозрюваних у шпіонажу на користь радянської держави 
(1943). 

Відомості нарахування заробітної плати службовцям комісаріату. 
Листування комісаріату поліції м. Новоселиці з поліцією м. Хотина та 

іншими органами поліції про діяльність національних меншин, професій-
них та релігійних організацій, конфіскацію заборонених газет, журналів та 
книг, перевірки діяльності різних осіб під час радянської влади, догляд за 
членами політичних партій (1936–1940, 1941–1944). 

Квестура поліції м. Чернівці
Chestura de poliţie Cernăuţi

Ф. 38, 20205 од. зб., 1918–1940 рр., 1941–1944 рр. Описи 1–5. Рум. 
мова. 

Створена згідно Королівського закону від 15/28 грудня 1918 р., як Дирекція 
поліції м. Чернівці. 
У 1923 р. Дирекція поліції була реорганізована в Префектуру поліції, в 1929 р. 
Префектура реорганізована в Квестуру поліції на чолі з квестором. Підпорядко-
вувалась міністерству внутрішніх справ. 
До функції квестури поліції входило забезпечення проведення владними струк-
турами державних, військових, господарських та політичних заходів з нагляду за 
політичними партіями, товариствами, спілками, громадянами іноземних держав, 
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боротьба з комуністичним рухом, підтримання громадського порядку, розсліду-
вання злочинів, дотриманням паспортного режиму, видача закордонних паспор-
тів. 
Припинила свою діяльність 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу 
УРСР. 
Під час Другої світової війни відновила діяльність і була ліквідована 1944 р. піс-
ля звільнення Північної Буковини. 

Накази, розпорядження та обіжники міністерства внутрішніх справ, 
Секретаріату внутрішніх справ Буковини, Генеральної дирекції поліції та 
сигуранци, інспекторату поліції та Квестури поліції про реорганізацію від-
ділів секретаріату (1920), заборону першотравневих демонстрацій, порядок 
видачі закордонних паспортів, заборону і конфіскацію іноземних періодич-
них видань, переслідування і розшук злочинців, діяльність молодіжних, 
студентських та антифашистських організацій, виявлення агентів іноземних 
розвідок, розслідування терористичних акцій на залізниці (1931), охорону 
міста і мостів, причини виникнення епідемій та їх профілактику. 

Інструкції Генерального штабу армії, Ліги протиповітряної оборони, 
Президії дирекції поліції м. Чернівці про роботу держбезпеки на Буковині 
під час стану облоги (1919), організацію протиповітряної оборони краю, по-
рядок фотографування об’єктів та складання карт. 

Постанови дирекції поліції, секретаріату внутрішніх справ Буковини, 
примарії м. Чернівці про обов’язкову прописку всіх мешканців міста, рекві-
зицію транспортних засобів і коней для потреб армії, порядок святкування 
національних свят. 

Статути національних культурно-освітніх, комерційних, благодійних, 
спортивних і театральних товариств. 

Рішення керівництва організацій українських націоналістів про про-
никнення членів організації у комуністичні організації Західної України, 
Буковини, Бессарабії з метою їх розвалу. Протоколи про випадки нелегаль-
ного переходу румунсько-польського кордону польськими громадянами, по-
рушення правил дорожнього руху. 

Інформаційні бюлетені префектури поліції м. Чернівці про політич-
ний настрій населення і діяльність політичних партій, страйки в м. Чернівці 
і Чернівецькому повіті. 

Статистичні відомості про кількість службовців поліції, карних зло-
чинів, іноземців, що проживали у м. Чернівці. 

Особисті картки карних злочинців. 
Свідоцтва про моральну і політичну благонадійність жителів. 
Справи про розшук дезертирів румунської армії, розслідування само-

губств, крадіжок, розшук осіб, які зникли безвісті, реквізицію приватних 
квартир для потреб армії, видачу закордонних паспортів, нагляд за комуніс-
тичними, фашистськими, сіоністськими, національними, профспілковими 
організаціями м. Чернівці. 

Листування з міністерством внутрішніх справ, Секретаріатом внут-
рішніх справ Буковини, Апеляційною палатою і трибуналом примарією  
м. Чернівці, секретаріатом промисловості, торгівлі та соціального забезпе-
чення про виявлення брошур з закликами до возз’єднання Буковини з Украї-
ною (1919), створення міських відділів поліції (1925), переслідування фаль-
шивомонетників, перевірку благонадійності окремих осіб, безпритульних  
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жебраків, надання допомоги дітям сиротам, ліквідацію благодійного това-
риства християн Буковини (1924). 

Дорохойська повітова поліція
Poliţia judeţeană Dorohoi

Ф. 827, 75 од. зб., 1896–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Була створена згідно вимог закону “Про організацію поліції міст” від 17 квітня 
1877 р. До обов’язків поліції входило: забезпечення проведення владними струк-
турами державних, військових, господарських та політичних заходів, боротьба з 
комуністичним рухом, підтримання громадського порядку, нагляд за іноземними 
підданими. Підпорядковувалась міністерству внутрішніх справ та Чернівецько-
му обласному інспекторату поліції (після 1930 р. ). Припинила свою діяльність 
1940 р. на тій частині території повіту (Герцаївська волость), яка увійшла до 
складу УРСР. 

Справи з нагляду за іноземними підданими, за позовами торговельних 
і промислових підприємств, комерсантів про стягнення боргів за рішеннями 
суду. 

Щоденні статистичні відомості про правопорушення та події в 
повіті. 

Листування з Дорохойським судом про стягнення грошового боргу з 
жителів повіту. 

Списки та анкетні листи іноземних підданих, які проживали на тери-
торії повіту. 

Сторожинецька повітова поліція
Poliţia judeţeană, Storojineţ

Ф. 132, 846 од. зб., 1923–1944 рр. Описи 1–4. Рум. мова. 

Поліція м. Сторожинець була створена 1919 р., згідно постанови міністерства 
внутрішніх справ від 1 березня 1919 р. “Про утворення Генерального субінс-
пектората сигуранци Буковини”, якому вона підпорядковувалась. На підставі ко-
ролівського декрету від 17 січня 1930 р. Генеральний субінспекторат сигуранци 
був реорганізований у Чернівецькій обласний інспекторат поліції, якому підпо-
рядковувались всі структурні підрозділи поліції краю. 
До обов’язків поліції входило забезпечення проведення владними структурами 
державних, військових, господарських та політичних заходів, боротьба з ко-
муністичним рухом, підтримання громадського порядку, нагляд за іноземними 
підданими. 
Керувала і контролювала роботу комісаріатів поліції міст Вижниця та Вашківці, 
с. Глибока. 
Припинила свою діяльність 1944 р. 

Накази та вказівки префектури Сторожинецького повіту, Генерально-
го субінспектората сигуранци Буковини та обласного інспектората поліції 
про судові компетенції поліцейських органів, проведення заходів з розшу-
ку іноземних підданих, виявлення осіб, які розповсюджували комуністичні 
листівки, конфіскацію книг, журналів та газет. 
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Обіжники префектури Сторожинецького повіту, обласного інспекто-
рата поліції та дирекції міністерства внутрішніх справ. 

Інструкція про порядок надання політичного притулку російським 
підданим, які таємно прибули до Румунії. 

Рапорти жандармських та поліцейських органів повіту про діяльність 
комуністичних організацій, політичний настрій населення, розповсюджен-
ня політичних листівок, уточнення адреси призовників. 

Декларації жителів м. Сторожинець про їх діяльність при радянській 
владі (1941). 

Справи з нагляду за іноземними підданими. 
Статистичні бюлетені про правопорушення та події в Сторожинець-

кому повіті. 
Списки промислових підприємств повіту (1941–1943), домовласни-

ків м. Сторожинець (1924–1926), іноземних підданих (1926, 1931, 1939) та 
службовців поліції (1928, 1938). 

Відомості видачі заробітної плати службовцям поліції. 
Листування з Чернівецьким обласним інспекторатом поліції та комі-

саріатами поліції Строжинецького повіту про догляд за особами, які підоз-
рівалися в участі у комуністичному русі та антирумунській діяльності, про 
конфіскацію радіоприймачів, заборонених газет та журналів, результатах 
проведення обшуків. 

Хотинська повітова поліція Чернівецького інспекторату 
поліції
Poliţia judeţeană Hotin

Ф. 858, 1610 од. зб., 1918–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена 1918 р. після того, як Бессарабія увійшла до складу Румунії. До 
обов’язків поліції входило забезпечення проведення владними структурами де-
ржавних, військових, господарських та політичних заходів, боротьба з комуніс-
тичним рухом, підтримання громадського порядку, нагляд за іноземними підда-
ними, висилка у концтабори євреїв і неблагонадійних громадян (під час Другої 
світової війни). 
Припинила свою діяльність в 1940 р., в зв’язку з входженням Бессарабії до скла-
ду УРСР. 
Відновила діяльність 1941 р. після окупації повіту румунсько-німецькими вій-
ськами в складі Губернаторства Буковини і остаточно припинила її 1944 р., коли 
Північна Буковина була звільнена від окупації. 

Накази, розпорядження, обіжники Чернівецького губернаторсько-
го інспекторату поліції, Хотинської повітової поліції, бюро сигуранци  
м. Хотин про роботу сигуранци, нагляд за польськими біженцями, перевірку 
політичної благонадійності священиків, сектантів та євреїв, які проживали 
в м. Хотині, реквізицію транспортних засобів у населення повіту. 

Інструкції Генеральної дирекції поліції м. Бухарест про порядок пе-
реходу кордону з Україною, утримання військовополонених, контроль за 
діяльністю іноземців на території Хотинського повіту, створення комуналь-
них пожежних команд. 

Інформаційне повідомлення Хотинської повітової поліції про полі-
тичний настрій населення (1941) та економічний стан повіту (1941). 
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Статистичні відомості про кількісний і національний склад населення 
Хотинського повіту (1941–1942). 

Реєстрація громадських організацій м. Хотина (1943). 
Донесення агентів поліції про активізацію діяльності політичних партій. 
Слідчі справи на громадян Хотинського повіту. 
Листування з Чернівецьким губернаторським інспекторатом поліції 

про нагляд за діяльністю політичних партій, висилку євреїв у концтабори, 
залучення їх до примусових робіт, діяльність українських націоналістів, 
заборону релігійних сект, виявлення радянських парашутистів, видачу сві-
доцтв про політичну благонадійність, розшук осіб, які вели антинімецьку 
пропаганду і агітацію, розшук дезертирів, спекуляцію продуктами харчу-
вання, економічний стан повіту, видачу особистих посвідчень громадянам. 

Особливий відділ сигуранци м. Вижниця
Serviciul special de siguranţă Vijniţa

Ф. 804, 2 од. зб., 1928–1929 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений 1919 р. згідно постанови міністерства внутрішніх справ від 1 березня 
1919 р. До функцій відділу входило: нагляд за станом злочинності, політичним 
настроєм населення та іноземними підданими, застосовування покарань до по-
рушників законів, ведення боротьби з комуністичним, робітничим та національ-
ними рухами. Ліквідований згідно вимог закону “Про створення державної гене-
ральної поліції” від 21 липня 1929 р. 

Списки службовців відділу, які звільнені від мобілізації. 

Особливий відділ сигуранци м. Кіцмань Чернівецького повіту
Serviciul special de siguranţă, Chiţmani

Ф. 502, 99 од. зб., 1919–1929 рр. Описи 1– 2. Рум. мова. 

Створений 1919 р. згідно постанови міністерства внутрішніх справ від 1 березня 
1919 р. До функцій відділу входило: нагляд за станом злочинності, політичним 
настроєм населення та іноземними підданими, застосовування покарань до по-
рушників законів, ведення боротьби з комуністичним, робітничим та національ-
ними рухами. Ліквідований згідно вимог закону “Про створення державної гене-
ральної поліції” від 21 липня 1929 р. 

Інформаційні повідомлення Генеральної дирекції сигуранци про кон-
грес третього Інтернаціоналу (1925), ХІV з’їзд румунської компартії (1929), 
боротьбу з радянською контррозвідкою, викриття комуністичних організа-
цій у Бессарабії, розшук осіб, які переслідувались за комуністичну діяль-
ність. Справи з перевірки політичної благонадійності окремих жителів, 
видачі паспортів громадянам повіту. Особові справи агентів сигуранци, 
українських націоналістів, італійських, польських, чехословацьких, югос-
лавських підданих, білоемігрантів. 

Статистичні таблиці про національний склад деяких сіл повіту. 
Списки членів українських товариств “Жіноча громада” та “Руська 

бесіда” (1921–1922). 
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Листування з Генеральним інспекторатом сигуранци Буковини про 
німецьких і угорських шпигунів, австрійську партію чорно-жовтих легі-
тимістів, політичну благодійність населення повіту, невдоволення селян 
проведеною аграрною реформою, політичний настрій національних мен-
шин, еміграцією та імміграцію населення, діяльність української національ-
ної організації “Буковинський господар” (1919–1929). 

Особовий відділ сигуранци м. Чернівці
Serviciul special de siguranţă, Cernăuţi

Ф. 119, 5191 од. зб., 1919–1929 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Створений 1919 р. згідно постанови міністерства внутрішніх справ від 1 березня 
1919 р. До функцій відділу входило нагляд за станом злочинності, настроєм насе-
лення, іноземними підданими, застосовування покарань до порушників законів, 
ведення боротьби з комуністичним, робітничим та національними рухами. Лікві-
дований згідно вимог закону “Про створення державної генеральної поліції” від 
21 липня 1929 р. Його функції були передані Чернівецькому окружному інспек-
торату поліції та квестурі поліції м. Чернівці. 

Розпорядження міністерства внутрішніх справ, генерального субінс-
пекторату сигуранци Буковини, командування 8-ої піхотної дивізії про роз-
шук карних злочинців та угорських шпигунів, передачу залізничних майс-
терень під нагляд військової влади. 

Інформаційні повідомлення органів сигуранци про міжнародний ко-
муністичних 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, діяль-
ність польських, єврейських та українських політичних організацій на Бу-
ковині, 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, підозрюва-
ними в проведенні української націоналістичної пропаганди. 

Статут комуністичної організації молоді Румунії. 
Листування з поліцейськими і адміністративними органами, Гене-

ральним субінспекторатом сигуранци Буковини про посилення нагляду за 
підозрюваними в комуністичній діяльності, нагляд за діяльністью студент-
ських організацій, розшук дезертирів, видачу дозволів іноземцям на в’їзд до 
Буковини, продовження їм строку перебування в краї. 

Бригада сигуранци м. Сторожинець
Brigada de siguranţă, Storojineţ

Ф. 676, 1 од. зб., 1922 р. Опис. Рум. мова. 

Створена згідно постанови міністерства внутрішніх справ від 1 березня 1919 р. 
Підпорядковувалась Чернівецькому субінспекторату сигуранци. До функцій 
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бригади входило: нагляд за політичним настроєм населення, застосування пока-
рань до порушників законів, ведення боротьби з комуністичним, робітничим та 
національними рухами, нагляд за іноземними підданими, криміналітетом. Лікві-
дована згідно вимог закону “Про створення державної генеральної поліції” від 
21 липня 1929 р. 

Рапорти агентів сигуранци про події в повіті. 
Листування з поліцейськими органами про діяльність службовців, 

проведення зборів товариств, нагляд за іноземними підданими. 

Бригада сигуранци м. Хотин 
Brigada de siguranţă, Hotin

Ф. 673, 1 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена згідно постанови міністерства внутрішніх справ від 1 березня 1919 р. 
Підпорядковувалась Кишинівському субінспекторату сигуранци. До функцій 
бригади входило: нагляд за політичним настроєм населення, застосування пока-
рань 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. 

Особова справа комісара сигуранци Поповича Василя. 

Поліцейський прикордонний загін м. Герца Дорохойського 
повіту 
Poliţia de frontieră. Detaşamentul de poliţie Herţa, judeţul 
Dorohoi

Ф. 834, 33 од. зб., 1903−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 

Заснований 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. Складав-
ся з відділів: адміністративного, організації нації та території, поліції, сигуранци, 
та процедурного. Функції загону: здійснення політичного нагляду за адміністра-
тивним, політичним, економічним, санітарним та ветеринарним станами на те-
риторії його діяльності, надання жителям посвідчень про політичну благонадій-
ність та на проживання у військовій зоні, ведення паспортного обліку жителів. 
Підпорядкований Генеральній дирекції поліції. Ліквідований 1944 р. 

Копія наказу міністерства внутрішніх справ Румунії та інструкції бюро 
мобілізації про організацію та проведення перепису військовозобов’язаних 
(1930). 

Обіжники та вказівки міністерства національного захисту, поліції  
м. Дорохой про порядок створення відділів інформації з виявлення ко-
муністів, охорони підприємств та порядок проведення різдвяних свят. Спра-
ви про надання жителям посвідчень про політичну благонадійність, доз-
волів на проживання у військовій зоні та притягнення до відповідальності 
жителів за порушення кордону. 
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Поліцейський загін с. Адинката (нині Глибока) Сторожинець-
кого повіту 
Detaşamentul de poliţie Adâncata judeţul Storojineţ

Ф. 1060, 27 од. зб., 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Заснований 1918 р. Діяв у відповідності до законів та положень “Про створен-
ня міської та прикордонної поліції” від 1 квітня 1903 р. та від 28 січня 1920 р. 
Складався з відділів: адміністративного, організації нації та території, поліції, 
сигуранци, та процедурного. Функції загону: здійснення політичного нагляду за 
адміністративним, політичним, економічним, санітарним та ветеринарним ста-
нами на території його діяльності, надання жителям посвідчень про політичну 
благонадійність та на проживання у військовій зоні, ведення паспортного обліку 
жителів. Підпорядкований генеральній дирекції поліції. Ліквідований 1944 р. 

Справи з нагляду за легіонерським рухом на території діяльності за-
гону. 

Плани робіт загону по збору інформації. 
Звіти та відомості про залізогвардійський та український націоналіс-

тичний рухів. 
Списки членів ОУН та членів профашистської партії “Залізна гвар-

дія”. 

Поліцейський загін с. Дарабань Дорохойського повіту 
Detaşamentul de poliţie Darabani judeţul Dorohoi

Ф. 832, 12 од. зб., 1939–1942 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснований 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. Складався 
з відділів: адміністративного, організації нації та території, поліції, сигуранци та 
процедурного. Функції загону: здійснення політичного нагляду за адміністратив-
ним, політичним, економічним, санітарним та ветеринарним станом на території 
його діяльності, надання жителям посвідчень про політичну благонадійність та 
на проживання у військовій зоні, ведення паспортного обліку жителів. Підпоряд-
кований генеральній дирекції поліції. Ліквідований 1944 р. 

Справи про продовження іноземним підданим дозволів на право про-
живання в Дорохойському повіті. 

Поліцейський прикордонний загін Грігоре Гіка-Воде комуни 
Неполоківці Чернівецького повіту 
Poliţia de frontieră. Detaşamentul de poliţie Grigore Ghica-Vodă 
comuna Nepolocăuţi, judeţul Cernăuţi

Ф. 829, 15 од. зб., 1925 р. Oпис. Рум. мова. 

Заснований 1918 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. Складав-
ся з відділів: адміністративного, організації націй і територій, популяризації, си-
гуранци, процедурного. Функції загону: здійснення поліцейського нагляду за ад-
міністративним, політичним, економічним, санітарним та ветеринарним станом 
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на території його діяльності. Підпорядковувався Генеральній дирекції поліції. 
Ліквідований 1940 р. 

Слідчі матеріали на затриманих у прикордонній зоні осіб без доку-
ментів. 

Поліцейський прикордонний загін м. Заставна Чернівецько-
го повіту 
Poliţia de frontieră. Detaşamentul de poliţie Zastavna, judeţul 
Cernăuţi

Ф. 442, 1143 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−6. Рум. 
мова. 

Заснований 1918 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. Складався 
з відділів: адміністративного, організації націй і територій, сигуранци, процедур-
ного. Функції загону: надання відомостей про події та адміністративний, еконо-
мічний, санітарний, ветеринарний стан на території його діяльності, здійснення 
поліцейського нагляду та облік осіб, підозрюваних в тероризмі та саботажі. Під-
порядкований Генеральній дирекції поліції. Ліквідований 1944 р. 

Накази, копії наказів, розпорядження, повідомлення міністерства 
внутрішніх справ, Генеральної дирекції поліції, квестури поліції, Генераль-
ного штабу армії, обласного інспекторату поліції про діяльність легіонерів, 
антинімецький настрій вірменів, конфіскацію радянської пропагандистсь-
кої літератури та радіоприймачів, вислання з держави всіх радянських гро-
мадян, які проживали на Буковині під час радянської влади, відміну заходів, 
,вжитих проти євреїв, які мали іноземне підданство, використання євреїв на 
примусових роботах, заходи проти проведення актів саботажу, посилення 
нагляду за поляками, порядок надання жителям дозволів на носіння зброї, 
відмову від румунського підданства. 

Інструкції Президії ради міністрів, поліцейських органів про порядок 
репатріації румунського населення, що знаходиться на сході від Дністра та 
Бугу (1943). 

Протоколи інспекційних перевірок. 
Звіти прикордонного загону про діяльність політичних партій у м. За-

ставна (1943). 
Справи про перевірку політичної благонадійності осіб, що працювали 

в радянських установах під час радянської влади (1942). 
Статистичні відомості про чисельність та національний стан населен-

ня м. Заставна (1942), кількість порушень на території діяльності загону 
(1931−1936). 

Заяви жителів про надання різних посвідчень. 
Листування з квестурою поліції, поліцейськими органами інших міст 

країни, військовим присутствієм з питання розповсюдження українськи-
ми націоналістами чуток про вислання поляків, що мешкали в Румунії, до 
Польщі (1941−1942), з питань організації роботи бюро обліку жителів та 
надання їм різних посвідчень, порядок призову на військову службу, вис-
лання євреїв до таборів (1942−1943), встановлення нагляду за діяльністю 
колишніх політичних партій Румунії та українського національного руху. 
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Особові справи українських націоналістів, жителів обвинувачених в 
діяльності на користь радянської влади. Домові книги жителів м. Застав-
на (1939−1942). Альбом фотографій осіб, переслідуваних органами поліції 
за політичну діяльність (1943). Особові листи жителів симпатизуючих ко-
муністичному руху (1943−1944). Список службовців державних установ  
м. Заставна (1938), жителів, взятих на поліцейський облік (1939). 

Поліцейський прикордонний загін в комуні Оршівці−Барієра 
Чернівецького повіту 
Poliţia de frontieră. Detaşamentul de poliţie Orăşeni-Bariera, 
judeţul Cernăuţi

Ф. 833, 32 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Заснований 1918 р. Діяв у відповідності до законів та положень “Про створен-
ня міської та прикордонної поліції” від 01.04.1903 р. та від 28.01.1920 р. Скла-
дався з відділів: адміністративного, організації націй та територій, сигуранци, 
процедурного. До функцій загону входило: здійснення політичного нагляду за 
адміністративним, політичним, економічним, санітарним та ветеринарним ста-
ном на території його діяльності, надання жителям різних посвідчень та ведення 
паспортного обліку жителів. Підпорядковувався Генеральній дирекції поліції. 
Ліквідований 1944 р. 

Накази та розпорядження вищих поліцейських органів, надіслані 
поліції м. Чернівців та політичному прикордонному загону в комуні Оршів-
ці про створення поліції сигуранци, нагляду за студентами та учнями, які 
симпатизували комуністичному та легіонерському рухам, порядок репатріа-
ції румунського населення з-за р. Буг та р. Дністер, встановлення нагляду за 
діяльністю релігійних сект. 

Копії обіжників Чернівецького обласного інспекторату поліції та 
квестури поліції про боротьбу з українським націоналістичним та легіо-
нерським рухом та проти розповсюдження закордонної літератури, заборо-
ну азартних ігор, в’їзду до Румунії через прикордонний пункт Оршівці без 
наявності особливого дозволу. 

Акти інспекційних перевірок діяльності поліцейського прикордон-
ного загону за 1941−1942 рр. Журнали реєстрації осіб, яких розшукували 
поліцейські органи (1939). 

Листування поліцейського прикордонного загону в комуні Оршівці з 
квестурою поліції м. Чернівці про встановлення нагляду за особами, яких 
підозрювали в антирумунській діяльності та особами, що були вислані за 
кордон. 

Поліцейський прикордонний загін м. Садгора Чернівецького 
повіту
Poliţia de frontieră. Detaşamentul de poliţie Sadagura, judeţul 
Cernăuţi

Ф. 828, 226 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−6. Рум. мова. 

Заснований 1918 р. Діяв у відповідності законів та положень “Про створення місь-
кої та прикордонної поліції” від 01. 04. 1903 р. та від 28. 01. 1920 р. Складався 
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з відділів: адміністративного, організації націй і територій, сигуранци, проце-
дурного. Функції загону: здійснення поліцейського нагляду за адміністративним, 
політичним, економічним, санітарним та ветеринарним станом на території його 
діяльності. Підпорядкований Генеральній дирекції поліції та комісаріату поліції 
м. Садгора. Ліквідований 1944 р. 

Обіжники і копії наказів військового командування, Генеральної ди-
рекції поліції, квестури поліції, інспекторату поліції, Губернаторства про-
вінції Буковина про встановлення військової диктатури на окупованих те-
риторіях Північної Буковини та Бессарабії, проведення адміністративних та 
політичних заходів у зв’язку з введенням військового стану, румунізацію та 
колонізацію населення, організацію відділу пропаганди на територіях Буко-
вини та Бессарабії, ведення боротьби з радянськими агентами, заходи проти 
таємного переходу кордону, проведення поліцейської перевірки працівників 
військових заводів, арешт осіб, що розповсюджували комуністичну, полі-
тичну, сектантську та порнографічну літературу і листівки, організацію до-
помоги біженцям з Північної Трансільванії (1943). 

Доповідні записки поліцейського загону в м. Садгора про стан про-
мислових підприємств, настрій робітників (1943). 

Повідомлення агентів поліції про результати перевірки політичної 
благонадійності жителів (1944). 

Інструкції про проведення заходів з організації протиповітряного за-
хисту та перевірки домових книг (1942−1943). 

Листування з Квестурою поліції про діяльність колишніх політичних 
партій, хід комуністичного руху, заборону євреям виїзджати до м. Буха-
рест. 

Особові листки осіб, обвинувачених в активній діяльності на користь 
колишньої радянської влади (1943), сімей проживаючих в комуні Садгора 
(1938). 

Відомості про кількість заарештованих осіб на території діяльності 
поліцейського загону (1919−1944). Список осіб, що втратили румунське 
підданство, промислових підприємств м. Садгора (1943). 

Поліцейський прикордонний пункт с. Хрещатик Чернівець-
кого повіту 
Poliţia de frontieră. Punctul de poliţie Creşciatic, judeţul 
Cernăuţi

Ф. 826, 7 од. зб., 1921–1930 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснований 1918 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. Складався 
з відділів: адміністративного, організації націй і територій, сигуранци, процедур-
ного. Функції загону: надання відомостей про події та адміністративний, еконо-
мічний, санітарний, ветеринарний стан на території його діяльності, здій_снення 
поліцейського нагляду та облік осіб, підозрюваних в тероризмі та саботажі. Під-
порядкований Генеральній дирекції поліції. Ліквідований 1944 р. 

Списки службовців поліцейського прикордонного пункту та відомості 
на виплату їм заробітної плати. 
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Поліція залізничного вокзалу м. Чернівці
Poliţia gării Cernăuţi

Ф. 134, 38 од. зб., 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Заснована 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. Функції 
поліції залізничного вокзалу: розслідування різних правопорушень та подій, які 
мали місце на вокзалі, представлення вищим поліцейським органам відомостей 
про їх кількість. Підпорядковувалася квестурі поліції м. Чернівці. 

Обіжники Генерального інспекторату та квестури поліції про органі-
зацію роботи, виплату службовцям поліції заробітної плати, порядок отри-
мання віз та паспортів іноземцями. 

Щоденні рапорти агентів поліції про запізнення поїздів та події на 
вокзалі. Протоколи інспекційних перевірок діяльності поліції вокзалу. 

Журнали реєстрації жителів, які розшукувалися поліцією. 
Слідчі матеріали про розслідування подій на залізниці м. Чернівці. 
Справи з розшуку осіб, притягнених до судової відповідальності за 

карні злочини. 
Листування з квестурою поліції м. Чернівці про різні події, злочини та 

правопорушення, які мали місце на території діяльності поліції. 

Командування жандармерії на Буковині м. Чернівці
Comandamentul superior al jandarmeriei în Bucovina Cernăuţi

Ф. 815, 8 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Засновано 1918 р. Діяло відповідно до законів та положень “Про створення кор-
пусу сільської жандармерії Румунії” від 15 листопада 1918 р. та від 29 березня 
1929 р. Підпорядковувалося міністерству внутрішніх справ. Очолювалося ге-
нералом – командуючим жандармського корпусу. Командуючий корпусу жан-
дармерії 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 нав-
чання в жандармській школі за спеціальними програмами. За вказівками міні-
стерства внутрішніх справ мало право змінювати кількісний склад жандармів в 
територіальних формуваннях. Ліквідовано 1940 р. 

Обіжники та інструкції міністерства внутрішніх справ про порядок 
роботи поліцейських органів, відпуск грошових коштів на утримання служ-
бовців жандармерії (1919). 

Рапорти командування жандармерії про події на території діяльності 
(1919). Слідчі матеріали (1919). 

Списки осіб, яким давали дозволи на носіння зброї. 
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Обласний інспекторат жандармерії м. Чернівці
Inspectoratul regional al jandarmeriei, Cernăuţi

Ф. 514, 211 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Oписи 1−5. Рум. мова. 

Заснований 15.11.1918 р. Діяв відповідно до законів “Про створення корпусу сіль-
ської жандармерії Румунії” від 15.11.1918 р., 24.03.1929 р. 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. Підпорядко-
вувався Генеральному інспекторату жандармерії. Функції інспекторату: нагляд 
за соціально-політичним станом на території його діяльності, розшук карних 
злочинців, дезертирів румунської армії, фальшивомонетників, розгляд скарг жи-
телів. Ліквідований 1944 р. 

Накази обласного інспекторату жандармерії та інспекторату поліції  
м. Чернівців (1930−1931). 

Обіжники Генерального інспекторату сільської жандармерії про ор-
ганізацію роботи жандармських органів та функції командуючих жандарм-
ськими 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 розпов-
сюдженням 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. 

Інструкції Генерального інспекторату жандармерії про порядок ут-
римання під арештом рядового та офіцерського складу жандармерії (1925). 
Шифрована телеграма міністерства внутрішніх справ Румунії про реоргані-
зацію органів жандармерії (1929). 

Інформаційні повідомлення про політичний настрій населення (1938). 
Протоколи, доповідні записки та листування про розслідування фактів зло-
чинів, скоєних жителями комун Хотинського повіту (1933−1941). 

Слідчі матеріали про розслідування вбивств, здійснених на території 
Чернівецького повіту (1923). 

Звіти обласного інспекторату жандармерії за підсумками перевірок 
роботи та про стан підпорядкованих жандармських секцій та постів (1930). 

Анкети складені жандармськими постами на різних осіб по вказівці 
обласного інспекторату жандармерії та на власників бакалійних магазинів в 
комунах Буковини (1939). 

Місячні статистичні відомості про роботу жандармських постів 
(1920−1921). Журнали реєстрації наказів комендатури міста (1931). Книги 
наказів обласного інспекторату жандармерії (1930, 1933, 1937−1939). Спи-
сок жандармських органів Буковини та пожежної команди інспекторату 
(1918−1940). Особові справи рядового складу жандармерії. 

10-ий жандармський полк м. Чернівці
Regimentul 10 jandarmi, Cernăuţi

Ф. 315, 62 од. зб., 1918−1929 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
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Заснований згідно закону від 19.11.1920 р. “Про реорганізацію батальйону “Мол-
дова”. Діяв відповідно до законів “Про створення корпусу сільської жандармерії 
Румунії” від 15.11.1918 р. та 24.03.1923 р. Функції: здійснення контролю за ро-
ботою 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 підпоряд-
ковані 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. 

Накази 10-го жандармського полку (1927). 
Обіжники поліцейських та жандармських органів про прийняття за-

ходів проти розповсюдження пропагандистської літератури, реквізицію 
транспортних засобів у населення для армії, розшук та арешт осіб, які скої-
ли карні злочини, дезертирів армії, накладання дисциплінарних стягнень на 
жандармів (1920−1929). 

Протоколи про розслідування фактів крадіжок, побиття жандармами 
жителів (1928). 

Доповідні записки та відомості про результати перевірок підпорядко-
ваних полку жандармських постів і секцій (1929−1930). 

Інформаційні повідомлення жандармських органів про події на тери-
торії їх діяльності (1926). 

Ділові характеристики на командуючий склад полку (1926−1927). 
Журнали реєстрації надходження зброї та обмундирування (1926). 
Списки жандармів полку. 

Жандармський батальйон “Молдова” м. Чернівці 
Batalionul de jandarmi “Moldova” Cernăuţi

Ф. 221, 24 од. зб., 1919−1921 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Заснований 1918 р. після встановлення в краї румунської адміністрації. Діяв від-
повідно до закону “Про створення корпусу сільської жандармерії” від 15.11.1918 р. 
Згідно закону від 19.11.1920 р. “Про реорганізацію батальйону “Молдова” був 
реорганізований в 10-ий жандармський полк. Командував батальйоном майор. 
Функції: здійснення нагляду за подіями та політичним настроєм населення на 
території його діяльності, перевірка роботи жандармських постів, рот. Підпоряд-
ковувався обласному інспекторату жандармерії м. Чернівці. 

Обіжники поліцейських та жандармських органів про проведення 
розшуку осіб, які скоїли карні злочини, переміщення та підвищення на по-
садах жандармів. 

Копії наказу Генерального штабу румунської армії про створення мі-
нометних та кулеметних загонів з метою проведення стройових військових 
занять. 

Директивні вказівки поліцейських та жандармських органів про пра-
вила поведінки жандармів. 

Рапорти батальйону про події та настрій населення на території його 
діяльності, підвищення кількості жандармських постів з метою полегшення 
роботи жандармів. 

Статистичні відомості про кількість командного та рядового складу 
батальйону. 
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Списки жандармів та призовників Чернівецького повіту. 
Книга наказів батальйону (1921). 
Договори, заключені з жителями про оренду квартир для розташуван-

ня жандармських постів. 

Легіони жандармерії
3 фонди, 255 од. зб., 1924–1940, 1941–1944 рр. Описи. Рум. мова. 

Засновані 1929 р. відповідно до вимог нового закону “Про створення легіонів 
жандармерії та територіальному розподілу їх діяльності” від 23.05.1929 р. Ле-
гіон складався з декілька секцій жандармерії. Командував легіоном капітан або 
майор. Функції легіону: керівництво жандармськими постами та секціями, про-
ведення заходів проти ведення комуністичної, націоналістичної та іншої пропа-
гандистської діяльності, розшук осіб, яких переслідували поліцейські органи за 
скоєні карні злочини. Підпорядковувались обласному інспекторату жандармерії 
м. Чернівці. Ліквідовані 1944 р. 

Обіжники, інструкції та накази поліцейських органів та 8−ої піхот-
ної дивізії про встановлення нагляду за порядком проведення парламент-
ських виборів, роботу жандармських постів та розслідування карних зло-
чинів, складання відомостей про проведення призову до армії, збереження 
зброї та боєприпасів, розподіл амуніції та проведення перевірок її стану 
(1933−1940). 

Інформаційні бюлетені, рапорти та щоденні відомості про події на 
території діяльності жандармських постів, оренду та ремонт будівель жан-
дармських постів (1933−1939). 

Протоколи військово-учбових занять офіцерського складу легіонів. 
Слідчі матеріали. Справи про перевірку стану обмундирування осо-

бового складу легіону (1940). 
Анкети власників торгових установ в комунах (1939). 
Листування з командуванням 8−ої піхотної дивізії та військовими час-

тинами про накладання адміністративних та дисциплінарних стягнень на 
офіцерський склад, надання відомостей про витрати грошових коштів на 
утримання військовозобов’язаних, призваних в армію (1933−1940). 

Відомості на виплату заробітної плати рядовому та офіцерському 
складу (1934), на реквізицію транспортних засобів у жителів комун для ар-
мії (1941−1944). 

Легіон жандармерії м. Сторожинець
Legiunea de jandarmi Storojineţ

Ф. 513, 75 од. зб., 1924−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Легіон жандармерії м. Хотин
Legiunea de jandarmi Hotin

Ф. 501, 105 од. зб., 1929−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 
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Легіон жандармерії м. Чернівці 
Legiunea de jandarmi Cernăuţi
Ф. 212, 75 од. зб., 1924−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Роти жандармерії
4 фонди, 141 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи. Рум. мова. 

Роти жандармерії в містах Сторожинці, Хотині та Чернівцях засновані 1918 р. 
після того, як Буковина та Бессарабія увійшли до складу Румунії, рота жандар-
мерії в комуні Тернавка заснована згідно закону “Про створення корпусу сіль-
ської жандармерії Румунії” від 10.09.1893 р. Діяли 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. 
Підпорядковувались обласному інспекторату жандармерії м. Чернівців та 10-му 
жандармському полку. Ліквідовані 1944 р. 

Обіжники вищих органів жандармерії та поліції про посилення охо-
рони румунського кордону, встановлення нагляду за антисемітами, забо-
рону розповсюдження пропагандистської літератури, виявлення осіб, яких 
розшукувала військова адміністрація, судові, поліцейські та жандармські 
органи. 

Протоколи та рапорти органів жандармерії та поліції про події на те-
риторії їх діяльності, виявлення злочинців, проведення розслідування кар-
них злочинів. 

Листування з органами жандармерії про розвідувальну роботу, бо-
ротьбу з комуністичним та українським націоналістичним рухами, вста-
новлення контролю за іноземними особами, порушення жителями правил 
зберігання зброї, розшук дезертирів армії та призначення на роботу жандар-
мів. Статистичні відомості про кількість жандармів. Відомості на виплату 
заробітної плати службовцям жандармерії. 

Рота жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту
Compania de jandarmi în or. Storojineţi, judeţul Storojineţ

Ф. 151, 98 од. зб., 1918−1940 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Рота жандармерії в м. Хотин Хотинського повіту 
Compania de jandarmi în or. Hotin, judeţul Hotin

Ф. 507, 7 од. зб., 1921−1939 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Рота жандармерії в м. Чернівці Чернівецького повіту 
Compania de jandarmi în or. Cernăuţi, judeţul Cernăuţi

Ф. 508, 35 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Рота жандармерії в комуні Тернавка Дорохойського повіту 
Compania de jandarmi în comuna Târnauca judeţul Dorohoi

Ф. 868, 1 од. зб., 1919−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
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Взводи жандармерії
6 фондів, 54 од. зб., 1919–1926 рр. Описи. Рум. мова. 

Засновані 1918 р. після того, як Буковина увійшла до складу Румунії. Діяли від-
повідно до вимог законів про жандармерію від 15.11.1918 р. Взводи являлись 
підрозділами роти та підпорядковувались 10-му жандармському полку в м. Чер-
нівці. Функції: проведення заходів проти ведення комуністичної пропаганди та 
проти осіб, які скоїли карні злочини, розшук дезертирів армії, розслідування кар-
них злочинів. Взводи розташовувались в містах Буковини. 
Ліквідовані 1929 р. згідно вимог нового закону “Про реорганізацію сільської 
жандармерії” від 23.05.1929 р. 

Обіжники вищих жандармських, поліцейських та судових органів 
про виявлення осіб яких розшукували державні органи, надання дозволу 
на носіння зброї, посилення контролю паспортів, розшук фальшивомонет-
ників. Рапорти та протоколи шефів жандармських постів про настрої насе-
лення та подій на території їх діяльності. Інформаційні повідомлення про 
виявлення амуніції яка належала повсталим солдатам 113-го піхотного пол-
ку. Інструкція про порядок охорони державного кордону. Слідчі матеріали. 
Листування з жандармським полком про затримання осіб, які пересекли 
румунсько-російський кордон без дозволу. Журнали реєстрації перевірок, 
проведених в жандармських постах. Списки жандармських постів, підпо-
рядкованих жандармським взводам. 

2-ий взвод жандармерії в м. Вашківці Сторожинецького повіту
Plutonul 2 de jandarmi în or. Vaşcăuţi, judeţul Storojineţ

Ф. 446, 5 од. зб., 1919–1920 рр. Опис. Рум. мова. 

3-ій взвод жандармерії в м. Вижниця Сторожинецького повіту
Plutonul de jandarmi în or. Vijniţa, judeţul Storojineţ

Ф. 447, 34 од. зб., 1919–1921 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

2-ий взвод жандармерії в м. Заставна Чернівецького повіту 
Plutonul 2 de jandarmi în or. Zastavna, judeţul Cernăuţi

Ф. 859, 1 од. зб., 1920 р. Опис. Рум. мова. 

Взвод жандармерії в м. Кіцмань Чернівецького повіту 
Plutonul de jandarmi în or. Chiţmani, judeţul Cernăuţi

Ф. 583, 2 од. зб., 1919, 1926 рр. Опис. Рум. мова. 

Взвод жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту
Plutonul de jandarmi în or. Storojineţ, judeţul Storojineţ

Ф. 448, 10 од. зб., 1919–1923 рр. Опис. Рум. мова. 
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Взвод жандармерії в м. Чернівці Чернівецького повіту 
Plutonul de jandarmi în or. Cernăuţi, judeţul Cernăuţi

Ф. 736, 2 од. зб., 1920 р. Опис. Рум. мова. 

Секції жандармерії 
23 фонди, 180 од. зб.,1918−1940 рр. Описи. Рум. мова. 

Засновані 1918 р. після того, як Буковина та Бессарабія увійшли до складу Румунії. 
Діяли 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: здійснювали контроль за роботою жандармських постів, 
слідкували за соціально-політичними подіями та станом злочинності на тери-
торії їх діяльності, сприяли арешту осіб, які скоїли карні злочини та проводили 
заходи щодо посилення охорони кордону, заборони розповсюдження сектантсь-
кої літератури та ведення української націоналістичної пропаганди. Підпорядко-
вувались обласному інспекторату жандармерії м. Чернівці. Ліквідовані 1940 р. 

Обіжники, вказівки та повідомлення жандармських та судових органів 
про розшук осіб, яких переслідувала поліція, карних злочинців, дезертирів 
армії, порядок надання дозволів на перехід румунського кордону, посилен-
ня нагляду за іноземними підданними, заходи боротьби з контрабандною 
торгівлею, припинення української націоналістичної пропаганди, заборо-
ни розповсюдження сектантської літератури, накладання адміністративних 
стягнень, стягнення комунальних податків, надання жандармам відпусток. 
Протоколи розслідування злочинів. 

Акти перевірки діяльності жандармських постів, підпорядкованих 
секції жандармерії. 

Рапорти жандармських постів про події на території їх діяльності. 
Журнали реєстрації політичних партій, які діяли на території діяль-

ності секцій. 
Фінансові звіти по витрату грошових коштів на утримання жандарм-

ських постів. 
Списки фабрик, торгових підприємств (1932, 1935−1936), жандармів. 

Відомості обліку майна жандармських постів. 

Дорохойський повіт:
Секція жандармерії в комуні Герца 
Secţia de jandarmi în or. Herţa 
Ф. 379, 69 од. зб., 1918−1940 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Секція жандармерії в комуні Тернавка 
Secţia de jandarmi în comuna Târnauca 

Ф. 316, 45 од. зб., 1919−1940 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
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Сторожинецький повіт:
Секція жандармерії в комуні Берегомет над Серетом 
Secţia de jandarmi în comuna Berehomet pe Siret

Ф. 588, 6 од. зб., 1919−1928 рр. Опис. Рум. мова. 

Секція жандармерії в м. Вашківці 
Secţia de jandarmi în comuna Vaşcăuţi 

Ф. 532, 1 од. зб., 1920−1921 рр. Опис. Рум. мова. 

Секція жандармерії в комуні Глибока 
Secţia de jandarmi în comuna Hliboca 

Ф. 523, 3 од. зб., 1920−1921 рр. Описи. Рум. мова. 

Секція жандармерії в комуні Карапчів 
Secţia de jandarmi în comuna Carapciu 

Ф. 384, 2 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Секція жандармерії в комуні Путила
Secţia de jandarmi în comuna Putila 

Ф. 577, 3 од. зб., 1920−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Секція жандармерії в комуні Селятин 
Secţia de jandarmi în comuna Seleatin 

Ф. 1129, 1 од. зб., 1944 р. Опис. Рум. мова. 

Секція жандармерії в комуні Станівці 
Secţia de jandarmi în comuna Stăneşti 

Ф. 524, 8 од. зб., 1919−1929 рр. Опис. Рум. мова. 

Секція жандармерії в м. Сторожинець 
Secţia de jandarmi în or. Storojineţi 

Ф. 444, 10 од. зб., 1919−1921, 1936 рр. Опис Рум. мова. 

Секція жандармерії в комуні Чудей 
Secţia de jandarmi în comuna Ciudei 
Ф. 574, 2 од. зб., 1919−1920 рр. Опис. Рум. мова. 

Хотинський повіт:
Секція жандармерії в комуні Данківці 
Secţia de jandarmi în comuna Dancăuţi 
Ф. 1123, 2 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 
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Секція жандармерії в комуні Клішківці 
Secţia de jandarmi în comuna Clişcăuţi 

Ф. 860, 2 од. зб., 1932 р. Опис. Рум. мова. 

Секція жандармерії в комуні Маршинці 
Secţia de jandarmi în comuna Marşenţi 

Ф. 278, 1 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Секція жандармерії в комуні Новоселиця 
Secţia de jandarmi în comuna Noua−Suliţa 

Ф. 525, 1 од. зб., 1927 р. Опис. Рум. мова. 

Чернівецький повіт:
Секція жандармерії в комуні Великій−Кучурів 
Secţia de jandarmi în comuna Cuciurul Mare 

Ф. 443, 5 од. зб., 1932, 1935−1936, 1940 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Секція жандармерії в комуні Веренчанка 
Secţia de jandarmi în comuna Verenceni 

Ф. 590, 8 од. зб., 1918−1940 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Секція жандармерії в м. Заставна 
Secţia de jandarmi în or. Zastavna 

Ф. 113, 1 од. зб., 1927−1928 рр. Опис. Рум. мова. 

Секція жандармерії в м. Кіцмань 
Secţia de jandarmi în or. Chiţmani 

Ф. 821, 2 од. зб., 1934 р. Опис. Рум. мова. 

Секція жандармерії в комуні Лужани 
Secţia de jandarmi în comuna Lujeni 

Ф. 586, 2 од. зб., 1920−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Секція жандармерії в комуні Ошихліби 
Secţia de jandarmi în comuna Oşihlibi 

Ф. 346, 2 од. зб., 1922 р. Опис. Рум. мова. 

Секція жандармерії в с. Рогізна 
Secţia de jandarmi în comuna Rohozna 

Ф. 594, 3 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
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Секція жандармерії в комуні Садгора 
Secţia de jandarmi în comuna Sadagura 

Ф. 445, 2 од. зб., 1919 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармські пости
140 фондів, 1477 од. зб., 1918–1940, 1941–1944 рр. Описи. Рум. мова. 

Жандармські пости Буковини (Чернівецького, Сторожинецького, частково Раді-
вецького 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 австрій-
ських жандармських постів. 
Жандармські пости Хотинського повіту створені у квітні 1918 р. після того, як 
Бессарабія увійшла до складу Румунії, замість поліцейських приставів та уряд-
ників. 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-го 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 пові-
ту увійшли до складу УРСР. У липні 1941 р., з поверненням до влади румунсько-
го уряду, жандармські пости відновили свою діяльність. Остаточно ліквідовані 
1944 р. після визволення Чернівецької області від окупантів. 

Накази командування корпусу жандармерії, батальйону жандармерії 
“Молдова”, 10-го полку жандармерії, рот та легіонів про розшук і арешт 
кримінальних злочинців, дезертирів румунської армії та комуністів. 

Інструкції вищих жандармських органів про методи боротьби з ко-
муністичним та українським націоналістичним рухами. 

Протоколи та листування про розслідування кримінальних злочинів, 
здійснених на територіях сільських комун. 

Рапорти начальників жандармських постів про переслідування ко-
муністів, членів релігійних сект та українських націоналістів. 

Плани роботи жандармських постів. 
Щорічні звіти про роботу жандармських постів. 
Акти, довідки, доповідні записки, листування про перевірку діяль-

ності жандармських постів. 
Інформаційні повідомлення жандармських постів про політичний на-

стрій населення. 
Статистичні відомості про торгові та промислові установи, які пра-

цювали на територіях комун. 
Слідчі матеріали на комуністів та радянських активістів. 
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Ордери на арешт кримінальних злочинців. 
Справи з розслідування скарг мешканців комун. 
Угоди про оренду приміщень для жандармських постів. 
Списки жандармів, іноземців, які проживали на територіях комун. 
Фінансові звіти жандармських постів. 

Герцаївська волость Дорохойського повіту:
7 фондів, 250 од. зб., 1918–1940, 1941 рр. Описи. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Буда
Postul de jandarmi Buda
Ф. 455, 65 од. зб., 1918–1940 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Жандармський пост м. Герца
Postul de jandarmi Herţa
Ф. 814, 1 од. зб., 1922 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Горбово
Postul de jandarmi Horbova

Ф. 518, 27 од. зб., 1931–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Лунка
Postul de jandarmi Lunca

Ф. 587, 11 од. зб., 1921–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Тернавка
Postul de jandarmi Târnauca

Ф. 488, 135 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Турятка
Postul de jandarmi Tureatca

Ф. 565, 10 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Рум. мова

Жандармський пост с. Хряцька
Postul de jandarmi Hreaţca

Ф. 1111, 1 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Радівецький повіт:
1 фонд, 1 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Путила
Postul de jandarmi Putila

Ф. 1157, 1 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 
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Сторожинецький повіт:
37 фонди, 150 од. зб., 1919–1940, 1941–1944 рр. Описи. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Банилів над Черемошом
Postul de jandarmi Banila pe Ceremuş

Ф. 450, 1 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Банилів над Серетом
Postul de jandarmi Banila pe Siret

Ф. 449, 8 од. зб., 1919–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Слобода - Банилів
Postul de jandarmi Slobozia Banilei 

Ф. 484, 6 од. зб., 1919–1920 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Старі Бросківці
Postul de jandarmi Broscăuţii Vechi

Ф. 454, 7 од. зб., 1919–1931 рр., Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Брусниця
Postul de jandarmi Bărbeşti

Ф. 451, 5 од. зб., 1919–1940, 1941 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост м. Вашківці
Postul de jandarmi Vaşcăuti

Ф. 31, 3 од. зб., 1919–1921 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Виженка
Postul de jandarmi Vijnicioara

Ф. 1099, 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост м. Вижниця
Postul de jandarmi Vijniţa

Ф. 561, 2 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Глибока
Postul de jandarmi Hliboca

Ф. 460, 1 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Рум. мова. 
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Жандармський пост с. Глиниця
Postul de jandarmi Hliniţa

Ф. 551, 5 од. зб., 1919–1938 рр. Опис. Рум. мова

Жандармський пост с. Давидівка
Postul de jandarmi Davideni

Ф. 817, 1 од. зб., 1923 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Думбрава де Жос (Нижня Діброва)
Postul de jandarmi Dumbrava de Jos

Ф. 1122, 1 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Думбрава де Сус (Верхня Діброва)
Postul de jandarmi Dumbrava de Sus

Ф. 1117, 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Жадова
Postul de jandarmi Jadova

Ф. 461, 9 од. зб., 1919–1924 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Їжівці
Postul de jandarmi Igeşti

Ф. 464, 10 од. зб., 1919–1925 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Іспас
Postul de jandarmi Ispas

Ф. 568, 1 од. зб., 1920 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Калинівці
Postul de jandarmi Calineşti

Ф. 281, 1 од. зб., 1940 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Карапчів
Postul de jandarmi Carapciu

Ф. 466, 19 од. зб., 1919–1933 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Комарівці
Postul de jandarmi Comăreşti

Ф. 257, 1 од. зб., 1932 р. Опис. Рум. мова. 
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Жандармський пост с. Коритне
Postul de jandarmi Valea Luncei

Ф. 585, 2 од. зб., 1921–1926 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Костинці
Postul de jandarmi Costeşti

Ф. 467, 5 од. зб., 1919–1931 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Красноїльськ
Postul de jandarmi Crasna de Sus

Ф. 469, 2 од. зб., 1920 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Купка
Postul de jandarmi Cupca

Ф. 470, 2 од. зб., 1919–1920 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Мигове
Postul de jandarmi Migova

Ф. 476, 3 од. зб., 1919 р. Опис. Рум. мова

Жандармський пост с. Мілієве
Postul de jandarmi Milie

Ф. 477, 3 од. зб., 1920–1940, 1941–1942 рр. Опис. Рум. мова

Жандармський пост с. Мариничі
Postul de jandarmi Mariniceni

Ф. 1155, 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Петричанка
Postul de jandarmi Petriceanca

Ф. 545, 5 од. зб., 1918–1921, 1938 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Петрівці
Postul de jandarmi Pătrăuţi

Ф. 479, 4 од. зб., 1920–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Ропча
Postul de jandarmi Ropcea

Ф. 549, 7 од. зб., 1919–1920 рр. Опис. Рум. мова. 
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Жандармський пост с. Розтоки
Postul de jandarmi Răstoace

Ф. 820, 1 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Слобода-Комарівці
Postul de jandarmi Slobozia Comăreştilor

Ф. 485, 4 од. зб., 1919–1933 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Станівці
Postul de jandarmi Stăneşti

Ф. 573, 4 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Рум. мова

Жандармський пост м. Сторожинець
Postul de jandarmi Storojineţ

Ф. 530, 11 од. зб., 1919–1934 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Сучевень
Postul de jandarmi Suceveni

Ф. 562, 1 од. зб., 1930 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Чернетешть (Чорногузи)
Postul de jandarmi Cernăteşti

Ф. 1173, 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Чудей
Postul de jandarmi Ciudei

Ф. 490, 9 од. зб., 1919–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Шепіт
Postul de jandarmi Şipotele

Ф. 492, 2 од. зб., 1919–1920 рр. Опис. Рум. мова. 

Хотинський повіт:
40 фондів, 185 од. зб., 1922–1940, 1941–1944 рр. Описи. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Атаки
Postul de jandarmi Atachi

Ф. 531, 3 од. зб., 1933 р. Опис. Рум. мова. 
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Жандармський пост с. Бабин
Postul de jandarmi Babin

Ф. 1109, 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Білоусівка
Postul de jandarmi Pelineşti

Ф. 1156, 1 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Берестя
Postul de jandarmi Berestea

Ф. 1098, 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Білівці
Postul de jandarmi Belăuţi

Ф. 1132, 1 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Вартиківці
Postul de jandarmi Varticăuţi

Ф. 1107, 6 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Вашківці
Postul de jandarmi Vaşcăuţi

Ф. 1124, 1 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Гріманкауци
Postul de jandarmi Grimancăuţi

Ф. 1126, 1 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Грозинці
Postul de jandarmi Grozniţa

Ф. 1103, 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Дарабани
Postul de jandarmi Darabani

Ф. 1102, 3 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Динівці
Postul de jandarmi Dinăuţi

Ф. 553, 3 од. зб., 1937−1938 рр. Опис. Рум. мова. 
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Жандармський пост с. Долиняни
Postul de jandarmi Dolineni

Ф. 1110, 3 од. зб., 1941−1942 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост м. Єдинці
Postul de jandarmi Ediniţa

Ф. 567, 2 од. зб, 1934 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Іванівці
Postul de jandarmi Ivanouţi

Ф. 1121, 1 од. зб., 1944 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Кельменці
Postul de jandarmi Chilieni

Ф. 1112, 3 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Колінківці
Postul de jandarmi Colincăuţi

Ф. 1130, 1 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Комарів
Postul de jandarmi Comarova

Ф. 1154, 1 од. зб., 1944 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Коржеуци
Postul de jandarmi Corjeuţi

Ф. 556, 1 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Ларга
Postul de jandarmi Larga

Ф. 1131, 2 од. зб., 1941–1942 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Лівинці
Postul de jandarmi Levinţi

Ф. 822, 4 од. зб., 1932–1941 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Мамалига
Postul de jandarmi Mamaliga

Ф. 1105, 6 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 
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Жандармський пост с. Михалкове
Postul de jandarmi Mihalaşeni

Ф. 1128, 2 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Мошанець
Postul de jandarmi Moşaneţi

Ф. 1106, 5 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Непоротове
Postul de jandarmi Poarta Neagră
Ф. 578, 1 од. зб., 1923 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Пашківці
Postul de jandarmi Paşcăuţi

Ф. 564, 2 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Рокитне
Postul de jandarmi Rachitna

Ф. 546, 3 од. зб., 1940 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Рашків
Postul de jandarmi Raşcov

Ф. 569, 2 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Романківці
Postul de jandarmi Romancăuţi

Ф. 563, 2 од. зб., 1923–1936 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Росошани
Postul de jandarmi Rosoşani

Ф. 1108, 2 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Рукшин
Postul de jandarmi Rucşin

Ф. 1104, 2 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Сокиряни
Postul de jandarmi Secureni

Ф. 483, 24 од. зб., 1923–1939 рр. Опис. Рум. мова. 
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Жандармський пост м. Новоселиця
Postul de jandarmi Suliţa
Ф. 1037, 8 од. зб., 1922–1932 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Тарасівці
Postul de jandarmi Tărăsăuţi

Ф. 487, 74 од. зб., 1931–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Ходороуци
Postul de jandarmi Hodorăuţi

Ф. 295, 3 од. зб., 1939–1941 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Челепеуци
Postul de jandarmi Celepeuţi
Ф. 1133, 1 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Черленівка
Postul de jandarmi Cerlena

Ф. 725, 2 од. зб., 1938 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Ширівці
Postul de jandarmi Şerăuşi
Ф. 819, 3 од. зб., 1923–1936 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Щербинці
Postul de jandarmi 

Ф. 566, 2 од. зб., 1932–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Ярівка
Postul de jandarmi Hajdău
Ф. 1100, 1 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Чернівецький повіт:
55 фондів, 891 од. зб., 1918–1940, 1941–1943 рр. Описи. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Борівці
Postul de jandarmi Borăuţi
Ф. 453, 4 од. зб., 1929–1933 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Бояни
Postul de jandarmi Boian
Ф. 1134, 4 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 
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Жандармський пост с. Валява
Postul de jandarmi Valeva

Ф. 576, 5 од. зб., 1922–1935 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Василів
Postul de jandarmi Vasilău

Ф. 555, 8 од. зб, 1923–1938 рр., Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Великий Кучурів 
Postul de jandarmi Cuciurul Mare

Ф. 472, 33 од. зб., 1924–1937 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Веренчанка
Postul de jandarmi Vrănceni

Ф. 459, 8 од. зб., 1928–1934 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Вікно
Postul de jandarmi Ocna

Ф. 340, 2 од. зб., 1930 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Волока
Postul de jandarmi Voloca

Ф. 823, 3 од. зб., 1924–1935 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Гаврилівці
Postul de jandarmi Gavrileşti

Ф. 526, 3 од. зб., 1936–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Горошівці
Postul de jandarmi Goroşăuţi

Ф. 516, 3 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Дорошівці
Postul de jandarmi Doroşăuţi

Ф. 550, 3 од. зб., 1928–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Дубівці
Postul de jandarmi Dubăuţi

Ф. 1114, 2 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 
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Жандармський пост с. Зеленів
Postul de jandarmi Zeleneu

Ф. 463, 3 од. зб., 1920–1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Іванківці
Postul de jandarmi Ivancăuţi

Ф. 589, 1 од. зб., 1920 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Кадубівці
Postul de jandarmi Cadobeşti

Ф. 559, 2 од. зб., 1936 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Кам’яна
Postul de jandarmi Camena

Ф. 1101, 1 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Кліводин
Postul de jandarmi Clivodin

Ф. 457, 2 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Лашківка
Postul de jandarmi Laşchivca

Ф. 473, 58 од. зб., 1919–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Ленківці
Postul de jandarmi Lenţeşti

Ф. 552, 7 од. зб., 1926–1936 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Лужани
Postul de jandarmi Lujeni

Ф. 558, 10 од. зб., 1929–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Луковиця
Postul de jandarmi Lucoviţa

Ф. 474, 4 од. зб., 1932–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Магала
Postul de jandarmi Mahala

Ф. 519, 2 од. зб., 1936–1937 рр. Опис. Рум. мова. 
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Жандармський пост с. Малий Кучурів 
Postul de jandarmi Cuciurul Mic

Ф. 471, 7 од. зб., 1929–1937 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Мамаївці
Postul de jandarmi Mămăieşti

Ф. 475, 130 од. зб., 1920–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Маморниця
Postul de jandarmi Mamorniţa

Ф. 522, 4 од. зб., 1921–1924 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост м. Митків
Postul de jandarmi Mitcău

Ф. 121, 1 од. зб., 1919 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Михальча
Postul de jandarmi Mihalcea

Ф. 1127, 2 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Молодія
Postul de jandarmi Plaiul Cosminului

Ф. 480, 2 од. зб., 1932 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Неполоківці
Postul de jandarmi Nepolocăuţi

Ф. 517, 2 од. зб., 1930–1933 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Оршівці
Postul de jandarmi Orăşeni

Ф. 554, 2 од. зб., 1935 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Ошихліби
Postul de jandarmi Deleni

Ф. 560, 6 од. зб., 1922–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Прелипче
Postul de jandarmi Prelipce

Ф. 529, 7 од. зб., 1920–1937 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
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Жандармський пост с. Ревне
Postul de jandarmi Revna рe Prut

Ф. 482, 13 од. зб., 1923–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Рідківці
Postul de jandarmi Rarancea

Ф. 528, 8 од. зб., 1924–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Рогізна
Postul de jandarmi Rogozna

Ф. 481, 9 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Садгора
Postul de jandarmi Sadagura

Ф. 478, 2 од. зб., 1924–1926 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Селище
Postul de jandarmi Selişte

Ф. 1153, 3 од. зб., 1943–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Ставчани
Postul de jandarmi Stăuceni

Ф. 486, 167 од. зб., 1918–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Стара Жучка 
Postul de jandarmi Jucica Veche

Ф. 547, 8 од. зб., 1935, 1941–1943 рр. Описи 1−2. Рум. Мова

Жандармський пост с. Стрілецький Кут 
Postul de jandarmi Cotul Vănătorului

Ф. 468, 17 од. зб., 1929–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Суховерхів
Postul de jandarmi Suveica

Ф. 1125, 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Топорівці
Postul de jandarmi Toporăuţi

Ф. 520, 3 од. зб., 1936–1939 рр. Опис. Рум. мова. 
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Жандармський пост с. Цурень
Postul de jandarmi Ţureni

Ф. 489, 7 од. зб., 1924–1937 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Чагор
Postul de jandarmi Ceahor

Ф. 527, 2 од. зб., 1923–1936 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Чокенешть
Postul de jandarmi Ciocăneşti

Ф. 584, 1 од. зб., 1924 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Чорнівка
Postul de jandarmi Cernauca

Ф. 544, 1 од. зб., 1936 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Чорний Потік 
Postul de jandarmi Părăul Negru

Ф. 1113, 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Чортория
Postul de jandarmi Ceartoria

Ф. 579, 1 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський залізничний пост м. Чернівці
Postul de jandarmi la gara Cernăuţi

Ф. 1061, 2 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Хрещатик
Postul de jandarmi Creşceatic

Ф. 591, 4 од. зб., 1931–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Шипинці
Postul de jandarmi Şipeniţ

Ф. 491, 115 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Шишківці
Postul de jandarmi Şişcăuţi

Ф. 493, 183 од. зб., 1918–1940 рр. Опис. Рум. мова. 
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Жандармський пост с. Шубранець
Postul de jandarmi Şubraneţ

Ф. 521, 1 од. зб., 1919 р. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Южинець
Postul de jandarmi Iujineţ

Ф. 462, 6 од. зб., 1923–1929 рр. Опис. Рум. мова. 

Жандармський пост с. Юрківці
Postul de jandarmi Iurcăuţi

Ф. 494, 5 од. зб., 1931–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Повітові тюрми
3 фонди, 607 од. зб., 1920–1940, 1941–1945 рр. Описи. Рум., укр. 
мови. 

Повітові тюрми були створені 1918 р. після того, як Бессарабія та Буковина 
увійшли до складу Румунії, згідно вимог закону “Про режим тюрем” від 1 лю-
того 1874 р. У 1929 р. вони були реорганізовані згідно закону “Про організації 
тюрем та виправних установ” від 30 липня 1929 р. Підпорядковувались Гене-
ральній дирекції тюрем міністерства юстиції. У повітових тюрмах утримувались 
в основному в’язні, які відбували покарання позбавлення волі строком до 6 мі-
сяців. Особи засуджені до більших строків ув’язнення відбували в центральних 
тюрмах країни. У 1940 р. припинили свою діяльність у зв’язку із тим, що край 
увійшов до складу Радянської України. Під час Другої світової війни тюрми від-
новили свою діяльність. На початку 1944 р. повітові тюрми були евакуйовані до 
м. Римніку Сарат, де продовжували свою діяльність до 1 березня 1945 р., коли 
згідно до наказу Генеральної дирекції тюрем були остаточно ліквідовані. 

Розпорядження, обіжники, повідомлення Генеральної дирекції тю-
рем, міністерств юстиції та внутрішніх справ, Губернаторства провінції Бу-
ковина про надання відомостей про кількість в’язнів та їх відношення до 
військової служби, порядок прийому та звільнення з роботи службовців і 
наглядачів тюрем, організації протиповітряної оборони, порядок проведен-
ня евакуації тюрем. 

Акти інспекційних перевірок тюрем, стану здоров’я в’язнів, індивіду-
ального обшуку. 

Протоколи приймання-здавання чергувань наглядачами тюрем (1925–
1930). 

Заяви жителів про надання дозволів на побачення з членами своїх ро-
дин, які були ув’язнені в тюрмах. 

Особові справи в’язнів. Дактилоскопічні картки в’язнів. Виправдні 
документи про використання грошових коштів на утримування в’язнів 
(1921–1940, 1941–1945). Листування з Генеральною дирекцією тюрем, 
міністерствами юстиції та внутрішніх справ, судовими органами, префек-
турами про представлення статистичного обліку в’язнів, асигнування та 
витрату грошових коштів на утримування в’язнів, порядок переводу в’язнів 
з одної тюрми в іншу, перегляд рішень судів, звільнення з під варти в’язнів, 
розшук утікачів з тюрем.  
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Журнали реєстрації в’язнів, обліку продуктів харчування, вхідних до-
кументів, реєстрація здійснених робіт силами в’язнів. 

Списки в’язнів, службовців та наглядачів тюрми. 
Відомості видачі заробітної плати службовцям тюрми (1921–1940, 

1941–1945). 

Сторожинецька повітова тюрма
Peniteciarul judeţean Storojineţ

Ф. 1190, 88 од. зб., 1941–1945 рр. Опис 1. Рум. мова. 

Хотинська повітова тюрма
Peniteciarul judeţean, Hotin

Ф. 857, 156 од. зб., 1932–1935, 1941–1945 рр. Опис 1. Рум. мова. 

Чернівецька повітова тюрма 
Peniteciarul judeţean, Cernăuţi

Ф. 159, 363 од. зб., 1920–1940, 1941–1944 рр. Опис 1. Рум. мова. 

5. Консульства

Австрійське консульство у м. Чернівці
Consulatul austriac la Cernăuţi

Ф. 798, 103 од. зб., 1921−1938 рр. Опис. Нім., рум., фран. мови. 

Створене після того, як Буковина увійшла до складу Румунії. До функцій вхо-
дило: 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 
цивільного стану жителів Буковини, вирішення справ про спадщину, продовжен-
ня строку дії паспортів австрійських громадян. Підпорядковувалось міністерству 
іноземних справ Австрії та посольству Австрії в Румунії. 
Припинило діяльність 1940 р. 

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. Чернів-
ці, магістратом та крайовим судом в м. Відні, окружним управлінням лісо-
вим господарством Буковини, квестурою поліції м. Чернівці, поліцейським 
управлінням м. Сучави, префектурою Сторожинецького повіту, приватни-
ми 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 
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цивільного стану, взаєморозрахунків фірм, надання матеріальної допомоги 
австрійським підданим. 

Консульство Чехословацької Республіки в м. Галаці (Ру-
мунія)
Consulatul Republicii Cehoslovace în or. Galaţi (România)

Ф. 496, 758 од. зб., 1921−1939 рр. Опис. Чеська, нім., рум. мови. 

Організоване 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 Рес-
публіки в Румунії. До функцій консульства входило: вирішення політичних, еко-
номічних, культурних питань регіонального рівня, сприяння діяльності політич-
них, наукових діячів та митців Чехословаччини і Румунії, видача віз і дозволів на 
виїзд до Чехословаччини, продовження строку дії закордонних паспортів чехос-
ловацьким 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. 

Заяви, справи, листування про видачу і продовження строку дії пас-
портів чехословацьким підданим. 

Консульство Чехословацької Республіки в м. Чернівці
Consulatul Republicii Cehoslovace la Cernăuţi

Ф. 497, 864 од. зб., 1933−1938 рр. Опис. Чеська, нім., рум. мови. 

Створено після того, як Буковина увійшла до складу Румунії. 23 квітня 1932 р. 
було ліквідовано, а його повноваження були передані консульству Чехословаць-
кої Республіки в м. Галац (Румунія). Відновило свою діяльність у 1933 р. 
До функцій консульства входило: вирішення політичних, економічних стосун-
ків регіонального рівня, культурного обміну між Чехословаччиною і Румунією 
(сприяння політичним та науковим діячам, митцям Чехословаччини на Буко-
вині), 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. 

Інформаційне повідомлення міністерства іноземних справ Чехосло-
ваччини про політичні події на Буковині, кількість угорського населення в 
Чехословаччині, осіб з фальшивими паспортами. 

Бюлетені міністерства землеробства Румунії про епізоотії. 
Огляд стану економіки Чехословаччини (1936). 
Справи про видачу закордонних паспортів, дозволів на виїзд до Че-

хословаччини румунським громадянам, репатріацію чехословацьких підда-
них, транзитний проїзд через Чехословаччину. 

Наукові та політичні статті Яна Моравека, доктора Ледерера, Яна 
Корчмара, професора Боровички про зовнішню і внутрішню політику Чехо-
словаччини, статті-інформації про президентів Чехословаччини Масарика  
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і Бенеша (1934), залу Владислава і стару крайову палату Пражського Крем-
ля (1934), положення громадян єврейської національності в габсбургзській 
монархії. 

Декрет Чехословацького уряду про відкриття нових міжнародних 
авіаліній (1935). 

Листування з міністерствами іноземних справ, народної освіти, тор-
гівлі Чехословаччини, Чехословацьким посольством в Бухаресті, Народною 
Радою в Братиславі, чехословацько-румунською палатою економіки, кон-
сульством Чехословаччини в м. Галац, консульством Польщі в м. Чернів-
ці, управлінням міжнародних і чехословацьких ярмарків, інспекторатом та 
квестурою поліції, примарією м. Чернівці, чехословацькими і румунськими 
фірмами про міждержавні фінансові, та торговельні стосунки, святкуван-
ня 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 (1936), гастролі на Буковині чехословацьких митців, навчання 
іноземців в чехословацьких вузах, видачу свідоцтв про народження, діяль-
ність товариств і гуртків ім. Масарика, словацької школи в комуні Пояна 
Мікулуй Кимпулунгського повіту (1934−1937). 

6. Військово-адміністративні установи. 

Чернівецький інспекторат допризовної підготовки 4-го армій-
ського корпусу
Inspectoratul pregătirii premilitare, Cernăuţi, corpul IV al 
armatei

Ф. 809, 42 од. зб., 1926, 1934−1940, 1941−1944 рр. Опис 1−3. Рум. 
мова. 

Створений згідно закону “Про допризовну підготовку” від 11 травня 1934 р. Діяв 
при 4-му армійському корпусі та підпорядковувався міністерству національної 
оборони. Здійснював керівництво та організовував допризовну підготовку юна-
ків у підпорядкованих йому призовних пунктах. Припинив діяльність 1944 р. 

Обіжники інспекторату та бюро МОНТ про порядок ведення обліку, 
військової підготовки, мобілізації допризовників на примусові роботи. 

Регламент про організацію та діяльність субінспекторатів допризов-
ної підготовки (1934). 

Програми та плани проведення занять з військової підготовки для до-
призовників. 

Рапорти про розшук допризовників, які ухилялися від призову до ар-
мії. 

Відомості про кількість допризовних пунктів та допризовників. 
Матеріали про підготовку кадрів з допризовної підготовки. 
Особові справи. 
Списки допризовників. 
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Повітові призовні пункти 
3 фонда, 754 од. зб., 1913−1940, 1941−1944 рр. Описи. Рум. мова. 

Створені після 1918 р. на підставі закону “Про призовні пункти” від 20 квітня 
1913 р. Займались призовом на військову службу, обліком військовозобов’язаних, 
призначенням пенсій інвалідам війни та допомог сім’ям військовослужбовців. 
Припинили свою діяльність в 1940 р. у зв’язку із тим, що Північна Буковина та 
Бессарабія увійшли до складу Радянського Союзу. Під час Другої світової війни 
відновили свою діяльність і остаточно були ліквідовані 1944 р. 

Обіжники інспекторату допризовної підготовки м. Чернівці та гене-
рального штабу 8-ої дивізії про порядок проведення військової та допризов-
ної підготовки, боротьбу з комуністичним рухом, надання відомостей про 
настрій солдат. 

Інструкції  про порядок складання списків, обліку військовозобов’я-
заних (1925−1938). 

Протоколи засідань призовних пунктів. 
Формулярні списки обліку військовозобов’язаних (1913−1944). 
Відомості про наявність промислового устаткування на фабриках та 

дрібних підприємствах м. Чернівці, реквізиції транспортних засобів для 
потреб армії. Облікові картки вдів Першої світової війни. 

Списки дезертирів Чернівецького 113-го полку (1919), власників тор-
говельних підприємств м. Чернівці (1930). 

Сторожинецький повітовий призовний пункт 4-го тери-
торіального армійського корпусу
Cercul de recrutare, Storojineţ

Ф. 813, 139 од. зб., 1918 −1940, 1941−1944 рр. Опис 1−3. Рум. мова

Хотинський повітовий призовний пункт 4-го територіального 
армійського корпусу
Cercul de recrutare, Hotin

Ф. 812, 195 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис 1−5. Рум. мова. 

Чернівецький повітовий призовний пункт 4-го територіаль-
ного армійського корпусу
Cercul de recrutare, Cernăuţi

Ф. 811, 420 од. зб., 1913−1940, 1941−1944 рр. Опис 1−3. Рум. мова. 

Військово-польовий суд 8-ої піхотної дивізії
Curtea marţială a Diviziei 8 infanterie

Ф. 800, 51 од. зб., 1918–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Створено згідно до Закону Румунії про військовий трибунал від 1 березня  
1917 р. Здійснював розгляд кримінальних і цивільних справ військовослужбов-
ців румунської армії, засвідчував право власності на нерухоме майно, здійсню-
вав нагляд за політичними організаціями, які діяли у м. Чернівці. Припинив  
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діяльність в 1940 р. після того, як Північна Буковина увійшла до складу УРСР. 
Під час Другої світової війни відновив свою діяльність і остаточно припинив в 
1944 р. після визволення Чернівецької області. 

Накази командування 4-го корпусу румунської армії про розшук і аре-
шт кримінальних злочинців, дезертирів румунської армії та комуністів. Інс-
трукції вищих військових органів про методи боротьби з комуністичним та 
українським націоналістичним рухами. 

Рішення суду з кримінальних і цивільних справ (1941–1944). 
Кримінальні справи про антирумунську діяльність, тайний перехід 

кордону (1941–1944). Слідчі матеріали на комуністів та радянських ак-
тивістів. 

Ордери на арешт кримінальних злочинців. Справи про розслідування 
скарг військовослужбовців. 

Листування з поліцейськими та жандармськими органами про обшу-
ки помешкань осіб, підозрюваних у підпільній комуністичній діяльності, 
розшук осіб, які зникли з місць ув’язнення. 

8-ма піхотна дивізія в м. Чернівці
Divizia a 8-a infanterie, Cernăuţi

Ф. 805, 46 од. зб., 1912−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

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,  
а 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, са-
перні, жандармські полки, військові школи та інші служби. 

Обіжники, розпорядження, вказівки, інструкції про порядок прове-
дення для офіцерів і молодшого військового складу курсів з військової під-
готовки, проведення занять з рядовим складом дивізії, утримання службо-
вих приміщень, постачання харчових продуктів. 

Повідомлення про введення стану облоги в прикордонних зонах, за-
борону продажу та розповсюдження української газети “Життя” (1923). 

