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                                                 П Е Р Е Д М О В А  
 
 
 За роки незалежності України сталося багато змін в роботі Державного 
архіву Чернівецької області: збільшилася не лише кількість запитів, що 
надходять до архіву, а й дослідників, які працюють в читальних залах, 
тематика досліджень стала більш різноманітною; розсекречені документи; 
зросла потреба в інформації генеалогічного характеру, і при цьому, як 
правило, досліджуються документи дорадянського періоду. 
 Кожен дослідник , незалежно від фахового рівня його підготовки до 
роботи з документами ,освіти - історик, філолог, студент, краєзнавець або 
пересічний громадянин ,для пошуку документів за темою, що його цікавить, 
потребує допомоги науково – довідкового апарату, тобто насамперед 
знайомиться з путівниками, каталогами, покажчиками, оглядами тощо. Від 
того, наскільки повно, якісно та професійно надана інформація про склад і 
зміст фондів, залежить результат його роботи. 
Державний архів Чернівецької області впродовж багатьох років створював 
систему науково – довідкового апарату, до якої увійшли один путівник , 
каталоги, покажчики, огляди та ін. 
 Сьогодення вимагає, аби архіви не лише забезпечували користувачам 
доступ до документів через читальні зали, а й надавали їм якомога повну та 
об’єктивну інформацію про склад і зміст архівних документів через 
відповідний комплекс науково – довідкових засобів. З цією метою 
Держкомархів України прийняв програму “Архівні зібрання України” , в 
рамках якої розпочалося укладання анотованих реєстрів описів. Реалізація 
цього проекту передбачена також як Державною програмою розвитку 
архівної справи на 2006-2010 рр. (затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України № 92 від 01.02.06). 
 Ведення такого реєстру, якій був відомий архівістам як допоміжний 
обліковий документ, в Державному архіві Чернівецької області ще донедавна 
не практикувалося. Тому вперше зроблена спроба створити архівний 
довідник, де використана інформація не лише з аркушів фондів, а в першу 
чергу архівних описів та справ, оскільки. рівень анотацій описів в аркушах 
фондів дуже низький, в багатьох випадках вони не відображають інформацію 
про склад і зміст документів. Робота розпочалася з перескладання аркушів 
фондів дорадянських фондів у 2006 році та була закінчена у 2007 р. При 
створенні реєстру було також використано том 1 Путівника “Державний 
архів Чернівецької області”( фонди дорадянського періоду).Київ-
Чернівці,2006 р. інформація якого була доповнена та уточнена. Піл час 
укладання реєстру неодноразово виникали питання щодо відповідності назв 
фондів, населених пунктів тогочасному адміністративно – територіальному 
поділу, паралельно проводилась робота уточнення облікових даних , назв 
фондів, крайні дати описів тощо. Були також враховані зауваження 
висловленні щодо змісту вищенаведеного путівника. 



 Анотований реєстр описів фондів складається з описових статей 
фондів, поданих у порядку зростання їх номерів, та покажчиків: фондів (за 
державною і галузевою ознаками), фондів в яких зберігаються відомості про 
народження, шлюб та смерть; реєстр  пропущених  фондів, що були передані 
до інших архівів, об’єднані з іншими фондами або утилізовані. 
 Анотації описів фондів мають таку структуру: 
 номер і назва фонду, місце діяльності фондоутворювача; 
 назва фонду мовою оригіналу; 
 кількість справ у фонді та крайні дати документів; 
 назва опису; 
 кількість справ, внесених до опису, та їх крайні дати; 
 коротка анотація справ внесених до опису. 
Анотація складена у такій формі, щоб якнайповніше розкрити склад і зміст 
документів, дати уявлення про групи документів, внесених до опису. 
Основні групи документів ,представлені в реєстрі, подані у порядку їх 
важливості. Надмірна деталізація описових статей цілком виправдана, бо 
може допомогти оперативно визначити фонди та описи, що необхідні для 
виявлення тієї чи іншої інформації. 
Об’єднані фонди  (ОАФ)  описані згідно з порядком розміщення в опису 
складових, назви та крайні дати яких подані курсивом. Анотації до справ у 
цих фондах надані окремо до кожної складової. 
Покажчик до фондів охоплює всі фонди установ, організацій і підприємств за 
державною і галузевою ознаками. 
Покажчик до фондів в яких зберігаються відомості про народження, шлюб та 
смерть охоплює фонди в яких є відомості генеалогічного характеру 
Поданий також реєстр назв пропущених  фондів, що були передані до інших 
архівів або об’єднані з іншими фондами. 
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Ф. 120. Вашківецький повітовий суд, м.Вашківці 
Ф. 121. Жандармський пост с. Митків Чернівецького повіту 
Ф. 123. Сторожинецький повітовий суд, м.Сторожинець 
Ф. 124. Земський начальник 3-ї дільниці Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 125. Заставнівський повітовий суд, м.Заставна 
Ф. 126. Апеляційний суд Буковини  
Ф. 127. Хотинський повітовий трибунал  
Ф. 128. Прокуратура Чернівецького повітового трибуналу  
Ф. 129. Сторожинецький повітовий трибунал  
Ф. 130. Дорохойський сільський суд  
Ф. 131. Чернівецька крайова судова прокуратура  
Ф. 132. Сторожинецька повітова поліція   
Ф. 133. Кіцманський комісаріат поліції Чернівецького повіту, м. Кіцмань  
Ф. 134. Поліція залізничного вокзалу м. Чернівці 
Ф. 135. Хотинська приватна жіноча гімназія Катерини Петрівни Кодряну-Филипової  
Ф. 137. Хотинське повітове училище  
Ф. 138. Сокирянський сільський суд  
Ф. 139. Герцаївський змішаний суд  
Ф. 140. Вижницький волосний змішаний суд  
Ф. 141. Хотинське міське чотирикласне училище  
Ф. 142. Садгірський змішаний суд  
Ф. 143. Лопатницьке однокласне народне училище Хотинського повіту 
Ф. 144. Романковецький сільський суд  
Ф. 145. Путильський сільський суд  
Ф. 146. Селятинський сільський суд  
Ф. 147. Чернівецький змішаний суд  
Ф. 148. Сторожинецький змішаний суд  
Ф. 150. Новоселицький сільський суд  
Ф. 151. Рота жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту  
Ф. 152. Заставнівський змішаний суд  
Ф. 153. Вашківецький змішаний суд  
Ф. 154. Кіцманський змішаний суд  
Ф. 155. Хотинське вище початкове училище Бессарабської губернії  
Ф. 156. Станівецький волосний змішаний суд  



Ф. 157. Боянівський волосний змішаний суд  
Ф. 158. Чудейський змішаний суд  
Ф. 159. Чернівецька повітова тюрма  
Ф. 160. Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду Буковини, с. Ревна 

на р. Прут Чернівецького повіту  
Ф. 161. Нотаріус Захарія Анастасіє, м. Чернівці  
Ф. 162. Нотаріус Цуркан Ніколає, м. Чернівці  
Ф. 163. Нотаріус Руппрехт Адам, м. Чернівці  
Ф. 164. Нотаріус Калмуцький Альфред, м. Чернівці  
Ф. 165. Нотаріус Бурак Амфілокіє, м. Чернівці  
Ф. 166. Нотаріус Лупу Флоря, м. Чернівці  
Ф. 167. Нотаріус Мікулі Штефан, м. Чернівці  
Ф. 168. Примарія комуни Нижні Петрівці Сторожинецького повіту 
Ф. 169. Нотаріус Петрович Корнел, м. Чернівці  
Ф. 171. Нотаріус Бімбулова Лідія, м. Хотин  
Ф. 172. Нотаріус Больбошенко Анатол, с. Кельменці  
Ф. 173. Нотаріус Василеску Cтефан, с. Сoкuряни  
Ф. 174. Нотаріус Мойсей Лідід, м. Новоселиця  
Ф. 175. Примарія комуни Іванівці Хотинського повіту 
Ф. 179. Нотаріус Клисевич Александр, с. Кельменці  
Ф. 180. Примарія комуни Брідок Чернівецького повіту 
Ф. 181. Примарія комуни Коликауци  Хотинського повіту 
Ф. 182. Примарія комуни Козиряни Хотинського повіту 
Ф. 183. Примарія комуни Карапчів над Серетом (нині Карапчів) Сторожинецького 

повіту 
Ф. 184. Примарія комуни Карапчів над Черемошем (нині Карапчів) Сторожинецького 

повіту 
Ф. 185  Примарія комуни Коржеуць Хотинського повіту 
Ф. 186. Нотаріус Стрингачу Ніку, м. Чернівці  
Ф. 187. Примарія комуни Купка Сторожинецького повіту 
Ф. 189. Примарія комуни Карлацени Дорохойського повіту 
Ф. 190. Примарія комуни Костинці Сторожинецького повіту 
Ф. 191. Нотаріус Паулюк-Бурла Октавіан, м. Чернівці  
Ф. 192. Примарія комуни Киселиця Хотинського повіту 
Ф. 193. Примарія комуни Котелеве Хотинського повіту 
Ф. 195. Нотаріус Дунік Ілля, м. Чернівці  
Ф. 196. Примарія комуни Костичани Хотинського повіту 
Ф. 197. Примарія комуни Кичера Чернівецького повіту 
Ф. 198. Примарія комуни Калинівці Сторожинецького повіту 
Ф. 201. Примарія комуни Кулішівка Хотинського повіту 
Ф. 202. Примарія комуни Кишло-Замжиєво (нині Подвір'ївка) Хотинського повіту 
Ф. 203. Примарія комуни Кишло-Неджимово (нині Оселівка) Хотинського повіту 
Ф. 206. Нотаріус Гесс Абрагам, м. Новоселиця  
Ф. 207. Нотаріус Клюгер Людміл, м. Вижниця  
Ф. 208. Нотаріус Маркусон Лазар, с. Чудей  
Ф. 211. Крайова шкільна рада Буковини  
Ф. 212. Легіон жандармерії м. Чернівці 
Ф. 213. XIV-й окружний шкільний інспекторат Буковини  
Ф. 214. Базовий ліцей "Г. Анжелеску" педагогічного семінару Чернівецького 

університету м. Чернівці 
Ф. 215. Чернівецький повітовий шкільний інспекторат  
Ф. 216. Чернівецький університет  



Ф. 217. Чернівецький повітовий шкільний ревізорат  
Ф. 218. Сторожинецький повітовий шкільний ревізорат  
Ф. 219. Інспектор народних училищ Хотинського повіту Бессарабської губернії 
Ф. 220. Чернівецький міський шкільний субінспекторат  
Ф. 221. Жандармський батальйон "Молдова" м. Чернівці 
Ф. 223. Головна окружна школа, м. Чернівці  
Ф. 224. Дирекція курcів по вивченню філософcьких наук, м. Чернівці 
Ф. 225. Чернівецький реальний ліцей № 2, м. Чернівці 
Ф. 226. Хотинська церковно-парафіяльна школа Хотинської єпархіальної училищної 

ради Бессарабської губернії  
Ф. 227. Хотинська повітова училищна рада Бессарабської губернії  
Ф. 228. Державний ліцей "Арон Пумнул", м. Чернівці  
Ф. 229. Чоловіча гімназія "Мирон Костин", м. Чернівці  
Ф. 230. Приватний жіночий ліцей "Сім'я Марії" в м. Чернівці 
Ф. 231. Педагогічний семінар при Чернівецькому університеті  
Ф. 233. Православний дівочий ліцей ”Єлена Доамна”, м. Чернівці 
Ф. 234. Чернівецька міська в‘язниця при Чернівецькому губернаторові  
Ф. 236. Приватний жіночий ліцей "Кармен Сільва" в м. Чернівці 
Ф. 237. Приватний жіночий ліцей "Юлія Хаждеу", м. Чернівці 
Ф. 238. Приватний чоловічий ліцей "Емануїл Грігоровіца" в м. Чернівці 
Ф. 239. Учительська семінарія, м. Чернівці 
Ф. 240. Православний чоловічий ліцей "Митрополит Сильвестру", м. Чернівці  
Ф. 241. Приватний чоловічий ліцей "Модерн" м. Сторожинець  
Ф. 242. V-й дорожній інспекторат  
Ф. 243. Індустріальна гімназія м. Вижниця Сторожинецького повіту  
Ф. 244. Школа з підготовки вчителів (чоловіча), м. Чернівці  
Ф. 245. Приватна комерційна жіноча гімназія "Прогресул" в м. Чернівці 
Ф. 246. Чотирикласна початкова школа м. Чернівці 
Ф. 247. Державна початкова жіноча школа № 4 м. Чернівці 
Ф. 248. Чотирикласна початкова чоловіча школа м. Чернівці по вул. Турецькій  
Ф. 249. Початкова чоловіча школа "Георге Тофан" по вул. Штефана Великого м. 

Чернівці 
Ф. 250. П'ятикласна жіноча школа м. Чернівці.по вул. Святої Трійці  
Ф. 251. П'ятикласна чоловіча школа в м. Чернівці по вул. Штефан чел Маре 
Ф. 252. Початкова шестикласна жіноча школа по вул. Дж. Мірческу в м. Чернівці 
Ф. 253. П'ятикласна народна школа м. Чернівці  
Ф. 254. Православна чоловіча школа м. Чернівці 
Ф. 255. Початкова базова школа при чоловічому педагогічному училищі, м. Чернівці 
Ф. 256. Початкова жіноча державна школа № 8 "Софія Штефанович" по вул. Дж. 

Мірческу в м. Чернівці  
Ф. 257. Жандармський пост у с. Комарівці Сторожинецького повіту 
Ф. 258. Чоловіча шестикласна початкова школа № 10 "Михай Кісанович" м. Чернівці 
Ф. 259. Жіноча початкова школа "Олтя Доамна" по вул. Штефан гел Маре м. Чернівці
Ф. 260. Початкова жіноча школа №18 "Єлена Попович Логотеті" по вул. Єпіскопa 

Хереску в м. Чернівці 
Ф. 261. Початкова змішана державна школа в комуні Василів 
Ф. 262. Народна школа комуни Верхні Петрівці Сторожинецького повіту  
Ф. 263. Початкова державна змішана школа в комуні Білоусовка  
Ф. 264. Початкова змішана школа комуни Їжівці та хуторів Урсоая-Пирлітура, 

Їжівці−Центр та Микулич Сторожинецького повіту  
Ф. 265. Початкова державна змішана школа в с. Фундоая комуни Верхні-Петрівці над 

Серетом  



Ф. 266. Окружна школа водіїв, м. Чернівці 
Ф. 267. Чернівецька спеціальна технічно-індустріальна школа "Технікум", м. 

Чернівці 
Ф. 268. Чернівецька державна спеціальна школа-інтернат для сліпих та глухонімих 

дітей  
Ф. 269. Дитячий садок при початковій школі "Олтя Доамна" по вул. Штефана Ве-

ликого в м. Чернівці 
Ф. 270. Чернівецьке повітове фінансове управління  
Ф. 271. Фінансова прокуратура м. Чернівці  
Ф. 272. Чернівецька окружна фінансова прокуратура  
Ф. 273. Нотаріус Амброс Отто, м. Чернівці  
Ф. 274. Державна жіноча гімназія "Олтя Доамна", м. Чернівці  
Ф. 275. Хотинське повітове фінансове управління  
Ф. 276. Державний жіночий ліцей "Юлія Хашдеу", м. Хотин Хотинського повіту 

Бессарабської губернії 
Ф. 277. Школа з підготовки вчителів (жіноча) "Марія Войкіца", м. Чернівці 
Ф. 278. Секція жандармерії в комуні Маршинці Хотинського повіту 
Ф. 279. Фінансовий відділ міністерства юстиції на Буковині  
Ф. 280. Чернівецька окружна палата праці  
Ф. 281. Жандармський пост села Калинівці Сторожинецького повіту 
Ф. 282. Каса соціального страхування, м. Чернівці 
Ф. 283. Канцелярія Чернівецького губернатора  
Ф. 284. Чернівецький повітовий трудовий суд  
Ф. 285. Х-й окружний інспекторат праці та соціального забезпечення в м. Чернівці 
Ф. 286. Генеральний санітарний інспекторат Буковини, м. Чернівці 
Ф. 287. Чернівецький окружний зоотехнічний санітарно-ветеринарний інспекторат 
Ф. 288. Нотаріус Козаченко Іоaн, м. Хотин  
Ф. 289. Психіатрична лікарня м.Чернівці  
Ф. 290. Чернівецький окружний пологовий будинок  
Ф. 291. Секретаріат міністерства землеробства та державного майна в м. Чернівці 
Ф. 292. Крайові комісії Буковини в справах відміни та викупу кріпосних повинностей 

та врегулювання сервітутних питань  
Ф. 293. Чернівецька окружна земельна рада, м. Чернівці 
Ф. 294. Чернівецька філія національного управління румунської кооперації  
Ф. 295. Жандармський пост с. Ходороуци Хотинського повіту 
Ф. 296. Чернівецький легіон молодіжної організації "Стража Церій"  
Ф. 297. Акціонерне товариство залізниці Львів-Чернівці-Ясси  
Ф. 298. Дирекція обліку та реєстрації нерухомого майна на Буковині  
Ф. 299. Асоціація з розведення племінної худоби породи "Сімменталь" на Буковині, 

м. Чернівці 
Ф. 300. Акціонерне товариство з експлуатації місцевих залізниць Буковини  
Ф. 301. Сокирянський волосний земельний відділ Хотинського повіту 
Ф. 302. VIII-a інспекція румунських залізниць Буковини  
Ф. 304. Хотинська вірменсько-григоріанська церква Святого Іоана Хрестителя  
Ф. 305. Чернівецький окружний інспекторат лісового режиму  
Ф. 306. ХІІ-а окружна лісова дирекція, м. Чернівці 
Ф. 307. Рудниковий інспекторат Буковини  
Ф. 308. XVI-е окружне відомство рік, м. Чернівці 
Ф. 309. Комерційне управління електромеханічних підприємств, м. Чернівці  
Ф. 310. Секретаріат міністерства торгівлі, промисловості та соціального забезпечення 

населення Буковини  
Ф. 311. Чернівецький обласний інспекторат промисловості  



Ф. 312. Чернівецький окружний інспекторат торгівлі  
Ф. 313. Чернівецька окружна палата торгівлі та промисловості  
Ф. 314. Жіночий індустріальний ліцей товариства "Спілка румунських жінок" в м. 

Чернівці  
Ф. 315. 10-й жандармський полк м. Чернівці 
Ф. 316. Секція жандармерії в комуні Тернавка Дорохойського повіту 
Ф. 317. Хотинська повітова межова комісія Бессарабської губернії  
Ф. 318. Рукшинське волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 319. Генеральна дирекція віровизнань, м. Чернівці 
Ф. 320. Митрополія Буковини  
Ф. 321. Адміністрація Православного релігійного фонду Буковини  
Ф. 322. Вотчина Ржавенці колежського радника Запісочного, с. Ржавенці Хотин-

ського повіту  
Ф. 324. Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду Буковини у с. 

Чудей Сторожинецького повіту  
Ф. 325. Чернівецька міська єврейська релігійна громада м. Чернівці 
Ф. 326. Євангелічна релігійна громада м. Чернівці  
Ф. 327. Румунське акціонерне товариство з експлуатації цукрових заводах "Лужень" в 

с. Стара Жучка Чернівецького повіту  
Ф. 328. Примарія комуни Сокиряни Чернівецького повіту 
Ф. 329. Примарія комуни Сучевени Сторожинецького повіту 
Ф. 330. Примарія комуни Давидівка Сторожинецького повіту 
Ф. 331. Примарія комуни Динівці Хотинського повіту 
Ф. 332. Акціонерне товариство з експлуатації пивоварно-спиртового заводу "Береса" 

в м. Чернівці. 
Ф. 333. Приватний завод з виробництва спирту Густава Бауманна у комуні Репужинці 

Чернівецького повіту  
Ф. 334. Чернівецький окружний відділ автономного управління державної монополії  
Ф. 335. Чернівецька філія румунського акціонерного товариства з міжнародних 

перевезень "Шенкер і К°"  
Ф. 336. Черленівське однокласне народне училище Хотинського повіту  
Ф. 337. Хотинський повітовий прокурор Бессарабської губернії  
Ф. 338. Малинецьке сільське парафіяльне училище Хотинського повіту 
Ф. 339. Чернівецьке агентство румунського управління державної лотереї "Гермес"  
Ф. 340. Жандармський пост с. Вікно Чернівецького повіту 
Ф. 341. Початкова змішана державна школа в комуні Путила  
Ф. 342. Румунське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю дерево-

обробної промисловості "Козмінул" для експлуатації лісопильних заводів в м. 
Чернівці  

Ф. 343. Крайовий банк Буковини  
Ф. 344. Чернівецька філія румунського акціонерного банківського товариства в м. 

Бухарест "Банка Роминяске" 
Ф. 345. Чернівецька філія англо-австрійського банку  
Ф. 346. Секція жандармерії в комуні Ошихліби Чернівецького повіту 
Ф. 347. Чернівецька філія акціонерного банківського кредитного товариства "Банка 

Басарабієй" м. Кишинів 
Ф. 348. Хотинське міське парафіяльне однокласне народне училище  
Ф. 349. Чернівецький окружний державний архів  
Ф. 350. Державний ліцей-інтернат "Дмитрій Кантемір", м. Кіцмань  
Ф. 351. Адвокат Копельман Леон, м. Чернівці  
Ф. 352. Благодійне товариство з надання допомоги службовцям державних установ 

Буковини у випадках хвороби, м. Чернівці 



Ф. 353. Приватний польський ліцей "П. М. С. " в м. Чернівці  
Ф. 354. Грозинське волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії 
Ф. 355. Хотинське повітове опікування з опіки сімей запасних нижчих чинів і 

ратників- ополченців, мобілізованих на військову службу 
Ф. 356. Управління начальника Вашківецького повіту Чернівецької губернії  
Ф. 357. Нотаріус Бочар Георге, м. Хотин  
Ф. 358. Хотинський повітовий поштамт  
Ф. 360. Початкова змішана державна школа комуни Корчівці Сторожинецького по-

віту  
Ф. 361. Відділ по забезпеченню населення Буковини одягом  
Ф. 362. Чернівецьке міське житлове управління примарії  
Ф. 363. Хотинське повітове рекрутське присутствіє Бессарабської губернії  
Ф. 364. Комендант Хотинської фортеці  
Ф. 365. Хотинська міська управа Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 366. Сокирянське волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 367. Хотинська повітова комісія із встановлення прав власності на кріпосних ци-

ганів при повітовому предводителеві дворянства  
Ф. 368. Хотинське повітове у селянських справах присутствіє Бессарабської губернії  
Ф. 369. Хотинська повітова дворянська опіка  
Ф. 370. Кельменецьке волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 371. Хотинський повітовий з'їзд мирових суддів Бессарабської губернії  
Ф. 373. Земський начальник 7-ї дільниці Хотинського повіту Бессарабської губернії с. 

Романківці  
Ф. 374. Клішківське волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 375. Хотинський повітовий відділ Кишинівської єпархіальної училищної ради 

Бессарабської губернії  
Ф. 376. Чернівецький окружний секретаріат партії "Фронт національного 

відродження"  
Ф. 377. Початкова змішана державна школа с. Верхні Станівці комуни Нижні-

Станівці  
Ф. 378. Новоселицьке волосне правління Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 379. Секція жандармерії в комуні Герца Дорохойського повіту 
Ф. 380. Хотинський міський торговий словесний суд Хотинського повіту Бесса-

рабської губернії  
Ф. 381. Хотинський повітовий землемір Бессарабської губернії  
Ф. 382. Хотинський повітовий предводитель дворянства Бессарабської губернії  
Ф. 383. Хотинський повітовий з'їзд земських начальників Бессарабської губернії  
Ф. 384. Секція жандармерії в комуні Карапчів Сторожинецького повіту 
Ф. 385  Хотинський міський сирітський суд Бессарабської губернії  
Ф. 386. Хотинське повітове казначейство Бессарабської губернії  
Ф. 387. Хотинське повітове з військової повинності присутствіє Бессарабськой гу-

бернії  
Ф. 388. Хотинський повітовий земський суд Бессарабської губернії  
Ф. 389. Початкова двокласна школа с. Каменка Серетського повіту  
Ф. 390. Екзаменаційна комісія для кандидатів на вакансії вчителів загальних на-

родних та міщанських шкіл, м. Чернівці  
Ф. 391. Хотинський повітовий поселянський стряпчий Бессарабської губернії  
Ф. 392. Кишинівська окружна лісна дирекція, м. Кишинів  
Ф. 394. Чернівецька окружна лісна дирекція  
Ф. 395. Початкова змішана державна школа в комуні Бабин  
Ф. 396. Початкова змішана школа с. Тирнова  
Ф. 397. Дорохойський повітовий трибунал  



Ф. 398. Примарія комуни Ленківці Хотинського повіту 
Ф. 399. Примарія комуни Неполоківці Чернівецького повіту 
Ф. 400. Примарія комуни Зелена Хотинського повіту 
Ф. 401. Примарія комуни Магала Чернівецького повіту 
Ф. 402. Примарія комуни Кут Баїнські (нині Кут) Чернівецького повіту 
Ф. 403. Примарія комуни Пригородок Хотинського повіту 
Ф. 405. Примарія комуни Кут Остриця (нині Остриця) Чернівецького повіту 
Ф. 406. Примарія міста Садгора Чернівецького повіту  
Ф. 407. Примарія комуни Звенячин Чернівецького повіту 
Ф. 408. Примарія комуни Ставчани Чернівецького повіту 
Ф. 409. Примарія комуни Шишківці Чернівецького повіту 
Ф. 410. Примарія комуни Банилів над Серетом (нині Банилів Підгірний) 

Сторожинецького повіту 
Ф. 411. Примарія комуни Банилів над Черемошем (нині Банилів) Сторожинецького 

повіту 
Ф. 412. Примарія комуни Погорилівка Чернівецького повіту 
Ф. 413. Примарія комуни Берегомет над Прутом (нині Берегомет) Чернівецького 

повіту 
Ф. 414. Примарія комуни Чуньків Чернівецького повіту 
Ф. 415. Примарія комуни Репужинці Чернівецького повіту 
Ф. 416. Примарія комуни Тернавка Дорохойського повіту 
Ф. 417. Примарія комуни Вікно Чернівецького повіту 
Ф. 418. Примарія комуни Михальча Чернівецького повіту 
Ф. 419. Примарія комуни Южинець Чернівецького повіту 
Ф. 420. Примарія комуни Ошихліби Чернівецького повіту 
Ф. 421. Примарія комуни Митків Чернівецького повіту 
Ф. 422. Примарія комуни Кулівці Чернівецького повіту 
Ф. 423. Примарія комуни Дорошівці Чернівецького повіту 
Ф. 424. Примарія комуни Горошівці Чернівецького повіту 
Ф. 425. Примарія комуни Лука Чернівецького повіту 
Ф. 426. Примарія комуни Онут Чернівецького повіту 
Ф. 427. Примарія комуни Чорний Потік Чернівецького повіту 
Ф. 428. Примарія комуни Ревна Сторожинецького повіту 
Ф. 429. Примарія комуни Гоголіна Чернівецького повіту 
Ф. 430. Примарія комуни Нові Мамаївці Чернівецького повіту 
Ф. 431. Примарія комуни Остриця Чернівецького повіту 
Ф. 432. Примарія комуни Михайлівка Хотинського повіту 
Ф. 433. Примарія комуни Ревківці Чернівецького повіту 
Ф. 434. Примарія комуни Борівці Чернівецького повіту 
Ф. 435. Примарія комуни Самушин Чернівецького повіту 
Ф. 436. Примарія комуни Волока Сторожинецького повіту 
Ф. 437. Примарія комуни Волока над Дерелуєм (нині Волока) Чернівецького повіту 
Ф. 438. Примарія комуни Коровія Чернівецького повіту 
Ф. 439. Примарія комуни Юрківці Чернівецького повіту 
Ф. 440. Примарія комуни Чорнівка Чернівецького повіту 
Ф. 441. Примарія комуни Хряцька Дорохойського повіту 
Ф. 442. Поліцейський прикордонний загін м. Заставна Чернівецького повіту  
Ф. 443. Секція жандармерії в комуні Великий Кучурів Чернівецького повіту 
Ф. 444. Секція жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту 
Ф. 445. Секція жандармерії в комуні Садгора Чернівецького повіту 
Ф. 446. 2-й взвод жандармерії в м. Вашківці Сторожинецького повіту  
Ф. 447. 3-й взвод жандармерії в м. Вижниця Сторожинецького повіту  



Ф. 448. Взвод жандармерії в м. Сторожинець Сторожинецького повіту  
Ф. 449. Жандармський пост с. Банилів над Серетом Сторожинецького повіту 
Ф. 450. Жандармський пост с. Банилів над Черемошем Сторожинецького повіту 
Ф. 451. Жандармський пост с. Брусниця Сторожинецького повіту 
Ф. 453. Жандармський пост с. Борівці Чернівецького повіту 
Ф. 454. Жандармський пост с. Старі Бросківці Сторожинецького повіту 
Ф. 455. Жандармський пост с. Буда Герцаївської волості Дорохойського повіту 
Ф. 456. Управління Чернівецького поліцмейстера Чернівецького губернського полі-

цейського управління  
Ф. 457. Жандармський пост с. Кліводин Чернівецького повіту 
Ф. 458. Унтер-офіцер додаткового штабу Бессарабського губернського жандармсь-

кого управління у Бельцському, Хотинському, Сорокському та Оргіївському 
повітах., м. Новоселиця Хотинського повіту  

Ф. 459. Жандармський пост с. Веренчанка Чернівецького повіту 
Ф. 460. Жандармський пост с. Глибока Сторожинецького повіту 
Ф. 461. Жандармський пост с. Жадова Сторожинецького повіту 
Ф. 462. Жандармський пост с. Южинець Чернівецького повіту 
Ф. 463. Жандармський пост с. Зеленів Чернівецького повіту 
Ф. 464. Жандармський пост с. Їжівці Сторожинецького повіту 
Ф. 465. Чернівецьке управління вищого комісаріату Ради Міністрів Румунії у справах 

Бессарабії та Буковини  
Ф. 466. Жандармський пост с. Карапчів Сторожинецького повіту 
Ф. 467. Жандармський пост с. Костинці Сторожинецького повіту 
Ф. 468. Жандармський пост с. Стрілецький Кут Чернівецького повіту 
Ф. 469. Жандармський пост с. Красноїльськ Сторожинецького повіту 
Ф. 470. Жандармський пост с. Купка Сторожинецького повіту 
Ф. 471. Жандармський пост с. Малий Кучурів Чернівецького повіту 
Ф. 472. Жандармський пост с. Великий Кучурів Чернівецького повіту 
Ф. 473. Жандармський пост с. Лашківка Чернівецького повіту 
Ф. 474. Жандармський пост с. Луковиця Чернівецького повіту 
Ф. 475. Жандармський пост с. Мамаївці Чернівецького повіту 
Ф. 476. Жандармський пост с. Мигове Сторожинецького повіту 
Ф. 477. Жандармський пост с. Мілієве Сторожинецького повіту 
Ф. 478. Жандармський пост с. Садгора Чернівецького повіту 
Ф. 479. Жандармський пост с. Петрівці Сторожинецького повіту 
Ф. 480. Жандармський пост с. Молодія Чернівецького повіту 
Ф. 481. Жандармський пост с. Рогізна Чернівецького повіту 
Ф. 482. Жандармський пост с. Ревне Чернівецького повіту 
Ф. 483. Жандармський пост с. Сокиряни Хотинського повіту 
Ф. 484. Жандармський пост с. Слобода Банилів Сторожинецького повіту 
Ф. 485. Жандармський пост с. Слобода Комарівці Сторожинецького повіту 
Ф. 486. Жандармський пост с. Ставчани Чернівецького повіту 
Ф. 487. Жандармський пост с. Тарасівці Хотинського повіту 
Ф. 488. Жандармський пост с. Тернавка Герцаївської волості Дорохойського повіту 
Ф. 489. Жандармський пост с. Цурень Чернівецького повіту 
Ф. 490. Жандармський пост с. Чудей Сторожинецького повіту 
Ф. 491. Жандармський пост с. Шипинці Чернівецького повіту 
Ф. 492. Жандармський пост с. Шепіт Сторожинецького повіту 
Ф. 493. Жандармський пост с. Шишківці Чернівецького повіту 
Ф. 494. Жандармський пост с. Юрківці Чернівецького повіту 
Ф. 496. Консульство Чехословацької Республіки в м. Галаці  
Ф. 497. Консульство Чехословацької Республіки в м. Чернівці  



Ф. 499. Румунсько-польська прикордонна комісія зі сплаву лісу м. Вижниця Сторо-
жинецького повіту  

Ф. 500. Новоселицький комісаріат поліції Хотинського повіту  
Ф. 501. Легіон жандармерії м. Хотин   
Ф. 502. Особливий відділ сигуранци м. Кіцмань Чернівецького повіту  
Ф. 503. Хотинське повітове поліцейське управління Бессарабського губернського 

поліцейського управління 
Ф. 504. Хотинське міське поліцейське управління Хотинського повітового поліцей-

ського управління Бессарабської губернії 
Ф. 505. Управління начальника Чернівецького повіту  
Ф. 506. 17-й артилерійський полк 8-ї піхотної дивізії м. Чернівці 
Ф. 507. Рота жандармерії в м. Хотин Хотинського повіту  
Ф. 508. Рота жандармерії в м. Чернівці Чернівецького повіту  
Ф. 513. Легіон жандармерії м. Сторожинець  
Ф. 514. Обласний інспекторат жандармерії м. Чернівці 
Ф. 515. Хотинський повітовий шкільний ревізорат 
Ф. 516. Жандармський пост с. Горошівці Чернівецького повіту 
Ф. 517. Жандармський пост с. Неполоківці Чернівецького повіту 
Ф. 518. Жандармський пост с. Горбово Герцаївської волості Дорохойського повіту 
Ф. 519. Жандармський пост с. Магала Чернівецького повіту 
Ф. 520. Жандармський пост с. Топорівці Чернівецького повіту 
Ф. 521. Жандармський пост с. Шубранець Чернівецького повіту 
Ф. 522. Жандармський пост с. Маморниця Чернівецького повіту 
Ф. 523. Секція жандармерії в комуні Глибока Сторожинецького повіту 
Ф. 524. Секція жандармерії в комуні Станівці Сторожинецького повіту 
Ф. 525. Секція жандармерії в комуні Новоселиця Хотинського повіту 
Ф. 526. Жандармський пост с. Гаврилівці Чернівецького повіту 
Ф. 527. Жандармський пост с. Чагор Чернівецького повіту 
Ф. 528. Жандармський пост с. Рідківці Чернівецького повіту 
Ф. 529. Жандармський пост с. Прелипче Чернівецького повіту 
Ф. 530. Жандармський пост м. Сторожинець Сторожинецького повіту 
Ф. 531. Жандармський пост с. Атаки Хотинського повіту 
Ф. 532. Секція жандармерії в м. Вашківці Сторожинецького повіту 
Ф. 534. Чернівецький повітовий відділ мостів та шосейних шляхів  
Ф. 535. Хотинський змішаний суд  
Ф. 536. Чоловічий комерційний ліцей "Юлій Валаорі" в м. Чернівці 
Ф. 542. Радауцький змішаний суд  
Ф. 543. Сеньйорат євангелічної Східної церковної округи Галичини та Буковини 
Ф. 544. Жандармський пост с. Чорнівка Чернівецького повіту 
Ф. 545. Жандармський пост с. Петричанка Сторожинецького повіту 
Ф. 546. Жандармський пост с. Рокитне Хотинського повіту 
Ф. 547. Жандармський пост с. Стара Жучка Чернівецького повіту 
Ф. 549. Жандармський пост с. Ропча Сторожинецького повіту 
Ф. 550. Жандармський пост с. Дорошівці Чернівецького повіту 
Ф. 551. Жандармський пост с. Глиниця Сторожинецького повіту 
Ф. 552. Жандармський пост с. Ленківці Чернівецького повіту 
Ф. 553. Жандармський пост с. Динівці Хотинського повіту 
Ф. 554. Жандармський пост с. Оршівці Чернівецького повіту 
Ф. 555. Жандармський пост с. Василів Чернівецького повіту 
Ф. 556. Жандармський пост с. Коржеуци Хотинського повіту 
Ф. 558. Жандармський пост с. Лужани Чернівецького повіту 
Ф. 559. Жандармський пост с. Кадубівці Чернівецького повіту 



Ф. 560. Жандармський пост с. Ошихліби Чернівецького повіту 
Ф. 561. Жандармський пост м. Вижниця Сторожинецького повіту 
Ф. 562. Жандармський пост с. Сучевень Сторожинецького повіту 
Ф. 563. Жандармський пост с. Романківці Хотинського повіту 
Ф. 564. Жандармський пост с. Пашківці Хотинського повіту 
Ф. 565. Жандармський пост с. Турятка Герцаївської волості Дорохойського повіту 
Ф. 566. Жандармський пост с. Щербинці Хотинського повіту 
Ф. 567. Жандармський пост м. Єдинці Хотинського повіту 
Ф. 568. Жандармський пост с. Іспас Сторожинецького повіту 
Ф. 569. Жандармський пост с. Рашків Хотинського повіту 
Ф. 573. Жандармський пост с. Станівці Сторожинецького повіту 
Ф. 574. Секція жандармерії в комуні Чудей Сторожинецького повіту 
Ф. 576. Жандармський пост с. Валява Чернівецького повіту 
Ф. 577. Секція жандармерії в комуні Путила Сторожинецького повіту 
Ф. 578. Жандармський пост с. Непоротове Хотинського повіту 
Ф. 579. Жандармський пост с. Чортория Чернівецького повіту 
Ф. 583. Взвод жандармерії в м. Кіцмань Чернівецького повіту  
Ф. 584. Жандармський пост с. Чокенешть Чернівецького повіту 
Ф. 585. Жандармський пост с. Коритне Сторожинецького повіту 
Ф. 586. Секція жандармерії в комуні Лужани Чернівецького повіту 
Ф. 587. Жандармський пост с. Лунка Герцаївської волості Дорохойського повіту 
Ф. 588. Секція жандармерії комуни Берегомет над Серетом Сторожинецького повіту 
Ф. 589. Жандармський пост с. Іванківці Чернівецького повіту 
Ф. 590. Секція жандармерії в комуні Веренчанка Чернівецького повіту 
Ф. 591. Жандармський пост с. Хрещатик Чернівецького повіту 
Ф. 594. Секція жандармерії в с. Рогізна Чернівецького повіту 
Ф. 595. Дорохойський повітовий відділ мостів та шосейних шляхів  
Ф. 596. Радівецький повітовий відділ мостів та шосейних шляхів  
Ф. 598. Хотинський повітовий відділ мостів та шосейних шляхів  
Ф. 599. Ботошанський повітовий відділ мостів та шосейних шляхів  
Ф. 600. Нотаріус Долинський Лівіу, м. Садгора  
Ф. 601. Нотаріус Тілінец Ікон, ком. Єдинці  
Ф. 602. Сторожинецький повітовий відділ мостів та шосейних шляхів  
Ф. 603. Сучавський окружний суд  
Ф. 604. Початкова змішана державна школа комуни Присикарени Сторожинецького 

повіту  
Ф. 605. Кишинівська духовна консисторія у справах Хотинського повіту  
Ф. 606. Примарія комуни Гаврилівці Чернівецького повіту 
Ф. 607. Примарія комуни Годинівка Дорохойського повіту 
Ф. 608. Примарія комуни Боянчук Чернівецького повіту 
Ф. 609. Примарія комуни Берегомет над Серетом (нині Берегомет) 
Ф. 610. Примарія комуни Бочківці Хотинського повіту 
Ф. 611. Примарія комуни Біла Чернівецького повіту 
Ф. 612. Примарія комуни Бабин Хотинського повіту 
Ф. 613. Примарія комуни Бабин Чернівецького повіту 
Ф. 614. Примарія комуни Буда Дорохойського повіту 
Ф. 615. Примарія комуни Буда Чернівецького повіту 
Ф. 616. Примарія комуни Бурдей Чернівецького повіту 
Ф. 619. Примарія комуни Веренчанка Чернівецького повіту 
Ф. 620. Примарія комуни Вербівці Чернівецького повіту 
Ф. 621. Примарія комуни Васловівці Чернівецького повіту 
Ф. 622. Примарія комуни Василів Чернівецького повіту 



Ф. 623. Примарія комуни Василівка Хотинського повіту 
Ф. 624. Примарія комуни Комарів Хотинського повіту 
Ф. 625. Примарія комуни Кам'яна Чернівецького повіту 
Ф. 628. Примарія комуни Верхні Луківці (нині Луківці) Сторожинецького повіту 
Ф. 629. Примарія комуни Нижні Луківці (нині Луківці) Сторожинецького повіту 
Ф. 630. Примарія комуни Красна Путна Сторожинецького повіту 
Ф. 631. Примарія комуни Стрілецький Кут Чернівецького повіту 
Ф. 632. Примарія комуни Нова Жучка Чернівецького повіту 
Ф. 633. Примарія комуни Непоротове Хотинського повіту 
Ф. 634. Примарія комуни Лівинці Хотинського повіту 
Ф. 635. Примарія комуни Ломачинці Хотинського повіту 
Ф. 636. Примарія комуни Лопатник Хотинського повіту 
Ф. 637. Примарія комуни Зелений Гай Чернівецького повіту 
Ф. 638. Примарія комуни Щербинці Хотинського повіту 
Ф. 639. Примарія комуни Чубриу Хотинського повіту 
Ф. 640. Примарія комуни Зеленів Чернівецького повіту 
Ф. 641. Примарія комуни Залуче Хотинського повіту 
Ф. 642. Примарія комуни Зарожани Хотинського повіту 
Ф. 643. Примарія комуни Мосорівка Чернівецького повіту 
Ф. 644. Примарія комуни Мега Сторожинецького повіту 
Ф. 645. Примарія комуни Молниця Дорохойського повіту 
Ф. 647. Примарія комуни Мамалига Хотинського повіту 
Ф. 648. Примарія комуни Малинці Хотинського повіту 
Ф. 649. Примарія комуни Верхні Станівці Сторожинецького повіту 
Ф. 650. Примарія комуни Нижні Станівці Сторожинецького повіту 
Ф. 651. Примарія міста Хотин Хотинського повіту  
Ф. 655. Примарія міста Вашківці Сторожинецького повіту  
Ф. 656. Примарія комуни Вашківці Хотинського повіту 
Ф. 657. Примарія комуни П'ядиківці Чернівецького повіту 
Ф. 658. Примарія комуни Перківці Хотинського повіту 
Ф. 659. Примарія комуни Прилипче Чернівецького повіту 
Ф. 661. Примарія комуни Панка Сторожинецького повіту 
Ф. 663. Примарія комуни Привороки Чернівецького повіту 
Ф. 664. Примарія комуни Пашківці Хотинського повіту 
Ф. 665. Примарія комуни Лунка Дорохойського повіту 
Ф. 666. Примарія комуни Хрещатик Чернівецького повіту 
Ф. 667. Примарія комуни Молодове Хотинського повіту 
Ф. 668. Примарія комуни Ропча Сторожинецького повіту 
Ф. 669. Примарія комуни Рукшин Хотинського повіту 
Ф. 670. Примарія комуни Рідківці Чернівецького повіту 
Ф. 671. Примарія комуни Рестео Атаки (нині Дністрівка) Хотинського повіту 
Ф. 672. Військово-польовий суд командування одинадцятого військового корпусу м. 

Чернівці 
Ф. 673. Бригада сигуранци м. Хотин  
Ф. 674. Командування молодіжної організації "Стража Церій" округу Сучава, м. 

Чернівці  
Ф. 675. Сторожинецьке повітове бюро організації "Аркашул"  
Ф. 676. Бригада сигуранци м. Сторожинець  
Ф. 677. Початкова змішана державна школа комуни Жадова Сторожинецького повіту 
Ф. 679. Претура Кельменецької волості  
Ф. 680. Претура Герцаївської волості  
Ф. 681. Претура Заставнівської волості  



Ф. 682. Претура Сокирянської волості  
Ф. 683. Претура Чернівецької волості  
Ф. 684. Претура Садгірської волості  
Ф. 685. Претура Сторожинецької волості  
Ф. 686. Претура Новоселицької волості  
Ф. 687. Відділ центрального управління кооперації та наділення землею, м. Чернівці 
Ф. 688. Претура Вижницької волості  
Ф. 689. Претура Кіцманської волості  
Ф. 690. Претура Вашківецької волості  
Ф. 691. Претура Ватра-Дорнянської волості  
Ф. 695. Примарія комуни Росошани Хотинського повіту 
Ф. 696. П'ятикласна чоловіча школа по вул. Трансільванії м. Чернівці  
Ф. 697. Примарія комуни Цурень Чернівецького повіту 
Ф. 698. Примарія комуни Валя Кузьмин Чернівецького повіту 
Ф. 699. Примарія комуни Вилавче (нині Коритне) Сторожинецького повіту 
Ф. 701. Примарія комуни Ванчиківці Хотинського повіту 
Ф. 702. Примарія комуни Вартиківці Хотинського повіту 
Ф. 703. Примарія комуни Віішоара Хотинського повіту 
Ф. 704. Примарія комуни Вовчинець Хотинського повіту 
Ф. 705. Управління комісара Чернівецької міської міліції, м. Чернівці 
Ф. 707. Примарія комуни Мендиківці (нині Олексіївка) Хотинського повіту 
Ф. 709. Примарія комуни Местечени Сторожинецького повіту 
Ф. 710. Примарія комуни Барбівці Сторожинецького повіту 
Ф. 712. Управління начальника Заставнівського повіту Чернівецької губернії  
Ф. 713. Примарія комуни Буденець Сторожинецького повіту 
Ф. 715. Примарія комуни Балківці Хотинського повіту 
Ф. 716. Примарія комуни Нижні Балківці Хотинського повіту 
Ф. 718. Примарія комуни Білявинці Хотинського повіту 
Ф. 719. Примарія комуни Бирледени Хотинського повіту 
Ф. 720. Примарія комуни Путила Радівецького повіту 
Ф. 723. Примарія комуни Перебиківці Хотинського повіту 
Ф. 725. Жандармський пост с. Черленівка Хотинського повіту 
Ф. 726. Чоловіча реміснича школа у комуні Красноїльськ Сторожинецького повіту  
Ф. 729. Примарія комуни Людигореча Чернівецького повіту 
Ф. 730. Примарія комуни Гореча Монастир Чернівецького повіту 
Ф. 731. Сторожинецька державна лікарня  
Ф. 732. Комісія з прийому кваліфікаційних іспитів у робітників-будівельників, м. 

Чернівці 
Ф. 733. Культурно-просвітницьке та благодійне товариство глухонімих, м. Чернівці  
Ф. 734. Інспекторат реєстрації нерухомого майна на Буковині  
Ф. 735. Католицька головна школа м. Чернівці 
Ф. 736. Взвод жандармерії в м. Чернівці Чернівецького повіту 
Ф. 738. Чернівецька філія акціонерного банківського товариства "Банка де кредит 

ромин"  
Ф. 740. Тимчасова комісія Хотинського повітового земства  
Ф. 741. Хотинська повітова каса дрібного кредиту  
Ф. 742. Молодовське сільське правління Романківської волості  
Ф. 743. Дільничний регіональний агроном у комуні Романківці Кельменецької во-

лості Хотинського повіту  
Ф. 744. Хотинська міська дума Хотинського повіту Бессарабської губернії  
Ф. 746. Лісництво адміністрації Православного релігійного фонду Буковини у комуні 

Великий Кучурів Чернівецького повіту  



Ф. 747. Чернівецька агенція німецького товариства "Norddeutscher Lloyd " в м. 
Гамбурзі з питань еміграції до Америки  

Ф. 748. Початкова змішана школа "Еліза та М. Строєску" комуни Турятка  
Ф. 749. Початкова змішана державна школа комуни Ропча (лівобережна) 

Сторожинецького повіту 
Ф. 750. Початкова змішана державна школа сіл Хряцька та Фундоая комуни Буда  
Ф. 751. Початкова змішана державна школа комуни Цурень  
Ф. 752. Початкова змішана державна школа в комуні Нові Мамаївці  
Ф. 753. Початкова державна змішана школа хутора Пуєнь (Буківка) комуни Турятка 
Ф. 754. Початкова державна школа хутора Бечешть (Підвальне) комуни Хряцька 
Ф. 755. Початкова змішана державна школа на хуторі Нижній Кут комуни Остриця  
Ф. 756. Початкова державна змішана школа с. Буда Маре (Велика Буда) комуни Буда 
Ф. 757. Чернівецька повітова торговельна комісія  
Ф. 758. Трикласна початкова школа м. Кіцмань Кіцманського повіту  
Ф. 759. Комісія з прийому екзаменів на право викладання в середніх школах, м. 

Чернівці 
Ф. 760. Сільськогосподарська чоловіча школа (зимове навчання) у комуні Клішківці 

Хотинського повіту 
Ф. 762. Чернівецька повітова шкільна рада  
Ф. 767. Спілка кооперативних товариств "Молдова де Норд" м. Чернівці 
Ф. 768. Споживче кооперативне товариство "Орешень" с. Оршівці Чернівецького 

повіту  
Ф. 769. Акціонерне банківське товариство "Банка де Норд"  
Ф. 770. Народний банк "Фреція" с. Буденець Сторожинецького повіту  
Ф. 772. Народний банк "Еліза і Я. Строєску" с. Турятка Дорохойського повіту  
Ф. 773. Акціонерне банківське товариство "Банка де Ест " 
Ф. 774. Акціонерне кредитне товариство торгівлі та промисловості  
Ф. 775. Кооперативне кредитно-ощадне товариство службовців і пенсіонерів примарії 

м. Чернівці "Коледжіалітате"  
Ф. 776. Акціонерне товариство "Румунський ліс" м. Чернівці з експлуатації дерево-

обробних заводів в комуні Слобода Комарівці  
Ф. 777. Споживче кооперативне товариство "Георге Винту" м. Чернівці 
Ф. 778. Книжкова крамниця "Чентрала" І. Гольдштейна в м. Чернівці 
Ф. 779. Народний банк залізничників "Преведеря" м. Чернівці Чернівецького повіту 
Ф. 780. Чернівецька філія акціонерного румунського банківського товариства "Банка 

урбане"  
Ф. 781. Акціонерне банківське товариство "Банка чивике"  
Ф. 782. Народний банк "Плугарул" с. Рідківці Чернівецького повіту  
Ф. 783. Споживче кооперативне товариство "Уніря" с. Щербінці Хотинського повіту 
Ф. 784. Спілка кооперативних товариств "Молдова де Сус" м. Чернівці 
Ф. 785. Народний банк "Прутул" с. Цурень Чернівецького повіту  
Ф. 786. Народний банк "Агрікулторул" с. Орофтяна Дорохойського повіту  
Ф. 787. Народний банк "Гр. Філімон" м. Чернівці 
Ф. 788. Акціонерне товариство "Каса де економіе а Буковіней"  
Ф. 789. Інспекторат управління румунських кооперацій округу Сучава м. Чернівці 
Ф. 790. Кредитно-ощадне кооперативне товариство для службовців префектури  
Ф. 791. Торговельне бюро національного управління кооперації "Інкооп", м. Чернівці 
Ф. 792. Чернівецька філія державного національного банку Румунії  
Ф. 793. Федеральний кооперативний банк "Арбороаса" в м. Чернівці  
Ф. 794. Кооперативне кредитно-ощадне товариство в с. Верхні Станівці 

Сторожинецького повіту 
Ф. 795. Народний банк "Дештептаря"  



Ф. 796. Кооперативне кредитно-ощадне товариство громади Ставчани 
Ф. 797. Хотинський легіон молодіжної організації "Стража Церій" 
Ф. 798. Австрійське консульство у м. Чернівці  
Ф. 799. Військове командування на Буковині  
Ф. 800. Військово-польовий суд 8-ї піхотної дивізії  
Ф. 801. Двадцять другий піхотний полк, м. Чернівці. 
Ф. 802. Сторожинецький легіон молодіжної організації "Стража Церій" 
Ф. 803. Хотинський повітовий військовий начальник  
Ф. 804. Особливий відділ сигуранци м. Вижниця  
Ф. 805. 8-ма піхотна дивізія в м. Чернівці 
Ф. 806. 12-й артилерійський полк м. Чернівці. 
Ф. 807. 8-й стрілецький полк м. Чернівці 
Ф. 808. Управління комісара Чернівецького повіту, м. Чернівці 
Ф. 809. Чернівецький інспекторат допризовної підготовки 4-го армійського корпусу 
Ф. 811. Чернівецький повітовий призовний пункт 4-го територіального армійського 

корпусу  
Ф. 812. Хотинський повітовий призовний пункт 4-го територіального армійського 
Ф. 813. Сторожинецький повітовий призовний пункт 4-го територіального ар-

мійського корпусу  
Ф. 814. Жандармський пост м. Герца Герцаївської волості Дорохойського повіту 
Ф. 815. Командування жандармерії на Буковині, м. Чернівці 
Ф. 817. Жандармський пост с. Давидівка Сторожинецького повіту 
Ф. 818. Управління начальника Серетського повіту Чернівецької губернії  
Ф. 819. Жандармський пост с. Ширівці Хотинського повіту 
Ф. 820. Жандармський пост с. Розтоки Сторожинецького повіту 
Ф. 821. Секція жандармерії в м. Кіцмань Чернівецькогоповіту 
Ф. 822. Жандармський пост с. Лівинці Хотинського повіту 
Ф. 823. Жандармський пост у с. Волока Чернівецькогоповіту 
Ф. 825. Товариство "Цеціно", м. Чернівці  
Ф. 826. Поліцейський прикордонний пункт с. Хрещатик Чернівецького повіту  
Ф. 827. Дорохойська повітова поліція  
Ф. 828. Поліцейський прикордонний загін м. Садгора Чернівецького повіту  
Ф. 829. Поліцейський прикордонний загін Грігоре Гіка−Воде комуни Неполоківці 

Чернівецького повіту  
Ф. 830. Вижницький комісаріат поліції Сторожинецького повіту, м. Вижниця 
Ф. 831. Вашківський комісаріат поліції Сторожинецького повіту, м. Вашківці 
Ф. 832. Поліцейський загін с. Дарабань Дорохойського повіту  
Ф. 833. Поліцейський прикордонний загін в комуні Оршівці−Барієра Чернівецького 

повіту  
Ф. 834. Поліцейський прикордонний загін м. Герца Дорохойського повіту  
Ф. 835. Крайове жандармське управління м.Чернівці  
Ф. 836. Товариство румунської культури і літератури на Буковині  
Ф. 837. Черлено-Марська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпа-

рхіальної училищної ради Бессарабської губернії  
Ф. 838. Рокитянська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпар-

хіальної училищної ради Бессарабської губернії  
Ф. 839. Михайлівська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпар-

хіальної училищної ради Бессарабської губернії  
Ф. 840. Ленківська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпархіаль-

ної училищної ради Бессарабської губернії  
Ф. 841. Щербинська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпар-

хіальної училищної ради Бессарабської губернії  



Ф. 842. Біловецька церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпархіаль-
ної училищної ради Бессарабської губернії  

Ф. 843. Вовчинецька церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення єпар-
хіальної училищної ради Бессарабської губернії  

Ф. 844. Чоловічий ліцей "Мареле воєвод Міхай", м. Хотин  
Ф. 845. Приватний змішаний ліцей  комуни Сокиряни Хотинського повіту  
Ф. 846. Початкова змішана державна школа в комуні Опришень (Стерче) 
Ф. 848. Приватна чоловіча комерційна гімназія "Петру Рареш" в м. Чернівці 
Ф. 849. Приватний чоловічий ліцей "Міхай Емінеску" в м. Чернівці 
Ф. 850. Православна учительська препаранда в м. Чернівці  
Ф. 851. Початкова змішана державна школа хутора Бережанка комуни Вилавче  
Ф. 852. Початкова змішана державна школа № 6 "Олександр Кантемір" передмістя м. 