Донесення командування 8-ої дивізії про організацію і діяльність ре-
волюційних комітетів Бессарабії на території Радянської України, посилен-
ня охорони кордону на річці Черемош. 

Слідчі матеріали у справах жителів комуни Мамаївці, які звинувачу-
вались у комуністичній діяльності (1926). 

Відомості і виправдні документи про витрату грошових коштів на ад-
міністративно-господарські потреби (1912−1921), видачу заробітної плати 
офіцерам і жандармам. 

Щоденні статистичні звіти про кількість солдатського і сержантсько-
го складу дивізії. 

Листування з військовими частинами, відділами постачання, мобілі-
зації, ветеринарії про забезпечення зброєю і фуражем дивізії, залізничними 
квитками військовослужбовців, розшук дезертирів, з особового складу. 
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Військове командування м. Сторожинець
Comandamentul militar Storojineţ

Ф. 951, 1 од. зб., 1919 р. Опис. Рум мова. 

Створене 1918 р. після входження Буковини до складу Румунії як тимчасова пе-
рехідна військова адміністрація. Керувало жандармськими постами в повіті. Під-
порядковувалось 8-ій піхотній дивізії у м. Чернівці. Ліквідоване у 1920 р. згідно 
закону від 19 листопада 1920 р. “Про реорганізацію батальйону “Молдова”. Його 
функції були передані 10-му жандармському полку м. Чернівці. 

Рапорти жандармських постів про події в повіті. 
Слідчі матеріали з розслідування подій на дільницях жандармських 

постів. 
Листування з командуванням 8-ої піхотної дивізії у м. Чернівці з пи-

тань особового складу. 

37-ий піхотний полк 8-ої піхотної дивізії м. Чернівці
Regimentul 37 infanterie Cernăuţi a diviziei a 8 infanterie

Ф. 952, 1 од. зб., 1937 р. Опис. Рум. мова. 

37-ий піхотний полк був однією з бойових одиниць румунської регулярної армії, 
який з 1918 р. розташовувався у м. Чернівці. Входив до складу 8-ої дивізії 4-го 
корпусу. 

Списки жителів м. Чернівці, які не підлягали призову до армії. 

8-ий стрілецький полк м. Чернівці
Regimentul 8 vânători, Cernăuţi

Ф. 807, 43 од. зб., 1919−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

8-й стрілецький полк був однією з бойових одиниць румунської регулярної армії, 
який з 1919 р. розташовувався у м. Чернівці. Входив до складу 8-ої дивізії 4-го 
корпусу. 

Обіжники, вказівки та інструкції 4-го військового корпусу та штабу 
8-ої дивізії про проведення занять з офіцерським складом, посилення нагля-
ду за проведенням виборів до парламенту, забезпечення протигазами офі-
церського та рядового складу. 

Щомісячні відомості, щоденні рапорти чергових військових частин, 
про кількість витрачених продуктів харчування та фуражу, інвентаризації 
нерухомого майна казарми “Штефан чел Маре”, обліку зброї і обмундиру-
вання. 

Журнали і книги наказів з обліку особового складу, відвідування уч-
бових занять та вихідної документації. 

Списки рядового та офіцерського складу полку. 
Плани і кошториси на проведення ремонту казарм. Виправдні доку-

менти про витрату грошових коштів на господарські потреби. 
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12-ий артилерійський полк м. Чернівці
Regimentul 12 artilerie, Cernăuţi 

Ф. 806, 14 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

12-й артилерійський полк був однією з бойових одиниць румунської армії, який 
з 1919 р. розташовувався в м. Чернівці (Садгора) і підпорядковувався команду-
ванню 8-ої дивізії. До складу полку входили 9−12 бойових частин (батарей) та 
4-х відділи: бюджетно-статистичний, озброєння і боєприпасів, ад’ютантства, мо-
білізації. 

Обіжники та вказівки про порядок зберігання і розподілу зброї та 
боєприпасів на складах полку. 

Інструкції, списки, рапорти про охорону виборчих дільниць військо-
вослужбовцями полку у період проведення виборів до парламенту. 

Відомості і звіти за підсумками перевірок обліку та стану зброї і 
боєприпасів, проведення бойових занять. 

Матеріали про особовий склад військовослужбовців: переміщення 
кадрів, надання відпусток і матеріальної допомоги. 

Листування з 8-ою дивізією та військовими частинами з особових і 
фінансово-господарських питань. 

Списки військовослужбовців, які склали залік із стрільби. 
Виправдні документи про витрату грошових коштів на придбання 

одягу, медикаментів, продуктів харчування. 

17-ий артилерійський полк 8-ої піхотної дивізії м. Чернівці
Regimentul 17 artilerie, Cernăuţi a diviziei a 8 infanterie

Ф. 506, 1696 од. зб., 1909−1940 рр. Опис 1−3. Рум. мова. 

До 1918 р. 8-а піхотна дивізія, до складу якої входив 17-й артилерійський полк, 
розташовувалася у м. Бакеу. Полк брав участь у бойових діях під час Першої сві-
тової війни. З 1918 р. командування полку розташовувалось в м. Чернівці, а його 
батареї були розосереджені по всій території Буковини та Хотинського повіту 
(Садгора, Хотин, Новоселиця, Брічени, Гриманкауци, Липкани). 

Секретні матеріали Генерального штабу румунської армії та штабів 
8-ої дивізії про заходи щодо боротьби з розповсюдженням більшовицької 
пропаганди серед військових частин (1920−1921). 

Розпорядження, накази, вказівки інструкції командування 8-ої піхот-
ної дивізії з питань організаційної діяльності, бойової підготовки та прове-
дення контрольних зборів, обліку військовозобов’язаних, поповнення кіль-
кості військ на фронті, надання швидкої допомоги пораненим, складання 
списків військовополонених (1916−1921). 

Плани військових операцій, дислокації військ, донесення служби роз-
відки, інформації про наявність полонених (1916−1921). 

Звіти, статистичні дані, відомості, повідомлення про діяльність ко-
мандування полку. 

Матеріали про особовий склад військовослужбовців: розпорядження 
про підвищення кваліфікації, переміщення кадрів, надання відпусток і ма-
теріальної допомоги. 
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Книги реєстрації наказів, особового складу, нерухомого майна, вхід-
ної та вихідної документації. 

Виправдні документи про використання коштів на господарські вит-
рати. 

Листування з міністерством оборони, штабом 8-ої дивізії, військови-
ми частинами, батареями полку про організаційну і фінансово-господарську 
діяльність. 

Списки призовників, рядового складу, офіцерів, офіцерів запасу. 

11-ий кавалерійський полк м. Чернівці 8-ої піхотної дивізії
Regimentul 11 roşiori, Cernăuţi

Ф. 949, 4 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

11-ий кавалерійський полк був однією з бойових одиниць румунської регулярної 
армії, який з 1918 р. розташовувався в м. Чернівці. Полк підпорядковувався 8-ий 
дивізії. Складався з 6–8 бойових частин (ескадронів). 

Інструкція і програма організації діяльності школи військових інс-
трукторів (1933−1934). 

Акти приймання особового складу та приймання-передавання майна 
полку. 

Списки військовослужбовців (1929, 1933). 
Креслення адміністративного корпусу і казарми полку (1930)

4-ий саперний полк м. Чернівці 8-ої піхотної дивізії
Regimentul 4 pioneri, Cernăuţi

Ф. 954, 2 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

4-ий саперний полк був однією з бойових одиниць румунської регулярної ар-
мії, який з 1918 р. розташовувався в м. Чернівці. Полк підпорядковувався 8-ий 
дивізії. 

Плани проведення бойових занять. Ситуаційні плани, схеми, тактичні 
розробки (1935). 

Списки жителів м. Чернівці, які були демобілізовані з 4-го саперного 
полку. 

3-ій прикордонний полк м. Чернівці 8-ої піхотної дивізії
Regimentul 3 grăniceri, Cernăuţi

Ф. 950, 3 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Прикордонний полк створений 1918 р. на базі 3-го стрілецького полку 8-ої дивізії 
румунської армії згідно закону “Про організацію корпусу прикордонників” від  
24 лютого 1914 р. Підпорядковувався міністерству оборони, а з питань ад-
міністративної та митної справи міністерству фінансів. 
Полк здійснював охорону і захист румунсько-польського кордону. 
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Накази і вказівки командування полку (1936). 
Кваліфікаційні листи офіцерського складу (1918−1921), послужні 

списки військовослужбовців (1942). 

7. Фінансові, податкові та кредитні установи, банки. 

Фінансовий відділ міністерства юстиції на Буковині
Secţia de finanţe a Ministerului de justiţie în Bucovina

Ф. 279, 354 од. зб., 1919−1924 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

На підставі тимчасового закону Румунської Національної Ради про організацію 
влади на Буковині від 12 листопада 1918 р. був створений Генеральний секре-
таріат фінансів. 10 квітня 1921 р. секретаріат ліквідовано, а його функції пере-
дані Директорату фінансів. До складу Директорату входили фінансові відділи 
Чернівецького, Сучавського та Радівецького повітів. Відділи проводили розподіл 
та перевірку використання коштів державними установами, підпорядкованими 
міністерству юстиції. 

Повідомлення Директорату фінансів на Буковині про ліквідацію Ге-
нерального секретаріату фінансів та створення повітових фінансових від-
ділів. 

Листування з міністерством юстиції, Чернівецьким повітовим трибу-
налом, Вашківецьким змішаним судом з фінансових питань. 

Атестаційно-фінансові справи службовців судових установ Букови-
ни. 

Виправдні документи на витрату коштів судовими установами. Відо-
мості з особового складу. 

Особові листки суддів та службовців судових установ Буковини. 
Списки службовців та радників трибуналів. 

Чернівецька окружна фінансова прокуратура
Procuratura de finanţe, Cernăuţi

Ф. 272, 2213 од. зб., 1918–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена 1918 р., коли Північна Буковина підпала під юрисдикцію Румунії. До 
функцій прокуратури входило: нагляд за дотриманням фінансового законодавства 
державними, фінансовими, релігійними установами, приватними особами. При-
пинила діяльність 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. 

Справи з нагляду за дотриманням фінансового законодавства держав-
ними установами, відомствами, фінансовими органами, релігійними уста-
новами, приватними особами, про накладення та зняття секвестру, іпотеки. 

Листування з державними установами Буковини з питань оподатку-
вання, встановлення прав власності на майно, оренди, видачі дозволів на 
створення промислових і комерційних підприємств, успадкування. 
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Сторожинецьке повітове фінансове управління
Administraţia financiară a judeţului Storojineţ

Ф. 1072, 43 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

До функцій управління входило: перевірка діяльності податкових відділів комун 
повіту, застосування та виконання податкового законодавства юридичними та 
фізичними особами. Припинило свою діяльність 1944 р. після звільнення Пів-
нічної Буковини від іноземних окупантів. 

Обіжники управління про порядок складання річних звітів податко-
вими відділами. 

Протоколи інспекційних перевірок фінансової діяльності податкових 
відділів комун повіту. 

Акти інвентаризації майна, яке перейшло у власність румунської влади. 
Документи на виплати грошових допомог та пенсій службовцям. 
Клопотання жителів комун про зменшення податків. 
Листування з міністерством фінансів про перевірку фінансових звітів, 

перерахування грошей на виплату заробітної плати службовцям. 
Відомості на виплату заробітної плати робітникам, службовцям про-

мислових підприємств та грошової допомоги сім’ям мобілізованих в ар-
мію. 

Списки та особові справи агентів комун повіту. 

Хотинське повітове фінансове управління
Administraţia financiară a judeţului Hotin

Ф. 275, 863 од. зб., 1922−1936, 1941−1944 рр. Опис 1–4. Рум. мова. 

Створене 1918 р. на підставі рішення “Сфатул Церій” (“Крайової Ради”) про 
об’єднання Бессарабії з Румунським Королівством від 10 квітня 1918 р. До його 
функцій входило: контроль за фінансовою діяльністю промислових і торговель-
них підприємств, реєстрація підприємців, землевласників, домовласників, вида-
ча свідоцтв про майновий стан, оподаткування, нарахування та виплата пенсій. 
Управління припинило діяльність в 1940 р. у зв’язку із тим, що Бессарабія увійш-
ла до складу УРСР. 
Відновило діяльність в 1941 р. під час окупації області і остаточно ліквідоване 
1944 р. 

Директивні вказівки міністерства фінансів Румунії про порядок утри-
мання податків. 

Обіжники Хотинського фінансового управління про перепис власни-
ків нерухомого майна. 

Акти інспекційних перевірок діяльності підприємств Хотинського 
повіту. 

Фінансові звіти. 
Листування з директорами шкіл комун Хотинського повіту, податко-

вими агентами, пенсійною касою про виплату пенсій жителям повіту, засто-
сування штрафних санкцій. 

Апеляційні справи про зменшення розміру та звільнення від по- 
датків. 
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Справи про оподаткування жителів комун Хотинського повіту, випла-
ту пенсій, видачу свідоцтв про майновий стан, продаж лісоматеріалів (1912–
1913). 

Журнали реєстрації рішень з фінансових питань, платників подат-
ків, інвалідів, вдів, сиріт Першої світової війни, яким виплачувалась пенсія 
(1942–1943), землевласників (1911–1941). 

Чернівецьке повітове фінансове управління
Administraţia financiară a judeţului Cernăuţi

Ф. 270, 242 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис 1–4. Рум. мова. 

Створене 12 листопада 1918 р. на підставі тимчасового закону Румунської На-
ціональної Ради про організацію влади на Буковині як секретаріат фінансів. У 
1920 р. реорганізоване в управління. Здійснювало оподаткування торговельних і 
промислових підприємств, власників нерухомого майна, застосування штрафних 
санкцій за несплату податків, скасовувало або зменшувало податки, вирішувало 
пенсійні справи. Контролювало використання коштів префектурами повітів, об-
стежувало фінансову діяльність та давало дозволи на відкриття торговельних і 
промислових підприємств. 
Припинило діяльність в 1940 р. у зв’язку із тим, що Північна Буковина увійшла 
до складу УРСР. 
1941 р. під час Другої світової війни відновило свою діяльність. Остаточно лікві-
доване 1944 р., коли Північна Буковина була звільнена від окупантів. 

Декрет-закон Румунії про дотримання фінансової дисципліни держав-
ними установами. 

Доповідь голови Ради міністрів Румунії про функції та компетенцію 
податкових органів (1938). 

Обіжники міністерства фінансів Румунії, Директорату румунізації, 
колонізації та інвентаризації про порядок оподаткування підприємств хар-
чової промисловості, утримання комунальних податків, призов у армію, об-
лік майна, яке перейшло у власність румунської окупаційної влади (1942). 

Акти про оподаткування, обстеження фінансової діяльності підпри-
ємств, застосування штрафних санкцій. 

Фінансові звіти примарій комун Чернівецького повіту. Звіти з основ-
ної діяльності. 

Виправдні фінансові документи про використання коштів префекту-
рою Чернівецького повіту. 

Відомості про утримання податків з власників нерухомого майна, 
виплату заробітної плати службовцям адміністративних установ Буковини. 

Справи про оподаткування, застосування штрафних санкцій, майно-
вий стан допризовників. 

Пенсійні справи працівників адміністративних установ Буковини та 
членів їх сімей. 
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Комісаріат фінансової охорони Буковини
Comisariatul gărzii financiare din Bucovinа

Ф. 1030, 28 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений згідно закону міністерства фінансів Румунії від 12 квітня 1933 р. та 
регламенту створення фінансової охорони від 1 лютого 1935 р. як військово-кон-
тролюючий орган. Підпорядковувався міністерству фінансів та керував секціями 
фінансової охорони міст: Чернівці, Радівці, Кимпулунг, Дорохой. Контролював 
застосування та виконання податкових законів юридичними та фізичними осо-
бами. Припинив свою діяльність 1944 р. після звільнення Північної Буковини 
від окупантів. 

Обіжники та вказівки міністерства фінансів про порядок мобілізації 
та демобілізації з армії службовців фінансової охорони, встановлення кон-
тролю за діяльністю торговельно-промислових підприємств, витрачання 
коштів на виплату заробітної плати. 

Акти інспекційних перевірок стану та діяльності секцій фінансової 
охорони. 

Статистичні відомості про діяльність комісаріату та його секцій. 
Документи з особового складу. 
Справи з перевірки діяльності приватних промислових підприємств. 
Списки службовців комісаріату та його секцій (1944). 

Сторожинецький пост фінансової охорони комісаріату фінан-
сової охорони Буковини
Postul gărzii financiare din Storojineţ a comisariatului gărzii 
financiare din Bucovina

Ф. 1038, 5 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений згідно закону міністерства фінансів від 12 квітня 1933 р. та регламен-
ту створення фінансової охорони від 1 лютого 1935 р. Підпорядковувався комі-
саріату фінансової охорони та міністерству фінансів. Контролював застосування 
та виконання податкових законів юридичними та фізичними особами. 
Припинив свою діяльність 1944 р. після звільнення Північної Буковини від іно-
земних окупантів. 

Циркуляри та вказівки міністерства фінансів про порядок та розміри 
оподаткування, звільнення службовців фінансових установ від мобілізації в 
армію, накладання штрафів за порушення закону про виробництво та про-
даж горілчаних напоїв. 

Акти інспекційних перевірок про стан Сторожинецького поста фінан-
сової охорони за 1943 р. 

Чернівецька секція комісаріату фінансової охорони Буковини
Secţia gărzii financiare Cernăuţi a inspectoratului gărzii financiare 
din Bucovina

Ф. 1031, 17 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Секція була створена згідно закону міністерства фінансів від 12 квітня 1933 р. та 
регламенту створення фінансової охорони від 1 лютого 1935 р. Підпорядковува-
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лась комісаріату фінансової охорони та міністерству фінансів. Контролювала за-
стосування та виконання податкових законів юридичними та фізичними особами 
на території своєї дільниці. Припинила свою діяльність 1944 р. після звільнення 
Північної Буковини від окупантів. 

Обіжники та вказівки міністерства фінансів та комерційного управ-
ління державної монополії стосовно діяльності фінансової охорони. 

Акти інспекційних перевірок секції фінансової охорони накладання 
штрафних санкцій та конфіскації продукції у комерсантів, власників при-
ватних підприємств, землевласників за порушення закону “Про виробниц-
тво та продаж монопольних товарів”. 

Статистичні відомості про кількість промислових підприємств на Бу-
ковині, які перевірялись службовцями Чернівецької секції фінансової охо-
рони. 

Списки службовців секції. 

Чернівецька філія державного національного банку Румунії
Banca naţională a Romţniei, sucursala Cernăuţi 

Ф. 792, 12 од. зб., 1932–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена 25 липня 1920 р. згідно рішення генеральної ради національного банку 
Румунії від 19 листопада 1918 р. та 2 вересня 1919 р. Очолювалась адміністра-
тивною радою, яка складалась з губернатора та 6 директорів (губернатор та  
2 директори призначалися урядом). До функцій філії входило: надання кредитів 
промисловим та торговельним підприємствам, здійснення валютних операцій, 
купівля-продаж акцій, золотих та срібних виробів. Припинила діяльність 1940 р. 
після того, як Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Під час Другої світо-
вої війни відновила свою діяльність і остаточно була ліквідована після звільнен-
ня Північної Буковини. 

Відомості про майновий стан Чернівецької філії акціонерного бан-
ківського товариства “Банка Молдова”. 

Справи про порушення судових процесів з контрабанди іноземної ва-
люти. 

Облікові картки клієнтів. 

Крайовий банк Буковини
Banca regională bucovineană, Cernăuţi

Ф. 343, 101 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений 1 серпня 1905 р. австрійською адміністрацією на підставі постанови 
Буковинського сейму від 26 жовтня 1904 р. У 1919 р. перейшов під юрисдикцію 
Румунії згідно закону від 6 вересня 1919 р. Ф.  3871. Діяв згідно статуту. До ком-
петенції банку входило: надання позик державі, крайовим органам управління, 
громадам, юридичним та фізичним особам для здійснення проектів з розвитку 
інфраструктур краю, сприяння промисловому будівництву, здійснення опера-
цій з цінними паперами, облігаціями, векселями, іноземною валютою, прийом 
вкладів. 
Припинив свою діяльність 1940 р. у зв’язку із тим, що Північна Буковина увійш-
ла до складу УРСР. 
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Рішення правління банку про експропріацію маєтків, які належали 
Православному релігійному фонду, поміщикам (1919–1921). 

Протоколи засідання правління про перетворення Крайового банку в 
акціонерне товариство (1928), загальних зборів акціонерів (1928, 1937). 

Справи про експропріацію земельних угідь, маєтків приватних осіб 
(1919–1921). 

Листування з іноземними банками про фінансові операції (1927–1939). 
Книги реєстрації нерухомого майна в комунах Буковини (1920). 

Акціонерне банківське товариство “Банка де Норд”
“Banca de Nord”, Societate pe acţiuni

Ф. 769, 44 од. зб., 1938–1940, 1941–1945 рр. Опис. Рум. мова. 

Створене 13 жовтня 1938 р. згідно установчого акту від 29 липня 1938 р. з ме-
тою розвитку румунського економічного життя на Буковині. У його компетенцію 
входило створення філій та агентств для фінансування, надання кредитів про-
мисловим та торговельним підприємствам, купівлі-продажу нерухомого майна, 
здійснення валютних операцій. У березні 1944 р. майно товариства було переве-
зено в м. Бухарест, а 1948 р. – націоналізовано Румунською державою. 

Рішення про створення товариства (1938). 
Статут товариства (1938). 
Особові рахунки клієнтів. 
Протоколи засідань членів товариства (1944–1945). 
Фінансові звіти. 
Журнал реєстрації відкритих рахунків. 
Документи про використання грошових коштів на адміністративно-

господарські потреби. 

Чернівецька філія румунського акціонерного банківського 
товариства в м. Бухарест “Банка Роминяске”
S. A. “Banca Romănească“, filiala Cernăuţi

Ф. 344, 425 од. зб., 1919–1940 рр. Опис 1–3. Рум. мова. 

Створена 1919 р. Здійснювала операції з іноземною валютою, видачу позик, оп-
лату рахунків за векселями, фінансування приватних підприємств. Припинила 
свою діяльність 1940 р. після входження Північної Буковини до складу УРСР. 

Обіжники центрального кредитного товариства “Банка Роминяске”, 
акціонерно-банківських товариств “Банка”, “Банка де кредит” про відкриття 
філії в м. Чернівці (1920), порядок видачі позик та ведення бухгалтерського 
обліку, соціальне забезпечення службовців банку, підвищення податків. 

Інструкції центрального кредитно-банківського товариства про поря-
док ведення валютних операцій, зберігання товарів прийнятих на склади під 
заставу позик, фінансування приватних підприємств. 

Звіти про взаєморозрахунки. Фінансові звіти за 1919–1940 рр. 
Акти про прийняття на склади різних товарів під заставу за видані 

банківським товариством позики. 
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Відомості про кредитоспроможність клієнтів банку, продаж і купівлю 
іноземної валюти. 

Листування з центральним кредитним товариством ‘”Банка Роминяс-
ке”, іноземними кредитно-банківськими товариствами про кредитоспромож-
ність клієнтів, продаж і купівлю іноземної валюти, взаєморозрахунки. 

Чернівецька філія акціонерного банківського кредитного то-
вариства “Банка Басарабієй” м. Кишинів
“Banca Basarabiei”, Chişinău, Societate pe acţiuni, sucursala 
Cernăuţi

Ф. 347, 129 од. зб., 1928–1940 рр. Опис 1–2. Рум. мова. 

Чернівецька філія була створена 14 травня 1928 р. згідно з рішенням адміністра-
тивної ради товариства “Банка Басарабієй” (м. Кишинів). До функцій філії вхо-
дило: фінансування, надання кредитів промисловим та торговельним підпри-
ємствам, здійснення валютних операцій. Припинила діяльність в 1940 р., після 
ліквідації румунської адміністрації на Буковині. 

Обіжники центрального відділення акціонерного банківського кре-
дитного товариства в м. Кишинів “Банка Басарабієй” про реєстрацію та за-
криття відділень, порядок ведення обліку банківських документів, результа-
ти загальних зборів правління. 

Відношення торговельних та транспортних підприємств з фінансу-
вання перевезення товарів, надання позик та стягнення боргів. 

Листування з банками, кредитними товариствами, філіями про пога-
шення боргів за векселями, страхування товарів, проведення розрахунків 
в іноземній валюті, зниження податків на прибуток та з питань інших бан-
ківських операцій. 

Фінансові звіти. 
Листи обліку строків платежів за векселями. Шифри телеграм для 

філій товариства. 
Книги обліку погашення векселів. 
Журнали обліку руху цінних паперів в іноземній валюті. 

Новоселицька філія акціонерного банківсько-кредитного то-
вариства “Банка Басарабієй” м. Кишинів
“Banca Basarabiei”, Chişinău, Societate pe acţiuni, sucursala 
Noua Suliţă

Ф. 999, 1од. зб., 1927–1930 рр. Опис. Рум. мова. 

До функцій філії входило: фінансування, надання кредитів промисловим та тор-
говельним підприємствам, здійснення валютних операцій. 
Припинила діяльність 1940 р. після ліквідації румунської адміністрації на тери-
торії Буковини. 

Книга реєстрації вхідних документів (1927–1930). 
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Акціонерне банківське товариство “Банка де Ест “
“Banca de Est”, Societate pe acţiuni

Ф. 773, 3 од. зб., 1930–1931 рр. Опис. Рум. мова. 

Створене 1918 р. шляхом націоналізації Буковинського аграрно- індустріального 
банку. До функцій входило: надання кредитів землевласникам та промисловцям, 
здійснення операцій з іноземною валютою, проведення фінансових операцій. 
Припинило діяльність в 1940 р. після ліквідації румунської адміністрації на Бу-
ковині. 

Повідомлення адміністрації Православного релігійного фонду Буко-
вини про проведення фінансових операцій з його поточним рахунком. Відо-
мості про поточний рахунок нотаріуса Альфреда Калмуцького м. Чернівці 
(1931). 

Акціонерне банківське товариство “Банка чивике”
“Banca civică”, Societate pe acţiuni

Ф. 781, 1 од. зб., 1925 р. Опис. Рум. мова. 

Створене 15 серпня 1925 р. згідно установчого акту від 2 серпня 1924 р., з ме-
тою розвитку торгівлі, промисловості та сільського господарства на Буковині. До 
функцій входило: надання кредитів промисловим та торговельним підприємс-
твам, купівля-продаж нерухомості, проведення операцій з валютою, акціями та 
облігаціями, створення філій та агентств. 

Список акціонерів із зазначенням громадянства, національності та 
кількості акцій, які їм належали. 

Чернівецька філія акціонерного румунського банківського 
товариства “Банка урбане”
“Banca urbană”, Societate pe acţiuni, sucursala Cernăuţi

Ф. 780, 2 од. зб., 1939–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

До функцій філії входило: надання кредитів промисловим та торговельним 
підприємствам. Припинила діяльність в 1940 р. після ліквідації румунської ад-
міністрації на Буковині. 

Відомості, пояснюючі документи та листування про фінансування ім-
порту товарів з Німеччини (1940). 

Листування з акціонерними банківськими товариствами про прове-
дення фінансових операцій. 

Акціонерне товариство “Каса де економіе а Буковіней”
“Casa de economie a Bucovinei”, Societate pe acţiuni 

Ф. 788, 2 од. зб.,1930 р., 1932 р. Опис. Рум. мова. 

Створене 26 березня 1860 р. згідно вимог закону “Про ощадні каси” від 1844 р. 
з метою надання кредитів пайовикам під заставу землі та нерухомості.  



248

Керівництво каси складалось з генеральної ради (25 членів), адміністративної 
ради (8 членів) та дирекції (5 членів). Після того, як Буковина увійшла до складу 
Румунії (1918), продовжувало свою діяльність з незначними змінами у статуті. 
Припинило діяльність в 1940 р. після ліквідації румунської адміністрації на Бу-
ковині. Під час Другої світової війни відновило діяльність; ліквідоване 1944 р. 
після звільнення Північної Буковини. 

Фінансові звіти за 1930–1931 рр. 
Відомості нарахування заробітної плати службовцям каси. 

Чернівецька філія акціонерного банківського товариства 
“Банка де кредит ромин”
S. A. “Banca de credit român”, filiala Cernăuţi

Ф. 738, 250 од. зб., 1926−1910 рр. Опис 1–2. Рум. мова. 

Створена 1926 р. на підставі закону від 23 червня 1923 р. “Про створення то-
вариств промислового кредитування”. До її функцій входило надання кредитів 
для розвитку промисловості та сільського господарства Румунії. Здійснювала 
міжбанківські операції, довгострокове кредитування, видачу позик для розвитку 
промисловості, придбання рухомого і нерухомого майна, проведення операцій з 
іноземною валютою, фінансування фірм-експортерів, надання фінансової допо-
моги для придбання сировини. 
1940 р. діяльність філії припинилась у зв’язку з входженням Північної Буковини 
до складу УРСР. 

Обіжники правління акціонерного банківського товариства “Банка де 
кредит ромин” про порядок затвердження підписів. 

Протоколи засідань представників банківських товариств м. Чернів-
ці, об’єднаних в синдикати, акціонерів банківського товариства “Банка де 
кредит ромин”. 

Листування з Національним банком Румунії, правлінням акціонер-
ного банківського товариства “Банка де кредит ромин”, банківськими то-
вариствами Європи та Сполучених Штатів Америки, клієнтами банку про 
взаємні розрахунки, надання кредитів. 

Книги обліку векселів, резервних фондів, господарських витрат, 
розрахунків з зарубіжними фірмами, товарних акредитивів, цінних паперів 
у іноземній валюті. 

Чернівецька філія англо-австрійського банку
Banca anglo-austriacă, sucursala Cernăuţi

Ф. 345, 1 од. зб., 1918 р. Опис. Рум. мова. 

Чернівецька філія англо-австрійського банку була створена 1910 р. До функцій 
філії входило: надання кредитів промисловим та торговельним підприємствам, 
проведення операцій з валютою, фінансування фірм. 

Повідомлення клієнтів про проведення фінансових операцій з їх по-
точними рахунками. 
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Акціонерне кредитне товариство торгівлі та промисловості
Societatea de credit pentru comerţ şi industrie S. A. 

Ф. 774, 4 од. зб, 1935–1936 рр. Опис. Рум. мова. 

Товариство створене згідно вимог закону “Про створення товариств промисло-
вого кредитування” від 23 червня 1923 р. До функцій входило: надання кредитів 
промисловцям та комерсантам, продаж та купівля іноземної валюти, проведення 
фінансових операцій. Припинило діяльність 1936 р. у зв’язку з банкрутством. 

Протоколи засідання членів правління товариства про призначення 
ліквідаційної комісії у зв’язку з банкрутством. 

Рішення судово-експертної комісії про встановлення платоспромож-
ності товариства. 

Фінансовий звіт. 

Чернівецька філія національного управління румунської ко-
операції
Institutul naţional al cooperaţiei române, sucursala Cernăuţi

Ф. 294, 18 од. зб , 1937–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена згідно закону “Про уніфікацію кооперації” від 14 березня 1923 р. та 
підпорядковувалась національному управлінню румунської кооперації у м. Бу-
харест. До її компетенції входило керівництво та перевірка діяльності підлеглих 
установ. Припинила діяльність 1940 р. 

Директивні вказівки та інструкції національного управління румунсь-
кої кооперації про порядок складання звітів, ведення службового листуван-
ня. Акти, відомості та висновки про ревізію споживчих та кредитно-ощад-
них товариств. 

Протоколи загальних зборів членів споживчих кооперативів. 
Списки споживчих кооперативів, які входилидо складу філії націо-

нального управління румунської кооперації. 
Відомості та виправдні документи на проведення торговельних опе-

рацій. Фінансові звіти. Особові справи службовців.   

Інспекторат управління румунських кооперацій округу Суча-
ва м. Чернівці
Inspectoratul cooperativelor din ţinutul Suceava, Cernăuţi

Ф. 789, 14 од. зб.,1935−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснований 1935 р. Діяв у відповідності до закону “Про організацію кооперації” 
від 6 квітня 1935 р. та закону “Про створення Інституту румунської кооперації” 
від 25 червня 1938 р. 
Підпорядковувався Національному інституту румунської кооперації. До функ-
ції інспекторату входило: встановлення контролю, організація робіт, перевірка 
діяльності кредитно-ощадних об’єднань та споживчих кооперацій. Ліквідований 
1944 р. 
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Листування та акти ревізій діяльності кредитно-ощадних та спожив-
чих кооперацій. 

Протоколи проведення нарад інспекторів кооперації. 
Розклад роботи інспекторів. 
Фінансові звіти за 1938-1939 рр. 

Торговельне бюро національного управління кооперації “Ін-
кооп”, м. Чернівці
Institutul naţional al cooperaţiei române “Incoop”, biroul 
Cernăuţi

Ф. 791, 5 од. зб., 1938 р. Опис. Рум. мова. 

Засноване 1935 р. Діяло у відповідності з законом “Про організацію кооперації”, 
від 6 квітня 1935 р. та закону “Про створення Інституту румунської кооперації” 
від 25 червня 1938 р. Підпорядковувалось Національному інституту румунської 
кооперації. До функцій входило: організація робіт споживчих кооперацій, вста-
новлення контролю за проведенням закупівлі сільськогосподарської продукції. 
Ліквідовано 1944 р. 

Обіжники Національного інституту румунської кооперації про органі-
зацію споживчих кооперацій та проведення торговельних операцій. 

Накази з особового складу. 
Відомості про проведення торговельних операцій. 

Спілка кооперативних товариств “Молдова де Норд” м. Чер-
нівці
Federala societăţilor de cooperaţie “Moldova de Nord”, Cernăuţi

Ф. 767, 81 од. зб., 1920–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена 1920 р. як спілка міських кооперативів. У 1926 р. реорганізована у спіл-
ку кооперативних товариств краю. Підпорядковувалась Центральному управлін-
ню румунських кооперацій у м. Бухарест. Здійснювала банківські операції з ме-
тою сприяння їх розвиткові. У 1930 р. об’єднувала 54 асоціативних кооперативи. 
Очолювалась адміністративною радою до складу якої входили: голова, директор 
та 5 членів. Припинила діяльність 1940 р. у зв’язку з входженням Північної Бу-
ковини до складу УРСР. 

Обіжники адміністративної ради про скликання з’їзду кооперації Бу-
ковини, проведення засідань правління товариств, порядок складання фі-
нансових звітів. 

Протоколи загальних зборів товариств. 
Акти перевірки діяльності кредитно-ощадних товариств. 
Фінансові звіти. 
Листування з правлінням товариств з питань основної діяльності, про 

зниження розміру податків. 
Справи з нагляду за діяльністю товариств. 
Списки кооперативних товариств, які входили до спілки “Молдова де 

Норд”. 
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Спілка кооперативних товариств “Молдова де Сус” м. Чер-
нівці
Federala societăţilor de cooperaţie “Moldova de Sus”, Cernăuţi

Ф. 784, 6 од. зб., 1929−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Спілка була створена 1923 р. згідно закону “Про уніфікацію кооперації”. Підпо-
рядковувалась Центральному управлінню румунських кооперацій у м. Бухарест. 
Здійснювала банківські операції з метою сприяння розвиткові сільських коопе-
ративних товариств Буковини. Очолювалась адміністративною радою до скла-
ду якої входили: голова, директор та 5 членів. Припинила діяльність 1940 р. у 
зв’язку із тим, що Північна Буковина увійшла до складу Радянської України. 

Вказівки Центрального управління румунських кооперацій про упо-
рядкування архівних документів спілки. 

Інструкція Центрального управління румунських кооперацій про 
порядок поставки сільськогосподарської продукції військовим частинам 
(1930). 

Фінансовий звіт за 1933 р. 
Листування з інтендантством 8-ої піхотної дивізії у м. Чернівці про 

поставку сільськогосподарської продукції. 

Кредитно-ощадне кооперативне товариство для службовців 
префектури Чернівецького повіту
Societatea cooperativă “Casa de economie, credit şi ajutor 
a salariaţilor publici ce funcţionează la prefectura judeţului 
Cernăuţi”

Ф. 790, 36 од. зб., 1932−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Створене 19 квітня 1932 р. на установчих зборах згідно вимог закону “Про ор-
ганізацію кооперації” від 28 березня 1929 р. з метою надання кредитів та позик 
службовцям префектури Чернівецького повіту. Припинило діяльність 1940 р. у 
зв’язку із тим, що Північна Буковина увійшла до складу Радянської України. 

Протоколи засідань правління та загальних зборів товариства. 
Обіжники союзу кооперативних товариств “Молдова де Норд” про 

порядок ведення бухгалтерського обліку, скликання загальних зборів. 
Статут товариства (1932). 
Прохання держслужбовців про прийом в члени товариства, надання 

кредитів та позик. 
Фінансовий звіт товариства за 1934 р. 
Листування з союзом кооперативних товариств “Молдова де Норд” 

про проведення ревізій фінансової діяльності товариства. 
Списки членів товариства. 
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Кооперативне кредитно-ощадне товариство службовців і 
пенсіонерів примарії м. Чернівці “Коледжіалітате”
Banca populară “Colegialitate”, Societate de credit şi economie

Ф. 775, 6 од. зб., 1936–1940 рр. Опис. Рум. мова

Створене 28 листопада 1929 р. згідно вимог закону “Про організацію коопера-
ції” від 28 березня 1929 р. з метою надання кредитної допомоги службовцям та 
пенсіонерам примарії м. Чернівці. Припинило діяльність 1940 р. після ліквідації 
румунської адміністрації на Буковині. 

Справи про надання кредитів службовцям примарії. 
Баланс товариства за 1937 р. 
Акти перевірки діяльності товариства. 
Списки членів товариства. 

Федеральний кооперативний банк “Арбороаса” в м. Чернівці
Banca federală “Arboroasa”, Cernăuţi

Ф. 793, 14 од. зб., 1927–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений в середині 20-х років ХХ століття замість “Центрального об’єднання 
румунських сільськогосподарських спілок “, яке діяло з 10 березня 1902 р. 
Мета створення полягала в сприянні об’єднанню, взаємодопомозі та економії 
матеріальних та фінансових ресурсів учасників кооперативного руху в процесі 
виробництва та обміну сільськогосподарської продукції. Об’єднував та керував 
діяльністю декількох десятків кредитно-ощадних товариств (сільських банків). 
Припинив свою діяльність 1940 р. у зв’язку з входженням Північної Буковини 
до складу УРСР. 

Протоколи засідань кредитно-ощадних товариств про обрання пред-
ставників на загальні збори Центрального банку кооперації в м. Бухарест 
(1938). 

Акти про результати ревізій кредитно-ощадних товариств комун Бу-
ковини. Фінансові звіти кредитно-ощадних товариств комун Буковини. 

Відомості про фінансовий стан товариств, які входили до федераль-
ного банку “Арбороаса”. 

Статут кредитно-ощадного товариства “Міхай Вітязу” в комуні Ма-
настіоара (1931). 

Списки кредитно-ощадних товариств, які фінансувалися федераль-
ним банком “Арбороаса”. 

Кооперативне товариство “Чентрала цинутулуй Сучава”  
м. Чернівці
Societatea cooperativă “Centrala ţinutului Suceava”, Cernăuţi

Ф. 1145, 14 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Створене 1938 р. згідно вимог закону “Про організацію кооперації” від 28 бе-
резня 1929 р. Метою товариства було надання кредитів та позик. Очолювалось 
адміністративною радою. Припинило діяльність в 1940 р. у зв’язку із тим, що 
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Північна Буковин увійшла до складу УРСР. Під час Першої світової війни відно-
вило свою діяльність. Остаточно ліквідоване 1944 р. після визволення краю від 
нацистських окупантів. 

Протоколи засідань товариства. 
Справи про відкриття банківських рахунків, кредитування, взаємо-

розрахунки. 
Журнали реєстрації прибутків та видатків, кореспонденції. 
Фінансові звіти. Виправдні документи на витрату грошових коштів. 

Відомості на видачу заробітної плати службовцям. 

Споживчі кооперативні товариства
3 фонди, 17 од. зб., 1937−1943 рр. Описи. Рум. мова. 

Створені згідно закону “Про уніфікацію кооперації” від 14 березня 1923 р. У 
залежності від територіального розташування входили до Центрального еконо-
мічного союзу сільських споживчих і виробничих кооперативів або до коопе-
ративного Союзу Північної Бессарабії. Займались закупівлею та продажем ре-
маненту, заготівлею насіння, збутом сільськогосподарської продукції. Сприяли 
піднесенню власного господарства та підвищенню добробуту кожного члена 
товариства. Капітал товариств складався з вступних та пайових внесків, вкладів 
та прибутків. 

Циркуляри Чернівецької філії Національного інституту кооперації 
про порядок складання фінансових звітів та надання кредитів. 

Повідомлення Спілки румунської кооперації Буковини “Молдова де 
Норд” про ліквідацію спілки (1938). 

Протоколи загальних зборів. 
Заяви членів товариства про надання позик. 
Бюджети. Фінансові звіти. 
Відомості на виплату заробітної плати службовцям товариства. 

Споживче кооперативне товариство “Георге Винту” м. Чер-
нівці
Cooperativa de consum “Gheorghe Vântu”, Cernăuţi

Ф. 777, 13 од. зб., 1937−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Споживче кооперативне товариство “Орешень” с. Оршівці 
Чернівецького повіту
Cooperativa de consum “Orăşeni”, Orăşeni, judeţul Cernăuţi

Ф. 768, 2 од. зб., 1938 р. Опис. Рум. мова. 

Споживче кооперативне товариство “Уніря” с. Щербинці Хо-
тинського повіту
Cooperativa de consum, “Unirea”, Şerbinăuţi, judeţul Hotin

Ф. 783, 2 од. зб., 1937–1943 рр. Опис. Рум. мова. 
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Народні (сільські) банки Буковини
11 фондів, 36 од. зб., 1906–1940 рр. Описи. Рум. мова. 

Створювались згідно закону “Про уніфікацію кооперації” від 14 березня 1923 р. 
замість ощадно-кредитних (райфайзенських) кас, які діяли на Буковині при авс-
трійській владі і сприяли об’єднанню матеріально-фінансових ресурсів членів 
кооперативів для досягнення економії фізичних зусиль у процесі виробництва 
та обміну сільськогосподарської продукції, витісненню лихварства, зниженню 
процентних ставок за кредит, згуртуванню сільських трудівників у громади. 
Припинили свою діяльність 1940 р. у зв’язку з входженням Північної Буковини 
до складу УРСР. 

Інструкції та обіжники Центрального управління румунських коопе-
рацій в м. Бухарест та спілки кооперативних товариств “Молдова де Сус” в 
м. Чернівці про порядок видачі позик кооперативними банками. 

Протоколи засідань правлінь та загальних зборів членів кооператив-
но-банківських товариств. 

Акти та відомості про результати ревізій кооперативно-банківських 
товариств у комунах Буковини. 

Фінансові звіти кооперативно-банківських товариств. 
Заяви вкладників на вступ до товариств та видачу позик. 
Касові журнали. 
Статут кредитно-ощадного товариства “Пояна” комуни с. Рогізна 

Чернівецького повіту (1927). 
Документи касових операцій. 

Народний банк “Агрікулторул” с. Орофтяна Дорохойського 
повіту
Banca populară “Agricultorul”, s. Orofteana judeţul Dorohoi

Ф. 786, 3 од. зб., 1919–1929 рр. Опис. Рум. мова. 

Народний банк “Еліза і Я. Строєску” с. Турятка Дорохойсь-
кого повіту
Banca populară “Eliza şi I. Stroiescu”, s. Tureatca judeţul 
Dorohoi*

Ф. 772, 2 од. зб., 1906–1928 рр., 1931 р. Опис. Рум. мова. 

Народний банк “Фреція” с. Буденець Сторожинецького повіту
Banca populară “Frăţia”, s. Budeneţ, judeţul Storojineţ

Ф. 770, 3 од. зб., 1937–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Кооперативне кредитно-ощадне товариство в с. Верхні  Ста-
нівці Сторожинецького повіту
Societatea de credit şi economie, s. Stăneştii de Sus

Ф. 794, 7 од. зб.,1926–1936 рр. Опис. Рум. мова. 
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Народний банк “Дештептаря”
Banca populară “Deşteptarea”

Ф. 795, 4 од. зб., 1923–1931 рр. Опис. Рум. мова. 

Народний банк “Плугарул” с. Рідківці Чернівецького повіту
Banca populară “Plugarul”, s. Slobozia-Rarancea

Ф. 782, 1 од. зб.,1926–1931 рр. Опис. Рум. мова. 

Народний банк “Пояна” с. Рогізна Чернівецького повіту
Banca populară “Poiana”, s. Rohozna

Ф. 956, 5 од. зб., 1927, 1935–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Кооперативне кредитно-ощадне товариство “Албіна” с. Стрі-
лецький Кут Чернівецького повіту
Societatea cooperativ-bancară “Albina”, s. Cotul Vânătorilor

Ф. 1008, 2 од. зб., 1925–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Народний банк залізничників “Преведеря” м. Чернівці Чер-
нівецького повіту
Banca populară C. F. R. “Prevederea”, Cernăuţi

Ф. 779, 1 од. зб., 1931 р. Опис. Рум. мова. 

Народний банк “Гр. Філімон” м. Чернівці Чернівецького 
повіту
Banca Populară “Gr. Filimon”, Cernăuţi

Ф. 787, 3 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Народний банк “Прутул” с. Цурень Чернівецького повіту
Banca populară “Prutul”, s. Ţureni

Ф. 785, 5 од. зб., 1932–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Чернівецьке агентство румунського управління державної 
лотереї “Гермес”
Loteria de stat “Hermes”, filiala Cernăuţi

Ф. 339, 49 од. зб., 1935−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Створене згідно закону “Про організацію державної лотереї” від 21 квітня  
1931 р. Мета агентства – розповсюдження лотерейних квитків серед клієнтів та 
виплата виграшів. Припинило діяльність 1940 р. 

Обіжники правління державної лотереї про порядок розміщення, умо-
ви продажу, ведення обліку лотерейних квитків. 
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Відомості про кількість отриманих, повернутих, анульованих та про-
даних лотерейних квитків. 

Книги реєстрації клієнтів, які придбали лотерейні квитки в касі агент-
ства. 

Листки обліку лотерейних квитків, отриманих та повернутих агентами. 
Виправдні документи на поштові перекази про оплату лотерейних 

квитків. Листування з центральним агентством державної лотереї та аген-
тами про створення нових агентств, умови продажу та оплати виграшних 
лотерейних квитків, результати тиражів. 

8. Промислові, торговельні установи, підприємства, то-
вариства. 

Чернівецький обласний інспекторат промисловості
Inspectoratul de industrie, Cernăuţi

Ф. 311, 249 од. зб., 1920−1940, 1941−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений на підставі декрету-закону від 15 травня 1920 р. як 13-й інспекто-
рат промисловості. Здійснював керівництво і контроль за роботою, випуском 
продукції, веденням обліку, забезпеченням устаткуванням, сировиною, паливом 
промислових підприємств, реєстрацію окремих підприємств і корпорацій. При-
пинив існування в 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. 
Після окупації області в 1941 р. відновив свою діяльність. 1944 р. остаточно 
ліквідований у зв’язку із звільненням Буковини. 

Рішення Чернівецького і Сучавського повітового трибуналу про реєст-
рацію торговельних фірм. 

Інформаційні повідомлення про стан металургійної, хімічної та текс-
тильної промисловості на Буковині. 

Статути корпорацій ремісників Сторожинецького повіту, акціонерно-
го товариства “Банка господарілор” в м. Серет, спиртового заводу “Григор-
ча”. Паспорти промислових підприємств Буковини. 

Статистичні звіти про діяльність паперової і трикотажної фабрик, 
цукрових заводів, типографії, кількість виробленої продукції на лісопиль-
них заводах, Чернівецькій шоколадній фабриці, броварнях, залишки сиро-
вини. 

Листування з закордонними промисловими підприємствами, комер-
ційним банком м. Чернівці, транспортною фірмою “Вазель” про встанов-
лення партнерських зв’язків, кредитні можливості торговельних фірм, ви-
дачу дозволів на експорт товарів. 

Доповідні записки про стан промисловості на Буковині. 
Списки промислових підприємств, деревообробних заводів, власни-

ків парових машин Чернівецького повіту. 
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Секретаріат міністерства торгівлі, промисловості та соціаль-
ного забезпечення населення на Буковині
Secretariatul general pentru comerţ, industrie şi îngrijire socială 
în Bucovina

Ф. 310, 646 од. зб., 1918−1921 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений 12 листопада 1918 р. на підставі тимчасового закону Румунської На-
ціональної Ради Буковини, який був затверджений королівським декретом від 
19 грудня 1918 р. Підпорядковувався міністру-делегату Буковини. Здійснював 
керівництво і нагляд за промисловістю і торгівлею, банками та банківськими 
товариствами, торговими і ремісничими корпораціями, окружним бюро мір та 
ваги, закладами громадського харчування, виробничим навчанням, наданням до-
помоги господарствам, що постраждали від стихійного лиха, інвалідам, вдовам 
і сиротам Першої світової війни, контроль за соціальним забезпеченням насе-
лення. 
Ліквідований 1 квітня 1921 р. постановою міністерства торгівлі та промисло-
вості ( 16 березня 1921 р. ). 

Статути бюро з найму працівників в м. Чернівці, економічної спілки 
державних службовців, товариства майстрів-хутровиків. 

Постанова секретаріату внутрішніх справ про заборону проживання 
на території Буковини іноземним громадянам. 

Обіжники секретаріату внутрішніх справ про надання допомоги ді-
тям, які прибули з Росії, ведення офіційного листування на румунській мові, 
реєстрацію військовополонених. 

Звіти про діяльність секретаріату. 
Листування з міністром-делегатом Буковини, адміністрацією Букови-

ни, секретаріатом фінансів, палатою торгівлі та промисловості, секретаріа-
том землеробства та державного майна, директоратом поліції, префектура-
ми про створення торгових корпорацій, комісії з встановлення інвалідності 
та виплати пенсій, санітарного жюрі при відділі страхування робочих від 
нещасних випадків, врегулювання колективних трудових конфліктів, діяль-
ність банківських товариств, відкриття філій банків в м. Чернівці, порядок 
експорту цінних паперів, репатріацію військовополонених, надання допо-
моги німецьким біженцям, військовополоненим, вдовам і сиротам Першої 
світової війни, боротьбу із спекуляцією, утворення благодійних їдалень, ви-
готовлення протезів для інвалідів, стягнення штрафів за порушення правил 
торгівлі, відкриття і реорганізацію ремісничих шкіл. 

Рудниковий інспекторат Буковини
Inspectoratul minier al Bucovinei

Ф. 307, 29 од. зб., 1922−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

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 компе-
тенції входило: видача дозволів фізичним та юридичним особам на експлуата-
цію піщаних, гіпсових, кам’яних, вапняних, вугільних кар’єрів, мінеральних вод. 
Припинив діяльність 1940 р. 
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Обіжники окружної дирекції рудників про застосування санкцій до 
осіб, які експлуатували кам’яні кар’єри без дозволу. 

Справи про видачу дозволів фізичним та юридичним особам на екс-
плуатацію піщаних, гіпсових, кам’яних, вапняних, вугільних кар’єрів, міне-
ральних вод. 

Статистичні бюлетені про експлуатацію кар’єрів на Буковині. 
Плани кам’яних кар’єрів. 
Книга обліку власників кар’єрів Хотинського повіту. 
Списки власників та орендарів цегельних заводів. 
Відомості на видачу заробітної плати. 

Чернівецький окружний інспекторат торгівлі
Inspectoratul cоmercial, Cernăuţi

Ф. 312, 53 од. зб., 1922−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений на підставі декрету-закону від 9 лютого 1921 р. 
Здійснював виконання постанов і рішень міністерства промисловості і торгівлі, 
облік запасів товарів у магазинах, встановлення цін на продукти харчування, ви-
дачу дозволів на відкриття та реєстрацію торгових підприємств, товариств. 
Ліквідований 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу УРСР. 

Постанови примарій міст Чернівці і Кіцмань, префектури Вижниць-
кого повіту про видачу дозволів на відкриття закладів харчування. 

Протоколи засідань інспекторату торгівлі (1925). 
Відомості про межі орних земель, запаси товарів у магазинах Черні-

вецького повіту, обробку сталі, встановлення цін на продукти харчування. 
Обіжник префектури поліції м. Чернівці про порядок торгівлі горіл-

чаними напоями. 
Статут акціонерного товариства “Банка волунтарілор”. 
Ситуаційні плани земельних ділянок товариства “Тіва”. 
Повідомлення трибуналу м. Чернівці про внесення змін до книги 

реєстрації торговельних підприємств і банківських товариств, проведення 
службових засідань. 

Чернівецька окружна палата торгівлі та промисловості
Camera de comerţ şi industrie, Cernăuţi

Ф. 313, 1032 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–5. Рум. 
мова. 

Створена 1850 р., реорганізована у 1919 р. відповідно до вимог міністерству 
національної економіки Румунії. Реєструвала великі і малі торговельні та про-
мислові підприємства, сприяла налагодженню міжнародних торговельних 
зв’язків, складала прейскуранти цін, контролювала та матеріально підтримувала 
діяльність торговельних і промислових підприємств, слідкувала за наявністю та 
забезпеченням сировиною підприємств. 
Ліквідована в 1940 р. у зв’язку з входженням Північної Буковини до складу УРСР. 
Відновила діяльність у 1941 р. під час окупації області і остаточно припинила її 
1944 р., коли Північна Буковина була звільнена. 
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Постанови міністерства національної економіки Румунії про порядок 
експорту товарів. 

Розпорядження міністерства фінансів про створення акціонерного то-
вариства з використання складських приміщень. 

Директивні вказівки Генеральної дирекції митниць про обмін валюти 
та перевірку її наявності у осіб, які перетинають румунський кордон. Обіж-
ники Палати торгівлі і промисловості Буковини про діяльність торговель-
них і промислових фірм (1941), утримання ремісничих шкіл (1939). 

Накази міністерства фінансів, Генерального директорату митниць, гу-
бернатора провінції Буковина про призначення членів комісії з встановлен-
ня якості експортної алкогольної продукції, перереєстрацію торговельних і 
промислових підприємств. 

Протоколи нарад тимчасової контрольної комісії представників палат 
торгівлі та промисловості міст Чернівці та Львів, з питань покращення тор-
гових відносин між Румунією та Польщею. 

Рішення Чернівецького трибуналу про банкрутство окремих про-
мислових і торговельних фірм, штрафні санкції щодо власників торговель-
них фірм, які відмовились від реєстрації підприємств. 

Акти обстеження стану і діяльності торговельних і промислових під-
приємств м. Чернівці. 

Статути акціонерних і банківських товариств. 
Статистичні звіти про стан кустарної промисловості на Буковині, тка-

цької фабрики м. Чернівці. 
Статистичні відомості щодо продуктивності машинобудівного заводу, 

діяльності центральної ремісничої школи м. Чернівці, комерційних фірм за-
лишків сировини на підприємствах (1942−1943). 

Листування з посольствами Чехословаччини, Польщі, Іспанії, Англії, 
Болгарії, Франції, з центральним бюро ярмарків у м. Львові, Генеральною 
дирекцією митниць, банківськими товариствами, інспекторатом промисло-
вості, Спілкою торгівлі та промисловості в м. Бухаресті, Дирекцією ру-
мунської залізниці, об’єднанням транспортних підприємств, трибуналами 
повітів Буковини, товариством промисловців і ремісників про торговельні 
зв’язки з іноземними фірмами, участь у ярмарках, перегляд митних тарифів, 
порядок реєстрації та кредитоспроможність торгових фірм, з питань пере-
везення імпортних товарів, утримання ремісничих і комерційних шкіл за 
рахунок Палати. 

Громадське комерційне управління “Економічні підприєм-
ства” примарії м. Чернівці
Regia publică comercială “Stabilimentele economice” ale muni-
cipiului Cernăuţi 

Ф. 1003, 133 од. зб., 1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створене згідно закону “Про організацію комерційних підприємств на основі 
громадської власності” від 16 березня 1929 р. та закону “Про організацію кому-
нального господарства” від 7 травня 1938 р. 
До економічних підприємств примарії м. Чернівці належали кінематограф, рек-
ламні агентства, бані, пляжі, мережі водопостачання, каналізації, установи сані-
тарної очистки. 
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Протоколи засідань адміністративної ради про створення тимчасових 
комісій, придбання палива, реорганізацію комунальних підприємств. 

Інвентарні описи рухомого та нерухомого майна комунальних підпри-
ємств, інвентарні відомості майна. 

Акти інвентарних перевірок фінансової діяльності управління. 
Договір про оренду комунальних підприємств. 
Фінансові звіти. 
Виправдні документи про витрату громадських коштів на будівниц-

тво та обладнання комунальних підприємств, проведення мережі каналіза-
ції, придбання господарського реманенту, канцелярського приладдя, оплату 
автотранспорту, реклами. 

Правила встановлення розцінок і збір платежів з населення за кому-
нальні послуги. 

Відомості на видачу заробітної плати службовцям управління та 
робітникам комунальних підприємств. 

Чернівецька повітова торговельна комісія
Comisiunea de cumpărare a judeţului Cernăuţi

Ф. 757, 38 од. зб., 1921−1924 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена з метою організації вивозу зерна за межі території повіту. 

Справи про видачу фірмам та комерсантам Чернівецького повіту доз-
волів на вивіз зерна за межі повіту. 

Чернівецький окружний відділ автономного управління де-
ржавної монополії
Casa autonomă a monopolului statului, serviciul regional 
Cernăuţi

Ф. 334, 152 од. зб., 1919−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений 1919 р. згідно декрету-закону від 3 вересня 1919 р. з застосування на 
території Бессарабії і Буковини закону “Про державну монополію”. Підпорядко-
вувався Генеральній дирекції державної монополії в м. Бухарест. Мета роботи 
відділу: сприяння стабілізації грошової одиниці та розвитку економіки краю. 
Володів складськими приміщеннями у містах: Чернівці, Хотин, Новоселиця та 
Сторожинець. 
Припинив діяльність у червні 1940 р. 

Обіжники, директивні вказівки Генеральної дирекції державної мо-
нополії та акціонерного товариства з питань збуту державних монопольних 
товарів, про порядок збуту та перевезення товарів, ведення бухгалтерського 
обліку, надання звітів, сплату гербового збору. 

Акти перевірок складів, накладення штрафів за порушення закону 
“Про торгівлю монопольними товарами”, конфіскації закордонних контра-
бандних товарів. 

Статистичні відомості про кількість проданих монопольних товарів 
та їх запаси на складах, торговельних підприємствах, які здійснювали тор-
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гівлю державними монопольними товарами. 
Заяви жителів та свідоцтва на право торгівлі монопольними товарами. 
Книги реєстрації вихідних документів. Списки жителів, які мали пра-

во на торгівлю державними монопольними товарами. 
Фінансові звіти за 1925−1940 рр. 
Листування з Генеральною дирекцією державної монополії, уніфі-

каційною комісією, підприємствами з питань виробництва монопольних 
товарів, забезпечення гербовими марками, замовлення товарів з особового 
складу. 

Відомості на виплату заробітної плати службовцям. 

Чернівецьке окружне бюро мір та ваги
Biroul de măsuri şi greutăţi, Cernăuţi

Ф. 861, 21 од. зб., 1919–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Створене 25 листопада 1920 р. згідно декрету-закону із розповсюдження на всю 
територію королівства закону і регламенту “Про застосування системи мір та 
ваги” замість австрійського інспекторату мір та ваги (1876). 
Підпорядковувалось міністерству промисловості та торгівлі. Здійснювало конт-
роль за діяльністю всіх підприємств і комерсантів, які використовували в своїй 
роботі приладдя мір та ваги. Припинило діяльність 1940 р. 

Положення про службові обов’язки начальника бюро мір та ваги 
(1919). 

Акти про порушення правил мір та ваги комерсантами м. Чернівці. 
Матеріали про реорганізацію відділу мір та ваги (1919–1920). 

Заяви власників торговельних і промислових підприємств з прохан-
ням про перевірку електровимірювального устаткування. 

Статистичні звіти про діяльність бюро мір та ваги (1933–1936). 
Листування з Генеральною дирекцією мір та ваги, промисловими під-

приємствами та примаріями з питань основної діяльності. 
Доповідні записки про перевірку приладдя мір та ваги на підприємс-

твах Буковини (1922–1923). 
Відомості на видачу заробітної плати службовцям бюро мір та ваги. 
Списки власників торговельних і промислових підприємств м. Чер-

нівці. 
Бюджет на 1921–1922 рр. 

Румунське акціонерне товариство з експлуатації цукрових за-
водів “Лужень” в с. Стара Жучка Чернівецького повіту
Societatea română pe acţiuni pentru exploatarea făbricilor de 
zahăr “Lujeni” în s. Jucica Veche judeţul Cernăuţi

Ф. 327, 1322 од. зб., 1920−1940, 1941−1943 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Засноване на базі цукрових заводів с. Стара Жучка (1901) і с. Лужани (1926). Піс-
ля того, як Буковина увійшла до складу Румунії, діяло у відповідності з рішен-
ням Ради Міністрів від 30 січня 1925 р. Основна мета – експлуатація цукрових 
заводів. До функцій входило: виробництво і реалізація цукру та патоки. 
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Припинило діяльність в 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу 
УРСР. Відновило діяльність під час окупації 1941 р. Остаточно припинило свою 
діяльність 1944 р. 

Постанови міністерства промисловості і торгівлі про створення ко-
місії із встановлення цін на цукрові буряки, взаєморозрахунки з фірмами. 

Протоколи встановлення розцінок на постачання сировини і готової 
продукції. 

Угоди між цукровими заводами та постачальниками цукрових буря-
ків. 

Документи про витрату коштів на придбання будівельних матеріалів, 
електричного устаткування, палива, використання транспортних засобів. 

Облікові картки, списки постачальників цукрових буряків. 
Листування з основних питань діяльності товариства. 

Акціонерне товариство з експлуатації пивоварно-спиртового 
заводу “Береса” в м. Чернівці
Prima fabrică bucovineană de bere şi industria spirtului “Beresa”, 
societate pe acţiuni, Cernăuţi

Ф. 332, 92 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Утворене внаслідок ряду змін та реорганізацій 1919 р. на базі пивоварного заво-
ду (1858) в м. Чернівці. Підпорядковувалось Дирекції державної спиртової моно-
полії у м. Бухаресті. Організовувало виробництво та реалізацію пива.  
Припинило діяльність 1944 р. 

Обіжники Спілки промисловців Румунії про організацію збуту про-
дукції, сплати податків. 

Протоколи загальних зборів акціонерів та засідань правління. 
Договори з фізичними та юридичними особами про оренду при-

міщень та збут продукції. 
Акти про рентабельність пивоварного заводу. 
Висновки про фінансовий стан товариства, об’єм виробництва, вико-

ристання сировини, палива. 
Фінансові звіти. 
Свідоцтво про реєстрацію фабричної марки пивоварного заводу. Опис 

майна. Векселя дебіторів товариства. 
Листування з питань прийому і виконання замовлень, поставки ус-

таткування, розрахункових операцій, розширення виробництва, судових су-
перечок з кредиторами. 

Відомості на видачу заробітної плати і грошової допомоги службов-
цям. 

Списки акціонерів, працівників заводу. 



263

Акціонерне колективне товариство з експлуатації пивоварно-
го заводу “Баварія” інженерів І. Протопопеску та К. Копець-
кого 
Fabrica de bere “Bavaria”, exploatată de injinerii I. Protopopescu 
şi C. Copeţchi, societate în nume colectiv în Cernăuţi

Ф. 1084, 4 од. зб., 1942−1943 рр. Опис. Рум. мова . 

Створене на базі пивоварного заводу (1860) в м. Чернівці. Після Першої світової 
війни належало братам Якобу і Іозефу Віжніцеру та братам Гольдштейн і К О. 
Згідно декрету-закону від 4 вересня 1941 р. “Про законодавчі заходи стосовно 
Бессарабії та Буковини”* завод перейшов у власність Губернаторства провінції 
Буковина. З 1941 р. його орендували інженери І. Протопопеску та К. Копецький, 
які продовжили діяльність товариства. Основна мета – виробництво та реаліза-
ція пива. Ліквідоване 1944 р. 

Листування з Директоратом національної економіки, Палатою тор-
гівлі та промисловості м. Чернівці про звільнення від мобілізації в армію 
робітників, спеціалістів, постачальників, надання відомостей про кількість 
робітників. 

Місячні звіти про залишки сировини. 
Списки робітників та службовців. 

Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю з ек-
сплуатації заводу по виробництву пресованих дріжджів та 
спирту “Лєнцєшть” у комуні Нижні Ленківці Чернівецького 
повіту
Societate cu răspundere limitată pentru exploatarea fabricii de 
drojdie presată şi de spirt “Lenţeşti” în comuna Lenţeşti de Jos 
judeţul Cernăuţi 
Ф. 1093, 3 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створене на базі заводу із виробництва пресованих дріжджів та спирту в с. Ниж-
ні Ленківці з метою організації роботи підприємства. Зареєстроване Палатою 
торгівлі та промисловості м. Чернівці у 1933 р. Згідно декрету-закону від 4 ве-
ресня 1941 р. “Про законодавчі заходи стосовно Бессарабії та Буковини” завод 
перейшов у власність Губернаторства провінції Буковина. У кінці 1941 р. завод 
був орендований Зімцем Флорієм та Русу Георгієм, які продовжили діяльність 
товариства. 
Ліквідоване 1944 р. 

Лист до губернатора провінції Буковини про зменшення орендної 
плати та видачі дозволу на продаж дріжджів. 

Листування з торговельними фірмами про постачання сировини. 
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Державний цукровий завод “Зарожень” у комуні Зарожани 
Хотинського повіту
Fabrica de zahăr “Zarojeni” din comuna Zarojeni judeţul Hotin, 
exploatată de stat

Ф. 1074, 179 од. зб., 1941−1944 рр. Опис 1–2. Рум. мова. 

Заснований 1866 р. братами Рафаловичи. У 1913 р. новий власник Есмінський 
Захарій Матвічі створив акціонерне товариство з метою експлуатації заводу. 
Згідно декрету-закону від 4 вересня 1941 р. “Про законодавчі заходи стосовно 
Бессарабії та Буковини” товариство ліквідовано, а завод перейшов у власність 
Губернаторства провінції Буковина. Ліквідований 1944 р. 

Протоколи засідань правління заводу. 
Плани посіву цукрового буряку у комунах повіту на 1941−1943 рр. 
Книга обліку випуску цукру. 
Бюджети та фінансові звіти (1942−1943). 
Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям. 
Список робітників та службовців. 

Румунське акціонерне товариство з експлуатації спиртзаводу 
“Четатя” в м. Хотин
Societatea anonimă română pentru exploatarea fabricii de spirt 
industrial “Cetatea” în Hotin

Ф. 1152, 4 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Засноване 1939 р. Міллером Пейсахом та К0 на базі спиртзаводу. Організовувало 
виробництво технічного спирту з меляси. Згідно декрету-закону від 4 вересня 
1941 р. “Про законодавчі заходи стосовно Бессарабії та Буковини” завод перей-
шов у власність Губернаторства провінції Буковина. Товариство ліквідоване 
1944 р. 

Обіжники Директорату національної економіки з питання надання ві-
домостей про ціни на спирт. 

Інвентарні описи майна та устаткування станом на 31 березня 1943р. 
Фінансовий звіт за І квартал 1943 р. 

Цукровий завод у с. Хрещатик Чернівецького повіту
Fabrica de zahăr în s. Crişceatic judeţul Cernăuţi

Ф. 1073, 130 од. зб., 1941−1943 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Заснований 1912 р. у с. Хрещатик Чернівецького повіту Мокієм Фішером. Виго-
товляв цукор. Ліквідований 1944 р. 

Відомості про укладання договорів з мешканцями комун на поставку 
цукрового буряку. 

Фінансові звіти за 1941−1942 рр. 
Списки робітників та службовців. 
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Приватний завод з виробництва спирту Густава Бауманна у 
комуні Репужинці Чернівецького повіту
Fabrica de spirt agricol a proprietarului Gustav Baumann din 
comuna Repujinţi judeţul Cernăuţi

Ф. 333, 10 од. зб., 1928−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснований 1832 р. Зареєстрований Палатою торгівлі та промисловості в  
1935 р. Згідно декрету-закону від 4 вересня 1941 р. “Про законодавчі заходи сто-
совно Бессарабії та Буковини”. перейшов у власність Губернаторства провінції 
Буковина. У 1943 р. його орендували Г. Бауманн та К0. Завод виробляв спирт з 
картоплі та кукурудзи. Ліквідований 1944 р. 

Щоденні відомості про кількість виробленого спирту та використаної 
сировини. 

Румунське акціонерне товариство з обмеженою відповідаль-
ністю деревообробної промисловості “Козмінул” для експлуа-
тації лісопильних заводів в м. Чернівці
Societate anonimă română cu garanţie limitată “Cosminul”pentru 
exploatări forosteriere şi industria lemnului în Cernăuţi

Ф. 342, 49 од. зб., 1918−1928 рр. Опис. Рум., нім. мови. 

Засноване 1919 р. Зареєстроване Палатою торгівлі та промисловості м. Чернів-
ці у 1930 р. Займалось керівництвом діяльністю лісопильних заводів у комунах  
с. Дорнішоара та с. Гільче. Ліквідоване 1940 р. 

Протоколи засідань правління та загальних зборів акціонерів за 
1919−1926 рр. 

Звіти правління за 1924 р. 
Фінансовий звіт за 1925 р. 
Договори купівлі-продажу лісоматеріалів.  
Листування з фірмами про постачання лісоматеріалів. 
Списки працівників з зазначенням розміру заробітної плати. 

Румунське акціонерне товариство “Індустрія де керестя” з ек-
сплуатації лісопильного заводу в м. Чернівці
Societate anonimă română “Industria română de cherestea” 
pentru exploatarea fabricei în Cernăuţi

Ф. 1118, 17 од. зб., 1942−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване на базі лісопильного заводу (1873) в м. Чернівці братами Паулом та 
Карлом Гетц з метою організації переробки лісоматеріалів. Зареєстроване Пала-
тою торгівлі та промисловості м. Чернівці у 1942 р. 
Ліквідоване 1944 р. 

Обіжники Директорату праці та соціального забезпечення з надання 
відомостей про кількість робітників та наказ про утримання податків з за-
робітної плати польських робітників-біженців (1943). 
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Відомості про наявність на заводі адмінстративного та технічного 
персоналу за національною ознакою, на виплату заробітної плати робітни-
кам та службовцям (1943). 

Списки працівників заводу (1943). 

Акціонерне товариство “Румунський ліс” м. Чернівці з екс-
плуатації деревообробних заводів в комуні Слобода Комарівці 
Societate cu garanţie limitată “Pădurea Românească” în Cernăuţi 
pentru exploatartea fabricii de cherestea în comuna Slobozia-
Comareşti

Ф. 776, 11 од. зб., 1921−1924 рр. Опис. Рум., нім. мови. 

Засноване у жовтні 1919 р. Орендувало лісові та земельні ділянки у комуні Сло-
бода Комарівці для будівництва деревообробних підприємств, організовувало 
переробку лісоматеріалів та деревини. Ліквідоване 1940 р. 

Витяг з рішення Ради міністрів про надання товариству пільг у екс-
плуатації заводу (1921). 

Листування з фірмами про постачання устаткування, акціонерним то-
вариством “Банка Роминяске” про надання річних звітів. 

Довідка про діяльність товариства (1921). 
Відомості про фінансовий стан товариства на 1924 р. 

Хіміко-технічна фабрика інженера Думітру Попеску (колиш-
ня фабрика “Кулі”) у м. Чернівці
Fabrica chimico-tehnică ingenerului Dumitru Popescu (fosta 
fabrică “Culi”) în Cernăuţi

Ф. 1092, 27 од. зб., 1942−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1941 р. на базі колишньої фабрики “Кулі”, яка до 1940 р. належала 
власникам Якобу Лейферу та Давиду Рейшу. З 1941 р. власність Губернаторства 
провінції Буковини згідно закону від 4 вересня 1941 р. № 2507 “Про деякі зако-
нодавчі заходи стосовно Бессарабії та Північної Буковини”. З 4 грудня 1941 р. її 
орендував у Губернаторства провінції Буковини інженер Думітру Попеску. Дія-
ла відповідно до законів про розвиток національної індустрії від 26.05.1920 р., 
24.04. 932 р. та від 07.06.1939 р. Випускала: електричні ліхтарики та батарейки 
“Ріко”, “Кулі” та “Тріумф” для радіоприймачів, червоний віск, чорнила, туш для 
печаток та штампів, синьку для білизни. Ліквідована 1944 р. 

Обіжники Директорату національної економіки, Директорату праці 
та соціального страхування, префектури Чернівецького повіту про надання 
відомостей про назву підприємства, його власника, кількості робітників та 
службовців, капіталовкладень, прийняття заходів по вивозу устаткування 
фабрики та робітників в Румунію у зв’язку з наближенням лінії фронту. 

Доповідна записка про роботу фабрики. 
Відомості про кількісний та національний склад робітників та служ-

бовців фабрики. 
Відношення промислових та торговельних фірм про поставку то-

варів. Рішення каси соціального страхування про накладення штрафів на 
адміністрацію фабрики за порушення законів про страхування. 
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Акти накладення штрафів на власника фабрики за порушення подат-
кового законодавства про затвердження цін на продукцію фабрики, перевір-
ки дотримання законів про страхування та санітарний стан. 

Список робітників єврейської національності (1942−1943). 

Румунське акціонерне колективне товариство з обмеженою 
відповідальністю з експлуатації фабрики по виробництву 
оцту та гірчиці “Кокошул Буковиней” в м. Чернівці
Societatea română în nume colectiv (s. î. n. c. ) Fabrica de oţet şi 
muştar “Cocoşul Bucovinei”, Cernăuţi

Ф. 1083, 33 од. зб., 1941−1944 рр. Опис 1. Рум. мова. 

Засновано 1872 р. братами Рінцлерами. До 1941 р. належало власнику  
Г. Л. Френкелю. Зареєстрована у примарії та у палаті торгівлі та промисловості 
м. Чернівці. З 1941 р. − власність Губернаторства провінції Буковини згідно за-
кону від 4 вересня 1941 р. Ф.  2507 “Про деякі законодавчі заходи стосовно Бес-
сарабії та Північної Буковини”. З 6 вересня 1941 р. її орендував у Губернаторс-
тва провінції Буковини інженер Георгій Глушку. Діяло відповідно до законів про 
розвиток національної індустрії від 26.05.1920 р., 24.04.1932 р. та від 07.06.1939 р. 
Ліквідовано 1944 р. 

Обіжники Директорату національної економіки про представлення 
прейскурантів цін та експонатів для проведення виставки в м. Бухаресті 
(1942). 

Відомості про кількість виробленої продукції та наявності сировини 
(1941−1942). 

Акти перевірки фінансової діяльності фабрики за 1941−1942 рр. 
Списки робітників та службовців (1942−1943). 

Румунське колективне товариство з експлуатації фабрики ви-
робів з срібла “Аржєнта” власників І. Чімпоя та Е. Хотінчану 
у м. Чернівці
Fabrica de arjintărie “Arjenta” Societate în nume colectiv s. î. n. 
c. I. Cimpoi şi E. Hotinceanu în Cernăuţi

Ф. 1082, 1 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Фабрика належала власнику Глобману. З 1941 р., відповідно до закону “Про на-
ціоналізацію підприємств” від 04.09.1941 р., є власністю Губернаторства про-
вінції Буковини. У 1942 р. її орендують І. Чімпой та Е. Хотінчану. Зареєстрована 
у Палаті торгівлі та промилсловості м. Чернівці. Виробляла речі для побуту з 
срібла. (столові прибори, табакерки). Ліквідована 1944 р. 

Списки робітників та службовців фабрики. 
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Колективне товариство інженерів Шандру О., Константинес-
ку К. та КО “Тіваро” з експлуатації заводу емальованих, паку-
вальних, металевих та хімічних виробів у с. Ленківці, перед-
містя Чернівців
Societate in nume colectiv “Тivaro” injinerilor Şandru A., 
Constantinescu C. şi CO. Fabrica de articole emailate, ambalaje 
metalice şi produse chimice Cernauţi−Lenţeşti 

Ф. 1081, 109 од. зб., 1941−1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Засноване 1922 р. на базі заводу металевих та хімічних виробів підприємцем 
Ліфнютцем Максом під назвою “Тіва”. У 1936 р. до товариства “Тіва” приєдна-
ний завод емальованих виробів. Згідно декрету-закону від 4 вересня 1941 р. “Про 
законодавчі заходи стосовно Бессарабії та Буковини” завод перейшов у власність 
Губернаторства провінції Буковина. З 25 листопада 1941 р. орендований інжене-
рами Шандру О., Констатинеску К. та КО, які продовжили діяльність товариства. 
Зареєстровано Палатою торгівлі та промисловості в 1941 р. під назвою “Тіваро”. 
Ліквідоване 1944 р. 

Обіжники Директорату праці та національної економіки про надання 
відомостей з питань витрати коштів на придбання устаткування та утриман-
ня робітників і службовців. 

Паспорт заводу (1941). 
Звіти про випуск продукції (1943). 
Листування з підприємствами про придбання сировини. 
Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям. 

Акціонерне товариство з експлуатації ґудзикової фабрики “Ре-
корд” інженерів Б. Іонеску, А. Труняну та КО у м. Чернівці
Societate in nume colectiv pentru exploatarea făbricii de nasturi 
“Record” a a injinerilor B. Ionescu, A. Trunianu şі СО, Cernăuţi

Ф. 1079, 67 од. зб., 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Засноване 1924 р. братами Філар, Зієглер та КО на базі ґудзикової фабрики з ме-
тою організації виготовлення виробів з пластмаси та перламутру. Згідно декрету-
закону від 4 вересня 1941 р. № 2507 “Про законодавчі заходи стосовно Бессарабії 
та Буковини” фабрика перейшла у власність Губернаторства провінції Буковина. 
З 5 грудня 1941 р. орендована інженерами Б. Іонеску, А. Труняну та КО, які про-
довжили діяльність товариства. Зареєстроване Палатою торгівлі та промисло-
вості м. Чернівці в 1941 р. Ліквідоване 1944 р. 

Листування з фірмами про забезпечення сировиною.  
Фінансові звіти. Звіти про кількість випущеної продукції. 
Списки робітників та службовців. 
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Приватнa ткацька фабрика “Цесеторія меканіке” інженерів 
Д. Попеску та Д. Сурду в м. Чернівці
Fabrica de tricotaje“Ţesătoria mecanică” a injinerilor D. Popescu 
şi D. Surdu în Cernăuţi

Ф. 1076, 28 од. зб, 1941−1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Заснована 1926 р. Генріхом Гейном та Вольфом Якобом. Згідно декрету-закону 
від 4 вересня 1941 р. “Про законодавчі заходи стосовно Бессарабії та Буковини” 
фабрика перейшла у власність Губернаторства провінції Буковина. З 24 листопа-
да 1941 р. орендована інженерами Д. Попеску та Д. Сурду. Виробляла бавовняні, 
віскозні, шовкові нитки та тканини. 

Протоколи перевірок роботи фабрики. 
Паспорт фабрики. 
Фінансовий звіт за грудень 1942 р. 
Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям. 
Списки робітників та службовців

Приватна трикотажно-ткацька фабрика інженера Аурела Во-
ронка в м. Чернівці
Fabrsca de tricotaje şi ţesătorie a injinerului Aurel Voronca în 
Cernauţi

Ф. 1078, 2 од. зб., 1942−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1920 р. братами Вайнрауб. Згідно декрету-закону від 4 вересня 1941 р. 
“Про законодавчі заходи стосовно Бессарабії та Буковини” фабрика перейшла у 
власність Губернаторства провінції Буковина. З 1942 р. орендована інженером  
А. Воронка. Виробляла трикотажні вироби, виконувала замовлення для румун-
ської армії. Ліквідована 1944 р. 

Касовий журнал за 1942 р. 
Анкети спеціалістів єврейської національності, звільнених від приму-

сових робіт. 

Румунське акціонерне товариство з експлуатації трикотажно-
панчішної фабрики “Трикотанія” в м. Чернівці
Societatea anonimă română pentru exploatarea fabricii de tricotaje 
şi ciorapi “Tricotaniа” în Cernăuţi

Ф. 1077, 68 од. зб., 1941−1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Засноване 1921 р. Фублахом Максом на базі трикотажно-панчішної фабрики. 
Згідно декрету-закону від 4 вересня 1941 р. “Про законодавчі заходи стосовно 
Бессарабії та Буковини” фабрика перейшла у власність Губернаторства провінції 
Буковина і товариство продовжило свою діяльність. Зареєстроване Палатою тор-
гівлі та промисловості м. Чернівці у 1942 р. Ліквідоване 1944 р. 

Заява І. Дінеску про оренду та початок роботи трикотажного цеху. 
Відомості на виплату заробітної плати. 
Списки робітників та службовців. 
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Акціонерне товариство хіміко-металургійного заводу “Те-
ром” інженерів Л. Севяну, О. Менеску та КО в м. Чернівці
Societate pe acţiuni a uzineі chimico-metalurguce “Terom” a 
inginerilor L. Săveanu, Al. Mănescu şi Cо în Cernăuţi

Ф. 1075, 24 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване 1928 р. братами Тутмак на базі хіміко-металургійного заводу з ме-
тою організації випуску продукції хімічної та металевої промисловості. Згідно 
декрету-закону від 4 вересня 1941 р. № 2507 “Про законодавчі заходи стосовно 
Бессарабії та Буковини” завод перейшов у власність Губернаторства провінції 
Буковина і був зданий в оренду інженерам Л. Севяну, О. Менеску та Ко, які про-
довжили діяльність товариства. Зареєстровано у трибуналі м. Чернівці в 1941 р. 
Ліквідоване 1944 р. 

Обіжники Директорату праці та соціального страхування з питань на-
дання відомостей про кількість працюючих на заводі жінок, порядок надан-
ня відпусток. 

Паспорт заводу. 
Листування з фірмами про постачання сировини. 
Відомості про роботу заводу за 1942–1943 рр. 
Касові журнали. 
Списки робітників та службовців. 

Філія румунського акціонерного товариства “Контінентала” 
з торгівлі виробами із заліза в м. Чернівці
Sucursala societăţii pe acţiuni “Continentala” pentru comerţul 
fierului în Cernăuţi

Ф. 1085, 14 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум., нім. мови. 

Відкрита 1921 р. Зареєстрована Палатою торгівлі та промисловості м. Чернівці у 
1939 р. Організовувала торгівлю виробами із заліза. Ліквідована 1944 р. 

Відомості про наявність на складі паливних матеріалів. 
Листування з підприємствами про забезпечення виробами із заліза. 
Фактури на відвантажені товари. 

Приватні підприємства І. Філіпеску “Ферокомерц” з торгівлі 
виробами із заліза в м. Чернівці
Întreprinderile lui I. Filipescu “Fercomerţ” pentru comerţ cu 
articole din fier în Cernăuţi

Ф. 1086, 3 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рум., нім. мови. 

Засновані 1941 р. Іоном Філіпеску. Зареєстровані Палатою торгівлі та промисло-
вості м. Чернівці у 1941 р. Займались організацією торгівлі виробами із заліза. 
Ліквідовані 1944 р. 

Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям за 
1942–1943 рр. 

Тарифні розцінки на вироби із заліза. 
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Акціонерне товариство “Фабрика ковбасних виробів” С. Под-
зудека. Філія бухарестської фабрики з виготовлення ковбас та 
м’ясних консервів С. Подзудека у м. Чернівці
Industria cărnii S. Podsudek S. A. Fabrica de mezeluri, şunca 
şi conserve în Bucureşti. Filiala fabricei de mezeluri, şuncă si 
conserve S. Podsudek, S. A. în Cernăuţi

Ф. 1119, 7 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване 1940 р. на базі філії фабрики ковбасних виробів. Зареєстроване Па-
латою торгівлі та промисловості м. Чернівці за № 878. Організовувало випуск 
ковбасних виробів і м’ясних консервів для населення та румунської армії. Лікві-
доване 1944 р. 

Витяг з офіційного вісника “Моніторул Офічіал” про прийняття 
румунського підданства власником фабрики Станіслаусом Подзудеком 
(1942). 

Акти перевірки санітарного стану підприємства (1943). 
Списки робітників та службовців (1941–1944). 

Майстерня з фарбування та хімічної очистки одягу Маргари-
ти Глодяну в м. Чернівці
Boiangerie şi spălătorie chimică Margareta Glodeanu în 
Cernăuţі

Ф. 1164, 2 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1 серпня 1941 р. Маргаритою Глодяну. Зареєстрована у фінансовій 
адміністрації 22 січня 1942 р. і Палаті торгівлі та промисловості м. Чернівці у 1943 р. 
Виконувала роботи з очистки та фарбування одягу. Ліквідована 1944 р. 

Головна книга за 1942–1943 рр. 
Журнал реєстрації касових операцій за 1942–1943 рр. 

Приватновласницькі хіміко-фармацевтичні об’єднанні лабо-
раторії “ЛAФАР-TIЛІЯ” доктора Георгія Белечяну в м. Чер-
нівці
“L. A. F. A. R. -TILIA” – laboratoare chimico-farmaceutice reunite 
a doctorului G. Bălăceanu în Cernăuţi

Ф. 1088, 22 од. зб., 1939, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Засновані 1930 р. власником Абрамом Гуттманом. З 1941 р. – власність Губер-
наторства провінції Буковини у відповідності з д-з від 04.09.1941 р. Ф. 2507 
про націоналізацію підприємств. З 17.01.1942 р. їх орендує Георгій Белечяну. 
Зареєстрований у Палаті торгівлі та промисловості м. Чернівці 17.01.1942 р.  
У лабораторіях виготовляли фармацевтичні вироби: ефір для наркозу, ефірні мас-
ла, галенічні ліки, таблетки, капсули дерев’яні та з паперу для ліків. Ліквідовані 
1944 р. 

Акти оподаткування та перевірки стану лабораторії за 1943 р. Ві-
домості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям за 1942– 
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1943 рр. Списки робітників та службовців (1942–1943), списки мешканців 
комуни з зазначенням кількості проданої лабораторіями сировини. Журнал 
реєстрації прибутків та видатків за 1939, 1942–1944 рр.  

Магазин бакалійних та галантерейних товарів Петра Глушку 
в м. Чернівці
Мagazin de coloniale şi fructe en gros şi detail Petru Gluşcu în 
Cernăuţі

Ф. 1089, 7 од. зб., 1942 – 1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Відкритий 1942 р. Петром Глушку. Зареєстрований у Чернівецькому повітово-
му трибуналі в 1942 р. Здійснював торгівлю імпортними продуктовими та про-
мисловими товарами.  
Ліквідований 1944 р. 

Заява Петра Глушку про надання дозвілу на відкриття магазину. 
Листування з фірмами про постачання товарів. 
Касові журнали за 1942–1943 рр. 
Список робітників та службовців. 

Книжкова крамниця “Чентрала” І. Гольдштейна в м. Чернівці
Librăria-papităria “Centrala” a proprietarului Goldstein I. în 
Cernăuţi

Ф. 778, 1 од. зб., 1934–1937 рр. Опис. Рум. мова. 

Відкрита 1934 р. І. Гольдштейном. Здійснювала торгівлю книжними виданнями 
та канцелярськими приладами. Ліквідована 1944 р. 

Відомості, виправдні документи та листування з королівськими куль-
турними фондами “Реджеле Карол ІІ” та Центральним видавництвом у Бу-
харесті про замовлення видань. 

Друкарня “Митрополитул Сільвестру” в м. Чернівці 
Tipografia “Mitropolitul Silvestru”, Cernăuţi

Ф. 1064, 10 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована митрополитом Сільвестром 1882 р. на базі викупленої приватної дру-
карні. Здійснювала видання теологічної літератури, підручників для шкіл і ліцеїв, 
газет німецькою, українською і румунською мовами, православних шематизмів, 
наукових монографій тощо. Припинила діяльність в 1940 р., коли Північна Бу-
ковина була возз’єднана з УРСР. Відновила діяльність 1941 р. під час окупації і 
остаточно припинила ії 1944 р., коли Північна Буковина була звільнена. 

Акти про передачу Директоратом національної економіки, друкарсько-
го інвентаря керівництву друкарні “Митрополітул Сільвестру” (1942). Угоди 
з власниками книгарень “Глобус”, “Прінчіпеле Мірча”, “Луміна попорулуй” 
(1943–1944), про поставку підручників і навчальної літератури. Фінансові 
документи про використання друкарнею коштів на друкарські потреби і до-
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ставку продукції замовникам (1942–1944). Книга обліку надрукованих під-
ручників і навчально-освітньої літератури (1943). 

Хотинський повітовий склад монополії на алкоголь, встанов-
лення мита на його продаж та споживання 
Depozitul judeţean al мonopolului alcoolului vânzării şi al taxelor 
de consumaţie, Hotin

Ф. 1160, 19 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснований 1936 р. відповідно до закону “Про введення акцизу на алкогольні 
напої” та положення “Про створення складів з продажу акцизних горілчаних 
напоїв” від 22 квітня 1932 р. Згідно декрету-закону від 4 вересня 1941 р. “Про 
законодавчі заходи стосовно Бессарабії та Буковини” перейшов у власність Гу-
бернаторства провінції Буковина. Здійснював зберігання і розлив спирту та алко-
гольних напоїв у скляну тару для продажу. Ліквідований 1944 р. 

Обіжники комерційного управління акцизу. 
Акти перевірки наявності горілчаних виробів на складі, інвентариза-

ції складу. 
Місячний фінансовий звіт за 1943–1944 рр. 
Особові листки робітників та службовців складу. 

9. Установи землевпорядкування, державного майна та 
сільського господарства. 

Секретаріат міністерства землеробства та державного майна 
в м. Чернівці
Secretariatul Ministerului agriculturii şi domeniilor, Cernăuţi

Ф. 291, 35 од. зб., 1919–1921 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений 12 листопада 1919 р. на підставі тимчасового закону Румунської На-
ціональної Ради Буковини. На чолі секретаріату стояв генеральний секретар. До 
функцій входило: проведення аграрної реформи, перепис населення, збір ста-
тистичних даних про наявність земельних ділянок, придатних для землеробства, 
пасовиськ, сільськогосподарського реманенту, заохочення розвитку тваринниц-
тва, птахівництва, бджільництва, рибальства, використання лісових ресурсів, 
боротьба з епізоотіями, створення та нагляд надопікування лісотехнічними та 
зоотехнічними школами. Припинив свою діяльність 1921 р. 

Постанова міністерства землеробства та державного майна про при-
значення лісових інспекторів (1920). 

Рапорти про діяльність відділів секретаріату за 1919 р., заходи бо-
ротьби з лісовими шкідливими комахами. 

Проекти кошторисів на утримання лісотехнічних шкіл у м. Радівці,  
м. Вижниця (1919) та лісового відділу Секретаріату на 1920–1921 рр. 

Статистичні дані про кількість епізоотій у комунах за листопад 1919 р. 
Об’ява генерального секретаря Секретаріату міністерства землероб-

ства та державного майна про об’єднання зоотехнічного та санітарно-вете-
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ринарного відділів у окружну зоотехнічно-ветеринарну дирекцію при Сек-
ретаріаті (1920). 

Листування з примарією, префектурами та фінансовими адміністра-
ціями м. Чернівці, про фінансування відряджень ветеринарних лікарів для 
проведення заходів боротьби з епізоотіями, про видачу дозволів на полю-
вання окремим особам за їх заявами. 

Чернівецька окружна земельна рада, м. Чернівці
Ocolul regional agricol Cernăuţi

Ф. 293, 14 од. зб., 1921–1930 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена 1919 р. Діяла відповідно до законів та положень про проведення аг-
рарної реформи на Буковині від 06.09.1919 р., від 26.11.1921 р. та від 01.08.1923 р. 
Рада сприяла виконанню робіт по проведенню аграрної реформи, наділенню се-
лян землею, оренді землі, забезпеченню селян сортовим насінням, розведенню 
племінної худоби. Підпорядковувалась відділу генерального управління коопе-
рації та наділення селян землею та Чернівецький палаті землеробства. Ліквідо-
вана 1940 р. 

Обіжники окружної земельної ради про розведення племінної худоби 
та представлення відомостей про її кількість (1923). Справи про забезпечен-
ня селян сортовим насінням, експлуатацію земельних ділянок у поміщиків 
(1923). Акти та доповідні записки про наділення землею румунських ко-
лоністів в комунах Чернівецького повіту (1923). Списки селян, які отримали 
земельні ділянки в оренду (1926-1928). Відомості про кількість земельних 
площ, засіяних сільськогосподарськими культурами (1830). 

Інспекторат реєстрації нерухомого майна на Буковині
Inspectoratul cadastral Bucovina

Ф. 734, 275 од. зб., 1918–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений у грудні 1918 р. згідно вимог тимчасового закону Румунської Націо-
нальної Ради Буковини. 
Здійснював облік нерухомого майна жителів міст і комун Буковини, реєстрацію 
присадибних ділянок, маєтків, експропрійованих у поміщиків, складав кадас-
трові 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 Другої світової війни 1941–1944 рр. і остаточ-
но припинив діяльність 1944 р. 

Обіжники інспекторату про проведення аграрної реформи, мобіліза-
цію єврейського населення на примусові роботи (1941). 

Інструкції інспекторату про реєстрацію кадастрових книг та збере-
ження державних печаток. 

Схематичні плани кадастрових округів Буковини (1942–1943), кадас-
трові плани комун Буковини (1855–1931), передмість м. Чернівці – Гореча-
Урбан і Гореча-Монастир (1919–1940), ситуаційні плани комун Чернівець-
кого повіту (1919–1940). 
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Журнали обліку експропрійованого нерухомого майна жителів комун 
Буковини. 

Облікові аркуші нерухомого майна жителів комун Буковини, м. Чер-
нівці та Хотинського повіту (1913-1943). 

Списки жителів комун Буковини із зазначенням розмірів присадиб-
них ділянок, маєтків поміщиків комун Чернівецького повіту, які перейшли 
у державну власність. 

Особові рахунки землевласників. 
Листування з повітовими і волосними кадастровими відділами Буко-

вини про порядок обліку нерухомого майна, відновлення кадастрових книг. 

Хотинська повітова земельна палата 
Camera de agricultură a judeţului Hotin

Ф. 854, 1104 од. зб., 1919–1938, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена 1919 р. згідно вимог закону від 5 квітня 1880 р. як земельна комісія. З 
1925 р. комісія реорганізована згідно закону “Про створення земельних палат” 
від 14 квітня 1925 р. в земельну палату. 
До її функцій входило: здійснення аграрної реформи у повіті, експропріація зе-
мель у поміщиків, монастирів, церков, банківських товариств та наділення ними 
селян і робітників, надання земельних ділянок в оренду, контроль за збережен-
ням урожаю, контроль за діяльністю земельних відділів, забезпечення населення 
продуктами харчування, фуражем. 
Припинила діяльність 20 січня 1938 р. на підставі декрету-закону міністерства 
землеробства і державного майна. 
Відновила свою діяльність під час окупації 1941–1944 рр. і остаточно припинила 
діяльність 1944 р. 

Обіжники Хотинської повітової земельної палати про інвентаризацію 
нерухомого майна інтернованих у концтабори жителів, облік сільськогос-
подарського реманенту, що залишився після відступу радянських військ 
(1941–1942), мобілізацію жителів повіту на сільськогосподарські роботи, 
оформлення актів цивільного стану. 

Інструкції Хотинської повітової земельної палати про залучення до-
призовників до сільськогосподарських робіт, утримання розсадників і тва-
ринницьких ферм. 

Протоколи засідань Хотинської повітової земельної палати (1942–
1943). 

Звіти про діяльність сільськогосподарських шкіл Хотинського повіту 
(1943). 

Акти перевірок діяльності земельних відділів Хотинського повіту, 
стану земельних ділянок і рибних господарств. 

Справи про нагляд за розподілом земельних ділянок згідно з аграр-
ною реформою, наділення жителів комун Хотинського повіту земельними 
ділянками, оренду рибних ставів та земельних ділянок, призначення і пе-
реміщення працівників земельної палати, облік зібраного урожаю, забезпе-
чення жителів насінням, реквізицію транспортних засобів для потреб ру-
мунської армії. 

Статистичні відомості про кількість орної землі, виноградників, садів, 
пасовиськ, худоби, сільськогосподарських машин. 
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Списки жителів Хотинського повіту, ув’язнених у концтаборах 
(1942). 

Листування з Директоратом землеробства і державного майна про 
збереження урожаю, розпорядження майном репресованих жителів комун, 
створення запасів зерна для потреб румунської армії, забезпечення населен-
ня хімічними добривами. 

Чернівецька повітова земельна палата, м. Чернівці
Camera agricolă a judeţului Cernăuţi

Ф. 1115, 4 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 12 вересня 1925 р. Наглядала за діяльністю та своєчасним проведен-
ням аграрних робіт у сільськогосподарських округах, забезпеченням мешканців 
комун повіту сортовим насінням сільськогосподарських культур. Ліквідована 
1944 р. 

Відомості про засіяні сільськогосподарськими культурами площі. 
Відомості на виплату заробітної плати працівникам. 

Герцаївський волосний земельний відділ Дорохойського повіту
Ocolul agricol al plăsii Herţa judeţul Dorohoi

Ф. 1139, 11 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений 1918 р. відповідно до декрету-закону від 22 грудня 1918 р. Підпо-
рядковувався Дорохойській повітовій палаті землеробства. Проводив інвентари-
зацію майна, що перейшло у власність румунської влади, організовував збір та 
зберігання врожаю сільськогосподарських культур. 
Ліквідований 1944 р. 

Обіжники міністерства землеробства та державного майна. 
Вказівки Дорохойської повітової палати землеробства про складання 

планів проведення сільськогосподарських робіт, інвентаризацію майна, мо-
білізацію мешканців комун на сільськогосподарські роботи. 

Звіт про роботу відділу за 1941–1942 рр. 
Відомості про проведення сільськогосподарських робіт. 

Кельменецький волосний земельний відділ Хотинського повіту
Serviciul agricol al plăsii Chilieni (Chelimenţi) judeţul Hotin

Ф. 1009, 44 од. зб., 1939–1940, 1941–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений відповідно до декрету-закону від 22 грудня 1918 р. 
Підпорядковувався Хотинській повітовій палаті землеробства. На чолі відділу 
стояв інженер-агроном. 
Проводив просвітницьку діяльність з сільськогосподарських питань, інвентари-
зацію майна, що перейшло у власність румунської влади, організовував сільсько-
господарські роботи, створював запаси зерна для потреб румунської армії. 
Ліквідований 1944 р. 
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Обіжники, директивні вказівки, відомості, повідомлення та листу-
вання про проведення сільськогосподарських робіт, мобілізацію жителів на 
сільськогосподарські роботи. 

Інструкція міністерства землеробства та державного майна про поря-
док посіву кормових культур (1939). 

Акти інвентаризації майна жителів, інтернованих у табори та депор-
тованих органами радянської влади, репатрійованих у Німеччину (1943). 

Відомості про оренду земельних ділянок. 

Новоселицький земельний відділ Хотинського повіту
Serviciul agricol al plăsii Noua-Suliţă judeţul Hotin

Ф. 1138, 28 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений відповідно до декрету-закону від 22 грудня 1918 р. 
Підпорядковувався Хотинській повітовій палаті землеробства. 
Проводив інвентаризацію майна, що перейшло у власність румунської влади, 
мобілізовував мешканців на сільськогосподарські роботи та забезпечував їх сор-
товим насінням, займався питаннями оренди земельних ділянок. 
Ліквідований 1944 р. 

Обіжники, акти, листування з Хотинською палатою землеробства та 
примаріями комун про проведення інвентаризації майна, що перейшло у 
власність румунської влади. 

Інструкція міністерства землеробства та державного майна про поря-
док роботи земельних відділів (1942). 

Відомості про оренду земельних ділянок. 

Сокирянський волосний земельний відділ Хотинського повіту
Serviciul agricol al plăsii Secureni judeţul Hotin

Ф. 301, 413 од. зб., 1918–1939, 1941–1944 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Створений відповідно до декрету-закону від 22 грудня 1918 р. 
Підпорядковувався Хотинській повітовій палаті землеробства. 
Проводив інвентаризацію майна, що перейшло у власність румунської влади, 
займався питаннями наділення жителів земельними ділянками, сортовим насін-
ням, технікою, а також перевіряв діяльність комунальних земельних пунктів та 
комітетів. 
Ліквідований 1944 р. 

Обіжники, розпорядження, директивні вказівки та листування про 
наділення жителів земельними ділянками, організацію земельних пунктів, 
оренду земельних площ (1918–1923). 

Статути сільськогосподарських синдикатів Румунії (1925). 
Протоколи конференцій та зборів агрономів. 
Акти перевірок проведення робіт з наділення жителів землею. 
Плани та акти про експропріацію земельних ділянок у поміщиків. 
Звіти про хід сільськогосподарських робіт. 
Справи про встановлення меж земельних ділянок. 
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Статистичні відомості про збір урожаю сільськогосподарських куль-
тур (1943). 

Списки землевласників (1935). 

Хотинський волосний земельний відділ
Serviciul agricol al judeţului Hotin

Ф. 1137, 33 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений відповідно до декрету-закону від 22 грудня 1918 р. 
Підпорядковувався Хотинській повітовій палаті землеробства. Проводив інвен-
таризацію майна, що перейшло у власність румунської влади, виділяв жителям 
земельні ділянки, забезпечував населення сортовим насінням, технікою, а також 
перевіряв діяльність комунальних земельних пунктів та комітетів. 
Ліквідований 1944 р. 

Обіжники, інструкції, рішення та листування про проведення інвен-
таризації майна, що перейшло у власність румунської влади, проведення 
аукціонів, оренду земельних ділянок. 

Плани проведення сільськогосподарських робіт. 
Відомості про кількість засіяних земельних площ. 

Центральна комісія з проведення аграрної реформи на Буковині
Comisia agrară centrală pentru Bucovina

Ф. 883, 3 од. зб., 1921–1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена згідно декрету-закону від 6 вересня 1919 р. для проведення аграрної 
реформи на Буковині. Підпорядковувалась міністерству земельних справ. Конт-
ролювала аграрні операції та розглядала суперечки з аграрних питань. 
Припинила свою діяльність 1940 р. у зв‘язку з входженням Північної Буковини 
до складу УРСР. 

Справи про експропріацію земельних ділянок маєтку Костина. 
Списки орендарів земельних ділянок Заставнівського повіту. 

Путильська комісія з проведення аграрної реформи
Comisia agrară, Putila

Ф. 855, 43 од. зб., 1919–1930 рр. Опис. Рум. мова. 

Була створена згідно декрету-закону від 6 вересня 1919 р. Підпорядковувалась 
Центральній комісії для проведення аграрної реформи на Буковині. До функцій 
входило: визначення якості та економічних можливостей земель, вирішення пи-
тань розмежування земельних ділянок, розгляд спірних справ. 
Припинила свою діяльність 1940 р. у зв‘язку із тим, що Північна Буковина увійш-
ла до складу УРСР. 

Протоколи засідань комісії (1923). 
Рішення та акти про наділення жителів комун земельними ділянками. 
Інструкція міністерства земельних справ про порядок наділення жи-

телів комун земельними ділянками відповідно до аграрної реформи (1923). 
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Хотинська повітова комісія з проведення аграрної реформи
Comisia judeţeană cu expropriere şi împroprietărire, Hotin

Ф. 856, 146 од. зб., 1919–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Була створена згідно закону від 22 грудня 1918 р. та декрету-закону від 14 грудня 
1918 р. “Про наділення бессарабських селян і робочих землею”. 
Підпорядковувалась Центральній комісії в м. Кишинів (“Наш дім”), яка була 
створена при міністерстві земельних справ для проведення аграрної реформи у 
Бессарабії. До функцій входило: визначення якості, економічних можливостей та 
вартості земель, вирішення питань розміру земельних ділянок, розгляд спірних 
справ. 
Припинила свою діяльність 1940 р. у зв‘язку з входженням Північної Буковини 
до складу УРСР. 

Протоколи засідань комісії. 
Рішення, протоколи, прохання жителів комун про наділення земель-

ними ділянками, які були вилучені у поміщиків. 
Справи про експропріацію земельних ділянок, які належали церквам, 

монастирям та поміщикам. 
Справи про збереження прав власності на землю у зв’язку із прове-

денням аграрної реформи. 
Плани маєтків, земельних та лісових ділянок (1919–1940). 
Листування з Центральною комісією про експропріацію маєтків по-

міщиків. 

Тимчасова комісія Хотинського повітового земства
Comisia interimară a zemstvei judeţene Hotin

Ф. 740, 11 од. зб., 1920–1925 рр. Опис. Рос., рум. мови. 

Створена 1919 р. згідно декрету “Про призначення тимчасових комісій замість 
волостей і управ в містах Бессарабії” від 16 травня 1919 р. 
Виконувала адміністративні функції: затвердження бюджетів примарій, надання 
допомоги потерпілим під час Першої світової війни, встановлення максималь-
них цін на продукти харчування в перехідний період від російських земств до 
румунських префектур. 
Припинила діяльність 4 квітня 1928 р., коли був прийнятий закон “Про розпов-
сюдження всіх законів старого королівства Румунії на території Бессарабії”. 

Доповідь тимчасової комісії з питань анкетування про діяльність та 
відновлення інституту земства в Хотинському повіті (1920). 

Протоколи засідань комісії, інструкції, акти та листування про визна-
чення розміру збитків потерпілим під час Першої світової війни. 

Статут товариства “Прінчіпіле Мірча” (1921). 
Справи про складання та затвердження бюджетів примарій повіту. 
Документи про витрачання коштів на ремонт і утримання шкіл, ме-

дичного персоналу, поштових станцій. 
Відомості про встановлення максимальних цін на продукти харчування. 



280

Відділ центрального управління кооперації та наділення зем-
лею, м. Чернівці
Serviciul central al cooperaţiei şi împroprietăririi, Cernăuţi

Ф. 687, 396 од. зб., 1919–1928 рр. Опис. Рум. мова. 

Утворений згідно декрету-закону “Про створення Центрального управління коо-
перації та наділення селян землею” від 3 січня 1919 р. і підпорядковувався мініс-
терству земельних справ. 
До функцій входило: надання допомоги у створенні народних банків, коопера-
тивів та сільських товариств, керівництво та організація робіт з експропріації та 
наділення селян землею, створення кадастрів маєтків, проведення сільськогос-
подарського страхування. 
Припинив свою діяльність 1940 р. у зв‘язку з входженням Північної Буковини 
до складу УРСР. 

Проект закону про проведення аграрної реформи на Буковині (1919). 
Положення про порядок відчуження земельних ділянок (1919, 1927). 
Рішення аграрної комісії про відчуження/закріплення земельних діля-

нок за жителями комун, початковими школами, церквами та православним 
релігійним фондом Буковини. 

Прохання жителів Буковини про видачу їм дозволів на купівлю зе-
мельних ділянок з фонду комісії. 

Справи про закріплення права власності на земельні ділянки за жите-
лями комун. 

Апеляційні скарги жителів та установ на рішення судів про відчужен-
ня земельних ділянок. 

Списки жителів комун із зазначенням кількості членів сім‘ї та роз-
мірів земельних ділянок. 

Листування комісії з міністерством земельних справ про вихід служ-
бовців на пенсію. 

Агрономічна дільниця у комуні Суліця (Новоселиця) Хо-
тинського повіту
Centrul agricol în comuna Suliţa judeţul Hotin

Ф. 866, 1 од. зб., 1929–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1919 р. у відповідності до декрету-закону від 22 грудня 1918 р. На 
дільниці проводилась робота з обліку присадибних земельних ділянок та транс-
портних засобів, розповсюдження сільськогосподарських знань і утримання в 
робочому стані сільськогосподарської техніки, своєчасного проведення польо-
вих робіт. Ліквідована 1940 р. 

Відомості про наявність земельних та присадибних ділянок, сільсько-
господарської техніки, транспортних засобів у комунах волості. 

Акти та рапорти про кількість транспортних засобів необхідних для 
евакуації майна (1929–1939). 

Формулярний список службовців, що підлягають мобілізації для сіль-
ськогосподарських робіт на випадок війни. 
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Агрономічна дільниця у комуні Лівинці Хотинського повіту
Centrul agricol în comuna Levinţî judeţul Hotin

Ф. 1184, 1 од. зб., 1943–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1919 р. Під час Другої світової війни відновила діяльність у відповід-
ності до декрету-закону “Про організацію мобілізації та підтримку землеробс-
тва”. Підпорядковувалась Хотинській повітовій палаті землеробства. Дільниця 
проводила роботи з розповсюдження сільськогосподарських знань, своєчасного 
проведення сільськогосподарських робіт, утримання техніки та сільськогоспо-
дарського інвентаря в робочому стані, розведення худоби. Ліквідована 1944 р. 

Розпорядження, директивні вказівки та листування про порядок ева-
куації майна до Румунії у зв’язку із наступом Червоної армії, збір лікарських 
рослин, продаж майна та інвентаря, які були залишені радянською владою. 

Дільничний регіональний агроном у комуні Романківці Кель-
менецької волості Хотинського повіту
Agronom regional în comuna Romancăuţi, plasa Chelimenţi 
judeţul Hotin

Ф. 743, 1од. зб., 1919 р. Опис. Рум. мова. 

Посада заснована 1919 р. До функцій входило: організація проведення сільсь-
когосподарських робіт, надання відомостей для Хотинської земельної ради про 
кількість жителів, що отримали земельні наділи, наявність худоби, техніки. 
Ліквідована 1940 р. 

Відомості про кількість мешканців у Кельменецькій волості із зазна-
ченням розмірів орендованих земельних наділів. 

Асоціація з розведення племінної худоби породи “Сіммен-
таль” на Буковині, м. Чернівці
Asociaţia pentru creşterea taurinelor de rasă Simmental din 
Bucovina, Cernăuţi

Ф. 299, 26 од. зб, 1930–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена 1930 р. згідно вимог положення “Про поліпшення порід худоби та 
зоотехнічного фонду” від 3 січня 1926 р. Мета асоціації – збільшення поголів’я 
худоби найвищої продуктивності в місцевих економічних умовах. Припинила 
діяльність 1940 р. 

Відомості та доповідні записки зоотехніків про результати аналізу мо-
лока та вирощування племінної худоби (1930–1939). 

Інструкція про порядок вирощування племінної худоби (1931). 
Статути асоціацій з вирощування племінної худоби (1931). 
Річні бюджети за 1931–1939 рр. 
Документи про витрачання грошових коштів на господарські потреби. 
Листування з сільськогосподарською палатою та господарськими під-

приємствами про порядок вирощування худоби, проведення засідань членів 
асоціації, виділення грошових коштів, імпорт та експорт худоби. 
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Товариство з вирощування домашньої птиці та дрібної худоби 
в м. Чернівці
Asociaţia crescătorilor de păsări şi animale mici în Cernăuţi

Ф. 1181, 1 од. зб., 1928–1935 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване 2 лютого 1928 р. на установчих зборах з ініціативи зоотехнічного 
відділу Чернівецької повітової палати землеробства. Функції товариства: прид-
бання, розведення та вдосконалення племінної, чистопорідної домашньої птиці 
та дрібної худоби шляхом створення птахівницьких та тваринницьких станцій і 
ферм, проведення та участь у виставках, випуск літератури з питань птахівниц-
тва та тваринництва. На чолі товариства стояв адміністративний комітет. Лікві-
доване 1944 р. 

Протоколи загальних зборів та засідань адміністративного комітету 
за 1928–1935 рр. 

Державний розсадник “Буковина-Ширеуць” в комуні Ширів-
ці Хотинського повіту
Pepiniera “Bucovina-Şirăuţi” în comuna Şirăuţi judeţul Hotin

Ф. 1140, 57 од. зб., 1938–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений 1914 р. Підпорядковувався Хотинській повітовій палаті землеробства. 
Функції: розвиток садівництва, проведення робіт з отримання прищеплених сор-
тових саджанців фруктових дерев. Розсаднику належали сади та земельні площі 
у комунах Хотинського повіту, приміщення для зберігання та переробки фруктів, 
склади сільськогосподарського та іншого інвентаря. Ліквідований 1944 р. 

Обіжники та вказівки міністерства землеробства та сільського госпо-
дарства, Хотинської повітової палати землеробства з питань садівництва, 
найму робітників та заходах з надання агрономічної допомоги землеробам 
повіту. Листування з питань постачання фруктових саджанців. 

Бюджет на 1938–1940 рр. та фінансові звіти за 1939–1940 рр. 

10. Установи лісового та водного господарства. 

Чернівецька окружна лісова дирекція
Direcţia regională silvică, Cernăuţi

Ф. 394, 982 од. зб., 1920–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена згідно закону від 16 жовтня 1920 р. “Про організацію лісової дирек-
ції”. 
Здійснювала управління та експлуатацію лісових ресурсів, продаж лісома-
теріалів, постачання палива населенню, армії, установам, збір і використання 
лісового насіння, закладку і утримання розсадників, охорону лісів. 
Припинила свою діяльність 1940 р. у зв’язку з входженням Північної Буковини 
до складу УРСР. 

Рішення та обіжники міністерства землеробства, лісових дільниць 
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про експлуатацію лісових ділянок, проведення аграрної реформи. 
Інструкції мобілізаційного відділу міністерства землеробства про по-

рядок звільнення від військової служби службовців лісництв (1928). 
Протоколи про витрату коштів на утримання лісових розсадників, ін-

вентаризацію лісової продукції Хотинського лісництва, передачу в оренду 
лісових ділянок. 

Акти інвентаризації пошкоджених дерев (1926). 
Плани роботи лісництв, експлуатації лісових ділянок. 
Звіти про експлуатацію лісових ділянок, підготовку ґрунту для лісо-

насаджень, збір насіння, закладку розсадників. 
Справи про передачу у власність держави приватних лісових дільни-

ць і ділянок. 
Статистичні відомості про технічний стан лісових ділянок. 
Листування з міністерством землеробства, лісництвами про лісона-

садження, експлуатацію лісових ділянок, передачу в оренду лісових діля-
нок, видачу дозволів на полювання, адміністративно-господарські питання, 
продаж лісоматеріалів, забезпечення паливом установ і населення, само-
вільну вирубку лісу, знищення шкідливих комах. 

Списки жителів комун із зазначенням розміру лісових ділянок (1925). 

Кишинівська окружна лісова дирекція, м. Кишинів
Direcţia regională silvică, Chişinău

Ф. 392, 220 од. зб., 1919–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена 1919 р. Підпорядковувалась міністерству державного майна. До функ-
цій входило: збереження, відновлення, охорона лісів, догляд за лісами, нагляд за 
промисловим використанням лісів, будівництво лісових доріг і мостів, постачан-
ня палива, будівельних матеріалів. 
Припинила діяльність у 1940 р., коли Бессарабія увійшла до складу УРСР. У 1941 р. 
під час окупації відновила свою діяльність і остаточно припинила ії 1944 р. 

Протоколи про перехід лісових дільниць у власність держави, обсте-
ження лісових дільниць. 

Фінансові звіти за 1920-1938 рр. 
Листування Хотинського лісництва з міністерством державного май-

на, лісництвами Хотинського повіту про продаж лісоматеріалів, видачу доз-
волів на експлуатацію лісових ділянок, пасовиськ. 

Справи про призначення, переміщення, звільнення з роботи праців-
ників лісництв Хотинського повіту. 

Відомості про технічний стан лісових дільниць. 

ХІІ-а окружна лісова дирекція, м. Чернівці. 
Direcţia a XII regionolă silvică, Cernăuţi. 

Ф. 306, 1527 од. зб., 1936–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створена згідно положення “Про організацію автономного управління державни-
ми лісами” від 14 жовтня 1935 р. Управляла державними лісництвами Північної 
Бессарабії та Північної Буковини. До функцій входило: збереження, відновлен-
ня, охорона лісів, догляд за лісами, нагляд за промисловим використанням лісів, 
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будівництво лісових доріг і мостів, постачання палива, будівельних матеріалів. 

Припинила свою діяльність в 1940 р. у зв’язку з входженням Північної Букови-
ни до складу УРСР. У 1941 р. під час окупації відновила діяльність і остаточно 
припинила ії 1944 р. 

Постанови Ради міністрів (1936), Губернаторства Буковини (1941–
1942) про організацію протиповітряної оборони, будову бомбосховищ у ліс-
ництвах, конфіскацію лісових ділянок, які належали особам, інтернованим 
у табори. 

Директивні вказівки Управління державними лісами про облік лісо-
матеріалів для військової промисловості, експортної продукції, лісонасад-
жень, оренди лісових ділянок, пасовиськ. 

Інструкції та правила експлуатації лісових ділянок, проведення меліо-
ративних робіт, відновлення пошкоджених лісів. 

Плани, звіти, акти про експлуатацію лісових ділянок, лісонасаджен-
ня, збір насіння, створення розсадників у лісництвах. 

Листування з Управлінням державними лісами про підпорядкування 
частини лісництв Кишинівської лісової дирекції XII-й окружній лісовій ди-
рекції м. Чернівці (1936), створення лісництва “Уніря” з центром у селі Ро-
манківці (1937), ведення боротьби з шкідниками, лісовими пожежами. 

Чернівецький окружний інспекторат лісового режиму
Inspectoratul regimului silvic, Cernăuti

Ф. 305, 638 од. зб., 1920–1940, 1941–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений 1919 р. згідно вимог закону та лісового кодексу від 9 квітня  
1910 р. і закону “Про склад технічної Ради” від 26 червня 1919 р. До його функцій 
входило: збереження і відновлення лісів, адміністративний поділ лісових угідь, 
промислове використання та реалізація деревини. Припинив свою діяльність в  
1940 р. у зв’язку з входженням Північної Буковини до складу УРСР. У 1941 р. під 
час окупації відновив свою діяльність і остаточно припинив ії 1944 р. 

Директивні вказівки префектури м. Чернівці про створення проти-
повітряної оборони (1938). 

Рішення технічного комітету Чернівецького лісового інспекторату 
про видачу дозволів на експлуатацію лісових ділянок. 

Регламенти експлуатації та протоколи обстеження стану лісових ді-
лянок. 

Звіти про витрату коштів на проведення робіт з лісонасаджень, меліо-
ративних робіт у лісництвах Буковини. 

Справи про проведення лісомеліоративних робіт, нагляд за лісовими 
ділянками. 

Відомості про лісонасадження, технічний стан та експлуатацію лісо-
вих ділянок. 

Листування з лісництвами про утримання розсадників, лісонасаджен-
ня, меліоративні роботи. 
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Румунсько-польська прикордонна комісія зі сплаву лісу  
м. Вижниця Сторожинецького повіту
Comisiunea româno-polonă a Ceremuşului, Vijniţa judeţul 
Storojineţ

Ф. 499, 87 од. зб., 1923–1940 рр. Опис. Рум., пол. мови. 

Комісія створена 1923 р. згідно вимог конвенції про торгівлю між Польщею та 
Румунією від 1 липня 1921 р. Через дирекцію водних ресурсів підпорядковува-
лась міністерству праці і комунікацій. Керувала роботами зі сплаву лісу, прово-
дила гідротехнічні укріплення рік, видавала дозволи на сплав лісу по р. Чере-
мош. Припинила діяльність 1940 р. 

Протоколи засідань румунсько-польської комісії. 
Рішення дирекції відомства рік про порядок видачі дозволів на сплав 

лісу (1939). 
Плани, кошториси та документи на проведення гідротехнічних робіт, 

будівництво загороджень, сплав лісу по р. Черемош. 
Заяви комерсантів і жителів про видачу дозволів на складування дере-

вини та сплав лісу (1929–1940). 
Бюджет і фінансові звіти за 1924–1940 рр. 
Відомості на виплату заробітної плати службовцям комісії (1938–

1940). 

ХVI-е окружне відомство рік, м. Чернівці
Regiunea XVI a apelоr, Cernăuţi

Ф. 308, 1290 од. зб., 1919–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Створене 1922 р. замість ліквідованого Секретаріату громадських робіт і ко-
мунікацій Буковини. Займалось врегулюванням течій рік і річок, будівництвом 
гідротехнічних споруд, мостів, гребель, укріпленням берегів, сплавом лісу, вирі-
шувало 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. 

Плани прикордонної зони між Румунією та Польщею (1927), гідро-
технічних робіт на ріках: Прут, Серет, Черемош і малих річках, будівництва 
мостів і доріг в Чернівецькому повіті, гідротехнічних споруд, гідрометрич-
ної станції на річці Серет, укріплення берегів, залізничних мостів на ріках 
Прут і Серет, розміщення водяних млинів, відбудови зруйнованого мосту на 
р. Прут у районі м. Чернівці (1937). 

Статистично-гідрологічні відомості про ріки: Прут, Дністер, Серет 
(1933–1934). 

Справи про експлуатацію водяних млинів. 
Листування з міністерством громадських робіт, примаріями Черні-

вецького повіту про проведення робіт з врегулювання русла ріки Прут, ук-
ріплення берегів ріки Серет, будівництво гідротехнічної станції на ріці Че-
ремош (1930–1938), врегулювання русел малих річок, сплав лісу по річках. 
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Мисливський інспекторат Буковини, м. Чернівці
Inspectoratul economiei vânatului în Cernăuţi

Ф. 1144, 41 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений у відповідності з рішенням Губернаторства провінції Буковина від  
15 жовтня 1941 р. Підпорядковувався ХІІ-й окружній лісовій дирекції. 
Контролював використання мисливських угідь, дотримання строків полювання, 
видавав дозволи на проведення полювання, реєстрував мисливські товариства. 
Ліквідований 1944 р. 

Обіжники та директивні вказівки міністерства землеробства та дер-
жавного майна, митрополії Буковини, Губернаторства провінції Буковина та 
Комендатури ІV-го військового корпусу про порядок видачі дозволів на во-
лодіння мисливською зброєю, порядок експлуатації ділянок для проведення 
полювань, визначення зон для полювань та строків полювання на окремих 
тварин. Положення міністерства землеробства про службу боротьби із бра-
коньєрством (1943). 

Рішення інспекторату про призначення наглядачів за проведенням по-
лювань у лісництвах, призначення та переміщення службовців. 

Заяви мешканців комун про призначення їх наглядачами за проведен-
ням полювань. 

Документи реєстрації ферми “Яблунівка”. 
Фінансові звіти за 1941–1943 рр. 

Мисливське товариство “Кодрій Герца” Дорохойського повіту
Societatea de vânătoare “Codrii Herţa” judeţul Dorohoi

Ф. 1135, 2 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Було створене 19 квітня 1943 р. з метою розвитку мисливського промислу, еко-
логічного виховання та технічного навчання членів, контролю за раціональним 
проведенням полювань, боротьби з браконьєрством. Фонд товариства складався 
з вступних та членських внесків, субвенцій та добровільних пожертвувань. 
Припинило свою діяльність 1944 р. після звільнення Північної Буковини від оку-
пантів. 

Заяви жителів Дорохойського повіту про вступ в члени товариства. 
Документи оренди земельних ділянок для проведення полювань. 

Управління дослідження та розвитку рибного господарства 
на Буковині в м. Чернівці
Serviciul de cercetări şi îndrumări piscicole ale Bucovinei în 
Cernăuţi

Ф. 1158, 37 од. зб., 1941–1945 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений у відповідності з рішенням міністерства землеробства та державного 
майна від 6 вересня 1941 р. До функцій входило: благоустрій та експлуатація 
водойм, розведення риби. 
Ліквідований 1944 р. 
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Обіжники, рішення та листування з мністерством землеробства та 
державного майна, Губернаторством провінції Буковина, адміністрацією 
церковного фонду Буковини про порядок експлуатації ставків, складання 
бюджетів, проведення інвентаризації майна, оренду земельних ділянок. 

Відомості про прибутки від реалізації риби. 
Бюджети на 1942–1943 рр. 
Списки власників ставків у комунах. 

Управління рибним господарством Православного релігійно-
го фонду Буковини у комуні Козмень (Кіцмань)
Administraţia eleşteelor fondului bisericesc ortodox din Bucovcina 
în comuna Cozmeni

Ф. 1143, 15 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване 1880 р. Православним релігійним фондом Буковини. Управління дія-
ло на підставі положення адміністрації Православного релігійного фонду від 
23 листопада 1939 р. та рішення від 15 жовтня 1941 р. Рибному господарству 
релігійного фонду належали ставки і водойми на території краю. До функцій уп-
равління входило: розведення та продаж риби, благоустрій ставків. Ліквідоване 
1940 р. 

Обіжники Православного релігійного фонду про рибальство. 
Бюджети на 1942–1943 рр. 
Відомості про розведення, наявність та продаж риби за 1941–1942 рр., 

придбання необхідного інвентаря, на виплату заробітної плати робітникам 
та службовцям. 

Списки службовців та технічних працівників. 

Козменська (Кіцманська) агро-рибницька дільниця адмініст-
рації Православного релігійного фонду Буковини м. Козмень 
(Кіцмань)
Ocolul agricol-piscicol Cozmeni al Fondului bisericesc ortodox 
român în Cozmeni 

Ф. 1142, 19 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1899 р. Діяла на підставі положення адміністрації Православного 
релігійного фонду Буковини про організацію та діяльність агро-рибницької діль-
ниці у м. Козмень (Кіцмань) та у комунах краю. Складалась з агрономічної та 
рибницької секцій. Ліквідована 1944 р. 

Обіжники адміністрації Православного релігійного фонду Буковини 
про порядок експлуатації лісу, якій належав дільниці. 

Акти інспекційних перевірок дільниці. 
Журнал реєстрації кількості проданої риби. 
Бюджет на 1943–1944 рр. 
Відомості про грошові кошти, витрачені на благоустрій ставів та роз-

ведення риби, наявність риби у ставах, кількість земельних площ дільниці. 
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Експертно-дослідницька станція рибного господарства у ко-
муні Ставчани Чернівецького повіту
Staţiunea experimentală piscicolă Stăuceni, judeţul Cernăuţi

Ф. 1097, 23 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована у травні 1942 р. відповідно до рішення Директорату землеробства та 
державного майна від 9 травня 1942 р. Експлуатувала комплекс ставків у комуні 
Ставчани площею 142 га, де проводила роботи з розведення риби. Ліквідована 
1944 р. 

Листування з Директоратом землеробства та державного майна, до-
слідницькою станцією розвитку рибного господарства у м. Чернівці про 
розведення та продаж риби. 

Фінансовий звіт за 1943–1944 рр. 
Схеми укріплення ставків та водойм. 
Бюджет на 1943–1944 рр. 
Відомості на виплату заробітної плати працівникам та службовцям. 

Лісництво у комуні Адинката (нині Глибока ) Сторожинець-
кого повіту
Ocolul silvic în comuna Adâncata judeţul Storojineţ

Ф. 1069, 7 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване та діяло відповідно до закону “Про застосування Кодексу лісів на те-
риторії Румунії” від 8 квітня 1910 р. (з поправками, внесеними та прийнятими 
1919 р. та 1923 р. ). Реорганізоване в 1919 р. Було підпорядковане ХІІ-й окружній 
лісовій дирекції у м. Чернівцях. Під наглядом лісництва перебували ліси у До-
рохойському та Сучавському повітах. Проводило роботи з нагляду за лісовими 
фондами, утримання розсадників. Ліквідоване 1944 р. 

Кошторис на проведення робіт з обладнання розсадників на 1942–
1945 рр. Бюджет на 1942–1943 рр. 

Фінансові звіти про витрачені кошти на придбання палива. 
Акти встановлення фактів крадіжок та рубки лісу мешканцями комун. 

Опис наявності лісоматеріалів у лісництві станом на 31 березня 1943 р. 

Лісництво у комуні Колінківці Хотинського повіту
Ocolul silvic în comuna Colincăuţi judeţul Hotin

Ф. 1095, 98 од. зб., 1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване 1919 р. Діяло відповідно до вимог закону “Про застосування лісового 
кодексу на території Румунії” від 8 квітня 1910 р. ( з поправками, внесеними та 
прийнятими 1919 р. та 1923 р. ) До 1936 р. було підпорядковане І-ій Кишинівсь-
кій окружній лісовій дирекції. З 1 червня 1936 р. перейшло у відання ХІІ-ої ок-
ружної лісової дирекції у м. Чернівці. Здійснювало контроль та нагляд за станом 
лісового фонду та діяльністю деревообробних підприємств, проведенням лісо-
насаджень. 
Ліквідоване 1944 р. 
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Накази автономного управління державних лісів у м. Бухарест про 
розділ лісництв на лісові ділянки. 

Підписні аркуші робітників та службовців із збереження державної 
таємниці. 

Матеріали з керівництва та контролю за лісорозробоками. 
Програми та кошториси на проведення робіт по лісорозробках на 

1942 р. 
Фінансові звіти за 1942–1944 рр. 
Акти встановлення фактів крадіжок та вирубування лісу мешканцями 

комун. 
Проект бюджету на 1942–1943 рр. 

Лісництво у комуні Клішківці Хотинського повіту
Ocolul silvic în comuna Clişcăuţi judeţul Hotin

Ф. 1094, 172 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване 1919 р. Діяло відповідно до вимог закону “Про застосування лісово-
го кодексу на території Румунії” від 8 квітня 1910 р. (з поправками, внесеними 
та прийнятими у 1919 р. та 1923 р. ). До 1936 р. було підпорядковане І-ій Ки-
шинівській окружній лісовій дирекції. З 1 червня 1936 р. перейшло у відання  
ХІІ-ої окружної лісової дирекції у м. Чернівці. Проводило роботи з лісонасад-
жень, обладнання розсадників, реалізації лісоматеріалів. 
Ліквідовано 1944 р. 

Постанови міністерства національної економіки та Губернаторства 
провінції Буковина про порядок складання відомостей з експлуатації лісо-
вих ділянок. 

Підписні аркуші робітників та службовців із збереження державної 
таємниці. Звіти про роботу лісництва за 1942–1944 рр. 

Акти встановлення фактів крадіжок та порубок лісу мешканцями. 
Фінансові звіти за 1941–1944 рр. 
Бюджети на 1942–1943 рр. 
Програма та кошторис на проведення робіт з реалізації лісома-

теріалів. 
Відомості про проведення робіт з лісонасаджень. 

Іванківецьке (Яноуцьке) лісництво у комуні Іванківці Хо-
тинського повіту
Ocolul silvic Ivancăuţi (Ianăuţi) în comuna Ianăuţi judeţul Hotin

Ф. 1071, 5 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване 1919 р. Діяло відповідно до вимог закону “Про застосування лісового 
кодексу на території Румунії” від 8 квітня 1910 р. ( з поправками, внесеними 
та прийнятими у 1919 р. та 1923 р. ). До 1936 р. було підпорядковане І-ій Ки-
шинівській окружній лісовій дирекції. З 1 червня 1936 р. перейшло у відання 
ХІІ-ої окружної лісової дирекції у м. Чернівці. У лісництві проводилися роботи з 
лісонасаджень, обладнання розсадників, реалізації лісоматеріалів. 
Ліквідоване 1944 р. 
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Програма та кошторис на проведення робіт з лісорозробок. 
Інвентарні описи та акти інвентаризації майна лісництва. 
Журнал обліку відпрацьованих днів на порубці лісу мешканцями  

комун. 

Лісництво “Уніря” у комуні Романківці Хотинського повіту
Ocolul silvic “Unirea” în comuna Romancăuţi judeţul Hotin

Ф. 1070, 13 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване відповідно до рішення автономного управління державних лісів у  
м. Бухарест та наказу ХІІ-ої окружної лісової дирекції від 25 травня 1937 р. 
Працювало згідно закону “Про застосування лісового кодексу на території Ру-
мунії” від 8 квітня 1910 р. (з поправками, внесеними та прийнятими 1919 р. та  
1923 р.). 
Здійснювало контроль і нагляд за станом лісового фонду та діяльністю дерево-
обробних підприємств, проведенням лісонасаджень, реалізації лісоматеріалів у 
ряді комун Хотинського повіту. Ліквідоване 1944р. 

Інструкції автономного управління державних лісів у м. Бухарест. 
Кошториси на проведення робіт з лісонасаджень. 

Фінансовий звіт за 1942 р. 
Листування з ХІІ-ою окружною лісовою дирекцією про прийом на 

роботу мешканців комун. 

Чернівецьке лісництво, м. Чернівці
Ocolul silvic Cernăuţi

Ф. 1068, 245 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване 1919 р. Діяло відповідно до вимог закону “Про застосування лісового 
кодексу на території Румунії” від 8 квітня 1910 р. (з поправками, внесеними та 
прийнятими 1919 р. та 1923 р.). Підпорядковувалось автономному управлінню 
державних лісів у м. Бухарест. Проводило роботи з нагляду та контролю за станом 
лісового фонду у Чернівецькому та Радауцькому повітах. Ліквідоване 1944 р. 

Обіжники та накази автономного управління державних лісів у м. Бу-
харест з питань збору насіння лісових культур та проведення робіт з лісона-
саджень. Кошториси на проведення робіт з лісонасаджень. 

Фінансові звіти за 1942–1944 рр. Звіти про роботу лісництва. 
Акти оцінки лісоматеріалів та перевірок лісових дільниць. 
Бюджет на 1942–1944 рр. 
Листування з лісовими дільницями про проведення інвентаризації 

майна. 
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Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду 
Буковини у комуні Великий Кучурів Чернівецького повіту
Ocolul silvic Cuciurul Mare al administraţiei fondului religionar 
ortodox din Bucovina

Ф. 746, 270 од. зб., 1928–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Засноване та діяло відповідно до вимог імператорського указу Йозефа ІІ від  
1786 р. “Про впорядкування лісів Буковини” та закону “Про застосування лісо-
вого кодексу на території Румунії” від 8 квітня 1910 р. (з поправками, внесеними 
та прийнятими 1919 р. та 1923 р.). Реорганізоване 1919 р. Проводило роботи з 
лісонасаджень, контролювало стан лісового фонду, експлуатацію лісових діля-
нок. Ліквідоване 1944 р. 

Обіжники та директивні вказівки адміністрації Православного релігій-
ного фонду Буковини про порядок експлуатації лісового фонду, проведення 
лісонасаджень, облік лісової продукції, збір насіння лісових культур, веден-
ня мобілізації військовозобов’язаних працівників лісництва та надання доз-
волів на звільнення їх від військової повинності. 

Інструкція адміністрації Православного релігійного фонду Буковини 
про порядок управління лісництвом. 

Положення про порядок ведення мисливства (1931). 
Акти експертних перевірок діяльності лісництва за 1942–1944 рр. 
Плани експлуатації лісових ділянок та посадки молодого лісу. 
Фінансові звіти за 1938 р., 1942–1944 рр. 
Листування про надання префектурі Чернівецького повіту та при-

маріям комун дозволів на експлуатацію кам’яних кар’єрів лісництва. 
Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям. 
Списки військовозобов’язаних робітників та службовців. 

Лісництво у с. Кодрул-Козмінулуй Чернівецького повіту
Ocolul silvic Codrul Cosminului judeţul Cernăuţi

Ф. 94, 257 од. зб., 1920–1940, 1941–1945 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване та діяло відповідно до цісарського указу Йозефа ІІ від 1786 р. “Про 
впорядкування лісів Буковини” та закону “Про застосування лісового кодексу на 
території Румунії” від 8 квітня 1910 р. (з поправками, внесеними та прийнятими 
1919 р. та 1923 р.). Реорганізоване 1919 р. У лісництві проводилися роботи з ек-
сплуатації лісу та молодих лісових ділянок, проведення лісонасаджень, продажу 
лісоматеріалів, встановлення меж лісових ділянок, боротьби з крадіжками лісу. 
Підпорядковувалось адміністрації Православного релігійного фонду Буковини. 
Ліквідоване 1944 р. 

Обіжники, директивні вказівки та інструкції адміністрації Православ-
ного релігійного фонду Буковини про експлуатацію лісів, порядок експлуата-
ції молодих лісових ділянок, проведення лісонасаджень та ремонту доріг. 

Відомості про наявність лісоматеріалу та насіння лісових культур. 
Фінансові звіти за 1927–1934 рр., 1943 р. 
Бюджети на 1941–1944 рр. 
Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям. 
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Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду 
Буковини у с. Стара Жучка Чернівецького повіту
Ocolul silvic Jucica Veche al administraţiei fondului religionar 
ortodox din Bucovina

Ф. 109, 67 од. зб., 1928–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Засноване та діяло відповідно до імператорського указу Йозефа ІІ від 1786 р. 
“Про впорядкування лісів Буковини” та закону “Про застосування лісового ко-
дексу на території Румунії” від 8 квітня 1910 р. (з поправками, внесеними та при-
йнятими у 1919 р. та 1923 р.). Реорганізоване 1919 р. У лісництві проводилися 
роботи з лісонасаджень, контролю та нагляду за станом лісового фонду та його 
експлуатацією. Ліквідоване 1944 р. 

Обіжники та директивні вказівки адміністрації Православного релі-
гійного фонду Буковини про порядок експлуатації лісового фонду, засоби 
боротьби з порушеннями лісового кодексу, мобілізацію робітників та служ-
бовців лісництва на примусові роботи, оренду лісових ділянок, організацію 
протипожежних заходів, складання бюджетів. 

Плани проведення лісонасаджень та експлуатації лісу. 
Відомості про надходження прибутків від продажу лісоматеріалів. 

Листування з адміністрацією Православного релігійного фонду Буковини 
про порядок продажу лісоматеріалів приватним особам та підприємствам, 
наділення службовців лісництва земельними ділянками, з питань основної 
діяльності. 

Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду 
Буковини у с. Селятин Радівецького повіту
Ocolul silvic Seleatin judeţul Rădăuţi al fondului religionar 
ortodox din Bucovina

Ф. 98, 265 од. зб., 1928–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване та діяло відповідно до імператорського указу Йозефа ІІ від 1786 р. 
“Про впорядкування лісів Буковини” та закону “Про застосування лісового ко-
дексу на території Румунії” від 8 квітня 1910 р. (з поправками, внесеними та 
прийнятими 1919 р. та 1923 р.). Реорганізовано 1919 р. У лісництві проводилися 
роботи з лісонасаджень, експлуатація лісових ділянок та їх оренда, будівництво 
деревообробних заводів, проведення лісорозробок, продаж та сплав по річках 
лісоматеріалу, обладнання розсадників, збір насіння лісових культур, боротьба з 
лісними пожежами. Ліквідоване 1944 р. 

Обіжники адміністрації Православного релігійного фонду Буковини 
та ХІІ-ої лісової дирекції про проведення лісонасаджень, заходи боротьби 
з лісовими пожежами, браконьєрством, порушеннями лісового статуту, по-
рядок ведення мисливства та рибальства, внесення коштів за сплав лісу, на-
дання мешканцям дозволів на перевезення лісоматеріалів. 

Постанови ХVІ-го річного відомства про встановлення місць збері-
гання лісоматеріалів. 

Акти перевірок діяльності лісництва. 
Плани експлуатації та розвитку лісів. 
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Бюджети лісництва на 1938–1940, 1941–1944 рр. 
Фінансові звіти за 1941–1944 рр. 
Кошториси на утримання доріг та службових приміщень. 
Відомості про діяльність лісництва, наявність лісової продукції у ліс-

ництві, на виплату заробітної плати. 
Списки робітників та службовців. 

11. Установи шляхів сполучення, зв’язку та комуналь-
ного господарства

V-ій дорожній інспекторат
Al V-lea inspectorat drumuri

Ф. 242, 2548 од. зб, 1918–1940 рр., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Згідно тимчасового закону Румунської Національної Ради Буковини від 12 лис-
топада 1918 р. на Буковині був створений секретаріат суспільних робіт. На під-
ставі 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. До функцій входило: 
керівництво будівництвом, ремонтом та благоустроєм доріг, мостів та будівель, 
складання проектів, планів та карт доріг, вирішення питань матеріального за-
безпечення будівельних робіт. Припинив свою діяльність 1940 р. після того, як 
Північна Буковина увійшла до складу УРСР. Відновив роботу 1941 р. під час 
окупації. Був ліквідований у березні 1944 р. після звільнення Буковини. За час 
свого існування інспекторат мав такі назви: 10-а дирекція мостів та шосейних 
доріг (1924–1927), 10-ий інспекторат мостів та шосейних доріг (1927–1929), 4-ий 
дорожній інспекторат (1936, 1938), 7-ий дорожній інспекторат (1940). 

Накази, обіжники та директивні вказівки Ради міністрів, міністерс-
тва внутрішніх справ та суспільних робіт, Генеральної дирекції мостів та 
шосейних шляхів про результати перевірки повітових дорожніх вузлів, ви-
дачу закордонних паспортів, порядок святкування державними установами 
релігійних та національних свят, отримання дозволу на аудієнцію коронова-
них осіб Румунії, призначення уповноваженого з керівництва та контролю 
за діяльністю секретаріату суспільних робіт, складання географічних карт з 
зазначенням мережі шосейних шляхів, призначення пенсій колишнім служ-
бовцям австрійських державних установ, ведення діловодства та складання 
бюджету (1918–1940, 1941–1944). 

Наказ міністра-делегата Буковини про правила руху гужового та авто-
мобільного транспорту (1919). 

Рішення міністерства суспільних робіт про реорганізацію секретаріа-
ту суспільних робіт в дирекцію мостів та шосейних доріг Буковини (1921). 

Доповідна записка члена комісії з питань уніфікації австрійських ад-
міністративних установ на Буковині про технічний стан доріг. 

Розпорядження міністерства внутрішніх справ та міністра-делегата 
Буковини про заборону проїзду по шосейних дорогах особам, які не ма-
ють дозволу повітових дорожніх відділів та про надання грошової допомоги 
службовцям дирекції мостів та шосейних шляхів. 
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Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення 
робіт з будівництва та ремонту мостів, доріг, будівель, телефонних ліній, 
будівництво технічної школи суспільних робіт та благоустрою базарної 
площі в м. Чернівці (1921–1928). 

Карти мережі державних, повітових та комунальних доріг, телефон-
ної мережі повітів. 

Акти про проведення робіт з встановлення демаркаційної лінії між 
Румунією та Польщею в районі річок Дністер та Черемош (1926–1929). 

Типові проекти на будівництво житлових будівель. 
Інструкція генеральної шляхової дирекції м. Бухареста про порядок 

експропріації земельних ділянок для будівництва шосейних доріг (1940). 
Бюджети міністерства суспільних робіт та повітових дорожніх вузлів. 

Відомості про технічний стан шосейних доріг та мостів Буковини. 
Списки мостів, державних та повітових шосейних доріг. 
Особові справи та відомості нарахування заробітної плати працівни-

кам інспекторату. 
Листування з міністерством суспільних робіт, повітовими шляховими 

відділами, генеральною шляховою дирекцією м. Бухареста, президією ко-
місії з питань уніфікації австрійських адміністративних установ на Буковині, 
дирекцією поліції, примаріями комун про проведення обліку матеріальних 
збитків, яких було завдано населенню Буковини військовими діями, вияв-
лення майна залишеного австрійською владою, участь службовців інспек-
торату у святкуванні релігійних та національних свят, виділення коштів 
на ремонт та будівництво мостів, шляхів, будівель, придбання інвентарю, 
виконання мешканцями Буковини “гужової повинності”, використання до-
призовників та єврейського населення на дорожніх роботах, реквізицію у 
населення транспортних засобів. 

VIII-ма інспекція румунських залізниць Буковини
А VIII-a inspecţie a Căilor Ferate Române, Cernăiţi

Ф. 302, 427 од. зб., 1918–1944 рр., Опис. Рум. мова. 

На підставі тимчасового закону Румунської Національної Ради Буковини від  
12 листопада 1918 р. залізниця Буковини була реорганізована згідно закону Ру-
мунії “Про експлуатацію державних залізниць” від 19 березня 1883 р. Інспекція 
підпорядковувалась Управлінню румунських залізниць у м. Бухаресті. 
Припинила свою діяльність 1944 р. 

Накази та обіжники управління румунських залізниць. Вказівки уп-
равління румунських залізниць про складання бюджету, порядок прийому в 
члени колегії інженерів, проведення нічних перевірок залізничних об’єктів, 
прийом екзаменів у залізничників.  

Протоколи нарад делегатів залізничних інспекцій у м. Бухаресті 
(1939), прийому кваліфікаційних екзаменів у працівників залізниці. 

Акти про складання інвентарних описів майна залізничних станцій, 
колій та світлофорів, накладання штрафу на пасажирів за безквитковий про-
їзд по залізниці. 

Плани експлуатації залізниці та інвентаризації радянського майна, 
яке залишилося на території Буковини та Бессарабії (1942).  
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Ситуаційні плани залізничних станцій (1918–1944). Карта залізниці 
Румунії (1931). 

Рапорти начальників залізничних ділянок про результат перевірок за-
лізничних колій. 

Розклад руху поїздів з Чернівецького вокзалу.  
Особові справи та списки працівників Чернівецького вагонного депо 

та залізничних станцій Буковини. 
Відомості про забудову та ремонт залізниць, об’єктів, витрату грошо-

вих коштів на їх утримання, наявність залізничних мостів, видачу зарплатні 
працівникам. 

Повітові відділи мостів та шосейних шляхів Чернівецької ок-
ружної дирекції мостів та шосейних шляхів
6 фондів, 1331 од. зб., 1908–1940, 1941–1944 рр. Описи. Рум. мова. 

Повітові відділи мостів та шосейних шляхів Буковини створені одночасно з сек-
ретаріатом суспільних робіт згідно тимчасового закону Румунської Національної 
Ради Буковини від 12 листопада 1918 р. Дорохойський та Ботошанський відділи 
були створенні раніше, відповідно до генерального закону про дороги Старо-
го Королівства від 11 лютого 1906 р. Хотинський повітовий відділ створений в 
квітні 1918 р., після приєднання Бессарабії до Румунії. Відділи підпорядкову-
вались секретаріату суспільних робіт (до 14 березня 1921 р.), дирекції мостів 
та шосейних шляхів Буковини (до 1927 р.), 10-му інспекторату мостів та шо-
сейних шляхів, 7-му інспекторату мостів та шосених шляхів (до 1940 р.), 5-му 
інспекторату мостів та шосейних шляхів (до 1944 р.). Відділи керували роботою 
з будівництва, ремонту та благоустрою доріг, мостів та будівель, складали про-
екти і кошториси будівництва, контролювали виконання затверджених проектів, 
законів та положень про дороги, займалися кадровими питаннями. Припинили 
свою діяльність 1940 р. у зв’язку з об’єднанням Північної Буковини з Радян-
ською Україною та поновили роботу 1941 р. Ліквідовані в березні 1944 р. 

Обіжники та директивні вказівки міністерства внутрішніх справ та 
суспільних робіт, генеральної дирекції мостів та шосейних шляхів, авто-
номного управління державних шляхів в м. Бухаресті, префектур повітів 
про ліквідацію дорожнього інспекторату та організацію дирекції мостів та 
шосейних шляхів, складання статистичних відомостей про стан державних 
та комунальних шляхів, видачу дозволів на проїзд гужового та автомобіль-
ного транспорту по шосейних шляхів, порядок складання кошторисів на ре-
монт та благоустрій шляхах, видачі залізничних книжок службовцям шля-
хових відділів, організацію протиповітряної оброни, звільнення службовців 
відділів від мобілізації в армію (1908–1910, 1920–1940, 1941–1944). 

Розпорядження дорожньої дирекції м. Чернівців про порядок видачі 
дозволів на сплав лісу по р. Бистриці. 

Протоколи засідань шляхових комітетів. 
Інвентарні описи повітових шляхових відділів. Матеріали про будів-

ництво Чернівецького аеродрому (1937–1938). 
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення 

робіт з будівництва та ремонту мостів, доріг та будівель (1908–1916, 1919–
1940, 1941–1944). 

Карти повітів із зазначенням мережі шосейних доріг (1919–1940). 
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Звіти про роботу відділів. Креслення мостів та проекти реконструкції 
шосейних шляхів (1924–1940). 

Особові справи та відомості нарахування заробітної плати службов-
цям та працівникам відділів. 

Листування з міністерством суспільних робіт, генеральною дорож-
ньою дирекцією в м. Бухаресті, префектурами повітів про використання 
російських військовополонених та євреїв на дорожніх роботах, виділення 
грошових коштів на ремонт та будівництво мостів, доріг, будівель, прид-
бання інвентаря, притягнення до судової відповідальності жителів за по-
рушення дорожнього статуту, встановлення контролю за рухом транспорту 
по шосейних шляхах, сплав лісу по ріках Буковини, виконання жителями 
гужової повинності. 

Ботошанський повітовий відділ мостів та шосейних шляхів
Serviciul judeţean poduri şi şosele, Botoşani

Ф. 599, 16 од. зб., 1931–1933 рр. Опис. Рум. мова. 

Дорохойський повітовий відділ мостів та шосейних шляхів
Serviciul judeţean poduri şi şosele, Dorohoi

Ф. 595, 65 од. зб., 1908–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Радівецький повітовий відділ мостів та шосейних шляхів
Serviciul judeţean poduri şi şosele, Rădăuţi

Ф. 596, 12 од. зб., 1925, 1933, 1936–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Сторожинецький повітовий відділ мостів та шосейних 
шляхів
Serviciul judeţean poduri şi şosele, Storojineţ

Ф. 602, 26 од. зб., 1918–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Хотинський повітовий відділ мостів та шосейних шляхів
Serviciul judeţean poduri şi şosele, Hotin

Ф. 598, 33 од. зб., 1918–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Чернівецький повітовий відділ мостів та шосейних шляхів
Serviciul judeţean poduri şi şosele, Cernăţi

Ф. 534, 1177 од. зб., 1920–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Чернівецьке міське житлове управління примарії
Oficiul de închiriere, Cernăuţi

Ф. 362, 79 од. зб., 1921–1923 рр. Опис. Рум. мова. 
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Створене в листопаді 1920 р. при примарії м. Чернівців. До його функцій входи-
ло: розгляд заяв жителів про надання квартир, видачу дозволів на обмін квартир, 
встановлення розміру квартирної плати та додержання умов угод найму квартир. 
Припинило діяльність 1944 р. 

Прохання жителів м. Чернівців про надання квартир, встановлення 
розміру квартирної плати, затвердження та дотримання умов угод оренди 
квартир, видача дозволів на обмін квартир. 

Протоколи про обрання членів комісії товариства квартиронаймачів. 
Угоди, укладені між домовласниками та квартиронаймачами про 

оренду квартир. 
Відомості про накладання штрафів на квартиронаймачів за порушен-

ня умов угод найму квартир. 
Справи про надання квартир жителям м. Чернівці. 
Листування з міністерством внутрішніх справ, дирекцією централь-

ного бюро квартир, повітовим трибуналом, дирекцією поліції, примарією м. 
Чернівці про розгляд квартирних конфліктів, складання бюджету, затверд-
ження угод про найм квартир, виплату відрядних коштів працівникам, вида-
ча пільгових залізничних квитків. 

Хотинське міське комерційне управління підприємств з ко-
мунального обслуговування населення, м. Хотин
Regia publică comercială a întrerprinderilor comunale, Hotin

Ф. 1034, 7 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова

Створене 1938 р. на підставі декрету-закону “Про створення комунальних під-
приємств” від 6 травня 1938 р. Під час Другої світової війни відновило свою 
діяльність. Управління виконувало всі роботи стосовно фінансування, керівниц-
тва та перевірки діяльності комунальних підприємств (міської електростанції, 
готелів, хлібопекарень, маслоробок, фабрик з виробництва цегли та газової води), 
розподілення грошових надходжень від їх експлуатації. Ліквідоване 1944 р. 

Доповідна записка Дирекції комунальних підприємств у м. Бухаресті 
про роботу електростанції. 

Інвентарні описи майна бойні. 
Фінансовий звіт за 1942 р. Бюджети на 1943, 1944 рр. 

Хотинський повітовий поштамт
Oficiul poştelor, telegrafelor şi telefoanelor, judeţul Hotin

Ф. 358, 50 од. зб., 1924–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Після прийняття закону “Про впровадження в Бессарабії законів стосовно ор-
ганізації пошти Румунії” від 15 листопада 1918 р. був створений Хотинський 
повітовий поштамт згідно вимог закону про телеграф, телефон та поштові відді-
лення від 30 грудня 1913 р. Підпорядковувався, через окружну дирекцію пошти 
та телеграфу, Генеральній дирекції пошти та телеграфу в м. Бухаресті. Поштамт 
виконував всі роботи стосовно поштового та телефонно-телеграфного зв’язку. 
Припинив свою діяльність 1944 р. 
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Обіжники окружної та генеральної дирекції пошти і телеграфу з пи-
тань телефонного та поштового зв’язку.  

Акти перевірянь діяльності комунальних відділів пошти та телеграфу. 
Рукопис з історії розвитку телефонного, телеграфного і поштового 

зв’язку. Фінансові звіти відділів пошти і телеграфу Хотинського повіту. 
Телеграми та листування з окружними та Генеральною дирекція-

ми пошти та телеграфу про стан бюджету, підписку на військову позику, 
результати обстеження роботи комунальних відділів пошти та телеграфу, 
виплату заробітної плати, призначення, переведення, надання відпусток 
службовцям. 

Відомості на видачу заробітної плати працівникам Хотинського 
поштамту та комунальних відділів пошти і телеграфу. 

Списки поштарів та працівників відділів пошти та телеграфу Хо-
тинського повіту. 