Чернівці-Клокічці  
Ф. 853. Жіноча початкова школа в комуні Вашківці над Черемошом  
Ф. 854. Хотинська повітова земельна палата  
Ф. 855. Путильська комісія з проведення аграрної реформи  
Ф. 856. Хотинська повітова комісія з проведення аграрної реформи  
Ф. 857. Хотинська повітова тюрма  
Ф. 858. Хотинська повітова поліція Чернівецького інспекторату поліції  
Ф. 859. 2-й взвод жандармерії в м. Заставна Чернівецького повіту 
Ф. 860. Секція жандармерії в комуні Клішківці Хотинського повіту 
Ф. 861. Чернівецьке окружне бюро мір та ваги  
Ф. 862. Чернівецький крайовий музей  
Ф. 863. Державна промислова школа, м. Чернівці  
Ф. 864. Центральна лікарня м. Чернівці 
Ф. 865. Акціонерне товариство по експлуатації млинів, м. Чернівці  
Ф. 866. Агрономічна дільниця у комуні Суліця (Новоселиця) Хотинського повіту  
Ф. 867. Військовий ліцей "Штефан чел Маре"в м. Чернівці  
Ф. 868. Рота жандармерії в комуні Тернавка Дорохойського повіту  
Ф. 869. Хотинський чоловічий комерційний ліцей, м. Хотин  
Ф. 870. Народна школа комуни Селятин Радівецького повіту  
Ф. 871. Чоловіча реміснична школа у комуні Новоселиця Хотинського повіту  
Ф. 872. Початкова державна школа в комуні Верхні Петрічені  
Ф. 873. Хотинська середня змішана школа № 1, м. Хотин  
Ф. 874. Хотинська чоловіча педагогічна школа, м. Хотин  
Ф. 875. Початкова змішана державна школа в комуні Черешенька  
Ф. 876. Чоловіча гімназія комуни Клішківці Хотинського повіту  
Ф. 877. Нотаріус Оттенбрейт Август в с. Бояни  
Ф. 878. Нотаріус Чигінкелі Прокопій, м. Хотин  
Ф. 879. Чоловіча початкова комерційна школа в м. Новоселиця Хотинського повіту  
Ф. 880. Вижницька повітова управа  
Ф. 881. Управління начальника Вижницького повіту Чернівецької губернії  
Ф. 882. Управління комісара Вижницького повіту Чернівецької губернії  
Ф. 883. Центральна комісія з проведення аграрної реформи на Буковині  
Ф. 886. Управління начальника Кіцманського повіту Чернівецької губернії 
Ф. 895. Примарія комуни Йорданешти Сторожинецького повіту 
Ф. 896. Примарія комуни Іспас Сторожинецького повіту 
Ф. 897. Примарія комуни Клокічка Чернівецького повіту 
Ф. 898. Управління державних залізничних колій, м. Чернівці  
Ф. 900. Примарія комуни Окниця Хотинського повіту 
Ф. 901. Примарія комуни Розтоки Сторожинецького повіту 
Ф. 902. Примарія комуни Рингач Хотинського повіту 



Ф. 904. Примарія комуни Санківці Хотинського повіту 
Ф. 905. Примарія комуни Селище Чернівецького повіту 
Ф. 906. Примарія комуни Слобода Комарівці  
Ф. 908. Примарія комуни Стальнівці Хотинського повіту 
Ф. 909. Примарія комуни Сучевиця Радівецького повіту 
Ф. 910. Примарія комуни Тарасівці Хотинського повіту 
Ф. 911. Примарія комуни Тарашани Чернівецького повіту 
Ф. 914. Тимчасовий прикордонний жандармський пункт в м. Новоселиця Хотинсь-

кого повіту Бессарабського губернського жандармського управління  
Ф. 915. Початкова змішана державна школа в комуні Плоска  
Ф. 921. Комітет з надання допомоги безробітним громадянам при примарії м. Чер-

нівці  
Ф. 922. Управління комісара Кіцманського повіту Чернівецької губернії 
Ф. 923. Управління начальника Сторожинецького повіту Чернівецької губернії 
Ф. 925. Державна гімназія "Петру Мушат" м. Вижниця Сторожинецького повіту 
Ф. 926. Жіноча індустріальна гімназія м. Хотин Хотинського повіту  
Ф. 928. Чоловічий комерційний ліцей в м. Новоселиця Хотинського повіту  
Ф. 930. Державний ліцей "Реджеле Фердінанд" в м. Сторожинець  
Ф. 933. Чоловічий ліцей "Куза Вода", м. Чернівці 
Ф. 936. Державний польський реальний ліцей, м. Чернівці  
Ф. 937. Чоловіча індустріальна гімназія в м. Новоселиця Хотинського повіту  
Ф. 938. Благодійне товариство з надання допомоги незаможним учням Чернівецького 

чоловічого ліцею "Арон Пумнул"  
Ф. 939. Чоловіча індустріальна гімназія м. Хотин Хотинського повіту  
Ф. 940. Чоловічий ліцей "Мареле Воєвод Михай", м. Чернівці  
Ф. 941. Архітектурно-будівельна школа в м. Чернівці  
Ф. 949. 11-й кавалерійський полк м. Чернівці 8-ї піхотної дивізії  
Ф. 950. 3-й прикордонний полк м. Чернівці 8-ї піхотної дивізії  
Ф. 951. Військове командування м. Сторожинець  
Ф. 952. 37-й піхотний полк 8-ї піхотної дивізії м. Чернівці  
Ф. 954. 4-й саперний полк м. Чернівці 8-ї піхотної дивізії  
Ф. 955. Румунське жіноче культурно-благодійне товариство "Товариство румунських 

жінок", м. Чернівці  
Ф. 956. Народний банк "Пояна" с. Рогізна Чернівецького повіту  
Ф. 957. Управління комісара Сторожинецького повіту Чернівецької губернії  
Ф. 958. Управління комісара Серетського повіту Чернівецької губернії  
Ф. 959. Чернівецьке польове казначейство управління головного скарбника армії 

Південно-Західного фронту  
Ф. 960. Головний комітет з надання допомоги потерпілому від війни населенню 

областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни  
Ф. 961. Начальник 1-ї дільниці Чернівецької міської військової міліції Чернівецького 

губернського комісара  
Ф. 962. Пристав 1-ї дільниці Чернівецької міської поліції  
Ф. 963. Начальник 2-ї дільниці Чернівецької міської військової міліції Чернівецького 

губернського комісара 
Ф. 964. Пристав 2-ї дільниці Чернівецької міської поліції  
Ф. 965. Начальник 3-ї дільниці Чернівецької міської військової міліції Чернівецького 

губернського комісара  
Ф. 966. Пристав 3-ї дільниці Чернівецької міської поліції  
Ф. 967. Фінансовий інспектор першого округу управління фінансових справ 

Чернівецької губернії областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни  
Ф. 968. Фінансовий інспектор першого округу управління фінансових справ 



Чернівецької губернії областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни  
Ф. 969. Фінансовий інспектор третього округу управління фінансових справ 

Чернівецької губернії областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни  
Ф. 970. Фінансовий інспектор четвертого округу управління фінансових справ 

Чернівецької губернії областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни  
Ф. 971. Чернівецька повітова оціночна комісія при управлінні комісара Чернівець-

кого повіту з оцінки збитків, заподіяних військовими діями  
Ф. 972. Ветеринарний інспектор Чернівецької губернії  
Ф. 973. Управління спостерігача за навчальною частиною Чернівецького військового 

генерал-губернатора в областях Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни  
Ф. 974. Управління коменданта залізничної дільниці станції Чернівці військово-

дорожнього управління начальника військового сполучення армій Південно-
Західного фронту  

Ф. 975. Управління коменданта, м. Чернівці 
Ф. 976. Управління майном державного та Православного релігійного фондів 

Буковини при обласному комісарі областей Австро-Угорщини, зайнятих за 
правом війни 

Ф. 977. Особливий Буковинський прикордонний загін штабу 9-ї армії  
Ф. 978. Рада у справах майна Православного релігійного фонду Буковини  
Ф. 979. Крайова табула Буковини, м. Чернівці  
Ф. 980. Пристав 4-ї дільниці Чернівецької міської поліції  
Ф. 981. Начальник 4-ї дільниці Чернівецької міської військової міліції Чернівецького 

губернського комісара  
Ф. 982. Станівецький повітовий суд, с. Станівці 
Ф. 984. Садгірський повітовий, суд м. Садгора 
Ф. 985. Державна реальна школа м. Чернівці  
Ф. 986. Державний польський ліцей № 5 в м. Чернівці 
Ф. 987. Римо-католицька парафія м. Чернівці 
Ф. 988. Ністор Іон Янку (04.08.1876 — 11.11.1962) — політичний діяч, румунський 

історик 
Ф. 989. Нотаріальна палата Буковини  
Ф. 990. Нове акціонерне товариство з експлуатації місцевої залізниці  
Ф. 991. Новоселицький волосний земельний комітет Хотинського повітового зе-

мельного комітету Бессарбської губернії  
Ф. 992. Хотинський повітовий земельний комітет Бессарбської губернії 
Ф. 993. Стальновецький волосний земельний комітет Хотинського повітового зе-

мельного комітету Бессарбської губернії  
Ф. 994. Кельменецький волосний земельний комітет Хотинського повітового земель-

ного комітету Бессарбської губернії  
Ф. 995. Стальновецьке волосне правління Хотинського повіту Бессарбської губернії  
Ф. 996. Романківське волосне правління Хотинського повітового земельного комітету 

Бессарабської губернії 
Ф. 997. Контора Хотинської міської в‘язниці 
Ф. 998. Товариство літератури, риторики та церковної музики "Православна ака-

демія" студентів теологічного факультету Чернівецького університету  
Ф. 999. Новоселицька філія акціонерного банківсько-кредитного товариства "Банка 

Басарабієй" м. Кишинів  
Ф. 1000. Студентське товариство "Дачія", м. Чернівці 
Ф. 1001. Студентське товариство "Жунімя", м. Чернівці 
Ф. 1002. Галицько-Буковинська комісія при обласному комісарі Галичини та Буковини 

з надання допомоги біженцям з Галичини та Буковини (1917—1918) 
Ф. 1003. Громадське комерційне управління "Економічні підприємства" примарії м. 



Чернівці  
Ф. 1004. Спортивне товариство атлетів Буковини 
Ф. 1005. Чернівецький окружний комітет товариства Румунського об'єднання 

футболістів  
Ф. 1006. Приватна дівоча учительська семінарія "Українська школа" в м. Чернівці 
Ф. 1007. Початкова змішана державна школа в комуні Старий Вовчинець  
Ф. 1008. Кооперативне кредитно-ощадне товариство "Албіна" с. Стрілецький Кут 

Чернівецького повіту 
Ф. 1009. Кельменецький волосний земельний відділ Хотинського повіту  
Ф. 1010. Екзаменаційна комісія для учнів середніх шкіл Буковини м. Відень 
Ф. 1011. Школа вправ, з'єднана з Чернівецькою учительською семінарією  
Ф. 1012. Австро-румунська комісія з урегулювання кордону між Буковиною та Ру-

мунією  
Ф. 1013. Курси для учениць жіночих ліцеїв Буковини м. Відень.  
Ф. 1014. Студентське товариство "Молода Україна" м. Чернівці 
Ф. 1015. Примарія комуни Мілієве Сторожинецького повіту  
Ф. 1016. Головна крайова каса Буковини  
Ф. 1017. Центральна окружна комісія по встановленню земельних податків на Бу-

ковині  
Ф. 1018. Фінансова прокуратура в м. Львів (у справах Буковини) 
Ф. 1019. Крайова фінансова дирекція, м. Львів  
Ф. 1020. Галицьке управління непрямих податків  
Ф. 1021. Крайова лісова інспекція  
Ф. 1022. Примарія комуни Тирново Хотинського повіту 
Ф. 1023. Колекція документів, зібраних Чернівецьким окружним архівом 
Ф. 1024. Вікенгаузер Франц Адольф (1809 — 06.04.1891) - буковинський історик  
Ф. 1025. Юридична комісія Чернівецького громадського виконавчого комітету 
Ф. 1026. Галицька губернська управа (намісництво) у справах Буковини 
Ф. 1027. Українське студентське товариство "Союз", м. Чернівці 
Ф. 1028. Чернівецький карний суд 
Ф. 1029. Сторожинецька повітова управа  
Ф. 1030. Комісаріат фінансової охорони Буковини  
Ф. 1031. Чернівецька секція комісаріату фінансової охорони Буковини  
Ф. 1032. Герцаївський волосний шкільний інспекторат Дорохойського повіту  
Ф. 1033. Початкова державна мішана школа в с. Антонешть комуни Каплівка  
Ф. 1034. Хотинське міське комерційне управління підприємств з комунального обслу-

говування населення, м. Хотин  
Ф. 1035. Парафія греко-католицької церкви с. Бояни Чернівецького повіту  
Ф. 1036. Початкова змішана державна школа с. Верхній Кут (Котул де Сус) комуни 

Петричанка  
Ф. 1037. Жандармський пост м. Новоселиця Хотинського повіту 
Ф. 1038. Сторожинецький пост фінансової охорони комісаріату фінансової охорони 

Буковини  
Ф. 1039. Претура Хотинської волості  
Ф. 1040. Примарія комуни Бузовиця Хотинського повіту 
Ф. 1041. Примарія комуни Багна Сторожинецького повіту 
Ф. 1042. Примарія комуни Владична Хотинського повіту 
Ф. 1043. Нотаріальна палата Буковини  
Ф. 1044. Примарія комуни Глиниця Сторожинецького повіту 
Ф. 1045. Примарія комуни Грушевиця Хотинського повіту 
Ф. 1046. Примарія комуни Данківці Хотинського повіту 
Ф. 1047. Примарія комуни Драчинці Сторожинецького повіту 



Ф. 1048. Примарія комуни Долиняни Хотинського повіту 
Ф. 1049. Примарія комуни Довжок Хотинського повіту 
Ф. 1050. Примарія комуни Михалешени (нині Михалкове) Хотинського повіту 
Ф. 1051. Примарія комуни Замостя Сторожинецького повіту 
Ф. 1052. Примарія комуни Їжівці Сторожинецького повіту 
Ф. 1053. Примарія комуни Каплівка Хотинського повіту 
Ф. 1054. Примарія комуни Кельменці Хотинського повіту 
Ф. 1055. Примарія комуни Мошанець Хотинського повіту 
Ф. 1056. Примарія комуни Рашків Хотинського повіту 
Ф. 1057. Примарія комуни Ходорівці Хотинського повіту 
Ф. 1058. Примарія комуни Шебутинці Хотинського повіту 
Ф. 1059. Примарія комуни Корчівці Сторожинецького повіту 
Ф. 1060. Поліцейський загін с. Адинката (нині Глибока) Сторожинецького повіту 
Ф. 1061. Жандармський залізничний пост м. Чернівці Чернівецького повіту 
Ф. 1062. Кельменецький змішаний суд  
Ф. 1063. Нотаріус Рудковський Йозеф, м. Вижниця  
Ф. 1064. Друкарня "Митрополитул Сільвестру" в м. Чернівці  
Ф. 1065. Нотаріус Векслер Карл, м. Чернівці  
Ф. 1066. Чернівецький дитячий будинок  
Ф. 1067. Чернівецька міська єврейська лікарня міської єврейської релігійної громади  
Ф. 1068. Чернівецьке лісництво, м. Чернівці 
Ф. 1069. Лісництво у комуні Адинката (нині Глибока) Сторожинецького повіту 
Ф. 1070. Лісництво "Уніря" у комуні Романківці Хотинського повіту  
Ф. 1071. Лісництво у комуні Яноуць Хотинського повіту 
Ф. 1072. Сторожинецьке повітове фінансове управління  
Ф. 1073. Цукровий завод у с. Хрещатик Чернівецького повіту  
Ф. 1074. Державний цукровий завод "Зарожень" у комуні Зарожани Хотинського 

повіту  
Ф. 1075. Акціонерне товариство хіміко-металургійного заводу "Тером" інженерів Л. 

Севяну, О. Менеску та К° в м. Чернівці 
Ф. 1076. Приватнa ткацька фабрика "Цесеторія меканіке" інженерів Д. Попеску та Д. 

Сурду в м. Чернівці 
Ф. 1077. Румунське акціонерне товариство з експлуатації трикотажно-панчішної 

фабрики "Трикотанія" в м. Чернівці 
Ф. 1078. Приватна трикотажно-ткацька фабрика інженера Аурела Воронка в м. 

Чернівці 
Ф. 1079. Акціонерне товариство з експлуатації ґудзикової фабрики "Рекорд" інженерів 

Б. Іонеску, А. Труняну та К в м. Чернівці  
Ф. 1080. Початкова змішана державна школа комуни Мендиківці  
Ф. 1081. Колективне товариство інженерів Шандру О., Константинеску К. та К 

"Тіваро" з експлуатації заводу емальованих, пакувальних, металевих та 
хімічних виборів у с. Ленківці, передмістя Чернівців 

Ф. 1082. Румунське колективне товариство з експлуатації фабрики виробів зі срібла 
"Аржєнта" власників І. Чімпоя та Е. Хотінчану у м. Чернівці  

Ф. 1083. Румунське акціонерне колективне товариство з обмеженою відповідальністю 
з експлуатації фабрики по виробництва оцту та гірчиці "Кокошул Буковиней" 
в м. Чернівці. 

Ф. 1084. Акціонерне колективне товариство з експлуатації пивоварного заводу 
"Баварія" інженерів І. Протопопеску та К. Копецького  

Ф. 1085. Філія румунського акціонерного товариства "Контінентала" з торгівлі ви-
робами із заліза в м. Чернівці 

Ф. 1086. Приватні підприємства І. Філіпеску "Ферокомерц" з торгівлі виробами із 



заліза в м. Чернівці 
Ф. 1087. Філія румунського акціонерного товариства "Універсал-Транспорт" в м. 

Чернівці 
Ф. 1088. Приватновласницькі хіміко-фармацевтичні об'єднані лабораторії "ЛАФАР-

ТІЛІЯ" доктора Георгія Белечяну в м. Чернівці 
Ф. 1089. Магазин бакалійних та галантерейних товарів Петра Глушку в м. Чернівці 
Ф.  1090 Чернівецький повітовий зоотехнічний санітарно-ветеринарний відділ, м. 

Чернівці 
Ф. 1091. Нотаріус Бубенік Іон, м. Чернівці  
Ф. 1092. Хіміко-технічна фабрика власника інженера Думітру Попеску (колишня 

фабрика "Кулі") у м. Чернівці 
Ф. 1093. Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю з експлуатації заводу 

по виробництву пресованих дріжджів та спирту "Ленцєшть" у комуні Нижні 
Ленківці Чернівецького повіту 

Ф. 1094. Лісництво у комуні Клішківці Хотинського повіту  
Ф. 1095. Лісництво у комуні Колінківці Хотинського повіту  
Ф. 1096. Початкова змішана державна школа в комуні Малий Кучурів  
Ф. 1097. Експертно-дослідницька станція рибного господарства у комуні Ставчани 

Чернівецького повіту 
Ф. 1098. Жандармський пост с. Берестя Хотинського повіту 
Ф. 1099. Жандармський пост с. Виженка Сторожинецького повіту 
Ф. 1100. Жандармський пост с. Ярівка Хотинського повіту 
Ф. 1101. Жандармський пост с. Кам'яна Чернівецького повіту 
Ф. 1102. Жандармський пост с. Дарабани Хотинського повіту 
Ф. 1103. Жандармський пост с. Грозинці Хотинського повіту 
Ф. 1104. Жандармський пост с. Рукшин Хотинського повіту 
Ф. 1105. Жандармський пост с. Мамалига Хотинського повіту 
Ф. 1106. Жандармський пост с. Мошанець Хотинського повіту 
Ф. 1107. Жандармський пост с. Вартиківці Хотинського повіту 
Ф. 1108. Жандармський пост с. Росошани Хотинського повіту 
Ф. 1109. Жандармський пост с. Бабин Хотинського повіту 
Ф. 1110. Жандармський пост с. Долиняни Хотинського повіту 
Ф. 1111. Жандармський пост с. Хряцька Герцаївської волості Дорохойського повіту 
Ф. 1112. Жандармський пост с. Кельменці Хотинського повіту 
Ф. 1113. Жандармський пост с. Чорний Потік Чернівецького повіту 
Ф. 1114. Жандармський пост с. Дубівці Чернівецького повіту 
Ф. 1115. Чернівецька повітова земельна палата, м. Чернівці  
Ф. 1116. Філія румунського акціонерного товариства з міжнародних перевезень "Ганса 

Ромине" в м. Чернівці 
Ф. 1117. Жандармський пост с. Думбрава де Сус (Верхня Діброва) Сторожинецького 

повіту 
Ф. 1118. Румунське акціонерне товариство "Індустрія де керестя" з експлуатації 

лісопильного заводу в м. Чернівці 
Ф. 1119. Акціонерне товариство "Фабрика ковбасних виробів" С. Подзудека. Філія 

бухарестської фабрики з виготовлення ковбас та м‘ясних консервів С. 
Позудека у м. Чернівці 

Ф. 1120. Початкова змішана державна школа в комуні Чудей  
Ф. 1121. Жандармський пост с. Іванівці Хотинського повіту 
Ф. 1122. Жандармський пост с. Думбрава де Жос (Нижня Діброва) Сторожинецького 

повіту  
Ф. 1123. Секція жандармерії в комуні Данківці Хотинського повіту 
Ф. 1124. Жандармський пост с. Вашківці Хотинського повіту 



Ф. 1125. Жандармський пост с. Суховерхів Чернівецького повіту 
Ф. 1126. Жандармський пост с. Гріманкауци Хотинського повіту 
Ф. 1127. Жандармський пост с. Михальча Чернівецького повіту 
Ф. 1128. Жандармський пост с. Михалкове Хотинського повіту 
Ф. 1129. Секція жандармерії в комуні Селятин Сторожинецького повіту 
Ф. 1130. Жандармський пост с. Колінківці Хотинського повіту 
Ф. 1131. Жандармський пост с. Ларга Хотинського повіту 
Ф. 1132. Жандармський пост с. Білівці Хотинського повіту 
Ф. 1133. Жандармський пост с. Челепеуци Хотинського повіту 
Ф. 1134. Жандармський пост с. Бояни Чернівецького повіту 
Ф. 1135. Мисливське товариство "Кодрій-Герца" Дорохойського повіту 
Ф. 1136. Сторожинецький волосний шкільний інспекторат 
Ф. 1137. Хотинський волосний земельний відділ  
Ф. 1138. Новоселицький земельний відділ Хотинського повіту  
Ф. 1139. Герцаївський волосний земельний відділ Дорохойського повіту  
Ф. 1140. Державний розсадник "Буковина-Ширеуць" в комуні Ширівці Хотинського 

повіту 
Ф. 1141. Школа міського господарства в м. Чернівці  
Ф. 1142. Козменська (Кіцманська) агро-рибницька дільниця адміністрації 

Православного релігійного фонду Буковини м. Козмень (Кіцмань) 
Ф. 1143. Управління рибним господарством Православного релігійного фонду 

Буковини у комуні Козмень (Кіцмань) 
Ф. 1144. Мисливський інспекторат Буковини, м. Чернівці  
Ф. 1145. Кооперативне товариство "Чентрала цинутулуй Сучава" м. Чернівці 
Ф. 1146. Чернівецьке поштово-телеграфне відділення  
Ф. 1147. Початкова державна школа в комуні Горбова  
Ф. 1148. Початкова змішана державна школа на хуторі Давидівці комуни Кліводин 
Ф. 1149. Початкова змішана державна школа на хуторі Бережанка комуни Коритне 
Ф. 1150. Початкова змішана державна школа на хуторі Баранка комуни Герца  
Ф. 1151. Початкова змішана державна школа в комуні Чернетешть (нині Чорногузи) 
Ф. 1152. Румунське акціонерне товариство з експлуатації спиртзаводу "Четатя" в м. 

Хотин 
Ф. 1153. Жандармський пост с. Селище Чернівецького повіту 
Ф. 1154. Жандармський пост с. Комарів Хотинського повіту 
Ф. 1155. Жандармський пост с. Мариничі Сторожинецького повіту 
Ф. 1156. Жандармський пост с. Білоусівка Хотинського повіту 
Ф. 1157. Жандармський пост с. Путила Радівецького повіту 
Ф. 1158. Управління дослідження та розвитку рибного господарства на Буковині в м. 

Чернівці 
Ф. 1159. Школа з підготовки дорожніх десятників, м. Чернівці  
Ф. 1160. Хотинський повітовий склад монополії на алкоголь, встановлення мита на 

його продаж та споживання 
Ф. 1161. Початкова змішана державна школа в комуні Долиняни  
Ф. 1162. Початкова змішана державна школа в комуні Каплівка  
Ф. 1163. Початкова змішана державна школа в комуні Багна  
Ф. 1164. Майстерня з фарбування та хімічної очистки одягу Маргарити Глодяну в м. 

Чернівці 
Ф. 1165. Початкові змішані державні школи в комуні Стара Тереблеча та с. Горбівці 
Ф. 1166. Початкова змішана державна школа с. Дарабани комуни Каплівка  
Ф. 1167. Солеварний завод у громаді Качика  
Ф. 1168. Хотинське повітове справництво  
Ф. 1170. Сокирянський волосний шкільний інспекторат  



Ф. 1171. Новоселицький волосний шкільний інспекторат  
Ф. 1172. Хотинський волосний шкільний інспекторат  
Ф. 1173. Жандармський пост с. Чернетешть (Чорногузи) Сторожинецького повіту 
Ф. 1174. Примарія комуни Вітрянка Хотинського повіту 
Ф. 1175. Кельменецький волосний шкільний інспекторат  
Ф. 1176. Нотаріус Берас Пауль, м. Сторожинець  
Ф. 1177. Примарія комуни Сергії Путила Радівецького повіту 
Ф. 1178. Генеральне військове командування Галичини та Лодомерії в м. Львів 
Ф. 1179. Румунське музичне товариство "Армонія", м. Чернівці 
Ф. 1180. Українське благодійне товариство по наданню допомоги учням середніх шкіл 

"Шкільна поміч", м. Чернівці 
Ф. 1181. Товариство з вирощування домашньої птиці та дрібної худоби в м. Чернівці  
Ф. 1182. Романковецьке волосне управління Хотинського повіту  
Ф. 1183. Українське культурно-просвітницьке товариство "Українська школа", м. 

Чернівці 
Ф. 1184. Агрономічна дільниця у комуні Лівинці Хотинського повіту 
Ф. 1185. Початкова змішана державна школа передмістя Чернівців Гореча-Монастир 

Чернівецького повіту 
Ф. 1186. Початкова державна школа комун Плаюл Козмінулуй (нині Молодія) 
Ф.  1187  Претура Путильської волості  
Ф. 1188. Інспекторат народних шкіл Буковини  
Ф. 1189. Чернівецьке адресне бюро управління начальника Чернівецького повіту 
Ф. 1190. Сторожинецька повітова тюрма  
Ф. 1191. Трикласна початкова школа м. Чернівці  
Ф. 1192. Гірниче управління Буковини в громаді Качика  
Ф. 1193. Хотинська повітова землевпорядна комісія  
Ф. 1194. Польська індустріально-комерційна змішана школа в м. Чернівці  
Ф. 1195. Нотаріус Блинду Ніку, с. Селятин  
Ф. 1196. Нотаріус Ісеческул Петер, м. Чернівці  
Ф. 1197. Початкова жіноча державна школа по вул. Хереску в м. Чернівці  
Ф. 1198. Нотаріус Моргенбессер Александр, м. Чернівці  
Ф. 1199. Нотаріус Костін Александр, м. Чернівці  
Ф. 1200. Нотаріус Драгомирецький Ніколаус, м. Чернівці  
Ф. 1201. Нотаріус Зайонц Антон, м. Чернівці  
Ф. 1202. Управління копалень м. Львів  
Ф. 1203. Нотаріус Купаренко Тітус, м. Сторожинець  
Ф. 1204. Нотаріус Купаренко Тітус, с. Селятин  
Ф. 1205. Нотаріус Коморошан Євген, м. Вашківці  
Ф. 1206. Нотаріус Інгвер Адольф, м. Чернівці  
Ф. 1207. Нотаріус Інгвер Адольф, м.Садгора 
Ф. 1208. Нотаріус Зауерквель Йозеф, м. Вижниця  
Ф. 1209. Нотаріус Мортвіцер Юліус, м. Чернівці  
Ф. 1210. Нотаріус Руппрехт Адам, м. Заставна  
Ф. 1211. Нотаріус Мацілінський Карл, м. Заставна  
Ф. 1212. Нотаріус Міллер Максиміліан, м. Чернівці  
Ф. 1213. Нотаріус Німентовський Тадеуш, м. Кіцмань  
Ф. 1214. Нотаріус Попович Деметр, с. Станівці  
Ф. 1215. Нотаріус Стрийський Євген, м. Кіцмань  
Ф. 1216. Циглауер фон Блюменталь Фердинанд (1829 — 1906) – історик, професор 

Чернівецького університету 
Ф. 1217. Нотаріус Ейвелінг Теофіл, с. Нижні Станівці  
Ф. 1218. Нотаріус Сахнович Луціан, м. Сторожинець  



Ф. 1219. Нотаріус Самуїл Генріх, с. Станівці  
Ф. 1220. Нотаріус Стрийський Євген, м. Вашківці  
Ф. 1221. Нотаріус Соневицький Адріан, м. Чернівці  
Ф. 1222. Нотаріус Соневицький Адріан, м. Заставна  
Ф. 1223. Нотаріус Соневицький Адріан, с. Селятин  
Ф. 1224. Нотаріус Городинський Михайло, м. Кіцмань  
Ф. 1225. Нотаріус Піотровський Аркадій, с. Путила  
Ф. 1226. Нотаріус Попович Деметр, м. Заставна  
Ф. 1227. Нотаріус Готтліб Адольф, м. Вашківці  
Ф. 1228. Нотаріус Готтліб Адольф, с. Чудей  
Ф. 1229. Нотаріус Готтліб Адольф, с. Путила  
Ф. 1230. Нотаріус Кузнярський Станіслав, с. Станівці  
Ф. 1231. Нотаріус Мацілінський Карл, с. Станівці  
Ф. 1232. Нотаріус Берас Пауль, с. Селятин  
Ф. 1233. Нотаріус Руппрехт Адам, с. Станівці  
Ф. 1234. Нотаріус Клугер Людміл, с. Путила  
Ф. 1235. Нотаріус Соневицький Адріан, с. Станівці  
Ф. 1237. Нотаріус Калмуцький Альфред, с. Нижні Станівці  
Ф. 1238. Нотаріус Зайонц Антон, с. Станівці  
Ф. 1239. Нотаріус Стрийський Євген, с. Селятин  
Ф. 1240. Державний міністр у справах Буковини  
Ф. 1241. Бюро інформації та преси бюро президії міністра-делегата Буковини, м. Чер-

нівці 
Ф. 1242. Примарія комуни Верхні Ленківці Чернівецького повіту 
Ф. 1243. Колекція документів сім'ї Флондор 
Ф. 1244. Українське культурно-просвітницьке товариство "Народний дім" в м. 