Чернівецьке поштово-телеграфне відділення
Oficiul poştelor, telegrafelor şi telefoanelor, Cernăuţi

Ф. 1146, 2 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Засноване 1893 р. Реорганізовано у 1918 р. Діяло відповідно до законів Румунії 
від 9 липня 1892 р. та від 18 листопада 1918 р. Підпорядковувалось Генеральній 
дирекції пошти, телеграфа та телефонів міністерства громадських робіт та ко-
мунікації. Відділення ПТТ були у Чернівецькому, Дорохойському, Сторожинець-
кому та Хотинському повітах. У м. Чернівцях діяли відділення: І (головне), ІІ, ІІІ, 
IV та авторизовані V, VI. Ліквідоване 1944 р. 

Інструкція про порядок експлуатації телефонної мережі (1943). 
Відомості на виплату надбавок до заробітної плати службовцям І від-

ділення м. Чернівців. 

Чернівецька філія румунського акціонерного товариства з 
міжнародних перевезень “Шенкер і Ко”
Societatea română pe acţiuni de transporturi internaţionale 
“Schenker şi Co”, Cernăuţi

Ф. 335, 7319 од. зб., 1918–1940 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Чернівецька філія товариства створена 1918 р. після приєднання Буковини до 
Румунії. Товариство здійснювало перевезення товарів іноземних і румунських 
промислових і торговельних фірм. Припинила своє існування 1940 р., коли Пів-
нічна Буковина увійшла до складу УРСР. 

Постанови Генеральної дирекції акціонерного товариства “Шенкер і 
Ко” про експорт та імпорт товарів. Обіжники Центрального управління ак-
ціонерного товариства “Шенкер і Ко” в м. Відні про діяльність румунського 
товариства і Чернівецької філії, встановлення єдиних тарифів на перевезен-
ня вантажів. Розпорядження дирекції філії щодо її діяльності, виконання 
законів, обліку особового складу. 

Протоколи засідань представників транспортних фірм про створення 
картелю транспортних фірм Буковини (1925–1929). 
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Статут та зміни до статуту товариства (1923, 1927). Інструкція Гене-
ральної дирекції акціонерного товариства про стягнення митних зборів. 

Акт Генеральної дирекції товариства про створення філії у Чернівцях 
(1923). Фінансові звіти за 1925–1939 рр., статистичні відомості про переве-
зення вантажів із зазначенням витрат і прибутків фірм-одержувачів, списки 
товарів, які були прийняті на зберігання. 

Угоди з транспортними фірмами про спільне перевезення вантажів, 
умови перевезення вантажів до країн Європи і СРСР, курси іноземних ва-
лют для торговельно-валютних операцій. 

Справи про організацію міжнародних перевезень і розвантаження то-
варів. Алфавітний список клієнтів товариства, книги реєстрації щорічного і 
щоденного обігу товару. 

Листування з фірмами про заходи боротьби з конкуруючими фірмами, 
передачу транспортною фірмою “Пенсільванія Рейлроуд” її представництва 
в Європі фірмі “Шенкер і Ко”, проект об’єднання товариства з транспортним 
об’єднанням “Глобус”, покращення торговельних відносин з італійськими 
фірмами, участь в міжнародних ярмарках. 

Філія румунського акціонерного товариства “Універсал-
Транспорт” в м. Чернівці
Societate română anonimă “Universal-Transport”, sucursală în 
Cernăuţi

Ф. 1087, 18 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 27 листопада 1941 р. Здійснювала перевезення товарів промислових 
підприємств та торговельних фірм. Ліквідована 1944 р. 

Договори укладені з фірмами на перевезення товарів залізницею. 
Листування з промисловими та торговельними підприємствами про 

виконання замовлень на перевезення товарів. 
Інвентарні описи майна філії. 
Фінансовий звіт за серпень 1942 р. 
Відомості на виплату заробітної плати працівникам. 

Філія румунського акціонерного товариства з міжнародних 
перевезень “Ганса Ромине” в м. Чернівці
Societate română anonimă pentru transporturi internaţionale 
“Gansa Română” în Cernăuţi, sucursală

Ф. 1116, 17 од. зб., 1941–1943 рр. Опис . Рум. мова. 

Заснована та зареєстрована у Чернівецькому повітовому трибуналі 1923 р. Здійс-
нювала міжнародні перевезення продовольчих та промислових товарів. 
Ліквідована 1944 р. 

Розпорядження товариства з міжнародних перевезень у м. Бухаресті 
про надання пояснюючої записки до касового звіту. 

Повідомлення про кількість товарів експортованих через прикордон-
ний пункт у комуні Оршівці. 

Фактурні накладні. 
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Чернівецька агенція німецького товариства “Norddeutscher 
Lloyd” в м. Гамбурзі з питань еміграції до Америки
Biuroul de voаiaj german din Hamburg “Norddeutscher Lloyd” 
pentru emigrare în America, filiala Cernăuţi

Ф. 747, 20 од. зб, 1923–1925 рр. Опис. Рум., нім. мови. 

Особисті документи жителів Буковини на оформлення паспортів для 
виїзду до Америки, Бразилії та Канади. 

Списки жителів Буковини, які отримали паспорти для виїзду за  
кордон. 

12. Oсвітні установи та навчальні заклади

XIV-ий окружний шкільний інспекторат 
Inspectoratul şcolar regional XIV 

Ф. 213, 6625 од. зб., 1918–1940 рр. Oписи 1–5. Рум. мова. 

Створений як державний секретаріат у справах освіти 12 листопада 1918 р. на 
підставі тимчасового закону Румунської Національної Ради Буковини замість 
австрійської крайової шкільної ради. 19 грудня 1918 р. цей закон був затверд-
жений королівським декретом-законом № 3745. Згідно декрету міністерства ос-
віти від 22 квітня 1920 р. секретаріат був перейменований у Генеральний дирек-
торат міністерства освіти на Буковині. У травні 1923 р. на території Буковини, 
Хотинського та Дорохойського повітів був створений XIV окружний шкільний 
інспекторат. 
Був ліквідований в червні 1940 р. у зв’язку з входженням Північной Буковини 
до складу Радянської України. Інспекторат здійснював керівництво повітовими 
радами, шкільними ревізоратами, гімназіями, ліцеями, початковими школами та 
іншими учбовими закладами. 

Вказівки та обіжники міністерства освіти та шкільного інспекторату 
про реорганізацію повітових шкільних рад, перейменування державних гім-
назій, румунізацію українських, польських та єврейських шкіл, святкування 
румунських національних свят, порядок ведення офіційної кореспонденції 
та обміну книг між бібліотеками Румунії та Чехословаччини, визнання не-
дійсними свідоцтв про освіту, які були видані у Радянському Союзі (1918-
1940). 

Рішення Ради міністрів та міністерства освіти про порядок надан-
ня почесних звань вчителям, діяльність повітових ревізорів, призначення 
вчителями в школах прикордонних районів осіб румунської національності 
(1920-1934). 

Постанова міністерства освіти про розділ факультету філософії Черні-
вецького університету на факультети філософії та природознавства (1923). 

Протоколи засідань шкільних рад (1923–1940). 
Рапорти повітових префектур, шкільних ревізорів, директорів гім-

назій, жандармських постів про національний склад населення, розпов-
сюдження книг та календарів, які були привезені з Галичини серед учнів, 
результати випускних та кваліфікаційних екзаменів, будівництво початко-
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вих шкіл, проведення української національної пропаганди священиками та 
учителями Вижницького та Вашківецького повітів (1921–1938). 

Прохання жителів Буковини про введення української мови у школах 
та видачу свідоцтв про освіту (1920–1940). 

Акти перевірянь учбових закладів шкільними інспекторатами (1919–
1940). 

Статистичні звіти про хід навчання, відвідування та особовий склад 
учнів шкіл за національностями та віросповіданнями (1921–1940). 

Листування з міністерством освіти, дирекціями шкіл, повітовими 
шкільними інспекторатами про накладення дисциплінарних стягнень на 
вчителів за ведення націоналістичної пропаганди та висловлювання проти 
румунської влади, розслідування антирумунських виступів учнів української 
гімназії № 4 м. Чернівці, зловживання службовим становищем директорами 
шкіл, закриття шкіл в зв’язку з епідеміями, виділення земельних ділянок 
початковим школам, експропріацію земельних ділянок шкіл в зв’язку з про-
веденням аграрної реформи, забезпечення учнів одягом, взуттям, підручни-
ками та шкільним приладдям, призначення, переведення та підвищення у 
ранзі вчителів, будівництво, ремонт та відкриття нових шкіл (1918–1940). 

Корінці свідоцтв про освіту випускників шкіл, ліцеїв та гімназій 
(1926–1940). 

Сторожинецький повітовий шкільний ревізорат
Revizoratul judeţean şcolar Storojineţ

Ф. 218, 17 од. зб., 1927–1940 рр. Опис. Рум. мова

Створений 1927 р. До функцій ревізорату входило: інспекційна перевірка діяль-
ності шкіл і дитячих садків повіту, відповідності шкільних вчителів займаним 
посадам, виплата заробітної плати, надбавок та матеріальної допомоги вчителям 
повіту тощо. Припинив діяльність 1940 р. після входження Північной Буковинаи 
до складу УРСР. 

Список вчителів Сторожинецького повіту (1927). 
Відомості про виплату заробітної плати вчителям початкових шкіл 

Сторожинецького повіту за 1938–1940 рр. 
Особові справи вчителів. 

Хотинський повітовий шкільний ревізорат
Revizoratul judeţean şcolar Hotin

Ф. 515, 142 од. зб., 1918–1940 рр. Опис. Рум. мова

Створений в квітні 1918 р., коли Хотинський повіт перейшов під юрисдикцію 
Румунії. До функцій ревізорату входило: інспекційна перевірка діяльності шкіл 
і дитячих садків повіту, відповідності шкільних вчителів займаним посадам, 
виплата заробітної плати, надбавок та матеріальної допомоги вчителям повіту 
тощо. 
Припинив діяльність 1940 р. після входження Північной Буковини до складу 
УРСР. 
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Повідомлення міністерства освіти про призначення вчителів у школи 
повіту. 

Протоколи інспекційних перевірок діяльності дитячих садків, почат-
кових шкіл повіту. 

Учбова програма для сільських шкіл (1926–1940). 
Листування з ХІV шкільним інспекторатом про призначення, пе-

реміщення і виплату заробітної плати вчителям початкових шкіл повіту 
(1927). 

Документи з особового складу вчителів повіту (1918–1940). 

Чернівецький повітовий шкільний ревізорат
Revizoratul şcolar judeţean Cernăuţi

Ф. 217, 70 од. зб., 1922–1940 рр., Опис. Рум. мова. 

Створений після 1918 р., коли Північна Буковина увійшла до складу Румунії. Був 
вищим контролюючим і виконавчим органом управління державними і приват-
ними школами у повіті. Підпорядковувався міністерству віровизнань і освіти. До 
функцій ревізорату входило: інспекційна перевірка діяльності шкіл, призначен-
ня, переміщення та підвищення рангу вчителів, виплата заробітної плати, надба-
вок та матеріальної допомоги вчителям тощо. Припинив діяльність 1940 р., коли 
Північна Буковина увійшла до складу УРСР. 

Директивні вказівки міністерства віровизнань і освіти про плануван-
ня шкільної роботи. Обіжники і розпорядження ревізората про планування 
роботи шкіл, затвердження шкільних програм, призначення інспекторів і 
вчителів. 

Протоколи про відвідування уроків шкільними інспекторами. Відо-
мості та списки вчителів про зарахування на кваліфікаційні екзамени для 
підвищення рангу. 

Особові рахунки викладачів ліцеїв. Відомості на виплату заробітної 
плати вчителям. 

Чернівецький міський шкільний субінспекторат
Subinspectoratul şcolar orăşănesc Cernăuţi

Ф. 220, 3 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Рум. мова

Створений 1919 р., після того як Буковина увійшла до складу Румунії. Підпо-
рядковувався XIV окружному шкільному інспекторату. Інспекторат здійснював 
керівництво шкільними радами, гімназіями, ліцеями, початковими школами та 
іншими учбовими закладами м. Чернівці. Припинив діяльність 1940 р. після 
входження Північной Буковини до складу УРСР. 

Обіжники міністерства освіти, віровизнань та мистецтв за 1933 р. 
Особові рахунки вчителів м. Чернівців за 1920 р. 
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Волосні шкільні інспекторати
7 фондів, 560 од. зб., 1941–1945 рр. Описи. Рум. мова. 

Волосні шкільні інспекторати були створені постановою уряду “Про адміністра-
тивну організацію території Буковини” від 30 липня 1941 р. Підпорядковувались 
Дирекції національної освіти та віровизнань, яка з 3 вересня 1941 р. переймено-
вана у Директорат освіти та віровизнань. На території Північної Буковини, до 
якої входили також волості Хотинського повіту і Герцаївська волость Дорохой-
ського повіту, були створені 14 волосних шкільних інспекторатів (Бричанський, 
Вашківецький, Вижницький, Заставнянський, Герцаївський, Кельменецький, 
Кіцманський, Липканський, Новоселицький, Селятинський, Сокирянський, Сто-
рожинецький, Хотинський і Чернівецький). 
Інспекторати здійснювали керівництво шкільними радами, гімназіями, ліцеями 
та початковими школами. На початку березня 1944 р. значна частина шкільних 
інспекторатів була евакуйована у Каларашський повіт Румунії, де проіснувала у 
стані ліквідації до середини 1945 р. 

Обіжники Директората освіти та віровизнань про порядок оплати 
праці вчителів, забезпечення шкіл підручниками і паливом, влаштування 
безпритульних дітей, ремонт шкіл, інвентаризації майна, мобілізацію вчи-
телів до армії, підписку на військову позику тощо. 

Протоколи засідань шкільних комітетів та перевірок діяльності шкіл. 
Звіти про діяльність шкіл. Фінансово-господарські плани шкіл. 

Справи про призначення, переміщення та підвищення у ранзі вчи-
телів. 

Заяви вчителів про видачу свідоцтва про стаж роботи, матеріальної 
допомоги, пенсій. 

Списки вчителів та учнів шкіл. Особові справи вчителів. Відомості на 
видачу заробітної платні вчителям і службовцям інспекторатів. 

Виправдні документи витрат грошових коштів на адміністративно-
господарські потреби. 

Листування з вищими інстанціями і учбовими закладами з адміністра-
тивних і господарських питань. 

Герцаївський волосний шкільний інспекторат Дорохойського 
повіту
Inspectoratul şcolar al plăsii Herţa judeţul Dorohoi

Ф. 1032, 3 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Кельменецький волосний шкільний інспекторат
Inspectoratul şcolar al plăsii Chelmenţi (Chilieni)

Ф. 1175, 92 од. зб., 1941–1945 рр. Опис. Рум. мова. 

Новоселицький волосний шкільний інспекторат 
Inspectoratul şcolar al plăsii Nouasuliţa

Ф. 1171, 137 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 
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Сокирянський волосний шкільний інспекторат
Inspectoratul şcolar al plăsii Secureni

Ф. 1170, 74 од. зб., 1941–1945 рр. Опис. Рум. мова. 

Сторожинецький волосний шкільний інспекторат
Inspectoratul şcolar al plăsii Storojineţ

Ф. 1136, 8 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Хотинський волосний шкільний інспекторат
Inspectoratul şcolar al plăsii Hotin

Ф. 1172, 240 од. зб., 1941–1945 рр. Опис. Рум. мова. 

Чернівецький повітовий шкільний інспекторат
Inspectoratul şcolar al plăsii Cernăuţi

Ф. 215, 20 од. зб., 1939–1940, 1941–1944 рр., Опис. Рум. мова

Комісія з прийому кваліфікаційних іспитів у робітників-буді-
вельників, м. Чернівці
Comisia de examinare a maeştrilor constructori, zidari, dulgheri, 
pietrari şi fântânari, Cernăuţi

Ф. 732, 1 од. зб., 1928–1929 рр. Опис. Рум. мова. 

Комісія створена 1926 р. згідно з рішенням міністерства промисловості та тор-
гівлі від 4 серпня 1926 р. Діяла при Х-ій Генеральній дирекції мостів і шляхів у  
м. Чернівцях. Складалась з 7 спеціалістів-будівельників: голова та 6 членів. Про-
водила декілька разів на рік іспити кандидатів на отримання посвідченнь му-
лярів, каменярів, штукатурів, столярів. Припинила діяльність 1940 р. 

Відомості, копії посвідчень, повідомлення та листування про прийом 
кваліфікаційних іспитів у робітників-будівельників. 

Педагогічний семінар при Чернівецькому університеті
Seminarul pedagogic de pe lângă universitatea din Cernăuţi

Ф. 231, 42 од. зб., 1928−1940 рр. Опис. Рум. мова

До функцій семінару входило: практична підготовка випускників університету 
до викладацької діяльності. Припинив свою діяльність 1940 р., коли Північна 
Буковина увійшла до складу УРСР. 

Плани уроків випускників університету. 
Журнали та листи обліку проведення педагогічної практики. 
Списки випускників педагогічного семінару з відомостями про ре-

зультати екзаменів з педагогіки. 
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Державний ліцей “Реджеле Фердінанд” в м. Сторожинець
Liceul de Stat “Regele Ferdinand” în Storojineţ

Ф. 930, 234 од. зб., 1920–1940, 1941–1944 рр. Oписи 1–2. Pум. мова. 

Заснований 1920 р. згідно наказу міністерства освіти від 11 червня 1920 р. Ліцей 
діяв на підставі закону “Про середню освіту” від 30 серпня 1919 р. та від 15 трав-
ня 1928 р. При ліцеї існувало заочне платне навчання. Підпорядковувався мініс-
терству освіти та ХІV окружному шкільному інспекторату. Ліквідований 1944 р. 

Обіжники, розпорядження, директивні вказівки, накази та повідом-
лення Директората освіти та віровизнань з адміністративно-фінансових пи-
тань, переміщення викладачів, виплату стипендії учням, вивезення майна 
ліцею до Румунії в зв’язку з наближенням радянських військ. 

Протоколи засідань комісії по прийому вступних іспитів. 
Табелі відвідувань та успішності учнів за 1920–1940, 1941–1944 рр. 

Корінці свідоцтв про закінчення ліцею. 
Журнали обліку здачі вступних іспитів. Списки учнів ліцею. 
Акти перевірки фінансової діяльності ліцею за 1931–1943 рр. 
Особисті справи учнів. 
Відомості на виплату заробітної плати адміністративному та виклада-

цькому складу за 1927–1940, 1941–1944 рр. 

Приватний чоловічий ліцей “Модерн” м. Сторожинець
Liceul particular de băieţi “Modern” din Storojineţ

Ф. 241, 2 од. зб., 1931–1933 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснований 1918 р. Діяв на підставі закону “Про приватну середню освіту” від  
4 квітня 1911 р. Ліцей був 8-ми класним. З 1920 р. ліцей діяв за новою програ-
мою. Підпорядковувася ХІV окружному шкільному інспекторату. Викладали: 
релігію, румунську, французьку, латинську мови, історію, географію. Ліквідова-
ний у 1940 році. 

Табелі успішності учнів за 1931–1933 рр. 

Чоловіча гімназія комуни Клішківці Хотинського повіту
Gimnaziul de băieţi din comuna Clişcăuţi, judeţul Hotin

Ф. 876, 14 од. зб., 1923–1929 рр. Oпис. Рум. мова. 

Заснована 1 вересня 1923 р. Діяла на підставі закону “Про середню освіту” від  
30 серпня 1919 р. Викладались дисципліни: румунська, французька, німецька 
мови, математика, історія, географія, природознавство, каліграфія, малювання, 
фізичне виховання. При гімназії діяло заочне відділення. 

Протоколи засідань педагогічної ради. 
Табелі успішності учнів. 
Списки, контрольні роботи та відомості про результати іспитів учнів 

заочного відділення. 
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Чоловіча індустріальна гімназія в м. Новоселиця Хотинсько-
го повіту 
Gimnaziul industrial de băieţi în Nouasuliţa judeţul Hotin

Ф. 937, 15 од. зб., 1918−1940, 1941−1945 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Заснована 1923 р. як 4-ох класна школа ремесел та мистецтв. На базі цієї шко-
ли наказом міністерства національної культури та віровизнань відкрилася  
5-ти класна чоловіча індустріальна гімназія, яка діяла відповідно до законів 
про професійну освіту від 16 квітня 1936 р. та 11 березня 1938 р. Підпоряд-
ковувалась директорату освіти та віровизнань Буковини. При гімназії діяли 
майстерні. Після закінчення гімназії учні отримували професію тесляря, слю-
саря, коваля. Викладалися дисципліни: Закон Божий, румунська мова, історія, 
географія, креслення, фізичне виховання, слюсарна, ковальська та теслярська 
справи. 1944 р. гімназія була евакуйована до Румунії в місцевість Корабія-Ро-
манаць. Ліквідована 1945 р. 

Обіжники, заяви та листування про призначення та переміщення, на-
дання відпусток учителям (1943−1944). 

Доповідні записки учителів про їх майновий стан (1938). 
Табелі успішності учнів 1−4 класів за 1939−1940 рр. 
Книги обліку явки учителів на роботу. 
Корінці свідоцтв про закінчення учнями гімназії. 

Чоловіча індустріальна гімназія м. Хотин Хотинського повіту
Gimnaziul industrial de băieţi în Hotin judeţul Hotin

Ф. 939, 1 од. зб., 1937 р. Опис. Рум. мова. 

Заснована 11 жовтня 1923 р. як 5-ти класна професійна школа. Рішенням міні-
стерства освіти від 4 квітня 1936 р. реорганізована в індустріальну гімназію, 
яка діяла в відповідності з законом про професійну та індустріальну освіту від  
16 квітня 1936 р. та від 11 березня 1938 р. Підпорядковувалась ХІV окружно-
му шкільному інспекторату та директорату освіти та віровизнань Буковини. 
Викладалися: Закон Божий, румунська мова, географія, історія, фізика, хімія, 
теслярська, слюсарна та ковальська справи. Ліквідована 1944 р. 

Табелі успішності учнів 1–4 класів гімназії. 

Чоловічий комерційний ліцей м. Новоселиця Хотинського 
повіту
Liceul comercial de băieţi din Nouasuliţa judeţul Hotin

Ф. 928, 3 од. зб., 1936–1938 рр. Oпис. Рум. мова. 

Заснований згідно наказу міністерства освіти від 2 жовтня 1926 р. та діяв 
на підставі закону “Про елементарну та вищу комерційну освіту” від 31 березня  
1936 р. Спочатку діяв як 4-ох класна гімназія, а після 1936 р. реорганізована в 8-ми 
класний ліцей. Вивчали елементарні дисципліни по програмі комерційних шкіл: 
румунську, французьку, німецьку, англійську мови, історію комерції, комерційну 
справу, економіку, географію, право, політичну економію, бухгалтерську справу, 
фізику, хімію, математику товарознавство. Після закінчення ліцею учні отриму-
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вали атестати бакалавра комерції. Підпорядковувався міністерству національно-
го виховання. Ліквідований 1944 р. 

Особисті листи вчителів (1936–1938). Списки вчителів та службовців 
(1938). Свідоцтво про закінчення ліцею та здачі іспитів на атестат зрілості 
учня Карпова Миколая (1938). 

Приватний змішаний ліцей комуни Сокиряни Хотинського 
повіту
Liceul mixt particular din Secureni, judeţul Hotin

Ф. 845, 9 од. зб., 1922–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснований 1913 р. згідно рішення міністерства народної освіти Росії. Після того 
як Бессарабія увійшла до складу Румунії (1918), діяв як приватна єврейська гім-
назія на підставі положення “Про приватне навчання” від 4 липня 1896 р. та від 
17.12.1920 р. З 1919 по 1921 рік викладання велось на мові ідиш нерегулярно у 
зв’язку з відсутністю необхідного контингенту учнів. У 1921 р. отримав дозвіл 
на функціонування як приватний румунсько-єврейський ліцей. У 1925 р. реор-
ганізований у ліцей з румунською мовою навчання та аналогічною програмою 
державних ліцеїв. Учні здавали вступні та перевідні іспити комісії Чернівець-
кого ліцею № 4. Викладалися дисципліни: румунська, німецька, французька та 
єврейська мови, історія, географія, математика, релігія, природознавство. Лікві-
дований 1940 р. 

Табелі успішності учнів 1922–1938. 

Жіноча індустріальна гімназія, м. Хотин, Хотинського повіту
Gimnaziul industrial de fete în or. Hotin, judeţul Hotin

Ф. 926, 1 од. зб., 1939 р. Oпис. Pум. мова. 

Заснована як 5-ти класна професійна школа. Діяла на підставі закону “Про про-
фесійну освіту” від 16 березня 1904 р. та від 16 квітня 1936 р. При школі діяли 
майстерні, в яких навчали учнів швацькій та ткацькій справам, також виготов-
ленню різної білизни. Діяли підготовчі курси. Викладалися дисципліни: Закон 
Божий, румунська мова, історія, географія, арифметика, праця, малювання.  
1936 р. реорганізована в індустріальну гімназію на підставі закону від 4 квітня 
1936 р. Ліквідована 1944 р. 

Списки викладачів гімназії. 

Хотинський чоловічий комерційний ліцей, м. Хотин
Liceul comercial de băieţi din Hotin

Ф. 869, 42 од. зб., 1930–1940 рр. Oписи 1–2. Pум. мова. 

Заснований 1 вересня 1930 р. відповідно до рішення міністерства освіти та з під-
тримки Палати промисловості та торгівлі м. Хотин як трикласна комерційна школа. 
Діяв на підставі закону “Про комерційну освіту” від 15 квітня 1924 р. та від 7 квіт-
ня 1936 р. Викладалися дисципліни: бухгалтерська справа, комерційне листування, 
математика, продуктологія, релігія, географія, історія, природознавство. З 1 вересня 
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1936 р. школа реорганізована в ліцей з 8-ми класним навчанням. Підпорядкову-
вався ХІV окружному шкільному інспекторату. Ліквідований 1940 р. 

Протоколи засідань педагогічної ради та шкільного комітету (1930–
1937). Табелі успішності учнів. Особисті справи викладачів . 

Дипломи та атестати зрілості про закінчення ліцею, свідоцтва про 
проходження практики учнями. Фінансовий звіт за 1938–1940 рр. Листу-
вання з ХІV окружним інспекторатом про призначення, надання відпусток 
викладачам. Відомості нарахування заробітної плати викладачам та техніч-
ному персоналу ліцею за 1930–1940 рр. 

Базовий ліцей “Г. Анжелеску” педагогічного семінару Черні-
вецького університету м. Чернівці
Liceul de aplicaţie “G. Angelescu” pe lângă seminarul pedagogic 
al Universităţii din Cernăuţi

Ф. 214, 38 од. зб., 1922–1940 рр., Опис. Рум. мова. 

Заснований у вересні 1919 р. Діяв у відповідності з положенням про середню 
освіту та прикладні ліцеї від 24 березня 1912 р., 5 вересня 1918 р. та 30 серпня 
1919 р. У ліцеї функціонувало 8 класів. Викладалися дисципліни: румунська, 
німецька та французька мови, історія, географія, природознавство, малювання, 
музика. Ліквідований 1940 р. 

Табелі успішності учнів. Відомості про здібності учнів. 
Класні журнали. 
Контрольні роботи учнів з румунської мови. 
Особові справи учнів. Службові анкети вчителів. 

Чернівецький реальний ліцей № 2, м. Чернівці
Liceul real № 2 în Cernăuţi

Ф. 225, 18 од. зб., 1918–1930 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Заснований наказом міністерства освіти Австро-Угорщини від 3 липня 1911 р. 
як приватна 7-ми класна реальна гімназія з німецькою мовою навчання. Діяв від-
повідно до закону та положення про середню та приватну освіту від 4 липня  
1896 р. та 7 травня 1908 р. Починаючи з 1919 р. гімназія деякий час була при-
ватна. З 1923 р. введена румунська мова навчанн. 1924 р. змінює назву на “Ре-
альний ліцей № 2”. Викладалися дисципліни: німецька, румунська, французька, 
італійська, латинська мови, історія, географія, математика, правознавство, фізи-
ка, хімія, гігієна, філософія, музика, фізичне виховання. Ліквідований 1940 р. 

Табелі відвідувань та успішності учнів. Книга реєстрації виданих ви-
пускникам атестатів зрілості. Корінці дипломів про складання іспитів на 
атестат зрілості. 

Списки викладачів. Бюджети шкільного комітету на 1927–1929 рр. Ві-
домості нарахування заробітної плати. 
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Чоловічий комерційний ліцей “Юлій Валаорі” в м. Чернівці
Liceul comercial de băieţi “Iuliu Valaori” din Cernăuţi

Ф. 536, 80 од. зб., 1921–1940 рр., 1941–1944 рр. Описи 1–4. Рум. 
мова. 

Заснований 1920 р. згідно наказу Генерального секретаріату торгівлі та про-
мисловості від 12 вересня 1920 р. як вища державна комерційна школа під на-
звою “Прогресул” з румунською мовою навчання, замість державної комерційної 
школи яка існувала при архітектурно-будівельній школі з 1882 р. Діяв на підставі 
проекту закону та положення “Про комерційну освіту” від 14 серпня 1909 р. та 
від 1 квітня 1936 р. При школі діяли підготовчий клас та приватні комерційні 
курси. З 1940 р. школу реорганізовано у чоловічий комерційний ліцей. У 1941– 
1943 рр. введено заочне навчання. Викладались дисципліни: румунська, фран-
цузька, німецька, італійська мови, комерційне листування, бухгалтерська справа, 
географія, арифметика, історія, природознавство. Ліквідований 1944 р. 

Протоколи засідань педагогічної ради, шкільного комітету та прийо-
му вступних іспитів (1930–1940, 1941–1942). 

Повідомлення директорату освіти та віровизнань про порядок прийо-
му учнів на заочне навчання. 

Акти перевірянь діяльності школи (1926–1935). 
Класні журнали та табелі успішності учнів (1927–1940, 1941–1944). 

Державний польський ліцей № 5 в м. Чернівці
Liceul real polon de Stat №  5

Ф. 986, 7 од. зб., 1921–1922 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснований 1 листопада 1918 р. організаційним комітетом Польського національ-
ного дому у Чернівцях. Діяв на підставі “Закону про середню та вищу освіту” від 
30 серпня 1919 р. У ліцеї навчалися діти польської національності. Викладалися 
дисципліни: латинь, польська, французька та румунська мови, релігія, матема-
тика, історія, географія. У 1922 р. більшість польських викладачів виїхали до 
Польщі, учнів перевели у польські секції при румунському ліцеї, а польський 
ліцей був ліквідований. 

Журнали обліку успішності та відвідування учнями занять.

Приватний польський ліцей “П. М. С. ” в м. Чернівці
Liceul polon particular “P. M. S. ” în Cernăuţi

Ф. 353, 21 од. зб., 1929–1940 рр. Oпис. Рум. мова. 

Заснований 1913 р. Спочатку діє як чотирикласна гімназія на підставі закону 
та положенню про приватне навчання від 4 липня 1896 р., 22 грудня 1925 р. та  
10 березня 1926 р. 1929 р. реорганізовано в чотирикласний ліцей. Викладалися 
дисципліни: польська, французька, румунська мови, історія, географія, матема-
тика, природознавство, малювання, праця. Підпорядкований ХІV окружному 
шкільному інспекторату. Ліквідований 1940 р. 

Класні журнали відвідування занять та успішності учнів (1939–1940). 
Табелі успішності учнів (1929–1930). 
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Приватний чоловічий ліцей “Емануїл Грігоровіца” в м. Чер-
нівці
Liceul modern particular “Emanuil Grigoroviţă”, Cernăuţi

Ф. 238, 61 од. зб., 1924–1939 рр. Oписи 1–3. Pум. мова. 

Заснований 31 травня 1913 р. Відповідно до рішеннь міністерства освіти Авст-
рії від 18 січня 1914 р. ліцею надано право видати учням атестат зрілості екві-
валентний тим, що видавали державні ліцеї. Під час Першої світової війни не 
діяв. Рішенням міністерства освіти Румунії від 5 червня 1919 р. був реорганізо-
ваний в восьмикласний ліцей з румунською мовою навчання. Підпорядковувался 
ХІV Окружному шкільному інспекторату. Викладалися дисципліни: румунська, 
французька, німецька, латинська мови, історія, географія, математика, філосо-
фія, геометрія, природознавство, гігієна, право, політекономія, музика, фізичне 
виховання, креслення. Ліквідований 1940 р. 

Табелі та журнали обліку успішності учнів. 
Журнали проведення перевідних іспитів. 
Списки учнів, які отримали довідки про навчання у ліцеї. 

Приватний чоловічий ліцей “Міхай Емінеску”в м. Чернівці
Liceul particular de băieţi “Mihai Eminescu” din Cernăuţi

Ф. 849, 17 од. зб., 1932–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснований 1931 р. Діяв на підставі закону та положення “Про приватне серед-
нє навчання” від 16 липня 1921 р. та від 22 грудня 1925 р. Мав право видавати 
учням атестати зрілості, еквівалентні тим, що видавали державні ліцеї. Виклада-
лися дисципліни: румунська, французька мови, релігія, історія, географія, мате-
матика, природознавство, каліграфія, малювання, музика, ручна праця, фізичне 
виховання. Підпорядковувався ХІV окружному шкільному інспекторату. Лікві-
дований 1940 р. 

Табелі відвідувань та успішності учнів (1933-1940). Список учнів на 
складання іспитів (1936). 

Приватна чоловіча комерційна гімназія “Петру Рареш” в  
м. Чернівці
Gimnaziul particular comercial de băieţi “Petru Rareş” în 
Cernăuţi

Ф. 848, 10 од. зб., 1937–1940 рр. Oпис. Рум. мова. 

Створена 1936 р. На базі комерційного чоловічого відділення комерційної школи 
“Прогресул” під назвою “Приватна чоловіча комерційна гімназія “Петру Рареш” 
з 4-ма навчальними класами. Діяла на підставі закону та положення “Про при-
ватну комерційну освіту” від 22 грудня 1925 р. та від 1 березня 1936 р. Виклада-
лися дисципліни: румунська, французька мови, історія, географія, математика, 
природознавство, музика, фізичне виховання, комерційне листування, торгівля. 
Гімназія отримала право видати атестати зрілості, еквівалентні державним гім-
назіям. Підпорядковувалася Дирекції приватного навчання та міністерству на-
ціонального виховання Румунії. Ліквідована 1940 р. 
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Листування з ХІV окружним шкільним інспекторатом про організа-
цію учбового процесу, призначення учителів, видачу учням довідок про за-
кінчення гімназії. Класні журнали, табелі відвідувань та успішності учнів 
1–4 класів. 

Військовий ліцей “Штефан чел Маре” в м. Чернівці
Liceul militar “Ştefan cel Mare” în Cernăuţi

Ф. 867, 440 од. зб., 1924–1940, 1941–1945 рр. Oписи 1–3. Рум. мова

Створений наказом міністерства оборони від 25 листопада 1924 р. Підпорядко-
вувався Дирекції військових ліцеїв міністерства оборони. Військовий ліцей був 
за формою навчання школою-інтернатом і мав на меті готувати учнів до вступу в 
школи з підготовки кадрових офіцерів. Випускники були зобов’язані після закін-
чення ліцею продовжувати освіту в школах підготовки офіцерів. Ліцей надавав 
як початковий курс освіти (1–4 класи) і вищий (5–8 класи). Педагогічний колек-
тив складався з військових та цивільних спеціалістів. 1940 р. ліцей був евакуй-
ований в м. Бухарест. Під час ІІершої Світової війни відновив свою діяльність в  
м. Чернівці. На початку 1944 р. був евакуйований до м. Тімішоара, а в березні 
1945 р. до м. Пітешть, де у липні 1945 р. був ліквідований. 

Рішення, обіжники вказівки міністерств оборони та освіти про поря-
док проведення теоретичних та практичних занять, допуск учнів до скла-
дання іспитів (1926–1940, 1941–1944). 

Протоколи засідань педагогічної ради ліцею. 
Акти інспекційних перевірок ліцею. 
Журнали обліку успішності учнів, вхідних та вихідних документів. 
Списки викладачів та учнів. 
Заяви учнів про допуск до іспитів, видачу дипломів про освіту, дипло-

ми, посвідчення про освіту. 
Справи про призначення, переміщення, підвищення в ранзі, звільнен-

ня, представлення відпусток викладачам. 
Особові справи учнів. 
Відомості на видачу платні учителям (1941–1945). 
Листування з міністерством оборони з питань стосовно викладацько-

го складу ліцею. 

Жіночий індустріальний ліцей товариства “Спілка румунсь-
ких жінок” в м. Чернівці
Liceul industrial de fete a societăţii “Reuniunea femeilor române”, 
Cernăuţi

Ф. 314, 315 од. зб., 1919-1940, 1941-1944 рр. Опис. Рум. мова. 

1919 р. при підтримці філіалу “Спілки румунських жінок” з м. Ясси відкриваєть-
ся в Чернівцях на Буковині перша приватна професійна жіноча школа з одним 
навчальним класом. Школа отримувала грошові кошти від благодійних фондів 
та пожертв. Діяла відповідно до законів “Про професійну освіту” від 16 люто-
го 1910 р., 27 січня 1914 р. та рішення міністерства промисловості та торгівлі 
від 9 лютого 1925 р. При школі діяли майстерні: швацька, з виготовлення та ху-
дожнього оздоблення різноманітної білизни та курси художньої вишивки. Ви-
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роби представлені школою отримували високу нагороду на різних виставках. З  
1941 р. школа реорганізована в ліцей. Підпорядковувався ХІV окружному шкіль-
ному інспекторату та директорату освіти та віровизнань Буковини. Ліквідований  
1944 р. 

Обіжники ХІV окружного шкільного інспекторату про організацію 
учбового процесу, призначення, переміщення та підвищення у ранзі учи-
телів, прийом учнів, відкриття майстерень, придбання підручників, органі-
зацію протипожежної охорони. 

Журнали, табелі та відомості успішності учнів, обліку виховної робо-
ти з учнями, реєстрації замовлень на текстильні вироби. 

Справи про організацію та проведення виставки художньої вишивки, 
крою та шиття (1938–1939). 

Звіт про діяльність ліцею за 1942–1943 рр. Бюджети на 1941–1943 рр. 
Фінансові звіти за 1943 р. 

Статистичні відомості про учнів та викладачів. Відомості про націо-
нальність, місце народження та соціальний стан учнів (1941–1944). Осо-
бисті листки учнів. 

Дипломи учнів про закінчення ліцею. Відомості нарахування за-
робітної плати викладачам та технічним працівникам за 1937–1940, 1941– 
1944 рр. 

Листування з управлінням текстильної промисловості про забезпе-
чення майстерень текстильною сировиною (1938–1939). 

Списки викладачів та учнів. 

Приватний жіночий ліцей “Кармен Сільва” в м. Чернівці
Liceul particular de fete “Carmen Sylva” în Cernăuţi

Ф. 236, 11 од. зб., 1933–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснований 1931 р. Діяв на підставі закону та положення “Про приватну сере-
дню освіту” від 16 липня 1921 р. та від 22 грудня 1925 р. Ліцей надавав 8-ми 
класну освіту та отримав право видавати учням атестати зрілості, еквівалентні 
тим, які видавали державні ліцеї. Викладалися дисципліни: релігія, румунська 
та французька мови, історія, географія, математика, правознавство, калігра-
фія, малювання, музика, домоводство, фізичне виховання. Підпорядковувався  
ХІV окружному шкільному інспекторату. Ліквідований 1940 р. 

Табелі відвідувань занять та успішності учнів. Класний журнал про 
закінчення 1–6 класів за 1937–1938 рр. 

Приватний жіночий ліцей “Сім’я Марії” в м. Чернівці
Liceul particular de fete “Familia Mariei” Cernăuţi

Ф. 230, 86 од. зб., 1918−1940 р. Описи 1−2. Рум. мова. 

1898 р. черницями монастиря “Сім’я Марії” (“Марієнфаміліє”) була заснована 
приватна католицька початкова школа, в якій навчались діти різних конфесій: 
римо-католицької, греко-католицької, вірмено-католицької та інші. Також діяла 
початкова і так звана “бюргерська школа” для дівчат. 1908 р. на базі цих шкіл 
було відкрита приватна жіноча педагогічна школа. Діяла на підставі закону мініс-
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терства культури та освіти Австрії від 14 травня 1869 р. “Про педагогічні школи” 
та була підпорядкована Крайовій шкільній Раді. З 1918 р. школа діяла на підставі 
законів та положень про приватну середню освіту Румунії від 4 квітня 1911 р.,  
16 липня 1921р. та від 22 грудня 1925 р. При школі діяла підготовча початко-
ва школа та дитячий садок. 1935р. реорганізована в приватний жіночий ліцей. 
Викладалися дисципліни: Закон Божий, румунська, польська, німецька, фран-
цузька мови, математика, природознавство, географія, історія, гігієна, калігра-
фія, малювання, гімнастика, вокальна музика, домоводство. З 1923 р. підпоряд-
ковувався ХІV окружному шкільному інспекторату. Ліквідований 1940 р. 

Табелі та журнали обліку успішності учнів. 

Приватна комерційна жіноча гімназія “Прогресул”в м. Чер-
нівці
Seminarul particular comercial de fete “Progresul” în Cernăuţi

Ф. 245, 43 од. зб., 1925–1940 рр., Опис. Рум. мова. 

Приватна жіноча комерційна гімназія спочатку являлася відділенням школи з 
стенографії та дактилографії, створеної 1912 р., в якій викладали комерційний 
курс та 4-річний курс з банківської справи. На підставі рішення Генерального 
секретаріату торгівлі та промисловості в 1919 р. це відділення реорганізовано 
в приватну комерційну школу “Прогресул”, яка діяла на підставі закону “Про 
приватне комерційне навчання” від 22 грудня 1925 р. та від 1 квітня 1936 р. Була 
поділена на жіночу та чоловічу секції. 1936 р. школа реорганізована в гімназію. 
Жіноча секція залишилася під назвою “Прогресул”, чоловіча отримала назву 
“Петру Рареш”. Викладались дисципліни: румунська, французька, німецька, анг-
лійська мови, комерційне листування, історія, географія, арифметика, природоз-
навство, товарознавство, релігія, право, малювання, фізичне виховання, музика. 
Ліквідована 1940 р. 

Директивні вказівки Генерального інспекторату освіти про порядок 
організації учбового процесу, мобілізації учителів в румунську армію, на-
дання відпусток. 

Доповідні записки Генеральному інспекторату освіти про відкриття 
додаткових класів, призначення, переведення та укладання договорів з вчи-
телями. 

Заяви учнів про надання свідоцтв про освіту. 
Класні журнали, табелі відвідувань занять та успішності учнів за 

1925–1940 рр. 

Чоловіча реміснича школа у комуні Красноїльськ Сторожи-
нецького повіту
Şcoala inferioară de meserii în Crasna lui Ilschi, judeţul 
Storojineţ

Ф. 726, 27 од. зб., 1921–1930 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1921 р. Діяла відповідно до законів та положень “Про професійну осві-
ту” від 16 лютого 1910 р., 27 січня 1924 р. та рішення міністерства освіти Румунії 
від 11 жовтня 1923 р. Діяли майстерні: теслярська, ковальська, бондарна. Підпо-
рядковувалася ХІV окружному шкільному інспекторату. Ліквідоване 1940 р. 
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Обіжники та директивні вказівки міністерства фінансів та ХІV ок-
ружного шкільного інспекторату про звільнення службовців від мобіліза-
ції на військову перепідготовку, перевірку військових квитків, призначення 
службовців на посаду та виплату їм заробітної плати. 

Коротка історична довідка. Заяви випускників шкіл про прийом їх до 
училища. Табелі успішності учнів. Фінансові звіти за 1925–1926 рр. Звіт про 
діяльність училища за 1928 р. Журнали обліку відвідувань учнями практичних 
занять, майна училища, витрат матеріалів в робочих майстернях. Відомості 
нарахування заробітної плати учителям та працівникам училища (1928).

Сільськогосподарська чоловіча школа (зимове навчання) у 
комуні Клішківці Хотинського повіту
Şcoala de agricultură (de iarnă) de băieţi în comuna Clişcăuţi 
judeţul Hotin

Ф. 760, 71 од. зб., 1933–1939 рр., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1933 р. Діяла відповідно до закону “Про організацію сільськогоспо-
дарського навчання” від 31 липня 1929 р. та рішення Хотинської повітової палати 
землеробства від 2 січня 1933 р. Функції школи: організація дворічного навчання 
для молоді та розповсюдження сільськогосподарських знань з питань садівниц-
тва та землеробства шляхом проведення теоретичних та практичних занять. Під-
порядковувалась Хотинській повітовій палаті землеробства. Ліквідована 1944 р. 

Обіжники, директивні вказівки та листування з міністерством сіль-
ського господарства та Хотинською палатою землеробства про порядок 
організації учбового процесу у школі, нагляду за сільськогосподарськими 
культурами, веденням садівництва, закладки фруктових розсадників, садів 
та продажу саджанців. 

Звіти про роботу школи за 1933–1943 рр. Акти перевірки діяльності 
школи за 1933–1943 рр. Матеріали про проведення іспитів. 

Відомості про роботу метеорологічної станції (1939–1943), вирощу-
вання кок-сагизу та племінної худоби (1943). 

Списки вчителів та учнів. 
Відомості про виплату заробітної плати працівникам (1933–1943). 

Чоловіча реміснична школа у комуні Новоселиця Хотинсько-
го повіту
Şcoala inferioară de meserii pentru băieţi în târgul Suliţa judeţul 
Hotin

Ф. 871, 5 од. зб., 1932–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1923 р. як 4-класна школа. Діяла відповідно до закону та положення 
“Про професійне навчання” від 27 липня 1924 р. та рішення міністерства освіти 
від 11 жовтня 1923 р. Учні вивчали румунську, французьку мови, релігію, ариф-
метику, фізику, хімію, географію, фізичне виховання та спеціальні предмети – тес-
лярську, слюсарську та бондарну справу, ковальство. Ліквідована 1940 р. 

Списки учнів із зазначенням успішності та відвідування. Відомості на 
виплату заробітної плати учителям (1934). 
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Чоловіча початкова комерційна школа в м. Новоселиця Хо-
тинського повіту
Şcoala comercială elementară de băieţi în târgul Sulіţa judeţul 
Hotin

Ф. 879, 1 од. зб., 1930 р. Oпис. Рум. мова. 

Заснована 1 жовтня 1927 р. як однокласна школа. Діяла відповідно до закону 
“Про елементарні комерційні школи” від 14 вересня 1909 р. Підпорядковувалась 
ХІV окружному шкільному інспекторату. Викладалися дісциплини: комерційна, 
бухгалтерська справи, математика. Ліквідована 1940 р. 

Відомість на виплату заробітної плати учителям та технічному персо-
налу школи за 1930 р. 

Хотинська чоловіча педагогічна школа, м. Хотин
Şcoala normală de băieţi în Hotin

Ф. 874, 20 од. зб., 1921–1926 рр. Опис. Рум. мова

Засноване наказом Генерального директорату освіти Бессарабії в м. Кишиніві 
від 1 вересня 1921 р. Комісія з прийому вступних іспитів керувалась наказами 
Генерального Директорату освіти та умовами про прийом учнів до педагогічного 
училища від 1909 р. В училищі діяв господарський комітет. Викладалися дісцип-
лини: Закон Божий, румунська та французька мови, арифметика, музика, праця, 
фізичне виховання. Ліквідована 1940 р. 

Обіжники міністерства освіти про встановлення розміру заробітної 
плати учителям та адміністративному персоналу (1921–1922). 

Протоколи засідань педагогічної ради (1921–1923). 
Відомості на виплату заробітної плати учителям та адміністративно-

му персоналу училища. 
Листування з окружною дирекцією в м. Кишиневі про призначення, 

переміщення та надання відпусток учителям. 

Архітектурно-будівельна школа в м. Чернівці
Şcoala de meserii şi conductori-arhitecţi în Cernăuţi

Ф. 941, 3 од. зб., 1933–1934, 1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1873 р. як вища реміснича школа при магістраті м. Чернівці (Hoherе 
Statsgewerbescule) з двома секціями − будівництво та промислова хімія. У 1876 р. 
відкрита секція індустрії, у 1882 р. – комерційна секція з 2-річним навчанням,  
у 1886 р. – теслярська секція та майстерня з 4-річним навчанням. Будівнича сек-
ція готувала майстрів-будівельників. 1922 р. комерційна секція реорганізована у 
вищу комерційну школу. Після 1930 р. школа відкрила автомеханічну секцію, яка 
готувала професійних водіїв та креслярів-проектувальників. Діяла на підставі за-
кону про професійну освіту від 30 серпня 1919 р. та від 15 квітня 1924 р. До 1918 р. 
школа підпорядковувалась міністерству віровизнань та освіти Австро-Угорщини 
та шкільній раді Буковини, з 1918 р. − міністерству освіти Румунії та ХІV окруж-
ному шкільному інспекторату. Ліквідована 1940 р. 
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Посвідчення, видані випускникам автомеханічної секції (1934). До-
повідні записки учителів про їх майновий стан (1938). Відомості на виплату 
заробітної плати учителям (1933–1934). 

Чернівецька спеціальна технічно-індустріальна школа “Тех-
нікум”, м. Чернівці
Şcoala specială tehnico-industrială “Technicum” în Cernăuţi

Ф. 267, 29 од. зб., 1925–1940 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Заснована рішенням міністерства промисловості та торгівлі від 6 червня  
1925 р. на базі архітектурно-будівельного училища, заснованого в 1873 р. Дія-
ла відповідно до австрійських законів стосовно професійної освіти на Буковині, а 
також – за румунського законодавства. Програма школи була затверджена рішен-
ням міністерства освіти від 2 жовтня 1925 р. До школи приймали учнів, що закін-
чили 4 класи ліцею. Школа діяла за зразком технічних шкіл Німеччини. В школі 
діяли 4 відділення: машинне, електротехнічне, промислове, будівельне. Випус-
кала технічних спеціалістів. Викладалися дисципліни: верстатне устаткування, 
електричний струм, двигуни парові та електричні, вимірювальна техніка, гідрав-
лічні двигуни, автомашини, курс експлуатації підприємства, бухгалтерська спра-
ва, стереометрія, тригонометрія, елементи вищої математики, фізика, промисло-
ва технологія, економіка, географія, геометрія. Учні складали іспити з однієї з 
вказаних дисциплін та отримували атестати спеціалістів. Підпорядковувалася  
ХІV окружному шкільному інспекторату. Ліквідована 1940 р. 

Програми та плани занять. Табелі успішності учнів. 

Польська індустріально-комерційна змішана школа в м. Чер-
нівці
Şcoala industrială şi comercială mixtă pentru poloni în Cernăuţi

Ф. 1194, 1 од. зб., 1929–1935 рр. Oпис. Pум. мова. 

Заснована 1925 р. Діяла на підставі законів “Про професійну освіту” від 30 сер-
пня 1919 р. та від 15 квітня 1924 р. Школа була 3-х класною. Учні проходили  
2-річну практику у майстернях та при закінченні отримували свідоцтва майстрів. 
Викладалися дисципліни: бухгалтерська справа, комерційне листування, польсь-
ка та румунська мови, природознавство, гігієна, історія, географія, арифметика, 
геометрія, технологія, промислове креслення та спеціальний курс в залежності 
від обраної професії. Випускала слюсарів, столярів, токарів, зубних техніків, пе-
рукарів, майстрів з чоботарської справи. Школа підпорядковувалась міністерс-
тву праці, кооперації та соціального забезпечення. Ліквідована 1940 р. 

Свідоцтва та корінці свідоцтв про закінчення школи. 

Школа міського господарства в м. Чернівці
Şcoala urbană de gospodărie, Cernăuţi

Ф. 1141, 24 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1904 р. З початку свого існування школа була 4-ох класною, потім 6-ти 
класною. Учні при закінченні отримували спеціальності домашньої економки, 
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кухаря. При школі діяли майстерні, де проходили практичні заняття. Викладали-
ся дисципліни: румунська мова, історія, географія, домоводство, домашня еконо-
міка, ботаніка, зоологія, арифметика, малювання, оздоблення, кухарська справа. 
Ліквідована в 1944 р. 

Журнали обліку успішності учнів, реєстрації доходів та витрат. Осо-
бові справи учителів школи. 

Окружна школа водіїв, м. Чернівці
Şcoala regională de conductori de automobile, Cernăuţi

Ф. 266, 5 од. зб., 1939−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1929 р. Згідно рішень міністерства внутрішніх справ від 24 липня  
1929 р. та міністерства праці, охорони здоров’я та соціального захисту від 11 бе-
резня 1930 р. Підпорядковувалась вищезазначеним міністерствам. Школа готу-
вала водіїв автомобілів, тракторів та мотоциклів. Викладалися дисципліни: еле-
ментарна механіка, технологія металів, загальний курс з управління автомобілів 
та їх ремонту. Ліквідована 1940 р. 

Особові справи учнів школи. 

Школа з підготовки дорожніх десятників, м. Чернівці
Şcoala de supraveghetori de şantiere, Cernăuţi

Ф. 1159, 70 од. зб., 1941–1945 рр. Oпис. Pум. мова. 

Заснована у грудні 1941 р. згідно закону про професійну освіту від 16 квітня 
1936 р. Навчання в школі було 2–ох річним. Викладалися дисципліни: техно-
логія, топоніміка, креслення, цивільне будівництво, механіка, дорожня техніка, 
будівництво мостів. Також проводились практичні заняття в майстернях. Після 
закінчення школи учні отримували професію техніків-будівельників та дорожніх 
десятників. Підпорядковувалася міністерству громадських робіт та комунікацій, 
директорату освіти та віровизнань. Ліквідована 1944 р. 

Обіжники міністерства громадських робіт та комунікацій про умови 
прийому учнів до школи, розподіл годин серед учителів, проведення прак-
тичних занять з учнями, проведення інвентаризації майна школи. Інструкції 
міністерства громадських робіт та комунікацій. Об’яви про правила прийо-
му учнів до школи. 

Листування з дорожніми відділами, повітовими префектурами та Гу-
бернаторством провінції Буковина, інспекторатом допризовної підготовки 
про надання відомостей про військовий облік учнів, моральний стан та 
відправлення їх в армію, підготовку до евакуації в Румунію, проходження 
учнями практики, порядок видачі учням свідоцтв про закінчення школи. 
Справи про проведення протиповітряної охорони, призначення на роботу 
учителів та адміністративно-технічного персоналу. 

Заяви учителів про звільнення від мобілізації в румунську армію. 
Журнали обліку успішності учнів. Особові справи, письмові роботи 

учнів. Списки учнів школи. 
Відомості на виплату заробітної плати учителям. 
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Хотинська середня змішана школа №  1, м. Хотин
Şcoala mixtă secundară №  1 din Hotin

Ф. 873, 4 од. зб., 1921–1924 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1918 р. та діяла відповідно до закону “Про середню освіту” від  
26 травня 1919 р. Підпорядковувалась Кишинівській окружній дирекції освіти. 
Шкільна програма відповідала програмі 4-класної гімназії. У школі виклада-
лися дисципліни: румунська, українська, німецька, французька мови, алгебра, 
геометрія, фізика, релігія, ручна праця, географія, історія, природознавство, фі-
зичне виховання, малювання, музика. У школі вивчали ремесла: чоботарське та 
теслярське ремесло, слюсарну справу. Після закінчення школи учні отримували 
право вступу у 5-й клас ліцею. Ліквідована 1923 р. 

Табелі успішності учнів. Списки учителів. Листування з окружною 
дирекцією освіти у м. Кишиневі про призначення вчителів (1922). 

Початкові школи
Дорохойський повіт:
Початкова змішана державна школа на хуторі Баранка кому-
ни Герца
Scoala primara mixtă de stat în cătunul Baranca comuna Herţa 
Ф. 1150, 1 од. зб., 1942 р. Oпис. Рум. мова

Заснована 1920 р. Діяла відповідно до закону “Про початкову освіту” від 29 лип-
ня 1919 р. Школа була 4–ох класною. З 1923 р. підпорядковувалась директорату 
освіти та віровизнань. Ліквідована 1944 р. 

Відомості про кількість учнів, що харчувалися в шкільній столовій. 

Початкова державна школа на хуторі Бечешть (Підвальне) 
комуни Хряцка 
Şcoala primară de stat în cătunul Beceşti comuna Hreaţca

Ф. 754, 12 од. зб., 1920−1931, 1939−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1919 р. Діяла відповідно до закону “Про початкову освіту” від  
29 липня 1919 р. Спочатку школа була двохкласною, з 1921 р. − трикласною.  
1926 р. − реорганізована в п’ятикласну, потім –  в шестикласну. Підпорядковува- 
лась ХІV окружному шкільному інспекторату. Викладалися дисципліни: Закон 
Божий, румунська мова, історія, географія, природознавство, арифметика, фізич-
не виховання. Ліквідована 1940 р. 

Класні журнали (1921−1940). Табелі успішності учнів (1920, 1929). 

Початкова державна змішана школа с. Буда Маре (Велика 
Буда) комуни Буда 
Şcoala primară mixtă de stat în s. Buda Mare comuna Buda

Ф. 756, 12 од. зб., 1929, 1939, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 
Заснована 1920 р. Діяла відповідно до закону “Про початкову освіту” від  
29 липня 1919 р. 1943 р. школа була реорганізована на семикласну. Викладали-
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ся дисципліни: Закон Божий, румунська мова, арифметика, історія, географія, 
природознавство, читання, фізичне виховання. Підпорядковувалась ХІV окруж-
ному шкільному інспекторату та директорату освіти та віровизнань. Ліквідована  
1944 р. 

Обіжники, рапорти, доповідні записки та листування з Дорохойським 
та Герцаївським повітовими шкільними інспекторатами про організацію уч-
бового процесу, діяльності початкової школи. 

Класні журнали i табелі успішності учнів. 

Початкова державна школа в комуні Горбова 
Şcoala primară de stat în comuna Horbova

Ф. 1147, 1 од. зб., 1941−1942 рр. Oпис. Pум. мова. 

Заснована 1906 р. Діяла відповідно до законів “Про початкову освіту” від 5 груд-
ня 1864 р., 23 травня 1893 р. та від 29 липня 1919 р. Підпорядковувалась ди-
ректорату освіти та віровизнань. Викладалися дисципліни: Закон Божий, румун-
ська мова, арифметика, природознавство, історія, географія, фізичне виховання. 
Ліквідована 1944 р. 

Касовий журнал шкільного комітету початкової школи комуни Горбо-
ва та початкових шкіл с. Банчени та с. Маморниця. 

Початкова державна змішана школа хут. Пуєнь (Буківка) ко-
муни Турятка 
Şcoala primară mixtă de stat în cătunul Pueni comuna Tureatca

Ф. 753, 11 од. зб., 1923−1941 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1919 р. Діяла відповідно до законів та положень “Про початкову осві-
ту” від 5 грудня 1864 р., 23 травня 1893 р. та від 29 липня 1919 р. 1927 р. реор-
ганізована в 6-ти класну, з 1926 р. – на 7-ми класну. З 1923 р. підпорядковувалась 
XIV окружному шкільному інспекторату. Викладалися дисципліни: Закон Бо-
жий, румунська мова, арифметика, читання, історія, географія, природознавство, 
фізичне виховання. Ліквідована 1944 р. 

Табелі та журнали успішності учнів. Списки громадян села віком від 
18 до 50 років, які навчалися грамоті. 

Початкова змішана школа “Еліза та М. Строєску” комуни Ту-
рятка
Şcoala primară mixtă “Eliza si M. Stroescu” în comuna 
Tureatca*

Ф. 748, 52 од. зб., 1893–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Заснована 1865 р. як трьохкласна, реорганізована в семикласну. Діяла відповідно 
до законів про початкову освіту Румунії від 5 грудня 1864 р., 23 травня 1893 р. 
та від 29 липня 1919 р. З 1923 р. підпорядковувалась XIV окружному шкільно-
му інспекторату та директорату освіти та віровизнань. Викладалися дисципліни:  
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Закон Божий, румунська мова, арифметика, читання, історія, географія, приро-
дознавство, фізичне виховання. Ліквідована 1944 р. 

Табелі успішності учнів. 

Початкова змішана державна школа сіл Хряцка та Фундоая 
комуни Буда
Şcoala primară mixtă de stat din satele Hreaţca şi Fundoaia 
comuna Buda

Ф. 750, 8 од. зб., 1910−1917, 1923−1940, 1941−1943 рр. Описи 1−2. 
Рум. мова. 

Заснована 1892 р. як трьохкласна, реорганізована в шестикласну. Діяла відповід-
но до законів “Про початкову освіту” Румунії від 5 грудня 1864 р., 23 травня  
1893 р. та від 29 липня 1919 р. З 1923 р. підпорядковувалась XIV окружному 
шкільному інспекторату та директорату освіти та віровизнань. Викладалися дис-
ципліни: Закон Божий, румунська мова, арифметика, читання, історія, географія, 
природознавство, фізичне виховання. Ліквідована 1944 р. 

Табелі та журнали обліку успішності учнів. 

Радівецький повіт:
Початкова змішана державна школа в комуні Старий Вовчи-
нець 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Volcineţii-Vechi

Ф. 1007, 11 од. зб., 1939–1940, 1941–1944 рр. Oпис. Pум. мова. 

Заснована 1857 р. Як народна школа, реорганізована в семикласну. Діяла від-
повідно до законів про початкову освіту Австрії та була підпорядкована Край-
овій 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 на Буковині, XIV окружному шкільному інспек-
торату та директорату освіти та віровизнань. Викладалися дисципліни: Закон Бо-
жий, румунська мова, арифметика, читання, історія, географія, природознавство, 
фізичне виховання. Ліквідована 1944 р. 

Табелі та журнали обліку успішності учнів. 

Початкова змішана державна школа в комуні Опришень 
(Стерче) 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Oprişeni (Sterce) 

Ф. 846, 4 од. зб., 1930–1940 рр. Oпис. Pум. мова.

Заснована 1886 р. як народна школа, реорганізована в семикласну. Діяла від-
повідно до законів про початкову освіту Австрії та була підпорядкована Край-
овій 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 
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директорату міністерства освіти на Буковині та XIV окружному шкільному інс-
пекторату та директорату освіти та віровизнань. Викладалися дисципліни: Закон 
Божий, румунська мова, арифметика, читання, історія, географія, природознавс-
тво, фізичне виховання. Ліквідована 1944 р. 

Табелі та журнали обліку успішності учнів. 

Початкова змішана державна школа с. Верхні Станівці кому-
ни Нижні-Станівці 
Şcoala primară mixtă de stat în s. Stăneştii de Sus comuna Stăneştii 
de Jos

Ф. 377, 34 од. зб., 1920−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Заснована 1855 р. як однокласна, в 1930 р. реорганізована в семикласну. Діяла 
відповідно до законів про початкову освіту Австрії та була підпорядкована Край-
овій 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 на Буковині, XIV окружному шкільному інспек-
торату та директорату освіти та віровизнань. Викладалися дисципліни: Закон Бо-
жий, румунська мова, арифметика, читання, історія, географія, природознавство, 
фізичне виховання, сільськогосподарська практика. Ліквідована 1944 р. 

Табелі та журнали обліку успішності учнів. 

Початкові змішані державні школи в комуні Стара Тереблеча 
та с. Горбівці 
Şcolile primare mixte de stat în comuna Tereblecea Veche şi satul 
Gărbăuţi 

Ф. 1165, 5 од. зб., 1923–1924, 1931–1932, 1937–1943 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Засновані 1816 р. Діяли згідно законів про початкову освіту Австрії та були під-
порядковані Крайовій шкільній раді Буковини. Після того, як Буковина увійш-
ла до складу Румунії (1918), діяли відповідно до закону “Про початкову освіту” 
від 29 липня 1919 р. та були підпорядковані державному секретаріату у справах 
освіти, Генеральному директорату міністерства освіти на Буковині та XIV ок-
ружному шкільному інспекторату та директорату освіти та віровизнань. Школа в 
комуні Стара Тереблеча була 7-ми класною. Викладалися дисципліни: закон Бо-
жий, румунська мова, арифметика, читання, історія, географія, природознавство, 
фізичне виховання. Ліквідована 1944 р. 

Табелі та журнали обліку успішності учнів. 

Початкова змішана державна школа в комуні Плоска 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Plosca 

Ф. 915, 22 од. зб., 1931–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Заснована 1885 р. як 4-класна народна школа. Реорганізована в семикласну. Дія-
ла згідно законів про початкову освіту Австрії та була підпорядкована Крайовій 
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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 на Буковині, XIV окружному шкільному інспек-
торату та директорату освіти та віровизнань. Викладалися дисципліни: Закон Бо-
жий, румунська мова, арифметика, читання, історія, географія, природознавство, 
фізичне виховання. Ліквідована 1944 р. 

Табелі та журнали обліку успішності учнів. 

Початкова змішана державна школа в комуні Путила 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Putila 

Ф. 341, 15 од. зб., 1927–1940, 1941–1944 рр., Описи 1–2. Рум. мова. 

Заснована 1860 р. як народна школа, реорганізована в семикласну. Діяла згідно 
законів про початкову освіту Австрії та була підпорядкована Крайовій шкіль-
ній 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 дирек-
торату міністерства освіти на Буковині, XIV окружному шкільному інспекторату 
та директорату освіти та віровизнань. Викладалися дисципліни: Закон Божий, 
румунська мова, арифметика, читання, історія, географія, природознавство, фі-
зичне виховання. Ліквідована 1944 р. 

Табелі та журнали обліку успішності учнів. 

Сторожинецький повіт:
Початкова змішана державна школа в комуні Багна
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Bahna 

Ф. 1163, 24 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1892 р. як народна школа, реорганізована в семикласну. Діяла згідно 
законів про початкову освіту Австрії та була підпорядкована Крайовій шкіль-
ній 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 дирек-
торату міністерства освіти на Буковині, XIV окружному шкільному інспекторату 
та директорату освіти та віровизнань. Викладалися дисципліни: закон Божий, 
румунська мова, арифметика, читання, історія, географія, природознавство, фі-
зичне виховання. Ліквідована 1944 р. 

Табелі та журнали обліку успішності учнів. 



323

Початкова змішана державна школа хутора Бережанка кому-
ни Вилавче 
Şcoala primară mixtă de stat în cătunul Berejanca comuna Vilavce 
(Valea-Luncei) 

Ф. 851, 17 од. зб., 1923–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Заснована 1902 р. як народна школа, реорганізована в семикласну. Діяла згідно 
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 підпо-
рядкована державному секретаріату у справах освіти, Генеральному директорату 
міністерства освіти на Буковині та XIV окружному шкільному інспекторату та 
директорату освіти та віровизнань. Викладалися дисципліни: Закон Божий, ру-
мунська мова, арифметика, читання, історія, географія, природознавство, фізич-
не виховання. Ліквідована 1944 р. 

Табелі та журнали обліку успішності учнів. 

Початкова змішана державна школа на хуторі Бережанка ко-
муни Коритне
Şcoala primară mixtă de stat în cătunul Berejanсa comuna Valea-
Luncii

Ф. 1149, 4 од. зб., 1941–1942 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1865 р., реорганізована в семикласну. Діяла відповідно до законів про 
початкову освіту Австрії та була підпорядкована Крайовій шкільній раді Букови-
ни. 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 міністерс-
тва освіти на Буковині, XIV окружному шкільному інспекторату та директорату 
освіти та віровизнань. Викладалися дисципліни: Закон Божий, румунська мова, 
арифметика, читання, історія, географія, природознавство, фізичне виховання. 
Ліквідована 1944 р. 

Табелі та журнали обліку успішності учнів. 

Жіноча початкова школа в комуні Вашківці над Черемошем 
Şcoala primară de fete în comuna Vaşcăuţi pe Ceremuş 

Ф. 853, 9 од. зб., 1933–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Заснована 1859 р. Діяла згідно законів про початкову освіту Австрії та була під-
порядкована 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 ос-
віти, Генеральному директорату міністерства освіти на Буковині, XIV окружно-
му шкільному інспекторату та директорату освіти та віровизнань. Викладалися 
дисципліни: Закон Божий, румунська мова, арифметика, читання, історія, геогра-
фія, природознавство, фізичне виховання. Ліквідована 1944 р. 

Табелі та журнали обліку успішності учнів. 
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Початкова змішана державна школа с. Верхній Кут (Котул де 
Сус) комуни Петричанка
Şcoala primară mixtă de stat s. Cotul de Sus comuna Petriceanca

Ф. 1036, 5 од. зб., 1942−1944 рр. Oпис. Pум. мова. 

Заснована 1902 р., реорганізована в семикласну. Діяла відповідно до законів про 
початкову освіту Австрії та була підпорядкована Крайовій шкільній раді Букови-
ни. 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 міністерс-
тва освіти на Буковині, XIV окружному шкільному інспекторату та директорату 
освіти та віровизнань. Викладалися дисципліни: Закон Божий, румунська мова, 
арифметика, читання, історія, географія, природознавство, фізичне виховання. 
Ліквідована 1944 р. 

Журнали обліку успішності учнів. 

Початкова державна школа в комуні Верхні Петрічені 
Şcoala primară de stat în comuna Petriceni, cotul de Sus 

Ф. 872, 32 од. зб., 1922–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1902 р. як 4-класна народна школа, реорганізована в семикласну. Діяла 
відповідно до законів про початкову освіту Австрії та була підпорядкована Край-
овій 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 на Буковині та XIV окружному шкільному інс-
пекторату. Викладалися дисципліни: Закон Божий, румунська мова, арифметика, 
читання, історія, географія, природознавство, фізичне виховання. Ліквідована 
1944 р. 

Табелі та журнали обліку успішності учнів. 

Початкова змішана державна школа в комуні Чернетешть 
(нині Чорногузи) 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Сernăteşti (Ciornohuzi) 

Ф. 1151, 4 од. зб., 1943–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1874 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 на Буковині,  
XIV окружному шкільному інспекторату, директорату освіти та віровизнань. 
Викладалися дисципліни: Закон Божий, румунська мова, арифметика, читання, 
історія, географія, природознавство, фізичне виховання. Ліквідована 1944 р. 

Журнали обліку успішності учнів 1–4 класу. 
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Початкова змішана державна школа в комуні Черешенька 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Cireşel 

Ф. 875, 1 од. зб., 1937–1940 рр. Oпис. Рум. мова. 

Заснована 1895 р. як 4-класна народна школа. Реорганізована в семикласну. Діяла 
відповідно до законів про початкову освіту Австрії та була підпорядкована Край-
овій 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 на Буковині та XIV окружному шкільному інс-
пекторату. Викладалися дисципліни: Закон Божий, румунська мова, арифметика, 
читання, історія, географія, природознавство, фізичне виховання. Ліквідована 
1940 р. 

Табелі успішності учнів. 

Початкова змішана державна школа в комуні Чудей 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Ciudei-Centru 

Ф. 1120, 8 од. зб., 1929−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Заснована 1875 р. Школа була 7-класною. Діяла відповідно до законів про по-
чаткову 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 де-
ржавному секретаріату у справах освіти, Генеральному директорату міністерс-
тва освіти на Буковині, XIV окружному шкільному інспекторату та директорату 
освіти та віровизнань. Викладалися дисципліни: Закон Божий, румунська мова, 
арифметика, читання, історія, географія, природознавство, фізичне виховання. 
Ліквідована 1944 р. 

Обіжники та інструкції ХІV окружного шкільного інспекторату, Сто-
рожинецького шкільного інспекторату, Директорату освіти та віровизнань 
про організацію учбового та фахового процесу протиповітряного захисту, 
проведення перевірки роботи учителів та шкільних їдалень. Табелі та жур-
нали обліку успішності учнів. 

Початкова державна змішана школа в с. Фундоая комуни 
Верхні-Петрівці над Серетом 
Şcoala primară mixtă de stat în satul Fundoaia comuna Pătrăuţi 
de Sus pe Siret 

Ф. 265, 81 од. зб., 1919–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–5. Рум. мова. 

Заснована 1911 р. як двохкласна народна школа, пізніше реорганізована в семи-
класну. Діяла відповідно до законів про початкову освіту Австрії та була підпо-
рядкована Крайовій шкільній раді Буковини. Після входження Буковини до складу 
Румунії (1918) діяла відповідно до закону “Про початкову освіту” від 29.07.1919 р. 
та була підпорядкована державному секретаріату у справах освіти, Генерально-
му директорату міністерства освіти на Буковини, XIV окружному шкільному 
інспекторату та директорату освіти та віровизнань. Викладали: Закон Божий,  
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румунську мову, математику, історію, географію, природознавство, працю, співи, 
малювання, гігієну. Ліквідована 1944 р. 

Обіжники та інструкції ХІV окружного шкільного інспекторату Буко-
вини про порядок проведення виховної роботи з учнями, створення шкіль-
них гуртків, дитячих садків, надання матеріальної допомоги бідним учням 
(1942-1943). 

Акти інспекційних перевірок діяльності початкових шкіл Сторожи-
нецького повіту (1942). 

Класні журнали, журнали та табелі обліку успішності учнів. 
Заяви жителів комуни Верхні-Петрівці про видачу свідоцтв про закін-

чення школи (1942–1943). 
Листування з примарією комуни Верхні Петрівці про проведення пе-

репису дітей шкільного та дошкільного віку (1939–1944). 

Хотинський повіт:
Початкова державна змішана школа в с. Антонешть комуни 
Каплівка Şcoala primară mixtă de stat în satul Antoneşti comuna 
Capu-Luncii

Ф. 1033, 3 од. зб., 1943−1944 рр. Oпис. Рум. мова. 

Заснована 1895 р. міністерством народної освіти Росії згідно до положення “Про 
введення загального навчання в Бессарабії” від 1874 р. Після того, як Бессарабія 
увійшла до складу Румунії (1918), діяла відповідно до закону “Про початкову 
освіту” від 29 липня 1919 р. та була підпорядкована Генеральному директорату 
освіти Бессарабії в м. Кишиневі, з 1923 р. − ХІV окружному шкільному інспек-
торату та директорату освіти та віровизнань. Школа була чотирикласною. Викла-
далися дисципліни: Закон Божий, математика, румунська мова, анатомія, гігіє-
на, праця, фізичне виховання, природознавство, малювання, історія, географія. 
Ліквідована 1944 р. 

Класні журнали і табелі успішності учнів. 

Початкова державна змішана школа в комуні Білоусовка 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Belousovca

Ф. 263, 28 од. зб., 1919−1942 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Заснована 1884 р. міністерством народної освіти Росії згідно положення “Про 
введення загального навчання в Бессарабії” від 1874 р. Після того, як Бессарабія 
увійшла до складу Румунії (1918), діяла відповідно до закону “Про початкову 
освіту” від 29 липня 1919 р. та була підпорядкована Генеральному директорату 
освіти Бессарабії в м. Кишиневі, з 1923 р. − ХІV окружному шкільному інспек-
торату та директорату освіти та віровизнань. Школа була чотирикласною. Викла-
далися дисципліни: Закон Божий, математика, румунська мова, анатомія, гігієна, 
праця, фізичне виховання, природознавство, малювання, історія, географія, сіль-
ськогосподарська практика. Ліквідована 1944 р. 

Класні журнали і табелі успішності учнів. 
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Початкова змішана державна школа с. Дарабани комуни Кап-
лівка 
Şcoala primară mixtă de stat în satul Darabani comuna Capu-
Luncii

Ф. 1166, 4 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1895 р. міністерством народної освіти Росії згідно положення “Про 
введення загального навчання в Бессарабії” від 1874 р. Після того, як Бессарабія 
увійшла до складу Румунії (1918), діяла відповідно до закону “Про початкову 
освіту” від 29 липня 1919 р. та була підпорядкована Генеральному директорату 
освіти Бессарабії в м. Кишиневі, з 1923 р. − ХІV окружному шкільному інспек-
торату та директорату освіти та віровизнань. Школа була чотирикласною. Викла-
далися дисципліни: Закон Божий, математика, румунська мова, анатомія, гігієна, 
праця, фізичне виховання, природознавство, малювання, історія, географія, сіль-
ськогосподарська практика. Ліквідована 1944 р. 

Класні журнали і табелі обліку успішності учнів. 

Початкова змішана державна школа в комуні Долиняни
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Dolineni 

Ф. 1161, 14 од. зб., 1920–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1903 р. міністерством народної освіти Росії згідно положення “Про 
введення загального навчання в Бессарабії” від 1874 р. Школа була 4-х класною. 
Після того, як Бессарабія увійшла до складу Румунії (1918), діяла відповідно до 
закону “Про початкову освіту” від 29 липня 1919 р. та була підпорядкована Гене-
ральному директорату освіти Бессарабії в м. Кишиневі, з 1923 р. − ХІV окруж-
ному шкільному інспекторату та директорату освіти та віровизнань. Школа була 
чотирикласною. Викладалися дисципліни: Закон Божий, математика, румунська 
мова, анатомія, гігієна, праця, фізичне виховання, природознавство, малювання, 
історія, географія, сільськогосподарська практика. Ліквідована 1944 р. 

Обіжники та повідомлення директорату освіти та віровизнань, Хо-
тинського повітового шкільного інспекторату та префектури Хотинського 
повіту про порядок організації учбового процесу в школі, забезпечення уч-
нів вбранням (1944). Акти інспекційних перевірок діяльності школи (1920-
1943). 

Класні журнали 1–4 класів (1941–1944 ). 
Звіт про діяльність школи за січень 1944 р. 

Початкова змішана державна школа в комуні Каплівка
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Сapu-Luncii 

Ф. 1162, 7од. зб., 1943–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1920 р. як п’ятикласна школа. Реорганізована у семикласну. Діяла від-
повідно до закону “Про початкову освіту” від 29 липня 1919 р. та була підпоряд-
кована Генеральному директорату освіти Бессарабії в м. Кишиневі, з 1923 р. − 
ХІV окружному шкільному інспекторату та директорату освіти та віровизнань. 
Викладалися дисципліни: Закон Божий, математика, румунська мова, анатомія, 
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гігієна, праця, фізичне виховання, природознавство, малювання, історія, геогра-
фія, сільськогосподарська практика. Ліквідована 1944 р. 

Обіжники XIV окружного шкільного інспекторату про порядок ор-
ганізації учбового процесу. 

Класні журнали 1–5 класів. Журнали розкладу занять 1–5 класів. 

Початкова змішана державна школа комуни Мендиківці
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Mendicăuţi

Ф. 1080, 1 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1910 р. міністерством народної освіти Росії відповідно до положення 
“Про введення загального навчання в Бессарабії” від 1874 р. Після того, як Бес-
сарабія увійшла до складу Румунії (1918), діяла відповідно до закону “Про по-
чаткову освіту” від 29 липня 1919 р. та була підпорядкована Генеральному дирек-
торату освіти Бессарабії в м. Кишиневі, з 1923 р. − ХІV окружному шкільному 
інспекторату та директорату освіти та віровизнань. Школа була чотирикласною. 
Викладалися дисципліни: Закон Божий, математика, румунська мова, анатомія, 
гігієна, праця, фізичне виховання, природознавство, малювання, історія, геогра-
фія, сільськогосподарська практика. Ліквідована 1944 р. 

Відомості про успішність та відвідування учнів. 

Початкова змішана школа в с. Тирнова 
Şcoala primară mixtă în s. Târnova

Ф. 396, 23 од. зб., 1919−1939 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Заснована 1903 р. згідно положення Російської імперії “Про введення загального 
навчання в Бессарабії” від 1874 р. З початку існування була чотирикласною, з 
1927 р. − п’ятикласною . З 1923 р. підпорядковувалась ХІV окружному шкільно-
му інспекторату. Викладалися дисципліни: Закон Божий, математика, румунська 
мова, анатомія, гігієна, праця, фізичне виховання, природознавство, малювання, 
історія, географія, сільськогосподарська практика. Ліквідована 1944 р. 

Табелі успішності учнів. Журнали обліку відвідувань учнями школи 
та журнали обліку вивченого матеріалу. 

Чернівецький повіт:
Початкова змішана державна школа в комуні Бабин 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Babin 

Ф. 395, 1 од. зб., 1939–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1904 р. як народна школа, реорганізована в семикласну. Діяла від-
повідно до законів про початкову освіту Австро-Угорщини та була підпорядкова-
на 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, Гене-
ральному директорату міністерства освіти на Буковині та XIV окружному шкіль-
ному інспекторату. Викладалися дисципліни: Закон Божий, румунська мова, 
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арифметика, читання, історія, географія, природознавство, фізичне виховання. 
Ліквідована 1940 р. 

Класний журнал. 

Початкова змішана державна школа в комуні Василів 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Vasilău 

Ф. 261, 8 од. зб., 1936–1939 рр. Oпис. Рум. мова. 

Заснована 1865 р. як народна школа, реорганізована в семикласну. Діяла від-
повідно до законів про початкову освіту Австрії та була підпорядкована Край-
овій 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 на Буковині та XIV окружному шкільному інс-
пекторату. Викладалися дисципліни: Закон Божий, румунська мова, арифметика, 
читання, історія, географія, природознавство, фізичне виховання. Ліквідована 
1944 р. 

Журнали відвідувань та табелі успішності учнів. 

Початкова змішана державна школа на хуторі Давидівці ко-
муни Кліводин 
Şcoala primară mixtă de stat în Davidеşti comuna Clivodin 

Ф. 1148, 2 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1865 р. Реорганізована в семикласну. Діяла відповідно до законів про 
початкову освіту Австрії та була підпорядкована Крайовій шкільній раді Букови-
ни. 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 міністерс-
тва освіти на Буковині, XIV окружному шкільному інспекторату та директорату 
освіти та віровизнань. Викладалися дисципліни: Закон Божий, румунська мова, 
арифметика, читання, історія, географія, природознавство, фізичне виховання. 
Ліквідована 1944 р. 

Журнали обліку успішності та відвідування учнів. Розклад занять. 

Початкова змішана державна школа в комуні Малий Ку-
чурів
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Cuciur Mic

Ф. 1096, 1 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1884 р. Реорганізована в восьмикласну. Діяла відповідно до законів 
про початкову освіту Австро-Угорщини та була підпорядкована Крайовій шкіль-
ній 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 дирек-
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торату міністерства освіти на Буковині та XIV окружному шкільному інспекто-
рату та директорату освіти та віровизнань. Викладалися дисципліни: Закон Бо-
жий, румунська мова, арифметика, читання, історія, географія, природознавство, 
фізичне виховання. Ліквідована 1944 р. 

Журнали обліку успішності учнів IV класу. 

Початкова змішана державна школа комуни Цурень 
Şcoala primară mixtă de stat în comuna Ţureni

Ф. 751, 26 од. зб., 1921−1939, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Заснована 1889 р. як двохкласна. 1927 р. реорганізована в семикласну. Діяла 
відповідно до законів про початкову освіту Австро-Угорщини та була підпоряд-
кована 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 ос-
віти, Генеральному директорату міністерства освіти на Буковині, XIV окружно-
му шкільному інспекторату та директорату освіти та віровизнань. Викладалися 
дисципліни: Закон Божий, румунська мова, арифметика, читання, історія, геогра-
фія, природознавство, фізичне виховання. Ліквідована 1944 р. 

Обіжники та інструкції ХІV окружного шкільного інспекторату про 
порядок проведення учбових занять і виховання учнів (1941−1942). Класні 
журнали і табелі успішності учнів. 

Списки дітей шкільного віку (1938). 

Початкова змішана державна школа в комуні Нові Мамаївці 
Şcoala primară mixtă de stat din comuna Mămăieştii Noi

Ф. 752, 35 од. зб., 1920−1938, 1941−1943 рр. Описи 1−2. Рум., укр. мови. 

Заснована 1864 р. Школа була семикласною. Діяла відповідно до законів про 
початкову освіту Австро-Угорщини 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 під-
порядкована державному секретаріату у справах освіти, Генеральному директо-
рату міністерства освіти на Буковині, XIV окружному шкільному інспекторату 
та директорату освіти та віровизнань. Викладалися дисципліни: Закон Божий, 
румунська мова, арифметика, читання, історія, географія, природознавство, фі-
зичне виховання. Ліквідована 1944 р. 

Класні журнали і табелі успішності учнів. 
Списки перепису учнів (1936). 

Початкова змішана державна школа на хуторі Нижній Кут 
комуни Остриця 
Şcoala primară mixtă de stat din cătunul Cotul de Jos comuna 
Ostriţa

Ф. 755, 6 од. зб., 1930−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1912 р. Діяла відповідно до законів про початкову освіту Австро-
Угорщини та була підпорядкована Крайовій шкільній раді Буковини. Після того,  
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як Буковина увійшла до складу Румунії (1918), діяла відповідно до закону “Про 
початкову освіту” від 29 липня 1919 р. та була підпорядкована державному сек-
ретаріату у справах освіти, Генеральному директорату міністерства освіти на 
Буковині та XIV окружному шкільному інспекторату. Викладалися дисципліни: 
Закон Божий, румунська мова, арифметика, читання, історія, географія, приро-
дознавство, фізичне виховання. Ліквідована 1940 р. 

Класні журнали, табелі успішності учнів, книги реєстрації дітей 
шкільного віку. 

Початкова державна школа комуни Плаюл Козмінулуй (нині 
Молодія) 
Şcoala primară de stat din comuna Plaiul Cosminului

Ф. 1186, 2 од. зб., 1937−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1892 р. Діяла відповідно до законів про початкову освіту Австро-Угор-
щини 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 сек-
ретаріату у справах освіти, Генеральному директорату міністерства освіти на 
Буковині та XIV окружному шкільному інспекторату. Викладалися дисципліни: 
Закон Божий, румунська мова, арифметика, читання, історія, географія, приро-
дознавство, фізичне виховання. Ліквідована 1940 р. 

Класні журнали і табелі успішності учнів. 

Початкова жіноча державна школа № 8 “Софія Штефанович” 
по вул. Дж. Мірческу в м. Чернівці
Şcoala primară de fete № 8 “Sofia Ştefanovici” din Cernăuţi str. 
General Mircescu

Ф. 256, 20 од. зб., 1934−1940, 1941−1942 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 

Заснована 1872 р. як шестикласна. Реорганізована в семикласну. Діяла відповідно 
до законів про початкову освіту Австро-Угорщини та була підпорядкована Край-
овій 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 на Буковині, XIV окружному шкільному інспек-
торату директорату освіти та віровизнань. Навчання проводилося німецькою та 
румунською мовами При школі діяли 2 підготовчі дошкільні групи, 2 майстерні. 
Викладалися дисципліни: Закон Божий, німецька, румунська мова, математика, 
історія, анатомія, природознавство, право, музика, рукоділля, фізичне виховання. 
Ліквідована 1944 р. 

Журнали і табелі обліку успішності та відвідувань учнів та дітей до-
шкільних підготовчих груп. 
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Початкова жіноча школа № 18 “Єлена Попович Логотеті” по 
вул. Єпіскопa Хереску в м. Чернівці
Şcoala primară de fete №  18 “Elena Popovici Logoteti” din 
Cernăuţi str. Episcop Herescu

Ф. 260, 33 од. зб., 1923−1940 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Заснована 1923 р. як шестикласна, з 1926 р. реорганізована в семикласну. Діяла 
відповідно до закону “Про початкову освіту” від 29 липня 1919 р. та була під-
порядкована XIV окружному шкільному інспекторату. Викладалися дисципліни: 
закон Божий, румунська мова, читання, історія, математика, географія, природоз-
навство, гігієна, малювання, фізичне виховання. Ліквідована 1940 р. 

Протоколи засідань педагогічної ради (1924−1926), шкільних зборів 
(1931−1936). 

Класні журнали та табелі успішності учнів. 
Списки учителів. Відомості на виплату заробітної плати учителям 

(1938−1939). 

П’ятикласна чоловіча школа в м. Чернівці по вул. Штефан 
чел Маре
Şcoala primară de băeţi de 5 clase din Cernăuţi str. Ştefan cel 
Mare

Ф. 251, 10 од. зб., 1919–1923 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Відкрита 1 жовтня 1870 р. як шестикласна чоловіча школа з німецькою та ру-
мунською мовами викладання. Діяла відповідно до законів про початкову осві-
ту Австро-Угорщини 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 де-
ржавному секретаріату у справах освіти, Генеральному директорату міністерства 
освіти на Буковині та XIV окружному шкільному інспекторату. Мала єврейське 
відділення. Ліквідована 1944 р. 

Класні журнали. 

Початкова шестикласна жіноча школа по вул. Дж. Мірческу 
в м. Чернівці
Şcoala primară de fete de 6 clase din Cernăuţi str. General 
Mircescu

Ф. 252, 3 од. зб., 1928−1933 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Заснована 1872 р. При школі діяв дитячий садок. Діяла відповідно до законів про 
початкову освіту Австро-Угорщини 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 підпо-
рядкована державному секретаріату у справах освіти, Генеральному директора-
ту міністерства освіти на Буковині та XIV окружному шкільному інспекторату. 
Викладалися дисципліни: Закон Божий, арифметика, географія, німецька та ру-
мунська мови, історія, природознавство, каліграфія. Ліквідована 1940 р. 
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Журнали успішності учнів 3 класу (1922). Журнали відвідувань дітьми 
дитячого садка при школі (1932−1935). 

Державна початкова жіноча школа № 4 в м. Чернівці
Şcoala primară de fete din Cernăuţi

Ф. 247, 25 од. зб., 1932−1935 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1866 р. При школі був організований дитячий садок. Діяла відповідно 
до законів про початкову освіту Австро-Угорщини та була підпорядкована Край-
овій 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, Генерально-
му директорату міністерства освіти на Буковині та XIV окружному шкільному 
інспекторату. Викладалися дисципліни: Закон Божий, арифметика, географія, 
німецька та румунська мови, історія, природознавство, каліграфія. Ліквідована 
1940 р. 

Класні журнали, журнали обліку успішності учнів та відвідувань 
дітьми дитячого садка. 

П’ятикласна чоловіча школа по вул. Трансільванії в м. Чер-
нівці. 
Sedis-klassige knabem Volksschul in der Siebenbürgesstrasse in 
Czernowitz. 
Şcoala primară de cinci clase din Cernăuţi str. Transilvaniei. 
Ф. 696, 4 од. зб., 1918–1919 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Відкрита 1 жовтня 1870 р. як чоловіча школа з німецькою та румунською мовами 
викладання. Діяла відповідно до законів про початкову освіту Австро-Угорщини 
та була підпорядкована Крайовій шкільній раді Буковини. Після того, як Букови-
на 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 та Генеральному директорату міністерства освіти на Буковині. 
Ліквідована 1944 р. 

Журнали обліку успішності. 

Початкова змішана державна школа №  6 “Олександр Кан-
темір” в передмісті м. Чернівці – Клокічці
Şcoala primară mixtă de stat № 6 “Alexandru Cantemir” din 
Cernăuţi, suburbia Clocucica 

Ф. 852, 2 од. зб., 1939–1940 рр. Oпис. Pум. мова. 

Заснована 1872 р. Діяла відповідно до законів про початкову освіту Австро-Угор-
щини 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 сек-
ретаріату у справах освіти, Генеральному директорату міністерства освіти на 
Буковині та XIV окружному шкільному інспекторату. Школа була семикласною. 
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Викладалися дисципліни: Закон Божий, румунська мова, історія, географія, при-
родознавство, фізика, хімія, математика, праця, малювання. Ліквідована 1940 р. 

Журнали обліку успішності учнів. 

Початкова змішана державна школа в передмісті Чернівців 
Гореча–Монастир Чернівецького повіту
Şcoala primară mixtă de stat în Mănăstirea Horecei judeţul 
Cernăuţi

Ф. 1185, 2 од. зб., 1923, 1927 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1872 р. Діяла відповідно до законів про початкову освіту Австро-Угор-
щини 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 сек-
ретаріату у справах освіти, Генеральному директорату міністерства освіти на 
Буковині та XIV окружному шкільному інспекторату. Школа була семикласною. 
Викладалися дисципліни: Закон Божий, румунська мова, історія, географія, при-
родознавство, фізика, хімія, математика, праця, малювання. Ліквідована 1940 р. 

Списки учнів. Особистий листок вчителя Сіміоновича Теодора 
(1923). 

Початкова жіноча державна школа по вул. Хереску в м. Чер-
нівці
Şcoala primară de stat de fete din Cernăuţi str. Herescu 

Ф. 1197, 7од. зб., 1923 – 1926 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1923 р. як семикласна школа. Діяла відповідно до закону ”Про почат-
кову освіту” від 29 липня 1919 р. та була підпорядкована XIV окружному шкіль-
ному інспекторату. Викладалися дисципліни: Закон Божий, румунська мова, 
читання, арифметика, геометрія, історія, географія, природознавство, праця, ма-
лювання, співи. Ліквідована 1940 р. 

Журнали обліку успішності учнів. 

Дитячий садок при початковій школі “Олтя Доамна” по вул. 
Штефана Великого в м. Чернівці
Grădina de copii pe lângă şcoala primară de fete “Oltea Doamna” 
din Cernăuţi str. Ştefan cel Mare 

Ф. 269, 5 од. зб., 1927−1931 рр., Опис. Рум. мова. 

Заснований 1927 р. згідно рішення ХІV окружного шкільного інспекторату “Про 
відкриття в містах та комунах дитячих садків”. Являв собою підготовчий клас 
для вступу дітей в початкову школу. Вчителі проходили спеціальну підготовку на 
курсах та отримували право працювати вчителями-вихователями дитячих садків. 
Підпорядковувався ХІV окружному шкільному інспекторату. Ліквідований 1940 р. 

Журнали відвідування дітьми садку. 
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13. Установи охорони здоров’я, ветеринарії, праці та со-
ціального забезпечення. 

Генеральний санітарний інспекторат Буковини, м. Чернівці
Inspectoratul general sanitar al Bucovinei, Cernăuţi

Ф. 286, 1885од. зб., 1919–1941рр. Опис. Рум. мова. 

Створений 12 листопада 1918 р. згідно закону Румунської Національної Ради 
Буковини від 19 грудня 1918 р. Підпорядковувався міністерству праці, охорони 
здоров’я та соціального забезпечення. 
Здійснював контроль і нагляд за дотриманням законів з санітарних питань, діяль-
ністю повітових санітарних відділів, лікувальних установ, аптек, приватною лі-
кувальною практикою. 
Ліквідований 1940 р. у зв’язку із тим, що Північна Буковина увійшла до складу 
УРСР. Відновив свою діяльність у м. Чернівці 1942 р. під час тимчасової окупа-
ції Буковини та остаточно ліквідований 1944 р. після звільнення Північної Буко-
вини від окупантів. 

Постанови міністерства праці, охорони здоров’я та соціального забез-
печення про строки навчання в акушерській школі, порядок безкоштовного 
харчування медпрацівників. 

Обіжники міністерства праці, охорони здоров’я та соціального забез-
печення про закріплення комун за санітарними дільницями, боротьбу з ал-
коголізмом, складання звітів про народжуваність і смертність населення за 
1920–1927 рр., контроль за якістю продуктів харчування та спиртних напоїв, 
призначення на роботу та виплату пенсій медичному персоналу, порядок 
видачі дозволів на відкриття промислових підприємств, порядок одержання 
державних позик, щеплення проти дифтерії, обстеження осіб демобілізова-
них з армії. 

Протоколи засідань Чернівецької повітової ради гігієни, засідань Чер-
нівецької міської ради гігієни про обстеження спиртових заводів на тери-
торії Буковини, проведення лабораторних аналізів продуктів харчування, 
створення повітових санітарних рад гігієни та обстеження торгових і про-
мислових підприємств, санітарне обстеження учбових закладів, прийом ек-
заменів у випускниць Чернівецької акушерської школи, роботу дільничних 
лікарів, стан епідеміологічних захворювань у комунах, повітах, захворю-
вань на дизентерію, санітарне обстеження населення комун Чернівецького 
повіту. 

Статистичні звіти про роботу санітарних дільниць, лікарень, лікарів, 
акушерів-гінекологів, судової медичної експертизи, результати аналізів 
якості продуктів харчування у м. Чернівцях, захворювання тифом, подаг-
рою, смертність населення від хвороб, кількість глухонімих, щеплення про-
ти віспи у повітах Буковини, міграцію населення у містах Буковини, смерт-
ність дітей. Статистичні таблиці вакцинації і ревакцинації населення. 

Листування з міністерствами: праці, охорони здоров’я та соціально-
го забезпечення, оборони про створення та функцію міських і повітових 
рад гігієни та санітарії (1927), діяльність благодійного товариства “Антон 
Задурович”, соціальне забезпечення людей похилого віку та невиліковних 
хворих, забезпечення інвентарем центральної лікарні м. Чернівців, виділен-
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ня коштів для боротьби з епідеміологічними захворюваннями, санітарне 
обстеження іноземців на митницях, порядок застосування та використання 
наркотичних препаратів, створення протиповітряної оборони лікарень, від-
криття нових аптек, виділення коштів на утримання лікарень, про боротьбу 
з малярією у повітах Буковини (1933), витрату коштів на харчування хворих 
військовослужбовців у госпіталях, військову перепідготовку медичних пра-
цівників. 

Чернівецький окружний зоотехнічний санітарно-ветеринар-
ний інспекторат
Inspectoratul regional zootehnic, sanitar şi veterinar, Cernăuţi

Ф. 287, 3774 од. зб., 1918–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений 12 листопада 1918 р. згідно закону Румунської Національної Ради 
Буковини від 19 грудня 1918 р., як секретаріат землеробства. 1921 р. секретаріат 
землеробства був ліквідований, а його функції були передані окружній зоотех-
нічній санітарно-ветеринарній дирекції. 1924 р. дирекція була перейменована 
у інспекторат. До його функцій входило: розведення худоби, виведення нових 
порід, експорт і імпорт худоби, птахів, м’ясопродуктів, транспортування худоби 
і м’яса, контроль і нагляд за станом здоров’я худоби, боротьба з епізоотіями, 
перепис худоби. 
Інспекторат припинив свою діяльність 1940 р. у зв’язку з входженням Північної 
Буковини до складу УРСР. 1941 р. під час тимчасової окупації Буковини інспек-
торат відновив свою діяльність і остаточно припинив її 1944 р., після звільнення 
Північної Буковини від окупантів. 

Постанови міністерства землеробства та державного майна про фун-
кцію і компетенцію ветеринарних інспекторів (1923), відміну заборони на 
торгівлю худобою, накладання штрафів за порушення санітарних правил, за 
утримання собак без реєстрації. 

Накази міністерства землеробства та державного майна, міністра-деле-
гата Буковини, Палати землеробства про призначення ветеринарних інспек-
торів, порядок експорту худоби за кордон, використання пасовиськ, виро-
щування племінної худоби. 

Інформаційні бюлетені міністерства землеробства та державного 
майна про державні та міжнародні ціни на худобу та сільськогосподарські 
продукти (1922). 

Протоколи засідань спеціальної комісії про розподіл серед населення 
племінних коней. 

Звіти про діяльність інспекторату (1928–1939). 
Акти повітових та дільничних ветеринарних лікарів про результати 

обстеження худоби в Чернівецькому повіті, випадки епізоотій, обстеження 
експортної худоби. 

Статистичні відомості про епізоотії, кількість проданої худоби, екс-
порт м’яса, ковбасних виробів, домашньої птиці. 

Листування з міністерством землеробства і державного майна, 
примарією м. Чернівців про забезпечення міського населення м’ясом і 
м’ясопродуктами, вирощування племінної худоби, перевірку санітарного 
стану молочних ферм, продаж коней для потреб румунської армії, призна-
чення ветеринарних лікарів. 
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Чернівецький повітовий зоотехнічний санітарно-ветеринар-
ний відділ, м. Чернівці
Serviciul zootehnic şi sanitar-veterinar al judeţului Cernăuţi

Ф. 1090, 35 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснований 1919 р. Відновив діяльність 1 жовтня 1941 р. у відповідності з де-
кретом-законом від 4 вересня 1941 р. та був підпорядкований зоотехнічному 
санітарно-ветеринарному інспекторату. Контролював діяльність ветеринарних 
лікарів, санітарно-ветеринарний стан дільниць. Ліквідований 1944 р. 

Обіжники зоотехнічного санітарно-ветеринарного інспекторату про 
порядок розведення племінної худоби. 

Протоколи інспекційних перевірок санітарного стану худоби. 
Відомості про наявність у мешканців комун худоби за категоріями. 
Звіти про діяльність ветеринарної дільниці у комуні Лужани. 

Десятий Окружний інспекторат праці та соціального забезпе-
чення в м. Чернівці
Regiunea a X-a a inspectoratului muncii şi ocrotirilor sociale din 
Cernăuţi

Ф. 285, 105 од. зб., 1919–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений 30 липня 1921 р. Підпорядковувався міністерству праці та соціально-
го забезпечення. Здійснював нагляд та контроль за діяльністю товариств, виді-
ленням коштів на утримання шкіл, наданням матеріальної допомоги учням з 
незаможних сімей, студентам, інвалідам та безробітним громадянам. 1938 р. пе-
рейменований у Генеральний інспекторат праці. Ліквідований 1940 р. у зв’язку з 
входженням Північної Буковини до складу УРСР. 

Закон про порядок ведення боротьби з бродяжництвом і жебрацтвом 
(1921). Статути культурно-освітніх і благодійних товариств (1921–1925). 
Проект положення про створення школи і спілки глухонімих дітей, створен-
ня фонду стипендій для студентів університету. 

Справи про реєстрацію благодійних фондів, видачу дозволів на від-
криття притулків для сиріт, збирання пожертв. 

Фінансові звіти благодійних товариств (1918–1935). 
Листування з міністерством праці та соціального забезпечення, при-

маріями та префектурами повітів, дирекцією поліції, Генеральним Директо-
ратом внутрішніх справ, дирекцією окружного банку про виділення коштів 
на утримання сиріт, допомогу інвалідам війни, збирання пожертв, нагляд за 
діяльністю благодійних товариств та установ. 

Чернівецька окружна палата праці
Camera de muncă, Cernăuţi

Ф. 280, 19098 од. зб., 1921–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–10. Рум., нім. 
мови. 

Створена відповідно до закону від 10 жовтня 1932 р. Палата інформувала ор-
гани влади про становище робочих, приватних службовців і ремісників, рег-
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ламентувала трудові відносини та умови праці, вирішувала питання найманої 
праці, дотримання трудового законодавства, реєструвала трудові угоди, здійс-
нювала нагляд за діяльністю ремісничих кооперацій, присвоювала кваліфікацію 
ремісникам, видавала посвідчення, трудові книжки. Припинила своє існування  
1940 р. коли північна частина Буковини увійшла до складу УРСР. Під час окупа-
ції відновила свою діяльність і остаточно припинила її у березні 1944 р., після 
звільнення краю. 

Рішення, директивні вказівки міністерства праці, охорони здоров’я 
та соціального забезпечення, Інспекторату праці м. Чернівців про робочий 
режим, проведення виборів до Палати праці та видачу дозволів ремісникам 
на роботу за професіями, внутрішній розпорядок роботи страхових органі-
зацій і транспортних товариств. 

Рішення ради палати про затвердження ії функцій (1938). 
Обіжники міністерства праці про порядок розгляду трудових конфлік-

тів, збір податків, видачу дозволів на відкриття промислових підприємств, 
надання матеріальної допомоги безробітним, проведення виборів в Палату 
праці, призначення екзаменаційної комісії для прийняття кваліфікаційних 
екзаменів, порядок складання трудових угод та їх розірвання. 

Протоколи засідань Палати праці та ії тимчасової комісії. 
Проект закону про створення Палати праці, проект рішення конвен-

ції та рекомендації міжнародної конференції з питань праці при Лізі Націй 
(1934). Проект резолюції конференції представників Палати праці, яка від-
булась у м. Бухаресті (1934). 

Акти інспекційних перевірок, кваліфікаційних екзаменів ремісників 
та встановлення розміру заробітної плати на лісорозробках. 

Листування з міністерством праці, Генеральною дирекцією праці, Па-
латою торгівлі та промисловості, префектурами про створення Палати пра-
ці у м. Чернівцях, складання списків виборців на вибори до Палати праці, 
накладання штрафу на власників промислових підприємств за порушення 
трудового режиму, страхування працівників, прийняття кваліфікаційних ек-
заменів у ремісників, асигнування коштів на утримання повітових відділів 
Палати праці. 

Виправдні документи про витрату коштів на господарські потреби, 
поштові, телеграфні послуги, виплату заробітної плати. 

Каса соціального страхування, м. Чернівці
Casa asigurărilor sociale, Cernăuţi

Ф. 282, 6215 од. зб., 1918–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–10. Рум. мова. 

Створена згідно наказу міністра-делегата Буковини від 24 травня 1919 р., як 
тимчасова установа з страхування працівників від нещасних випадків. 5 жовтня 
1933 р. згідно декрету міністерства праці, охорони здоров’я та соціального забез-
печення була реорганізована в касу соціального страхування. 
Каса здійснювала контроль за обов’язковим страхуванням всіх працюючих, лі-
куванням і госпіталізацією хворих, наданням матеріальної допомоги, нараху-
ванням 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. 
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Каса соціального страхування була ліквідована 1940 р., коли Північна Буковина 
увійшла до складу УРСР. Під час тимчасової окупації відновила свою діяльність 
та остаточно припинила її в 1944 р., коли Північна Буковина була звільнена. 

Постанови міністерства праці, охорони здоров’я та соціального за-
безпечення, Губернаторства провінції Буковина про призначення та сплату 
пенсій і надання матеріальної допомоги застрахованим робітникам і служ-
бовцям, розмір внесків застрахованих від нещасних випадків, встановлення 
ренти інвалідам праці. 

Директивні вказівки міністерства праці, охорони здоров’я та соціаль-
ного забезпечення про боротьбу із висипним тифом (1939). 

Накази Губернаторства провінції Буковина про порядок прийому на 
роботу спеціалістів єврейської національності і перерахування у фонд со-
ціального страхування коштів, утриманих з їх заробітної плати (1941). 

Обіжники міністерства праці, охорони здоров’я та соціального забез-
печення, міністерства фінансів, Центральної каси соціального страхуван-
ня, Губернаторства провінції Буковина, Директорату праці та соціального 
забезпечення про діяльність каси соціального страхування, призначення 
пенсій, грошової допомоги, результати проведених генералом Антонеску 
перевірок шкіл, шкільних їдалень, лікарень, майстерень, інвентаризацію 
рухомого і нерухомого майна, порядок прийому на роботу осіб єврейської 
національності (1941–1944), вилучення з обігу радянських грошей і введен-
ня румунських (1941). 

Протоколи засідань адміністрації каси соціального страхування судо-
вої, медичної комісії про встановлення інвалідності, накладення секвестру 
на майно боржників каси. 

Рішення судової комісії каси соціального страхування про застосу-
вання штрафних санкцій до підприємців за порушення правил страхування 
робітників, несвоєчасну сплату страхових внесків. 

Доповідні записки секретаріату каси про стан судових справ, які 
розглядались в суді при касі соціального страхування, лікування в лікар-
нях і санаторіях застрахованих хворих, результати перевірок підприємств в  
м. Чернівцях. 

Акти перевірок страхування робітників і службовців підприємств та 
установ, встановлення фактів нещасних випадків на виробництві для при-
значення пенсій потерпілим, інспекційних перевірок фінансової діяльності 
приватних підприємств і майстерень, встановлення непрацездатності робіт-
ників і службовців, обстеження санітарного стану підприємств м. Чернівців. 

Статистичні відомості, звіти та бюлетені про діяльність медичних ус-
танов, відділів контролю страхування, смертність застрахованих осіб, кіль-
кість застрахованих євреїв. 

Пенсійні справи працівників повітів Буковини. Страхові книжки пра-
цівників підприємств і майстерень м. Чернівців. 

Книги обліку великих і малих промислових і торгових підприємств, 
реєстрації власників приватних підприємств м. Чернівців і Чернівецького 
повіту (1941–1944). 

Листування з Центральною касою соціального страхування у м. Бу-
харесті, примарією м. Чернівців, повітовими відділами соціального стра-
хування, власниками підприємств про порядок розгляду заяв і прохань за-
страхованих працівників, надання відомостей про хворих працівників, які 
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знаходились на стаціонарному лікуванні, забезпечення Чернівецької каси 
лікувальними препаратами, сплату пенсій робітникам, які одержали вироб-
ничі травми, відкриття протитуберкульозного диспансеру, амбулаторій, ди-
тячих ясел. 

Центральна лікарня м. Чернівці
Spitalul central Cernăuţi

Ф. 864, 9 од. зб., 1932−1939 рр. Опис. Рум. мова

Здійснювала лікування стаціонарних хворих. Припинила діяльність 1940 р., коли 
Північна Буковина була возз’єднана з УРСР. Відновила діяльність під час окупа-
ції і остаточно припинила її в 1944 р., коли Північна Буковина була звільнена. 

Журнали реєстрації проведених операцій в офтальмологічному від-
діленні лікарні, реєстрації хворих, які відвідували амбулаторію лікарні. 
Список персоналу лікарні–членів профашистської організації “Фронтул ре-
наштерій націоанале” (1938). Відомості на виплату заробітної плати персо-
налу лікарні (1932−1937). 

Чернівецька міська єврейська лікарня єврейської міської 
релігійної громади 
Spitalul evreiesc din Cernăuţi al comunităţii religioase evreieşti

Ф. 1067, 13 од. зб. 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснована 1854 р. на підставі затвердженого в 1852 р. Статуту єврейської релігій-
ної громади м. Чернівці. Єврейська міська лікарня створена з метою лікування 
єврейського населення. Лікування було платним. Для найбідніших хворих плату 
за лікування вносила релігійна громада. Лікарня існувала за рахунок грошових 
надходжень, отриманих від єврейської релігійної громади. Ліквідована 1944 р. 

Історії хвороби пацієнтів. Матеріали про встановлення фактів смерті 
хворих. 

Сторожинецька державна лікарня 
Spitalul de stat Storojineţ

Ф. 731, 122 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Oписи 1–3. Pум. мова. 

Почала свою діяльність 1919 р. Займалася лікуванням жителів м. Сторожинець 
і Сторожинецького повіту та профілактикою інфекційних захворювань. Припи-
нила свою діяльність в 1940 р. в зв’язку з возз’єднанням Північної Буковини з 
УРСР. Відновила діяльність під час окупації у 1941 р. і остаточно припинила її в 
1944 році, коли Північна Буковина була звільнена. 

Обіжники Сторожинецького повітового санітарного відділу про поря-
док видачі довідок про непрацездатність, проходження військовослужбов-
цями санітарної обробки (1942). 

Статистичні відомості про кількість інфекційних захворювань 
(1935). 



341

Книги реєстрації стаціонарних хворих (1930−1940, 1943). 
Історії хвороб жителів Сторожинецького повіту, які лікувались в ста-

ціонарі. Списки працівників лікарні (1941−1943). 
Виправдні фінансові документи про витрату коштів на придбання 

продуктів харчування (1941−1942). 
Програми конгресу стоматологів (1943). 
Листування з Сторожинецьким повітовим санітарним відділом про 

випадки захворювання на тиф (1942). 

Чернівецький окружний пологовий будинок 
Maternitatea Cernăuţi

Ф. 290, 1102 од. зб., 1919−1940 рр. Oписи 1–2. Рум. мова. 

Створений на підставі Декрету Придворної канцелярії Галицької губернської уп-
рави у справах Буковини в м. Львові від 18 лютого 1811 р. При ньому була ство-
рена акушерська школа. Пологовий будинок надавав допомогу породіллям під 
час пологів, здійснював нагляд за вагітними, надавав медичну допомогу гінеко-
логічним хворим, служив базою для підготовки акушерок. Припинив діяльність 
1940 р., коли Північна Буковина була возз’єднана з УРСР. 

Постанови, рішення, накази, директивні вказівки міністерства охо-
рони здоров’я, Генерального санітарного інспекторату про припинення 
діяльності фельдшерсько-акушерської школи (1932), виділення коштів на 
харчування хворих, затвердження штатів фельдшерсько-акушерської шко-
ли, безплатне лікування хворих у державних лікарнях 2−го класу, порядок 
складання бюджетів і фінансових звітів, розподіл учнів акушерської школи 
після її закінчення, встановлення суми щоденних витрат на харчування хво-
рих по класах, статистичну звітність пологового будинку. 

Протоколи засідання комісії по призначенню, переміщенню і звіль-
ненню персоналу пологового будинку, прийомних і випускних екзаменів. 

Доповідні записки головного лікаря пологового будинку про прове-
дення пластичних операцій, розподіл учнів акушерської школи по лікарнях 
для проходження практики. 

Акти про встановлення громадянства, місця прописки і платос-
проможність хворих. 

Статистичні відомості про кількість родів і гінекологічних хворих 
(1919−1939), діяльність пологового будинку (1918−1922), кількість інфек-
ційних захворювань в пологовому будинку (1931). 

Список підкинутих дітей (1924). 
Особові справи учнів фельдшерсько-акушерської школи (1918−1940). 
Історії хвороб. 
Листування з міністерством охорони здоров’я, Генеральним санітар-

ним інспекторатом, слідчим відділом Чернівецького трибуналу, примарією 
м. Чернівців, санітарною дирекцією про виділення коштів на ремонт при-
міщення, постачання медичної техніки, ліків, палива, виплату заробітної 
плати викладачам акушерської школи. 
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Чернівецький дитячий будинок
Centrul pentru ocrotirea copiilor Cernăuţi

Ф. 1066, 327 од. зб., 1938–1940, 1941–1944 рр. Oписи 1–2. Рум. мова. 

Заснований 1937 р. рішенням міністерства охорони здоров’я та соціального за-
безпечення від 10.08.1937 р. Діяв відповідно до закону “Про захист прав матері 
та дитини” від 30.12.1937 р. В дитячому будинку проводилися роботи по вихо-
ванню та нагляду за незаконнонародженими дітьми, дітьми з найбідніших сімей, 
сиротами та за тими, що поступили в будинок з дитячих колоній повітів Буко-
вини. Підпорядковувався міністерству охорони здоров’я, праці та соціального 
забезпечення. Ліквідований 1944 р. 

Листування з міністерством охорони здоров’я Румунії про виділення 
коштів на харчування та лікування дітей, придбання необхідного інвентаря, 
постільної білизни (1938). Протоколи про прийом дітей на виховання в ди-
тячий будинок (1938–1940, 1941–1944). Медичні картки дітей (1938–1940, 
1941–1944). Особові справи вихованців дитячого будинку 1938–1940 рр., 
1941–1942 рр. Матеріали (протоколи, анкети) про переданих на виховання 
мешканцям Буковини дітей сиріт (1938–1940, 1941–1943). Фінансові звіти 
за 1938–1940, 1941–1944 рр. 

Комітет з надання допомоги безробітним громадянам при 
примарії м. Чернівці 
Comitetul de ajutor al şomerilor, Cernăuţi

Ф. 921, 2 од. зб., 1935 р., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Створений згідно вимог закону “Про допомогу безробітним” від 2 березня  
1929 р. Комітет займався обліком безробітних громадян і надавав їм матеріальну 
допомогу. Припинив свою діяльність 1940 р., коли Північна Буковина увійшла 
до складу УРСР. 

Картки обліку безробітних. 
Списки і анкети безробітних пекарів. 

14. Благодійні та громадські організації

Чернівецький окружний секретаріат партії “Фронт націо-
нального відродження”
Secretariatul regional al partidului “Frontul Renaşterii Naţionale”, 
Cernăuţi

Ф. 376, 6 од. зб., 1938–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

15 лютого 1938 р. королем Румунії Карлом ІІ були заборонені всі політичні 
партії. 15 грудня 1938 р. король створив 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. ). 
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Розпорядження Генерального секретаріату партії “Фронт національ-
ного відродження” про відкриття в комунах Буковини кутків пам’яті ру-
мунським солдатам, які загинули на війні. 

Заяви жителів про прийом їх в члени партії. 
Посвідчення членів партії. 

Командування молодіжної організації “Стража Церій” округу 
Сучава, м. Чернівці
Comandamentul “Straja Ţării” a Ţinutului Suceava, Cernăuţi

Ф. 674, 58 од. зб., 1938–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Створене згідно вимог закону “Про створення молодіжної організації “Стража 
Церій” від 8 жовтня 1937 р. для координації діяльності всіх легіонів краю. За-
вданням організації було виховання своїх членів в дусі фізичного та духовно-
го розвитку. Припинило діяльність 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до 
складу УРСР. 

Розпорядження та обіжники командування окружної організації 
“Стража Церій” про посилення виховної роботи серед членів легіонів в на-
ціоналістичному дусі, сприяння створенню генерального музею “Стража 
Церій”, видачу довідок вчителям про закінчення курсів командирів підроз-
ділів. 

Протоколи засідань організації “Стража Церій” в комунах Сучавсько-
го 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. 

Легіони молодіжної організації “Стража Церій”
3 фонди, 40 од. зб., 1937–1940 рр. Описи. Рум. мова. 

Створенні згідно декрету-закону “Про створення молодіжної організації “Стра-
жа Церій” від 8 жовтня 1937 р. До функцій організації входило виховання мо-
лоді в національному дусі, фізичний та духовний розвиток, об’єднання молоді у 
воєнізовані загони тощо. 
Легіон припинив існування 1940 р., коли Північна Буковина увійшла до складу 
УРСР. 

Розпорядження командування Сучавської окружної організації “Стра-
жа Церій” про сприяння створенню генерального музею “Стража Церій” 
(1939). 

Обіжники командування Сучавської окружної організації “Стража 
Церій”, Чернівецького легіону про посилення виховної роботи серед членів 
груп в націоналістичному дусі, залучення членів організації до сільськогос-
подарських робіт на шкільних земельних ділянках, заборону прогулянок по 
місту членам організації “Стража Церій”, встановлення єдиної уніформи на 
літній період, видачу довідок вчителям про закінчення курсів командирів 
підрозділів цієї організації. 

Інструкції керівництва організації “Стража Церій” про створення 
курсів аеромоделістів (1939). 
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Протоколи засідань організації “Стража Церій” в комунах Чернівець-
кого повіту. 

Рапорти керівництва Чернівецького легіону організації “Стража 
Церій” про призначення і переміщення командирів підрозділів, вручення 
командирам підрозділів довідок про закінчення 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. 

Місячні звіти про діяльність підрозділів повітів і комун Буковини. 
Список командирів та членів підрозділів організації “Стража Церій”. 
Акти обстеження діяльності груп легіону “Стража Церій” в комунах 

і повітах Буковини . 
Програми занять з санітарної підготовки, концертів і вечорів розваг 

підготовки зв’язківців у комунах Буковини. 

Сторожинецький легіон молодіжної організації “Стража 
Церій”
“Straja Ţării“, Legiunea Storojineţ

Ф. 802, 1 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Хотинський легіон молодіжної організації “Стража Церій”
“Straja Ţării“, Legiunea Hotin

Ф. 797, 4 од. зб., 1937–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Чернівецький легіон молодіжної організації “Стража Церій”
“Straja Ţării“, Legiunea Cernăuţi

Ф. 296, 35 од. зб., 1937–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Сторожинецьке повітове бюро організації “Аркашул”
Biuroul judeţean “Arcaşul”, Storojineţ

Ф. 675, 13 од. зб., 1936–1939рр. Опис. Рум. мова. 

Сторожинецьке повітове бюро монархічної організації “Аркашул” було створе-
не 1928 р., згідно вимог нового статуту товариств “Аркашул”. Фактично почав 
роботу з 1933 р., після обрання керівництва. Бюро об‘єднувало та здійснювало 
керівництво товариствами “Аркашул” Сторожинецького повіту. Перші товарис-
тва “Аркашул” були створенні 1905 р., на зразок українських товариств “Січ”,  
з метою розвитку фізичної сили, навиків гасіння пожеж, підняття культури сіль-
ської молоді. 3 березня 1937 р. всі товариства “Аркашул” увійшли до державної 
“Служби у справах виховання румунської молоді” та знаходились під опікою ко-
роля. 
Припинило свою діяльність 1940 р. у зв‘язку із входженням Північної Буковини 
до складу УРСР. 
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Протоколи засідань членів товариств комун Сторожинецького повіту. 
Звіти про діяльність товариств комун Сторожинецького повіту. 
Списки членів товариств “Аркашул” комун Сторожинецького повіту. 

Товариство “Цеціно”, м. Чернівці
Societatea “Ţeţina”, Cernăuţi

Ф. 825, 69 од. зб., 1940 р. Опис. Рум. мова. 

Товариство було створено 1933 р. з метою укріплення румунської національної 
ідеї у сферах культури, моралі, релігії та економіки. Засоби досягнення цієї мети 
були скликання конференцій, на яких обговорювались культурні та економічні 
проблеми румунського населення передмістя Роша м. Чернівці, налагодження 
тісних стосунків з подібними товариствами. Грошовий фонд складався з вступ-
них та членських внесків. Припинило свою діяльність 1940 р. після того, як Пів-
нічна Буковина увійшла до складу УРСР. 

Протоколи засідань товариства. Заяви жителів на прийняття їх в чле-
ни товариства. 

Товариство румунської культури та літератури на Буковині 
Societatea pentru cultura şi literatura română în Bucovina*

Ф. 836, 334 од. зб., 1907–1913, 1919–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–2. 
Рум. мова. 

Товариство засноване 1862 р. 23 січня 1865 р. реорганізовано. Мета товариства: 
пропаганда румунської культури та літератури в краї. Організовувало та проводи-
ло концерти, театральні вистави, конференції. На протязі 1865–1869 рр. видавало 
журнал “Фоая сочіетецій пентру култура ші література ромине ин Буковіна”, з 
1881 по 1884 рік – журнал “Аурора ромине”. У 1886 р. товариство заснувало 
книжкову колекцію “Бібліотека для румунської молоді”. Товариству належало 
видавництво “Мітрополітул Сільвестру”. Грошовий фонд складався з вступних 
та членських внесків, добровільних пожертвувань, прибутків від діяльності то-
вариства по влаштуванню концертів, театральних вистав та конференцій. Припи-
нило свою діяльність 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. після визволення краю від окупантів. 

Протоколи засідань товариства (1936–1939). Програма діяльності то-
вариства. Звіти про діяльність товариства. Заяви жителів на прийняття їх 
в члени товариства. Списки членів товариства. Листування з губернаторс-
твом Буковини з фінансових питань. Листування з філіалами про проведен-
ня культурних заходів. 

Румунське музичне товариство “Армонія”, Чернівці
Societatea muzicală “Armonia”, Cernăuţi

Ф. 1179, 1 од. зб., 1935–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Товариство було створено в 1881 р. з метою розвитку румунського музичного 
мистецтва, пропаганди церковної та світської музики у школах. Організовувало 
та проводило концерти, театральні вистави, видавало хорові брошури. 
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Грошовий фонд складався з вступних та членських внесків, добровільних по-
жертвувань, прибутків від діяльності товариства по влаштуванню концертів, те-
атральних вистав та конференцій. Припинило свою діяльність 1940 р. після того, 
як Північна Буковина увійшла до складу УРСР. 

Алфавітний журнал обліку сплати членських внесків. 

Українське культурно-просвітницьке товариство “Народний 
дім” в м. Чернівці
Societatea “Narodnîi dim”, Cernăuţi

Ф. 1244, 1 од. зб., 1918–1922 рр. Опис. Укр., рум. мова. 

Товариство було створено 22 січня 1884 р. з метою піднесення національної 
свідомості українців Буковини. Засоби досягнення цієї мети були: будівництво 
Народного дому та розташування в ньому бурси для незаможних українців, ство-
рення читалень, позичкових кас, стипендій для українців. Грошовий фонд скла-
дався з вступних та членських внесків, добровільних пожертвувань, прибутків 
від діяльності товариств, які розташовувались в Народному домі, а також від 
вистав та концертів. Припинило свою діяльність у 1940 р. після того, як Північна 
Буковина увійшла до складу УРСР. 

Протоколи засідань товариства. 

Українське культурно-просвітницьке товариство “Україн-
ська школа”, м. Чернівці
Societatea “Ruska scola”, Cernăuţi

Ф. 1183, 13 од. зб., 1922 р., 1934–1937 рр., Опис. Укр., рум. мови. 

Товариство було створено 18 серпня 1887 р. під назвою “Руська школа” (з 1908 р. 
“Українська школа”) з метою розвитку української освіти на Буковині. Засоби 
досягнення цієї мети були: скликання конференцій, на яких обговорювались 
освітні проблеми краю, надання матеріалів та петицій властям краю щодо ук-
раїнської освіти, літературна діяльність, налагодження тісних стосунків з подіб-
ними товариствами. Товариство мало філії в українських повітах краю, власні 
видання: “Руська школа” (1888, 1891), “Ластівка” (1930–1935), “Українська лас-
тівка” (1933). 
Припинило свою діяльність у 1940 р. після входження Північної Буковини до 
складу УРСР. 

Протоколи засідань товариства (1922). 
Доповідна записка міністерству освіти про організацію місячних 

курсів української мови для міської та сільської молоді. Програма вивчення 
української мови на курсах товариства. 

Статут товариства (1937) та видавничої секції (1933). 
Звіти сільських філій товариства про культурно-просвітницьку та фі-

нансову діяльність. 
Заяви жителів на прийняття їх в члени товариства. 
Лист-запрошення на святкування 50-річчя товариства “Український 

Народний дім” в м. Чернівці. 
Вітальні листи українських товариств з нагоди святкування 50-річчя 

товариства. 



347

Румунське жіноче культурно-благодійне товариство “Това-
риство румунських жінок”, м. Чернівці
Societatea Doamnelor Române, Cernăuţi

Ф. 955, 2 од. зб., 1925–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Створене в 1890 р. з метою підняття рівня культури та освіти жінок румунського 
населення Буковини та розвитку кустарного виробництва. При товаристві діяли 
2 інтернати для учениць, секції з вишивання та шиття. Грошовий фонд складався 
з вступних та членських внесків, добровільних пожертвувань, а також прибутку 
від діяльності секцій. Припинило свою діяльність 1940 р. після того, як Північна 
Буковина увійшла до складу УРСР. 

Протоколи засідань товариства (1930–1938). 
Квитанції на сплату членських внесків (1925–1934). 

Культурно-просвітницьке та благодійне товариство глухоні-
мих, м. Чернівці
Societatea culturală şi de ajutor a surdomuţilor, Cernăuţi

Ф. 733, 36 од. зб., 1926–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Товариство було створене 7 листопада 1926 р., з метою підтримки інтересів глу-
хонімих, піклування про їх духовний та фізичний розвиток, надання їм мораль-
ної та матеріальної допомоги. При товаристві діяли просвітницькі, економічні 
театральні та спортивні секції. Грошовий фонд складався з членських внесків, 
державних субсидій та добровільних пожертвувань. Припинило свою діяльність 
у 1940 р. після того, як Північна Буковина увійшла до складу УРСР. 

Протоколи засідань товариства (1928–1930). 
Статут товариства (1926). 
Особисті картки та книжки членів товариства. 

Благодійне товариство з надання допомоги службовцям дер-
жавних установ Буковини у випадках хвороби, м. Чернівці
Societatea pentru sprijinirea în caz de boală a funcţionarilor ai 
autorităţilor şi oficiilor de stat, Cernăuţi

Ф. 352, 18 од. зб., 1923–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Товариство було створене в 1895 р. Під час Першої світової війни припинило 
свою діяльність і відновило її в 1923 р. Мета товариства: підтримка інтересів 
службовців державних установ, надання матеріальної та моральної допомоги у 
випадках захворювання (медична допомога, ліки). Грошовий фонд складався з 
вступних та членських внесків, добровільних пожертвувань, прибутку з різних 
заходів товариства. Припинило свою діяльність 1940 р. у зв’язку із тим, що Пів-
нічна Буковина увійшла до складу УРСР. 

Обіжники товариства про проведення засідань членів товариства та 
порядок прийому в члени товариства. 

Протоколи засідань товариства. 
Статути товариства. 
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Матеріали про збір грошових коштів на будівництво будинку відпо-
чинку для членів товариства. 

Річні звіти товариства. 
Запрошення на вечори-маскаради, організовані товариством. 
Списки членів товариства та жителів м. Чернівці, які були запрошені 

на вечори-маскаради із зазначенням грошових внесків. 

Благодійне товариство з надання допомоги незаможним уч-
ням Чернівецького чоловічого ліцею “Арон Пумнул”
Societatea de ajutor a elevilor sărmani aі liceului “Aron Pumnul”, 
Cernăuţi

Ф. 938, 1 од. зб., 1922–1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Товариство було створене 5 січня 1922 р., з метою надання допомоги незамож-
ним учням ліцею “Арон Пумнул” з грошового фонду, який складався з членських 
внесків та добровільних пожертвувань. 

Статут товариства. Підписні листи, прохання голови товариства до 
священсвящеників та директорів шкіл про збір грошових коштів для това-
риства. 

Спортивне товариство атлетів Буковини
Societatea Liga de atletism

Ф. 1004, 2 од. зб., 1936 р. Опис. Рум. мова. 

Засноване у 1920 р. Діяло у відповідності з законом “Про фізичне виховання” від 
08.03.1916 р. та поправками, внесеними в 1922 та 1923 рр. Товариство було під-
порядковане Федерації спортивних товариств Румунії (ФСТР). Функції товарис-
тва: організація та участь спортсменів Буковини у міжнародних, національних та 
регіональних чемпіонатах та змаганнях, легалізація спортсменів, розповсюджен-
ня спорту у широких масах, сприяння розвитку легкої атлетики, футболу, волей-
болу, тенісу, бобслею, ковзанярського спорту. До ліги відносилися такі спортивні 
товариства, як “Довбуш”, “Макабі”, “Вавель”, “Ян”, “Робітник”. 
Ліквідовано 1944 р. 

Звіт про діяльність товариства за 1935 р. 
Заяви спортсменів про допуск до спортивних змагань. 

Чернівецький окружний комітет товариства футболістів Ру-
мунського об’єднання футболістів
Comitetul regional al asociaţiei de fotbal al reuniunii romăne de 
fotbal

Ф. 1005, 2 од. зб. 1929–1930 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений у 1921 р. для участі футбольних команд Буковини у чемпіонатах Ру-
мунії з футболу. Команди Буковинської окружної футбольної ліги поділялися на 
2 класи. До 1932 р. чемпіонати Румунії з футболу відбувалися за олімпійською 
системою серед чемпіонів окружних футбольних ліг. До Чернівецького окруж-
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ного комітету входили команди: “Маккабі”, “Ян”, “Драгош Воде”, “Полонія”, 
“Довбуш”, “Мунчіторул”. Припинив діяльність 1940 р., у зв’язку із входженням 
Північної Буковини до складу УРСР. 

Заяви спортсменів про видачу їм членських книжок. 

Чернівецький крайовий музей
Muzeul regional Cernăuţi

Ф. 862, 22 од. зб., 1921–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений торговою палатою Буковини в 1887 р. як музей ремесел, в якому ор-
ганізовувались виставки ремісничих виробів. Поступово з розвитком промисло-
вості, музей демонстрував вироби промислових підприємств. Пізніше перетво-
ренний в крайовий музей. Припинив діяльність в 1940 р., у зв’язку із тим, що 
Північна Буковина увійшла до складу УРСР. 

Статути Крайового музею (1897, 1936). Положення про створення 
правління музею. Плани організації виставки ремісничих виробів у м. Буха-
ресті (1921). Запрошення ректору Чернівецького університету Іону Ністору 
прийняти участь у засіданні правління музею (1936). Звіти про діяльність 
музею (1936-1940). Фінансові звіти музею (1937–1939). Список членів прав-
ління музею (1936). Листування з міністерством освіти і віровизнань, мініс-
терством праці і соціального забезпечення, примарією м. Чернівці, Палатою 
торгівлі, Радауцьким повітовим музеєм, колишнім лейтенантом Російської 
армії Наумовим про мету створення і завдання музею, передачу дублетів ар-
хеологічних і нумізматичних експонатів, виділення музею приміщення для 
виставки церковного живопису (1936), обмін дублетами колекцій орденів, 
надання музею субсидій на його утримання. 

Чернівецький окружний державний архів
Comisiunea Arhivelor Statului Cernăuţi

Ф. 349, 334 од. зб., 1924–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений в 1907 р. Реорганізований згідно закону Ради міністрів Румунії від 
12.07.1925 р. Згідно наказу міністерства освіти від 23 серпня 1924 р. архів фак-
тично починав свою діяльність у 1924 р. під назвою “Окружна комісія держав-
них архівів м. Чернівці”. Був перейменований в “Окружну дирекцію державних 
архівів м. Чернівці” у 1941 р. До функцій архіву входило збір і зберігання до-
кументів державних установ, церков та військових організацій, розташованих в 
повітах Заставна, Кіцмань, Чернівці, Вашківці, Вижниця, Сторожинець, Сірет, 
Радівці, Сучава, Гура-Гуморулуй та Кимполунг. Припинив свою діяльність 1944 р. 

Закон про створення державних архівів (1925). Обіжники генеральної 
дирекції державних архівів в м. Бухарест про заходи боротьби проти зни-
щення архівних документів (1933). Інструкції про порядок роботи в архівах 
та використання архівних документів (1926). 

Протоколи засідань окружної комісії державних архівів про організа-
цію Чернівецького окружного архіву (1924–1925). 

Рапорти про стан архівів в містах Буковини, збір документів (1924–
1925). Описи книг і справ, які зберігались в архіві (1926, 1930, 1931). Но-



менклатури справ, які були заведені в державних установах Буковини 
(1925–1944). 

Списки службовців та відомості нарахування заробітної плати (1925–
1944), жителів єврейської національності, мобілізованих на примусові ро-
боти (1943). 

Листування з державними установами про збір документів, старих 
штемпелів і штампів, порядок їх інвентаризації та передачі на державне 
зберігання (1926–1944). 

15. Релігійні установи

Парафія греко-католицької церкви с. Бояни Чернівецького 
повіту
Parohia greco-catolică, Boian judeţul Cernăuţi

Ф. 1035, 3 од. зб., 1942–1944 рр., Опис. Рум. мова. 

Парафія греко-католицької церкви с. Бояни була створена зусиллями віруючих. 
Парафіяльна церква була побудована в 1858–1860 рр. Діяла до 1944 р. Задоволь-
няла релігійні потреби віруючих. 1944 р. будівля церкви була передана Черні-
вецько-Буковинській православній єпархії. 

Обіжники Румунської митрополії греко-католицької церкви про до-
тримання церковних обрядів і таїнств. 

Запити судів про видачу метричних довідок на окремих громадян для 
ведення слідства. 

Заяви громадян про видачу метричних витягів. 
Листування з Директоратом освіти і віровизнань про виділення кош-

тів на ремонт. 
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Ро з д і л  V. 

ФОНДИ УСТАНОВ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
(1941−1944 рр. )

Губернаторство провінції Буковина
Guvernământul provinciei Bucovina

Ф. Р-307, 4598 од. зб., 1941–1944 рр. Описи 1–4. Рум. мова. 

Створене згідно декрету-закону від 3 вересня 1941 р. Очолювалось губернато-
ром. Підпорядковувалось безпосередньо уряду Іона Антонеску. До його функцій 
входило: ведення всіх адміністративних справ провінції, узгодження фінансових 
відносин між адміністрацією, підприємцями та населенням, інвентаризація зе-
мельних і лісових угідь та державного майна, реєстрація зайнятості населення 
та соціальний захист, охорона здоров’я, боротьба з епідеміями та епізоотіями, 
румунізація суспільного життя краю, колонізація регіону. Губернаторство при-
пинило свою діяльність у березні 1944 р. в зв’язку із звільненням краю від оку-
пації. 

Директиви, директивні вказівки Ради міністрів, Генерального штабу 
армії, ХІІ-ї лісової дирекції, Центрального інституту статистики про під-
готовку допризовників і виховання молоді, мобілізацію населення на вивіз 
деревини для потреб армії, оборону при наступі радянських військ (1943), 
складання демографічних зведень (1943), проведення плебісциту на Буко-
вині (1941). 

Накази міністерства національної оборони, Генеральної дирекції 
поліції, Генерального штабу армії, Ради міністрів, губернатора про інтер-
нування у трудових таборах членів таємних релігійних сект, контроль за 
діяльністю комісії з реквізиції транспортних засобів у населення, порядок 
репатріації румунських громадян, видачу закордонних паспортів жителям 
Буковини та Бессарабії. 

Звіти директорів, окружного інспекторату пропаганди про діяльність 
політичних організацій, настрій населення прикордонних зон, роботу аеро-
порту, субдиректоратів, префекта Хотинського повіту. 

Інформаційні повідомлення губернатора Раді міністрів про політич-
ний настрій населення краю у зв’язку із наступом Червоної Армії, охорону 
кордону на р. Дністер (1943). 

Доповідні записки державного комісара, префектів повітів, квестури 
поліції, зокрема, про розкрадання боєприпасів, засудження за антирумунсь-
ку діяльність, кількість інтернованих у концтабори євреїв, проведення об-
лав поліцейськими органами в м. Чернівці. 

Статистичні відомості про адміністративний поділ Буковини, стан 
учбових закладів, кількість робітників на підприємствах м. Чернівці за 
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професіями та національною ознакою (1942), вчителів і учнів початкових 
шкіл. 

Листування з військовим комендантом м. Чернівці, Чернівецьким інс-
пекторатом поліції, префектурами та примаріями повітів про розміщення 
румунських офіцерів, працевлаштування жителів єврейської національ-
ності, визначення румунського громадянства, надання матеріальної допо-
моги сім’ям громадян, мобілізованих до армії, політичну неблагонадійність 
окремих громадян, надання матеріальної допомоги інвалідам Другої світо-
вої війни. 

Директорат адміністративних справ Губернаторства провін-
ції Буковина
Directoratul afacerior administrative al guvernământului 
Bucovinei

Ф. Р-662, 8645 од. зб., 1941–1944 рр. Описи 1–4. Рум. мова. 

Створений 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. При-
пинив існування 1944 р. у зв’язку із звільненням Північної Буковини від тимча-
сової окупації. 

Накази Губернаторства Буковини 4-го територіального адміністратив-
ного корпусу про адміністративно-територіальний поділ краю (1941), вве-
дення облогового стану в Чернівцях, спеціального режиму для єврейського 
населення, боротьбу з партизанами, створення концентраційних таборів у 
м. Чернівці та м. Садгора (1941–1942). 

Протоколи службових нарад працівників префектур і претур. 
Звіти префектів і преторів про настрій населення, діяльність політич-

них партій і організацій, поліцейських і жандармських органів. 
Особові справи працівників поліції жандармерії та директорату. 
Кошториси видатків директорату та підрозділів. 
Листування з Радою міністрів, міністерством внутрішніх справ, ге-

неральним директоратом, Губернаторством, примаріями про право на ру-
мунське громадянство, паспортизацію населення, румунізацію прізвищ, 
встановлення етнічного походження жителів, лояльність населення до оку-
паційної влади (1941–1943). 

Директорат румунізації, колонізації та інвентаризації м. Чер-
нівці 
Directoratul românizării, colonizării şi inventarului, Cernăuţi

Ф. Р-663, 1079 од. зб., 1941–1944 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Створений на підставі Постанов уряду “Про адміністративний устрій території 
Буковини” від 22 і 30 липня 1941 р. як дирекція румунізації та управління держав-
ним майном. Згідно закону “Про реорганізацію адміністрації провінції Букови-
ни” від 3 вересня 1941 р. дирекція була реорганізована у директорат румунізації, 
колонізації та інвентаризації. Підпорядковувався Губернаторству Буковини. 
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Здійснював облік рухомого і нерухомого майна радянських установ та евакуйо-
ваних громадян, осіб, інтернованих у концтаборах, передачу в оренду конфіско-
ваних підприємств, земель, будівель, відновлення прав власності поміщиків на 
землю, облік державних і приватних лісових угідь, сільськогосподарської техні-
ки і реманенту, колонізацію провінції Буковина. Ліквідований у березні 1944 р. у 
зв’язку із звільненням Північної Буковини від окупантів. 

Декрет-закон та наказ Губернаторства провінції Буковина про ство-
рення директорату румунізації, колонізації та інвентаризації (1941). 

Рішення директорату про облік нерухомого майна, порядок інвента-
ризації державного майна. 

Справи про визначення права власності на будівлі, земельні та лісові 
ділянки, худобу. 

Особові справи осіб, інтернованих у концтабори. 
Угоди про оренду земельних ділянок, підприємств, млинів. 

Директорат національної економіки Губернаторства провін-
ції Буковина, м. Чернівці
Directoratul economiei naţionale al guvernământului Bucovinei, 
Cernăuţi

Ф. Р-519, 360 од. зб., 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Створений згідно наказу губернатора від 12 січня 1942 р. Здійснював керівництво 
і сприяв організації та розвитку економічного потенціалу Буковини, координував 
виробничі відносини, сприяв технічній підготовці кадрів для промисловості, ко-
мерційних структур та ремісничих майстерень, розробляв норми постачання до 
провінції харчових продуктів та промислових товарів, контролював використан-
ня сировини, промислового устаткування . 
Ліквідований у березні 1944 р. після звільнення Північної Буковини. 

Накази губернатора про організацію директорату національної еконо-
міки (1942), передачу в розпорядження директорату промислових підпри-
ємств Буковини, вільну торгівлю худобою на території Буковини. 

Рішення губернатора Буковини про вилучення у населення та установ 
лісоматеріалів і встановлення цін на паливо. 

Анкети економічного стану комун. 
Відомості про забезпечення міст Буковини сільськогосподарськими 

продуктами. 
Справи про перехід у власність румунської окупаційної влади майна 

інтернованих у табори євреїв (1941–1943). 

Фінансовий директорат Губернаторства провінції Буковина, 
м. Чернівці
Directoratul financiar al provinciei Bucovina, Cernăuţi

Ф. Р-841, 3452 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

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 Губер-
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наторства Буковини, вирішував питання про відкриття додаткових та непередба-
чених рахунків, кредитів, розподіляв грошові фонди, реєстрував всі надходження 
та платежі державних установ, керував оподаткуванням, обстежував фінансову 
діяльність промислових і торговельних підприємств, реєстрував нерухоме май-
но, виділяв кошти на утримання хворих в лікарнях, допомогу інвалідам війни, 
вдовам, сиротам. Припинив свою діяльність 1944 р., коли Північна Буковина 
була звільнена від окупації. 

Рішення, директивні вказівки міністерства фінансів, директорату фі-
нансів м. Бухарест про випуск нових грошових знаків, фінансовий нагляд за 
діяльністю промислових і торговельних підприємств, порядок оплати рекві-
зованого у населення Буковини майна. 

Циркуляри міністерства фінансів, Генеральної дирекції бюджетів про 
уніфікацію прибутків з продажу, порядок складання бюджетів на 1941– 
1942 рр., утримання податку з власників будівель. 

Накази фінансового директорату про заборону службовцям брати 
участь у політичній діяльності, інформація фінансового директорату про 
порядок сплати грошей за реквізовані у населення транспортні засоби, ор-
ганізацію фонду допомоги службовцям адміністрації. 

Доповідні записки фінансового директорату про створення в Черні-
вецькому повіті відділу постачання. 

Акти реєстрації жителів Сторожинецького, Хотинського, Кимпулун-
гзького, Радівецького повітів, обліку промислових і торговельних підпри-
ємств для оподаткування, звільнення від сплати податків власників приват-
них підприємств, перевірки дрібних сільських промислових підприємств. 

Справи про нагляд за фінансовою діяльністю цукрових заводів. 
Листування з директоратом румунізації, колонізації та інвентаризації, 

повітовими фінансовими адміністраціями, військовим кабінетом Губерна-
торства Буковини, військовими частинами з порядку оподаткування власни-
ків будівель, ведення книг реєстрації нерухомого майна, мобілізації в армію, 
створення протиповітряної оборони, залучення до примусових робіт реміс-
ників єврейської національності, обладнання бомбосховищ. 

Виправдні документи про витрату коштів на адміністративно-фінан-
сові, господарські потреби, відрядні, лікування і утримання хворих в лікар-
нях, сплату заробітної плати. 

Директорат землеробства та державного майна Буковини,  
м. Чернівці
Directoratul agriculturii şi domeniilor din provincia Bucovina

Ф. Р-900, 38 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Заснований 1942 р. як дирекція землеробства та державного майна законом Ради 
міністрів від 3 вересня 1941 р. Постановою губернатора провінції Буковини від 
28 грудня 1942 р. об’єднаний з дирекцією лісів та лісової промисловості та пе-
рейменований у директорат. Діяльність директорату була направлена на зміцнен-
ня окупаційної диктатури у сфері сільського господарства. До функцій входило: 
контроль за роботою сільськогосподарських повітових палат, організація про-
ведення сільськогосподарських робіт, керівництво експлуатацією комунальних 
пасовиськ, розподіл сільськогосподарської техніки та посівного матеріалу серед 
населення. Ліквідований 1944 р. 
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Накази губернатора провінції Буковини про створення директорату 
землеробства Буковини. 

Проекти закону та розпорядження директорату про своєчасне прове-
дення сільськогосподарських робіт. 

Плани проведення сільськогосподарських робіт. 
Звіти про роботу директорату. 
Статистичні відомості про наявність у комунах земель, робочої сили, 

худоби та сільськогосподарського інвентаря в угіддях. 
Списки мешканців комун із зазначенням засіяних земельних площ, 

військовозобов’язаних службовців директорату. 
Відомості про виплату заробітної плати робітникам та службовцям. 

Субдиректорат лісового режиму директорату землеробства 
та державного майна Губернаторства провінції Буковина,  
м. Чернівці 
Subdirectoratul regimului silvic al directoratului agriculturii şi 
domeniilor din provincia Bucovina, Cernăuţi

Ф. Р-511, 468 од. зб., 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Створений постановою губернатора Буковини від 12 вересня 1941 р. № 3724 як 
лісний інспекторат. Наказом губернатора Буковини від 14 лютого 1942 р. реор-
ганізований у субдиректорат лісового режиму у складі директорату землеробс-
тва та державного майна. До його функцій входило: виконання всіх законів і 
регламентів, міністерських постанов і рішень щодо використання і збереження 
лісових ресурсів, промислове використання лісоматеріалів, закладка лісорозсад-
ників, збирання насіння, використання лісових пасовиськ, санітарне розчищен-
ня лісових ділянок. Ліквідований 1944 р. після звільнення території Північної 
Буковини від окупантів. 

Постанови міністерства землеробства та державного майна Румунії 
про створення комісії із складання планів лісозахисних робіт і лісонасад-
жень. 

Інструкції Дирекції протиповітряної оборони про боротьбу з лісови-
ми пожежами, що виникали внаслідок бомбардування. 

Протоколи інспекційних перевірок лісництв. 
Звіти про діяльність субдиректорату. 
Акти оцінки дерев у лісництвах. 
Статистичні відомості про наявність та технічний стан лісових діль-

ниць, розсадників, лісових пасовиськ. 
Листування з Губернаторством Буковини, XII Лісовою дирекцією, ліс-

ництвами про створення повітових лісових відділів, закладку розсадників, 
використання деревини на паливо, інвентаризацію майна лісництв, заготів-
лю лісоматеріалів, насіння, забезпечення паливом інвалідів Другої світової 
війни. 
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Директорат громадських робіт і комунікацій Губернаторства 
провінції Буковина, м. Чернівці
Directoratul lucrărilor publice şi al comunicaţiilor al guver-
nământului Bucovina, Cernăuţi

Ф. Р-520, 1564 од. зб., 1941−1944 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Заснований постановами уряду Румунії “Про адміністративну організацію тери-
торії Буковини” від 22 і 30 липня 1941 р. як дирекція громадських робіт і комуні-
кацій. Відповідно до закону Ради міністрів від 3 вересня 1941 р. перейменований 
у директорат громадських робіт і комунікацій. До його функцій входило: вве-
дення в дію законів про експлуатацію доріг і використання водних ресурсів, ви-
конання громадських робіт з будівництва, ремонту та утримання доріг і мостів, 
проведення гідротехнічних робіт, складання статистичних звітів, діаграм, про-
ектів, карт. Керував повітовими відділами громадських робіт і комунікацій. Був 
ліквідований 1944 р. при визволенні краю від окупації. 

Постанови, вказівки, обіжники, розпорядження міністерства громад-
ських робіт і комунікацій та Губернаторства Буковини. 

Плани, кошториси, угоди про використання земельних ділянок, бу-
динків, русел рік, гірських потоків, купівлю та постачання будівельних ма-
теріалів та інвентаря. 

Документи про проведення ремонту та будівельних робіт шосейних 
доріг, мостів, мережі водопостачання та каналів, меліорації, використання 
водної енергії, видачу жителям дозволів на сплав лісу. 

Фінансові звіти. 
Гідрометричні спостереження р. Прут. 
Карти повітів Буковини, м. Чернівців із зазначенням шосейних доріг 

та мостів. Особові справи, облікові картки, списки працівників. Відомості 
на видачу заробітної платні. 

Листування з Губернаторством Буковини, повітовими відділами гро-
мадських робіт і комунікацій, шосейних доріг і мостів, окружним відомс-
твом рік з питань основної діяльності. 

Директорат освіти і віровизнань, м. Чернівці. 
Directoratul instrucţiunii şi cultelor, Cernăuţi. 

Ф. Р-497, 378 од. зб., 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Створений згідно постанови уряду “Про адміністративну організацію території 
Буковини” від 30 липня 1941 р. як Дирекція освіти і віровизнань. З 3 вересня 
1941 р. перейменована у Директорат освіти і віровизнань. Виконував функції 
ліквідованого у червні 1940 р. шкільного інспекторату округу Сучава і Гене-
ральної дирекції віровизнань. Підпорядковувався міністерству освіти. Керував 
волосними шкільними інспекторатами Буковини, Хотинського повіту, Герцаїв-
ської волості Дорохойського повіту. Контролював шкільні волосні інспекторати, 
гімназії, ліцеї, початкові школи та інші учбові заклади, призначав та затверд-
жував директорів і вчителів шкіл, здійснював нагляд за організацією діяльності 
культових закладів. Ліквідований у березні 1944 р., коли Північна Буковина була 
звільнена від окупації. 
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Рішення і повідомлення директорату про надання грошової надбавки 
вчителям початкових і середніх учбових закладів, призначення викладачів 
ліцеїв і гімназій. 

Протоколи інспекційних перевірок діяльності шкіл. 
Статистичні таблиці про стан шкільної справи за 1941–1943 рр. 
Відомості перепису населення віком від 5 до 20 років (1943). 
Списки викладачів за категоріями. Відомості заробітної плати викла-

дачам та стипендій студентам, відрядних коштів інспекторам. 
Виправдні документи про витрату грошових коштів на утримування 

і ремонт шкіл, організацію шкільних виставок, харчування учнів (1941–
1944). 

Директорат праці, охорони здоров’я та соціального забезпе-
чення Губернаторства провінції Буковина, м. Чернівці 
Directoratul muncii, sănătăţii şi ocrotirii sociale a guvernământului 
Bucovinei, Cernăuţi

Ф. Р-778, 60 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Створений згідно декрету-закону про організацію адміністративного управління 
Бессарабії та Буковини від 4 вересня 1941 р. Здійснював підготовку та керівниц-
тво працівників, румунізацію суспільного життя, страхування, соціальне забез-
печення та охорону здоров’я населення. 
Ліквідований у березні 1944 р. в зв’язку із звільненням Північної Буковини від 
окупантів. 

Накази Губернаторства Буковини та директорату про порядок мобілі-
зації жителів єврейської національності на примусові роботи, використання 
коштів, одержаних від хворих за лікування на потреби лікарень. 

Протоколи засідань громадянсько-військового комітету з питань епі-
деміологічних захворювань та комісії з проведення аукціонів (1942). 

Повідомлення директорату фінансів санітарного відділу про видачу 
дозволів на приватну практику лікарям на території Буковини, правила про-
ведення аукціонів. 

Відомості генерального відділу епідеміології про випадки епідеміо-
логічних захворювань населення. 

Проект бюджету та бюджет директорату на 1942–1944 рр. Проект 
будівництва протитуберкульозного санаторію. 

Списки службовців директорату медичних працівників. 
Виправдні документи на витрату коштів (1941–1943). 
Страхові листи службовців Губернаторства провінції Буковина (1944). 

Повітові відділи громадських робіт і комунікацій
3 фонди, 191 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Рум. мова. 

Засновані постановами уряду “Про адміністративну організацію території Бу-
ковини” від 22 і 30 липня 1941 р. Підпорядковувались директорату громадських 
робіт і комунікацій Губернаторства Буковини. Займались питаннями будівництва 
та ремонту доріг і мостів, проводили меліоративні роботи, впорядкування русел 
річок. Ліквідовані у 1944 р. при визволенні краю від окупації. 
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Обіжники, вказівки директорату громадських робіт і комунікацій, 
префектур повітів, військового присутствія про використання населення на 
примусових роботах, організацію відділів статистики, проведення ремонту 
і будівельних робіт на дорогах повіту, використання радянських військово-
полонених на відбудові шляхів сполучення та збору урожаю. 

Інструкція про мобілізацію службовців на роботу. 
План м. Хотин. Карти шосейних шляхів повітів. Кошториси і розцін-

ки на ремонт та будівництво повітових доріг, мостів, будівель державних 
установ, підприємств. Списки працівників відділів, жителів, які були мо-
білізовані на дорожні роботи. Відомості на видачу платні. 