Чернівці  
Ф. 1245. Книги актів цивільного стану (метричні книги) нинішньої Чернівецької 

області 
Ф. 1246. Примарія комуни Хлівище Чернівецького повіту 
Ф. 1247. Претури та примарії Хотинського повіту 
Ф. 1248. Префектури та примарії повітів Південної Буковини 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ф. 1. Буковинська окружна управа  
K.k. Bukowiner Kreisamt 
Справ: 14653; 1786 – 1854 рр. 

 
Опис 1 

Справ:  9735 ; 1786 – 1853 рр. 
          Укази імператорів Австрії та Австро-Угорщини. Вказівки, циркуляри та  
повідомлення Галицького   намісництва.   
           Документи про роботу органів влади на Буковині.  
           Документи про встановлення прав власності.  
           Документи про будівництво будівель.  
           Документи про організацію. та функціонування шкільної справи на Буковині.  
           Документи про призначення на посади та звільнення службовців .  

 
Опис 2 

Справ: 3270 ; 1784 – 1853 рр. 
           Вказівки, циркуляри та повідомлення Галицького губернаторства.   
           Документи про роботу органів влади на Буковині.  
           Документи про встановлення прав власності.  
           Документи про будівництво будівель.  
           Документи про функціонування установ та розвіток шкільної справи на Буковині.  
           Документи про призначення на посади та звільнення службовців . 

 
Опис 3 

Справ: 324 ; 1786 – 1853 рр. 
           Книги реєстрації вхідної документації.  
           Списки мешканців комун, що отримали закордонні паспорти . 

 
Опис 4 

Справ: 893 ; 1786 - 1853 рр. 
           Укази імператорів Австрії та Австро-Угорщини. 
           Вказівки, циркуляри та повідомлення Галицького   намісництва.   
           Документи про роботу органів влади на Буковині.  
           Документи про встановлення прав власності.  
           Документи про будівництво будівель.  
           Документи про функціонування шкільної справи на Буковині.   
           Документи про призначення на посади та звільнення службовців . 

 
Опис 5 

Справ : 539 ; 1786 - 1854 рр. 
           Укази імператорів Австрії та Австро-Угорщини.  
            Вказівки, циркуляри та повідомлення Галицького   намісництва.  
            Документи про роботу органів влади на Буковині.  
            Документи про встановлення прав власності. Документи про будівництво будівель.  
            Документи про функціонування шкільної справи на Буковині.  
            Документи про призначення на посади та звільнення службовців . 



 
 

 

Ф. 2. Виконавчий Комітет Буковинського сейму  

Der Bukowiner Landesausschuss 
Справ : 1245; 1861-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 1131; 1861-1918 рр. 
           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 діяльність крайового банку, 
прейскурант цін на продовольчі товари на ринках краю, оподаткування, листування з 
науковим товариством імені Шевченка у Львові про видання творів Юрія Федьковича. 

            Матеріали про будівництво та експлуатацію доріг, відкриття митниць 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, 

 
Опис 2 
Справ : 14; 1861-1903 рр. 
Протоколи засідань виконавчого комітету сейму. (1898-1903). Книги реєстрації вхідної 
документації 
 
Опис 3 
Справ : 100; 1861-1918 рр. 
           Документи про встановлення дворянства.  
           Документи про розгляд заяв та скарг. Документи про встановлення права власності.  
           Документи про будівництво приміщень.  
           Справи про фінансові стан, виділення позик, затвердження бюджету громадам 
 
 
Ф. 3.  Буковинська крайова управа  
K.k. Bukowiner Landes-Regierung 
Справ : 53538; 1854-1918 рр. 



 
Опис 1 
Справ : 13348; 1854-1918 рр. 
            Накази та вказівки Міністерства внутрішніх справ, Галицького Намісництва та 
вищого поліцейського управління.  
            Директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ і листування про порядок 
виплати компенсацій землевласникам та Православному релігійному фонду Буковини у 
зв’язку із скасуванням феодальних повинностей.  
              Документи проведення політичних та адміністративних реформ в Австрії та на 
Буковині , про проведення виборів до Державної Палати Австрії), Буковинського сейму, 
міських та громадських управ, скарги виборців на зловживання і незаконне проведення 
виборів, про заснування, вибори та діяльність Палати торгівлі та ремесел Буковини  та 
Палати міри та ваги Буковини, про діяльність та ліквідацію Буковинського фонду 
державної спиртової монополії .  
             Будівельний статут Буковини, матеріали про створення та діяльність повітових 
шляхових комітетів), заснування комітету із вивчення можливостей експлуатації річок 
Буковини .  
             Креслення, акти,  доповідні записки та листування з питань будівництва і ремонту 
мостів ,гідротехнічних споруд , шосейних шляхів , а також будівництво різних споруд та 
благоустрій м. Чернівці.  
              Матеріали про організацію лісоохорони та встановлення лісних округ на 
Буковині.  
              Документи про відкриття Чернівецького університету (1875), святкування його 
ювілеїв , статути факультетів та їх відділень , листування про їх заснування, списки 
студентів першого набору постанови та листування про призначення професорсько-
викладацького складу та службовців , екзаменаційних комісій , укомплектування 
бібліотечного фонду , будівництво, ремонт та устаткування будівель університету ).  
              Положення, статути, звіти та протоколи про відкриття і діяльність учбових 
закладів , укомплектування їх штатів, видання та затвердження програм і підручників , 
будівництво шкіл, в т.ч. доповідна записка Юрія Федьковича, про реформу української 
школи .  
              Звіти та листування про стан шкільництва та освіти на Буковині , донесення про 
наслідки обстеження шкіл в окремих повітах, статистичні таблиці про кількість 
початкових шкіл. 
             Донесення про страйки на Буковині , становище робітників, стан посівів і 
врожайності, заохочення до вирощування окремих сільськогосподарських культур , 
відомості про епізоотію  та діяльність карантинних таборів.  
             Пенсійні справи. 
 
Опис 2 
Справ : 33192; 1854-1918 рр. 
            Накази та вказівки Міністерства внутрішніх справ, Галицького Намісництва та 
вищого поліцейського управління.  
             Директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ і листування про порядок 
виплати компенсацій землевласникам та Православному релігійному фонду Буковини у 
зв’язку із скасуванням феодальних повинностей.  
             Документи проведення політичних та адміністративних реформ в Австрії та на 
Буковині , про проведення виборів до Державної Палати Австрії), Буковинського сейму, 
міських та громадських управ, скарги виборців на зловживання і незаконне проведення 
виборів. 



             Положення, статути, звіти та протоколи про відкриття і діяльність учбових 
закладів , укомплектування їх штатів, видання та затвердження програм і підручників , 
будівництво шкіл. 
              Звіти та листування про стан шкільництва та освіти на Буковині , донесення про 
наслідки обстеження шкіл в окремих повітах, статистичні таблиці про кількість 
початкових шкіл. 
             Донесення про страйки на Буковині , становище робітників, стан посівів і 
врожайності, заохочення до вирощування окремих сільськогосподарських культур , 
відомості про епізоотію  та діяльність карантинних таборів.. 
 
Опис 3 
Справ : 44; 1853-1918 рр. 
            Книги реєстрації вхідної документації. 
 
Опис 4 
Справ : 6157; 1854-1918 рр. 
           Накази та вказівки Міністерства внутрішніх справ, Галицького Намісництва та 
вищого поліцейського управління.  
              Директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ і листування про порядок 
виплати компенсацій землевласникам та Православному релігійному фонду Буковини у 
зв’язку із скасуванням феодальних повинностей.  
               Документи проведення політичних та адміністративних реформ в Австрії та на 
Буковині , про проведення виборів до Державної Палати Австрії), Буковинського сейму, 
міських та громадських управ, скарги виборців на зловживання і незаконне проведення 
виборів. 
              Положення, статути, звіти та протоколи про відкриття і діяльність учбових 
закладів , укомплектування їх штатів, видання та затвердження програм і підручників , 
будівництво шкіл. 
               Звіти та листування про стан шкільництва та освіти на Буковині , донесення про 
наслідки обстеження шкіл в окремих повітах, статистичні таблиці про кількість 
початкових шкіл. 
               Донесення про страйки на Буковині , становище робітників, стан посівів і 
врожайності, заохочення до вирощування окремих сільськогосподарських культур , 
відомості про епізоотію  та діяльність карантинних таборів.  
 
Опис 5 
Справ : 405; 1853-1918 рр. 
           Книги реєстрації вхідної документації. Головна книга. Касовий журнал. 
 
Опис 6 
Справ : 250; 1853-1918 рр. 
           Статути громадських організацій краю.  
           Прохання мешканців краю службовців та інших осіб про надання грошової допомог 
и.  
           Документи про призначення службовців.  
           Документи про заміщення вільних посад.  
           Протоколи здачі кваліфікаційних екзаменів.  
           Послужні списки службовців повітів Буковини.  
           Документи про будівництво державних доріг.   
           Прохання громадян про надання дозволів на будівництво.  
           Справи про розгляд скарг громадян  та земельні конфлікти. 
 



Опис 7 
Справ : 33; 1878-1905 рр. 
           Плани, креслення, мапи будівель, земельних ділянок та  ін. 
 
Опис 8 
Справ : 309; 1853-1918 рр. 
          Накази та вказівки Міністерства внутрішніх справ, Галицького Намісництва та 
вищого поліцейського управління. Директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ і 
листування про порядок виплати компенсацій землевласникам та Православному 
релігійному фонду Буковини у зв’язку із скасуванням феодальних повинностей.  
          Документи проведення політичних та адміністративних реформ в Австрії та на 
Буковині , про проведення виборів до Державної Палати Австрії), Буковинського сейму, 
міських та громадських управ, скарги виборців на зловживання і незаконне проведення 
виборів. 
          Положення, статути, звіти та протоколи про відкриття і діяльність учбових закладів , 
укомплектування їх штатів, видання та затвердження програм і підручників , будівництво 
шкіл. 
          Звіти та листування про стан шкільництва та освіти на Буковині , донесення про 
наслідки обстеження шкіл в окремих повітах, статистичні таблиці про кількість 
початкових шкіл. 
           Донесення про страйки на Буковині , становище робітників, стан посівів і 
врожайності, заохочення до вирощування окремих сільськогосподарських культур , 
відомості про епізоотію  та діяльність карантинних таборів.  
 
 

Ф. 4. Чернівецька повітова управа  

K.k Bezirkshauptmannschaft Czernowitz 
Справ : 2568; 1784-1786,1889-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 2491; 1784-1786,1871-1918 рр. 
           Документи виборів общинних управ,  засідателів Чернівецького промислового суду 
(1907), протоколи засідань правлінь, про визнання австрійського підданства, видачу 
дозволів на проживання, реєстрацію актів громадянського стану.  
           Листування про рекрутський набір і відбування військової та трудової повинностей, 
проведення загальної мобілізації (1914), розповсюдження 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. 
          Плани населених пунктів. Карти Галіції та Буковини. 
 
Опис 2 
Справ : 77; 1869-1918 рр. 
         Списки військовозобов’язаних мешканців повіту. 
         Статистичні відомості про кількість населення та  тварин.  
         Листування  з установами та організаціями з питань забезпечення діяльності повіту. 
 
 



Ф.5. Аптечно-реквізиційна комісія військово—санітарного управління при 
обласному комісарі Галичини та Буковини. 
Справ : 16; 1916 -1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 16; 1916 -1918 рр. 
Справи про реквізицію хірургічного інструментарію, стоматологічного устаткування, 
медикаментів; листування з начальником військово—санітарного управління, 
поліцмейстером м. Чернівці про надання списків лікарів і власників аптек, які виїхали до 
Австрії для реквізиції інструментарію, медикаментів і устаткування, організацію 
збереження реквізованого майна. 
 
 

Ф. 6. Бюро президії Міністра‐делегата Буковини  , м. Чернівці  

Biroul prezidenţial al ministrului-delegat al Bucovinei, Cernăuţi 
Справ : 494; 1918-1920 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 494; 1918 -1920 рр. 
          Декрети-закони про тимчасову організацію вищої влади на Буковині та  включення 
її у політично-адміністративну систему Румунії.  

          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 . 

          Циркуляри бюро президії міністра-делегата Буковини про сферу діяльності 
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 нагляду за іноземцями, 
політичними партіями та організаціями.  

         Матеріали про розслідування справ учасників повстання 113-го піхотного полку у м. 
Чернівці .                 

          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 національних меншин, працевлаштування 
державних службовців та військовополонених австрійської армії,   видачі дозволів на 
діяльність торгового представництва Української республіки, купівлю та експорт товарів.   

          Особові справи службовців державних установ Буковини 
 
 
Ф.7. Заставнівська повітова управа  
K.k Bezirkshauptmannschaft Zastawna 
Справ : 727; 1918-1920 рр. 
 



Опис 1 
Справ : 714; 1882 -1918 рр. 
           Документи виборів общинних управ,  протоколи засідань правлінь, про визнання 
австрійського підданства, видачу дозволів на проживання, реєстрацію актів 
громадянського стану.  
          Листування про рекрутський набір і відбування військової та трудової повинностей, 
проведення              загальної мобілізації (1914), розповсюдження 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. 
 
Опис 2 
Справ : 13; 1917 -1918 рр. 
          Списки військовозобов’язаних мешканців повіту.  
          Листування  з установами та організаціями з питань забезпечення діяльності повіту. 
 
 

Ф.8.	Кіцманська	повітова	управа		

K.k Bezirkshauptmannschaft Kotzman 
Справ : 727; 1918-1920 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 820; 1782,1875 -1918 рр. 
           Документи виборів общинних управ,   протоколи засідань правлінь, про визнання 
австрійського підданства, видачу дозволів на проживання, реєстрацію актів 
громадянського стану.  
           Листування про рекрутський набір і відбування військової та трудової повинностей, 
проведення загальної мобілізації , розповсюдження 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.  
           Документи про нарахування та виплату допомоги громадянам. Плани населених 
пунктів повіту. 
 
 
Опис 2 
Справ : 88; 1882 -1918 рр. 
           Списки військовозобов’язаних мешканців повіту.  
           Статистичні відомості про кількість населення та  тварин.  
           Листування  з установами та організаціями з питань забезпечення діяльності повіту.  
           Справи про виплату допомоги мешканцям повіту. 
 
 
Ф.9. Центральне бюро Буковини  з питань виборів  до  Румунського Парламенту м. 
Чернівці 
Biuroul electoral central Cernăuţi 
Справ : 275; 1918-1920 рр. 
 



Опис 1 
Справ : 176; 1919-1933 рр. 
           Рішення Міністерства Внутрішніх справ про створення виборчих округів (1920).  
Циркуляри про порядок висунення  кандидатів у депутати і сенатори 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). Звіти про 
витрату коштів. Списки виборців. 
 

Опис 2 
Справ : 99; 1919-1938  рр. 
           Справи про проведення виборів до Румунського парламенту, Сенату, Палати 
депутатів. Списки виборців. 
 
 
Ф.10. Дирекція поліції Крайового управління Буковини м. Чернівці   

K.k. Polizei Direktion in Czernowitz 

Справ : 1966; 1853-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 1966; 1853-1918 рр. 
           Накази, циркуляри, директиви Вищої поліцейської управи м. Відня, Міністерства 
поліції і бюро президії Буковинської Крайової управи, Міністерства 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 кадровий склад (1854-
1855,1907).  
           Листування з крайовим судом Буковини про кримінальні справи. 
            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 Буковині (1909).  
            Особові картки засуджених (1906-1914). 
 
 
Ф. 12. Секретаріат Міністерства внутрішніх справ Буковини м. Чернівці 
Secretariatul de Interne al Bucovinei, Cernăuţi 
Справ : 11471; 1918-1923 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 19867; 1918 –1923 рр. 
Закони та проекти законів про проведення аграрної реформи. 
Накази, декрети-закони та постанови Міністерства внутрішніх справ. Циркуляри  
Генеральної дирекції поліції та сигуранци про розшук та арешт злочинців.  
Вказівки Ради Міністрів Румунії з оцінки майна австрійських державних установ на 
Буковині.  
Протоколи засідань комісії з проведення адміністративної реформи на Буковині. 
апорти префектів Буковини та дирекції поліції м. Чернівців про політичний настрій   
населення та стан злочинності в повітах, звіти про діяльність префектур.  
Демографічні відомості по повітах з вказівкою назв міст та сіл Буковини.   



Справи про визнання румунського громадянства, реєстрацію товариств та актів 
громадянського стану жителів Буковини. 
      Листування з Міністерством внутрішніх справ, комісією з ліквідації австрійських 
установ на Буковині, дирекцією поліції, командуванням 8-ї піхотної 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. 
 
Опис 2 
Справ : 1135; 1918 –1923 рр. 
Справи про затвердження статутів та ліквідацію громадських, спортивних та благодійних 
товариств. Рапорти та листування з питань громадського життя на Буковині.  
Особові справи та списки працівників поліції.  
Відомості нарахування зарплати працівникам поліції. 
 
Опис 3 
Справ : 444; 1918 –1923 рр. 
Статути товариств. Протоколи зборів товариств.  
Справи з нагляду за діяльністю громадських, спортивних та благодійних товариств.  
Справи з видачі дозволів та розірвання шлюбів.  
Справи з зміни прізвищ.  
Демографічні відомості про склад населення.  
Відомості нарахування зарплати. 
 
Опис 4 
Справ : 25; 1919 –1923 рр. 
           Справи з нагляду за діяльністю та затвердженню статутів громадських, спортивних 
та благодійних товариств. Відомості нарахування зарплати. 
 
 

Ф.13. Другий Міністерський Директорат Буковини м. Чернівці  

Directoratul ministerial II pentru Bucovina, Cernăuţi 
Справ : 1123; 1923-1931 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 682; 1930-1931 рр. 
           Постанови Директорату про зміну адміністративно-територіального поділу 
Буковини.  
           Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про порядок  проведення перепису 
населення (1930), застосовування на Буковині закону Румунії „Про реєстрацію актів 
громадянського стану”, функції та компетенцію Чернівецького міністерського 
директорату.   
           Директивні вказівки Директорату головам повітових представництв про порядок 
створення прімарій міських комун.  
           Рапорти окружного інспекторату поліції про діяльність політичних організацій, 
склад обраних рад комун.  
           Рішення адміністративного суду м. Чернівці за протестами виборців проти 
порушень виборчого законодавства під час виборів до рад комун .  
            Звіти про діяльність префектури повітів Буковини.  
            Листування з Міністерством внутрішніх справ, регіональним інспекторатом 



поліції, дирекцією поліції, сигуранцою, адміністрацією Чернівецького повіту, дирекцією 
шосейних доріг і мостів про будівництво залізничної колії Вижниця-Кути, 
водолікувальної установи, електростанції, шосейних доріг, видачу закордонних паспортів, 
відмову  від румунського громадянства, порядок використання пасовиськ у комунах.  
 
Опис 2 
Справ : 400; 1930-1931 рр. 
           Циркуляри Міністерства внутрішніх справ.  
            Рапорти окружного інспекторату поліції про діяльність політичних організацій, 
склад обраних рад комун.  
            Рішення адміністративного суду м. Чернівці за протестами виборців проти 
порушень виборчого законодавства під час виборів до рад комун .  
            Звіти про діяльність префектури повітів Буковини.  
Листування з Міністерством внутрішніх справ, регіональним інспекторатом поліції, 
дирекцією поліції, сигуранцою, адміністрацією Чернівецького повіту.  
            Документи про відмову мешканців Буковини від румунського громадянства. 
Відомості нарахування зарплати. 
 
Опис 3 
Справ : 41; 1923-1931 рр. 
            Протоколи засідань повітових та повітових представництв рад.  
            Документи про будівництво доріг на Буковині.  
            Формулярні списки службовців. Заяви мешканців Буковини про зарахування їх на 
державну службу.  
           Адміністративна карта Румунії. 

 
 
Ф.14. Генеральний окружний адміністративний інспекторат Буковини  
Inspectoratul General  administrativ regional, Cernăuţi 
Справ : 710; 1930-1934 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 306; 1930-1934 рр. 
           Постанови Міністерства внутрішніх справ, генерального адміністративного 
інспекторату, примарії м. Чернівці, префектури Радауцького повіту про порядок перевірки 
фінансових звітів префектур, затвердження бюджетів примарій, адміністративний поділ 
Радауцького повіту, максимальні ціни на продукти харчування, боротьбу із 
захворюванням жителів на сказ .  

           Директивні вказівки міністерств: внутрішніх справ, громадських робіт,  фінансів, 
землеробства про адміністративний поділ комун,  компетенцію адміністративних 
інспекторатів, облік, прописку та порядок видачі населенню краю паспортів,  сплату 
сільгоспподатків, організацію комунальної охорони, порядок користування  
автотранспортом,  встановлення максимальних цін на борошно і хлібопродукти,  
створення релігійних громад і проведення богослужінь, збір зерна у населення для потреб 
держави, порядок репатріації румунів із Радянського Союзу, проведення аукціонів, 
обстеження курортів, заходи боротьби з епізоотіями. 

            Протоколи перевірок діяльності комунальних рад,  примарій, засідань комунальних 
рад комун та  примарій міст Буковини.  

             Звіти про економічний, фінансовий стан комун Буковини .  



             Доповідні записки Міністерству внутрішніх справ за підсумками  перевірок 
діяльності примарій міст Буковини.  

 
Опис 2 
Справ : 404; 1931-1934 рр. 
           Постанови Міністерства внутрішніх справ, генерального адміністративного 
інспекторату, примарії м. Чернівці   

Протоколи засідань комунальних рад.  

Протоколи та акти перевірок роботи комунальних рад.  

Інформаційні бюлетені інспекторату поліції м. Чернівців про суспільно-політичне 
становище в повітах Буковини.  

Відомості префектур за підсумками виборів у парламент.  

Рапорти префектів про адміністративний і економічний стан волостей.  

Списки комун Чернівецького і Сторожинецького повітів , благодійних товариств і фондів.  

           Листування з міністерствами: внутрішніх справ, праці, землеробства, префектурами 
повітів, примаріями комуни про проведення виборів до комунальних рад і парламенту, 
встановлення румунського громадянства.  

            Документи про призначення службовців.  

            Відомості нарахування зарплати. 

 

 
Ф.15. Префектура Чернівецького повіту 
          Prefectura judeţului Cernăuţi 
Справ : 31278; 1919-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 28684; 1919-1940 рр. 
           Адміністративний відділ. Фінансовий відділ. Бюро мобілізації та організації 
противо повітряної оборони. Санітарний відділ. Канцелярія. Ветеринарно-зоотехнічний 
відділ. 
 
Опис 2 
Справ : 1895; 1918-1940 рр. 
            Вказівки та циркуляри міністерств: внутрішніх справ, охорони здоров’я, ІІ 
міністерського директорату з питань компетенції префектур.  
           Протоколи засідань комісій префектури і комунальних рад примарій повіту .  
            Листування з Міністерством внутрішніх справ і квестурою поліції м. Чернівців про 
реєстрацію товариств та профспілок . 
            Огляди  діяльності адміністративних і політичних органів повіту.  
             Інформаційні бюлетені квестури поліції м. Чернівців про стан злочинності у повіті 
.  
             Справи про визнання   румунського громадянства, видачу закордонних паспортів і 
дозволів на будівництво та відкриття промислових підприємств, реєстрацію товариств та 
актів громадянського стану жителів повіту.   
              Відомості видачі заробітної плати службовцям префектури. 



 
 
Опис 3 
Справ : 118; 1918-1939 рр. 
           Справи про визнання    румунського громадянства, видачу закордонних паспортів і 
дозволів на будівництво та відкриття промислових підприємств.  
           Списки членів громадських організацій. 
 
Опис 4 
Справ : 120; 1918-1940 рр. 
Протоколи засідань комісій при префектурі. 
Справи про визнання румунського громадянства.  
Відомості на виплату зарплати. 
 
Опис 5 
Справ : 60; 1918-1940 рр. 
Карти повіту, креслення шкіл та промислових підприємств та населених пунктів повіту. 
Рапорт примарії комуни Кучур-Маре про заворушення серед населення. 
 
Опис 6 
Справ : 269; 1941-1944 рр. 
Розпорядження префектури про проведення обшуків у квартирах громадян.  
Повідомлення поліції про проведення обшуків.  
Справи про організацію рад співробітництва при примаріях.  
Огляди про діяльність адміністративних та поліцейських органів повіту. 
Історико−географічні нариси повіту.  
Справи про реквізицію майна громадян.  
Скарги громадян.  
Фінансові звіти та бюджети. 
 
Опис 7 
Справ : 117; 1941-1944 рр. 
 Звіти перфекта про діяльність влади на території повіту. Статистичні звіти. Списки 
службовців. 
 
Опис 8 
Справ : 41; 1941-1944 рр. 
 Звіти перфекта про діяльність влади на території повіту. 
  Статистичні звіти.  
   Списки службовців. 
 
 

Ф.16 Префектура Кіцманського повіту 

Prefectura judeţului Chiţmani 
Справ : 665; 1918-1926 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 402; 1919-1926 рр. 
Вказівки та циркуляри префектури. 



Відомості про проведення виборів до румунського парламенту та комунальних рад. 

Справи про визначення румунського громадянства, видачу закордонних паспортів, 
дозволів на будівництво та відкриття промислових підприємств, реєстрацію актів 
громадянського стану жителів повіту, ліквідацію українських товариств.  

Бюджети та фінансові звіти примарій комун повіту.  

Списки українських шкіл, службовців адміністративних установ, товариств у комунах, 
власників промислових підприємств та громадян іноземних держав. 
 
Опис 2 
Справ : 235; 1918-1923 рр. 
 Вказівки та циркуляри префектури .  
 Справи про визначення румунського громадянства, видачу закордонних паспортів, 
дозволів на будівництво та відкриття промислових підприємств, реєстрацію актів 
громадянського стану жителів повіту, ліквідацію українських товариств.  
Акти та відомості про матеріальні збитки нанесені майну жителів повіту під час І-ої 
Світової війни. Справи про проведення ремонту будівель.  
Справа про проведення виборів, списки мешканців. 
Справи про визнання прав власності .  
Справи про надання права оренди на майно.  
Списки робітників та службовців комуни.  
Опис 3 
Справ : 28; 1919-1926 рр. 
 Протоколи засідань комунальних рад примарій.  

 Рішення Чернівецького трибуналу.  
 Справи про визначення румунського громадянства, видачу закордонних паспортів, 
дозволів на будівництво та відкриття промислових підприємств, реєстрацію актів 
громадянського стану жителів повіту, ліквідацію українських товариств. 
 
 

Ф. 17. Префектура  Вижницького  повіту 
Prefectura judeţului Vijniţa 
Справ : 10; 1913-1926 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 10; 1913-1926 рр. 
           Листування з примаріями повіту про діяльність українських націоналістичних 
товариств у комунах, осіб, які ухилялись від військової служби в румунській армії, поз-
бавлення деяких жителів комун румунського громадянства, розгляд службових порушень 
примарів комун (1918−1925). 
           Повідомлення церковних парафій про наявність солдатських могил (1919).  

           Списки товариств   у  містах і селах повіту (1918−1922), інвалідів і вдовиць1-ої 
Світової війни (1919). 