Сторожинецький повітовий відділ громадських робіт і ко-
мунікацій
Serviciul lucrărilor publice şi comunicaţii, Storojineţ

Ф. Р-2148, 5 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Хотинський повітовий відділ громадських робіт і комуніка-
цій
Serviciul lucrărilor publice şi comunicaţii, Hotin

Ф. Р-129, 181 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Чернівецький повітовий відділ громадських робіт і комуніка-
цій 
Serviciul lucrărilor publice şi comunicaţii, Cernăuţi

Ф. Р-2147, 5 од. зб., 1942−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Чернівецький жіночий комерційний ліцей, м. Чернівці
Liceul comercial de fete din Cernăuţi

Ф. Р-801, 26 од. зб., 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Заснований рішенням Губернаторства провінції Буковина від 15 січня 1941 р. 
Діяв на підставі закону “Про комерційну освіту” від 16 квітня 1936 р. Підпо-
рядковувався міністерству національного виховання та Окружному інспекторату. 
Викладались дисципліни: релігія, румунська, французька, німецька мови, гео-
графія, історія, комерційний курс, природознавство, арифметика, математика, 
малювання, співи, фізичне виховання, домоводство, швацька справа, ткацтво, 
стенографія. При ліцеї діяло заочне відділення. Ліквідований в 1944 р. 

Акти перевірки побутових умов учнів. 
План виконання учнями примусових робіт (1943). 
Журнал обліку внесення учнями плати за навчання, класні журнали 

І–VІІ класів. 
Табелі успішності учнів. 



Редакція газети “Буковина”, м. Чернівці
Redacţia gazetei “Bucovina”, Cernăuţi

Ф. Р-502, 28 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Cтворена у перші дні війни Німеччини проти Радянського Союзу в м. Бухаресті 
(1941). Пізніше була переведена до м. Чернівці. Почала виходити щоденно у 
м. Чернівці з 14 липня 1941 р. за відміткою “газета румунського утвердження” 
під керівництвом директорського комітету. Складалась з відділів національної 
пропаганди, сільського господарства, економіки, культури та спорту. Підпоряд-
ковувалась міністерству національної пропаганди. Газета виходила з додатком 
“Літературна Буковина”. Припинила свою діяльність 1944 р. після звільнення 
Буковини від окупантів. 

Телеграми кореспондентів, інформаційних агентств про хід бойових 
дій на радянсько-німецькому фронті, стан сільського господарства країни, 
внутрішню політику закордонних країн. 

Статті, вірші, оповідання, фейлетони, інтерв’ю, об’яви, які були 
надіслані до редакції для опублікування в газеті. 

Нотаріуси
2 фонди, 431 од. зб., 1941–1944 рр. Описи. Рум. мова. 

Під час тимчасової окупації Буковини нотаріуси продовжували свою діяльність 
згідно вимог закону “Про інститути публічних нотаріусів Буковини” від 25 лис-
топада 1919 р. Через нотаріальну палату Буковини підпорядковувались мініс-
терству юстиції. Займались засвідченням юридичних актів, офіційних та приват-
них угод, копій документів, зберіганням цінних паперів, документів. 

Заяви жителів на засвідчення документів про майнові та сімейні від-
носини, оренду нерухомого майна, освіту, громадянський стан (народжен-
ня, шлюб, смерть), національність та етнічне походження. 

Нотаріус Лівіу Долінський в м. Чернівці
Notar liviu Dolinschi, Cernăuţi

Ф. Р-550, 231 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Нотаріус Гельмут Кальмутський в м. Чернівці
Notar Helmut Kalmutschii, Cernăuţi

Ф. Р-551, 200 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 



360

Р о з д і л  VІ. 

ОСОБОВІ ФОНДИ, КОЛЕКЦІЇ ДОКУМЕНТІВ

Вікенгаузер Франц Адольф (1809–06.04.1891) – буковинський 
історик
Wickenhauzer Franz Adolf (1809–06.04.1891) – der Bukowinische 
Historiker
Ф. 1024, 126 од. зб., 1428–1891 рр. Опис. Нім., старомолд. та старо-
слов. мови. 

Відомий австрійський історик, дослідник історії Буковини, народився в 1809 р. 
в м. Вурмбах. Працював фінансовим радником в управліннях державними маєт-
ками та маєтками Православного релігійного фонду Буковини. Вільний час при-
свячував дослідженню історії Буковини, збиранню і вивченню документальних 
матеріалів: актів, надписів, грамот та історичних відомостей періоду молдавсь-
кого панування та після приєднання Буковини до Австрії. Залишив велику кіль-
кість наукових праць з історії Буковини, а саме: “Грамоти монастиря Молдовіца” 
(1862), “Історія та грамоти монастиря Солка” (1877), “Бохотин, або історія міста 
Чернівці та його околиць” (1877), “Гореча. Додаток до історії міста Чернівці” 
(1880) та ін. Помер 6 квітня 1891 р. в м. Чернівці. 

Матеріали, зібрані фондоутворювачем з історії населених пунктів, 
землеволодінь, історії боярських родин, православної церкви, православно-
го релігійного фонду та монастирів Буковини. 

Конспекти Вікенгаузера Ф. А., наукові записки з історії Молдови. 
Копії грамот молдавських воєвод. 
Листування з приводу розповсюдження його наукових праць. 

Ністор Іон Янку (04.08.1876–11.11.1962) – політичний діяч, ру-
мунський історик
Nistor Ion Iancu (04.08.1876–11.11.1962) – om politic, istoric român

Ф. 988, 274 од. зб., 1901–1939 рр. Опис. Рум., нім., франц. мови. 
Народився у селі Віковул-де-Сус Радівецького повіту на Буковині у сім’ї селян. 
Після закінчення Радівецького ліцею (1897) навчався на філософському факуль-
теті Чернівецького університету (1897– 1903). Викладав історію й географію 
у Сучавському ліцеї (1904–1907) та у Чернівецькій реальній гімназії (1908). 
1908–1911 рр. продовжує своє навчання у Віденському, Мюнхенському, Буха-
рестському та Ясському університетах. 1909 р. одержав ступінь доктора філосо-
фії Віденського університету, де у 1911/1912 навчальному році викладав історію 
Східної Європи. З 1912 р. по 1940 р., з деякими перервами, викладав історію 
у Чернівецькому університеті, у 1920–1921 рр. та з 1933 по 1940 р. обирався 
його ректором. У міжвоєнні роки неодноразово призначався державним секрета-
рем, міністром румунського уряду (1918–1919), міністром-делегатом Буковини 
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(1922–1926), міністром громадських робіт (1927), державним секретарем з пи-
тань етнічних меншин (1933), міністром праці, охорони здоров’я та соціально-
го захисту (1934–1937), міністром віровизнань та мистецтв (1939–1940). 1904– 
1939 р. в Чернівцях видавав журнал “Junimea Literară” та бюлетень Інституту 
історії і мови при Чернівецькому університеті “Codrul Cosminului” (1924–1939), 
де опублікував ряд своїх наукових праць. 
1940 р. переїхав до Бухареста, де викладав у столичному університеті та працю-
вав директором бібліотеки Румунської Академії (1945–1948). У травні 1950 р. 
був заарештований і без суду ув’язнений. У в’язниці пробув до липня 1955 р. 
Помер 11 листопада 1962 р. в Бухаресті. Науково-дослідницька робота Іона 
Ністора охоплювала велике коло питань з історії румунського народу за період 
XIV– початок XX ст. Займався також питаннями літератури, освіти, мистецтва та 
культури Буковини. Був членом Румунської Академії з 1916 р., почесним членом 
Чеської Академії, учасником багатьох міжнародних конгресів істориків. Займав 
керівні посади у націонал-ліберальної партії Румунії. Приймав участь у діяль-
ності різноманітних товариств: “Junimea”, “Товариство румунської культури і лі-
тератури на Буковині”, “Румунська школа”, “Румунський клуб” та інші. За великі 
заслуги перед своїм народом Іон Я. Ністор був нагороджений орденами: “Корона 
Румунії”, “Зірка Румунії”, “Орден Фердінанда”, “Культурна заслуга”, “Військо-
вий хрест”, “Югославська корона”, “Polonia Restituta” та інші. 

Рукописи та копії документів, які зберігаються у Віденському держав-
ному архіві та відносяться до історії Придунайських князівств за 1783–1822 
рр., 1854–1857 рр. 

Рукописи робіт з історії Румунії і Буковини XIV–XX ст., статей для га-
зет і журналів, рецензій наукових робіт Т. В. Штефанеллі і Н. Йорги, текстів 
промов Ністора на урочистих зборах та інші. 

Конспекти лекцій з історії Румунії. 
Членська картка учасника 7-го Міжнародного конгресу істориків в 

м. Варшаві, членська книжка учасника міжнародного конгресу істориків-
мистецтвознавців у м. Стокгольмі. 

Листування з Митрополитом Буковини (1933), румунською Ака-
демією, міністерством освіти, редакцією видання “Світова історія” (м. Дрез-
дені), комісією з наукового співробітництва при Лізі Націй, консульством 
Чехословацької Республіки у Чернівцях, товариствами, музеями, ліцеями, 
родичами, колегами, друзями. 

Запрошення на ювілейні та урочисті заходи (1910–1939). 

Продан Траян (03.05.1902 – ?), співробітник редакції газети 
“Bucovina”, м. Чернівці, викладач
Prodan Traian (03.05.1902 – ?), colaborator la redacţia gazetei 
“Bucovina”, Cernăuţi, profesor

Ф. Р-505, 5 од. зб., 1917–1944 рр. Опис. Рум., нім. мови. 

Народився у селі Старі Бросківці Сторожинецького повіту у сім’ї службовців. 
Навчався у Чернівецькій державній гімназії № 3 (1913–1914) та у Чернівецько-
му ліцеї імені Арона Пумнула. У 1923–1929 рр. отримав вищу освіту на філо-
софському факультеті Чернівецького університету за спеціальністю румунська 
мова і література. Закінчив теоретичні і практичні курси Чернівецького педа-
гогічного семінару (1930–1931), курси удосконалення німецької мови Інституту 
для іноземців при Берлінському університеті (1933) та Інституту імені Гетте при 
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Німецькій Академії у Мюнхені (1943). Після закінчення університету викла-
дав румунську і німецьку мову та літературу в чоловічій економічній гімназії  
села Віковул-де-Сус (1930–1932), у гімназії м. Ватра-Дорней (1937), у гімназії 
ім. П. Мушата м. Вижниця (1938–1939) і в ліцеї ім. Воєводи Г. Гіки м. Дорохой 
(1942). Під час Другої світової війни був мобілізований і служив у Одеській вій-
ськовій комендатурі до 20 лютого 1942 р., коли за станом здоров’я був звільнений 
від військової служби. З 1926 р. по 1940 р. співробітничав з редакцією газети 
“Glasul Bucovinei”, де друкував ряд своїх наукових, літературних та політичних 
статей. Під час війни друкувався у чернівецькій газеті “Bucovina”. 
Відомості про долю Продана Т. після 1944 р. відсутні. 

Копії особових документів. 
Свідоцтва про національність, на право проживання та благонадій-

ність. Довідки про роботу в газетах, ліцеях та гімназіях. 
Документи військового обліку, особиста картка, квитанції та розписки. 
Листи Крепа Ф. (28 червня 1942 р. ), Лівеску Г. (14 червня 1942 р. ), 

Стаматті М. (16 серпня 1942 р. ), Штифановича З. (28 січня 1943 р. ), Унгу-
ряну Д. (8 серпня 1942 р. ). 

Циглауер фон Блюменталь Фердинанд (1829–1906) – історик, 
професор Чернівецького університету
Ferdinand Zinglauer von Blumental (1829–1906) – Historiker, 
Professor der Czernowitzer Universitat

Ф. 1216, 3 од. зб. 1872–1893 рр. Опис. Нім. мова. 

Народився 28 лютого 1829 року в м. Брунек (Тіроль). Після закінчення Інсбрук-
ського університету працював в Германштадті, після відкриття університету в 
Чернівцях – ординарний професор філософського факультету. Неодноразово 
обирався деканом факультету та ректором університету. Автор багатьох праць з 
історії Буковини. Державний радник, почесний громадянин м. Чернівці. 

Рукописи наукових праць (1872, 1876, 1893). 

Колекція документів, зібраних Чернівецьким окружним ар-
хівом*
Ф. 1023, 159 од. зб., 1418−1939 рр. Опис. Старомолд., старослов., 
нім., рум., рос., укр. мови. 

Колекція створена на початку ХХ ст. працівниками Чернівецького окружно-
го архіву. В основу колекції лягли грамоти молдовських воєвод XV–XVIII ст., 
зібрані монастирями, приватними особами, поміщиками Буковини, колекціоне-
ром Христофором Мікули, істориком Теодором Баланом, священиком Євсебієм 
Прокоповичем. Це оригінали документів (багато на пергаменті) і витяги з грамот, 
угод, актів про права власності на маєтки Буковини. Колекція також поповнилася 
і копіями документів з архівів Львова, Яс, Крайового суду та ін. У міжвоєнний 
період колекція поповнилася новими документами про Першу світову війну, 
входження Буковини до складу Румунії. Фонд містить унікальні документи. Ін-
формація використовувалась у наукових, краєзнавчих дослідженнях та вистав-
ковій діяльності. 

Грамоти, рішення, свідоцтва, угоди молдовських воєвод та логофетів 
про право власності поміщиків на маєтки, майновий стан монастирів та 
церковних парафій (1418−1838). 



Обіжники і листи єпископів Буковини (1818−1859). 
Акти про встановлення межових кордонів маєтків. 
Договори купівлі-продажу нерухомого майна. 
Історичний, економічний, географічний опис містечок Буковини 

(1800). Матеріали про входження Буковини до складу Румунії (1918−1933). 
Дипломи про закінчення медичних факультетів Будапештського та 

Віденського університетів. 

Колекція документів сім’ї Флондор
Ф. 1243, 10 од. зб., 1776−1913 рр. Опис. Рум., нім., старо-молдавська, 
фр., лат. мови. 

Колекція створена на початку ХХ ст. і складається з документів членів сім’ї Флон-
дор (м. Сторожинець). Родовід Флондорів ведеться з середини XIV ст. Родина 
Флондорів належала до заможних землевласників Буковини та видатних полі-
тичних діячів шляхетського походження. Представники роду володіли великими 
маєтками на Буковині та в Молдові, займали високі державні пости. До фонду 
ввійшли також документи родин Гормузакі, Мустаца, Василько, Петрино та ін. 
Серед найвідоміших членів сім’ї Флондор були землевласники Отон, Георге та 
Ніколає Флондор – політичний діяч, лідер Румунської християнсько-соціальної 
партії Буковини Янку Флондор (1874−1924) примар м. Чернівці Ніку Флондор, 
композитор Тудор Флондор. 

Родовід сім’ї Флондор. 
Акти, угоди, контракти, інші документи про правовий стан нерухомо-

го майна та розміри земельних володінь. 
Розписки в отриманні грошей. 
Закордонні паспорти членів роду Флондор та Морцун. 
Особисті листи членів сім’ї Флондор (1776−1874), Б. Василька (1862), 

І. Гафенко, Г. Гормузакі, В. Дашковича (1842), А. Мустацу (1862), О. Пет-
рино (1847) та ін. 

Проїзні квитки. Кулінарні та косметичні рецепти.
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răuţi de Jos), 11 од. зб., 1920−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 76. Примарія комуни Кадубівці Чернівецького повіту (Primăria comunei Cadobeşti), 
44 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 77. Примарія комуни Старі Мамаївці Чернівецького повіту (Primăria comunei Mă-
măeştii Vechi), 94 од. зб., 1918−1940, 1941 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 78. Примарія комуни Кліводин Чернівецького повіту (Primăria comunei Clivodin), 
149 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 79. Примарія комуни Добринівці Чернівецького повіту (Primăria comunei Dobro-
năuţi), 15 од. зб., 1922−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 80. Примарія комуни Витилівка Чернівецького повіту (Primăria comunei Viti-
leauca), 136 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 81. Примарія комуни Товтри Чернівецького повіту (Primăria comunei Tăuteni), 
125 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 82. Примарія комуни Молодія Чернівецького повіту (Primăria comunei Plaiue Cos-
minului), 313 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 83. Грозинецький волосний суд Хотинського повіту (Грозинский волостной суд 
Хотинского уезда),1 од. зб., 1914–1915 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 84. Примарія комуни Іванківці Чернівецького повіту (Primăria comunei Ivancăuţi), 
161 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 

Ф. 85. Примарія комуни Чудей Сторожинецького повіту (Primăria comunei Ciudei), 
725 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 

Ф. 86. Примарія комуни Стара Красношора Сторожинецького повіту (Primăria comu-
nei Crăşnişoara Veşhe), 57 од. зб., 1918−1940, 1941 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 87. Примарія комуни Адинката (нині Глибока) Сторожинецького повіту (Primăria 
comunei Adăncata), 258 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. 
мова. 

Ф. 88. Примарія комуни Череш Сторожинецького повіту (Primăria comunei Cireş), 
370 од. зб., 1920, 1924−1931, 1935−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 89. Примарія комуни Старі Бросківці Сторожинецького повіту (Primăria comunei 
Broscăuţii Vechi), 572 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 90. Примарія комуни Мигучени (нині Михайлівка) Сторожинецького повіту 
(Primăria comunei Mihuceni), 138 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. 
Рум. мова
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Ф. 91. Примарія комуни Виженка Сторожинецького повіту (Primăria comunei Vijni-
cioara), 421 од. зб., 1919−1932 рр. Описи 1−3. Рум. мова

Ф. 92. Примарія комуни Червона Діброва Сторожинецького повіту (Primăria comunei 
Dumbrava Roşie), 118 од. зб., 1918−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 93. Примарія комуни Жадова Сторожинецького повіту (Primăria comunei Jadova), 
289 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 94. Лісництво у с. Кодрул-Козмінулуй Чернівецького повіту (Ocolul silvic Codrul 
Cosminului judeţul Cernăuţi), 257 од. зб., 1920–1940, 1941–1945 рр. Опис. Рум. 
мова.*

Ф. 95. Примарія комуни Петричанка Сторожинецького повіту (Primăria comunei Pet-
riceni), 298 од. зб., 1920−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 96. Примарія комуни Комарівці Сторожинецького повіту (Primăria comunei Coma-
reşti), 63 од. зб., 1938−1940, 1941−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 97. Примарія комуни Красноїльськ Сторожинецького повіту ( Primăria comunei 
Crasna Ilschi), 293 од. зб., 1921−1940,1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова

Ф. 98. Лісництво управління Православного релігійного фонду Буковини у с. Се-
лятин Радауцького повіту (Ocolul silvic Seleatin judeţul Rădăuţi al fondului 
religionar ortodox din Bucovina), 265 од. зб., 1928–1940, 1941–1944 рр. Опис. 
Рум. мова. 

Ф. 99. Примарія комуни Трестяна (нині Димка) Сторожинецького повіту (Primăria 
comunei Trestiana), 151 од. зб., 1918−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 100. Примарія комуни Пелінешти ( Білоусівка) Хотинського повіту (Primăria co-
munei Pelineşti), 179 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 101. Примарія комуни Коболчин Хотинського повіту (Primăria comunei Cobâlcen), 
221 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 102. Примарія комуни Ржавинці Хотинського повіту (Primăria comunei Javinţi), 
253 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 103. Примарія комуни Клішківці Хотинського повіту (Primăria comunei Clişcauţi), 
443 од. зб., 1925−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 104. Примарія комуни Сербичани Хотинського повіту (Primăria comunei Serbi-
ceni), 179 од. зб., 1928−1940 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 105. Примарія комуни Маркауць Хотинського повіту (Primăria comunei Marcăuţi), 
205 од. зб., 1932−1940 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 106. Примарія комуни Романківці Хотинського повіту (Primăria comunei Roma-
ncăuţi), 100 од. зб., 1925−1940 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 

Ф. 107. Примарія комуни Колінківці Хотинського повіту (Primăria comunei Coli-
ncăuţi), 96 од. зб., 1932−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 108. Примарія комуни Рокитне Хотинського повіту (Primăria comunei Rachitna), 
183 од. зб., 1923−1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 109. Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду Буковини у  
с. Стара Жучка Чернівецького повіту (Ocolul silvic Jucica Veche al 
administraţiei fondului religionar ortodox din Bucovina), 67 од. зб., 1928–1940, 
1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. 110. Примарія комуни Горбово Дорохойського повіту (Primăria comunei Horbova), 
426 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 111. Примарія комуни Турятка Дорохойського повіту (Primăria comunei Tureatca), 
317 од. зб., 1875−1897, 1913−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 112. Кіцманський повітовий суд Чернівецького повіту (K. k. Bezirksgericht in Kot-
zman), 4325 од. зб., 1874–1918 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Ф. 113. Секція жандармерії в м. Заставна Чернівецького повіту (Secţia de jandarmi în 
or. Zastavna), 1 од. зб., 1927−1928 рр. Рум. мова. 
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Ф. 114. Секретаріат міністерства юстиції на Буковині, м. Чернівці (Secretarul de 
stat pentru afacerile justiţiei,Cernăuţi), 952 од. зб., 1918−1924 рр., Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 115. Крайовий суд Буковини (K. k. Landesgericht in Czernowitz), 114004 од. зб., 
1781–1918 рр. Описи 1–8. Нім. мова. 

Ф. 116. Чернівецький повітовий суд (K. k. Bezirksgericht in Czernowitz), 11602 од. 
зб., 1794–1918 р. Описи 1–3. Нім. мова. 

Ф. 117. Хотинський повітовий суд Бессарабської губернії (Хотинский уездный суд 
Бессарабской губернии), 3453 од. зб., 1811–1916 рр. Описи 1–4. Рос. мова. 

Ф. 118. Чернівецький повітовий трибунал (Tribunalul judeţean, Cernăuţi), 67209 од. 
зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Опис 1−11. Рум. мова. 

Ф. 119. Особовий відділ сигуранци м. Чернівці (Serviciul special de siguranţă, Cer-
năuţi), 5191 од. зб., 1919–1929 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Ф. 120. Вашківецький повітовий суд Чернівецького повіту (K. k. Bezirksgericht in 
Waszkoutz), 421 од. зб., 1878–1918 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Ф. 121. Жандармський пост с. Митків Чернівецького повіту (Postul de jandarmi Mit-
cău), 1 од. зб., 1919–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 122. Переданий. 
Ф. 123. Сторожинецький повітовий суд Сторожинецького повіту (K. k. Bezirksgericht 

in Storozynetz. ),1043 од. зб., 1876–1918 рр. Опис. Нім. мова. 
Ф. 124. Земський начальник 3-ї дільниці Хотинського повіту Бессарабської губер-

нії (Земский начальник 3-го участка Хотинского уезда Бессарабской губер-
нии), 1 од. зб., 1894 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 125. Заставнівський повітовий суд Чернівецького повіту (K. k. Bezirksgericht in 
Zastawna), 133 од. зб., 1875–1919 рр. Описи 1–2. Нім. мова.*

Ф. 126. Апеляційний суд Буковини (Curtea de apel a Bucovinei), 19414 од. зб., 
1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−8. Рум. мова. 

Ф. 127. Хотинський повітовий трибунал (Curtea marţială a judeţului Hotin), 2494 од. 
зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 

Ф. 128. Прокуратура Чернівецького повітового трибуналу (Procuratura tribunalului 
judeţean, Cernăuţi), 12888 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Опис 1−4. Рум. 
мова. 

Ф. 129. Сторожинецький повітовий трибунал (Curtea marţială a judeţului Storojineţ), 
6598 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр., Описи 1−5. Рум. мова. 

Ф. 130. Дорохойський сільський суд (Judecătoria comunală Dorohoi), 137 од. зб., 
1898−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 131. Чернівецька крайова судова прокуратура (K. k. Staatsanwaltschaft Czernowitz), 
274 од. зб., 1856–1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 132. Сторожинецька повітова поліція м. Сторожинець (Poliţia judeţeană, Storo-
jineţ), 846 од. зб., 1923–1944 рр. Описи. Рум. мова. 

Ф. 133. Кіцманський комісаріат поліції Чернівецького повіту, м. Кіцмань (Comi-
sariatul de poliţie Chiţmani, judeţul Cernăuţi), 437 од. зб., 1920–1943 рр. Опис. 
Рум. мова. 

Ф. 134. Поліція залізничного вокзалу м. Чернівці (Poliţia gării Cernăuţi), 38 од. зб., 
1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 135. Хотинська приватна жіноча гімназія Катерини Петрівни Кодряну-Филипо-
вої (Хотинская частная женская гимназия Катерины Петровны Кодряну-
Филиповой), 3 од. зб., 1907, 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 136. Об’єднаний. 
Ф. 137. Хотинське повітове училище (Хотинское уездное училище), 8 од. зб., 1852–

1906 рр. Опис 1–2. Рос. мова. 
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Ф. 138. Сокирянський сільський суд (Judecătoria comunală Secureni), 6325 од. зб., 
1919−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 139. Герцаївський змішаний суд Дорохойського повіту (Judecătoria mixtă Herţa), 
6749 од. зб., 1895−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 140. Вижницький волосний змішаний суд Сторожинецького повіту (Judecătoria 
mixtă Vijniţa), 1321 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. 
мова. 

Ф. 141. Хотинське міське чотирикласне училище (Хотинское городское четырех-
классное училище), 6 од. зб., 1902–1912 рр. Опис 1–2. Рос . мова. 

Ф. 142. Садгірський змішаний суд (Judecătoria mixtă Sadagura), 8068 од. зб., 1919− 
1940 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 

Ф. 143. Лопатницьке однокласне народне училище (Лопатинское одноклассное на-
родное училище Хотинского уезда), 1 од. зб., 1909–1918 рр. Опис. Рос. 
мова. 

Ф. 144. Романковецький сільський суд Хотинського повіту (Judecătoria comunală 
Romancăuţi), 76 од. зб., 1918−1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 145. Путильський сільський суд Радауцького повіту (Judecătoria comunală Putila), 
465 од. зб., 1885−1940, 1941−1944 рр. Опис. Нім., укр., рум. мови.*

Ф. 146. Селятинський сільський суд Радауцького повіту (Judecătoria comunală Sele-
tin), 1 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 147. Чернівецький змішаний суд (Judecătoria mixtă Cernăuţi), 132215 од. зб., 
1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−30. Рум. мова. 

Ф. 148. Сторожинецький змішаний суд (Judecătoria mixtă Storijineţ), 6802 од. зб., 
1885−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−8. Нім., рум. мови.*

Ф. 149. Об’єднаний. 
Ф. 150. Новоселицький сільський суд Хотинського повіту (Judecătoria comunală No-

uasuliţa), 282 од. зб., 1925, 1928−1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 151. Рота жандармерії в м. Сторожинець (Compania de jandarmi în or. Storojineţi), 

98 од. зб., 1918−1940 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 
Ф. 152. Заставнівський змішаний суд (Judecătoria mixtă Zastavna), 1574 од. зб.,1919− 

1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 
Ф. 153. Вашківецький змішаний суд (Judecătoria mixtă Vaşcătţi), 8263 од. зб., 1918− 

1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 
Ф. 154. Кіцманський змішаний суд (K. K. Bezirksgericht in Kotzman, Judecătoria mix-

tă Chiţmani), 458 од. зб., 1873−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Нім., рум. 
мови.*

Ф. 155. Хотинське вище початкове училище Бессарабської губернії (Хотинское вы-
сшее начальное училище Бессарабской губернии), 5 од. зб., 1913–1916 рр. 
Опис 1–2. Рос. мова. 

Ф. 156. Станівецький волосний змішаний суд (K. K. Bezirksgericht in Stanesti, Jude-
cătoria mixtă Stăneşti), 376 од. зб., 1883−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. 
Нім., рум. мови.*

Ф. 157. Боянівський волосний змішаний суд Чернівецького повіту (K. K. Bezir-
ksgericht in Bojan, Judecătoria mixtă Boian), 4883 од. зб., 1885−1940, 
1941−1944 рр. Описи 1−5. Нім., рум. мови.*

Ф. 158. Чудейський змішаний суд Сторожинецького повіту (K. K. Bezirksgericht 
in Czudin, Judecătoria mixtă Ciudei), 372 од. зб., 1873−1940, 1941−1944 рр. 
Описи 1−3. Нім., рум. мови.*

Ф. 159. Чернівецька повітова тюрма (Peniteciarul judeţean, Cernăuţi), 363 од. зб., 
1920–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 160. Лісництво адміністрації православного релігійного фонду Буковини,  
с. Ревна на р. Прут Чернівецького повіту (K. k. Forst u. Domänen Verwaltung. 
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Rewna, Ocolul silvic Revna pe Prut judeţul Cernăuţi al administraţiei fondului 
religionar ortodox din Bucovina), 154 од. зб., 1903–1940, 1941–1944 рр. Опи-
си 1–2. Рум. мова.*

Ф. 161. Нотаріус Захарія Анастасіє в м. Чернівці (Notar Anastasie Zaharie în or. Cer-
năuţi), 118 од. зб., 1926−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 162. Нотаріус Цуркан Ніколає в м. Чернівці (Notar Nicolae Ţurcan în or. Cernăuţi), 
120 од. зб., 1933−1940 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 163. Нотаріус Руппрехт Адам в м. Чернівці (Notar Rupprecht Adam in Czernowitz) 
148 од. зб., 1911–1924 рр. Описи 1–2. Нім., рум. мова

Ф. 164. Нотаріус Калмуцький Альфред в м. Чернівці (Notar Alfred Kalmucki în or. 
Cernăuţi), 201 од. зб., 1923−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 165. Нотаріус Бурак Амфілокіє в м. Чернівці (Notar Amfilochie Burac în or. Cer-
năuţi), 217 од. зб., 1922−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 166. Нотаріус Лупу Флоря в м. Чернівці (Notar Florea Lupu în or. Cernăuţi), 129 од. 
зб., 1924−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 167. Нотаріус Мікулі Штефан в м. Чернівці (Notar Mikuli Stefan in Czernowitz, 
Notar Mikuli Ştefan în or. Cernăuţi ), 489 од. зб., 1907–1940 рр. Описи 1–2. 
Нім., рум. мови.*

Ф. 168. Примарія комуни Нижні Петрівці Сторожинецького повіту (Primăria comunei 
Pătrăuţii de Jos), 358 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 169. Нотаріус Петрович Корнел в м. Чернівці (Notar Cornel Petrovici în or. Cer-
năuţi), 13 од. зб., 1939−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 170. Об’єднаний. 
Ф. 171. Нотаріус Бімбулова Лідія в м. Хотин (Notar Lidia Bimbulov în or. Hotin), 163 од. 

зб., 1929−1940 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
Ф. 172. Нотаріус Больбошенко Анатол в с. Кельменці Хотинського повіту (Notar 

Anatolie E. Bolboşenco în comuna Chelmeneţi judeţul Hotin), 89 од. зб., 
1928−1939 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 173. Нотаріус Василеску Cтефан в с. Сoкuряни Хотинського повіту (Notar Ştefan 
Vasilescu în Secureni judeţul Hotin), 12 од. зб., 1928−1929 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 174. Нотаріус Лідід Мойсей в м. Новоселиця Хотинського повіту (Notar Lidid 
Moisei în or. Nouasuliţa judeţul Hotin), 40 од. зб., 1928−1932 рр. Описи 1−2. 
Рум. мова. 

Ф. 175. Примарія комуни Іванівці Хотинського повіту (Primăria comunei Ianăuţi), 
214 од. зб., 1920−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 176. Переданий. 
Ф. 177. Переданий. 
Ф. 178. Переданий. 
Ф. 179. Нотаріус Клісевич Олександр в с. Кельменці Хотинського повіту (Notar 

Alexandru Clisevici în s. Celmeneţi judeţul Hotin), 1 од. зб., 1937 р. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 180. Примарія комуни Брідок Чернівецького повіту (Primăria comunei Brodoc),  
15 од. зб., 1919−1938 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Ф. 181. Примарія комуни Коликауць Хотинського повіту (Primăria comunei Colicăuţi), 
34 од. зб., 1924–1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 182. Примарія комуни Козиряни Хотинського повіту (Primăria comunei Cozoreni), 
5 од. зб., 1923−1932 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 183. Примарія комуни Карапчів над Серетом (нині Карапчів) Сторожинецько-
го повіту (Primăria comunei Carapciu pe Siret), 11 од. зб., 1924, 1939, 1942− 
1943 рр. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 184. Примарія комуни Карапчів над Черемошем (нині Карапчів) Сторожинець-
кого повіту (Primăria comunei Carapciu pe Ceremoş), 42 од. зб., 1930, 1941− 
1944 рр. Опис. Рум. мова 

Ф. 185 Примарія комуни Коржеуць Хотинського повіту (Primăria comunei Corjeuţi), 
5 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 186. Нотаріус Стрингачу Ніку в м. Чернівці (Notar Nicu Strângaciu în or. Cernăuţi), 
1 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 187. Примарія комуни Купка Сторожинецького повіту (Primăria comunei Cupca), 
166 од. зб., 1919, 1941, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 188. Переданий. 
Ф. 189. Примарія комуни Карлацень Дорохойського повіту (Primăria comunei Car-

laţeni), 4 од. зб., 1930−1931 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 190. Примарія комуни Костинці Сторожинецького повіту (Primăria comunei Cos-

teşti), 149 од. зб., 1924, 1930, 1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 191. Нотаріус Павлуку-Бурла Октавіан в м. Чернівці (Notar public Pavlucu−Burla 

Octavian în or. Cernăuţi), 1 од. зб., 1934 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 192. Примарія комуни Киселиця Хотинського повіту (Primăria comunei Chiseliţa), 

240 од. зб., 1935−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 193. Примарія комуни Котелеве Хотинського повіту (Primăria comunei Coteleu),  

5 од. зб., 1923−1928, 1943 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 194. Переданий. 
Ф. 195. Нотаріус Дунік Ілля в м. Чернівці (Notar Ilie Dunic în or. Cernăuţi), 412 од. 

зб., 1930−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова
Ф. 196. Примарія комуни Костичани Хотинського повіту (Primăria comunei Costice-

ni), 38 од. зб., 1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 197. Примарія комуни Кичера Чернівецького повіту (Primăria comunei Chicerа), 

1 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 198. Примарія комуни Калинівці Сторожинецького повіту (Primăria comunei Cali-

neşti), 3 од. зб., 1934−1938 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 199. Переданий. 
Ф. 200. Переданий. 
Ф. 201. Примарія комуни Кулішівка Хотинського повіту (Primăria comunei Culişcău-

ţi), 172 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 202. Примарія комуни Кишло-Замжиєво (нині Подвір’ївка) Хотинського повіту 

(Primăria comunei Chişla Zamjieva), 2 од. зб., 1940 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 203. Примарія комуни Кишло-Неджимово Хотинського повіту (нині Оселівка) 

(Primăria comunei Chişla Nedjimova), 2 од. зб., 1921 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 204. Переданий. 
Ф. 205. Переданий. 
Ф. 206. Нотаріус Гесс Абрагам в м. Новоселиця (Notar Abragam Ghess în or. Nou-

suliţa), 30 од. зб., 1935−1938 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
Ф. 207. Нотаріус Клюгер Людміл в м. Вижниця (Notar Ludmil Clugher în or. Vijniţa), 

45 од. зб., 1918−1929 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 208. Нотаріус Маркусон Лазар в с. Чудей (Notar Lazar Marcuson în s. Ciudei),  

65 од. зб., 1922−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 209. Переданий. 
Ф. 210. Знятий з обліку. 
Ф. 211. Крайова шкільна рада Буковини в м. Чернівці. (K. k. Landesschulrath in Czer-

nowitz), 17075 од. зб., 1869–1918 рр. Описи 1–4. Нім., укр., рум. мови. 
Ф. 212. Легіон жандармерії м. Чернівці Чернівецького обласного інспекторату 

жандармерії (Legiunea de jandarmi Cernăuţi), 75 од. зб., 1924−1940, 1941− 
1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
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Ф. 213. Чотирнадцатий окружний шкільний інспекторат Буковини (Inspectoratul 
şcolar regional XIV al Bucovinei), 6625 од. зб., 1918–1940 рр. Oписи 1–5. 
Рум. мова. 

Ф. 214. Базовий ліцей “Г. Анжелеску” педагогічного семінару при Чернівецькому 
університі м. Чернівці (Liceul de aplicaţie “G. Angelescu” pe lângă seminarul 
pedagogic al Universităţii din Cernăuţi), 38 од. зб., 1922–1940 рр., Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 215. Чернівецький повітовий шкільний інспекторат (Inspectoratul şcolar al plăsii 
Cernăuţi), 20 од. зб., 1939–1940, 1941–1944 рр., Опис. Рум. мова. 

Ф. 216. Чернівецький університет (K. k. Franz-Josephs-Universität in Czernowitz. 
Universitatea “Regele Ferdinand I” din Cernauţi), 5439 од. зб., 1875–1940, 
1941–1944 рр. Описи 1–7. Нім., рум. мови.*

Ф. 217. Чернівецький повітовий шкільний ревізорат (Revizoratul şcolar judeţean Cer-
năuţi), 70 од. зб., 1922–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 218. Сторожинецький повітовий шкільний ревізорат (Revizoratul judeţean şcolar 
Storojineţ), 17 од. зб., 1927–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 219. Інспектор народних училищ Хотинського повіту Бессарабської губернії 
(Инспектор народных училищ Хотинского уезда Бессарабской губернии), 
137 од. зб., 1856–1919 рр. Описи 1–3. Рос. мова.* 

Ф. 220. Чернівецький міський шкільний субінспекторат (Subinspectorastul şcolar oră-
şănesc Cernăuţi), 3 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 221. Жандармський батальйон “Молдова” м. Чернівці (Batalionul de jandarmi 
“Moldova”, Cernăuţi), 24 од. зб., 1919−1921 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 222. Переданий. 
Ф. 223. Головна окружна школа в м. Чернівці (K. k. Kreishauptschule in Czernowitz), 

61 од. зб., 1835–1870 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 
Ф. 224. Дирекція курcів по вивченню філософcьких наук м. Чернівці (Philosophisches 

Direktorat, Czernowitz), 920 од. зб., 1814–1857 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 
Ф. 225. Чернівецький реальний ліцей № 2 м. Чернівці (Liceul real nr. 2 în Cernăuţi), 

18 од. зб., 1918–1930 рр. Опис. Нім., рум. мови. 
Ф. 226. Хотинська церковно-парафіяльна школа Хотинської єпархіальної училищ-

ної ради Бессарабської губернії (Хотинская церковно-парафиальная школа 
Хотинского отделения епархиального училищного совета Бессарабской гу-
бернии), 8 од. зб., 1889–1918 рр. Опис . Рос. мова. 

Ф. 227. Хотинська повітова училищна рада Бессарабської губернії (Хотинский уез-
дный училищный совет Бессарабской губернии), 128 од. зб., 1873–1915рр. 
Опис. Рос. мова. 

Ф. 228. Державний ліцей “Арон Пумнул” м. Чернівці (K. k. Landesgymnasium in 
Czernowitz. Liceul de stat “Aron Pumnul”), 2697 од. зб., 1808–1940, 1941– 
1944 рр. Описи 1– 7. Нім., рум. мови.*

Ф. 229. Чоловіча гімназія “Мирон Костин” м. Чернівці (Filiale des k. k. I Sta-
atsgymnasium in Czernowitz. K. k. III Staatsgymnasium in Czernowitz. 
Gimnaziul de baeţi “Miron Costin”), 375 од. зб., 1907–1940 рр. Описи 1–2. 
Нім., рум. мови.*

Ф. 230. Приватний жіночий ліцей “Сім’я Марії” м. Чернівці (Liceul particular de fete 
“Familia Mariei”, Cernăuţi), 86 од. зб., 1925–1940 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 231. Педагогічний семінар при Чернівецькому університеті (Seminarul pedagogic 
de pe lângă universitatea din Cernăuţi), 42 од. зб, 1928−1940 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 232. Об’єднаний. 
Ф. 233. Православний жіночий ліцей “Єлена Доамна” м. Чернівці (Griechisch-ori-

entalisches Mädchen-Lyzeum in Czernowitz. Liceul ortodox de fete “Elena 
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Doamna” in Cernăuţi), 435 од. зб., 1902–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–9. 
Нім., рум., укр. мови.*

Ф. 234. Чернівецька міська тюрма при Чернівецькому губернаторі (Черновиц-
кая городская тюрьма при Черновицком губернаторе), 795 од. зб., 1912– 
1917 рр. Опис. Рос., нім. мова. 

Ф. 235. Об’єднаний. 
Ф. 236. Приватний жіночий ліцей “Кармен Сільва” м. Чернівці (Liceul particular de 

fete “Carmen Sylva” în Cernăuţi), 11 од. зб., 1933–1940 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 237. Приватний жіночий ліцей “Юлія Хаждеу” м. Чернівці (Privat Mädchen 

Gymnasium in Czernowitz. Liceul particular de fete “Iulia Haşdeu” în Cernăuţi), 
44 од. зб., 1910−1940 рр. Опис. Нім., рум. мови.*

Ф. 238. Приватний чоловічий ліцей “Емануїл Грігоровіца” м. Чернівці (Liceul mo-
dern particular “Emanuil Grigoroviţă”, Cernăuţi), 61 од. зб., 1924–1939 рр. 
Oписи 1–3. Pум. мова. 

Ф. 239. Учительська семінарія при Крайовій шкільній раді, 2 од. зб. 1912– 1918 рр. 
Опис. Нім. мова. 

Ф. 240. Православний чоловічий ліцей “Митрополит Сильвестр” м. Чернівці. (Die 
griechisch-orientalische Oberrealschule in Czernowitz. Liceul ortodox de băieţi 
“Mitropolitul Silvestru” din Cernăuţi), 257од. зб., 1863–1940, 1942– 1944 рр. 
Описи 1–2. Нім., рум. мови.*

Ф. 241. Приватний чоловічий ліцей “Модерн” м. Сторожинець (Liceul particular de 
băieţi “Modern” din Storojineţ ), 2 од. зб., 1931–1933 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 242. П’ятий дорожний інспекторат (Al V-lea inspectorat drumuri 2548 од. зб, 1918–
1940 рр., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 243. Індустріальна гімназія м. Вижниця Сторожинецького повіту (Landeswerkstä-
tte für Tischlerei-Drechslerei-Holzschnittintarsia und Metallornamentik in Wiz-
nitz. Gimnasiul industrial din Vizniţa judeţul Storogineţi), 214 од. зб., 1896–
1940 рр. Опис. Укр., нім., рум. мови.*

Ф. 244. Школа з підготовки вчителів (чоловіча) м. Чернівці (K. k. Lehrerbildungs-
Austalt in Czernowitz. Şcoala normală de băieţi, Cernăuţi), 1111 од. зб., 
1869−1944 рр. Описи 1−7. Нім., рум. мови.*

Ф. 245. Приватна комерційна жіноча гімназія “Прогресул” м. Чернівці (Seminarul 
particular comercial de fete “Progresul” în Cernăuţi), 43 од. зб., 1925–1940 рр., 
Опис. Рум. мова. 

Ф. 246. Чотирикласна початкова школа м. Чернівці (Griechisch-orientalische 4-klas-
sige Knabenschule in Czernowitz), 37 од. зб., 1829–1907 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 247. Державна початкова жіноча школа № 4 м. Чернівці (Şcoala primară de stat  
№ 4 Cernăuţi), 25 од. зб., 1932−1935 рр. Опис . Рум. мова. 

Ф. 248. Чотирикласна початкова чоловіча школа м. Чернівці по вул. Турецькій (4-
klassige kommunale Knabenschule in Türkengasse, Czernowitz), 22 од. зб., 
1873–1886 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 249. Початкова чоловіча школа “Георге Тофан” м. Чернівці, (6-Klassige öffentliche 
Knaben volkesschule in der Sieberbürgerstrasse Czernowitz. Şcoala primară de 
băieţi “Gheorghe Tofan”, Cernăuţi), 354 од. зб., 1894−1938 рр. Описи 1−3. 
Нім., рум. мови.*

Ф. 250. П’ятикласна жіноча школа м. Чернівці по вул. Святої Трійці. (5-klassige 
Frauenvolksschule in der Dreifaltigkeitsgasse in Czernowitz), 44 од. зб., 1906–
1914 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 251. П’ятикласна початкова чоловіча школа м. Чернівці по вул. Штефан чел 
Маре (Şcoala primară de băeţi de 5 clase din Cernăuţi strada Ştefan cel Mare), 
10 од. зб., 1919–1923 рр. Опис. Нім., рум. мови. 
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Ф. 252. Шестикласна початкова жіноча школа по вул. Дж. Мірческу м. Чернівці 
(Şcoala primară de fete de 6 clase din Cernăuţi, str. Ştefan cel Mare), 3 од. зб., 
1928−1933 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 253. П’ятикласна народна школа м. Чернівці (5-klassige Volksschule in Czernowitz), 
5 од. зб., 1903–1904 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 254. Православна чоловіча школа м. Чернівці (Griechisch-orientalische Knaben-
schule in Czernowitz), 145 од. зб., 1790–1920 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Ф. 255. Початкова базова школа при чоловічому педагогічному училищі м. Чер-
нівці (K. k. Nationaltrivialschule sammt dem Klassifikations-Аusweise, Şcoala 
primară de aplicaţie de pe lângă Şcoala normală de băieţi), 43 од. зб., 1854−1918, 
1918−1940 рр. Опис. Нім., рум. мови.*

Ф. 256. Початкова жіноча державна школа № 8 “Софія Штефанович” на вул. Гене-
рал Мірческу в м. Чернівці, (Şcoala primară de fete № 8 “Sofia Ştefanovici” 
din Cernăuţi str. General Mircescu), 21 од. зб., 1934−1940, 1941−1942 рр. Опи-
си 1−4. Рум. мова. 

Ф. 257. Жандармський пост у с. Комарівці Сторожинецького повіту (Postul de jan-
darmi Comăreşti), 1 од. зб., 1932 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 258. Чоловіча шестикласна початкова школа № 10 “Міхай Кісанович” м. Чернів-
ці (4-klassige knaben volksschule in Cuernowitz, Şcoala primară de 6 clase de 
băeţi №10 “Mihai Kisanovici” în Cernăuţi), 356 од. зб., 1885–1938 рр. Oписи 
1–2. Нім., рум. мови.*

Ф. 259. Жіноча початкова школа “Олтя Доамна” по вул. Штефан гел Маре м. Чер-
нівці (Mädchen volkschule in der Siebenbürgerstrasse in Cuernowitz, Şcoala 
primară de fete “Oltea Doamna” din Cernăuţi, str. Ştefan cel Mare), 264 од. зб., 
1894−1895, 1918−1940 рр. Oписи 1−3. Нім., рум. мови.*

Ф. 260. Початкова жіноча школа №18 “Єлена Попович Логотеті” по вул. Єпископa 
Хереску м. Чернівці (Şcoala primară de fete №18 “Elena Popovici Logoteti” 
din Cernăuţi str. Episcop Herescu), 33 од. зб., 1923−1940 рр. Описи 1−3. Рум. 
мова. 

Ф. 261. Початкова змішана державна школа в комуні Василів Чернівецького повіту 
(Şcoala primară mixtă de stat în comuna Vasilău judeţul Cernăuţi), 8 од. зб., 
1936–1939 рр. Oпис. Рум. мова. 

Ф. 262. Народна школа комуни Верхні Петрівці Сторожинецького повіту (Volksschule 
in der Gemeinde Petroutz am Seret. Şcola primară mixta Pâtrâuţi de Sus), 98 од. 
зб.; 1875 –1940, 1941–1943 рр. Описи 1–4. Нім., рум. мови.*

Ф. 263. Початкова державна змішана школа в комуні Білоусовка Хотинського повіту 
(Şcoala primară mixtă de stat în comuna Belousovca), 28 од. зб., 1919−1942 рр. 
Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 264. Початкова змішана школа комуни Їжівці та хуторів Урсоая-Пирліту-
ра, Їжівці−Центр та Микулич Сторожинецького повіту (Volksschulen in 
Idzesti und Idzesti-Yentrum, Şcoala mixtă de stat din Igeşti, Ursoaia-Pârlitura,  
Igeşti – Centru şi Miculici judeţul Storojineţ), 108 од. зб., 1914−1915, 1920−1940, 
1941−1944 рр. Описи 1−5. Нім., рум. мови.*

Ф. 265. Початкова державна змішана школа в с. Фундоая комуни Верхні-Петрівці 
над Серетом Сторожинецького повіту (Şcoala primară mixtă de stat în satul 
Fundoaia comuna Pătrăuţi de Sus (pe Siret) judeţul Storojineţ), 81 од. зб., 1919–
1940, 1941–1944 рр. Описи 1–5. Рум. мова. 

Ф. 266. Окружна школа водіїв м. Чернівці (Şcoala regională de conductori de auto-
mobile, Cernăuţi), 5 од. зб., 1939−1940 рр. Опис. рум. мова. 

Ф. 267. Чернівецька спеціальна технічно-індустріальна школа “Технікум” м. Чер-
нівці (Şcoala specială tehnico-industrială “Technicum” în Cernăuţi), 29 од. зб., 
1925–1940 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 
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Ф. 268. Державна спеціальна школа-інтернат для сліпих та глухонімих дітей в м. 
Чернівці (Kaiser Franz Joseph-Jubileum Blindeninstitut. Institutul de orbi şi 
surdo-muţi, Cernăuţi), 49 од. зб., 1910, 1919–1940 рр. Описи 1–2. Рум., нім. 
мови.*

Ф. 269. Дитячий садок при початковій школі “Олтя Доамна” по вул. Штефана Ве-
ликого м. Чернівці (Grădina de copii pe lângă şcoala primară de fete “Oltea 
Doamna” str. Ştefan cel Mare, Cernăuţi), 5 од. зб., 1927−1931 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 270. Чернівецьке повітове фінансове управління (Administraţia financiară a ju-
deţului Cernăuţi), 242 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис 1–4. Рум. 
мова. 

Ф. 271. Фінансова прокуратура м. Чернівці (K. k. Finanz−Prokuratur. Czernowitz. ), 
202 од. зб., 1899−1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 272. Чернівецька окружна фінансова прокуратура (Procuratura de finanţe, Cernăuţi), 
2213 од. зб., 1918–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 273. Нотаріус Амброс Отто в м. Чернівці. (Notar Ambros Otto in Czernowitz. ), 382 од. 
зб., 1877–1910 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Ф. 274. Державна жіноча гімназія “Олтя Доамна” м. Чернівці (Das städtische Mä-
dchen Lyzeum in Czernowitz. Liceul municipiul de fete. Liceul al statului de fete 
№ 2. Gumnaziul de fete “Oltea Doamna”), 168 од. зб., 1898–1940 рр. Опис. 
Нім., рум. мови.*

Ф. 275. Хотинське повітове фінансове управління (Administraţia financiară a judeţului 
Hotin), 863 од. зб., 1922−1936, 1941−1944 рр. Опис 1–4. Рум. мова. 

Ф. 276. Державний жіночий ліцей “Юлія Хашдеу” м. Хотин Хотинського повіту (Го-
сударственный женский лицей “Юлия Хашдеу” г. Хотин Хотинского уезда 
Бессарабской губернии, Liceul de stat de fete din Hotin “Iulia Haşdeu”, judeţul 
Hotin), 460 од. зб., 1904–1940, 1941–1944 рр., Oписи 1–2. Рос., рум. мови. 

Ф. 277. Школа з підготовки вчителів (жіноча) “Марія Войкіца” м. Чернівці  
(K. k. Lehrerinnenbildungsanstalt in Czernowitz. Şcoala normală de fete “Maria 
Voichiţa”, Cernăuţi), 422 од. зб., 1874−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Нім., 
рум. мови.*

Ф. 278. Секція жандармерії в комуні Маршинці Хотинського повіту (Secţia de 
jandarmi în comuna Marşenţi), 1 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 279. Фінансовий відділ міністерства юстиції на Буковині (Secţia de finanţe a Mi-
nisterului de justiţie în Bucovina), 354 од. зб., 1919−1924 рр. Описи 1–2. Рум. 
мова. 

Ф. 280. Чернівецька окружна палата праці (Camera de muncă, Cernăuţi), 19098 од. 
зб., 1921–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–10. Рум., нім. мови. 

Ф. 281. Жандармський пост села Калинівці Сторожинецького повіту (Postul de jan-
darmi Călineşti, judeţul Storojineţ), 1 од. зб. 1940 р. Опис. Рум. мова. 

Ф.  282. Каса соціального страхування м. Чернівці (Casa asigurărilor sociale, Cernăuţi), 
6215 од. зб., 1918–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–10. Рум. мова. 

Ф. 283. Канцелярія Чернівецького губернатора (Канцелярия Черновицкого губерна-
тора), 510 од. зб., 1914–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 284. Чернівецький повітовий трудовий суд (Camera judeţeană de muncă, Cernăuţi), 
7202 од. зб., 1930−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 

Ф. 285. Х-ий окружний інспекторат праці та соціального забезпечення м. Чернівці (Re-
giunea a X-a a inspectoratului muncii şi ocrotirilor sociale din Cernăuţi), 105 од. зб., 
1919–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 286. Генеральний санітарний інспекторат Буковини м. Чернівці (Inspectoratul 
general sanitar al Bucovinei, Cernăuţi), 1885 од. зб., 1919–1940, 1941–1944 рр. 
Опис. Рум. мова. 
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Ф. 287. Чернівецький окружний зоотехнічний санітарно-ветеринарний інспекторат 
(Inspectoratul regional zootehnic, sanitar şi veterinar, Cernăuţi), 3774 од. зб., 
1918–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 288. Нотаріус Козаченко Іоaн в м. Хотин (Notar Ioan M. Cozacenco în or. Hotin), 
46 од. зб., 1928−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 289. Чернівецька окружна психіатрична лікарня (Spitalul de boli mintale şi nervoase 
Cernăuţi), 880 од. зб., 1915−1940, 1941−1944 рр. Опис. Нім., рум. мови.*

Ф. 290. Чернівецький окружний пологовий будинок (Maternitatea Cernăuţi), 1102 од. 
зб., 1919−1940 рр. Oписи 1–2. Рум. мова. 

Ф. 291. Секретаріат міністерства землеробства та державного майна м. Чернівці 
(Secretariatul Ministerului agriculturii şi domeniilor, Cernăuţi), 35 од. зб., 1919–
1922 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 292. Крайові комісії Буковини в справах відміни та викупу кріпосних повин-
ностей та врегулювання сервітутних питань. (Grundlasten Ablösungund 
Regulierungs-Landes-Kommissionen der Bukowina (об’єднаний), 3776 од. зб., 
1853–1914 рр. Описи 1–4. Нім. мова. 

Ф. 293. Чернівецька окружна земельна рада (Ocolul regional agricol Cernăuţi), 14 од. 
зб., 1921–1930 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 294. Чернівецька філія національного управління румунської кооперації (Institutul 
naţional al cooperaţiei române, sucursala Cernăuţi), 18 од. зб, 1937–1940 рр. 
Опис. Рум. мова. 

Ф. 295. Жандармський пост с. Ходороуць Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Hodorăuţi), 3 од. зб., 1939–1941 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 296. Чернівецький легіон молодіжної монархічної організації “Стража Церій”  
м. Чернівці (Societatea“Straja Ţării“, Legiunea Cernăuţi), 35 од. зб., 1937– 
1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф.  297. Акціонерне товариство залізниці Львів-Чернівці-Ясси (Рrivat Lemberg-Czer-
nowitz-Jassy Eisenbahn-Gesellschaft. Societatea anonimă a Сăilor Ferate Leov-
Cernăuţi-Iaşi), 1208 од. зб., 1862–1940 рр. Описи 1–4. Нім., рум. мови.* 

Ф. 298. Дирекція обліку та реєстрації нерухомого майна на Буковині (K. k. Grun-
dsteuer-Evidenzhaltung), 122 од. зб., 1820–1918 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Ф. 299. Асоціація з розведення племінної худоби породи “Сімменталь” на Буко-
вині, м. Чернівці (Asociaţia pentru creşterea taurinelor de rasă Simmental din 
Bucovina, Cernăuţi), 26 од. зб, 1930–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 300. Акціонерне товариство з експлуатації місцевих залізниць Буковини (Buko-
winer Lokalbahnen), 1588 од. зб., 1883–1936 рр. Описи 1–3. Нім. мова.*

Ф. 301. Сокирянський волосний земельний відділ Хотинського повіту (Serviciul ag-
ricol al plăsii Secureni judeţul Hotin), 413 од. зб., 1918–1939, 1941–1944 рр. 
Описи 1–3. Рум. мова. 

Ф. 302. VIII-мa інспекція румунських залізниць Буковини. (VIII- a inspecţie a Căilor 
Ferate Române, Cernăuţi. ), 427 од. зб., 1918–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 303. Об’єднаний. 
Ф. 304. Хотинська вірменсько-григоріанська церква Святого Іоана Хрестителя (Хо-

тинская армяно-григорианская церковь Святого Иоана Крестителя), 14 од. 
зб., 1907–1909 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 305. Чернівецький окружний інспекторат лісового режиму (Inspectoratul regimului 
silvic, Cernăuti), 638 од. зб., 1920–1940, 1941–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 306. ХІІ-та окружна лісова дирекція м. Чернівці (Direcţia a XII regionolă silvică, 
Cernăuţi), 1527 од. зб., 1936–1940, 1941–1946 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 307. Рудниковий інспекторат Буковини (Inspectoratul minier al Bucovinei), 29 од. 
зб., 1922−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 308. XVI-е окружне відомство рік м. Чернівці (Regiunea XVI a apelоr Cernăuţi), 
1290 од. зб., 1919–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 309. Комерційне управління електромеханічних підприємств м. Чернівці (Regia 
publică comercială. Întreprinderile electromecanice a municipiului Cernăuţi), 
1346 од. зб., 1897–1940, 1941–1944 рр. Oписи 1–5. Hім., рум. мови.*

Ф. 310. Секретаріат міністерства торгівлі, промисловості та соціального забезпе-
чення на Буковині (Secretariatul general pentru comerţ, industrie şi îngrijire 
socială în Bucovina), 646 од. зб., 1918−1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 311. Чернівецький окружний інспекторат промисловості (Inspectoratul de indust-
rie, Cernăuţi), 249 од. зб., 1920−1940, 1941−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 312. Чернівецький окружний інспекторат торгівлі (Inspectoratul cоmercial, Cer-
năuţi), 53од. зб., 1922−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф.  313. Чернівецька окружна палата торгівлі та промисловості (Camera de comerţ şi 
industrie, Cernăuţi), 1032 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1–5. Рум. 
мова. 

Ф. 314. Жіночий індустріальний ліцей товариства “Спілка румунських жінок”,  
м. Чернівці (Liceul industrial de fete a societăţii “Reuniunea femeilor române”, 
Cernăuţi), 315 од. зб., 1919–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 315. Х-ий жандармський полк м. Чернівці (Regimentul 10 jandarmi, Cernăuţi),  
62 од. зб., 1918−1940 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 316. Секція жандармерії в комуні Тернавка Дорохойського повіту (Secţia de jan-
darmi în comuna Târnauca), 45 од. зб., 1919−1940 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 317. Хотинська повітова межова комісія Бессарабської губернії (Хотинская уез-
дная межевая комиссия Бессарабской губернии), 11 од. зб., 1825–1894 рр. 
Опис. Рос. мова. 

Ф. 318. Рукшинське волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії 
(Рукшинское волостное правление Хотинского уезда Бессарабской губер-
нии), 2 од. зб., 1898 р. Опис. Рос. мова 

Ф. 319. Генеральна дирекція віросповідань м. Чернівці (Direcţia generală a cultelor, 
Cernăuţi), 1709 од. зб., 1918−1927 рр. Описи 1–3 . Рум. мова. 

Ф. 320. Митрополія Буковини (Bukowiner gr-or. bischöfliches Konsistorium. Mitropo-
lia Bucovinei), 16904 од. зб., 1792–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–6. Нім., 
рум., старослов., старомолд., укр., рос. мови.* 

Ф. 321. Адміністрація Православного релігійного фонду Буковини (K. k. Direktion 
der Güter des Bukow. Gr.-or. Religionsfondes in Czernowitz. Administraţia 
fondului bisericesc ortodox român din Bucovina), 1277 од. зб., 1787–1940, 
1941–1944 рр. Описи 1–5. Нім., рум. мови.*

Ф. 322. Вотчина Ржавенці колежського радника Запісочного, с. Ржавенці Хотин-
ського повіту (Вотчина Ржавенцы коледжского советника Записочного,  
с. Ржавенцы Хотинского уезда), 1 од. зб., 1868 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 323. Об’єднаний. 
Ф. 324. Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду Буковини у  

с. Чудей Сторожинецького повіту (K. k. Forstwirtschaftsbezirk in Czudin. 
Ocolul silvic Ciudei judeţul Storojineţ al administraţiei fondului religionar din 
Bucovina), 104 од. зб., 1900–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова.* 

Ф. 325. Чернівецька міська єврейська релігійна громада м. Чернівці (Israelitische 
Kultusgemeinde in Czernowitz. Comunitatea evreiească, Cernăuţi), 3728 од. зб., 
1780–1944 рр. Описи 1–4. Нім., рум. мови.*

Ф. 326. Євангелічна релігійна громада м. Чернівці. (Das evangelische Gemeide zu 
Czernowitz. Kirchengemeinde des Czernowitzer Kireсhenbezirke der evan-
gelischen Landeskirche in Rumänien. Comunitatea Religiosă evanghelică 
Cernăuţi), 2300 од. зб., 1795–1940 рр. Опис. Нім., рум., мови.*
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Ф. 327. Румунське акціонерне товариство з експлуатації цукрових заводах “Лужани” 
в с. Стара Жучка Чернівецького повіту (Societatea română pe acţiuni pentru 
exploatarea făbricilor de zahăr “Lujeni” în s. Jucica Veche judeţul Cernăuţi), 
1322 од. зб., 1920−1940, 1941−1943 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. 328. Примарія комуни Сокиряни Хотинського повіту (Primăria comunei Secureni), 
130 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 329. Примарія комуни Сучевени Сторожинецького повіту (Primăria comunei 
Suceveni), 68 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 330. Примарія комуни Давидівка Сторожинецького повіту (Primăria comunei 
Davideşti), 97 од. зб., 1918−1940, 1941−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 331. Примарія комуни Динівці Хотинського повіту (Primăria comunei Dinăuţi), 
258 од. зб., 1927−1939, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 332. Акціонерне товариство з експлуатації пивоварно-спиртового заводу “Бе-
реса”, м. Чернівці (Prima fabrică bucovineană de bere şi industria spirtului 
“Beresa”, societate pe acţiuni, Cernăuţi), 92 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. 
Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. 333. Приватний завод з виробництва спирту Густава Бауманна у комуні Репу-
жинці Чернівецького повіту (Fabrica de spirt agricol a proprietarului Gustav 
Baumann din comuna Repujinţi judeţul Cernăuţi), 10 од. зб., 1928−1940 рр. 
Опис. Рум. мова. 

Ф. 334. Чернівецький окружний відділ автономного управління державної монополії 
(Casa autonomă a monopolului statului, serviciul regional Cernăuţi), 152 од. зб., 
1919−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 335. Чернівецька філія румунського акціонерного товариства з міжнарод-
них перевезень “Шенкер і Ко” (Societatea română pe acţiuni de transporturi 
internaţionale “Schenker şi Co”, Cernăuţi), 7319 од. зб., 1918–1940 рр. Описи 
1–2. Рум. мова. 

Ф. 336. Черленівське однокласне народне училище Хотинського повіту (Черленов-
ское одноклассное народное училище Хотинского уезда), 2 од. зб., 1902, 
1909 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 337. Хотинський повітовий прокурор Бессарабської губернії (Хотинский уезд-
ный прокурор Бессарабской губернии), 1 од. зб., 1849 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 338. Малинецьке сільське парафіяльне училище (Малинецкое сельское парафи-
альное училище Хотинского уезда), 1 од. зб., 1903 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 339. Чернівецьке агентство румунського управління державної лотереї “Гермес” 
(Loteria de stat “Hermes”, filiala Cernăuţi), 49 од. зб., 1935−1940 рр. Опис. 
Рум. мова. 

Ф. 340. Жандармський пост с. Вікно Чернівецького повіту (Postul de jandarmi Ocna), 
2 од. зб., 1930 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 341. Початкова змішана державна школа в комуні Путила Радауцького повіту 
(Şcoala primară mixtă de stat în comuna Putila judeţul Rădăuţi), 15 од. зб., 
1927–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. 342. Румунське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю дерево-
обробної промисловості “Козмінул” для експлуатації лісопильних заводів 
м. Чернівці (Societate anonimă română cu garanţie limitată “Cosminul” pentru 
exploatări forosteriere şi industria lemnului în Cernăuţi), 49 од. зб., 1918− 
1928 рр. Опис. Рум., нім. мови. 

Ф.  343. Крайовий банк Буковини, м. Чернівці (Banca regională bucovineană, Cernăuţi), 
101 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 344. Чернівецька філія румунського акціонерного банківського товариства в  
м. Бухаресті “Банка Роминяске” (S. A. “Banca Romănească“, filiala Cernăuţi), 
425 од. зб., 1919–1940 рр. Опис 1–3. Рум. мова. 
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Ф. 345. Чернівецька філія англо-австрійського банку (Banca anglo-austriacă, sucursala 
Cernăuţi), 1 од. зб., 1918 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 346. Секція жандармерії в комуні Ошихліби Чернівецького повіту (Secţia de jan-
darmi în comuna Oşihlibi), 2 од. зб., 1922 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 347. Чернівецька філія акціонерного банківського кредитного товариства “Банка 
Басарабієй” м. Кишинів (“Banca Basarabiei”, Chişinău, Societate pe acţiuni, 
sucursala Cernăuţi), 129 од. зб., 1928–1940 рр. Опис 1–2. Рум. мова. 

Ф. 348. Хотинське міське парафіяльне однокласне народне училище (Хотинское го-
родское парафиальное одноклассное народное училище), 1 од. зб., 1900 р. 
Опис. Рос. мова. 

Ф. 349. Чернівецький окружний державний архів (Comisiunea Arhivelor Statului Cer-
năuţi), 334 од. зб., 1924–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 350. Ліцей-інтернат “Дмитрій Кантемір” у м. Кіцмань ( K. k. Staatsgymnasium in 
Kotzman. Liceul-internat “Dimitrie Cantemir” din Cozmeni), 58 од. зб., 1905–
1939 рр. Описи 1–2. Нім., рум., укр. мови.*

Ф. 351. Адвокат Копельман Леон, м. Чернівці (Kopelman, avocat, Cernăuţi), 157 од. 
зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум., нім. мови. 

Ф. 352. Благодійне товариство з надання допомоги службовцям державних установ 
Буковини у випадках хвороби (Societatea pentru sprijinirea în caz de boală 
a funcţionarilor ai autorităţilor şi oficiilor de stat, Cernăuţi), 18 од. зб., 1923– 
1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 353. Приватний польський ліцей “П. М. С. ” в м. Чернівці (Liceul polon particular 
“Polska Macierz Skolna” în Cernăuţi), 21 од. зб., 1929–1940 рр. Oпис. Рум. 
мова. 

Ф. 354. Грозинське волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії 
(Грозинское волостное правление Хотинского уезда Бессарабской губер-
нии), 2 од. зб., 1869 р., 1898 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 355. Хотинське повітове опікування сімей запасних нижчих чинів і ратників-
ополченців, мобілізованих на військову службу (Хотинское уездное попе-
чительство по опеке семей нижних чинов и ратников-ополченцев в запасе, 
мобилизованных на военную службу), 26 од. зб., 1914–1917 рр. Опис. Рос. 
мова. 

Ф. 356. Управління начальника Вашківецького повіту Чернівецької губернії (Уп-
равление начальника Вашковского уезда Черновицкой губернии), 47 од. зб., 
1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 357. Нотаріус Бочар Георге м. Хотин (Notar Gheorghe Bocear în or. Hotin), 79 од. 
зб., 1928−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 358. Хотинський повітовий поштамт (Oficiul poştelor, telegrafelor şi telefoanelor, 
judeţul Hotin), 50 од. зб., 1924–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 359. Переданий 
Ф. 360. Початкова змішана державна школа комуни Корчівці Сторожинецького по-

віту (Şcola primară mixta de stat în comuna Corceşti judeţul Storojineţ), 48 од. 
зб., 1917–1939 рр. Описи 1–2. Рум. мова.*

Ф. 361. Відділ по забезпеченню населення Буковини одягом (Bukowiner Landesbekl
eidungsstelle), 52 од. зб., 1918 р. Опис. Нім. мова. 

Ф. 362. Чернівецьке міське житлове управління примарії (Oficiul de închiriere, Cer-
năuţi), 79 од. зб., 1921–1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 363. Хотинське повітове рекрутське присутствіє Бессарабської губернії (Хотин-
ское уездное рекрутское присутствие Бессарабской губернии), 2 од. зб., 1853 р. 
Опис. Рос. мова. 

Ф. 364. Комендант Хотинської фортеці (Комендант Хотинской крепости), 3 од. зб., 
1813, 1820–1833 рр. Опис. Рос. мова. 
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Ф. 365. Хотинська міська управа Хотинського повіту Бессарабської губернії (Хо-
тинская городская управа Хотинского уезда Бессарабской губернии), 4 од. 
зб., 1901–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 366. Сокирянське волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії 
(Сокирянское волостное правление Хотинского уезда Бессарабской губер-
нии), 5 од. зб., 1895–1898 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 367. Хотинська повітова комісія із встановлення прав власності на кріпосних ци-
ганів при повітовому предводителі дворянства (Хотинская уездная комис-
сия по установлению прав собственности на крепостных цыган при уезд-
ном предводителе дворянства), 2 од. зб., 1820–1830 рр. Опис. Рос . мова. 

Ф. 368. Хотинське повітове у селянських справах присутствіє Бессарабської губер-
нії (Хотинское уездное по крестьянским делам присутствие Бессарабской 
губернии), 3 од. зб., 1887–1888 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 369. Хотинська повітова дворянська опіка (Хотинская уездная дворянская опе-
ка), 2 од. зб., 1852–1857 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 370. Кельменецьке волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губер-
нії (Кельменецкое волостное правление Хотинского уезда Бессарабской гу-
бернии), 2 од. зб., 1898 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 371. Хотинський повітовий з’їзд мирових суддів Бессарабської губернії (Хо-
тинский уездный съезд мировых судей Бессарабской губернии), 7 од. зб., 
1890–1891 рр., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 372. Об’єднаний
Ф. 373. Земський начальник сьомої дільниці Хотинського повітового з’їзду земсь-

ких начальників с. Романківці (Земский начальник 7-го участка Хотинского 
уезда Бессарабской губернии с. Романковцы), 3 од. зб., 1895, 1915–1916 рр. 
Опис. Рос. мова. 

Ф. 374. Клішківське волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії 
(Клишковское волостное правление Хотинского уезда Бессарабской губер-
нии), 3 од. зб., 1893 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 375. Хотинський повітовий відділ Кишинівської єпархіальної училищної ради 
Бессарабської губернії (Хотинский уездный отдел Кишиневского епар-
хиального училищного совета Бессарабской губернии), 99 од. зб., 1873– 
1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 376. Чернівецький окружний секретаріат монархічної партії “Фронт національ-
ного відродження” (Secretariatul regional al partidului “Frontul Renaşterii 
Naţionale”, Cernăuţi), 6 од. зб., 1938–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 377. Початкова змішана державна школа с. Верхні Станівці комуни Нижні-
Станівці (Şcoala primară mixtă de stat în s. Stăneştii de Sus comuna Stăneştii de 
Jos), 34 од. зб., 1920−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 378. Новоселицьке волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губер-
нії (Новоселицкое волостное правление Хотинского уезда Бессарабской гу-
бернии), 4 од. зб., 1866 р., 1895 р., 1905–1906 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 379. Секція жандармерії в комуні Герца Дорохойського повіту (Secţia de jandarmi 
în or. Herţa), 69 од. зб., 1918−1940 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 380. Хотинський міський торговий словесний суд Хотинського повіту Бесса-
рабської губернії (Хотинский городской торговый словесный суд Хотинско-
го уезда Бессарабской губернии), 2 од. зб., 1834, 1866 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 381. Хотинський повітовий землемір Бессарабської губернії (Хотинский уезд-
ный землемер Бессарабской губернии), 52 од. зб., 1835–1917 рр., Опис. Рос. 
мова. 

Ф. 382. Хотинський повітовий предводитель дворянства Бесарабської губернії (Хо-
тинский уездный предводитель дворянства Бессарабской губернии), 6 од. 
зб., 1852–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
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Ф. 383. Хотинський повітовий з’їзд земських начальників Бесарабської губернії 
(Хотинский уездный съезд земских начальников Бессарабской губернии), 
27 од. зб., 1859–1916 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 384. Секція жандармерії в комуні Карапчів Сторожинецького повіту (Secţia de 
jandarmi în comuna Carapciu), 2 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 385 Хотинський міський сирітський суд Бессарабської губерні (Хотинский го-
родской сиротский суд Бессарабской губернии), 3 од. зб., 1833–1837 рр., 
1859 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 386. Хотинське повітове казначейство Бессарабської губернії (Хотинское уезд-
ное казначейство Бессарабськой губернии ), 3 од. зб., 1858, 1917 рр. Опис. 
Рос. мова. 

Ф. 387. Хотинське повітове з військової повинності присутствіє Бессарабськой гу-
бернії (Хотинское уездное gjвоинской повинности присутствие Бессарабс-
кой губернии), 3 од. зб., 1910 р. Описи 1–2. Рос. мова. 

Ф. 388. Хотинський повітовий земський суд Бессарабської губернії (Хотинский уез-
дный земский суд Бессарабской губернии), 29 од. зб., 1814–1863 р., Опис. 
Рос. мова. 

Ф. 389. Початкова двокласна школа с. Каменка Серетського повіту (Şcoala primară 
de doua clase in Camenca (Cotul de sus), 10 од. зб., 1908–1915 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 390. Екзаменаційна комісія для кандидатів на вакансії вчителів загальних на-
родних та міщанських шкіл м. Чернівці. (K. k. Prüfungscommission für 
allgemeine Volks-und Bürgerschulen in Czernowitz. Comisiunea examinatoare 
pentru scoale si civile cu limba de predare românâ în Cernauţi), 78 од. зб., 1873–
1923 рр. Опис 1–2. Укр., нім., рум. мови.*

Ф. 391. Хотинський повітовий поселянський стряпчий Бессарабської губернії (Хо-
тинский уездный поселянский стряпчий Бессарабской губернии), 2 од. зб., 
1844–1856 рр. Опис. Рос. мова

Ф. 392. Кишинівська окружна лісна дирекція м. Кишинів (Direcţia regională silvică, 
Chişinău), 220 од. зб., 1919–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 393. Переданий. 
Ф. 394. Чернівецька окружна лісна дирекція (Direcţia regională silvică, Cernăuţi), 

982 од. зб., 1920–1940 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 395. Початкова змішана державна школа в комуні Бабин Чернівецького пові-

ту (Şcoala primară mixtă de stat în comuna Babin judeţul Cernăuţi), 1 од. зб., 
1939–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 396. Початкова змішана школа с. Тирнова (Şcoala primară mixtă în s. Târnova),  
23 од. зб., 1919−1939 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 397. Дорохойський повітовий трибунал (Curtea marţială judeţeană Dorohoi),  
248 од. зб., 1834−1942 рр. Описи 1− 3. Рум. мова. 

Ф. 398. Примарія комуни Ленківці Хотинського повіту (Primăria comunei Lencăuti), 
144 од. зб., 1933−1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 399. Примарія комуни Неполоківці Чернівецького повіту (Primăria comunei 
Nepolocăuţi), 208 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 400. Примарія комуни Зелена Хотинського повіту (Primăria comunei Zelena),  
22 од. зб., 1925−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 401. Примарія комуни Магала Чернівецького повіту (Primăria comunei Mahala), 
126 од. зб., 1919−1938, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 402. Примарія комуни Кут Баїнські (нині Кут) Чернівецького повіту (Primăria 
comunei Cotul Bainski ), 113 од. зб., 1910, 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. 
Рум. мова. 
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Ф. 403. Примарія комуни Пригородок Хотинського повіту (Primăria comunei Pri-
goreni), 268 од. зб., 1928−1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 404. Об’єднаний. 
Ф. 405. Примарія комуни Кут Остриця (нині Остриця) Чернівецького повіту (Primă-

ria comunei Cotul Ostriţei), 41 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 406. Примарія м/ Садгора Чернівецького повіту (Primăria or. Sadagura), 359 од. 

зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 407. Примарія комуни Звенячин Чернівецького повіту (Primăria comunei Zve-

neace), 34 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 408. Примарія комуни Ставчани Чернівецького повіту (Primăria comunei Stauce-

ni), 180 од. зб., 1920−1940, 1941−1943 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
Ф. 409. Примарія комуни Шишківці Чернівецького повіту (Primăria comunei Şiş-

căuţi), 195 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 410. Примарія комуни Банилів над Серетом (нині Банилів Підгірний) Сторо-

жинецького повіту (Primăria comunei Bănila pe Seret), 245 од. зб., 1925, 
1935−1940 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 411. Примарія комуни Банилів над Черемошем (Банилів) Сторожинецького пові-
ту (Primăria comunei Bănila pe Ceremoş), 202 од. зб., 1927, 1941−1944 рр. 
Опис. Рум. мова. 

Ф. 412. Примарія комуни Погорілівка Чернівецького повіту (Primăria comunei Po-
horlăuţi), 25 од. зб., 1920−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 413. Примарія комуни Берегомет над Прутом (нині Берегомет) Чернівець-
кого повіту (Primăria comunei Berhomet pe Prut), 231 од. зб., 1918−1940, 
1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 414. Примарія комуни Чуньків Чернівецького повіту (Primăria comunei Cincău), 
43 од. зб., 1920−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 415. Примарія комуни Репужинці Чернівецького повіту (Primăria comunei Re-
pujineţi), 39 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 416. Примарія комуни Тернавка Дорохойського повіту (Primăria comunei Tăr-
nauc), 71 од. зб., 1908−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 417. Примарія комуни Вікно Чернівецького повіту (Primăria comunei Ocna), 60 
од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 418. Примарія комуни Михальча Чернівецького повіту (Primăria comunei Miha-
lcea), 125 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 419. Примарія комуни Южинець Чернівецького повіту (Primăria comunei Jujineţi), 
34 од. зб., 1919−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 420. Примарія комуни Ошихліби Чернівецького повіту (Primăria comunei Oşeh-
lib), 115 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 421. Примарія комуни Митків Чернівецького повіту (Primăria comunei Mitcău), 
34 од. зб., 1918−1940, 1941 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 422. Примарія комуни Кулівці Чернівецького повіту (Primăria comunei Culeuţi), 
20 од. зб., 1920−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 423. Примарія комуни Дорошівці Чернівецького повіту (Primăria comunei Doro-
şăuţi), 20 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 424. Примарія комуни Горошівці Чернівецького повіту (Primăria comunei Horo-
şăuţi), 29 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 425. Примарія комуни Лука Чернівецького повіту (Primăria comunei Luca), 19 од. 
зб., 1919−1936 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 426. Примарія комуни Онут Чернівецького повіту (Primăria comunei Onut), 19 од. 
зб., 1918−1940, 1942−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 427. Примарія комуни Чорний Потік Чернівецького повіту (Primăria comunei 
Pârâul Negru), 21 од. зб., 1920−1938 рр. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 428. Примарія комуни Ревна Чернівецького повіту (Primăria comunei Revna),  
92 од. зб., 1926−1931 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 429. Примарія комуни Гоголіна Чернівецького повіту (Primăria comunei Gogolina), 
54 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 430. Примарія комуни Нові Мамаївці Чернівецького повіту (Primăria comunei 
Mămăeştii Noi), 541 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. 
мова. 

Ф. 431. Примарія комуни Остриця Чернівецького повіту (Primăria comunei Ostriţa), 
136 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 432. Примарія комуни Михайлівка Хотинського повіту (Primăria comunei Mi-
haileanca), 171 од. зб., 1917−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 433. Примарія комуни Ревківці Чернівецького повіту (Primăria comunei Revcăuţi), 
62 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 434. Примарія комуни Борівці Чернівецького повіту (Primăria comunei Borăuţi), 
64 од. зб., 1921−1925, 1930−1932, 1934−1941 рр. Опис. Укр., рум. мови. 

Ф. 435. Примарія комуни Самушин Чернівецького повіту (Primăria comunei Samu-
şeni), 28 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 436. Примарія комуни Волока Сторожинецького повіту (Primăria comunei Voloca), 
18 од. зб., 1922, 1928, 1934−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 437. Примарія комуни Волока над Дерелуєм (нині Волока) Чернівецького повіту 
(Primăria comunei Voloca pe Derelui), 139 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. 
Опис. Рум. мова. 

Ф. 438. Примарія комуни Коровія Чернівецького повіту (Primăria comunei Corovia), 
51 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 439. Примарія комуни Юрківці Чернівецького повіту (Primăria comunei jurcăuţi), 
73 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 

Ф. 440. Примарія комуни Чорнівка Чернівецького повіту (Primăria comunei Cernauca), 
250 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 441. Примарія комуни Хряцька Дорохойського повіту (Primăria comunei Hreaţca), 
172 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 442. Поліцейський прикордонний загін м. Заставна Чернівецького повіту (Poliţia 
de frontieră. Detaşamentul de poliţie Zastavna, judeţul Cernăuţi), 1143 од. зб., 
1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−6. Рум. мова. 

Ф. 443. Секція жандармерії в комуні Великій Кучурів Чернівецького повіту (Secţia 
de jandarmi în comuna Cuciurul Mare), 5 од. зб., 1932, 1935−1936, 1940 рр. 
Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 444. Секція жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту (Secţia de 
jandarmi în or. Storojineţi), 10 од. зб., 1919−1921, 1936 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 445. Секція жандармерії в комуні Садгора Чернівецького повіту (Secţia de jan-
darmi în comuna Sadagura), 2 од. зб., 1919 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 446. 2-ий взвод жандармерії в м. Вашківці Сторожинецького повіту (Plutonul 2 de 
jandarmi în or. Vaşcăuţi), 5 од. зб., 1919–1920 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 447. 3-ій взвод жандармерії в м. Вижниця Сторожинецького повіту (Plutonul de 
jandarmi în or. Vijniţa), 34 од. зб., 1919–1921 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 448. Взвод жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту (Plutonul de 
jandarmi în or. Storojineţ), 10 од. зб., 1919–1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 449. Жандармський пост с. Банилів над Серетом (нині Банилів) Сторожинець-
кого повіту (Postul de jandarmi Banila pe Siret), 8 од. зб., 1919–1940, 1941– 
1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 450. Жандармський пост с. Банилів над Черемошем (нині Банилів) Сторожи-
нецького повіту (Postul de jandarmi Banila pe Ceremuş), 1 од. зб., 1920– 
1921 рр. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 451. Жандармський пост с. Брусниця Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 
Bărbeşti), 5 од. зб., 1919–1940, 1941 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 452. Ліквідований. 
Ф. 453. Жандармський пост с. Борівці Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 

Borăuţi), 4 од. зб., 1929–1933 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 454. Жандармський пост с. Старі Бросківці Сторожинецького повіту (Postul de 

jandarmi Broscăuţii Vechi), 7 од. зб., 1919–1932 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 455. Жандармський пост с. Буда Дорохойського повіту (Postul de jandarmi Buda), 

65 од. зб., 1918–1940 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 
Ф. 456. Управління Чернівецького поліцмейстера Чернівецького губернського полі-

цейського управління (Управление Черновицкого полицмейстера Черно-
вицкого губернского полицейского управления), 53 од. зб., 1916–1917 рр. 
Опис. Рос. мова. 

Ф. 457. Жандармський пост с. Кліводин Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Clivodin), 2 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Рум. мова

Ф. 458. Унтер-офіцер додаткового штабу Бессарабського губернського жандармсь-
кого управління у Бельцькому, Хотинському, Сорокському та Оргіївському 
повітах., м. Новоселиця Хотинського повіту (Унтер-офицер дополнитель-
ного штаба Бессарабского губернского жандармского управления в Бель-
цском, Хотинском, Сорокском и Оргеевском уездах, г. Новоселица Хотин-
ского уезда), 4 од. зб., 1914–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 459. Жандармський пост с. Веренчанка Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Vrănceni), 8 од. зб., 1928–1934 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 460. Жандармський пост с. Глибока Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 
Hliboca), 1 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 461. Жандармський пост с. Жадова Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 
Jadova), 9 од. зб., 1919–1924 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 462. Жандармський пост с. Южинець Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Iujineţ), 6 од. зб., 1923–1929 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 463. Жандармський пост с. Зеленів Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Zeleneu), 3 од. зб., 1920–1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 464. Жандармський пост с. Їжівці Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 
Igeşti), 10 од. зб., 1919–1925 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 465. Чернівецьке управління вищого комісаріату Ради міністрів Румунії у спра-
вах Бессарабії та Буковини (Comisariatul superior al guvernului în Basarabia 
şi Bucovina), 7 од. зб., 1921, 1927−1928 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 466. Жандармський пост с. Карапчів Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 
Carapciu), 19 од. зб., 1919–1933 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 467. Жандармський пост с. Костинці Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 
Costeşti), 5 од. зб., 1919–1931 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 468. Жандармський пост с. Стрілецький Кут Чернівецького повіту (Postul de 
jandarmi Cotul Vănătorului), 17 од. зб., 1929–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 469. Жандармський пост с. Красноїльськ Сторожинецького повіту (Postul de 
jandarmi Crasna de Sus), 2 од. зб., 1920 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 470. Жандармський пост с. Купка Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 
Cupca), 2 од. зб., 1919–1920 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 471. Жандармський пост с. Малий Кучурів Чернівецького повіту (Postul de 
jandarmi Cuciurul Mic), 7 од. зб., 1929–1937 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 472. Жандармський пост с. Великий Кучурів Чернівецького повіту (Postul de 
jandarmi Cuciurul Mare), 33 од. зб., 1924–1937 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 473. Жандармський пост с. Лашківка Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Laşchivca), 58 од. зб., 1919–1940 рр. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 474. Жандармський пост с. Луковиця Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Lucoviţa), 4 од. зб., 1932–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 475. Жандармський пост с. Мамаївці Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Mămăieşti), 130 од. зб., 1920–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 476. Жандармський пост с. Мигове Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 
Migova), 3 од. зб., 1919 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 477. Жандармський пост с. Мілієве Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 
Milie), 3 од. зб., 1920–1940, 1941–1942 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 478. Жандармський пост с. Садгора Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Sadagura), 2 од. зб., 1924–1926 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 479. Жандармський пост с. Петрівці Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 
Pătrăuţi), 4 од. зб., 1920–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 480. Жандармський пост с. Молодія Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Plaiul Cosminului), 2 од. зб., 1932 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 481. Жандармський пост с. Рогізна Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Rogozna), 9 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 482. Жандармський пост с. Ревне Чернівецького повіту (Postul de jandarmi Revna 
de Prut), 13 од. зб., 1923–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 483. Жандармський пост с. Сокиряни Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Secureni), 24 од. зб., 1923–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 484. Жандармський пост с. Слобода Банилів Сторожинецького повіту (Postul de 
jandarmi Slobozia Banilei), 6 од. зб., 1919–1920 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 485. Жандармський пост с. Слобода Комарівці Сторожинецького повіту (Postul de 
jandarmi Slobozia Comăreştilor), 4 од. зб., 1919–1933 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 486. Жандармський пост с. Ставчани Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Stăuceni), 167 од. зб., 1913–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 487. Жандармський пост с. Тарасівці Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Tărăsăuţi), 74 од. зб., 1931–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 488. Жандармський пост с. Тернавка Дорохойського повіту (Postul de jandarmi 
Târnauca), 135 од. зб, 1921–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 489. Жандармський пост с. Цурень Дорохойського повіту (Postul de jandarmi 
Ţureni), 7 од. зб., 1924–1937 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 490. Жандармський пост с. Чудей Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 
Ciudei), 9 од. зб., 1919–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 491. Жандармський пост с. Шипинці Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Şipeniţ), 115 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 492. Жандармський пост с. Шепіт Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 
Şipotele), 2 од. зб., 1919–1920 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 493. Жандармський пост с. Шишківці Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Şişcăuţi), 183 од. зб., 1918–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 494. Жандармський пост с. Юрківці Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Iurcăuţi), 5 од. зб., 1931–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 495. Переданий. 
Ф. 496. Консульство Чехословацької Республіки в м. Галаці (Румунія) (Consulatul 

Republicii Cehoslovace în or. Galaţi (România), 758 од. зб., 1921−1939 рр. 
Опис. Чеська, нім., рум. мови. 

Ф. 497. Консульство Чехословацької Республіки в м. Чернівці (Consulatul Republicii 
Cehoslovace la Cernăuţi), 864 од. зб., 1933−1938 рр. Опис. Чеська, нім., рум. 
мови. 

Ф. 498. Переданий. 
Ф. 499. Румунсько-польська прикордонна комісія зі сплаву лісу м. Вижниця Сторо-

жинецького повіту (Comisiunea româno-polonă a Ceremuşului, Vijniţa judeţul 
Storojineţ), 87 од. зб., 1923–1940 рр. Опис. Рум., пол. мови. 
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Ф. 500. Новоселицький комісаріат поліції Хотинського повіту (Comisariatul de 
poliţie Nouasuliţa, judeţul Hotin), 539 од. зб., 1935–1940 рр., 1941–1944 рр. 
Опис. Рум. мова. 

Ф. 501. Легіон жандармерії м. Хотин Хотинського повіту (Legiunea de jandarmi Ho-
tin), 105 од. зб., 1929−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 

Ф. 502. Особливий відділ сигуранци м. Кіцмань Чернівецького повіту (Serviciul 
special de siguranţă, Chiţmani), 99 од. зб., 1919–1929 рр. Описи 1–2. Рум. 
мова. 

Ф. 503. Хотинське повітове поліцейське управління Бессарабського губернського 
поліцейського управління (Хотинское уездное полицейское управление 
Бессарабского губернского полицейского управления), 6 од. зб., 1809–1910 рр. 
Опис. Рос. мова. 

Ф. 504. Хотинське міське поліцейське управління Хотинського повітового поліцей-
ського управління (Хотинское городское полицейское управление Хотинс-
кого уездного полицейского управления Бессарабской губернии), 34 од. зб., 
1822–1894 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 505. Управління начальника Чернівецького повіту (Управление начальника Чер-
новицкого уезда), 107 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 506. XVII-ий артилерійський полк VIII-ої піхотної дивізії м. Чернівці (Regimentul 
17 artilerie, Cernăuţi a diviziei a 8 infanterie), 1696 од. зб., 1909−1940 рр. Опис 
1−3. Рум. мова. 

Ф. 507. Рота жандармерії м. Хотин Хотинського повіту (Compania de jandarmi în  
or. Hotin), 7 од. зб., 1921−1939 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 508. Рота жандармерії м. Чернівці Чернівецького повіту (Compania de jandarmi în 
or. Cernăuţi), 35 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 509. Переданий. 
Ф. 510. Переданий. 
Ф.  511. Переданий. 
Ф. 512. Переданий. 
Ф. 513. Легіон жандармерії м. Сторожинець (Legiunea de jandarmi Storojineţ), 75 од. 

зб., 1924−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
Ф. 514. Обласний інспекторат жандармерії м. Чернівці (Inspectoratul regional al jan-

darmeriei, Cernăuţi), 211 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Oписи 1−5. Рум. 
мова. 

Ф. 515. Хотинський повітовий шкільний ревізорат (Revizoratul judeţean şcolar Hotin), 
142 од. зб., 1918–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 516. Жандармський пост с. Горошівці Чернівецького повіту Postul de jandarmi 
Goroşăuţi), 3 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 517. Жандармський пост с. Неполоківці Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Nepolocăuţi), 2 од. зб., 1930–1933 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 518. Жандармський пост с. Горбово Дорохойського повіту (Postul de jandarmi 
Horbova), 27 од. зб., 1931–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 519. Жандармський пост с. Магала Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Mahala), 2 од. зб., 1936–1937 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 520. Жандармський пост с. Топорівці Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Toporăuţi), 3 од. зб., 1936–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 521. Жандармський пост с. Шубранець Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Şubraneţ), 1 од. зб., 1919 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 522. Жандармський пост с. Маморниця Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Mamorniţa), 4 од. зб., 1921–1924 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 523. Секція жандармерії в комуні Глибока Сторожинецького повіту (Secţia de 
jandarmi în comuna Hliboca ), 3 од. зб., 1920−1921 рр. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 524. Секція жандармерії в комуні Станівці Сторожинецького повіту (Secţia de 
jandarmi în comuna Stăneşti ), 8 од. зб., 1919−1929 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 525. Секція жандармерії в комуні Новоселиця Хотинського повіту (Secţia de 
jandarmi în comuna Noua−Suliţa ), 1 од. зб., 1927 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 526. Жандармський пост с. Гаврилівці Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Gavrileşti), 3 од. зб., 1936–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 527. Жандармський пост с. Чагор Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Ceahor), 2 од. зб., 1923–1936 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 528. Жандармський пост с. Рідківці Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Rarancea), 8 од. зб., 1924–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 529. Жандармський пост с. Прелипче Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Prelipce), 7 од. зб., 1920–1937 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 530. Жандармський пост м. Сторожинець Сторожинецького повіту (Postul de 
jandarmi Storojineţ), 11 од. зб., 1919–1934 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 531. Жандармський пост с. Атаки Хотинського повіту (Postul de jandarmi Atachi), 
3 од. зб., 1933 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 532. Секція жандармерії в м. Вашківці Сторожинецького повіту (Secţia de jan-
darmi în comuna Vaşcăuţi ), 1 од. зб., 1920−1921 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 533. Переданий. 
Ф. 534. Чернівецький повітовий відділ мостів та шосейних шляхів (Serviciul judeţean 

poduri şi şosele, Cernăţi), 1177 од. зб., 1920–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 535. Хотинський змішаний суд (Judecătoria mixtă Hotin), 1067 од. зб., 1921−1940, 
1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 536. Чоловічий комерційний ліцей “Юлій Валаорі” м. Чернівці (Liceul comercial 
de băieţi “Iuliu Valaori” din Cernăuţi), 80 од. зб., 1921–1940 рр., 1941–1944 рр. 
Описи 1–4. Рум. мова. 

Ф. 537. Переданий. 
Ф. 538. Переданий. 
Ф. 539. Переданий. 
Ф. 540. Переданий. 
Ф. 541. Знятий з обліку. 
Ф. 542. Радауцький змішаний суд (Judecătoria mixtă Rădăuţi), 1 од. зб., 1919− 

1923 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 543. Сеньйорат євангелічної Східної церковної округи Галичини та Буковини. 

(Die Galizische-Bukowinische Superintendentur A u H. B. Ostlich Galizisches 
Bukowinerseniorat), 1623 од. зб., 1815–1919 рр. Опис. Нім. мова.*

Ф. 544. Жандармський пост с. Чорнівка Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Cernauca), 1 од. зб., 1936 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 545. Жандармський пост с. Петричанка Сторожинецького повіту (Postul de jan-
darmi Petriceanca), 5 од. зб., 1918–1921, 1938 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 546. Жандармський пост с. Рокитне Хотинського повіту (Postul de jandarmi Ra-
chitna), 3 од. зб., 1940 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 547. Жандармський пост с. Стара Жучка Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Jucica Veche), 8 од. зб., 1935, 1941–1943 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 548. Переданий. 
Ф. 549. Жандармський пост с. Ропча Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 

Ropcea), 7 од. зб., 1919–1920 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 550. Жандармський пост с. Дорошівці Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 

Doroşăuţi), 3 од. зб., 1928-1939 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 551. Жандармський пост с. Глиниця Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 

Hliniţa), 5 од. зб., 1919–1938 рр. Опис. Рум. мова
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Ф. 552. Жандармський пост с. Ленківці Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Lenţeşti), 7 од. зб., 1926–1936 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 553. Жандармський пост с. Динівці Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Dinăuţi), 3 од. зб., 1937–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 554. Жандармський пост с. Оршівці Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Orăşeni), 2 од. зб., 1935 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 555. Жандармський пост с. Василів Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Vasilău), 8 од. зб, 1923–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 556. Жандармський пост с. Коржеуци Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Corjeuţi), 1 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 557. Переданий. 
Ф. 558. Жандармський пост с. Лужани Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 

Lujeni), 10 од. зб., 1929–1939 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 559. Жандармський пост с. Кадубівці Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 

Cadobeşti), 2 од. зб., 1936 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 560. Жандармський пост с. Ошихліби Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 

Deleni), 6 од. зб., 1922–1938 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 561. Жандармський пост м. Вижниця Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 

Vijniţa), 2 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 562. Жандармський пост с. Сучевень Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 

Suceveni), 1 од. зб., 1930 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 563. Жандармський пост с. Романківці Хотинського повіту (Postul de jandarmi 

Romancăuţi), 2 од. зб., 1923–1936 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 564. Жандармський пост с. Пашківці Хотинського повіту (Postul de jandarmi 

Paşcăuţi), 2 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 565. Жандармський пост с. Турятка Дорохойського повіту (Postul de jandarmi 

Tureatca), 10 од. зб., 1930–1939 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 566. Жандармський пост с. Щербинці Хотинського повіту (Postul de jandarmi ),  

2 од. зб., 1932–1938 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 567. Жандармський пост м. Єдинці Хотинського повіту (Postul de jandarmi Edi-

niţa), 2 од. зб, 1934 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 568. Жандармський пост с. Іспас Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi Is-

pas), 1 од. зб., 1920 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 569. Жандармський пост с. Рашків Хотинського повіту (Postul de jandarmi Raş-

cov), 2 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 570. Переданий. 
Ф. 571. Переданий. 
Ф. 572. Переданий. 
Ф. 573. Жандармський пост с. Станівці Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 

Stăneşti), 4 од. зб., 1919–1939 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 574. Секція жандармерії в комуні Чудей Сторожинецького повіту (Secţia de jan-

darmi în comuna Ciudei ), 2 од. зб., 1919−1920 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 575. Переданий. 
Ф. 576. Жандармський пост с. Валява Чернівецького повіту (Postul de jandarmi Va-

leva), 5 од. зб., 1922–1935 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 577. Секція жандармерії в комуні Путила Радауцького повіту (Secţia de jandarmi 

în comuna Putila ), 3 од. зб., 1920−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 578. Жандармський пост с. Непоротове Хотинського повіту (Postul de jandarmi 

Poarta Neagră), 1 од. зб., 1923 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 579. Жандармський пост с. Чортория Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 

Ceartoria), 1 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 580. Переданий. 
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Ф. 581. Переданий. 
Ф. 582. Переданий. 
Ф. 583. Взвод жандармерії в м. Кіцмань Чернівецького повіту (Plutonul de jandarmi 

în or. Chiţmani), 2 од. зб., 1919, 1926 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 584. Жандармський пост с. Чокенешть Чернівецького повіту(Postul de jandarmi 

Ciocăneşti), 1 од. зб., 1924 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 585. Жандармський пост с. Коритне Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 

Valea Luncei), 2 од. зб., 1921–1926 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 586. Секція жандармерії в комуні Лужани Чернівецького повіту (Secţia de jandarmi 

în comuna Lujeni ), 2 од. зб., 1920−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 587. Жандармський пост с. Лунка Дорохойського повіту (Postul de jandarmi Lu-

nca), 11 од. зб., 1921–1938 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 588. Секція жандармерії комуни Берегомет над Серетом Сторожинецького пові-

ту (Secţia de jandarmi în comuna Berehomet pe Siret), 6 од. зб., 1919−1928 рр. 
Опис. Рум. мова. 

Ф. 589. Жандармський пост с. Іванківці Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Ivancăuţi), 1 од. зб., 1920 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 590. Секція жандармерії в комуні Веренчанка Чернівецького повіту (Secţia de 
jandarmi în comuna Verenceni ), 8 од. зб., 1918−1940 рр. Описи 1−2. Рум. 
мова. 

Ф. 591. Жандармський пост с. Хрещатик Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Creşceatic), 4 од. зб., 1931-1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 592. Переданий. 
Ф. 593. Переданий. 
Ф. 594. Секція жандармерії в м. Рогізна Чернівецького повіту (Secţia de jandarmi în 

comuna Rohozna ), 3 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 595. Дорохойський повітовий відділ мостів та шосейних шляхів (Serviciul judeţean 

poduri şi şosele, Dorohoi), 65 од. зб., 1908–1939 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 596. Радауцький повітовий відділ мостів та шосейних шляхів (Serviciul judeţean 

poduri şi şosele, Rădăuţi), 12 од. зб., 1925–1940 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 597. Переданий. 
Ф. 598. Хотинський повітовий відділ мостів та шосейних шляхів (Serviciul judeţean 

poduri şi şosele, Hotin), 33 од. зб., 1918–1940 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 599. Ботошанський повітовий відділ мостів та шосейних шляхів (Serviciul judeţean 

poduri şi şosele, Botoşani), 16 од. зб., 1926–1938 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 600. Нотаріус Долинський Лівіу в м. Садгора (Notar Liviu Dolinskhi în or. Sada-

gura), 1 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 601. Нотаріус Тілінец Ікон в комуні Єдинці (Notar Icon Tilineţ comuna Edineţ),  

1 од. зб., 1936 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 602. Сторожинецький повітовий відділ мостів та шосейних шляхів (Serviciul 

judeţean poduri şi şosele, Storojineţ), 26 од. зб., 1918–1940 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Ф.  603. Сучавський окружний суд (K. k. Bezirksamtsgericht in Suczawa. K. k. Haup-
tsteuer als gerichtlichen Depositenamt in Suczawa), 9 од. зб., 1788–1914 рр. 
Опис. Нім. мова. 

Ф. 604. Народна школа комуни Присикарень Сторожинецького повіту (Şcola primară 
de 2 clase din Prisăcăreni. Şcola primară mixta Prisăcăreni), 30 од. зб., 1911–
1938 рр. Описи 1–2. Рум. мова.*

Ф. 604. Початкова змішана державна школа в комуні Присикарень Сторожинецько-
го повіту (Şcola primară mixta de stat în comuna Prisăcăreni judeţul Storojineţ), 
30 од. зб., 1911–1938 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 



393

Ф. 605. Кишинівська духовна консисторія у справах Хотинського повіту (Кишинев-
ская духовная консистория по делам Хотинского уезда), 290 од. зб., 1784–
1929 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 606. Примарія комуни Гаврилівці Чернівецького повіту (Primăria comunei Gav-
rileşti), 275 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 607. Примарія комуни Годинівка Дорохойського повіту (Primăria comunei Go-
dineşti), 213 од. зб., 1921−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 608. Примарія комуни Боянчук Чернівецького повіту (Primăria comunei Boianceni), 
29 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 609. Примарія комуни Берегомет над Серетом (нині Берегомет) Сторожинецько-
го повіту (Primăria comunei Berhomet pe Siret), 5 од. зб., 1921, 1936, 1939− 
1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 610. Примарія комуни Бочківці Хотинського повіту (Primăria comunei Bocicăuţi), 
129 од. зб., 1930−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 611. Примарія комуни Біла Чернівецького повіту (Primăria comunei Bila), 18 од. 
зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 612. Примарія комуни Бабин Хотинського повіту (Primăria comunei Babin), 364 од. 
зб., 1923−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 

Ф. 613. Примарія комуни Бабин Чернівецького повіту (Primăria comunei Babin),  
19 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 614. Примарія комуни Буда Дорохойського повіту (Primăria comunei Buda), 74 од. 
зб., 1920−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 615. Примарія комуни Буда Чернівецького повіту (Primăria comunei Buda), 18 од. 
зб., 1918−1940, 1941−1942 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 616. Примарія комуни Бурдей Чернівецького повіту (Primăria comunei Bordei),  
9 од. зб., 1930−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 617. Переданий. 
Ф. 618. Переданий. 
Ф. 619. Примарія комуни Веренчанка Чернівецького повіту (Primăria comunei Veren-

ceanca), 36 од. зб., 1919−1940, 1941−1943 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 620. Примарія комуни Вербівці Чернівецького повіту (Primăria comunei Verbăuţi), 

48 од. зб., 1920−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 621. Примарія комуни Васловівці Чернівецького повіту (Primăria comunei Vas-

lăuţi), 23 од. зб., 1920−1923 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 622. Примарія комуни Василів Чернівецького повіту (Primăria comunei Vasiliu), 

27 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 623. Примарія комуни Василівка Хотинського повіту (Primăria comunei Vasiliuţi), 

121 од. зб., 1924−1928, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 624. Примарія комуни Комарів Хотинського повіту (Primăria comunei Comarovo), 

213 од. зб., 1921−1923, 1933−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 
Ф. 625. Примарія комуни Кам’яна Чернівецького повіту (Primăria comunei Camena), 

115 од. зб., 1920−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
Ф. 626. Знятий з обліку. 
Ф. 627. Переданий. 
Ф. 628. Примарія комуни Верхні Луківці Сторожинецького повіту (Primăria comunei 

Lucavăţul de Sus), 3 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 629. Примарія комуни Нижні Луківці (нині Луківці) Сторожинецького повіту 

(Primăria comunei Lucavăţul de Jos), 154 од. зб., 1938−1940, 1941−1944 рр. 
Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 630. Примарія комуни Красна Путна Сторожинецького повіту (Primăria comu- 
nei Crasna Putnei), 26 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. 
мова. 
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Ф. 631. Примарія комуни Стрілецький Кут Чернівецького повіту (Primăria comunei 
Cotul Vănători), 75 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова

Ф. 632. Примарія комуни Нова Жучка Чернівецького повіту (Primăria comunei Jucica 
Nouă), 14 од. зб., 1918−1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. Мова. 

Ф. 633. Примарія комуни Непоротове Хотинського повіту (Primăria comunei Nepo-
rotova), 189 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 634. Примарія комуни Лівинці Хотинського повіту (Primăria comunei Levinţi), 21 
од. зб., 1923−1939, 1941−1944 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Ф. 635. Примарія комуни Ломачинці Хотинського повіту (Primăria comunei Lămăiţа), 
162 од. зб., 1924−1939, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 636. Примарія комуни Лопатник Хотинського повіту (Primăria comunei Lopatnic), 
5 од. зб., 1929−1936 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 637. Примарія комуни Зелений Гай Хотинського повіту (Primăria comunei Le-
huceni Teutului), 37 од. зб., 1919−1938, 1941−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 638. Примарія комуни Щербинці Хотинського повіту (Primăria comunei Şerbăuţi), 
270 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 639. Примарія комуни Чебреу Хотинського повіту (Primăria comunei Cеbrău),  
2 од. зб., 1923−1924 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 640. Примарія комуни Зеленів Чернівецького повіту (Primăria comunei Zeleneu), 
9 од. зб., 1920−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 641. Примарія комуни Залуче Хотинського повіту (Primăria comunei Zalucea),  
2 од. зб., 1923−1925 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 642. Примарія комуни Зарожани Хотинського повіту (Primăria comunei Zarojani), 
293 од. зб., 1920−1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 643. Примарія комуни Мосорівка Чернівецького повіту (Primăria comunei Moso-
reni), 16 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 644. Примарія комуни Мега Сторожинецького повіту (Primăria comunei Mega), 7 
од. зб., 1931−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 645. Примарія комуни Молниця Дорохойського повіту (Primăria comunei Molniţa), 
9 од. зб., 1930−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 646. Переданий. 
Ф. 647. Примарія комуни Мамалига Хотинського повіту (Primăria comunei Mămăliga), 

315 од. зб., 1925−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 648. Примарія комуни Малинці Хотинського повіту (Primăria comunei Malinţi), 

372 од. зб., 1922−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
Ф. 649. Примарія комуни Верхні Станівці Сторожинецького повіту (Primăria comunei 

Stăneşti de Sus), 44 од. зб., 1926−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 650. Примарія комуни Нижні Станівці Сторожинецького повіту (Primăria comunei 

Stăneşti de Jos), 66 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 651. Примарія м. Хотин Хотинського повіту (Primăria or. Hotin), 861 од. зб., 

1898−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 
Ф. 652. Переданий. 
Ф. 653. Переданий. 
Ф. 654. Переданий. 
Ф. 655. Примарія м. Вашківці Сторожинецького повіту (Primăria or. Vaşcăuţi),  

212 од. зб., 1920−1939, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
Ф. 656. Примарія комуни Вашківці Хотинського повіту (Primăria comunei Vaşcăuţi), 

121 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 657. Примарія комуни П’ядиківці Чернівецького повіту (Primăria comunei Pie-

dicăuţi), 31 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 658. Примарія комуни Перківці Хотинського повіту (Primăria comunei Percăuţi), 

114 од. зб., 1925−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 659. Примарія комуни Прилипче Чернівецького повіту (Primăria comunei 
Prelipcea), 28 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 660. Переданий. 
Ф. 661. Примарія комуни Панка Сторожинецького повіту (Primăria comunei Panka), 

428 од. зб., 1922−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 662. Переданий. 
Ф. 663. Примарія комуни Привороки Чернівецького повіту (Primăria comunei Privo-

rochi), 22 од. зб., 1932−1940 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 664. Примарія комуни Пашківці Хотинського повіту (Primăria comunei Pâşcăuţi), 

155 од. зб., 1934−1938, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
Ф. 665. Примарія комуни Лунка Дорохойського повіту (Primăria comunei Lunca), 

575 од. зб., 1916−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 666. Примарія комуни Хрещатик Чернівецького повіту (Primăria comunei Creş-

ceatec), 25 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 667. Примарія комуни Молодове Хотинського повіту (Primăria comunei Molodovo), 

32 од. зб., 1918−1930 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 668. Примарія комуни Ропча Сторожинецького повіту (Primăria comunei Ropcea), 

165 од. зб., 1938−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
Ф. 669. Примарія комуни Рукшин Хотинського повіту (Primăria comunei Rucşin), 

822 од. зб., 1924−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 
Ф. 670. Примарія комуни Рідківці Чернівецького повіту (Primăria comunei Rarancea), 

203 од. зб., 1919−1938 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
Ф. 671. Примарія комуни Рестео Атаки (Дністрівка) Хотинського повіту (Primăria 

comunei Resteo Atachi), 329 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 672. Військово-польовий суд командування 11-го війського корпусу м. Чернівці 
(Gericht des k. u. k. 11. Korpskommandos), 12 од. зб., 1909–1915 рр. Опис. 
Нім. мова. 

Ф. 673. Бригада сигуранци м. Хотин (Brigada de siguranţă, Hotin), 1 од. зб., 1920–
1921 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 674. Командування молодіжної монархічної організації “Стража Церій” окру-
гу Сучава, м. Чернівці (Comandamentul “Straja Ţării” a Ţinutului Suceava, 
Cernăuţi), 58 од. зб., 1938–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 675. Сторожинецьке повітове бюро монархічної організації “Аркашул” (Biuroul 
judeţean “Arcaşul”, Storojineţ), 13 од. зб., 1936–1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 676. Бригада сигуранци м. Сторожинець (Brigada de siguranţă, Storojineţ), 1 од. 
зб., 1922 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 677. Початкова змішана державна школа комуни Жадова Сторожинецького 
повіту (Volksschule in der Gemeinde Zadowa. Şcola primară mixtă de Stat din 
comuna Jadova Târg judeţul Storojineţ), 282 од. зб., 1869–1940, 1941–1944 рр. 
Описи 1–3. Нім., рум. мови.*

Ф. 678. Переданий. 
Ф. 679. Претура Кельменецької волості (Pretura plăsii Chelmenţi), 710 од. зб., 1920− 

1939, 1941−1944 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 
Ф. 680. Претура Герцаївської волості (Pretura plăsii Herţa), 103 од. зб., 1931−1940, 

1941−1943 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 
Ф. 681. Претура Заставнівської волості (Pretura plăsii Zastavna), 21 од. зб., 1928− 

1940, 1941−1942 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 682. Претура Сокирянської волості (Pretura plăsii Secureni), 513 од. зб., 1920, 

1933, 1939, 1941−1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 
Ф. 683. Претура Чернівецької волості (Pretura plăsii Cernăuţi), 241 од. зб, 1928−1940, 

1941−1944 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 
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Ф. 684. Претура Садгірської волості (Pretura plăsii Sadagura), 36 од. зб., 1919− 
1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 685. Претура Сторожинецької волості (Pretura plăsii Storojineţ. ), 546 од. зб., 1939, 
1941−1944 рр. Описи 1–4. Рум. мова. 

Ф. 686. Претура Новоселицької волості (Pretura plăsii Nouasuliţa), 728 од. зб., 1922− 
1940, 1941−1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. 687. Відділ центрального управління кооперації та наділення землею м. Чер-
нівці (Serviciul central al cooperaţiei şi împroprietăririi, Cernăuţi), 369 од. зб., 
1919–1928 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 688. Претура Вижницької волості (Pretura plăsii Vijniţa), 400 од. зб., 1933−1940, 
1941−1944 рр. Опис 1–3. Рум. мова. 

Ф. 689. Претура Кіцманської волості. (Pretura plăsii Chiţmani), 792 од. зб., 1928− 
1939, 1941−1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. 690. Претура Вашківецької волості (Pretura plăsii Vaşcăuţi), 1332 од. зб., 1933, 
1941−1944 рр. Описи 1–5. Рум. мова. 

Ф. 691. Претура Ватра-Дорнянської волості Кимпулунгського повіту (Pretura plăsii 
Vatra-Dornei), 1 од. зб., 1920−1939 рр. Опис. Рум. мова.

Ф. 692. Переданий. 
Ф. 693. Переданий. 
Ф. 694. Переданий. 
Ф. 695. Примарія комуни Росошани Хотинського повіту (Primăria comunei Rosoşani), 

239 од. зб., 1933−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 
Ф. 696. П’ятикласна чоловіча школа по вул. Трансільванії в м. Чернівці. (5-klassige 

Knaben Volksschul in der Siebenbürgestrasse in Czernowitz. Şcoala primară de 
cinci clase din Cernăuţi str. Transilvaniei), 4 од. зб., 1918–1919 рр. Опис. Нім., 
рум. мови.*

Ф. 697. Примарія комуни Цурень Дорохойського повіту (Primăria comunei Ţureni), 
26 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 698. Примарія комуни Валя Кузьмин Чернівецького повіту (Primăria comunei 
Valea Cosminului), 126 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. 
мова. 

Ф. 699. Примарія комуни Вилавче (нині Коритне) Чернівецького повіту (Primăria 
comunei Vilaucea), 172 од. зб., 1920, 1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова 

Ф. 700. Переданий. 
Ф. 701. Примарія комуни Ванчиківці Хотинського повіту (Primăria comunei Van-

cicăuţi), 38 од. зб., 1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 702. Примарія комуни Вартиківці Хотинського повіту (Primăria comunei Var-

ticăuţi), 131 од. зб., 1934, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 703. Примарія комуни Віішоара Хотинського повіту (Primăria comunei Viişoara), 

1 од. зб., 1935 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 704. Примарія комуни Вовчинець Хотинського повіту (Primăria comunei Volcineţi), 

29 од. зб., 1921, 1929, 1941−1943 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 705. Управління комісара Чернівецької міської міліції м. Чернівці (Управление 

комиссара Черновицкой городской милиции г. Черновцы), 100 од. зб., 1916–
1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 706. Об’єднаний. 
Ф. 707. Примарія комуни Мендиківці (нині Олексіївка) Хотинського повіту (Primă-

ria comunei Mendicauţi), 3 од. зб., 1920, 1933−1936 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 708. Переданий. 
Ф. 709. Примарія комуни Местечень Сторожинецького повіту (Primăria comunei Me-

steceni), 2 од. зб., 1940 р. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 710. Примарія комуни Барбівці (нині Брусниця) Чернівецького повіту (Primăria 
comunei Bărbeşti), 606 од. зб., 1930, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 711. Переданий. 
Ф. 712. Начальник Заставнівського повіту Чернівецької губернії (Управление на-

чальника Заставновского уезда Черновицкой губернии), 2 од. зб., 1915– 
1916 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 713. Примарія комуни Буденець Сторожинецького повіту (Primăria comunei 
Budeneţi), 29 од. зб., 1933−1934, 1938−1939, 1941−1943 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 714. Переданий. 
Ф. 715. Примарія комуни Балківці Хотинського повіту (Primăria comunei Balcăuţi), 

326 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 716. Примарія комуни Нижні Балківці Хотинського повіту (Primăria comunei Ba-

lcăuţi de Jos), 4 од. зб., 1930−1938 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 717. Об’єднаний. 
Ф. 718. Примарія комуни Білявинці Хотинського повіту (Primăria comunei Beliavin-

ţi), 14 од. зб., 1924−1928, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 719. Примарія комуни Бирледень Хотинського повіту (Primăria comunei Bârlă-

deni), 12 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 720. Примарія комуни Путила Радауцького повіту (Primăria comunei Putila), 11 од. 

зб., 1925р., 1944 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 721. Переданий. 
Ф. 722. Знятий з обліку. 
Ф. 723. Примарія комуни Перебиківці Хотинського повіту (Primăria comunei Pere-

bicăuţi), 167 од. зб., 1921−1926 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 724. Переданий. 
Ф. 725. Жандармський пост с. Черленівка Хотинського повіту (Postul de jandarmi 

Cerlena), 2 од. зб., 1938 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 726. Чоловіче ремісниче училище у комуні Красноїльськ Сторожинецького пові-

ту (Şcoala inferioară de meserii în Crasna lui Ilschi, judeţul Storojineţ), 27 од. 
зб., 1921–1930 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 727. Переданий. 
Ф. 728. Переданий. 
Ф. 729. Примарія комуни Люди-Гореча Чернівецького повіту (Primăria comunei Ludi-

Нorecea), 5 од. зб., 1920−1922 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 730. Примарія комуни Гореча-Монастир Чернівецького повіту (Primăria comunei 

Horecea−Mănăstire), 25 од. зб., 1921−1925 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 731. Сторожинецька державна лікарня (Spitalul de stat Storojineţ), 122 од. зб., 

1919−1940, 1941−1944 рр. Oписи. Pум. мова. 
Ф. 732. Комісія з прийому кваліфікаційних іспитів у робітників-будівельників  

м. Чернівці (Comisia de examinare a maeştrilor constructori, zidari, dulgheri, 
pietrari şi fântânari, Cernăuţi), 1 од. зб., 1928–1929 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 733. Культурно-просвітницьке та благодійне товариство глухонімих (Societatea 
culturală şi de ajutor a surdomuţilor, Cernăuţi), 36 од. зб., 1926–1940 рр. Опис. 
Рум. мова. 

Ф. 734. Інспекторат реєстрації нерухомого майна на Буковині (Inspectoratul cadastral 
Bucovina), 275 од. зб., 1918–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 735. Католицька головна школа м. Чернівці (K. k. katolische Kreishauptschule in 
Czernowitz), 7 од. зб., 1857–1866 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 736. Взвод жандармерії в м. Чернівці (Plutonul de jandarmi în or. Cernăuţi), 2 од. 
зб., 1920 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 737. Переданий. 
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Ф. 738. Чернівецька філія акціонерного банківського товариства “Банка де кредит 
ромин” (S. A. “Banca de credit român“, filiala Cernăuţi), 250 од. зб., 1926− 
1940 рр. Опис 1–2. Рум. мова. 

Ф. 739. Переданий. 
Ф. 740. Тимчасова комісія Хотинського повітового земства (Comisia interimară a zem-

stvei judeţene Hotin), 11 од. зб., 1920–1925 рр. Опис. Рос., рум. мови. 
Ф. 741. Хотинська повітова каса дрібного кредиту (Хотинская уездная касса мелко-

го кредита), 6 од. зб., 1907–1913 рр. Опис. Рос. мова. 
Ф. 742. Молодовське сільське правління Романківської волості (Молодовское сель-

ское правление Романковской волости), 20 од. зб., 1902–1921 рр. Опис. Рос., 
рум. мови.*

Ф. 743. Дільничний регіональний агроном у комуні Романківці Кельменецької во-
лості Хотинського повіту (Agronom regional în comuna Romancăuţi, plasa 
Chelimenţi judeţul Hotin), 1од. зб., 1919 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 744. Хотинська міська дума Хотинського повіту Бессарабської губернії (Хотин-
ская городская дума Хотинского уезда Бессарабской губернии), 12 од. зб., 
1896−1897 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 745. Переданий. 
Ф. 746. Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду Буковини у ко-

муні Великий Кучурів Чернівецького повіту (Ocolul silvic Cuciurul Mare al 
administraţiei fondului religionar ortodox din Bucovina), 270 од. зб., 1928–1940, 
1941–1944 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Ф. 747. Чернівецька агенція німецького товариства в м. Гамбурзі з питань емігра-
ції до Америки (Biroul de voiaj “Norddeutscher Lloyd”, Cernăuţi), 20 од. зб, 
1923–1925 рр. Опис. Рум., нім. мови. 

Ф. 748. Початкова змішана школа “Еліза та М. Строеску” комуни Турятка Дорохой-
ского повіту (Şcoala primară mixtă “Eliza si M. Stroescu” în comuna Tureatca 
judeţul Dorohoi), 52 од. зб., 1893–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–3. Рум. 
мова.* 

Ф. 749. Початкова змішана державна школа комуни Ропча (лівобережна) Сторожи-
нецького повіту (Şcoala primară mixtă de stat în comuna Ropcea (malul stâng) 
judeţul Storojineţ), 15 од. зб., 1912–1928 рр. Описи 1–3. Рум. мова.*

Ф. 750. Початкова змішана державна школа сіл Хряцька та Фундоая комуни Буда 
(Şcoala primară mixtă de stat din satele Hreaţca şi Fundoaia comuna Buda), 8 од. 
зб., 1910−1917, 1923−1940, 1941−1943 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 751. Початкова змішана державна школа комуни Цурень (Şcoala primară mixtă 
de stat în comuna Ţureni), 26 од. зб., 1921−1939, 1941−1944 рр. Описи 1−2. 
Рум. мова. 

Ф. 752. Початкова змішана державна школа в комуні Нові Мамаївці (Şcoala primară 
mixtă de stat din comuna Mămăieştii Noi), 35 од. зб., 1920−1938, 1941− 
1943 рр. Описи 1−2. Рум., укр. мови. 

Ф. 753. Початкова державна змішана школа хутора Пуень (Буківка) комуни Турятка 
(Şcoala primară mixtă de stat în cătunul Pueni comuna Tureatca), 11 од. зб., 
1923−1941 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 754. Початкова державна школа хутора Бечешть (Підвальне) комуни Хряц-
ка (Şcoala primară de stat în cătunul Beceşti comuna Hreaţca), 12 од. зб., 
1920−1931, 1939−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 755. Початкова змішана державна школа на хуторі Нижній Кут комуни Остриця 
(Şcoala primară mixtă de stat din cătunul Cotul de Jos comuna Ostriţa), 6 од. зб., 
1930−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 756. Початкова державна змішана школа с. Буда Маре (Велика Буда) комуни Буда 
(Şcoala primară mixtă de stat în s. Buda Mare comuna Buda), 12 од. зб., 1929, 
1939, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 
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Ф. 757. Чернівецька повітова торговельна комісія (Comisiunea de cumpărare a ju-
deţului Cernăuţi), 38 од. зб., 1921−1924 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 758. Трикласна початкова школа м. Кіцмань. (K. k. 3-klassige Kotzmaner Tri-
vialschule), 224 од. зб., 1794-1870 рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Ф. 759. Комісія з прийому екзаменів на право викладання в середніх школах  
м. Чернівці (K. k. wissenschaftliche Prüfungskommission für das Lehramt an 
Mittelschulen in Czernowitz, Comisiunea pentru examenele de capacitate în 
învăţământul secundar), 335 од. зб., 1869, 1875−1923 рр. Описи 1−2. Нім. 
мова.*

Ф. 760. Сільськогосподарська чоловіча школа (зимове навчання) у комуні Клішків-
ці Хотинського повіту (Şcoala de agricultură ( de iarnă) de băieţi în comuna 
Clişcăuţi judeţul Hotin), 71 од. зб., 1933–1939 рр., 1941–1944 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 761. Знятий з обліку. 
Ф. 762. Чернівецька повітова шкільна рада (K. k. Bezirksschulrat in Czernowitz), 2 од. 

зб., 1894–1918 рр. Опис. Нім. мова. 
Ф. 763. Переданий. 
Ф. 764. Переданий. 
Ф. 765. Знятий з обліку. 
Ф. 766. Переданий. 
Ф. 767. Спілка кооперативних товариств “Молдова де Норд” м. Чернівці (Federala 

societăţilor de cooperaţie “Moldova de Nord”, Cernăuţi), 81 од. зб., 1920– 
1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 768. Споживче кооперативне товариство “Орешень” с. Оршівці Чернівецького 
повіту (Cooperativa de consum “Orăşeni”, Orăşeni, judeţul Cernăuţi), 2 од. зб., 
1938 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 769. Акціонерне банківське товариство “Банка де Норд” (“Banca de Nord”, 
Societate pe acţiuni), 44 од. зб., 1938–1940, 1941–1945 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 770. Народний банк “Фреція” с. Буденець Сторожинецького повіту (Banca po-
pulară “Frăţia”, s. Budeneţ, judeţul Storojineţ), 3 од. зб., 1937–1940 рр. Опис. 
Рум. мова. 

Ф. 771. Переданий. 
Ф. 772. Народний банк “Єліза і Я. Строеску” с. Турятка Дорохойського повіту (Ban-

ca populară “Eliza şi I. Stroiescu”, s. Tureatca judeţul Dorohoi), 2 од. зб., 1906–
1928 рр., 1931 р. Опис. Рум. мова.*

Ф. 773. Акціонерне банківське товариство “Банка де Ест “, м. Чернівці (“Banca 
de Est”, Societate pe acţiuni, Cernăuţi), 3 од. зб., 1930–1931 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 774. Акціонерне кредитне товариство торгівлі та промисловості (Societatea de 
credit pentru comerţ şi industrie S. A. ), 4 од. зб, 1935–1936 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 775. Кооперативне кредитно-ощадне товариство службовців і пенсіонерів при-
марії м. Чернівці “Коледжіалітате” (Banca populară “Colegialitate”, Societate 
de credit şi economie, Cernăuţi), 6 од. зб., 1936–1940 рр. Опис. Рум. мова

Ф. 776. Акціонерне товариство “Румунський ліс” м. Чернівці з експлуатації дерево-
обробних заводів в комуні Слобода Комарівці (Societate cu garanţie limitată 
“Pădurea Românească” în Cernăuţi pentru exploatartea fabricii de cherestea 
în comuna Slobozia−Comareşti), 11 од. зб., 1921−1924 рр. Опис. Рум., нім. 
мови. 

Ф. 777. Споживче кооперативне товариство “Георге Винту” м. Чернівці (Cooperativa 
de consum “Gheorghe Vântu”, Cernăuţi), 13 од. зб., 1937−1939 рр. Опис. Рум. 
мова. 
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Ф. 778. Книжкова крамниця “Чентрала” власника Гольдштейна І. м. Чернівці 
(Librăria-papităria “Centrala” a proprietarului Goldstein I. în Cernăuţi), 1 од. 
зб., 1934–1937 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 779. Народний банк залізничників “Преведеря” м. Чернівці (Banca populară C. F. R. 
“Prevederea”, Cernăuţi), 1 од. зб., 1931 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 780. Чернівецька філія акціонерного румунського банківського товариства “Бан-
ка урбане” (“Banca urbană”, Societate pe acţiuni, sucursala Cernăuţi), 2 од. зб., 
1939–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 781. Акціонерне банківське товариство “Банка чівіке”, м. Чернівці (“Banca ci-
vică”, Societate pe acţiuni, Cernăuţi), 1 од. зб., 1925 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 782. Народний банк “Плугарул” с. Рідківці Чернівецького повіту (Banca populară 
“Plugarul”, s. Slobozia-Rarancea), 1 од. зб.,1926–1931 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 783. Споживче кооперативне товариство “Уніря” с. Щербінці Хотинського повіту 
(Cooperativa de consum, “Unirea”, Şerbinăuţi, judeţul Hotin), 2 од. зб., 1937–
1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 784. Спілка кооперативних товариств “Молдова де Сус” м. Чернівці (Federala 
societăţilor de cooperaţie “Moldova de Sus”, Cernăuţi), 6 од. зб., 1929−1939 рр. 
Опис. Рум. мова. 

Ф. 785. Народний банк “Прутул” с. Цурень Чернівецького повіту (Banca populară 
“Prutul”, s. Ţureni), 5 од. зб., 1932–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 786. Народний банк “Агрікулторул” с. Орофтяна Дорохойського повіту (Banca 
populară “Agricultorul”, s. Orofteana judeţul Dorohoi), 3 од. зб., 1919–1929 рр. 
Опис. Рум. мова. 

Ф. 787. Народний банк “Гр. Філімон” м. Чернівці (Banca Populară “Gr. Filimon”, 
Cernăuţi), 3 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 788. Акціонерне товариство “Ощадна каса Буковини” (“Casa de economie a 
Bucovinei”, Societate pe acţiuni), 2 од. зб., 1930 р., 1932 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 789. Інспекторат управління румунських кооперацій округу Сучава м. Чернівці 
(Inspectoratul cooperativelor din ţinutul Suceava), 14 од. зб., 1935−1940 рр. 
Опис. Рум. мова. 

Ф. 790. Кредитно-ощадне кооперативне товариство для службовців префектури 
Чернівецького повіту (Societatea cooperativă “Casa de economie, credit şi 
ajutor a salariaţilor publici ce funcţionează la prefectura judeţului Cernăuţi”),  
36 од. зб., 1932−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 791. Торговельне бюро національного управління кооперації “Інкооп”, м. Чер-
нівці (Institutul naţional al cooperaţiei române “Incoop”, biroul Cernăuţi), 5 од. 
зб., 1938 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 792. Чернівецька філія державного національного банку Румунії (Banca naţională 
a Romţniei, sucursala Cernăuţi), 12 од. зб., 1932–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 793. Федеральний кооперативний банк “Арбороаса” в м. Чернівці (Banca federală 
“Arboroasa”, Cernăuţi), 14 од. зб., 1927–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 794. Кооперативне кредитно-ощадне товариство в с. Верхні Станівці Сторожи-
нецького повіту (Societatea de credit şi economie, s. Stăneştii de Sus), 7 од. зб., 
1926–1936 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 795. Народний банк “Дештептаря” (Banca populară “Deşteptarea”), 4 од. зб., 
1923–1931 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 796. Кооперативне-кредитно-ощадне товариство громади Ставчани, 2 од. зб., 
1905–1908 рр. Опис. Укр. мова. 

Ф. 797. Хотинський легіон молодіжної монархічної організації “Стража Церій” 
(“Straja Ţării“, Legiunea Hotin), 4 од. зб., 1937–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 798. Австрійське консульство у м. Чернівці (Consulatul austriac la Cernăuţi),  
103 од. зб., 1921−1938 рр. Опис. Нім., рум., фран. мови. 
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Ф. 799. Військове командування на Буковині (K. k. Armeekommando. Verlußtgruppe), 
11 од. зб.; 1909–1920 рр. Опис. Нім. мова.*

Ф. 800. Військово-польовий суд 8-ої піхотної дивізії (Curtea marţială a Diviziei  
8 infanterie), 51 од. зб., 1918–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Ф. 801. Двадцять другий піхотний полк м. Чернівці. (K. k. Landwehr Infanterie. Czer-
nowitz № 22), 4 од. зб., 1907–1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 802. Сторожинецький легіон молодіжної монархічної організації “Стража Це-
рій”(“Straja Ţării“, Legiunea Storojineţ), 1 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 803. Хотинський повітовий військовий начальник (Хотинский уездный военный 
начальник), 2 од. зб., 1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 804. Особливий відділ сигуранци м. Вижниця (Serviciul special de siguranţă Vij-
niţa), 2 од. зб., 1928–1929 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 805. 8-ма піхотна дивізія м. Чернівці (Divizia a 8-a infanterie, Cernăuţi), 46 од. зб., 
1912−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 806. 12-ий артилерійський полк м. Чернівці (Regimentul 12 artilerie, Cernăuţi), 14 
од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 807. Восьмий стрілецький полк м. Чернівці (Regimentul 8 vânători, Cernăuţi), 43 
од. зб., 1919−1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 808. Управління комісара Чернівецького повіту м. Чернівці (Управление комис-
сара Черновицкого уезда г. Черновцы), 52 од. зб., 1916–1918 рр. Опис. Рос. 
мова. 

Ф. 809. Чернівецький інспекторат допризовної підготовки ІV армійського корпусу 
(Inspectoratul pregătirii premilitare, Cernăuţi, corpul IV al armatei), 42 од. зб., 
1926, 1934−1940, 1941−1944 рр. Опис 1−3. Рум. мова. 

Ф. 810. Переданий. 
Ф. 811. Чернівецьке повітове військове присутствіє 4-го територіального армійсь-

кого корпусу (Cercul de recrutare, Cernăuţi), 420 од. зб., 1913−1940, 1941− 
1944 рр. Опис 1−3. Рум. мова. 

Ф. 812. Хотинське повітове військове присутствіє 4-го територіального армійського 
корпусу (Cercul de recrutare, Hotin), 195 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. 
Опис 1−5. Рум. мова. 

Ф. 813. Сторожинецьке повітове військове присутствіє 4-го територіального ар-
мійського корпусу (Cercul de recrutare, Storojineţ),139 од. зб., 1918 −1940, 
1941−1944 рр. Опис 1−3. Рум. мова. 

Ф. 814. Жандармський пост м. Герца Дорохойського повіту (Postul de jandarmi Her-
ţa), 1 од. зб., 1922 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 815. Командування жандармерії на Буковині м. Чернівці (Comandamentul superior 
al jandarmeriei în Bucovina Cernăuţi), 8 од. зб., 1918−1940 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 816. Переданий. 
Ф. 817. Жандармський пост с. Давидівка Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 

Davideni), 1 од. зб., 1923 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 818. Начальник Серетського повіту Чернівецької губернії (Управление началь-

ника Серетского уезда Черновицкой губернии), 63 од. зб., 1916–1917 рр. 
Опис. Рос. мова. 

Ф. 819. Жандармський пост с. Ширівці Хотинського повіту (Postul de jandarmi Şe-
răuşi), 3 од. зб., 1923–1936 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 820. Жандармський пост с. Розтоки Сторожинецького повіту (Postul de jandarmi 
Răstoace), 1 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 821. Секція жандармерії в м. Кіцмань Чернівецького повіту (Secţia de jandarmi în 
or. Chiţmani), 2 од. зб., 1934 р. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 822. Жандармський пост с. Лівинці Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Levinţi), 4 од. зб., 1932–1941 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 823. Жандармський пост у с. Волока Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Voloca), 3 од. зб., 1924–1935 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 824. Переданий. 
Ф. 825. Румунське монархічне товариство “Цеціна”, м. Чернівці (Societatea “Ţeţina”, 

Cernăuţi), 69 од. зб., 1940 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 826. Поліцейський прикордонний пункт с. Хрещатик Чернівецького повіту 

(Poliţia de frontieră. Punctul de poliţie Creşciatic, judeţul Cernăuţi), 7 од. зб., 
1921–1930 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 827. Дорохойська повітова поліція м. Дорохой (Poliţia judeţeană Dorohoi), 75 од. зб., 
1896–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 828. Поліцейський прикордонний загін в м. Садгора Чернівецького повіту (Poliţia 
de frontieră. Detaşamentul de poliţie Sadagura, judeţul Cernăuţi), 226 од. зб., 
1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−6. Рум. мова. 

Ф. 829. Поліцейський прикордонний загін Грігоре Гіка−Воде комуни Неполоків-
ці Чернівецького повіту (Poliţia de frontieră. Detaşamentul de poliţie Grigore 
Ghica-Vodă comuna Nepolocăuţi, judeţul Cernăuţi), 15 од. зб., 1921–1934 рр. 
Oпис. Рум. мова. 

Ф. 830. Вижницький комісаріат поліції м. Вижниця Сторожинецького повіту (Co-
misariatul de poliţie, Vijniţa), 230 од. зб., 1930–1940, 1941–1944 рр. Опис. 
Рум. мова. 

Ф. 831. Вашківський комісаріат поліції, м. Вашківці Сторожинецького повіту (Co-
misariatul de poliţie, Vaşcăuţi), 155 од. зб., 1930–1938, 1941–1944 рр. Опис. 
Рум. мова. 

Ф. 832. Поліцейський загін м. Дарабань Дорохойського повіту (Detaşamentul de 
poliţie Darabani judeţul Dorohoi), 12 од. зб., 1939–1942 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 833. Поліцейський прикордонний загін в комуні Оршівці−Барієра Чернівецько-
го повіту (Poliţia de frontieră. Detaşamentul de poliţie Orăşeni-Bariera, judeţul 
Cernăuţi), 32 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 834. Поліцейський прикордонний загін м. Герца Дорохойського повіту (Poliţia de 
frontieră. Detaşamentul de poliţie Herţa, judeţul Dorohoi), 33 од. зб., 1903−1940, 
1941−1944 рр. Описи 1−4. Рум. мова. 

Ф. 835. Крайове жандармське управління №13. (K. k. Landesgendarmeriekommando 
№ 13), 5 од. зб., 1914–1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 836. Товариство румунської культури і літератури на Буковині (Societatea pentru 
cultura şi literatura română în Bucovina), 334 од. зб., 1907–1913, 1919–1940, 
1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова.* 

Ф. 837. Черлено-Марська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпа-
рхіальної училищної ради Бессарабської губернії (Черлено-Марская цер-
ковно-парафиальная школа Хотинского отделения епархиального училищ-
ного совета Бессарабской губернии), 1 од. зб., 1897 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 838. Рокитянська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпар-
хіальної училищної ради Бессарабської губернії (Рокитновская церковно-
парафиальная школа Хотинского отделения епархиального училищного 
совета Бессарабской губернии), 1 од. зб., 1889–1890 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 839. Михайлівська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпар-
хіальної училищної ради Бессарабської губернії (Михайловская церковно-
парафиальная школа Хотинского отделения епархиального училищного со-
вета Бессарабской губернии), 1 од. зб., 1889 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 840. Ленківська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпархіаль-
ної училищної ради Бессарабської губернії (Ленковская церковно-парафи-
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альная школа Хотинского отделения епархиального училищного совета 
Бессарабской губернии), 1 од. зб., 1899 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 841. Щербинська церковно-парафіальна школа Хотинського відділення єпар-
хіальної училищної ради Бессарабської губернії (Щербинская церковно-
парафиальная школа Хотинского отделения епархиального училищного 
совета Бессарабской губернии), 1 од. зб., 1889–1890, 1895–1897 рр. Опис. 
Рос. мова. 

Ф. 842. Біловецька церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпархіаль-
ної училищної ради Бессарабської губернії (Биловецкая церковно-парафи-
альная школа Хотинского отделения епархиального училищного совета 
Бессарабской губернии), 1 од. зб., 1890 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 843. Вовчинецька церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпар-
хіальної училищної ради Бессарабської губернії (Волчинецкая церковно-
парафиальная школа Хотинского отделения епархиального училищного 
совета Бессарабской губернии), 2 од. зб., 1899 р., 1901 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 844. Чоловічий ліцей “Мареле воєвод Міхай” м. Хотин (Мужской лицей “Маре-
ле воевод Михай” г. Хотин. Liceul de băieţi “Marele Voevod Mihai” Hotin),  
359 од. зб., 1911–1940, 1941–1945 рр. Описи 1–2. Рос., рум. мови.*

Ф. 845. Приватний змішаний ліцей у комуні Сокиряни Хотинського повіту (Liceul 
mixt particular din Secureni, judeţul Hotin), 9 од. зб., 1922–1940 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 846. Початкова змішана державна школа в комуні Опришень (Стерче) Радауць-
кого повіту (Şcoala primară mixtă de stat în comuna Oprişeni (Sterce) judeţul 
Rădăuţi), 4 од. зб., 1930–1940 рр. Oпис. Pум. мова. 

Ф. 847. Об’єднаний. 
Ф. 848. Приватна чоловіча комерційна гімназія “Петру Рареш” м. Чернівці (Gimnaziul 

particular comercial de băieţi “Petru Rareş” în Cernăuţi), 10 од. зб., 1937– 
1940 рр. Oпис. Pум. мова. 

Ф. 849. Приватний чоловічий ліцей “Міхай Емінеску” м. Чернівці (Liceul particular 
de băieţi “Mihai Eminescu” din Cernăuţi), 17 од. зб., 1932–1940 рр. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 850. Православна учительська препаранда м. Чернівці. (Die Bukowinaer  
gr. or. Preparanda. Institutul cursului preparandae în Cernăuti), 24 од. зб., 1849– 
1871 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Ф. 851. Початкова змішана державна школа хутора Бережанка комуни Вилавче 
Сторожинецького повіту (Şcoala primară mixtă de stat în cătunul Berejanca 
comuna Vilavce (Valea-Luncei) judeţul Storojineţ), 17 од. зб., 1923–1940, 1941– 
1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. 852. Початкова змішана державна школа № 6 “Олександр Кантемір” в передмісті 
м. Чернівці–Клокучці (Şcoala primară mixtă de stat № 6 “Alexandru Cantemir” 
din Cernăuţi, suburbia Clocucica), 2 од. зб., 1939–1940 рр. Oпис. Pум. мова

Ф. 853. Жіноча початкова школа в комуні Вашківці над Черемошом Сторожинець-
кого повіту (Şcoala primară de fete în comuna Vaşcăuţi pe Ceremuş judeţul 
Storojineţi), 9 од. зб., 1933–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. 854. Хотинська повітова земельна палата (Camera de agricultură a judeţului Hotin), 
1104 од. зб., 1919–1938, 1941–1944 рр. Опис 1. Рум. мова. 

Ф. 855. Путильська комісія з проведення аграрної реформи (Comisia agrară, Putila), 
43 од. зб., 1919–1930 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 856. Хотинська повітова комісія з проведення аграрної реформи (Comisia ju-
deţeană cu expropriere şi împroprietărire, Hotin), 146 од. зб., 1919–1940 рр. 
Опис. Рум. мова. 
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Ф. 857. Хотинська повітова тюрма міністерства внутрішних справ (Peniteciarul ju-
deţean, Hotin), 156 од. зб., 1932–1935, 1941–1945 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 858. Хотинська повітова поліція Чернівецького інспекторату поліції (Poliţia ju-
deţeană Hotin), 1610 од. зб., 1918–1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 859. 2-ий взвод жандармерії в м. Заставна (Plutonul 2 de jandarmi în or. Zastavna), 
1 од. зб., 1920 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 860. Секція жандармерії в комуні Клішківці Хотинського повіту (Secţia de jan-
darmi în comuna Clişcăuţi), 2 од. зб., 1932 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 861. Чернівецьке окружне бюро мір та ваги (Biroul de măsuri şi greutăţi, Cernăuţi), 
21 од. зб., 1919–1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 862. Чернівецький крайовий музей (Muzeul regionаl Cernăuţi), 22 од. зб., 1921–
1940 рр., Опис. Рум. мова. 

Ф. 863. Державна промислова школа м. Чернівці. (K. k. Staatsgewerbeschule in Czer-
nowitz), 1 од. зб., 1907–1908 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 864. Центральна лікарня м. Чернівці (Spitalul central Cernăuţi), 9 од. зб., 1932− 
1939 рр. Опис. Рум. мова

Ф. 865. Акціонерне товариство по експлуатації млинів м. Чернівці (Societatea pe 
acţiuni pentru exploatartea morilor), 3 од. зб., 1888, 1909, 1931−1932 рр. Опис. 
Рум. мова.*

Ф. 866. Новоселицька агрономічна дільниця у комуні Новоселиця Хотинського по-
віту (Centrul agricol în comuna Suliţa judeţul Hotin), 1 од. зб., 1929–1930 рр. 
Опис 1. Рум. мова. 

Ф. 867. Військовий ліцей “Штефан чел Маре”в м. Чернівці (Liceul militar “Ştefan cel 
Mare” în Cernăuţi), 440 од. зб., 1924–1940, 1941–1945 рр. Описи. Рум. мова. 

Ф. 868. Рота жандармерії в комуні Тернавка Дорохойського повіту (Compania de 
jandarmi în comuna Târnauca judeţul Dorohoi), 1 од. зб., 1919−1940 рр. Опис. 
Рум. мова. 

Ф. 869. Хотинський чоловічий комерційний ліцей, м. Хотин (Liceul comercial de 
băieţi din Hotin), 42 од. зб., 1930–1940 рр. Oписи 1–2. Pум. мова. 

Ф. 870. Народна школа комуни Селятин Радауцького повіту (5 klassige gemischte 
Volksschule in Seletin. Şcola primară de bâeţi, de fete, mixtâ Seletin), 75 од. зб., 
1915–1940 рр. Описи 1–2. Нім., рум. мови.*

Ф. 871. Чоловіча реміснична школа у комуні Новоселиця Хотинського повіту (Şcoala 
inferioară de meserii pentru băieţi în târgul Suliţa judeţul Hotin), 5 од. зб., 1932–
1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 872. Початкова державна школа в комуні Верхні Петрічені Сторожинецько-
го повіту (Şcoala primară de stat în comuna Petriceni, cotul de Sus judeţul 
Storojineţ), 32 од. зб., 1922–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 873. Хотинська середня змішана школа №  1, м. Хотин (Şcoala ( mixtă) secundară 
№ 1 din Hotin), 4 од. зб., 1921–1924 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 874. Хотинське чоловіче педагогічне училище м. Хотин (Şcoala normală de băieţi 
în Hotin), 20 од. зб., 1921–1926 рр. Опис. Рум. мова

Ф. 875. Початкова змішана державна школа в комуні Черешенька Сторожинецького 
повіту (Şcoala primară mixtă de stat în comuna Cireşel judeţul Storojineţ), 1 од. зб., 
1937–1940 рр. Oпис. Рум. мова. 

Ф. 876. Чоловіча гімназія у комуні Клішківці Хотинського повіту (Gimnaziul de 
băieţi din comuna Clişcăuţi, judeţul Hotin), 14 од. зб., 1923–1929 рр., Oпис. 
Рум. мова. 

Ф. 877. Нотаріус Оттенбрейт Август в с. Бояни (Notar August Ottenbreit în s. Boian), 
33 од. зб., 1926−1935 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 878. Нотаріус Чигінкелі Прокопій в м. Хотин (Notar Procopie Cihincheli în  
or. Hotin), 2 од. зб., 1928 р. Опис. Рум. мова. 



405

Ф. 879. Чоловіча початкова комерційна школа в м. Новоселиця Хотинського повіту 
(Şcoala comercială elementară de băieţi în târgul Sulіţa judeţul Hotin), 1 од. зб., 
1930 р. Oпис. Рум. мова. 

Ф. 880. Вижницька повітова управа (K. k Bezirkshauptmannschaft Wiznitz), 6 од. зб., 
1869–1908 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 881. Начальник Вижницького повіту Чернівецької губернії (Управление началь-
ника Вижницкого уезда Черновицкой губернии), 67 од. зб., 1916–1917 рр. 
Опис. Рос. мова. 

Ф. 882. Управління комісара Вижницького повіту Чернівецької губернії (Управле-
ние комиссара Вижницкого уезда Черновицкой губернии), 69 од. зб., 1916–
1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 883. Центральна комісія з проведення аграрної реформи на Буковині (Comisia 
agrară centrală pentru Bucovina), 3 од. зб., 1921–1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 884. Переданий. 
Ф. 885. Переданий. 
Ф. 886. Начальник Кіцманського повіту (Управление начальника Кицманского уез-

да Черновицкой губернии), 126 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
Ф. 887. Об’єднаний. 
Ф. 888. Переданий. 
Ф. 889. Переданий. 
Ф. 890. Переданий. 
Ф. 891. Переданий. 
Ф. 892. Переданий. 
Ф. 893. Переданий. 
Ф. 894. Переданий. 
Ф. 895. Примарія комуни Йорданешть Сторожинецького повіту (Primăria comunei 

Iordaneşti), 2 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 896. Примарія комуни Іспас Сторожинецького повіту (Primăria comunei Ispas),  

9 од. зб., 1934, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 897. Примарія комуни Клокічка Чернівецького повіту (Primăria comunei Clo-

cucica), 8 од. зб., 1927−1938 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 898. Управління державних залізничних колійій в м. Чернівці (K. k. Betriebsleitung 

der österreichischen Staatsbahnen in Czernowitz), 1 од. зб., 1911–1912 рр. 
Опис. Нім. мова. 

Ф. 899. Об’єднаний. 
Ф. 900. Примарія комуни Окниця Чернівецького повіту (Primăria comunei Ocniţa),  

5 од. зб., 1936−1939 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 901. Примарія комуни Розтоки Сторожинецького повіту (Primăria comunei Ros-

tochi), 1 од. зб., 1933 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 902. Примарія комуни Рингач Хотинського повіту (Primăria comunei Rângaci),  

2 од. зб., 1923 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 903. Переданий. 
Ф. 904. Примарія комуни Санківці Хотинського повіту (Primăria comunei Sancouţi), 

2 од. зб., 1929 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 905. Примарія комуни Селище Чернівецького повіту (Primăria comunei Selişte), 

558 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Рум. мова. 
Ф. 906. Примарія комуни Слобода Комарівці Сторожинецького повіту (Primăria co-

munei Slobozia Comareştilor), 3 од. зб., 1932 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 907. Переданий. 
Ф. 908. Примарія комуни Стальнівці Хотинського повіту (Primăria comunei Stali-

neşti), 25 од. зб., 1924−1929, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 909. Примарія комуни Сучевиця Радауцького повіту (Primăria comunei Suceviţa), 
3 од. зб., 1939 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 910. Примарія комуни Тарасівці Хотинського повіту (Primăria comunei Tărăsăuţi), 
26 од. зб., 1924−1935, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 911. Примарія комуни Тарашани Чернівецького повіту (Primăria comunei Tără-
şeni), 123 од. зб., 1931−1939, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 912. Об’єднаний. 
Ф. 913. Переданий. 
Ф. 914. Тимчасовий прикордонний жандармський пункт в м. Новоселиця Хотинсь-

кого повіту Бессарабського губернського жандармського управління (Вре-
менный пограничный жандармский пункт в г. Новоселица Хотинского 
уезда Бессарабского губернского жандармского управления), 7 од. зб., 1916– 
1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 915. Початкова змішана державна школа в комуні Плоска Радауцького повіту 
(Şcoala primară mixtă de stat în comuna Plosca judeţul Rădăuţi), 22 од. зб., 
1931–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. 916. Переданий. 
Ф. 917. Переданий. 
Ф. 918. Переданий. 
Ф. 919. Переданий. 
Ф. 920. Переданий. 
Ф. 921. Комітет з надання допомоги безробітним громадянам при примарії м. Чер-

нівці (Comitetul de ajutor al şomerilor, Cernăuţi), 2 од. зб., 1935, 1939 р. Опис. 
Рум. мова. 

Ф. 922. Управління комісара Кіцманського повіту (Управление комиссара Кицман-
ского уезда Черновицкой губернии), 77 од. зб., 1916–1918 рр. Описи. Рос. 
мова. 

Ф. 923. Начальник Сторожинецького повіту (Управление начальника Сторожинец-
кого уезда Черновицкой губернии), 205 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. 
мова. 

Ф. 924. Переданий. 
Ф.  925. Державна гімназія “Петру Мушат” м. Вижниця Сторожинецького (K. k. Franz-

Josephs Jubileumsgymnasium in Wishnitz. Gimnaziul de băieţi “Petru Muşat” 
din Vijniţa, judeţul Storojineţ), 52 од. зб., 1908–1940 рр. Опис. Рум. мова.*

Ф. 926. Жіноча індустріальна гімназія, м. Хотин, Хотинського повіту (Gimnaziul 
industrial de fete în or. Hotin, judeţul Hotin), 1 од. зб., 1939 р. Oпис. Pум. 
мова. 

Ф. 927. Переданий. 
Ф. 928. Чоловічий комерційний ліцей в м. Новоселиця Хотинського повіту ( Liceul 

comercial de băieţi din Nouasuliţa judeţul Hotin), 3 од. зб., 1936–1938 рр., 
Oпис. Рум. мова. 

Ф. 929. Об’єднаний. 
Ф. 930. Державний ліцей “Реджеле Фердінанд” м. Сторожинець (Liceul de Stat “Re-

gele Ferdinand” în Storojineţ), 234 од. зб., 1920–1940, 1941–1944 рр. Oписи 
1–2. Pум. мова. 

Ф. 931. Переданий. 
Ф. 932. Переданий. 
Ф. 933. Чоловічий ліцей “Куза Вода” м. Чернівці. (K. k. Staatsuntergumnasium in Czer-

nowitz. K. k. II Staatsgumnasium in Czernowitz. Gimnaziul de baete german. 
Liceul de stat № 2. Liceul de stat “Kusa Voda”), 69 од. зб., 1918–1940 рр. Опис. 
Нім., рум. мови.*

Ф. 934. Переданий. 
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Ф. 935. Переданий. 
Ф. 936. Державний польський реальний ліцей м. Чернівці (Das polnische Real-

gymnasium in Czernowitz Liceul real polon de stat din Cernăuţi), 17 од. зб., 
1911, 1914, 1918−1921 рр. Опис. Рум., нім., пол. мови.*

Ф. 937. Чоловіча індустріальна гімназія в м. Новоселиця Хотинського повіту (Gimna-
ziul industrial de băieţi în Nouasuliţa judeţul Hotin), 15 од. зб., 1918−1940, 
1941−1945 рр. Описи 1−3. Рум. мова. 

Ф. 938. Благодійне товариство з надання допомоги незаможним учням Чернівецько-
го чоловічого ліцею “Арон Пумнул” (Societatea de ajutor a elevilor sărmani aі 
liceului “Aron Pumnul”, Cernăuţi), 1 од. зб., 1922–1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 939. Чоловіча індустріальна гімназія в м. Хотин Хотинського повіту (Gimnaziul 
industrial de băieţi în Hotin judeţul Hotin), 1 од. зб., 1937 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 940. Чоловічий ліцей “Мареле Воєвод Міхай” м. Чернівці (K. k. II Staatsgіmnasium 
in Czernowitz. Liceul de băieţi “Marele Voevod Mihai”), 83 од. зб., 1918– 
1940 рр. Опис. Нім., укр., рум. мови. 