 
 
Ф. 18. Префектура  Заставнівського  повіту , м. Заставна 
Prefectura judeţului Zastavna 

Справ : 2085; 1918-1926 рр. 



 
Опис 1 
Справ : 1906; 1913-1926 рр. 
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 організаціями повіту, 
проведення виборів до комунальних рад, заборону продажу земельних ділянок іноземним 
громадянам, боротьбу із спекуляцією валютою, порядок видачі закордонних паспортів, 
стягнення прямих податків .  
           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 .  
           Циркуляри Військового командування,   Генерального штабу армії про введення 
стану облоги на території повіту,  порядок реквізиції транспортних засобів для армії .  
            Статистичні відомості про національний склад населення повіту , міграцію 
населення на території повіту , кількість шосейних доріг у повіті. 
            Листування з секретаріатом землеробства, примаріями, жандармськими постами 
про встановлення нагляду за іноземними підданими, розшук допризовників, які ухилялись 
від призову в армію ,  відкриття тваринних ринків у комунах .  
            Справи про надання румунського громадянства, видачу закордонних паспортів, 
видачу дозволів на відкриття майстерень, малих підприємств, експлуатацію піщаних 
кар'єрів, бакалійних магазинів.  
 
Опис 2 
Справ : 167; 1918-1925 рр. 
Директивні вказівки міністерств внутрішніх справ та  фінансів.  

Накази Міністерства внутрішніх справ . 

Розпорядження Секретаріату внутрішніх справ. 

Циркуляри Військового командування,   Генерального штабу армії. 

Листування з секретаріатом землеробства, примаріями, жандармськими постами . 

           Справи про надання румунського громадянства, надання матеріальної допомоги, 
видачу закордонних паспортів, видачу дозволів на відкриття майстерень, малих 
підприємств експлуатацію піщаних кар'єрів, бакалійних магазинів.  

            Справи про накладання штрафів. 

 
Опис 3 
Справ : 12; 1920-1925 рр. 
Статистичні звіти. Справа про будівництво цукрового заводу “Хрещатик”.  
Бюджети примарій. Фінансові звіти.  
Списки товариств. Списки громадян. 
 
 
Ф.19. Префектура  Хотинського  повіту , м. Хотин 
Prefectura judeţului Hotin 
Справ : 2667; 1918-1940,1941-1944 рр. 



 
Опис 1 
Справ : 583; 1919-1940 рр. 
           Директивні вказівки та циркуляри Міністерства внутрішніх справ . 

           Інструкції Ради Міністрів, Міністерства внутрішніх справ .  
           Постанови, накази, рішення міністерств: національної економіки,  внутрішніх 
справ, Губернаторства Буковини, префектури Хотинського повіту про адміністративний 
поділ Хотинського повіту (1937), діяльність префектури повіту  
           Звіти та  статистичні відомості  про чисельність і національний склад населення, 
кількість промислових і торгових підприємств,  засіяних орних земель, релігійних сект,  
стан сільського господарства . 
          Фінансові звіти прімарій (1924−1939). Справи про затвердження бюджетів примарій.  
           Відомості нарахування зарплати. 
 
Опис 2 
Справ : 545; 1919-1940 рр. 
Рішення примарій комун повіту.  
Справи з нагляду за діяльністю громадських організацій.  
Фінансові звіти прімарій (1924−1939). Справи про затвердження бюджетів примарій.  
Відомості нарахування зарплати. 
Справи про видачу закордонних паспортів. 
 
Опис 3 
Справ : 15; 1926-1939 рр. 
            Справи про затвердження бюджетів примарій 
 
Опис 4 
Справ : 583; 1920-1940.1941-1942 рр. 
Справи про затвердження бюджетів та фінансових звітів примарій.   
Акти перевірок діяльності примарій.  
Відомості нарахування зарплати. Особові справи  працівників. 
Креслення проектів будівництва приміщення гімназії.  
Карти повіту. Плани населених пунктів. Плани спиртозаводу. 
 
Опис 5 
Справ : 1419; 1941-1944 рр. 
           Директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ  про використання коштів , 
порядок забезпечення населення борошном, олією, цукром (1942−1943).  

           Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про  формування загонів 
протиповітряної оборони в повіті (1941−1942).   

           Інструкції Ради Міністрів, Міністерства внутрішніх справ, посилення 
протиповітряної оборони, надання матеріальної допомоги інвалідам, вдовицям і сиротам 
(1943−1944). 

           Постанови, накази, рішення міністерств: національної економіки,  внутрішніх 
справ, Губернаторства Буковини, префектури Хотинського повіту про діяльність 
префектури повіту на 1941−1942рр., вербування до німецької армії румунських громадян 
німецького походження (1942), конфіскацію надлишків зерна у населення, встановлення 
цін на промислові та продовольчі товари норм 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). 
           Листування з міністерствами: внутрішніх справ, освіти та 
віросповідань, Губернаторством Буковини, органами поліції, 
інспекторатом адміністративних справ і претурами про зміну 
адміністративного поділу повіту (1943), видачу закордонних паспортів, 
визнання румунського громадянства, виділення коштів на будівництво і 
ремонт шкіл, стан і діяльність ремісничих шкіл, мобілізацію євреїв на 
примусові роботи, формування загонів протиповітряної оборони, 
реквізицію у населення транспортних засобів для потреб  румунської 
армії, порядок перевезення і продажу зерна.            
           Особові справи працівників 
 
Опис 6 
Справ : 61; 1942-1944 рр. 
Накази Губернаторства провінції Буковина.  
Звіти та бюджети примарій комун.  
Особові справи. Списки примарів. 
Журнали реєстрації громадян 
 
Опис 7 
Справ : 10; 1942-1943 рр. 
           Особові справи працівників. 
           Звіти про  наявність  та врожайність зернових культур. 
 
 
Ф.20. Префектура  Сторожинецького  повіту, м. Сторожинець 
Prefectura judeţului Storojineţ 
Справ : 422; 1918-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 110; 1919-1940,1941-1944  рр. 
           Постанови Губернаторства Буковини, директорату праці та соціального 
забезпечення, префектур про  ремонт мостів, створення повітового відділу постачання, 
встановлення контролю за цінами на продукти харчування,  регламентні роботи магазинів.  
          Директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ та префектур повітів про 
порядок продовження строку дії військових квитків, звільнення від мобілізації в армію 
державних службовців,  інвалідів І-ої Світової війни, вдовиць і сиріт від податків.  
         Циркуляри префектури повіту . 
          Інструкції Міністерства внутрішніх справ, префектури Сторожинецького повіту, 
Генерального штабу армії,   примусових робіт з благоустрою комун ), проведення 
мобілізації в повіті, перевірку етнічного походжання допризовників, реквізицію 
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 , фінансові звіти про використання 
коштів на потреби підрозділів префектури, ремонтні роботи, придбання продуктів 
харчування для населення, палива для шкіл та інтернатів . 
 
Опис 2 
Справ : 68; 1918-1941  рр. 
           Звіти про діяльність префектури і претур повіту (1921−1939), бюджети примарій. 
фінансові звіти про використання коштів на потреби підрозділів префектури, ремонтні 
роботи.  
           Справи про реєстрацію громадських товариств.  
           Списки мешканців повіту що отримали закордоні паспорти.   
           Списки службовців префектури. Відомості нарахування зарплати. Виправданні 
документи про витрати коштів. Особові справи працівників префектур. 
 
Опис 3 
Справ : 24; 1918-1940  рр. 
Протоколи засідань комісій повіту.  
Справа про проведення виборів. 
 Карти та плани будівель повіту.  
Демографічні відомості по комунам повіту. 
 
Опис 4 
Справ : 149; 1941 -1944 рр. 
           Накази Міністерства оборони, Губернаторства Буковини, військового коменданта  та префектури повіту про створення 
військових зон та укріплення державних кордонів Румунії,  смертну кару за вороже відношення до румунської держави, розкрадання 
майна з покинутих будинків,   мобілізацію населення  на примусові роботи (1941−1945).  

           Справа про створення рад співпраці при примаріях.  

            Листування з Губернаторством Буковини, Директоратом національної економіки, примаріями про забезпечення армії та 
населення зерном, створення протиповітряної оборони, надання матеріальної допомоги інвалідам II-ї Світової війни, сім'ям загиблих на 
війні, сиротам (1941−1943). 

 
Опис 5 
Справ : 58; 1941 -1944 рр. 
           Циркуляри префектури.  
           Журнали реєстрації членів родин, що отримують грошову допомогу від 
префектури; мешканців ,що перебувають на обліку; рухомого майна префектури 
 
Опис 6 
Справ : 13; 1941 -1944 рр. 
Акти обстежень діяльності примарій.  
Плани та описи інвентаризації майна комун.  
Особові аркуші службовців. Списки службовців претури. Штатні розписи. 
 
 
Ф.21. Романківецьке однокласне народне училище Хотинського повіту 
Справ : 1; 1902-1909 рр.  
 
Опис 1 
Справ : 1; 1902-1909  рр. 
           Відомості про виплату зарплати вчителям (1902, 1907, 1909).    
 



 
Ф.22.Зарожанське двокласне народне училище  Хотинського повіту 
Справ : 1; 1907-1909 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 1; 1907-1909  рр. 
          Відомості на виплату зарплати вчителям (1907, 1909).   
 
 
Ф.23. Комісія з питань  ліквідації австрійських установ на Буковині 
Comisiunea de lichidare a administraţiei din Bucovina 
Справ :25; 1919-1923 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 25; 1919-1923  рр. 
           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 народження.  

           Справи про розпуск комунальних рад, призначення пенсій, видачу дозволу на 
відкриття кінотеатру. 
 
 
Ф.24. Комісія з питань уніфікації австрійських адміністративних 
установ на Буковині, м. Чернівці 

Comisiunea de unificare a instituţiilor administrative din Bucovina, Cernăuţi 

Справ :178; 1920-1923 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 178; 1920-1923  рр. 
           Рішення Ради Міністрів і Міністерства внутрішніх справ про компетенцію голови 
комісії з питань уніфікації та  внесення змін і доповнень в положення про діяльність 
комісії.  
          Вказівка Ради Міністрів про повноваження генеральних секретарів на Буковині.  
          Протоколи засідань. Рапорти секретарів  про проведену роботу з уніфікації 
адміністративних органів. Прохання приватних  осіб і державних службовців про видачу 
дозволів  на відкриття торгових підприємств, право займатись лікарською практикою, 
надання матеріальної допомоги, призначення пенсій.  
         Особові справи службовців державних установ.   
         Відомості про видачу заробітної плати  службовцям комісії, секретаріатів і 
директоратів Буковини.  
         Листування з міністерствами закордонних та внутрішніх справ, фінансів, торгівлі і 
промисловості, секретаріатами і директоратами Буковини, дирекцією православного  
релігійного фонду Буковини, примарією м. Чернівці, особливим відділом сигуранци про 
відкриття австрійського консульства 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 



 
 
Ф.25. Адміністративний суд Буковини Міністерства внутрішніх справ 
Judecătoria administrativă a Bucovinei 
Справ : 5104; 1924-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 942; 1930-1939,1941  рр. 
Протоколи засідань повітових тимчасових комісій при префектурах Буковини.  
Листування з претурами волостей з проведення робіт по інвентаризації майна комун.  
Протоколи про накладення адміністративних покарань на службовців суду.  
Справи про розгляд апеляцій та протестів колишніх службовців примарій та претур.  
Справи про розгляд протестів мешканців комун  на рішення примарій.  
Справи про надання та визнання румунського громадянства,  оренду земельних ділянок .  
Протести проти рішень виборчих комісій за підсумками  виборів в комунальні та повітові 
ради (1930−1938). 
           Відомості нарахування зарплати. 
Опис 2 
Справ : 3197; 1924-1940 рр. 
Справи про затвердження фінансових звітів примарій комун. 
Справи про затвердження програм з будівництва у комунах.  
Справи з розгляду заяв претур , комун, примарій та громадян та офіційних осіб на рішення 
установ. 
 
Опис 3 
Справ : 152; 1930-1939 рр. 
Протоколи засідань повітових рад.  
Справи про проведення виборів до комунальних рад префектур.  
Бюджети примарій. Справи про затвердження фінансових звітів примарій.   
Справи про перевірку описів майна комун. 
Справи з розгляду заяв претур , комун, примарій та громадян та офіційних осіб на рішення 
офіційних установ. 
 Списки працівників суду.  
 
Опис 4 
Справ : 61; 1930-1939 рр. 
Рішення з розгляду скарг мешканців. 
Відомості нарахування зарплати. Відомості з інвентаризації майна.  
Журнал реєстрації приходу  службовців суду. 
 
Опис 5 
Справ : 638; 1940-1941,1941-1944 рр. 
Справи про надання та визнання румунського громадянства.  
Справи про встановлення установам додаткових кредитів  фінансування діяльності. 
 
Опис 6 
Справ : 14; 1940-1941,1941-1944 рр. 
Справи про надання та визнання румунського громадянства.  
Справи про розгляд скарг громадян на рішення офіційних установ.  
Справи про відміну рішень примарій. 



 
Опис 7 
Справ : 100; 1940-1941,1941-1944 рр. 
Рішення Директорату румунізації, колонізації та інвентаризації. рішення суду.  
Список службовців суду.  
Справи про розгляд скарг громадян на рішення офіційних установ.  
Справи про відміну рішень примарій.  
Справа про організацію евакуації майна суду та службовців до Румунії.  
Угоди про оренду приміщень 
 
 
Ф.26.Королівський намісник округу Сучава у м. Чернівці 
Rezidentul regal al Ţinutului Suceava, Cernăuţi 
Справ : 2444; 1938-1940 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 1531; 1938-1940  рр. 
           Закон „Про поширення на Буковині законодавства Старого Королівства (Румунії) та 
установлення адміністрації королівського намісника” (1938).  

           Доповіді королівського намісника, адміністративних інспекторатів повітових 
префектур і преторів про діяльність у галузі  сільського господарства, 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 перевірки 
діяльності претур і префектур повітів.  

          Справи про визначення  румунського громадянства, видачу дозволів на носіння 
зброї, експлуатацію лісних 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, лікарень, шкіл, пожежних команд.          
 

Опис 2 
Справ : 879; 1938-1940  рр. 
           Доповіді королівського намісника, адміністративних інспекторатів повітових 
префектур і преторів про діяльність у галузі  сільського господарства, 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 перевірки 
діяльності претур і префектур повітів. Справи про визначення  румунського громадянства, 
видачу дозволів на носіння зброї, експлуатацію лісних 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 
 
Опис 3 
Справ : 34;1938-1940 рр. 
 
Справи про затвердження бюджетів.  
Фінансові звіти. Відомості нарахування зарплати.  
Виправдні документи про витрати коштів.  
Акти перевірок виконаних робіт. 
 
 
Ф.27. Чернівецький губернський комісар  м. Чернівці 
Справ : 463; 1917-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 407; 1917-1918  рр. 
           Накази, циркуляри Військового міністерства Росії, головнокомандуючого арміями 
Південно-Західного фронту, військового генерал-губернатора областей Австро-Угорщини, 
обласного комісара Тимчасового Уряду в Галичині та Буковині, Чернівецького 
губернатора, Чернівецького губернського комісара надіслані для ознайомлення і 
керівництва  про введення в дію нового положення „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 , роботу реквізиційної комісії, 
охорону позиційних споруд, розшук австрійських військовополонених і втікачів з 
в‘язниці, призначення начальника Чернівецької міської військової міліції.  
            Протоколи, рапорти про притягнення до карної відповідальності посадових осіб, 
які зловживали службовим становищем , формування 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 .  
            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, накладання штрафів за ухилення від примусових робіт, 
зберігання без дозволу вогнепальної зброї, розслідування карних злочинів, виконання 
вироків судових інстанцій, встановлення контролю за санітарним станом у повітах 
Чернівецької губернії, боротьби з епідемічними та венеричними захворюваннями, витрати 
коштів на сплату заробітної плати службовцям управлінь Чернівецької губернії, на 
адміністративно-господарські та побутові потреби, постачання установ і населення 
паливом, встановлення контролю над покинутими маєтками. 
 
Опис 2 
Справ : 56; 1917-1918  рр. 
Документи з особових справ службовців управлінь Чернівецької губернії (1917—1918).  
Списки поліцейських.  
Відомості нарахування зарплати 
  
 
 



Ф.28. Ревковецьке однокласне народне училище с. Ревківці Хотинського 
повіту 
Справ : 1; 1909 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 1; 1909  рр. 
           Відомості на виплату зарплати працівникам училища . 
 
 
Ф.29. Військова адміністрація Буковини 

Bukowiner Militär‐Administration 

Справ : 70; 1774-1786 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 70; 1774-1786  рр. 
           Імператорські укази, директивні вказівки та циркуляри Галицького Намісництва 
про організацію магістратів у містах Чернівці, Сучава і Серет. Регламент Православної 
церкви Буковини, документи про організацію Буковинської духовної консисторії, перелік 
маєтків, які належали Православному релігійному фонду. 
            Проект організації поліції на Буковині (1786), положення про встановлення 
феодальних повинностей селян, наділення їх землею, оподаткування землевласників.      
             Перелік общин Буковини із зазначенням кількості сімей, церков (1785), маєтків, їх 
власників та орендарів. 
             Документи про включення Буковини до складу Галичини та організацію 
управління нею (1786). 
             Листування про судову компетенцію дистриктних управлінь та міських 
магістратів, про стан та експлуатацію лісів лісництва Жучка, будівництво шосейного 
шляху до Трансільванії. 
             Договори на купівлю та продаж будинків у м. Чернівці та його передмістях. 
             Листи перепису євреїв 
 
 
Ф.30. Чернівецький обласний інспекторат поліції м. Чернівці 
Inspectoratul regional de poliţie Cernăuţi 
Справ : 8699; 1919-1940 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 3338; 1919-1940  рр. 
Адміністративний відділ. Відділ сигуранці. Бюро контролю іноземних громадян. Бюро 
особового складу та бухгалтерії. Бюро інформації 
 
Опис 2 
Справ : 1036; 1919-1940  рр. 
Справи з нагляду за діяльністю   громадян анті румунської , комуни стічної діяльності та 
позбавлення румунського громадянства 
 
Опис 3 
Справ : 60; 1919-1940  рр. 



           Накази, циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Генеральної дирекції поліції про реєстрацію політично-
підозрілих осіб, нагляд за іноземними підданими, політичною діяльністю студентів, заборону релігійних сект, здачу амуніції 
військовим частинам, призначення, заміщення, звільнення службовців дирекції поліції, комісаріату, поліцейських загонів.  

            Протоколи органів сигуранци про перевірку політичної благонадійності населення 
Буковини, діяльності політичних партій. 
 
Опис 4 
Справ : 2651; 1941-1944  рр. 
 Особові справи легіонерів.  
Особові справи радянських   активістів.  
Особові справи іноземних громадян. 
 
Опис 5 
Справ : 89; 1941-1944  рр. 
Списки членів політичних партій.  
Списки службовців поліції.  
Списки іноземних громадян. 
 
Опис 6 
Справ :6 ; 1941-1944  рр. 
Списки службовців поліції. Списки іноземних громадян. 
 
Опис 7 
Справ :1519; 1941-1944  рр. 
Справи з обвинуваченню громадян в антірумунської, комунистічної діяльності та 
позбавлення румунського громадянства. 
 
 
Ф. 31. Жандармський пост у м.Вашківці 

Postul de jandarmi Vaşcăuti 

Справ : 3; 1919-1921 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 3; 1919-1921  рр. 
           Інструкції вищестоящих жандармських органів.  
           Протоколи та листування про розслідування кримінальних злочинців, здійснених на 
територіях сільських комун.  
            Ордери на арешт кримінальних злочинців. 
 
 
Ф.32. Префектура Дорохойського повіту 
Prefectura judeţului Dorohoi 
Справ : 487; 1836-1939 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 434; 1936-1939  рр. 
           Накази Міністерства внутрішніх справ. 
           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 підприємств, проведення 
будівельних робіт .  
          Обіжники та повідомлення Міністерства внутрішніх справ .  
           Статистичні демографічні відомості про рух населення в повіті , перепису 
населення Герцаївської волості.  
          Акти перевірок діяльності примарії повіту .  
          Списки власників торговельних підприємств, комерсантів м. Герца , юнаків, що 
підлягають рекрутському  набору , наявність та розташування кам’яних кар’єрів.  
          Листування з міністерствами: внутрішніх справ, іноземних справ, фінансів, 
земельних відносин, торгівлі, освіти та віросповідань про порядок складання бюджетів 
примарій, наділення населення земельними  ділянками, будівництва шкіл і культових 
споруд, демаркацію австрійсько-румунського кордону, проведення виборів до 
комунальних рад, введення  статуту  будівництва  вулиць та суспільних споруд, стан 
охорони кордону, кількість іноземців, які мешкають в повіті,  з примаріями,  
субпрефектурами повітовим технічним відділом з питань проведення виборів, 
будівництва, сільського господарства, освіти, стягнення податків, фінансової діяльності . 
Бюджети примарій повіту . 
 
Опис 2 
Справ : 24; 1838-1912  рр. 
            Листування з міністерствами: внутрішніх справ, іноземних справ, фінансів, 
земельних відносин, торгівлі, освіти та віросповідань про порядок складання бюджетів 
примарій, наділення населення земельними  ділянками, будівництва шкіл і культових 
споруд, демаркацію австрійсько-румунського кордону, проведення виборів до 
комунальних рад, введення нового статуту  будівництва  вулиць та суспільних споруд, 
стан охорони кордону, кількість іноземців, які мешкають в повіті,   з примаріями,  
субпрефектурами повітовим технічним відділом з питань проведення виборів, 
будівництва, сільського господарства, освіти, стягнення податків, фінансової діяльності. 
 
Опис 3 
Справ : 24; 1901-1939  рр. 
Бюджети примарій повіту .   
Справа про проведення виборів у комунальні ради.  
Справа про реєстрацію шлюбу . 
Списки виборців. 
 
 
Ф.33. Примарія комуни Малятинці 
Primăria comunei Malatyneţi  
Справ : 39; 1920-1939 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 25; 1920-1939  рр. 
Протоколи, списки, листування про порядок проведення виборів до парламенту.  
Фінансові звіти. Бюджети.  
Старий опис. 
 
Опис 2 
Справ : 14; 1920-1938  рр. 



Протоколи, списки, листування про порядок проведення виборів до парламенту.  
Відомості про наявність транспортних засобів. 
 
 
Ф.34. Примарія міста Кіцмань Чернівецького повіту 

Primăria or. Chiţmani 

Справ : 586; 1919-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 140; 1919-1940  рр. 
Протоколи засідань комунальної ради. 
План будівлі електростанції.  
Справи про надання у оренду будинків та земельних ділянок.  
Справи про визнання румунського громадянства та надання закордонних паспортів.  
            Бюджети та фінансові звіти. Акти перевірки списків громадян міста про визнання 
румунського громадянства.  
Відомості на виплату зарплати. 
 
Опис 2 
Справ : 433; 1941-1944  рр. 
Вказівки претури Козменської волості.  
Справи про організацію протиповітряної оборони.  
Справи про надання допомоги мешканцям. 
            Справи з обліку та оцінки майна мешканців висланих до таборів, що виїхали до 
Німеччини               
та здачу майна у оренду.  
           Списки мешканців висланих радянськими органами.  

           Бюджети. Фінансові звіти. 
 
Опис 3 
Справ : 13; 1941-1944  рр. 
Кадастрові книги.  
Аркуші перепису населення.  
Анкети про економічний стан міста.  
Відомості на виплату винагороди службовцям. 
 
 
Ф.35. Примарія комуни Козмень 
Primăria comunei Cozmeni  
Справ : 41; 1919-1930 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 41; 1919-1930  рр. 
Справи з обліку військовозобов’язаних мешканців комуни.  
Списки мешканців комуни.  
Баланси. Фінансові звіти примарії.  
           Реєстраційні аркуші з обліку збитків заподіяних господарствам комуни у період першої світової    війни. 

 
 



Ф.37. Окружне статистичне  управління  Буковини 
Serviciul regional de statistică din Bucovina 
Справ : 65; 1919-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 65; 1919-1940,1941-1944  рр. 
           Інструкція статистичного управління про організацію роботи статистичних відділів  
у повітах Буковини.  
           Статистичні відомості та бюлетені про діяльність змішаних судів, демографічні дані 
та рух населення, наявність бібліотек, підприємств засіяні земельні площі,  епізоотії.  
           Рапорти відділу земельних справ. Звіти про адміністративно-господарську 
діяльність управління статистики.  
            Листування з Міністерством землеробства, Дирекцією статистичного управління в 
м. Бухаресті,  шкільною радою Буковини, статистичним відділом префектури м. Сучави, 
примаріями та префектурами повітів, про адміністративно-фінансову діяльність 
статистичного управління Буковини,  статистичного відділу м. Сучави, статистичних 
відділів повітів.  
            Журнали контролю складання  статистичних бюлетенів про внутрішню міграцію 
населення на території діяльності статистичного управління.  
          Діаграми стану освіти, громадських робіт, сільського і лісного господарства (1942), 
осіннього посіву (1939−1941), демографії  (1939).  
          Графіки народження та смертності населення Румунії (1922−1941), місць 
проживання євреїв на території Буковини (1943), національного складу населення м. 
Чернівцях (1940, 1941−1943). 
          Списки населення Буковини за національним складом, земельних власників, 
підприємств Буковини. Етнографічні карти Румунії (за підсумками перепису населення 
1930), Буковини (1918−1940), розселення румунів (1941),  перепис учнів в комунах 
Буковини, кількість шкіл (1921−1922), встановлення роздрібних цін на ринках,  
урожайність (1914−1920), смертність у повітах Буковини (1923−1924) 

 
 
Ф.38. Квестура поліції м. Чернівці 
Chestura de poliţie Cernăuţi 
Справ : 20205; 1918-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ : 12591; 1918-1940  рр. 
            Накази, розпорядження та циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Секретаріату 
внутрішніх справ Буковини, Генеральної дирекції поліції та сигуранци, інспекторату 
поліції та Квестури поліції про реорганізацію відділів секретаріату , заборону 
першотравневих демонстрацій, порядок видачі закордонних паспортів, заборону і 
конфіскацію іноземних періодичних видань, переслідування і розшук злочинців, 
діяльність молодіжних, студентських та антифашистських організацій, виявлення агентів 
іноземних розвідок, розслідування терористичних акцій на залізниці , охорону міста і 
мостів, причини виникнення епідемій та їх профілактику.  
            Статути національних культурно-освітніх, комерційних, благодійних, спортивних і 
театральних товариств.  
            Особисті картки карних злочинців.  
            Рапорти  поліцейських про щодобові події.  
            Свідоцтва про моральну і політичну благонадійність жителів.  



            Справи про розшук дезертирів румунської армії, розслідування самогубств, 
крадіжок, розшук осіб, які зникли без вісті, реквізицію приватних квартир для потреб 
армії, видачу закордонних паспортів, нагляд за комуністичними, фашистськими, 
сіоністськими, національними, профспілковими організаціями. 
            Листування з Міністерством внутрішніх справ, Секретаріатом внутрішніх справ 
Буковини,  Апеляційною палатою і трибуналом прімарією м. Чернівці, секретаріатом 
промисловості торгівлі та соціального забезпечення про виявлення брошур з закликами до 
возз'єднання Буковини з Україною (1919р.), створення міських відділів поліції (1925), 
переслідування фальшивомонетників, перевірку благонадійності окремих осіб, 
безпритульних жебраків, надання допомоги дітям сиротам, ліквідацію благодійного 
товариства християн Буковини (1924).  
 
Опис 2 
Справ : 1301; 1918-1940  рр. 
            Статути національних культурно-освітніх, комерційних, благодійних, спортивних і 
театральних товариств.  
Списки членів товариств.  
Посвідчення на право переміщення .  
Особисті картки карних злочинців.  
Рапорти  поліцейських про щодобові події.  
Свідоцтва про моральну і політичну благонадійність жителів.  
            Справи про розшук дезертирів румунської армії, розслідування самогубств, крадіжок, розшук осіб, які зникли без вісті, 
реквізицію приватних квартир для потреб армії, видачу закордонних паспортів, нагляд за комуністичними, фашистськими, 
сіоністськими, національними, профспілковими організаціями м. Чернівці.  

          Листування з Міністерством внутрішніх справ, Секретаріатом внутрішніх справ 
Буковини,  Апеляційною палатою і трибуналом прімарією м. Чернівці.  
          Картки обліку мешканців міста Чернівці. Відомості нарахування зарплати. 
 
Опис 3 
Справ : 714; 1908-1940  рр. 
            Статути національних культурно-освітніх, комерційних, благодійних, спортивних і 
театральних товариств. Списки членів товариств.  
Заяви мешканців на видачу закордонних паспортів.  
Особові картки фахівців.  
Посвідчення на право переміщення .  
Особисті картки карних злочинців.  
Рапорти  поліцейських про щодобові події.  
Свідоцтва про моральну і політичну благонадійність жителів.  
Спостережні справи на іноземних поданих. 
 
Опис 4 
Справ : 1; 1929  рр. 
           Протокол загальних зборів членів товариства “Чорномор” 
 
Опис 5 
Справ : 74; 1918-1938  рр. 
Заяви мешканців міста Чернівці про надання довідок про цивільний стан.  
Справи з розгляду скарг громадян.  
Списки службовців поліції.  
Справи з нагляду за діяльністю товариств.  
Карні справи. 



 
Опис 6 
Справ : 5281; 1941-1944  рр. 
           Накази, розпорядження та циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Секретаріату внутрішніх справ Буковини, Генеральної 
дирекції поліції та сигуранци, інспекторату поліції та Квестури поліції про створення особливого режиму для осіб  що працювали у 
радянських установах, про боротьбу з політичним рухом.  

           Особові справи на осіб ,що перебували у політичних організаціях та працювали у 
радянських установах.  
           Відомості та листування про висилку до таборів громадян. 
 
Опис 7 
Справ : 27; 1941-1944  рр. 
          Анкети російських емігрантів. 
          Відомості на виплату зарплати службовцям. 
 
Опис 8 
Справ : 145; 1941-1944  рр. 
           Спостережні справи з нагляду за діяльністю політичних партій та організацій.  
           Списки громадян , що виїхали до Німеччини та членів релігійних організацій.  
           Інформаційні повідомлення поліцейських органів про погляди населення. 
 
Опис 9 
Справ : 75; 1941-1944  рр. 
Аркуші прописки осіб, що проживали у готелі “Чорний орел” 
 
 
  
Ф.39. Чернівецький міський магістрат 
Magistrat der k.k. Hauptstadt Czernowitz 
Справ : 7213;1776-1918 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 6433; 1792-1918  рр. 
           Директивні вказівки та обіжники Галицького Намісництва, Буковинської окружної 
та  крайової управ щодо діяльності общинної ради та магістрату.  
Проекти статутів м. Чернівці.  
Протоколи засідань магістрату та общинної ради.  
Звіти про стан міста.  
Документи з  будівництва та благоустрою вулиць, будинків, міста в цілому.  
Справи , що відображають розвиток промисловості, торгівлі, ремесел.  
Справи про видачу закордонних паспортів, з нагляду за діяльністю товариств та 
організацій. 
Справи про надходження комунальних податків. 
 
Опис 2 
Справ : 254; 1792-1918  рр. 
Протоколи засідань ради магістрату.  
Документи з  будівництва та благоустрою вулиць, будинків, міста в цілому.  
Справи , що відображають розвиток промисловості, торгівлі, ремесел.  
Справи про видачу закордонних паспортів, з нагляду за діяльністю товариств та 
організацій.  



Справи про надходження комунальних податків.  
Плани, кошториси та листування з благоустрою міста. 
 
Опис 3 
Справ : 482; 1876-1918  рр. 
Книги перепису населення міста.  
Протоколи засідань магістрату.  
Книги реєстрації вхідних та вихідних документів. 
 
Опис 4 
Справ : 44; 1784-1918  рр. 
Тексти цісарських указів.  
Ситуаційні плани вулиць та будинків міста Чернівці.  
Виписки з книг реєстрації нерухомого майна населення.  
Справи з розширення площі кладовищ 

 
 
Ф.40. Хотинський міський магістрат 
Справ : 491;1819-1868 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 350; 1819-1868  рр. 
           Копії указів Російського імператора Миколи І, урядового Сенату, Бессарабського 
губернського управління з питань діяльності адміністративних органів.  
           Протоколи, журнали реєстрації засідань.  
           Книги реєстрації актів громадянського 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 міста Хотин.  
           Алфавітний опис архівних справ. 
 
Опис 2 
Справ : 84; 1828-1947  рр. 
           Копії указів Російського імператора  Миколи І. Циркуляри Департаменту 
внутрішніх справ . Протоколи засідань магістрату.  
Журнали реєстрації засідань магістрату.  
Журнали реєстрації вхідної документації. 
Виправданні документи. 
 
Опис 3 
Справ : 57; 1828-1867  рр. 
            Укази  урядового Сенату, Бессарабського губернського управління з питань 
діяльності адміністративних органів.  
Протоколи, журнали реєстрації засідань магістрату.  
Слідчі справи.  
Документи  мешканців губернії, що подані в Хотинський торгівельний словесний суд. 
 
 
 

Ф.41.Примарія комуни Гвіздівці Хотинського повіту 



Primăria comunei Gvozdeşti 
Справ : 1;1931 р. 
  
Опис 1 
Справ : 1; 1931 рр. 
           Справа про надання довідок мешканцям комуни 
 
 
 Ф.42. Хотинська повітова земська управа, м. Хотин Бессарабської 
губернії 
Справ : 333;1873-1919 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 156; 1873-1919 рр. 
          Циркуляри, постанови, протоколи, рішення, накази, доповіді Хотинської повітової 
земської управи з питань основної діяльності (1902—1918).  
           Розпорядження австро-угорської військової влади .  
           Акти перевірки 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, викладачів, боротьбу із венеричними 
хворобами, виплату заробітної плати медичному персоналу (1905), головна, окладна та 
допоміжна 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 санітарних опікунств і проведення 
протиепідемічних заходів в Хотинському повіті (1913), перехід церковнопарафіяльних 
шкіл у відання повітових земств (1917), святкування 300-річчя царювання династії 
Романових (1913), будівництво народних училищ (1905); журнали обліку земельного 
податку, утриманого з жителів Хотинського повіту (1886—1889). 
          Повідомлення про відкриття історико-археологічного та сільськогосподарського 
музеїв (1913). 
          Листування з Бессарабським губернським управлінням, Бессарабською губернською 
земською управою, Хотинською міською управою, Сорокською повітовою земською 
управою, Бричанською волосною земською управою, волосними управліннями 
Хотинського повіту, інспекторами народних училищ про створення загонів міліції в 
Хотинському повіті (1917), будівництво земських початкових училищ (1904), лікарні в с. 
Строінцях (1906), ремонт шосейних доріг повіту (1911).  
         Відомості про дії австро-угорських військ на території Хотинського повіту  та 
випадки пограбування місцевого населення румунськими солдатами при проведенні 
обшуків (1918 ). 
  
Опис 2 
Справ : 1; 1873-1919 рр. 
           Справи з обстеження мешканців повіту.  Документи з виборів до ІІІ Державної 
Думи.   
           Визначення Хотинської земської управи. Звіти , доповіді правління та протоколи 
загальних зборів уповноважених Хотинського товариства споживачів. 



 
Опис 3 
Справ : 15; 1903-1918 рр. 
Прохання селян про повернення завдатків за землю, яку вони орендують.  
Журнали обліку податків з будинковласників.  
Листування  про відкриття двохкласного училища в с. Щербинці.  
Книга реєстрації вхідної документації. 
 
 
Ф. 43. Примарія міста Чернівці  
Primăria oraşului Cernăuţi 
Справ : 26746;1918-1940,1941-1944р. 
  
Опис 1 
Справ : 9321; 1918-1940 рр. 
            Справа про створення тимчасового комітету примарії у 1918 р.  
             Положення про роботу та функції відділів примарії. 
             Справи про визнання та перегляд прав на румунське громадянство.  
            Справи про розгляд заяв та звернень громадських організацій про видачу дозволів 
на проведення громадських заходів.  
            Списки промислових підприємств міста .  
            Статистичні звіти про рух населення. о наявності промисловості та транспорту.  
            Документи перепису населення.  
            Плани та схеми житлового та нежитлового фонду міста.  
            Плани міста . Схеми вулиць. Плани будівництва аеродрому, військових казарм, 
державних будівель. Особові картки домовласників.  
            Справи про надання дозволів на будівництво та реконструкцію промислових 
підприємств. житлових будинків.  
            Справи про надання дозволів на відкриття промислових підприємств та 
торгівельних підприємств.  
Справи по санітарному нагляду .  
Справи про обкладення мешканців податками.  
Плани та кошториси на проведення комунальних робіт. ремонту будівель.  
Звіти примарії про діяльність.  
Бюджети примарії.  
 
Опис 2 
Справ : 1419; 1918-1940 рр. 
           Положення про роботу та функції відділів примарії.  
            Справи про визнання та перегляд прав на румунське громадянство.  
            Справи про розгляд заяв та звернень громадських організацій про видачу дозволів 
на проведення громадських заходів. 
            Списки промислових підприємств міста .  
            Статистичні звіти про рух населення. о наявності промисловості та транспорту. 
            Документи перепису населення.  
            Плани та схеми житлового та нежитлового фонду міста. Плани міста . Схеми 
вулиць.  
            Особові картки домовласників.  
            Справи про надання дозволів на будівництво та реконструкцію промислових 
підприємств. житлових будинків.  



            Справи про надання дозволів на відкриття промислових підприємств та 
торгівельних підприємств. Справи по санітарному нагляду .  
           Справи про обкладення мешканців податками.  
            Книги реєстрації мешканців міста та членів родин та обліку  уплати податків.  
            Плани будівництва  державних будівель. Плани та кошториси на проведення 
комунальних робіт, ремонту будівель.  
           Звіти примарії про діяльність.  
           Бюджети.  
           Справа про призначення та виплату пенсії Терлецькому І. 
 
Опис 3 
Справ : 62; 1918-1940 рр. 
Плани міста Чернівці.  
Справи про визнання та перегляд прав на румунське громадянство.  
Списки власників земельних ділянок у місті.  
Рапорти примарії про знищені дорогі та міст через річку Прут під час  першої світової 
війни.  
Акти санітарного обстеження промислових підприємств та медичного огляду працівників промислових підприємств.  

 Справа про розрив шлюбу.  
  Бюджети примарії. 
 
Опис 4 
Справ : 451; 1918-1940 рр. 
           Книги реєстрації торгівельних підприємств, платників податків, учнів ремісників, 
мешканців, що отримали румунське громадянство . 
 
Опис 5 
Справ : 175; 1918-1940,1941-1944 рр. 
           Плани міста . Плани будівель міста. План міста з вказівкою перейменувань 
австрійських назв вулиць 
 
Опис 6 
Справ : 14754; 1941-1944 рр. 
Схема та положення про структурний склад та функції відділів примарії.  
Справи про організацію протиповітряної оборони у місті.  
Справи про визнання та перегляд прав на румунське громадянство, румунізацію прізвищ    
мешканців. 
 Списки мешканців , що виїхали до Румунії у 1941 році.  
           Документи про надання до оренди майна мешканців , що виїхали до Німеччини та 
висланих до таборів.  
Ситуаційні плани приміщень, майданів, парків.  
Документи з особового складу службовців примарії.  
Фінансові звіти. Бюджети. 
 
Опис 7 
Справ : 403; 1941-1944 рр. 
          Справи про визнання та перегляд прав на румунське громадянство, румунізацію 
прізвищ    мешканців.  
           Документи про надання до оренди майна мешканців , що виїхали до Німеччини та 
висланих до таборів. 



Опис 8 
Справ : 129; 1941-1944 рр. 
           Справи про визнання та перегляд прав на румунське громадянство, румунізацію 
прізвищ    мешканців.  
           Документи про надання до оренди майна мешканців , що виїхали до Німеччини та 
висланих до таборів.  
            Відомості  про інвентаризацію майна мешканців , що виїхали до Німеччини . 
 
Опис 9 
Справ : 8; 1941-1944 рр. 
           Алфавітні журнали обліку мешканців єврейської національності. 
            Відомості нарахування зарплати. 
 
Опис 10 
Справ : 22; 1941-1944 рр. 
           Справи про надання до оренди майна мешканців , що виїхали до Німеччини та 
висланих до таборів. 
 
Опис 11 
Справ : 1; 1941-1944 рр. 
           Плани приміщення бібліотеки Чернівецького університету. 
 
 
Ф.44. Примарія міста Заставна Чернівецького повіту  

Primăria or. Zastavna 

Справ : 54;1919-1940,1941-1944 р. 
  
Опис 1 
Справ : 52; 1919-1940 рр. 
           Документи з проведення виборів до комунальної ради (протоколи , списки ). 
           Плани роботи з проведення комунального будівництва у місті.  
           Статистичні звіти. 
           Списки інвалідів, вдовиць та сиріт першої світової війни. Списки домовласників 
міста. 
           Відомості про кількість населення в місті.  
           Фінансові звіти. 
 
Опис 2 
Справ : 1; 1943-1944 рр. 
           Документи про організацію протиповітряної оборони в комуні (накази, плани, 
звіти) 
 
Опис 3 
Справ : 1; 1941-1944 рр. 
           План міста Заставна 
  
 
Ф.45.Примарія міста Сторожинець Сторожинецького повіту  



Primăria or. Storojineţ 
Справ : 904;1919-1940,1941-1944 р. 
Опис 1 
Справ : 18; 1921-1940 рр. 
Протоколи засідань примарії.  
Справи про визнання румунського громадянства 
 
Опис 2 
Справ : 18; 1919-1927 рр. 
Протоколи засідань комунальної ради та тимчасової комісії примарії.  
Статистичні звіти про рух населення міста.  
Бюджети примарії.  
Кваліфікаційні  аркуші та картки з обліку кадрів. 
 
Опис 3 
Справ : 63; 1922-1940 рр. 
Списки виборців з проведення виборів до румунського парламенту.  
Справи про визнання прав на румунське громадянство. 
 
Опис 4 
Справ : 660; 1941-1944 рр. 
           Вказівки Губернаторства Буковини.  
           Рішення та постанови примарії. 
           Справи з організації  протиповітряної оборони, з обліку власників майна, що 
передано до оренди мешканців висланих до таборів.  
           Плани та кошториси  на будівництво в місті електростанції, з ремонту мостів та 
доріг.  
           Бюджети, фінансові звіти. 
 
Опис 5 
Справ : 145; 1941-1944 рр. 
Накази примара.  
Перелік документальних матеріалів, що підлягають евакуації до Румунії.  
Справи з організації протиповітряної оборони.  
Оправдальні документи з витрат коштів на адміністративно – господарські витрати 
примарії.  
Справи про проведення роботи з румунізації прізвищ.  
Бюджети. Фінансові звіти 
 
 

Ф.46. Примарія міста Герца Дорохойського повіту  

Primăria or. Herţa 

Справ : 784;1881-1940,1941-1944 р. 
  
Опис 1 
Справ : 220; 1881-1940 рр. 
           Директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ та префектури Дорохойського 
повіту.  
            Протоколи засідань комунальної ради та тимчасової комісії примарії.  



            Статистичні звіти про рух населення міста, стан лікарень, будинків, кількість 
худоби, будівельних матеріалів, зерна в комуні.  
Бюджети примарії.   
Справи про реєстрацію шлюбів.  
Документі з особового складу.  
 
Опис 2 
Справ : 65; 1814-1939 рр. 
Циркуляри префектури Дорохойського повіту.  
Рішення примарії .  
Бюджети .  
Відомості про наявність  та кількість населення в місті. 
 
Опис 3 
Справ : 132; 1941-1944 рр. 
Протоколи комісії з реквізиції транспортних засобів у мешканців .  
Списки мешканців мобілізованих до румунської армії.  
Фінансові звіти примарії.  
Заяви громадян про надання довідок про громадянство, майновий стан.  
Списки військовозобов’язаних. 
 
Опис 4 
Справ : 49; 1941-1944 рр. 
          Справи з організації  протиповітряної оборони, з обліку військовозобов’язаних. 

 
Опис 5 
Справ : 49; 1941-1944 рр. 
          Історична довідка та характеристика м. Герца.   
          Справи про призначення пенсій. 
 
Опис 6 
Справ : 12; 1941-1944 рр. 
Списки мешканців мобілізованих на  примусові роботи.  
 Акти купівлі – продажу майна.  
Справи про надання права оренди  на майно мешканців, що вислані до таборів.  
Заяви  громадян про надання посвідчень.  
Справи з інвентаризації майна. 
 
Опис 7 
Справ : 265; 1814-1939 рр. 
Справи про проведення інвентаризації майна.  
Відомості нарахування зарплати 
 
 

Ф.47. Примарія міста Вижниця Сторожинецького повіту  

Primăria or. Vijniţa 
Справ : 40;1927-1940,1941-1944 р. 



  
Опис 1 
Справ : 9; 1927-1940 рр. 
          Положення про організацію роботи відділів примарії. 
           Протоколи засідань комунальної ради примарії. Бюджети примарії. 
 
Опис 2 
Справ : 28; 1941-1943 рр. 
Документи з організації та проведенні в місті роботи з протиповітряної оборони.  
Аркуші обліку майна мешканців висланих до таборів.  
Фінансові звіти.  
Відомості нарахування зарплати працівникам примарії. 
 
Опис 3 
Справ : 3; 1941-1943 рр. 
Списки власників торгових підприємств міста.  
Звіти примарії про проведену роботу з благоустрою міста.  
Акти обстежень діяльності примарії. 
 
 

Ф.48.  Примарія міста Новоселиця Хотинського повіту  

Primăria or. Noua Suliţă 

Справ : 898;1918-1940,1941-1944 р. 
  
Опис 1 
Справ : 10; 1919-1940 рр. 
Списки виборців з виборів до румунського парламенту.  
Списки мешканців на отримання румунського громадянства.  
Бюджети та фінансові звіти примарії. 
 
Опис 2 
Справ : 28; 1918-1938 рр. 
Списки виборців з виборів до румунського парламенту.  
Списки мешканців на отримання румунського громадянства та військовозобов’язаних.  
Бюджети та фінансові звіти примарії. 
 
Опис 3 
Справ : 1; 1918-1940 рр. 
           Списки мешканців на визнання румунського громадянства 
 
Опис 4 
Справ : 824; 1941-1944 рр. 
Документи про організацію протиповітряної оборони.  
Особові аркуші громадян мобілізованих до  румунської армії.  
Справи про призначення державної допомоги родинам.  
Відомості обліку промислових підприємств міста, обліку нерухомого майна.  
Справи про передачу в оренду майна мешканців висланих до таборів.  
Справи про проведення румунізації назв комун Буковини.  



Бюджети. Фінансові звіти. 
 
Опис 5 
Справ : 28; 1941-1944 рр. 
Відомості інвентаризації майна мешканців висланих до таборів.   
Справи про надання  допомоги родинам громадян. 
 
Опис 6 
Справ : 5; 1941-1944 рр. 
Акти купівлі – продажу майна.  
Справи про надання права оренди  на майно мешканців, що вислані до таборів. 
 Заяви  громадян про надання посвідчень.  
Справи з інвентаризації майна. 
 
Опис 7 
Справ : 2; 1941-1942 рр. 
           Скарги мешканців.  
           Справа про проведення реквізиції транспортних засобів та мобілізацію мешканців 
на примусові роботи. 
 
 
Ф.49. Примарія комуни Грубна Хотинського повіту  
Primăria comunei Gropeni 
Справ : 231;1926-1940,1941-1944 р. 
  
Опис 1 
Справ : 226; 1926-1940 ,1941-1944 рр. 
Циркуляри та листування с префектурою Хотинського повіту.  
Протоколи засідань комунальної ради.  
Плани, бюджет комуни, фінансові звіти.  
Списки мешканців комуни.  
Справи про реєстрацію шлюбу та визнання румунського громадянства. 
 
Опис 2 
Справ : 5; 1943-1944 рр. 
 Відомості інвентаризації майна мешканців висланих до таборів. 
 
 
 
Ф.50. Примарія комуни Чагор Чернівецького повіту  
Primăria comunei Ceahor 
Справ : 510;1920-1940,1941-1944 р. 
  
Опис 1 
Справ : 281; 1920-1940 рр. 
Циркуляри та листування с префектурою Чернівецького повіту.  
Протоколи засідань комунальної ради.  
Плани, бюджет комуни, фінансові звіти.  
Списки мешканців комуни.  
Списки присяжних Чернівецького трибуналу.  



Відомості нарахування зарплати службовцям примарії. 
 
Опис 2 
Справ : 75; 1922-1940 рр. 
Циркуляри та листування с префектурою Чернівецького повіту. 

Протоколи засідань комунальної ради.   
Акти перевірок діяльності  комунальної каси.  
Бюджет комуни, фінансові звіти.  
Списки мешканців комуни.  
Відомості нарахування зарплати службовцям примарії. 
 
Опис 3 
Справ : 8; 1921-1939 рр. 
Акти перевірок діяльності комуни.  
Книга обліку мешканців комуни.  
Журнали реєстрації документів. 
Опис 4 
Справ :142; 1941-1944 рр. 
            Справи з обліку військовозобов’язаних, з організації протиповітряної оборони, про надання матеріальної допомоги мешканцям 
комуни. 

 
Опис 5 
Справ :4; 1941-1943 рр. 
           Відомості обліку земельних ділянок, що належать примарії 
 
 

Ф.51. Примарія комуни  Стара Жучка Чернівецького повіту   

Primăria comunei Jucica Vechie 
Справ : 993;1919-1940,1941-1944 р. 
  
Опис 1 
Справ : 613; 1919-1940 рр. 
Циркуляри та листування з префектурою Чернівецького повіту.  
Протоколи засідань комунальної ради.  
Плани, бюджет комуни, фінансові звіти.  
Списки мешканців комуни.  
Справи про визнання румунського громадянства. 
 
Опис 2 
Справ : 31; 1919-1940 рр. 
Списки мешканців комуни.  
Бюджети примарії. 
 
Опис 3 
Справ : 26; 1919-1940 рр. 
              Протоколи засідань комунальної ради. Журнали реєстрації документів. 
 
Опис 4 
Справ : 302; 1941-1944 рр. 



Циркуляри та листування з претурою та префектурою Чернівецького повіту.   
Рішення примарії.  
Протоколи допитів мешканців про роботу у радянських установах.  
Списки мешканців отримавших румунське громадянство.  
Списки біженців. Списки осіб висланих радянськими органами.  
Протоколи засідань ради співпраці примарії.  
Справи з особового складу.  
Бюджети та фінансові звіти. 
 
Опис 5 
Справ : 6; 1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту.  
Протоколи засідань комісії префектури з реквізиції транспортних засобів 
 
Опис 6 
Справ : 15; 1941-1944 рр. 
Журнали реєстрації мешканців.  
Заяви громадян на визнання румунського громадянства.  
Відомості обліку транспортних засобів. 

Ф.52. Примарія комуни Задубрівка Чернівецького повіту  

Primăria comunei Zadobreni 
Справ : 345;1919-1940,1941-1944 р. 
  
Опис 1 
Справ : 256; 1919-1940 рр. 
Циркуляри та рішення  префектури Чернівецького повіту.  
Плани, бюджет комуни, фінансові звіти.  
Списки мешканців комуни 
 
Опис 2 
Справ : 27; 1919-1937 рр. 
Циркуляри претури.  
Плани, бюджет комуни, фінансові звіти.  
Списки мешканців комуни. 
 
Опис 3 
Справ : 46; 1941-1944 рр. 
Статистичні звіти про економічний стан комуни.  
Списки мешканців комуни.  
Бюджети. 
 
Опис 4 
Справ : 3; 1941 рр. 
Фінансовий звіт.  
Списки мешканців комуни. 
 
Опис 5 
Справ : 1; 1942 рр. 
Відомості обліку транспортних засобів. 



 
Опис 6 
Справ : 4; 1942-1944 рр. 
Відомості нарахування зарплати. Бюджет примарії. 
 
Опис 7 
Справ : 2; 1943 рр. 
Заяви громадян про надання довідок про румунське громадянство, майновий стан та інше. 
 
Опис 8 
Справ : 6; 1941-1944 рр. 
Статистичні звіти  про економічний стан комуни. Акти перевірки діяльності комуни. 
 
 
Ф. 53. Примарія комуни Шубранець Чернівецького повіту  
Primăria comunei Şubraneţi 
Справ : 384;1918-1940,1941-1944 р. 
  
Опис 1 
Справ : 384; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри та листування з префектурою Чернівецького повіту.  

Протоколи засідань комунальної ради.  
Плани, бюджет комуни, фінансові звіти.  
Списки мешканців комуни.  
Справи про визнання румунського громадянства. Анкети про економічний стан комуни.  
Відомості про наявність худоби та зерна. Відомості нарахування зарплати 
 
Опис 4 
Справ : 2;  1941-1942  рр. 
Циркуляри та листування з префектурою Чернівецького повіту. 
 
Опис 5  
Справ: 1; 1941-1942 рр. 
Відомості про продаж майна мешканців, що виїхали до Радянського   Союзу. 
 

Ф.54. Примарія комуни Топорівці Чернівецького повіту  

Primăria comunei Toporăuţi 
Справ : 1855;1919-1940,1941-1944 р. 
  
Опис 1 
Справ : 1502; 1919-1940 рр. 
Протоколи засідань комунальної ради.  
Документи з проведення вибрів до румунського парламенту.  
Плани, бюджет комуни, фінансові звіти.  
Списки мешканців комуни.  
Справи про визнання румунського громадянства. 
Кошториси на проведення будівельних робіт. Плани земельних ділянок громадян.   
Відомості про ціни на продукти харчування.  
Списки комунальних охоронців. 



 
Опис 2 
Справ : 38; 1919-1940 рр. 
Історико – географічний та економічний опис комуни.  

Списки мешканців комуни. 
 
Опис 3 
Справ : 12; 1918 -1940 рр. 
Протоколи засідань комунальної ради.  
Книга обліку власників земельних ділянок. 
 
Опис 4 
Справ : 271; 1941-1944 рр. 
Справи з обліку військовозобов’язаних, з реквізиції транспортних засобів.  
Списки мешканців комуни.  
Фінансові звіти та бюджети 
 
Опис 5 
Справ : 11; 1941-1943 рр. 
Виписки з рішень військового трибуналу .  
Списки мешканців комуни. 
 
Опис 6 
Справ : 21; 1941-1944 рр. 
Відомості про кількість населення в комуні.  
Формулярні списки військовозобов’язаних. 
 

Ф.55. Примарія комуни Великий Кучурів Чернівецького повіту   

Primăria comunei Cuciurul Mare 
Справ : 728;1918-1940,1941-1944 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 191; 1918-1940 рр. 
Документи з проведення виборів до румунського парламенту.  
Списки мешканців комуни отримавших румунське громадянство.  
Фінансові звіти. 
 
Опис 2 
Справ : 23; 1920-1940 рр. 
Фінансові звіти примарії.  
Плани земельних ділянок мешканців 
 
Опис 3 
Справ : 5; 1929-1939 рр. 
Журнал реєстрації мешканців примарії.  
Фінансовий звіт примарії.  
Аркуші обліку мешканців комуни  та їх родин. 



 
Опис 4 
Справ : 18; 1918-1940 рр. 
Аркуші обліку мешканців та їх родин.  
Книги обліку податків. Списки військовозобов’язаних 
 
Опис 6 
Справ : 487; 1941-1940 рр. 
Декрети Ради Міністрів Румунії.  
Циркуляри претури Чернівецької волості.  
Списки мешканців.  
Документи про створення протиповітряної оборони, про проведення реквізиції майна 
мешканців. Особові аркуші та списки осіб, що були вислані радянською владою.  
Звіти примарії про діяльність.  
Картки обліку вдовиць та сиріт.  
Фінансові звіти.  
Списки мешканців комуни позбавлених румунського громадянства.  
Звіти примарії про перевірку будівельних робіт. 
 
 

Ф. 56. Примарія комуни Бояни Чернівецького повіту 

Primăria comunei Boian 
Справ : 242;19181940,19411944 р. 
  
Опис 1 
Справ : 68; 1918-1940 рр. 
Відомості про численність населення, списки виборців з виборів в комунальні та повітові 
ради. Фінансові звіти примарії. 
  Відомості на виплату зарплати. 
Опис 2 
Справ : 165; 1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Чернівецької волості.  
Протоколи засідань Ради співпраці та комітету опіці.  
Списки мешканців 
 
 

Ф.57. Примарія комуни Валява Чернівецького повіту  

Primăria comunei Valеava 
Справ : 119;1918-1938,1941-1944 р. 
  
Опис 1 
Справ : 111; 1919-1938,1941-1944 рр. 
Справи з обліку військовозобов’язаних мешканців комуни, з організації протиповітряної 
оборони. Відомості інвентаризації майна мешканців висланих до таборів та що виїхали до 
Німеччини. Фінансові звіти.  
Відомості на виплату зарплати службовцям комуни.  
Журнали реєстрації мешканців комуни. 