Ф. 941. Архітектурно-будівельне училище в м. Чернівці (Şcoala de meserii şi con-
ductori-arhitecţi în Cernăuţi), 3 од. зб., 1933–1934, 1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 942. Переданий. 
Ф. 943. Переданий. 
Ф. 944. Переданий. 
Ф. 945. Переданий. 
Ф. 946. Переданий. 
Ф. 947. Переданий. 
Ф. 948. Переданий. 
Ф. 949. 11-ий кавалерійський полк 8-ої піхотної дивізії, м. Чернівці (Regimentul 11 

roşiori, Cernăuţi), 4 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 950. 3-ій прикордонний полк 8-ої піхотної дивізії, м. Чернівці (Regimentul 3 gră-

niceri, Cernăuţi), 3 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 951. Військове командування м. Сторожинець (Comandamentul militar Storojineţ), 

1 од. зб., 1919 р. Опис. Рум мова. 
Ф. 952. 37-ий піхотний полк 8-oї піхотної дивізії, м. Чернівці (Regimentul 37 infanterie 

Cernăuţi a diviziei a 8 infanterie), 1 од. зб., 1937 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 953. Ліквідований. 
Ф. 954. 4-ий саперний полк 8-ої піхотної дивізії, м. Чернівці (Regimentul 4 pioneri, 

Cernăuţi), 2 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 955. Румунське жіноче культурно-благодійне товариство “Товариство румун-

ських жінок” (Societatea Doamnelor Române, Cernăuţi), 2 од. зб., 1925– 
1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 956. Народний банк “Пояна” с. Рогізна Чернівецького повіту (Banca populară 
“Poiana”, s. Rohozna), 5 од. зб., 1927, 1935–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 957. Управління комісара Сторожинецького повіту Чернівецької губернії (Управ-
ление комиссара Сторожинецкого уезда Черновицкой губернии), 101 од. зб., 
1916–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 958. Управління комісарів Серетського повіту Чернівецької губернії (Управле-
ние комиссара Серетского уезда Черновицкой губернии), 29 од. зб., 1916– 
1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 959. Чернівецьке польове казначейство управління головного скарбника армії 
Південно-Західного фронту (Черновицкое полевое казначейство управ-
ления главного казначея армий Юго-Западного фронта), 30 од. зб., 1914– 
1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 960. Головний комітет з надання допомоги потерпілому від війни населенню в 
областях Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни (Главный комитет по 
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оказанию помощи пострадавшему от войны населению в областях Австро-
Венгрии, занятых по праву войны), 58 од. зб., 1915–1918 рр. Опис. Рос. 
мова. 

Ф. 961. Начальник першої дільниці Чернівецької міської військової міліції Черні-
вецького губернського комісара (Начальник первого участка Черновицкой 
городской военной милиции Черновицкого губернского комиссара), 20 од. зб., 
1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 962. Пристав першоїї дільниці Чернівецької міської поліції (Пристав первого 
участка Черновицкой городской полиции), 16 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. 
Рос. мова. 

Ф. 963. Начальник другої дільниці Чернівецької міської міліції (Начальник второго 
участка Черновицкой городской военной милиции Черновицкого губерн-
ского комиссара), 22 од. зб., 1914, 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 964. Пристав другої дільниці Чернівецької міської поліції (Пристав второго 
участка Черновицкой городской полиции), 27 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. 
Рос. мова. 

Ф. 965. Начальник третьої дільниці Чернівецької міської військової міліції Черні-
вецького губернського комісара (Начальник третьего участка Черновицкой 
городской военной милиции Черновицкого губернского комиссара), 11 од. зб., 
1917 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 966. Пристав третьої дільниці Чернівецької міської поліції (Пристав третьего 
участка Черновицкой городской полиции), 21 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. 
Рос. мова. 

Ф. 967. Фінансовий інспектор першого округу Чернівецької губернії управління 
фінансових справ областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни 
(Финансовый инспектор первого округа управления финансовых дел Чер-
новицкой губернии областей Австро-Венгрии, занятых по праву войны),  
2 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 968. Фінансовий інспектор першого округу Чернівецької губернії управління 
фінансових справ областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни 
(Финансовый инспектор второго округа управления финансовых дел Чер-
новицкой губернии областей Австро-Венгрии, занятых по праву войны),  
2 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 969. Фінансовий інспектор третього округу Чернівецької губернії управління 
фінансових справ областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни 
(Финансовый инспектор третьего округа управления финансовых дел Чер-
новицкой губернии областей Австро-Венгрии, занятых по праву войны),  
2 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 970. Фінансовий інспектор четвертого округу Чернівецької губернії управлін-
ня фінансових справ областей Австро-Угорщини, зайнятих по праву війни 
(Финансовый инспектор четвертого округа управления финансовых дел 
Черновицкой губернии областей Австро-Венгрии, занятых по праву вой-
ны), 5 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 971. Чернівецька повітова оціночна комісія при управлінні комісара Чернівець-
кого повіту з оцінки збитків, заподіяних військовими діями (Черновицкая 
уездная оценочная комиссия при управлении комиссара Черновицкого уез-
да по определению ущерба, причинённого военными действиями), 38 од. зб., 
1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 972. Ветеринарний інспектор Чернівецької губернії (Ветеринарный инспектор 
Черновицкой губернии), 7од. зб., 1916–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 973. Управління спостерігача за навчальною частиною в зайнятих по праву вій-
ни областях Австро-Угорщини Чернівецького військового генерал-губерна-
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тора (Управление наблюдателя за учебной частью Черновицкого военного 
генерал-губернатора в областях Австро-Венгрии, занятых по праву войны, 
20 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 974. Управління коменданта залізничної дільниці станції Чернівці військово-
дорожнього управління начальника військового сполучення армій Півден-
но-Західного фронту (Управление коменданта железнодорожного участка 
станции Черновцы военно-дорожного управления начальника военного 
сообщения армий Юго-Западного фронта), 1 од. зб., 1916–1917 рр., Опис. 
Рос. мова. 

Ф. 975. Управління коменданта м. Чернівці (Управление коменданта г. Черновцы), 
1 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 976. Управління майном державного та релігійного фонду Буковини при облас-
ному комісарі, зайнятих по праву війни областей Австро-Угорщини (Управ-
ление имуществом государственного и Православного религиозного фон-
дов Буковины при областном комиссаре областей Австро-Венгрии, занятых 
по праву войны), 1 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 977. Особливий Буковинський прикордонний загін штабу 9-ої армії (Особый 
Буковинский пограничный отряд штаба девятой армии), 1 од. зб., 1916 р. 
Опис. Рос. мова. 

Ф. 978. Рада у справах майна Православного релігійного фонду Буковини (Совет по 
делам имущества Православного религиозного фонда Буковини), 2 од. зб., 
1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 979. Крайова табула Буковини м. Чернівці. (Bukowinische Landtafel in Czernowitz), 
287 од. зб., 1779–1805 рр. Описи 1–2. Лат., нім. мови

Ф. 980. Пристав 4-ї дільниці Чернівецької міської поліції (Пристав четвертого учас-
тка Черновицкой городской полиции), 21 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. 
мова. 

Ф. 981. Начальник четвертої дільниці Чернівецької міської військової міліції Чер-
нівецького губернського комісара (Начальник четвертого участка Черно-
вицкой городской военной милиции Черновицкого губернского комиссара),  
25 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 982. Станівецький повітовий суд, с. Станівці, Чернівецький повіт (K. k. Bezir-
ksgericht in Stanesti), 72 од. зб., 1876–1914 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 983. Переданий. 
Ф. 984. Садгірський повітовий, суд м. Садгора, Чернівецький повіт (K. k. Bezirk-

sgericht in Sadagora), 27 од. зб., 1874–1914 рр. Опис. Нім. мова. 
Ф. 985. Державна реальна школа м. Чернівці (K. K. Realschule in Czernowitz, Şcoala 

reală de stat din Cernăuţi), 13 од. зб., 1895−1918, 1918−1925 рр. Опис. Нім., 
рум. мови.*

Ф. 986. Державний польський ліцей №  5 м. Чернівці (Liceul real polon de stat №  5), 
7 од. зб., 1921–1922 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 987. Римо-католицька парафія м. Чернівці (Romisch-katolische Pfarre in Czerno-
witz), 7 од. зб., 1776–1878 рр., Опис. Лат., нім. мова. 

Ф. 988. Ністор Іон Янку – політичний діяч, румунський історік, 274 справи, 1901–
1939 рр. Опис. Рум., нім., фр. мови.*

Ф. 989. Нотаріальна палата Буковини. (Camera notarilor publici), 6 од. зб., 1925− 
1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 990. Нове акціонерне товариство з експлуатації місцевих залізничних доріг. 
(Neue Bukowinaer Lokalbahn-Gesellschaft. Nowe Bukowiskie koleje lokalne), 
5 од. зб., 1896–1918 рр. Опис. Нім., пол. мови. 

Ф. 991. Новоселицький волосний земельний комітет Хотинського повітового зе-
мельного комітету Бессарбської губернії (Новоселицкий волостной земель-
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ный комитет Хотинского уезда земельного комитета Бессарабской губер-
нии), 8 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 992. Хотинський повітовий земельний комітет Бессарабської губернії (Хотинс-
кий уездный земельный комитет Бессарабской губернии), 16 од. зб., 1917–
1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 993. Стальновецький волосний земельний комітет Хотинського повітового зе-
мельного комітету Бессарбської губернії (Стальновецкий волостной зе-
мельный комитет Хотинского уезда земельного комитета Бессарабской гу-
бернии), 4 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 994. Кельменецький волосний земельний комітет Хотинського повітового земель-
ного комітету Бессарбської губернії (Кельменецкий волостной земельный 
комитет Хотинского уезда земельного комитета Бессарабской губернии),  
5 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 995. Стальновецьке волосне правління Хотинського повітового земельного комі-
тету Бессарбської губернії (Сталинештское волостное правление Хотинско-
го уезда Бессарабской губернии), 5 од. зб., 1830–1898 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 996. Романківецьке волосне правління Хотинського повітового земельного комі-
тету Бессарбської губернії (Романкоуцкое волостное правление Хотинского 
уезда Бессарабской губернии), 2 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 997. Контора Хотинської міської в’язниці (Контора Хотинской городской тюрь-
мы), 1 од. зб., 1911 р . Опис Рос. мова. 

Ф. 998. Товариство літератури, риторики та церковної музики “Православна ака-
демія” студентів теологічного факультету Чернівецького університе-
ту (Societatea pentru literatură, retorică şi muzică bisericească “Academia 
ortodoxă” a studenţilor facultăţii de teologie de la Universitatea din Cernăuţi),  
1 од. зб., 1886−1900 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 999. Новоселицька філія акціонерного банківсько-кредитного товариства “Банка 
Басарабієй” м. Кишинів (“Banca Basarabiei”, Chişinău, Societate pe acţiuni, 
sucursala Noua Suliţă), 1 од. зб., 1927–1930 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1000. Студентське товариство “Дачія”, м. Чернівці (Societatea academică “Da-
cia”, Cernăuţi), 14 од. зб., 1896–1938 рр. Описи 1–2. Рум. мова.*

Ф. 1001. Студентське товариство “Жунімя” м. Чернівці (Societatea academică “Ju-
nimea”, Cernăuţi), 7 од. зб. 1878–1938 рр., Опис. Рум. мова.*

Ф. 1002. Галицько-Буковинська комісія при обласному комісарі Галичини та Буко-
вини з надання допомоги біженцям з Галичини та Буковини (1917–1918) 
(Галицко-Буковинская комиссия при областном комиссаре Галиции и Бу-
ковины по оказанию помощи беженцам из Галиции и Буковины (1917–
1918), 19 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 1003. Громадське комерційне управління “Економічні підприємства” примарії  
м. Чернівці (Regia publică comercială “Stabilimentele economice” ale muni-
cipiului Cernăuţi ), 133 од. зб., 1939, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1004. Спортивне товариство атлетів Буковини, м. Чернівці (Societatea Liga de 
atletism în Bucovina, Cernăuţi), 2 од. зб., 1936 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1005. Чернівецький окружний комітет товариства футболістів Румунського 
об’єднання футболістів (Comitetul regional al asociaţiei de fotbal al reuniunii 
romăne de fotbal), 2 од. зб., 1929–1930 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1006. Приватна дівоча учительська семінарія “Українська школа” в м. Чернів- 
ці, 11 од. зб., 1909–1921рр. Опис. Укр. мова.*

Ф. 1007. Початкова змішана державна школа в комуні Старий Вовчинець Радауць-
кого повіту (Şcoala primară mixtă de stat în comuna Volcineţii-Vechi judeţul 
Rădăuţi), 11 од. зб., 1939–1940, 1941–1944 рр. Oпис. Pум. мова. 
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Ф. 1008. Кооперативне кредитно-ощадне товариство “Албіна” с. Стрілецький Кут 
(Societatea cooperativ-bancară “Albina”, s. Cotul Vânătorilor), 2 од. зб., 
1925–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1009. Кельменецький волосний земельний відділ Хотинського повіту (Serviciul 
agricol al plăsii Chilieni (Chelimenţi) judeţul Hotin), 44 од. зб., 1939–1940, 
1941–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1010. Екзаменаційна комісія для учнів середніх шкіл Буковини м. Відень. 
(Prüfungskommission für Bukowiner Mittelschüler in Wien), 7 од. зб., 1915–
1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф.  1011. Школа вправ, з’єднана з Чернівецькою учительською семінарією (Die mit 
der k. k. Lehrerbildungsanstalt verbundene Übungschule in Czernowitz), 4 од. 
зб., 1872–1873 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1012. Австро-румунська комісія з урегулювання кордону між Буковиною та Ру-
мунією (Comisia de revizuire a frontierei. Comisarul regal), 1 од. зб., 1910 р. 
Опис. Нім., рум. мови. 

Ф. 1013. Курси для учениць жіночих ліцеїв Буковини м. Відень. (Beschäftigumgskurse 
für Schülerinnen der Bukowiner Mädchen-Lyzeen. Wien), 12 од. зб., 1916–
1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1014. Студентське товариство “Молода Україна” м. Чернівці, 2 од. зб., 1901– 
1902 рр. Опис. Укр. мова. 

Ф. 1015. Примарія комуни Мілієве (Primăria comunei Milie), 228 од. зб., 1918−1937, 
1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1016. Головна крайова каса Буковини (K. k. Landeshauptkasse in Czernowitz),  
40 од. зб., 1855–1896 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1017. Центральна окружна комісія по встановленню земельних податків на Бу-
ковині. (K. k. Bukowiner Grund-Steuer-Regulierungs-Kommission), 215 од. 
зб., 1820–1850 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1018. Фінансова прокуратура в справах Буковини в м. Львові (K. k. Finanzproku-
ratur in Lemberg (Angelegenheiten der Bukowina), 38 од. зб., 1796–1856 рр. 
Опис. Нім. мова. 

Ф. 1019. Крайова фінансова дирекція в м. Львові (K. k. Galizische Finanz Landes 
Direktion), 1 од. зб., 1840–1861 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1020. Галицьке управління непрямих податків (K. k. Galizische Cameral Gefällen 
Verwaltung. K. k. vereinte Cameral Gefällen Verwaltung für Galizien und 
Bukowina), 29 од. зб., 1784–1850, 1889 рр. Опис. Нім., пол. мова. 

Ф. 1021. Крайова лісова інспекція (K. k. Landes –Forstinspektor Czernowitz), 18 од. 
зб., 1891–1915 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1022. Примарія комуни Тирново Хотинського повіту (Primăria comunei Târnova), 
27 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1023. Колекція документів, зібраних Чернівецьким окружним архівом, 159 од. 
зб., 1418−1939 рр. Опис. Cтаромолд., старослов., нем., рум., рос., укр. 
мови. 

Ф. 1024. Вікенгаузер Франц Адольф – буковинський історик (Wickenhauzer Franz 
Adolf – der вukowinische Historiker), 126 од. зб., 1428–1891 рр. Опис. Нім., 
старослов., старомолд., рум. мови. 

Ф. 1025. Юридична комісія Чернівецького громадського виконавчого комітету 
(Юридическая комиссия Черновицкого общественного исполнительного 
комитета), 1 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 

Ф. 1026. Галицька губернська управа (намісництво) у справах Буковини. (K. k. 
Galizische Statthalterei (Angelegenheiten der Bukowina), 1542 од. зб., 1775–
1861 рр. Описи 1–2. Нім., укр., рум. мови. 
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Ф. 1027. Українське студентське товариство “Союз” м. Чернівці, 30 од. зб., 1875–
1902 рр. Опис. Укр. мова. 

Ф. 1028. Чернівецький карний суд. (K. k. Bukowiner Kriminalgericht), 1 од. зб., 1795 р. 
Опис. Лат., нім. мови. 

Ф. 1029. Сторожинецька повітова управа (K. k Bezirkshauptmannschaft Storozynetz), 
10 од. зб., 1856–1918 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1030. Комісаріат фінансової охорони Буковини (Comisariatul gărzii financiare din 
Bucovinа), 28 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1031. Чернівецька секція комісаріату фінансової охорони Буковини (Secţia gărzii 
financiare Cernăuţi a inspectoratului gărzii financiare din Bucovina), 17 од. зб., 
1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1032. Герцаївський волосний шкільний інспекторат Дорохойського повіту (In-
spectoratul şcolar al plăsii Herţa), 3 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1033. Початкова державна мішана школа в с. Антонешти комуни Каплівка Хо-
тинського повіту (Şcoala primară mixtă de stat în satul Antoneşti comuna 
Capu-Luncii judeţul Hotin), 3 од. зб., 1943−1944 рр. Oпис, Рум. мова. 

Ф. 1034. Хотинське міське комерційне управління підприємств з комунального обслу-
говування населення м. Хотин  (Regia publică comercială a întrerprinderilor 
comunale, Hotin), 7 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1035. Парафія греко-католицької церкви с. Бояни Чернівецького повіту (Parohia 
greco-catolică, Boian judeţul Cernăuţi), 3 од. зб., 1942–1944 рр., Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 1036. Початкова змішана державна школа с. Верхній Кут комуни Петричан-
ка Сторожинецького повіту (Şcoala primară mixtă de stat s. Cotul de Sus 
comuna Petriceanca judeţul Storojineţ), 5 од. зб., 1942−1944 рр. Oпис. Pум. 
мова. 

Ф. 1037. Жандармський пост м. Новоселиця Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Suliţa), 8 од. зб., 1922–1932 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1038. Сторожинецький пост фінансової охорони комісаріату фінансової охоро-
ни Буковини (Postul gărzii financiare din Storojineţ a comisariatului gărzii 
financiare din Bucovina), 5 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1039. Претура Хотинської волості (Pretura plăsii Hotin), 1032 од. зб., 1941− 
1944 рр. Описи 1–4. Рум. мова. 

Ф. 1040. Примарія комуни Бузовиця Хотинського повіту (Primăria comunei Buzo-
viţa), 33 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1041. Примарія комуни Багна Сторожинецього повіту (Primăria comunei Bah- 
na), 107 од. зб., 1941, 1943−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1042. Примарія комуни Владична Хотинського повіту (Primăria comunei Vla-
dicina), 287 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1043. Нотаріальна палата Буковини (Bukowiner Notariatkammer), 1 од. зб., 1895 р., 
Опис. Нім. мова. 

Ф. 1044. Примарія комуни Глиниця Чернівецького повіту (Primăria comunei Gllini-
ţa), 41 од. зб., 1942−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1045. Примарія комуни Грушевиця Хотинського повіту (Primăria comunei Gru-
şeniţa), 57 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1046. Примарія комуни Данківці Хотинського повіту (Primăria comunei Dancău-
ţi), 379 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1047. Примарія комуни Драчинці Чернівецького повіту (Primăria comunei Dra-
cineţ), 149 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1048. Примарія комуни Долиняни Хотинського повіту (Primăria comunei Do-
lineni), 28 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1049. Примарія комуни Довжок Хотинського повіту (Primăria comunei Doljoc), 
126 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 1050. Примарія комуни Михалешень Хотинського повіту (нині Михалкове) 
(Primăria comunei Mihălăşeni), 64 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1051. Примарія комуни Замостя Сторожинецього повіту (Primăria comunei Za-
mostea), 246 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1052. Примарія комуни Їжівці Сторожинецього повіту (Primăria comunei Igeşti), 
310 од. зб., 1924, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1053. Примарія комуни Каплівка Хотинського повіту (Primăria comunei Capu-Lu-
ncii), 221 од. зб., 1918−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1054. Примарія комуни Кельменці Хотинського повіту (Primăria comunei Cel-
menеţi), 85 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1055. Примарія комуни Мошанець Хотинського повіту (Primăria comunei Mo-
şaneţi), 24 од. зб., 1941−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1056. Примарія комуни Рашків Хотинського повіту (Primăria comunei Raşcov),  
85 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1057. Примарія комуни Ходорівці Хотинського повіту (Primăria comunei Ho-
dorăuţi), 25 од. зб., 1919−1940, 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1058. Примарія комуни Шебутинці Хотинського повіту (Primăria comunei Şe-
butineţi), 14 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1059. Примарія комуни Корчівці Сторожинецього повіту (Primăria comunei Co-
rceşti), 5 од. зб., 1941−1942 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1060. Поліцейський загін с. Адинката (нині Глибока) Сторожинецького пові-
ту (Detaşamentul de poliţie Adâncata judeţul storojineţ), 27 од. зб., 1941– 
1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1061. Жандармський залізничний пост м. Чернівці (Postul de jandarmi la gara Cer-
năuţi), 2 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1062. Кельменецький змішаний суд Хотинського повіту (Judecătoria mixtă Che-
lmenţi (Chilieni), 1405 од. зб., 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 1063. Нотаріус Рудковський Йозеф м. Вижниця (Notar Rudkowski Joseph in Wis-
znitz), 253 од. зб., 1860–1899 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1064. Друкарня “Митрополитул Сільвестру” в м. Чернівці (Tipografia “Mitropolitul 
Silvestru” Cernăuţi), 10 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1065. Нотаріус Векслер Карл в м. Чернівці. (Notar Wexler Carl in Czernowitz),  
623 од. зб., 1863–1906 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1066. Чернівецький дитячий будинок (Centrul pentru ocrotirea copiilor Cernăuţi), 
327 од. зб., 1938–1940, 1941–1944 рр. Oписи 1–2. Рум. мова. 

Ф. 1067. Чернівецька міська єврейська лікарня міської єврейської релігійної грома-
ди (Spitalul evreesc din Cernăuţi a comunităţii religioase evreeşti), 13 од. зб., 
1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1068. Чернівецьке лісництво м. Чернівці (Ocolul silvic Cernăuţi), 245 од. зб., 
1942–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1069. Лісництво у комуні Адинката (нині Глибока) Сторожинецького пові-
ту (Ocolul silvic în comuna Adâncata judeţul Storojineţ), 7 од. зб., 1941– 
1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1070. Лісництво “Уніря” у комуні Романківці Хотинського повіту (Ocolul silvic 
“Unirea” în comuna Romancăuţi judeţul Hotin), 14 од. зб., 1941–1944 рр. 
Опис. Рум. мова. 

Ф. 1071. Іванківецьке (Яноуцьке) лісництво у комуні Іванківці Хотинського повіту 
(Ocolul silvic Ivancăuţi (Ianăuţi) în comuna Ianăuţi judeţul Hotin), 5 од. зб., 
1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1072. Сторожинецьке повітове фінансове управління (Administraţia financiară  
a judeţului Storojineţ), 43 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 1073. Цукровий завод у с. Хрещатик Чернівецького повіту (Fabrica de zahăr în 
s. Crişceatic judeţul Cernăuţi), 130 од. зб., 1941−1943 рр. Описи 1–2. Рум. 
мова. 

Ф. 1074. Державний цукровий завод “Зарожани” у комуні Зарожани Хотинсько-
го повіту (Fabrica de zahăr “Zarojeni” din comuna Zarojeni judeţul Hotin, 
exploatată de stat), 179 од. зб., 1941−1944 рр. Опис 1–2. Рум. мова. 

Ф. 1075. Акціонерне товариство хіміко-металургійного заводу “Тером” інженерів Л. 
Сэвяну, О. Мєнеску та КО м. Чернівці (Societate pe acţiuni a uzineі chimico-
metalurguce “Terom” a inginerilor L. Săveanu, Al. Mănescu şi CО în Cernăuţi), 
24 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1076. Приватнa ткацька фабрика “Цесэторія меканіке” інженерів Д. Попеску та 
Д. Сурду м. Чернівці (Fabrica de tricotaje“Ţesătoria mecanică” a injinerilor 
D. Popescu şi D. Surdu în Cernăuţi), 28 од. зб, 1941−1944 рр. Описи 1–2. 
Рум. мова. 

Ф. 1077. Румунське акціонерне товариство з експлуатації трикотажно-панчіш-
ної фабрики “Трикотанія” м. Чернівці (Societatea anonimă română pentru 
exploatarea fabricii de tricotaje şi ciorapi “Tricotaniа” în Cernăuţi), 68 од. зб., 
1941−1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. 1078. Приватна трикотажно-ткацька фабрика інженера Аурела Воронка м. Чер-
нівці (Fabrsca de tricotaje şi ţesătorie a injinerului Aurel Voronca în Cernauţi), 
2 од. зб., 1942−1944 рр. Опис 1. Рум. мова. 

Ф. 1079. Акціонерне товариство з експлуатації ґудзикової фабрики “Рекорд” інже-
нерів Б. Іонеску, А. Труняну та СО в м. Чернівці (Societate in nume colectiv 
pentru exploatarea făbricii de nasturi “Record” a a injinerilor B. Ionescu,  
A. Trunianu şі СО, Cernăuţi), 67 од. зб., 1941–1944 рр. Описи 1−2. Рум. 
мова. 

Ф. 1080. Початкова змішана державна школа комуни Мендиківці Хотинського пові-
ту (Şcoala primară mixtă de stat în comuna Mendicăuţi judeţul Hotin), 1 од. 
зб., 1942–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1081. Колективне товариство інженерів Шандру О., Константинеску К. та КО 
“Тіваро” з експлуатації заводу емальованих, пакувальних, металевих та 
хімічних виборів у с. Ленківці – м. Чернівці (Societate in nume colectiv 
“Тivaro” injinerilor Şandru A., Constantinescu C. şi CO Fabrica de articole 
emailate, ambalaje metalice şi produse chimice Cernauţi−Lenţeşti), 109 од. зб., 
1941−1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова

Ф. 1082. Румунське колективне товариство по експлуатації фабрики виробів з сріб-
ла “Аржента” власників І. Чімпоя та Е. Хотінчану м. Чернівці. (Fabrica 
de arjintărie “Arjenta” Societate în nume colectiv s. î. n. c. I. Cimpoi şi  
E. Hotinceanu în Cernăuţi), 1 од. зб., 1942–1943 рр., Опис. Рум. мова. 

Ф. 1083. Румунське акціонерне колективне товариство з обмеженою відповідаль-
ністю по експлуатації фабрики з виробництва оцту та гірчиці “Кокошул 
Буковиней” м. Чернівці (Societatea în nume colectiv (s. î. n. c. ) “Fabrica 
de oţet şi muştar “Cocoşul Bucovinei”, Cernăuţi), 33 од. зб., 1941−1944 рр. 
Опис. Рум. мова. 

Ф. 1084. Румунське акціонерне колективне товариство з експлуатації пивоварного 
заводу “Баварія” інженерів І. Протопопеску та К. Копецького в м. Чернівці 
(Fabrica de bere “Bavaria”, exploatată de injinerii I. Protopopescu şi Constantin 
Copeţchi, societate în nume colectiv în Cernăuţi), 4 од. зб., 1942−1943 рр. 
Опис. Рум. мова . 

Ф. 1085. Філія румунського акціонерного товариства “Контінентала” з торгівлі ви-
робами із заліза в м. Чернівці (Sucursala societăţii pe acţiuni “Continentala” 
pentru comerţul fierului în Cernăuţi), 14 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум., 
нім. мови. 
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Ф. 1086. Приватні підприємства І. Філіпеску “Ферокомерц” з торгівлі виробами із 
заліза в м. Чернівці (Întreprinderile lui I. Filipescu “Fercomerţ” pentru comerţ 
cu articole din fier în Cernăuţi), 3 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рум., нім. 
мова. 

Ф. 1087. Філія румунського акціонерного товариства “Універсал-Транспорт” в 
м. Чернівці (Societate română anonimă “Universal-Transport”, sucursală în 
Cernăuţi), 18 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1088. Приватновласницькі хіміко-фармацевтичні об’єднанні лабораторії “ЛА-
ФАРТІЛІЯ” доктора Г. Белечяну в м. Чернівці (“L.A.F.A.R.-TILIA”-
laboratoare chimico-farmaceutice reunite a doctorului G. Bălăceanu în 
Cernăuţi), 22 од. зб., 1939, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1089. Магазин бакалійних та галантерейних товарів Петра Глушку м. Чернівці 
(Мagazin de coloniale şi fructe en gros şi detail Petru Gluşcu în Cernăuţi), 7 од. зб., 
1942–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1090. Чернівецький повітовий зоотехнічний санітарно-ветеринарний відділ  
м. Чернівці (Serviciul zootehnic şi sanitar-veterinar al judeţului Cernăuţi),  
35 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1091. Нотаріус Бубенік Іон в м. Чернівці (Notar Ion Bubenic în or. Cernăuţi),  
173 од. зб., 1942−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1092. Хіміко-технічна фабрика власника інженера Думітру Попеску (колишня 
фабрика “Кулі”) в м. Чернівці (Fabrica chimico-tehnică ingenerului Dumitru 
Popescu (fosta fabrică “Culi”) în Cernăuţi), 27 од. зб., 1942−1944 рр. Опис. 
Рум. мова. 

Ф. 1093. Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю з експлуатації за-
воду по виробництву пресованих дріжджів та спирту “Ленківці” у комуні 
Нижні Ленківці Чернівецького повіту (Societate cu răspundere limitată 
pentru exploatarea fabricii de drojdie presată şi de spirt “Lenţeşti” în comuna 
Lenţeşti de Jos judeţul Cernăuţi ), 3 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1094. Лісництво у комуні Клішківці Хотинського повіту (Ocolul silvic în comuna 
Clişcăuţi judeţul Hotin), 172 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1095. Лісництво у комуні Колінківці Хотинського повіту (Ocolul silvic în comuna 
Colincăuţi judeţul Hotin), 98 од. зб., 1940, 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1096. Початкова змішана державна школа в комуні Малий Кучурів Чернівецького 
повіту (Şcoala primară mixtă de stat în comuna Cuciur Mic judeţul Cernaǔţi), 
1 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1097. Експертно-дослідницька станція рибного господарства у комуні Ставча-
ни Чернівецького повіту (Staţiunea experimentală piscicolă Stăuceni, judeţul 
Cernăuţi), 23 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1098. Жандармський пост с. Берестя Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Berestea), 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1099. Жандармський пост с. Виженка Сторожинецього повіту (Postul de jandarmi 
Vijnicioara), 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1100. Жандармський пост с. Ярівка Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Hajdău), 1 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1101. Жандармський пост с. Кам’яна Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Camena), 1 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1102. Жандармський пост с. Дарабани Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Darabani), 3 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1103. Жандармський пост с. Грозинці Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Grozniţa), 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1104. Жандармський пост с. Рукшин Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Rucşin), 2 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 1105. Жандармський пост с. Мамалига Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Mamaliga), 6 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1106. Жандармський пост с. МошанецьХотинського повіту (Postul de jandarmi 
Moşaneţi), 5 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1107. Жандармський пост с. Вартиківці Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Varticăuţi), 6 од. зб., 1942, Опис. Рум. мова. 

Ф. 1108. Жандармський пост с. Росошани Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Rosoşani), 2 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1109. Жандармський пост с. Бабин Хотинського повіту (Postul de jandarmi Babin), 
1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1110. Жандармський пост с. Долиняни Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Dolineni), 3 од. зб., 1941–1942 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1111. Жандармський пост с. Хряцка Дорохойського повіту (Postul de jandarmi 
Hreaţca), 1 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова

Ф. 1112. Жандармський пост с. Кельменці Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Chilieni), 3 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1113. Жандармський пост с. Чорний Потік Чернівецького повіту (Postul de 
jandarmi Părăul Negru), 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1114. Жандармський пост с. Дубівці Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Dubăuţi), 2 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1115. Чернівецька повітова земельна палата, м. Чернівці (Camera agricolă a 
judeţului Cernăuţi), 4 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1116. Філія румунського акціонерного товариства з міжнародних перевезень 
“Ганса Ромине” м. Чернівці (Societate română anonimă pentru transporturi 
internaţionale “Gansa Română” în Cernăuţi, sucursală), 17 од. зб., 1941–1943 рр. 
Опис . Рум. мова. 

Ф. 1117. Жандармський пост с. Думбрава де Сус (Верхня Діброва) Сторожинецього 
повіту (Postul de jandarmi Dumbrava de Sus), 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 1118. Румунське акціонерне товариство “Індустрія де керестя” з експлуатації 
лісопильного заводу в м. Чернівці (Societate anonimă română “Industria 
română de cherestea” pentru exploatarea fabricei în Cernăuţi), 17 од. зб., 
1942−1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1119. Акціонерне товариство “Фабрика ковбасних виробів” С. Подзудека. Філія 
бухарестської фабрики з виготовлення ковбас та м’ясних консервів С. Под-
зудека у м. Чернівці (Industria cărnii S. Podsudek S. A. Fabrica de mezeluri, 
şunca şi conserve în Bucureşti. Filiala fabricei de mezeluri, şuncă si conserve 
S. Podsudek, S. A. în Cernăuţi), 7 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1120. Початкова змішана державна школа в комуні Чудей Сторожинецького пові-
ту (Şcoala primară mixtă de stat în comuna Ciudei-Centru judeţul Storojineţ),  
8 од. зб., 1929−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−2. Рум. мова. 

Ф. 1121. Жандармський пост с. Іванівці Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Ianouţi), 1 од. зб., 1944 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1122. Жандармський пост с. Думбрава де Жос (Ніжня Діброва) Сторожинецього 
повіту (Postul de jandarmi Dumbrava de Jos), 1 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 1123. Секція жандармерії в комуні Данківці Хотинського повіту (Secţia de 
jandarmi în comuna Dancăuţi), 2 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1124. Жандармський пост с. Вашківці Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Vaşcăuţi), 1 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1125. Жандармський пост с. Суховерхів Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Suveica), 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 1126. Жандармський пост с. Гріманкауць Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Grimancăuţi), 1 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1127. Жандармський пост с. Михальча Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Mihalcea), 2 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1128. Жандармський пост с. Михалкове Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Mihalaşeni), 2 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1129. Секція жандармерії в комуні Селятин Радауцького повіту (Secţia de jandarmi 
în comuna Seleatin ), 1 од. зб., 1944 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1130. Жандармський пост с. Колінківці Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Colincăuţi), 1 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1131. Жандармський пост с. Ларга Хотинського повіту (Postul de jandarmi Larga), 
2 од. зб., 1941–1942 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1132. Жандармський пост с. Білівці Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Belăuţi), 1 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1133. Жандармський пост с. Челепеуци Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Celepeuţi), 1 од. зб., 1941 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1134. Жандармський пост с. Бояни Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Boian), 4 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1135. Мисливське товариство “Кодрій Герца” Дорохойського повіту (Societatea 
de vânătoare “Codrii Herţa” judeţul Dorohoi), 2 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 1136. Сторожинецький волосний шкільний інспекторат (Inspectoratul şcolar al 
plăsii Storojineţ), 8 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1137. Хотинський волосний земельний відділ (Serviciul agricol al judeţului Hotin), 
33 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1138. Новоселицький земельний відділ Хотинського повіту (Serviciul agricol al 
plăsii Noua-Suliţă judeţul Hotin), 28 од. зб., 1941–1944рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1139. Герцаївський волосний земельний відділ Дорохойського повіту (Ocolul 
agricol al plăsii Herţa judeţul Dorohoi), 11од. зб., 1941–1944рр. Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 1140. Державний розсадник “Буковина-Ширівці” в комуні Ширівці Хотинського 
повіту (Pepiniera “Bucovina-Şirăuţi” în comuna Şirăuţi judeţul Hotin), 57 од. 
зб., 1938–1940, 1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1141. Чернівецька школа міського господарства, м. Чернівці (Şcoala urbană de 
Gospodărie, Cernăuţi), 24 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1142. Козменська (Кіцманська) агро-рибницька дільниця адміністрації Пра-
вославного релігійного фонду Буковини в м. Козмень (Кіцмань) (Ocolul 
agricol-piscicol Cozmeni al Fondului bisericesc ortodox român în Cozmeni), 
19 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1143. Управління рибним господарством Православного релігійного фонду 
Буковини у комуні Козмень (Кіцмань) (Administraţia eleşteelor Fondului 
bisericesc ortodox din Bucovina în comuna Cozmeni), 15 од. зб., 1941– 
1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1144. Мисливський інспекторат Буковини в м. Чернівці (Inspectoratul economiei 
vânatului în Cernăuţi), 41 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1145. Кооперативне товариство “Чентрала цинутулуй Сучава”, м. Чернівці 
(Societatea cooperativă “Centrala ţinutului Suceava”, Cernăuţi), 14 од. зб., 
1941–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1146. Чернівецьке поштово-телеграфне відділення (Oficiul poştelor, telegrafelor şi 
telefoanelor, Cernăuţi), 2 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1147. Початкова державна школа в комуні Горбова Дорохойського повіту (Şcoala 
primară de stat în comuna Horbovа), 1 од. зб., 1941−1942 рр. Oпис. Pум. 
мова. 
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Ф. 1148. Початкова змішана державна школа на хуторі Давидівці комуни Кліво-
дин Чернівецького повіту (Şcoala primară mixtă de stat în Davidеşti comuna 
Clivodin judeţul Cernaǔţi. ), 2 од. зб., 1941–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1149. Початкова змішана державна школа на хуторі Бережанка комуни Коритне, 
Сторожинецького повіту (Şcoala primară mixtă de stat în Berejanсa comuna 
Valea-Luncii, judeţul Storojineţ. ), 4 од. зб., 1941–1942 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1150. Початкова змішана державна школа на хуторі Баранка комуни Герца Доро-
хойського повіту (Scoala primara mixmta de stat în cătunul Baranca comuna 
Herţa judeţul Dorohoi), 1од. зб., 1942 р. Oпис. Рум. мова. 

Ф. 1151. Початкова змішана державна школа в комуні Чернетешть (нині Чорногузи) 
Сторожинецького повіту (Şcoala primară mixtă de stat în comuna Сernăteşti 
(Ciornohuzi) judeţul Storojineţ), 4 од. зб., 1943–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1152. Румунське акціонерне товариство з експлуатації спиртзаводу “Четатя” 
в м. Хотин (Societatea anonimă română pentru exploatarea fabricii de spirt 
industrial “Cetatea” în Hotin), 4 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1153. Жандармський пост с. Селище Чернівецького повіту (Postul de jandarmi 
Selişte), 3 од. зб., 1943–1944 р. р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1154. Жандармський пост с. Комарів Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Comarova), 1 од. зб., 1944 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1155. Жандармський пост с. Мариничі Сторожинецього повіту (Postul de jandarmi 
Mariniceni), 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1156. Жандармський пост с. Білоусівка Хотинського повіту (Postul de jandarmi 
Pelineşti), 1 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1157. Жандармський пост с. Путила Радауцького повіту (Postul de jandarmi 
Putila), 1 од. зб., 1943 р. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1158. Управління дослідження та розвитку рибного господарства на Буковині, 
м. Чернівці (Serviciul de cercetări şi îndrumări piscicole ale Bucovinei în 
Cernăuţi), 37 од. зб., 1941–1945 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1159. Школа з підготовки дорожніх десятників, м. Чернівці (Şcoala de sup-
raveghetori de şantiere, Cernăuţi), 70 од. зб., 1941–1945 рр. Oпис. Pум. 
мова. 

Ф. 1160. Хотинський повітовий склад монополії на алкоголь, встановлення мита на 
його продаж та споживання (Depozitul judeţean al мonopolului alcoolului 
vânzării şi al taxelor de consumaţie, Hotin), 19 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. 
Рум. мова. 

Ф. 1161. Початкова змішана державна школа в комуні Долиняни Хотинського пові-
ту (Şcoala primară mixtă de stat în comuna Dolineni judeţul Hotin), 14 од. зб., 
1920–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1162. Початкова змішана державна школа в комуні Каплівка Хотинського повіту 
(Şcoala primară mixtă de stat în comuna Сapu-Luncii judeţul Hotin), 7од. зб., 
1943–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1163. Початкова змішана державна школа в комуні Багна, Сторожинецького 
повіту (Şcoala primară mixtă de stat în comuna Bahna judeţul Storojineţi),  
24 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1164. Майстерня з фарбування та хімічної очистки одягу Маргарити Глодяну,  
м. Чернівці (Boiangerie şi spălătorie chimică Margareta Glodeanu în Cernăuţі), 
2 од. зб., 1942–1943 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1165. Початкові змішані державні школи в комуні Стара Тереблеча та с. Горбів-
ці Радауцького повіту (Şcolile primare mixte de stat în comuna Tereblecea 
Veche şi satul Gărbăuţi judeţul Rădăuţi), 5 од. зб., 1923–1924, 1931–1932, 
1937 –1943 рр. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 1166. Початкова змішана державна школа с. Дарабани комуни Каплівка Хотинсь-
кого повіту (Şcoala primară mixtă de stat în satul Darabani comuna Capu-
Luncii judeţul Hotin), 4 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1167. Солеварний завод в громаді Качика ( K. k Salinen−Verwaltung in Kaczyka), 
9 од. зб., 1894, 1916−1917 рр. Опис. Нім., рос. мова. 

Ф. 1168. Хотинське повітове справництво (Хотинское уездное исправничество),  
39 од. зб., 1808–1839 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 1169. Об’єднаний. 
Ф. 1170. Сокирянський волосний шкільний інспекторат (Inspectoratul şcolar al plăsii 

Secureni), 74 од. зб., 1941–1945 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 1171. Новоселицький волосний шкільний інспекторат (Inspectoratul şcolar al 

plăsii Nouasuliţa), 137 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 1172. Хотинський волосний шкільний інспекторат (Inspectoratul şcolar al plăsii 

Hotin), 240 од. зб., 1941–1945 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 1173. Жандармський пост с. Чернетешть (нині Черногузи) Сторожинецького 

повіту (Postul de jandarmi Cernăteşti), 1 од. зб., 1942 р. Опис. Рум. мова. 
Ф. 1174. Примарія комуни Вітрянка Хотинського повіту (Primăria comunei Vetreanca), 

3 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 1175. Кельменецький волосний шкільний інспекторат (Inspectoratul şcolar al 

plăsii Chelimenţi (Chilieni)), 92 од. зб., 1941–1945 рр. Опис. Рум. мова. 
Ф. 1176. Нотаріус Берас Пауль в м. Сторожинець. (Notar Beras Paul in Storojinetz), 

309 од. зб., 1902–1929 рр. Опис. Нім., рум. мови.*
Ф. 1177. Примарія комуни Сергії Радауцького повіту (Primăria comunei Serghieni),  

2 од. зб., 1941−1943рр. Опис. Рум. мова
Ф. 1178. Генеральне військове командування Галичини та Лодомерії в м. Львові.  

(K. k. General Mіlitär Oberkomando in Galizien und Lodomerien Lemberg. ), 
323 од. зб., 1775–1786 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1179. Румунське музичне товариство “Армонія” (Societatea muzicală “Armonia”, 
Cernăuţi), 1 од. зб., 1935–1938 рр. Опис. Рум. мова

Ф. 1180. Українське благодійне товариство по наданню допомоги учням середніх 
шкіл “Шкільна поміч” в м. Чернівці, 2 од. зб.; 1902–1918 рр. Опис. Укр. 
мова. 

Ф. 1181. Товариство з вирощування домашньої птиці та дрібної худоби в м. Чер-
нівці (Asociaţia crescătorilor de păsări şi animale mici în Cernăuţi), 1 од. зб., 
1928–1935 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1182. Романковецьке волосне управління Хотинського повіту (Романковское 
волостное управление Хотинского уезда), 2 од. зб., 1919–1920 рр. Опис. 
Рум. мова. 

Ф. 1183. Українське культурно-просвітницьке товариство “Українська школа” (So-
cietatea “Ruska scoala”), 13 од. зб., 1922 р., 1934–1937 рр., Опис. Рум. 
мова. 

Ф. 1184. Хотинська агрономічна дільниця у комуні Лівинці Хотинського повіту 
(Centrul agricol în comuna Levinţî judeţul Hotin), 1 од. зб., 1943–1944 рр. 
Опис. Рум. мова. 

Ф. 1185. Початкова змішана державна школа передмістя м. Чернівці – Гореча-Мо-
настир Чернівецького повіту (Şcoala primară mixtă de stat în Mănăstirea 
Horecei judeţul Cernăuţi), 2 од. зб., 1923, 1927 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1186. Початкова державна школа комун Плаюл Козмінулуй (нині Молодія) Чер-
нівецького повіту (Şcoala primară de stat din comuna Plaiul Cosminului),  
2 од. зб., 1937−1939 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1187. Претура Путильської волості. (Pretura plăsii Putila), 2 од. зб., 1938, 
1940−1941 рр. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 1188. Інспекторат народних шкіл Буковини. (K. k. Bukowiner Volksschulen-
Aufsicht), 1 од. зб., 1811–1824 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1189. Чернівецьке адресне бюро управління начальника Чернівецького повіту 
(Черновицкое адресное бюро управления начальника Черновицкого уез-
да), 1 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 1190. Сторожинецька повітова тюрма (Peniteciarul judeţean Storojineţ), 88 од. зб., 
1941–1945 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1191. Трикласна початкова школа в м. Чернівці (3-klassige Trivialschule in 
Czernowitz. ), 30 од. зб., 1819–1854 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1192. Гірниче управління Буковини в громаді Качика (K. k. Bukowiner Ber-
gkomissariat in Kaczyka), 25 од. зб., 1804−1910 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1193. Хотинська повітова землевпорядна комісія (Хотинская уездная землеуст-
роительная комиссия ), 10 од. зб., 1906–1914 рр. Опис. Рос. мова. 

Ф. 1194. Польська індустріально-комерційна змішана школа в м. Чернівці (Şcoala 
industrială şi comercială mixtă pentru poloni în Cernăuţi), 1 од. зб., 1929– 
1935 рр. Oпис. Pум. мова. 

Ф. 1195. Нотаріус Блинду Ніку в с. Селятин (Notar Blându Niku in Seletin. ), 42 од. зб., 
1902–1907 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1196. Нотаріус Ісеческул Петер в м. Чернівці (Notar Issetscheskul Peter in Czer-
nowitz), 602 од. зб., 1895–1907 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1197. Початкова жіноча державна школа по вул. Хереску в м. Чернівці (Şcoala 
primară de stat de fete în str. Herescu, Cernăuţi), 7од. зб., 1923–1926 рр. Опис. 
Рум. мова. 

Ф. 1198. Нотаріус Моргенбессер Александр в м. Чернівці (Notar Morgenbesser 
Alexander in Czernowitz ), 502 од. зб., 1859–1913 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1199. Нотаріус Костін Александр в м. Чернівці (Notar Kostin Alexander in Czer-
nowitz), 141 од. зб., 1871–1877 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1200. Нотаріус Драгомирецький Ніколаус в м. Чернівці (Notar Dragomirezki Ni-
kolaus in Czernowitz. ), 777 од. зб., 1896–1922 рр. Опис. Нім., рум. мови.*

Ф. 1201. Нотаріус Зайонц Антон в м. Чернівці (Notar Zajonz Anton in Czernowitz), 
44 од. зб., 1898–1900 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1202. Управління копалень м. Львів (K k Berghauрtmannschaft. Lemberg. ), 5 од. зб., 
1860–1872 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1203. Нотаріус Купаренко Тітус в м. Сторожинець (Notar Kuparenco Titus in 
Storozynetz), 226 од. зб., 1894–1901 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1204. Нотаріус Купаренко Тітус в с. Селятин (Notar Kuparenco Titus in Seletin),  
8 од. зб., 1892–1895 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1205. Нотаріус Коморошан Євген в м. Вашківці (Notar Eugeniu Comoroşan în  
or. Vaşcăuţi), 12 од. зб., 1919−1923 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1206. Нотаріус Інгвер Адольф в м. Чернівці (Notar Ingwer Adolf in Czernowitz), 
53 од. зб., 1892–1897 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1207. Нотаріус Інгвер Адольф с. Садгора (Notar Ingwer Adolf in Sadagura), 81 од. зб., 
1875–1894 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1208. Нотаріус Заукерквель Йозеф в м. Вижниця (Notar Saukerquell Jozef in 
Wisznitz), 88 од. зб., 1899–1906 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1209. Нотаріус Морвітцер Юліус в м. Чернівці (Notar Mortwitzer Julius in Czer-
nowitz), 109 од. зб., 1895–1898 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1210. Нотаріус Руппрехт Адам в м. Заставна (Notar Rupprecht Adam in Zastawna), 
284 од. зб., 1900–1911 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1211. Нотаріус Мацілінський Карл в м. Заставна (Notar Macielinski Karl in 
Zastawna), 134 од. зб., 1886–1898 рр. Опис. Нім. мова. 
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Ф. 1212. Нотаріус Міллер Максиміліан в м. Чернівці (Notar Miller Maximilian in 
Czernowitz), 65 од. зб., 1859–1870 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1213. Нотаріус Нементовський Тадеуш в м. Кіцмань (Notar Niementowski Ta-
deusch in Kotzman ), 393 од. зб., 1890-1908 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1214. Нотаріус Попович Деметр в с. Станівці (Notar Popovici Demetr in Stanestie), 
191 од. зб., 1900–1910 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1215. Нотаріус Стрийський Євген в м. Кіцмань (Notar Stryjski Eugen in Kotzman), 
84 од. зб., 1908–1921 рр. Опис. Нім., рум. мови.*

Ф. 1216. Фердинанд Циглауер фон Блюменталь (1829-1906) – історик, професор 
Чернівецького університету (Ferdinand Ziglauer von Blumental), 3 од. зб., 
1872–1893 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1217. Нотаріус Ейвелінг Теофіл в с. Нижні Станівці (Notar Teofil Eiveling în  
s. Stăneşti de Jos), 13 од. зб., 1924−1930 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1218. Нотаріус Сахнович Луціан в м. Сторожинець (Notar Sachnowicz Lucian in 
Storozynetz), 103 од. зб., 1872–1894 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1219. Нотаріус Самуїл Генріх в с. Станівці (Notar Samuely Heinrich in Stanestie), 
38 од. зб., 1911–1919 рр. Опис. Нім. мова.*

Ф. 1220. Нотаріус Стрийський Євген в м. Вашківці (Notar Stryjski Eugen in Was-
chautz), 113 од. зб., 1899–1908 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1221. Нотаріус Соневицький Адріан в м. Чернівці (Notar Soniewicki Adrian in 
Czernowitz), 660 од. зб., 1900–1924 рр. Описи 1–2. Нім., рум. мови.*

Ф. 1222. Нотаріус Соневицький Адріан в м. Заставна (Notar Soniewiсki Adrian in 
Zastawna), 20 од. зб., 1898–1900 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1223. Нотаріус Соневицький Адріан в с. Селятин (Notar Soniewiсki Adrian in 
Seletin), 5 од. зб., 1891–1892 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1224. Нотаріус Городинський Михайло в м. Кіцмань (Notar Hordynski Michael in 
Kotzman), 121 од. зб., 1872–1890 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1225. Нотаріус Петровський Аркадій в с. Путила (Notar Piotrovschi Arkadius in 
Putila), 12 од. зб., 1909–1914 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1226. Нотаріус Попович Деметр в м. Заставна (Notar Popovici Demeter in 
Zastawna), 52 од. зб., 1911–1919 рр. Опис. Нім. мова.*

Ф. 1227. Нотаріус Готтліб Адольф в м. Вашківці (Notar Gottlieb Adolf in Waszkoutz), 
24 од. зб., 1908–1914 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1228. Нотаріус Готтліб Адольф в с. Чудей (Notar Gottlieb Adolf in Czudyn), 20 од. зб., 
1914–1920 рр. Опис. Нім. мова.*

Ф. 1229. Нотаріус Готтліб Адольф в с. Путила  (Notar Gottlieb Adolf in Putila), 10 од. зб., 
1906–1908 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1230. Нотаріус Кузнярський Станіслав в с. Станівці (Notar Kuzniarski Stanislaus 
in Stanesti), 32 од. зб., 1887–1892 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1231. Нотаріус Мацілінський Карл в с. Станівці (Notar Macielinski Karl in 
Stanesti), 6 од. зб., 1885–1886 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1232. Нотаріус Берас Пауль в с. Селятин (Notar Beras Paul in Seletin. ), 15 од. зб., 
1899–1902 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1233. Нотаріус Руппрехт Адам в с. Станівці (Notar Rupprecht Adam in Stanesti), 
33 од. зб., 1898–1900 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1234. Нотаріус Клугер Людміл в с. Путила (Notar Kluger Ludmil in Putila), 134 од. зб., 
1886–1906 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1235. Нотаріус Соневицький Адріан в с. Станівці (Notar Soniewicki Adrian in 
Stanesti), 43 од. зб., 1892–1904 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1236. Ліквідований. 
Ф. 1237. Нотаріус Калмуцький Альфред в с. Нижні Станівці (Notar Alfred Kalmucki 

în s. Stăneşti de Jos), 23 од. зб., 1919−1924 рр. Опис. Рум. мова. 
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Ф. 1238. Нотаріус Зайонц Антон в с. Станівці (Notar Zajonz Anton in Stanesti), 7 од. зб., 
1882 р. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1239. Нотаріус Стрийський Євген в с. Селятин (Notar Stryjski Eugen in Seletin),  
5 од. зб., 1897–1898 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1240. Державний міністр у справах Буковини (Ministrul de Stat în treburile 
Bucovinei), 300 од. зб., 1921−1926 рр. Oпис. Рум. мова. 

Ф. 1241. Бюро інформації та преси бюро президії міністра-делегата Буковини,  
м. Чернівці (Biroul evidenţei şi presei al biroului prezidenţial al ministrului – delegat 
pentru Bucovina, Cernăuţi), 49 од. зб., 1919−1920 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1242. Примарія комуни Верхні Ленківці Чернівецького повіту (Primăria comunei 
Lencăuţi de Sus ), 66 од. зб., 1919−1938 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 1243. Колекція документів сім’ї Флондор, 10 од. зб., 1776−1913 рр. Опис. Рум., 
нім., старомолдавська, французька, латинська мови. 

Ф. 1244. Українське культурно-просвітницьке товариство “Народний дім”, м. Чер-
нівці (Societatea “Narodnti dim”, Cernăuţi), 1 од. зб., 1918–1922 рр. Опис. 
Укр., рум. мови. 

Ф. 1245. Книги актів цивільного стану (метричні книги) нинішньої Чернівецької 
області, 2771 од. зб., 1784−1940, 1941−1945 рр. Описи 1−15. Старомолд., 
нім., рум., укр., лат. мови.*

Ф. 1246. Примарія комуни Хлівище Чернівецького повіту (Primăria comunei Cli-
veşti), 30 од. зб., 1918−1938, 1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. Р–129. Хотинський повітовий відділ громадських робіт і комунікацій (Serviciul 
lucrărilor publice şi comunicaţii, Hotin), 181 од. зб., 1941–1944 рр. Опис. 
Рум. мова. 

Ф. Р–307. Губернаторство провінції Буковина (Guvernământul provinciei Bucovina), 
4598 од. зб., 1941–1944 рр. Описи 1–4. Рум. мова. 

Ф. Р–497. Директорат освіти і віросповідань, м. Чернівці (Directoratul instrucţiunii şi 
cultelor, Cernăuţi), 378 од. зб., 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. Р–502. Редакція газети “Буковина”, Чернівці (Redacţia gazetei “Bucocvina”, 
Cernăuţi), 28 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. Р–511. Субдиректорат лісового режиму директорату землеробства і державно-
го майна Губернаторства Буковини, м. Чернівці (Subdirectoratul regimului 
silvic al directoratului agriculturii şi domeniilor din provincia Bucovina, 
Cernăuţi), 468 од. зб., 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. Р–519. Директорат національноі економіки Губернаторства провінції Буковина, 
м. Чернівці (Directoratul economiei naţionale al guvernământului Bucovinei, 
Cernăuţi), 360 од. зб., 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. Р–520. Директорат громадських робіт і комунікацій Губернаторства провінції 
Буковина, м. Чернівці (Directoratul lucrărilor publice şi al comunicaţiilor al 
guvernământului Bucovina, Cernăuţi), 1564 од. зб., 1941−1944 рр. Описи 
1–3. Рум. мова. 

Ф. Р–550. Нотаріус Лівіу Долінський, м. Чернівці (Notar liviu Dolinschi, Cernăuţi), 
231 од. зб., 1942–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. Р–551. Нотаріус Гельмут Кальмутський (Notar Helmut Kalmutschii), 200 од. зб., 
1941–1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. Р–662. Директорат адміністративних справ Губернаторства провінції Буковина 
(Directoratul afacerior administrative al guvernământului Bucovinei), 8645 од. зб., 
1941–1944 рр. Описи 1–4. Рум. мова. 

Ф. Р–663. Директорат румунізації, колонізації та інвентаризації, м. Чернівці 
(Directoratul românizării, colonizării şi inventarului, Cernăuţi), 1079 од. зб., 
1941–1944 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 



Ф. Р–778. Директорат праці, охорони здоров’я та соціального забезпечення Губер-
наторства провінції Буковина, м. Чернівці (Directoratul muncii, sănătăţii 
şi ocrotirii sociale a guvernământului Bucovinei), 60 од. зб., 1941–1944 рр. 
Опис. Рум. мова. 

Ф. Р–801. Чернівецький жіночий комерційний ліцей, м. Чернівці (Liceul comercial 
de fete din Cernăuţi), 26 од. зб., 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. Р–841. Фінансовий директорат Губернаторства провінції Буковина, м. Чернів-
ці (Directoratul financiar al provinciei Bucovina, Cernăuţi), 3452 од. зб., 
1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. Р–900. Директорат сільського господарства та державного майна Буковини,  
м. Чернівці (Directoratul agriculturii şi domeniilor din provincia Bucovina), 
38 од. зб., 1941−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. Р–2147. Чернівецький повітовий відділ громадських робіт і комунікацій,  
м. Чернівці (Serviciul lucrărilor publice şi comunicaţii, Cernăuţi), 5 од. зб., 
1942−1944 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. Р–2148. Сторожинецький повітовий відділ громадських робіт і комунікацій (Ser-
viciul lucrărilor publice şi comunicaţii, Storojineţ), 5 од. зб., 1941−1944 рр. 
Опис. Рум. мова. 
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СПИСКИ ФОНДІВ УСТАНОВ ЯКІ ДІЯЛИ В АВСТРІЙ-
СЬКИЙ ТА РУМУНСЬКИЙ ПЕРІОДИ (1776–1918, 1918–1940, 
1941–1944)

Ф. 145. Путильський сільський суд Радівецького повіту (Judecătoria comunală Putila), 
465 од. зб., 1885−1940, 1941−1944 рр. Опис. Нім., укр., рум. мови. 

Ф. 148. Сторожинецький змішаний суд (Judecătoria mixtă Storijineţ), 6802 од. зб., 
1885−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−8. Нім., рум. мови. 

Ф. 154. Кіцманський змішаний суд (K. K. Bezirksgericht in Kotzman. Judecătoria 
mixtă Chiţmani), 458 од. зб., 1873−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−4. Нім., 
рум. мови. 

Ф. 156. Станівецький волосний змішаний суд (K. K. Bezirksgericht in Stanesti. Ju-
decătoria mixtă Stăneşti), 376 од. зб., 1883−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−3. 
Нім., рум. мови. 

Ф. 157. Боянівський волосний змішаний суд Чернівецького повіту (K. K. Bezir-
ksgericht in Bojan. Judecătoria mixtă Boian), 4883 од. зб., 1885−1940, 1941− 
1944 рр. Описи 1−5. Нім., рум. мови. 

Ф. 158. Чудейський змішаний суд Сторожинецького повіту (K. K. Bezirksgericht 
in Czudin, Judecătoria mixtă Ciudei), 372 од. зб., 1873−1940, 1941−1944 рр. 
Описи 1−3. Нім., рум. мови. 

Ф. 160. Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду Буковини у  
с. Ревна на р. Прут Чернівецького повіту (K. k. Forst u. Domänen Verwaltung. 
Rewna. Ocolul silvic Revna pe Prut judeţul Cernăuţi al administraţiei fondului 
religionar ortodox din Bucovina), 154 од. зб., 1903–1940, 1941–1944 рр. Опи-
си 1–2. Рум. мова. 

Ф. 163. Нотаріус Руппрехт Адам в м. Чернівці (Notar Rupprecht Adam in Czernowitz) 
148 од. зб., 1911–1924 рр. Описи 1,2. Нім., рум. мови

Ф. 167. Нотаріус Мікулі Штефан в м. Чернівці (Notar Mikuli Stefan in Czernowitz, 
Notar Mikuli Ştefan în or. Cernăuţi), 489 од. зб., 1907–1940 рр. Описи 1–2. 
Нім., рум. мови. 

Ф. 216. Чернівецький університет (K. k. Franz-Josephs-Universität in Czernowitz. Uni-
versitatea “Regele Ferdinand I” din Cernauţi), 5439 од. зб., 1875–1940, 1941–
1944 рр. Описи 1–7. Нім., рум. мови. 

Ф. 228. Державний ліцей “Арон Пумнул” в м. Чернівці (K. k. Landesgymnasium in 
Czernowitz. Liceul de stat “Aron Pumnul” în Cernăuţi), 2697 од. зб., 1808–
1940, 1941–1944 рр. Описи 1–7. Нім., рум. мови. 

Ф. 229. Чоловіча гімназія “Мирон Костин” в м. Чернівці (Filiale des k. k. I Staats-
gymnasium in Czernowitz. K. k. III Staatsgymnasium in Czernowitz. Gimnaziul 
de baieţi “Miron Costin” în Cernăuţi), 375 од. зб., 1907–1940 рр. Описи 1–2. 
Нім., рум. мови. 

Ф. 233. Православний жіночий ліцей “Єлена Доамна” в м. Чернівці (Griechisch-
orientalisches Mädchen-Lyzeum in Czernowitz. Liceul ortodox de fete “Elena 
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Doamna” in Cernăuţi), 435 од. зб., 1902–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–9. 
Нім., рум., укр. мови. 

Ф. 237. Приватний жіночий ліцей “Юлія Хаждеу” в м. Чернівці (Privat Mädchen 
Gymnasium in Czernowitz, Liceul particular de fete “Iulia Haşdeu” în Cernăuţi), 
44 од. зб., 1910−1940 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Ф. 239. Учительська семінарія при Крайовій шкільній раді, 2 од. зб. 1912–1918 рр. 
Опис. Нім. мова. 

Ф. 240. Православний чоловічий ліцей “Митрополит Сильвестр” в м. Чернівці (Die 
griechisch-orientalische Oberrealschule in Czernowitz. Liceul ortodox de băieţi 
“Mitropolitul Silvestru” din Cernăuţi), 257 од. зб., 1863–1940, 1942–1944 рр. 
Описи 1–2. Нім., рум. мови. 

Ф.  243.  Індустріальна гімназія в м. Вижниця Сторожинецького повіту (Landeswerk-
stätte für Tischlerei-Drechslerei-Holzschnittintarsia und Metallornamentik in 
Wiznitz. Gimnasiul industrial din Vizniţa judeţul Storogineţ), 214 од. зб., 1896–
1940 рр. Опис. Укр., нім., рум. мови. 

Ф. 244. Школа з підготовки вчителів (чоловіча) в м. Чернівці (K. k. Lehrerbildungs-
Austalt in Czernowitz. Şcoala normală de băieţi, Cernăuţi), 1111 од. зб., 
1869−1944 рр. Описи 1−7. Нім., рум. мови. 

Ф. 249. Початкова чоловіча школа “Георге Тофан” в м. Чернівці (6-Klassige öffent-
liche Knaben volkesschule in der Sieberbürgerstrasse Czernowitz, Şcoala primară 
de băieţi “Gheorghe Tofan”, Cernăuţi), 354 од. зб., 1894−1938 рр. Описи 1−3. 
Нім., рум. мови. 

Ф. 254. Православна чоловіча школа в м. Чернівці (Griechisch-orientalische Kna-
benschule in Czernowitz), 145 од. зб., 1790–1920рр. Описи 1–2. Нім. мова. 

Ф. 255. Початкова базова школа при чоловічому педагогічному училищі м. Чер-
нівці (K. k. Nationaltrivialschule sammt dem Klassifikations-Аusweise. Şcoala 
primară de aplicaţie de pe lângă Şcoala normală de băieţi), 43 од. зб., 1854−1918, 
1918−1940 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Ф. 258. Чоловіча шостикласна початкова школа № 10 “Міхай Кісанович” м. Чернів-
ці (4-klassige knaben volksschule in Cuernowitz. Şcoala primară de 6 clase de 
băeţi № 10 “Mihai Kisanovici” în Cernăuţi), 356 од. зб., 1885–1938 рр. Oписи 
1–2. Нім., рум. мови. 

Ф. 259. Жіноча початкова школа “Олтя Доамна” по вул. Штефана Великого м. Чер-
нівці (Mädchen volkschule in der Siebenbürgerstrasse in Czernowitz, Şcoala 
primară de fete “Oltea Doamna” în Cernăuţi, str. Ştefan cel Mare), 264 од. зб., 
1894−1895, 1918−1940 рр. Oписи 1−3. Нім., рум. мови. 

Ф. 262. Народна школа в комуні Верхні Петрівці Сторожинецького повіту (Volks-
schule in der Gemeinde Petroutz am Seret. Şcoala primară mixta Pătrăuţi de 
Sus), 98 од. зб.; 1875 –1940, 1941–1943 рр. Описи 1–4. Нім., рум. мови. 

Ф. 264. Початкова змішана школа комуни Їжівці та хуторів Урсоая-Пирлітура, Їжів-
ці-Центр та Микулич Сторожинецького повіту (Volksschulen in Idzesti und 
Idzesti-Yentrum. Şcoala mixtă de stat din Igeşti, Ursoaia-Pârlitura, Igeşti-Centru 
şi Miculici judeţul Storojineţ), 108 од. зб., 1914−1915, 1920−1940, 1941− 
1944 рр. Описи 1−5. Нім., рум. мови. 

Ф. 268. Державна спеціальна школа-інтернат для сліпих та глухонімих дітей в м. 
Чернівці (Kaiser Franz Joseph-Jubileum Blindeninstitut Czernowitz. Institutul 
de orbi şi surdo-muţi, Cernăuţi), 49 од. зб., 1910, 1919–1940 рр. Описи 1–2. 
Рум., нім. мови. 

Ф. 274. Державна жіноча гімназія “Олтя Доамна” в м. Чернівці (Das städtische 
Mädchen Lyzeum in Czernowitz. Liceul municipial de fete. Liceul de fete Ф.  2. 
Gumnaziul de fete “Oltea Doamna”), 168 од. зб., 1898–1940 рр. Опис. Нім., 
рум. мови. 
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Ф. 277. Школа з підготовки вчителів (жіноча) “Марія Войкіца” в м. Чернівці  
(K. k. Lehrerinnenbildungsanstalt in Czernowitz. Şcoala normală de fete “Maria 
Voichiţa”, Cernăuţi), 422 од. зб., 1874−1940, 1941−1944 рр. Описи 1−5. Нім., 
рум. мови. 

Ф. 289. Чернівецька окружна психіатрична лікарня (Spitalul de boli mintale şi nervo-
ase Cernăuţi), 880 од. зб., 1915−1940, 1941−1944 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Ф.  297. Акціонерне товариство залізниці Львів-Чернівці-Ясси (Рrivat Lemberg-
Czernowitz-Jassy Eisenbahn-Gesellschaft. Societatea anonimă a Сăilor Ferate 
Leov-Cernăuţi-Iaşi), 1208 од. зб., 1862–1940 рр. Описи 1–4. Нім., рум. мови. 

Ф. 300. Акціонерне товариство з експлуатації місцевих залізниць Буковини 
(Bukowiner Lokalbahnen), 1588 од. зб., 1883–1936рр. Описи 1–3. Нім. мова. 

Ф. 309. Комерційне управління електромеханічних підприємств м. Чернівці (Regia 
publică comercială. Întreprinderile electromecanice a municipiului Cernăuţi), 
1346 од. зб., 1897–1940, 1941–1944 рр. Oписи 1–5. Hім., рум. мова. 

Ф. 320. Митрополія Буковини (Bukowiner gr-or. bischöfliches Konsistorium. Mitropolia 
Bucovinei), 16904 од. зб., 1792–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–6. Нім., рум., 
старослов., старомолд., укр., рос. мови. 

Ф. 321. Адміністрація Православного релігійного фонду Буковини (K. k. Direktion 
der Güter des Bukow. Gr.-or. Religionsfondes in Czernowitz. Administraţia 
fondului bisericesc ortodox român din Bucovina), 1277 од. зб., 1787–1940, 
1941–1944 рр. Описи 1–5. Нім., рум. мови. 

Ф. 324. Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду Буковини у  
с. Чудей Сторожинецького повіту (K. k. Forstwirtschaftsbezirk in Czudin, 
Ocolul silvic Ciudei judeţul Storojineţ al administraţiei fondului religionar din 
Bucovina), 104 од. зб., 1900–1940, 1941–1944 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. 325. Чернівецька міська єврейська релігійна громада, м. Чернівці (Israelitische 
Kultusgemeinde in Czernowitz. Comunitatea evreiească, Cernăuţi), 3728 од. зб., 
1780–1944 рр. Описи 1–4. Нім., рум. мови. 

Ф. 326. Євангелічна релігійна громада м. Чернівці. (Das evangelische Gemeide 
zu Czernowitz. Kirchengemeinde des Czernowitzer Kireсhenbezirke der 
evangelischen Landeskirche in Rumänien. Comunitatea religiosă evanghelică 
Cernăuţi), 2300 од. зб., 1795–1940 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Ф. 350. Ліцей-інтернат “Дмитрій Кантемір” у м. Кіцмань ( K. k. Staatsgymnasium in 
Kotzman. Liceul-internat “Dimitrie Cantemir” din Cozmeni), 58 од. зб., 1905–
1939 рр. Описи 1–2. Нім., рум., укр. мови. 

Ф. 360. Початкова змішана державна школа в комуні Корчівці Сторожинецького 
повіту (Şcoala primară mixta de stat în comuna Corceşti judeţul Storojineţ),  
48 од. зб., 1917–1939 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. 390. Екзаменаційна комісія для кандидатів на вакансії вчителів загальних на-
родних та міщанських шкіл в м. Чернівці (K. k. Prüfungscommission für 
allgemeine Volks-und Bürgerschulen in Czernowitz. Comisiunea examinatoare 
pentru şcoalele civile cu limba de predare română în Cernăuţi), 78 од. зб., 1873–
1923. Опис 1–2. Укр., Нім., рум. мови. 

Ф. 759. Комісія з прийому екзаменів на право викладання в середніх школах  
м. Чернівці (K. k. wissenschaftliche Prüfungskommission für das Lehramt an 
Mittelschulen in Czernowitz, Comisiunea pentru examenele de capacitate în 
învăţământul secundar, Cernăuţi), 335 од. зб., 1869, 1875−1923 рр. Описи 1−2. 
Нім. мова. 

Ф. 604. Народна школа в комуні Присикарень Сторожинецького повіту (Şcola pri-
mară de 2 clase din Prisăcăreni. Şcola primară mixta Prisăcăreni), 30 од. зб., 
1911–1938 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 
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Ф. 677. Початкова змішана державна школа в комуні Жадова Сторожинецького 
повіту (Volksschule in der Gemeinde Zadowa. Şcola primară mixtă de Stat din 
comuna Jadova Târg judeţul Storojineţ), 282 од. зб., 1869–1940, 1941–1944 рр. 
Описи 1–3. Нім., рум. мови. 

Ф. 696. П’ятикласна чоловіча школа по вул. Трансільванії в м. Чернівці (5-klassige 
Knaben Volksschul in der Siebenbürgestrasse in Czernowitz. Şcoala primară de 
cinci clase din Cernăuţi str. Transilvaniei), 4 од. зб., 1918–1919 рр. Опис. Нім., 
рум. мови. 

Ф. 749. Початкова змішана державна школа в комуні Ропча (лівобережна) Сторожи-
нецького повіту (Şcoala primară mixtă de stat în comuna Ropcea (malul stâng) 
judeţul Storojineţ), 15 од. зб., 1912–1928 рр. Описи 1–3. Рум. мова. 

Ф. 865. Акціонерне товариство по експлуатації млинів м. Чернівці (Societatea pe 
acţiuni pentru exploatarea morilor), 3 од. зб., 1888, 1909, 1931−1932 рр. Опис. 
Нім., рум. мови. 

Ф. 870. Народна школа в комуні Селятин Радауцького повіту (5 klassige gemischte 
Volksschule in Seletin. Şcoala primară mixtă din Seletin), 75 од. зб., 1915– 
1940 рр. Описи 1–2. Нім., рум. мови. 

Ф.  925. Державна гімназія “Петру Мушат” в м. Вижниця Сторожинецького пові-
ту. Ц. к. ювілейна гімназія Франца Йосифа у Вижниці (K. k. Franz-Josephs 
Jubileumsgymnasium in Wishnitz. Gimnaziul de băieţi “Petru Muşat” din Vijniţa, 
judeţul Storojineţ), 52 од. зб., 1908–1940 рр. Опис. Рум. мова. 

Ф. 933. Чоловічий ліцей “Куза Вода” в м. Чернівці. (K. k. Staatsuntergumnasium 
in Czernowitz. K. k. II Staatsgumnasium in Czernowitz. Gimnaziul de băieţi 
german. Liceul de stat №  2. Liceul de stat “Сusa Vodă” în Cernăuţi), 69 од. зб., 
1918–1940 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Ф. 936. Державний польський реальний ліцей м. Чернівці (Das polnische Real-
gymnasium in Czernowitz. Liceul real polon de stat din Cernăuţi), 17 од. зб., 
1911, 1914, 1918−1921 рр. Опис. Рум., нім., пол. мови. 

Ф. 940. Чоловічий ліцей “Мареле Воєвод Міхай” у м. Чернівці (K. k. II Staatsgіmnasium 
in Czernowitz. Liceul de băieţi “Marele Voevod Mihai”), 83 од. зб., 1918– 
1940 рр. Опис. Нім., укр., рум. мови. 

Ф. 985. Державна реальна школа м. Чернівці (K. K. Realschule in Czernowitz, Şcoala 
reală de stat din Cernăuţi), 13 од. зб., 1895−1918, 1918−1925 рр. Опис. Нім., 
рум. мови. 

Ф. 1000. Студентське товариство “Дачія”, м. Чернівці (Societatea academică “Dacia”, 
Cernăuţi), 14 од. зб., 1896–1938 рр. Описи 1–2. Рум. мова. 

Ф. 1001. Студентське товариство “Жунімя”, м. Чернівці (Societatea academică 
“Junimea”, Cernăuţi), 7 од. зб. 1878–1938 рр., Опис. Рум. мова. 

Ф. 1006. Приватна дівоча учительська семінарія “Українська школа” в м. Чернівці., 
спр. 11, 1909–1921 рр. Опис. Укр. мова. 

Ф. 1176. Нотаріус Берас Пауль в м. Сторожинець. (Notar Beras Paul in Storojinetz. ), 
309 од. зб., 1902–1929 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Ф. 1200. Нотаріус Драгомирецький Ніколаус в м. Чернівці (Notar Dragomirezki 
Nikolaus in Czernowitz. ), 777 од. зб., 1896–1922 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Ф. 1215. Нотаріус Стрийський Євген в м. Кіцмань (Notar Stryjski Eugen in Kotzman), 
84 од. зб., 1908–1921 рр. Опис. Нім., рум. мови. 

Ф. 1219. Нотаріус Самуїл Генріх в с. Станівці (Notar Samuely Heinrich in Stanestie), 
38 од. зб., 1911–1919 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1221. Нотаріус Соневицький Адріан в м. Чернівці (Notar Soniewicki Adrian in 
Czernowitz), 660 од. зб., 1900–1924 рр. Описи 1–2. Нім., рум. мови. 

Ф. 1226. Нотаріус Попович Деметр в м. Заставна (Notar Popovici Demeter in 
Zastawna), 52 од. зб., 1911–1919 рр. Опис. Нім. мова. 



Ф. 1228. Нотаріус Готтліб Адольф в с. Чудей (Notar Gottlieb Adolf in Czudyn),  
20 од. зб., 1914–1920 рр. Опис. Нім. мова. 

Ф. 1245. Книги актів цивільного стану (метричні книги) нинішньої Чернівецької 
області, 2771 од. зб., 1784−1940, 1941−1945 рр. Описи 1−15. Стармолд., нім., 
рум., укр., лат. мови. 
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