 
Опис 2 
Справ : 8; 1942-1943 рр. 
 Відомості інвентаризації майна мешканців висланих до таборів. 
 
 
Ф.58. Примарія комуни Ревне Чернівецького повіту  
Primăria comunei Revna 
Справ : 16;1919-1938 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 16; 1919-1938 рр. 
Циркуляри та директиві вказівки префектури . 

Списки мешканців комуни з зазначенням наявності в них робітників, орної землі, худоби 
та інше. Справа про проведення виборів до комунальній та повітовий рад.  
Списки виборців до румунського парламенту.  
Фінансові звіти.  
Відомості нарахування зарплати. 
 
 

Ф.59. Примарія комуни Киселів Чернівецького повіту 

Primăria comunei Chiselău 
Справ : 699;1918-1940,1941-1944 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 562; 1918-1940 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту.  
Протоколи засідань комунальної ради.  
Документи про визначення прав на румунське громадянство.  
Бюджети та фінансові звіти. 
 
Опис 2 
Справ : 24; 1922-1940 рр. 
Відомості про кількість землі. худобі та інше.  
Бюджети примарії. 
 
Опис 3 
Справ : 86; 1941-1944 рр. 
Рішення Губернаторства Буковини.  
Звіти про економічний стан комуни.  
Відомості про облік населення.  
Документи про визнання румунського громадянства. 
 
Опис 4 
Справ : 15; 1941-1943 рр. 
Звіти про економічний стан комуни.  
Заяви громадян.  
Листування з жандармським постом 



 
Опис 5 
Справ : 12; 1941-1943 рр. 
Заяви громадян на надання матеріальної допомоги та довідок про походження.  
Листування з жандармським постом. 
 
 
Ф.60. Примарія комуни  Малий Кучурів  Чернівецького повіту  
Primăria comunei Cuciurul Mic 
Справ : 35;1919-1940 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 35; 1919-1940 рр. 
Статистичні звіти про економічний стан примарії.  
Протоколи засідань тимчасової комісії примарії.  
Списки мешканців комуни.  
Фінансові звіти 
 
 
Ф.61. Примарія комуни Лашківка Чернівецького повіту  

Primăria comunei Laşchiuca 

Справ : 294;1919-1940,1941-1944 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 289; 1919-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри та рішення префектури Чернівецького повіту.  
Протоколи засідань комунальної ради. Плани робот та фінансові звіти примарії.  
Відомості про сільськогосподарські площі.  
Оправдальні документи про витрати коштів.  
Відомості інвентаризації майна мешканців.  
Анкети про економічний стан комуни. 
Списки мешканців. 
 
Опис 3 
Справ : 5; 1942 рр. 
Відомості інвентаризації майна мешканців, що виїхали до Німеччини. 

Ф.62. Примарія комуни Оршівці Чернівецького повіту  

Primăria comunei Orăşeni 
Справ : 305;1920-1940,1941-1944 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 50; 1920-1940 рр. 
Документи з проведення виборів до румунського парламенту.  

Статистичні відомості.  
Списки власників транспортних засобів.  
Фінансові звіти. 
 



Опис 2 
Справ : 13; 1920-1939 рр. 
Списки виборців до румунського парламенту.  
Відомості про кількість мешканців у комуні. 
Бюджети примарії. 
 
Опис 3 
Справ : 1; 1934 рр. 
Відомості про наявність земельних ділянок. 
 
Опис 4 
Справ : 239; 1941-1944 рр. 
Циркуляри претури. Рішення примарії.  
Листування з Чернівецьким військовим трибуналом.  
Справи про організацію протиповітряної оборони. 
Відомості про наявність земельних ділянок.  
Списки мешканців комуни, яких позбавили румунського громадянства.  
Справи про визнання румунського громадянства.. Інвентарні описи майна мешканців.  
Протоколи засідань ради опіки про надання матеріальної допомоги.  
Бюджети. Фінансові звіти. 
 
Опис 5 
Справ : 2; 1941-1944 рр. 
Справи з обліку військовозобов’язаних.  

Журнали обліку та витрат коштів.. 
 
 

Ф.63. Примарія комуни Лужани Чернівецького повіту  

Primăria comunei Lujeni 
Справ : 236;1920-1940,1941-1944 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 57; 1920-1940 рр. 
Протоколи засідань комунальної ради.  

Справи з проведення виборів до румунського парламенту, про визнання прав на 
румунське громадянство.  
Присяги службовців примарії.  
Бюджети та фінансові звіти. 
 
Опис 2 
Справ : 18; 1920-1939 рр. 
Відомості про проведення перепису населення та обліку земельних ділянок . 
Відомості обліку земельних ділянок ті інше.  
Справи з проведення виборів до румунського парламенту. 
 
Опис 3 
Справ : 57; 1941-1944 рр. 
Звіти про численність населення, економічний стан. 
Відомості обліку земельних ділянок.  



Відомості інвентаризації майна громадян висланих до таборів.  
Заяви громадян про надання довідок про румунське громадянство та етнічне походження.  
Списки військовозобов’язаних.  
Бюджети та фінансові звіти 
 
Опис 4 
Справ :1; 1943 рр. 
Вказівки зоотехнічно – ветеринарного інспекторату 
  
Опис 5 
Справ : 4; 1942-1943 рр. 
Фінансові звіти. 
 Відомості обліку худоби. 
 
 

Ф.64. Примарія комуни  Верхні Петрівці Сторожинецького повіту  

Primăria comunei Pătrăuţii de Sus 

Справ : 9;1921-1924,1941-1942 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 9; 1921-1924 рр. 
Списки військовозобов’язаних мешканців комуни 
 
Опис 2 
Справ : 2; ,1942 р. 
Особові аркуші та списки осіб, що виїхали до Німеччини. 
 
Ф.65. Примарія комуни Маморниця  Чернівецького повіту  
Primăria comunei Mamorniţa 
Справ : 141;1918-1940,1941-1942 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 99; 1919-1939 рр. 
Історико – географічний та економічний опис комуни.  
Списки виборців до румунського парламенту. Списки мешканців.  
Бюджети та фінансові звіти 
 
Опис 2 
Справ : 38; 1918-1940 рр. 
Списки виборців до румунського парламенту.  
Акти, облікові картки та листування з обліку населення.  
Відомості на виплату зарплати службовцям примарії. 
Опис 3 
Справ : 4; 1942 р. 
Списки мешканців комуни.  
Листування з церковним приходом комуни про надання довідок  мешканцям комуни 
 
 



Ф.66. Примарія комуни Селище Хотинського повіту 

Primăria comunei Seliştea 
Справ : 202;1919-1940,1941-1944 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 79; 1919-1939 рр. 
Накази та вказівки Міністерства внутрішніх справ.  
Вказівки префектури Хотинського повіту.  
Протоколи  засідань комунальної ради.  
Документи з складання списків мешканців комуни.  
Документи з особового складу примарії.  
Фінансові звіти. 
 
Опис 2 
Справ : 72; 1920-1940 рр. 
Протоколи засідань комунальної ради.  
Справи про перехід мешканців комуни до інших релігійних сповідань.  
Фінансові звіти. Бюджети. 
 
Опис 3 
Справ : 1; 1920 р. 
Циркуляри претури Романкоуцької волості. 
 
Опис 4 
Справ : 47; 1941-1944 рр. 
Акти перевірок діяльності примарії.  
Формулярні списки обліку військовозобов’язаних.  
Фінансові звіти. Бюджети. 
 
Опис 5 
Справ : 3; 1943 рр. 
Циркуляри Губернаторства Буковини та претури Кельменецької волості. 
 
 

Ф.67.	Примарія	комуни	Нижні	Ленківці	Чернівецького	повіту	

 Primăria comunei  Lencăuţi de Jos 
Справ : 273;1919-1940,1941-1944 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 96; 1919-1940 рр. 
Протоколи засідань комунальної ради.  
Справи про визнання прав на румунське громадянство.  
Справи  про проведення вилучення транспортних засобів.  
Списки мешканців комуни. 
 
Опис 2 
Справ : 38; 1920-1940 рр. 
Списки виборців до румунського парламенту.  
Справи про визнання румунського громадянства.  



Книги обліку мешканців комуни. 
 
Опис 3 
Справ : 2; 1928-1938 рр. 
Фінансові звіти.  
Справа про складення списків осіб, що підлягають призову до румунської армії 
 
Опис 4 
Справ : 1; 1927-1937 рр. 
Справи з обліку осіб, що підлягають призову до румунської армії 
 
Опис 5 
Справ : 112; 1941-1944 рр. 
Справи з обліку майна мешканців висланих до таборів та що виїхали до Німеччини.  
Списки землевласників.  
Відомості про кількість мешканців комуни.  
Списки громадян. Бюджети. Фінансові звіти.  
Журнали реєстрації майна мешканців комуни. 
 
Опис 6 
Справ : 11; 1941-1944 рр. 
Списки мешканців що мають транспортні засобі.  
Справи про реєстрацію шлюбів 
 
Опис 7 
Справ : 10; 1941-1943 рр. 
Погосподарськи книги. 
 Книга реєстрації мешканців комуни. 
 Списки військовозобов’язаних. 
 
Опис 8 
Справ : 3; 1942-1943 рр. 
Касовий журнал.  
Списки мешканців 
 
 
Ф.68. Примарія комуни Рогізна Чернівецького повіту 
Primăria comunei Rogozna 
Справ : 296;1918-1940,1941-1944 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 292; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту.  
Протоколи засідань комунальної ради.  
Бюджети та фінансові звіти.  Списки мешканців комуни.  
Статистичні звіти про кількість худоби.  
Відомості на видачу зарплати службовцям примарії.  
Справи про визнання румунського громадянства та реєстрацію шлюбів. 



 
Опис 4 
Справ : 4; 1918-1922 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Чернівецької волості. Списки 
державних службовців комуни.  
Акти інвентаризації майна мешканців, що виїхали до Німеччини. 
 
Ф. 69. Примарія комуни Луковиця Чернівецького повіту  
Primăria comunei Lucaviţa 
Справ : 352;1884-1940,1941-1944 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 106; 1920-1940 рр. 
Відомості про наявність земельних ділянок.  
Списки виборців до румунського парламенту.  
Акти перевірок діяльності примарії.  
Постанови, протоколи, списки та листування з питань оподаткування громадян.  
Відомості на виплату зарплати. 
Фінансові звіти. 
 
Опис 2 
Справ : 52; 1884-1940 рр. 
Бюджети примарії.  
Списки мешканців на визнання румунського громадянства.  
Книга реєстрації  смертей мешканців комуни (1884-1929). 
 
Опис 3 
Справ : 6; 1926-1938 рр. 
Циркуляри претури.  
Справи про проведення виборів до палати землеробства та визнання прав на румунське 
громадянство.  
Касовий журнал.  
Журнали реєстрації вхідної та вихідної документації. 
 
Опис 4 
Справ : 110; 1941-1944 рр. 
Звіти про численність населення, стан економіки, шкіл, шляхів у комуні.  
Документи  про організацію протиповітряної оборони у комуні.  
Формулярні списки обліку військовозобов’язаних.  
Відомості про кількість населення.   
Справи про визнання прав на румунське громадянство.  
Справи про надання у оренду майна мешканців. 
 Бюджети. Фінансові звіти. 
 
Опис 5 
Справ : 72; 1941-1944 рр. 
Списки обліку військовозобов’язаних. Списки мешканців. 
 
Опис 6 
Справ : 6; 1941-1942 рр. 



Списки мешканців комуни, службовців примарії та ін. 
 
 

Ф.70. Примарія комуни Дубівці Чернівецького повіту 

Primăria comunei Dubăuţi  
Справ : 52;1918-1939 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 52; 1918-1939 рр. 
Документи про проведення виборів до румунського парламенту.  
Бюджет та фінансові  звіти комуни.  
Відомості про наявність у мешканців комуни земельних ділянок.  
Списки мешканців комуни. 
 
 

Ф.71. Примарія комуни Раранча Слобода  (нині Рідківці) Чернівецького повіту  

Primăria comunei Slobozia Rarancei 
Справ : 372;1918-1940,1941-1944 рр. 
  
Опис 1 
Справ : 348; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Чернівецької волості.  
Списки виборців з виборів до румунського парламенту та палати депутатів.   
Фінансові звіти та бюджет комуни.  
Списки мешканців на визнання румунського громадянство.  
Формулярні списки обліку військовозобов’язаних.  
Відомості про реквізицію транспортних засобів та надання матеріальної допомоги 
родинам військових. 
  
Опис 3 
Справ : 10;   1941-1943   рр. 
Відомості інвентаризації майна мешканців висланих до таборів та що виїхали до 
Радянського Союзу. 
 
Опис 4 
Справ : 14;   1941-1944   рр. 
Відомості про проведення евакуації мешканців до Румунії. 
 
 

Ф.72. Примарія комуни Шипинці Чернівецького повіту  

Primăria comunei Şipeniţi 
Справ : 135;1918-1940,1941-1943 рр. 

 
Опис 1 

Справ : 135 ; 1918-1940,1941-1943 рр. 



Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Кіцманської 
волості.  
Фінансові звіти та бюджет комуни. Відомості про наявність у мешканців 
земельних ділянок. Формулярні списки обліку військовозобов’язаних.  
 
Опис 3 
Справ : 5;1942 р. 
Відомості інвентаризації майна мешканців, що виїхали до Німеччини. 

 

Ф.73. Примарія комуни Суховерхів Чернівецького повіту  

Primăria comunei Suhoverca 
Справ : 186;1918-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 

Справ : 135 ; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Кіцманської волості.  
Рішення примарії.  
Фінансові звіти та бюджет комуни. відомості про наявність у мешканців земельних 
ділянок. Відомості на виплату зарплати службовцям примарії. 
Списки мешканців. 

 
Опис 4  

Справ : 1 ;   1942  рр. 
Облікова картка Семенюка Василя висланого радянською владою. 
 
 

Ф.74. Примарія комуни Верхні Шерівці  Чернівецького повіту 

Primăria comunei Şirăuţi de Sus 
Справ : 412;1918-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 

Справ : 278 ; 1919-1940 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту.  
Фінансові звіти та бюджет комуни.  
Відомості про наявність у мешканців земельних ділянок, худоби та дрібних промислових 
підприємств.  
Відомості на виплату зарплати службовцям примарії. 
 Списки мешканців. 

 
Опис 2 

Справ : 129 ; 1918-1940,1941-1943 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Кіцманської волості. Фінансові 
звіти та бюджет комуни. Відомості про наявність у мешканців земельних ділянок, худоби 



та дрібних промислових підприємств. Відомості на виплату зарплати службовцям 
примарії. Аркуші перепису населення. Списки мешканців. Оправдальні документи. 

 
Опис 4  

Справ : 5 ;  1941-1944   рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Заставнівської волості. 
 
 
 

Ф.75. Примарія комуни Ніжні Шерівці  Чернівецького повіту 

Primăria comunei Şirăuţi de Jos 
Справ : 11;1920-1939 рр. 

Опис 1 

Справ : 11 ; 1920-1939рр. 
Списки виборців до румунського парламенту та комунальної ради. 
Списки мешканців комуни.  
Списки мешканців що, підлягаю призову до румунсько війська. 
 
 

Ф.76. Примарія комуни Кадубівці Чернівецького повіту  

Primăria comunei Cadobeşti 
Справ : 44;1919-1940,1941-1943 рр. 

 
Опис 1 

Справ : 44 ; 1919-1940,1941-1944 рр. 
Листування з префектурою Чернівецького повіту.  
Рішення примарії. Плани, звіти .  
Бюджет примарії.  
Списки мешканців комуни. 
 
 
Ф.77.Примарія комуни  Старі Мамаївці Чернівецького повіту  

Primăria comunei Mămăeştii Vechi 

Справ : 94;1918-1941 рр. 

 
Опис 1 

Справ : 94 ; 1918-1941 рр. 
Рішення примарії. 
Фінансові звіти.  
Списки мешканців.  
Формулярні списки обліку військовозобов’язаних 
 
 

Ф.78. Примарія комуни Кліводин Чернівецького повіту  



Primăria comunei Clivodin 
Справ : 149;1919-1941,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 

Справ : 143 ; 1919-1940,1941-1944 рр. 
  Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Кіцманської волості.  
Бюджети та фінансові звіти примарії.  
Формулярні списки військовозобов’язаних.  
Списки мешканців.  
Відомості нарахування зарплати службовцям примарії. 
 
Опис 4 
Справ: 6; 1941-1942  рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та Чернівецького трибуналу. 
 
 
 

Ф.79. Примарія комуни Добринівці Чернівецького повіту  

Primăria comunei Dobronăuţi 
Справ : 15;1922 р. 

 
Опис 1 

Справ : 15 ; 1922 р. 
Списки виборців до румунського парламенту та комунальної ради; мешканців на визнання 
румунського громадянства.  
Фінансові звіти примарії. 

	

	

Ф.80.	Примарія	комуни	Витилівка	Чернівецького	повіту		

Primăria comunei Vitileauca 
Справ : 136;1918-1939 р. 

 
Опис 1 

Справ : 136 ; 1918-1939 рр. 
Циркуляри префектури Чернівецького повіту та претури Кіцманської волості.  
Протоколи засідань комунальної ради.  
Бюджети та фінансові звіти примарії.  
Списки мешканців. 
 
 
Ф.81. Примарія комуни Товтри Чернівецького повіту  
Primăria comunei Tăuteni 
Справ : 125;1918-1940,1941-1943 рр. 



 
Опис 1 

Справ : 44 ; 1918-1940 р. 
Фінансові звіти та бюджети примарії.  
Списки мешканців комуни з зазначенням наявності транспортних засобів, будинків, 
земельної площі, робітничої сили та худоби 

 
Опис 2 

Справ : 76 ; 1941-1943 р. 
Циркуляри директорату румунізації, префектури Чернівецького повіту та претури 
Дністровської волості.  
Листування з установами з адміністративно – господарських питань 

 
Опис 3 

Справ : 5 ; 1941-1943 р. 
Заяви та списки мешканців про надання свідоцтв про громадянство ,національність та 
друге. 
  
 
 

Ф.82.	Примарія	комуни	Молодія	Чернівецького	повіту		

Primăria comunei Plaiul Cosminului 
Справ : 313;1918-1940,1941-1943 рр. 

 
Опис 1 

Справ : 177 ; 1918-1940,1941-1944рр. 
Протоколи засідань комунальної ради.  
Документи про визнання   румунського громадянства.  
Бюджети, фінансові звіти.  
Справи про організацію протиповітряної оборони та обліку військовозобов’язаних. 
 
Опис 4  
Справ: 136; 1941-1943  рр 
 Циркуляри Кабінету Міністрів Румунії, Міністерства внутрішніх справ, 
губернаторства Буковини, префектури Чернівецького повіту та претури Чернівецької 
волості. 
 
  
 
Ф.83. Грозинецький волосний суд Хотинського повіту 
Справ : 1;1914 р. 

 
Опис 1 

Справ : 1 ; 1914 р. 
Справа   про    самовільне   захоплення   садиби   селянина  Скрипника   
 



 

Ф.84. Примарія комуни Іванківці Чернівецького повіту  

Primăria comunei Ivancăuţi 
Справ : 161;1920-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 

Справ : 43 ; 1920-1940 р р. 
Протоколи засідань комунальної ради.  
Документи з виборів до румунського парламенту.  
Документи про встановлення прав громадян на румунське громадянство.  
Списки військовозобов’язаних. Фінансові звіти 

 
Опис 2 

Справ : 13 ; 1920-1940 р р. 
Бюджети та фінансові звіти примарії 

 
Опис 3 

Справ : 102 ; 1941-1944 р р. 
Протоколи засідань комунальної ради.  
Справи з організації протиповітряної оборони та обліку військовозобов’язаних.  
Списки осіб висланих радянською владою.  
Фінансові звіти. 
 

Опис 4 

Справ : 2 ; 1941-1944 р р. 
Відомості про реквізицію транспортних засобів у мешканців.  
Бюджети та фінансові звіти.  
Списки мешканців комуни на визнання румунського громадянства.  
Документи про призначення на посаду службовців примарії 
 

Опис 5 

Справ : 1 ; 1940-1944р р. 
Списки та особові аркуші мешканців комуни висланих радянською владою. 

 

Ф. 85. Примарія комуни Чудей Сторожинецького повіту  

Primăria comunei Ciudei 
Справ : 725;1919-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 

Справ : 27 ; 1919-1940 рр. 
Протоколи засідань комунально ради.  
Документи з проведення аграрної реформи (протоколи. рішення. списки).  
Списки мешканців комуни. Заяви мешканців комуни .  
Справи з обліку військовозобов’язаних.  
Справи про реєстрацію шлюбів.  



Справи про проведення інвентаризації майна комуни. 
 

Опис 2 

Справ : 3 ; 1931-1932,1939  рр. 
Списки мешканців комуни. 
Списки військовозобов’язаних 
 

Опис 3 

Справ : 687 ; 1941-1944  рр 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту.  
Протоколи засідань комунальної ради.  
Справа про організацію протиповітряної оборони.  
Списки військовозобов’язаних. Відомості про кількість населення.  
Відомості обліку майна.  
Аркуші обліку селянських господарств.  
Списки мешканців комуни.  
Відомості нарахування зарплати.  
Справи про надання матеріальної допомоги родинам військовим румунської армії 
 

Опис 4 

Справ : 5 ; 1941-1943  рр 
Списки домовласників.  
Справа про реєстрацію шлюбу.   
Журнали реєстрації витягів про реєстрацію шлюбів. 
 Листування з питань діяльності комуни. 

 
Опис 5 

Справ : 3 ; 1941-1942  рр 
Заяви мешканців комуни про надання посвідчень та довідок. Старий опис 
 
 

Ф.86. Примарія комуни Стара Красношора Сторожинецького повіту  

Primăria comunei Crăşnişoara Veche 
Справ : 57;1918-1940,1941 рр. 

Опис 1 

Справ : 57 ; 1919-1940 ,1941 рр. 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту. 
Відомості про кількість земельних ділянок.   
Справи  з обліку військовозобов’язаних. Списки мешканців комуни. 
Фінансові звіти.  



Ф.87. Примарія комуни Адинката  

(нині Глибока) Сторожинецького повіту   

Primăria comunei Adăncata 
Справ: 258; 1926-1941,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 

Справ : 7 ; 1918-1940 рр. 
 
          Протоколи засідань комунальної ради.  
          Списки виборців   комуни.  
          Рішення. списки, заяви мешканців комуни.  
          Списки військовозобов’язаних.  
          Опис майна комуни.  
          Списки мешканців комуни на визнання права румунського громадянства.
 



 Опис 2 

Справ: 213 ;1941-1944 рр. 
          Протоколи засідань комунальної ради.  
          Справа про організацію протиповітряної оборони.  
           Відомості про  націоналізацію майна мешканців комуни радянською владою та 
передачу його селянам комуни.  
          Списки торговців комуни.  Списки мешканців комуни. Аркуші перепису 
населення  та домовласників комуни . Погосподарська книга.  
          Відомості на виплату зарплати та матеріальної допомоги. Списки 
військовозобов’язаних.  
          Справи про надання матеріальної допомоги.   
          Протоколи засідань комітету Червоного хреста.  
          Бюджет примарії. Фінансовий звіт.  
          Накази примарії з особового складу. 
 

Опис 3 
Справ : 28 ;1941-1944рр. 
         Списки мешканців комуни.  
         Аркуші обліку мешканців, що живуть у комуні. Аркуші обліку домовласників 
комуни. Аркуші перепису населення.  
         Бюджет примарії.  Фінансові звіти.  
         Відомості нарахування зарплати.  
         Опис майна примарії. 
 

Опис 4 
Справ: 6 ; 1941-1943 рр. 
         Рішення примарії.  
        Аркуші перепису населення.  
         Бюджет примарії 
 

Опис 5 

Справ: 4; 1941-1944 рр. 
         Справи про шлюб.  
         Списки мешканців комуни 
 

 
 
 
Ф.88 . Примарія комуни Череш Сторожинецького повіту   

Primăria comunei Cireş 

Справ: 370; 1920-1940,1941-1944 рр. 



Опис 1 
Справ : 370; 1920-1940,1941-1944 рр. 
          Циркуляри префектури Сторожинецького повіту та претури Сторожинецької 
волості.   
          Списки орендаторів земельних ділянок. відомості про реквізицію 
транспортних засобів.  
          Формулярні списки обліку військовозобов’язаних .  
           Бюджет та фінансові звіти комуни.  
           Відомості про наявність  у громадян земельних ділянок. 
 
 

Ф.89.Примарія комуни  Старі Бросківці Сторожинецького повіту   

Primăria comunei Broscăuţii Vechi 
Справ: 572; 1918-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 

Справ: 139; 1919-1940,1941-1944 рр. 
           Циркуляри префектури Сторожинецького повіту, Сторожинецької палати 
землеробства.  
           Плани роботи примарії.  
           Статистичні відомості про наявність земельних ділянок.  
           Списки мешканців, формулярні списки обліку військовозобов’язаних, виправдні 
документи про витрату коштів 
 

Опис 2 

Справ: 423;1918-1940,1941-1944 рр. 
          Протоколи засідань комунальної ради.  
          Анкета економічного стану комуни.  
          Відомості про наявність худоби. , формулярні списки обліку 
військовозобов’язаних, виправдні документи про витрату коштів. 
 

 
 
Ф. 90. Примарія комуни Мигучени (нині Михайлівка) Сторожинецького 
повіту  
Primăria comunei Mihuceni 
Справ : 138; 1919-1940,1941-1944 рр. 
Опис 1 
Справ : 133; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри Сторожинецького повіту.  
Протоколи засідань комунальної ради.  
Відомості про кількість  та розмир земельних ділянок.  
Фінансові звіти.  
План роботи. Списки мешканців комуни та справи про реєстрацію шлюбів. 
 
Опис 3 
Справ :5 ; 1941-1944   рр. 



 Особові аркуші та списки осіб, що виїхали до Німеччини. 

Ф. 91. Примарія комуни Виженка Сторожинецького повіту  

Primăria comunei Vijnicioara 

Справ : 138; 1919-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 200; 1920-1929 рр. 
         Документи про визнання прав на румунське громадянство (протоколи, заяви, 
листування).  
         Справи про  прописування громадян. 
 
Опис 2 
Справ: 221; 1919-1938 рр. 
           Статистичні відомості про економічний стан комуни.  
            Протоколи засідань комунальної ради.  
            Списки домовласників.  
            Документи з проведення виборів до румунського парламенту (листування,
об’яви, листування).   
            Листування з лікарняними установами про приймання громадян на лікування 
та звільнення їх від плати за лікування.  
            Листування про звільнення від примарії від сплати подохідного податку. 
 
Опис 3 
Справ: 16; 1930 р. 
           Протоколи засідань комунальної ради. 
 
 
 

Ф.92. Примарія комуни Червона Діброва Сторожинецького повіту  

Primăria comunei Dumbrava Roşie 
Справ: 118; 1918-1940 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 118; 1918-1940 рр. 
         Циркуляри префектури Сторожинецького повіту та претури Сторожинецької волості. 

         Протоколи засідань комунальної ради.  

         Фінансові звіти та бюджети примарії.  

          Списки мешканців позбавлених румунського громадянства.  

          Списки мешканців з виборів до повітової та комунальної ради. 

 
 
 

Ф.93. Примарія комуни Жадова Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Jadova 
Справ: 289; 1918-1944 рр. 



 
Опис 1 
Справ: 269; 1918-1944 рр. 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту та претури Сторожинецької волості. 
Протоколи засідань комунальної ради. Фінансові звіти та бюджети примарії.  
Анкети економічного стану комуни.  
Відомості  про пожертву на румунську армію.  
Списки мешканців. 
Опис 2 
Справ: 16;1941-1943    рр. 
 Циркуляри та листування з префектурою Сторожинецького повіту. 
 
Опис 3 
Справ: 4 ;1941 р. 
Особові аркуші та списки осіб, що виїхали до Німеччини. 
 
  
 
 

Ф.94.Лісництво у с.Кодрул‐Козмінулуй Чернівецького повіту  

Ocolul silvic Codrul Cosminului judeţul Cernăuţi 

Справ: 257; 1786-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 109; 1786-1940,1941-1944 рр. 
Обіжники, директивні вказівки та інструкції адміністрації православного релігійного 
фонду Буковини про експлуатацію лісів, порядок експлуатації молодих лісних ділянок, 
проведення лісонасаджень та ремонту доріг. 
 Відомості про наявність лісоматеріалу та насіння лісних культур. 
Фінансові звіти за 1927-1934рр., 1943р. 
  Бюджети на 1941-1944рр.  
 
Опис 2 
Справ: 148; 1941-1944 рр. 
Плани, звіти, відомості про наявність лісоматеріалу та насіння лісних культур.  
Відомості на виплату зарплати робочим та службовцям лісництва. 
 
 

Ф.95. Примарія комуни Петричанка Сторожинецького повіту  

Primăria comunei Petriceni 
Справ: 298; 1920-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 252; 1920-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту та претури Сторожинецької волості. 
Протоколи засідань комунальної ради.  
Протоколи інспекційної комісії.  



Фінансові звіти та бюджети примарії.  
Анкети економічного стану комуни.  
Списки мешканців 
 
Опис 2 
Справ: 45 ; 1941-1944 рр 
 Циркуляри претури Сторожинецької волості. Відомості інвентаризації майна 
мешканців висланих до таборів. 
 
Опис 4 
Справ: 1 ;  1941-1944рр 
Особові аркуші осіб, що виїхали до Німеччини. 
 

Ф.96. Примарія комуни Комарівці Сторожинецького повіту  

Primăria comunei Comareşti 

Справ: 63; 1939-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 60; 1920-1940,1941-1944 рр. 
Бюджети та фінансові звіти комуни.  
Списки мешканців.  
Документи про витрату коштів 
 
Опис 2 
Справ: 1;  1941-1942 рр 
 Списки осіб висланих радянською владою. 
  
Опис 4 
Справ: 2;   1941-1942 рр. 
Особові аркуші та списки осіб, що виїхали до Німеччини. 
 
 
 
 

Ф.97. Примарія комуни Красноїльськ   Сторожинецького повіту 

 Primăria comunei  Crasna Ilschi 
Справ: 293; 1921-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 276; 1921-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри Міністерства землеробства та державного майна, префектури 
Сторожинецького повіту та претури Сторожинецької волості.   
Протоколи засідань комунальної ради, рішення примарії, статистичні звіти.  
Списки військовозобов’язаних мешканців.  
Плани роботи та фінансові звіти примарії.  
Справи про надання допомоги родинам військовозобовязаних.  
Відомості про збирання коштів на нужди румунської армії. 
 



 
Опис 2 
Справ: 17; 1941 -1944 рр 
Циркуляри губернаторства Буковини, префектури Сторожинецького повіту та претури 
Сторожинецької волості. 
 
 
 
Ф.98.Лісництво адміністрації православного релігійного фонду Буковини у 
с.Селятин  Радауцького повіту 
Ocolul silvic Seleatin judeţul Rădăuţi al fondului religionar ortodox din 
Bucovina 

Справ: 265; 1928-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 155; 1928-1940 рр. 
Плани експлуатації та розвитку лісів.  
Бюджети лісництва .Кошториси на утримання доріг та службових приміщень.   
Списки робітників та службовців 

 

Опис 2 

Справ: 210; 1941-1944 рр. 
Обіжники адміністрації православного релігійного фонду Буковини та ХІІ-ої лісної дирекції про проведення лісонасаджень, заходи  
боротьби з лісними пожежами, браконьєрством, порушеннями лісного статуту,  порядок ведення мисливства та рибальства, внесення 
коштів за сплав лісу,  надання мешканцям дозволів на перевезення лісоматеріалів.  

Постанови ХVІ-го річного відомства про встановлення місць зберігання лісоматеріалів.  

 Плани експлуатації лісових ділянок.  

Відомості про діяльність лісництва, наявність лісної продукції у лісництві, на виплату заробітної плати.  

Фінансові звіти за 1941-1944 рр.  

Акти перевірок діяльності лісництва.  

Бюджети лісництва . 

 

 

Ф.99. Примарія комуни Трестяна  (нині Димка)  Сторожинецького повіту 

Primăria	comunei	Trestiana	

Справ: 151; 1918-1939 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 151; 1918-19439 рр. 
Циркуляри префектури Сторожинецького повіту та претури Сторожинецької волості. 
Протоколи засідань комунальної ради.  
Протоколи інспекційної комісії. Фінансові звіти та бюджети примарії.   
Списки мешканців.  
Документи про витрату коштів. 
 
 

Ф.100.Примарія комуни Пелінешти  ( Білоусівка) Хотинського повіту  



Primăria comunei Pelineşti 
Справ: 179; 1929-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 13; 1929-1940 рр. 
Списки виборців до комунальної та повітової ради, земельний комітет села.  
Заяви мешканців комуни про надання довідок.  
Списки мешканців на отримання громадянства. 
 
Опис 2 
Справ: 162; 1941-1944 рр. 
Акти перевірок адміністративно – господарської діяльності примарії.  
Справи про організацію протиповітряної оборони та  др.  
Списки мешканців. Бюджети та фінансові звіти примарії.  
Картки обліку інвалідів війни 
 
Опис 3 
Справ: 2; 1942 р. 
Фінансові звіти 
 
Опис 4 
Справ: 2; 1941 р 
Список службовців, інвалідів та вдовиць на отримання продовольчих карток 
 
 
Ф.101. Примарія комуни Коболчин Хотинського повіту  

Primăria comunei Cobâlcen   

Справ: 221; 1918-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 221; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Секурянської волості.  
Протоколи засідань комунальної ради та рішення примарії.  
Списки виборців з виборів до румунського парламенту та повітову палату землеробства. 
комунальної ради.. Відомості про витрати примарії. Списки мешканців. 
 
 
Ф.102. Примарія комуни Ржавинці Хотинського повіту   
Primăria comunei Javinţi  
Справ: 253; 1918-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 221; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Хотинської волості.  
Фінансові звіти та бюджет комуни.  
Документи про витрату коштів.  
Аркуші обліку селянських господарств.  
Відомості про наявність  у мешканців земельних ділянок.  



Свідоцтва про народження, шлюб та смерть громадян. Формулярні списки 
військовозобов’язаних. 
 
Опис 2 
Справ:  14 ;   1941-1944  рр. 
 Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Хотинської волості. 
 
Опис 3 
Справ:  1;   1943  рр. 
   Повідомлення Чернівецької митниці. 
 
 
Ф.103. Примарія комуни Клішківці Хотинського повіту   
Primăria comunei Clişcauţi 
Справ: 443; 1929-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1929-1939,1941 рр. 
Формулярні списки обліку військовозобов’язаних.  
Документи  про витрату коштів.  
Акти інвентаризації нерухомого майна.  
Журнал обліку мешканців. 
 
Опис 2 
Справ: 368; 1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Хотинської волості.  
Фінансові звіти та бюджет комуни.  
Документи про витрату коштів.  
Аркуші обліку селянських господарств.  
Формулярні списки військовозобов’язаних. 
 Звіти про економічний стан комуни.  
Відомості про надання матеріальної допомоги родинам мобілізованих до румунської армії  
та сбір коштів у фонд благодійності. 
 
Опис 2 
Справ:  60 ;  1941-1944  рр. 
 Відомості інвентаризації майна осіб висланих до таборів. Списки мешканців 
позбавлених румунського громадянства. 
 
 
 
Ф.104. Примарія комуни Сербичани Хотинського повіту  

Primăria comunei Serbiceni 

Справ: 179; 1928-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 34; 1929-1939,1941 рр. 
Протоколи засідань комунальної ради, листування з префектурою Хотинського повіту та 
установами м. Хотина з адміністративно – господарських питань.  
Списки службовців та громадян комуни 



 
Опис 2 
Справ: 139; 1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту.  
Формулярні списки обліку військовозобов’язаних.  
Списки мешканців.  
Фінансові звіти та бюджет комуни. Документи про витрату коштів 
 
Опис 3 
Справ: 6 ; 1941-1944 рр. 
 Циркуляри префектури Хотинського повіту. 
 
  
Ф.105.Примарія комуни Маркауци Хотинського повіту   
Primăria comunei Marcăuţi 
Справ: 210; 1932-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 30; 1932-1939,1941 рр. 
Статистичні звіти про: національний склад населення, економічний, соціальний та 
культурний стан комуни.   
Плани роботи з утримання комунальних доріг.  
Списки військовозобов’язаних мешканців. 
 
Опис 2 
Справ: 180; 1941-1944  рр. 
Рішення примарії комуни.  
Статистичні звіти про кількість населення у комуні.  
Акти перевірок адміністративно – господарської діяльності примарії.  
Акти з обліку майна , що належить громадянам висланих до таборів.  
Списки мешканців  отримавших румунське громадянство.  
Бюджети примарії 
 
 
Ф.106. Примарія комуни Романківці Хотинського повіту  
Primăria comunei Romancăuţi 
Справ: 100; 1925-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12; 1925-1940 рр. 
Документи з проведення аграрної реформи у комуні (протоколи, списки, відомості).  
Аркуші паспортного обліку мешканців комуни.  
Облікові картки службовців примарії. 
 
Опис 2 
Справ: 2; 1940 р. 
Посвідчення особи мешканки Тибет А.  
Списки мешканців комуни на визнання румунського громадянства. 



 
Опис 3 
Справ: 85; 1941-1944 рр. 
Рішення примарії.  
Звіти  про стан економіки комуни.  
Справи з перевірки діяльності мешканців комуни в період встановлення радянської влади. 
Справи з обліку військовозобов’язаних та організації протиповітряної оборони. 
 
Опис 4 
Справ: 1; 1943рр. 
Журнал обліку мешканців, які підлягають паспортному обліку. 
 
 
Ф.107. Примарія комуни Колінківці  Хотинського повіту   
Primăria comunei Colincăuţi  
Справ: 96; 1932-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 94; 1932-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Хотинської волості та Хотинської 
повітової палати землеробства.  
Бюджет та фінансові звіти примарівї.  
Формулярні списки військовозобов’язаних.  
Особові справи службовців примарії.  
Справи про румунізацію прізвищ громадян 
 
Опис 4  
Справ: 2 ; 1941 –1942 рр. 
Розпорядження префектури Хотинського повіту. 
 
 
 
Ф.108. Примарія комуни Рокитне Хотинського повіту   
Primăria comunei Rachitna 
Справ: 183; 1922-1939,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 14; 1922-1939 рр. 
Аркуші паспортного обліку мешканців комуни.  
Бюджети примарії.  
Відомості нарахування зарплати службовцям примарії. 
 
Опис 2 
Справ: 169; 1941-1944 рр. 
Накази губернаторства Буковина.  
Звіти про економічний стан комуни.  
Протоколи засідань примарії.  
Акти обстежень діяльності примарії.  
Документи про визнання прав на румунське громадянство .  



Документи про проведення призову до румунської армії та надання матеріальної 
допомоги інвалідам та вдовицям війни 
 
 
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 

Справ: 67; 1928-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1928-1940 рр. 
План ведення лісового господарства на 1938-1947 рр.  
Звіти про вирубку ліса. Відомості обліку прибутків лісництва 
 
Опис 2 
Справ: 56; 1941-1944 рр. 
Плани – звіти експлуатації лісових ділянок в лісництві.  
Відомості про насадження  лісу в лісництві. Бюджети.  
Відомості нарахування зарплати робітникам. 
 
 
Ф.110. Примарія комуни Горбово Дорохойського повіту  
Primăria comunei Horbova 
Справ: 426; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Опис 1 
Справ: 415; 1918-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Дорохойського повіту та претури Герцаївської волості.  
Протоколи засідань комунальної Ради.  
Списки виборців з виборів до комунальної та повітові ради.  
Списки військовозобовязаних. Відомості на виплату зарплати службовцям.  
Бюджети примарії.  
Документи з організації протиповітряної оборони та надання допомоги родинам 
мобілізованих до румунської армії. 
 
Опис 3  
Справ: 11;  1941-1944 рр. 
 Списки мешканців на отримання румунського громадянства. 
 
 
Ф.111. Примарія комуни Турятка Дорохойського повіту  

Primăria comunei Tureatca 

Справ: 317; 1875-1897,1913-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1875-1897 рр. 
Журнали реєстрації народжень громадян 



 
Опис 2 
Справ:31 2; 1913-1940,1941-1944 рр. 
Циркуляри префектури Дорохойського повіту та претури Герцаївської волості.  

Рішення примарії.  

Анкети економічного стану комуни.  

Бюджет комуни. Списки мешканців. Фінансові звіти. Документи про витрату коштів 

 
Опис  3  
Справ: 2; 1941 р. 
Циркуляри претури Герцаївської волості. Списки осіб, що виїхали до Радянського Союзу. 
 
Опис 5  
Справ: 1; 1942 р. 
 Циркуляри претури Герцаївської волості. 
 
 
 

 

Ф.112. Кіцманьський повітовий суд  м.Кіцмань 

K.k. Bezirksgericht  in Kotzman 

Справ: 4325; 1874-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4216; 1883-1918 рр. 
Справи про визнання прав на спадщину, майно; встановлення опіки над неповнолітніми, 
немічними та їх майном; про визнання майнових прав власності.  
Справи за позовами про стягнення боргів. 
 
Опис 2 
Справ: 109; 1874-1914 рр. 
Протоколи опитувань мешканців складених комісіями суду в зв’язку з введенням книг 
реєстрації нерухомого майна по кадастральних округах.  
Копії нотаріальних актів, що стосуються нерухомого майна. 

 
 

Ф .113. Секція жандармерії в м. Заставна Чернівецького повіту  

Secţia de jandarmi în or. Zastavna 
Справ: 1; 1927-1928 рр. 
Опис 1 
Справ: 1; 1927-1928 рр. 
             Вказівки командування жандармським корпусом та Чернівецької роти жандармерії  
про нагляд за членами релігійних організацій, нагородження жандармів та др. 
 
 
Ф.114. Секретаріат Міністерства юстиції на Буковині  м. Чернівці 
Secretarul de stat pentru afacerile justiţiei,Cernăuţi 



Справ: 952; 1918-1920 рр. 
Опис 1 
Справ: 126; 1918-1920 рр. 
          Справи про призначення, переміщення, підвищення рангу, надання відпусток та випла
зарплати службовцям судових органів Буковини.  
          Атестаційні – фінансові справи робітників судів.  
          Списки службовців. Відомості на виплату зарплати. 
 
Опис 2 
Справ: 47; 1918-1923 рр. 
           Циркуляри Міністра – делегата Буковини про  розподіл функцій секретаріату на 
 Буковині. 
           Справи про призначення, переміщення, підвищення рангу, накладення   
дисциплінарних стягнень, надання відпусток та виплату зарплати службовцям с 
удових органів Буковини.  
           Журнал обліку виплати командировочних витрат службовцям судових органів 
 
Опис 3 
Справ: 779; 1918-1924 рр. 
            Проекти законів про організацію судових органів на Буковині.  
            Справи про призначення, переміщення, підвищення рангу, надання відпусток  
та виплату зарплати та пенсій службовцям судових органів Буковини.  
            Атестаційні – фінансові справи робітників судів.  
            Списки службовців. 
 
 
Ф.115.Крайовий суд Буковини 
K.k. Landesgericht in Czernowitz 
Справ: 114004; 1793-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3686; 1805-1918 рр. 
          Президія: обіжники, постанови, розпорядження рішення, інструкції і директиви  
Міністерства юстиції, Львівського апеляційного суду, Вищого крайового суду м. Львів,  
Галицького Намісництва про порядок ведення судочинства та збору податків та штрафів  
(1804-1856), витяги із розпоряджень імператорської канцелярії відносно діяльності  
дворянських судів, документи про діяльність суду. 
         Особові справи суддів та службовців. 
 
Опис 2 
Справ: 45554; 1793-1918 рр. 
          Цивільний відділ: Документи цивільних справ – майнові, спадкові, орендні та справи  
про банкрутства, справи про встановлення батьківства, опіки, погашення та знищення  
боргових документів, реєстрацію торгових та промислових фірм. 
 
Опис 3 
Справ: 3237; 1850-1918 рр. 
          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, переході кордону,  



носінні зброї, контрабандній торгівлі худобою, ухилення від рекрутського набору. 
 
Опис 4 
Справ: 171; 1798-1914 рр. 
           Депозитний відділ: Листування з бюро президії Вищого Крайового суду м. Львова та 
Чернівецьким податковим відділом про проведення грошових операцій із фондів, вкладених  
на судові депозити, наявність на депозиті облігацій австро-угорського банку, звіти про 
 діяльність відділу , відомості про наявність на судовому депозиті сум, що належать  
опікунам 
 
Опис 5 
Справ: 171; 1807-1916 рр. 
           Відділ реєстрації нерухомого майна: Укази та грамоти молдавських господарів,  
записи актів про нерухоме майно та помістя на Буковині , протоколи і акти про спадщину  
на нерухоме майно та межові границі помість Буковини , договори купівлі продажу  
земельних ділянок, будівель, плани земельних ділянок сіл Буковини, передмість м.Чернівці, 
 заповіти, витяги з кадастрових книг. 
 
Опис 6 
Справ: 473; 1807-1916 рр. 
         Президія: те саме 
 
Опис 7 
Справ: 6501; 1786-1918 рр. 
          Цивільний відділ: те саме 
 
Опис 8 
Справ: 417; 1822-1918 рр. 
           Карний відділ: те саме 
 
Опис 9 
Справ: 195; 1878-1914 рр. 
          Відділ реєстрації нерухомого майна: те саме 
 
Опис 10 
Справ: 623; 1776-1918 рр. 
           Президія. Цивільний відділ. Карний відділ. Відділ реєстрації нерухомого майна:  
 те саме 
 
 
Ф.116. Чернівецький повітовий суд  м.Чернівці 
K.k. Bezirksgericht  in  Czermowitz 
K.k. Landesgericht in Czernowitz 
Справ: 11602; 1876-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6575; 1895-1918 рр. 
            Справи про визнання прав на спадщину, майно; встановлення опіки над  
неповнолітніми, немічними та їх майном; про визнання майнових прав власності.  



            Справи за позовами про стягнення боргів. 
 
Опис 2 
Справ: 4774; 1876-1918 рр. 
           Справи про визнання прав на спадщину, майно; встановлення опіки над  
неповнолітніми, немічними та їх майном; про визнання майнових прав власності.  
          Справи за позовами про стягнення боргів. 
 
Опис 3 
Справ: 253; 1876-1918 рр. 
          Нотаріальні акти, складені комісіями судів. 
          Книги  реєстрації нотаріальних документів та ї копії. 
 
 
Ф.117. Хотинський повітовий суд Бессарабської губернії 
Справ:3453; 1811-1916 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2795; 1815-1869 рр. 
           Укази російських імператорів. Укази російського сенату. Укази Бессарабського 
 обласного правління з питань діяльності суду.  
           Протоколи засідань Хотинського повітового суду.  
           Кримінальні і цивільні справи. 
           Журнали реєстрації засідань Хотинського повітового суду. 
 
Опис 2 
Справ: 593; 1813-1916 рр. 
                Справи про надання права власності нерухомим майном та затвердження купчих  
на продаж майна. Справи про засвідчення духовних заповітів та дарчих актів.  
                Журнали реєстрації засідань Хотинського повітового суду. 
 
Опис 3 
Справ: 8; 1838-1877 рр. 
             Укази Бессарабського обласного правління з питань діяльності суду.  
             Протоколи засідань Хотинського повітового суду. Рішення суду з кримінальних та 
 цивільних справ. 
 
Опис 4 
Справ: 57; 1811-1839 рр. 
            Кримінальні і цивільні справи 
 
 
Ф.118. Чернівецький повітовий трибунал 

Tribunalul judeţean, Cernăuţi 

Справ: 67209; 1919-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2365; 1919-1940 рр. 
          Канцелярія 



 
Опис 2 
Справ: 492; 1926-1939 рр. 
          Повітове виборче бюро 
 
Опис 3 
Справ: 29292; 1919-1940 рр. 
          Цивільна секція 
 
Опис 4 
Справ: 11917; 1919-1940 рр. 
          Кримінальна секція 
 
Опис 5 
Справ: 15037; 1919-1940 рр. 
          Канцелярія. Цивільна секція. Кримінальна секція 
Опис 6 
Справ: 769; 1919-1940 рр. 
          Канцелярія. Цивільна секція. Кримінальна секція. 
 
Опис 7 
Справ: 260; 1919-1940,1941-1942 рр. 
          Канцелярія. Цивільна секція. Кримінальна секція 
 
Опис 8 
Справ: 4130; 1941-1944 рр. 
          Справи про встановлення прав власності на нерухоме майно, спадку, опіки .  
          Справи про реєстрацію фактів смерті, розрив шлюбів.  
          Справи про реєстрацію торгівельних, промислових фірм, національних,  
культурних та благодійних товариств.  
          Справи з обвинувачення в крадіжках, хуліганстві, бійках та др. 
 
Опис 9 
Справ: 287; 1941-1944 рр. 
          Справи про встановлення прав власності на нерухоме майно, спадку, опіки .  
          Справи про реєстрацію фактів смерті, розрив шлюбів.  
          Справи про реєстрацію торгівельних, промислових фірм, національних,  
культурних та благодійних товариств.  
          Справи з обвинувачення в крадіжках, хуліганстві, бійках та др. 
 
Опис 10 
Справ: 2263; 1941-1944 рр. 
          Справи про встановлення прав власності на нерухоме майно, спадку, опіки .  
          Справи про реєстрацію фактів смерті, розрив шлюбів.  
          Справи про реєстрацію торгівельних, промислових фірм, національних,  
культурних та благодійних товариств.  
          Справи з обвинувачення в крадіжках, хуліганстві, бійках та др. 
 
Опис 11 



Справ: 397;1918-1937, 1941-1944 рр. 
           Справи про встановлення прав власності на нерухоме майно, спадку, опіки .  
           Справи про реєстрацію фактів смерті, розрив шлюбів.  
           Справи про реєстрацію торгівельних, промислових фірм, національних,  
культурних та благодійних товариств.  
            Справи з обвинувачення в крадіжках, хуліганстві, бійках та др. 
 
 
Ф. 119.Особовий відділ сигуранци м. Чернівці 

Serviciul special de siguranţă, Cernăuţi 

Справ: 5191; 1919-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3334; 1919-1929 рр. 
          Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, генерального субінспекторту  
сигуранци Буковини, командування 8-ої піхотної дивізії про розшук карних злочинців та  
угорських шпигунів, передачу залізничних майстерень під нагляд військової влади.  
.      Донесення Міністерству внутрішніх справ про повстання солдатів 113-го полку в  
м. Чернівцях (1919), підготовку до виборів в парламент, діяльність польських,  
єврейських та українських політичних організацій на Буковині, посилення нагляду за  
білоемігрантами та  іноземними підданими, страйки  залізничників, пекарів, шевців,  
комерсантів, працівників пошти і телеграфу, здійснені крадіжки, злами, самогубства, вбивства.  
         Справи з нагляду за іноземцями українського походження, підозрюваними в  
проведенні української націоналістичної пропаганди.  
        Статут комуністичної організації молоді Румунії.  
        Листування з поліцейськими і адміністративними органами, Генеральним  
субінспекторатом сигуранци  Буковини про посилення нагляду за підозрюваними в  
комуністичній діяльності, нагляд за діяльністю студентських організацій, розшук  
дезертирів, видачу дозволів іноземцям на в’їзд до Буковини, продовження їм строку  
перебування. перебування в краї. 
 
Опис 2 
Справ: 1636; 1919-1929 рр. 
       Інформаційні повідомлення органів сигуранци про міжнародний комуністичних  
рух, зв’язки комуністичних партій європейських країн з Радянським Союзом,  діяльність  
комсомолу Буковини, політичний настрій у військових частинах, політичні події в  
м. Чернівцях.  
      Листування з поліцейськими і адміністративними органами, Генеральним  
субінспекторатом сигуранци  Буковини про посилення нагляду за підозрюваними в  
комуністичній діяльності, нагляд за діяльністю студентських організацій, розшук  
дезертирів, видачу дозволів іноземцям на в’їзд до Буковини, продовження їм строку  
перебування в краї 
 
Опис 3 
Справ: 221; 1929-1927 рр 
          Списки дезертирів 113 полку.  
          Справи з нагляду за іноземними громадянами.  
          Відомості на виплату зарплати службовцям 
 
 



Ф.120. Вашківецький повітовий суд  м.Вашківці, Чернівецького повіту 
K.k. Bezirksgericht  in Waszkoutz  
Справ: 421; 1878-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 375; 1886-1918 рр. 
          Матеріали цивільних і карних справ.  
          Протоколи допитів.  
          Нотаріальні акти, складені комісіями судів.  
         Журнали обліку власників нерухомого майна.  
          Книги  реєстрації нотаріальних документів та їх копії 
 
Опис 2 
Справ: ; 1878-1913 рр. 
         Матеріали цивільних і карних справ.  
         Протоколи допитів.  
         Нотаріальні акти, складені комісіями судів.  
        Журнали обліку власників нерухомого майна.  
        Книги  реєстрації нотаріальних документів та їх копії. 
 
 

Ф.121. Жандармський пост у с.Митків Чернівецького повіту  

Postul de jandarmi Mitcău 

Справ: 1; (1919-1940-?) рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; (1919-1940-?)  рр. 
Інформаційні повідомлення про діяльність Української націоналістичної партії 

 
 
Ф. 123. Сторожинецький повітовий суд м.Сторожинець, Чернівецький  
повіт 

K.k. Bezirksgericht  in Storozynetz 

Справ: 1043; 1876-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 955; 1876-1918  рр. 
          Цивільний відділ 
 
Опис 2 
Справ: 88; 1893-1916  рр. 
           Нотаріально засвідчені документи офіційного та приватного характеру 
 
 
Ф.124. Земський начальник 3-ї дільниці, Хотинського повіту Бессарабської 



 губернії 
Справ: 24; 1894,1901 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 24; 1894-1901  рр. 
           Справи з обвинувачення мешканців в злочинах. 
 
 
Ф.125. Заставнівський повітовий суд  м.Заставна, Чернівецького повіту 

K.k. Bezirksgericht  in Zastawna 

Справ: 133; 1875-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 81; 1898-1918  рр. 
           Справи про визнання прав на спадщину померлих мешканців, про встановлення  
опіки над хворими громадянами та їх майном. 
 
Опис 2 
Справ: 52; 1875-1914  рр. 
          Копії нотаріальних актів, стосовно нерухомого майна.  
          Протоколи опитувань складених судом в зв’язку з складенням книг реєстрації  
нерухомого майна.  
 

 
Ф.126.Апеляційний суд Буковини  
Curtea  de  apel a Bucovineі 
Справ: 19414; 1919-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12432; 1919-1940  рр. 
          Канцелярія. Прокуратура. Кримінальна секція. Цивільна секція 
 
Опис 2 
Справ: 3594; 1919-1940  рр. 
           Канцелярія. Прокуратура. Кримінальна секція. Цивільна секція. 
 
Опис 3 
Справ: 1038; 1919-1940  рр. 
          Канцелярія. Прокуратура. Кримінальна секція. Цивільна секція. 
 
Опис 4 
Справ: 52; 1919-1939  рр. 
          Канцелярія. Кримінальна секція. Цивільна секція. 
 
Опис 5 
Справ: 26; 1925-1940  рр. 
           Канцелярія. 



 
 Опис 6 
Справ: 1463; 1942-1944  рр. 
          Апеляційні справи директорату румунізації про передачу у власність держави  
нерухомого майн а, що було конфісковано у громадян.  Апеляційні справи громадян про 
 визнання прав власності на нерухоме майно, прав на румунське громадянство. 
 
Опис 7 
Справ: 420; 1941-1944  рр. 
          Апеляційні справи директорату румунізації про передачу у власність держави  
нерухомого   майна, що було конфісковано у громадян.  Апеляційні справи громадян про 
 визнання прав власності на нерухоме майно, прав на румунське громадянство.  
           Статути благодійних товариств.  
            Прохання нотаріальної палати Буковини про розширення прав та введення єдиного  
положення. 
 
Опис 8 
Справ: 392; 1941-1944  рр. 
           Апеляційні справи директорату румунізації про передачу у власність держави  
нерухомого майн а, що було конфісковано у громадян.  Апеляційні справи громадян  
про визнання прав власності на нерухоме майно, прав на румунське громадянство.  
           Витяги з рішень суду з карних справ. 
 
 

Ф.127.	Хотинський	повітовий	трибунал		

Curtea marţială a judeţului Hotin 
Справ: 19414; 1919-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 591; 1919-1940  рр. 
          Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
Опис 2 
Справ: 49; 1918-1939  рр. 
           Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
Опис 3 
Справ: 359; 1918-1940  рр. 
           Канцелярія 
 
Опис 4 
Справ: 1345; 1941-1944  рр. 
           Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
Опис 5 
Справ: 150; 1941-1944  рр. 
           Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 



 
Ф.128. Прокуратура Чернівецького повітового трибуналу 
Procuratura tribunalului judeţean, Cernăuţi 
Справ: 12888; 1919-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2527; 1919-1940  рр. 
          Справи про притягнення до карної відповідальності осіб  за вбивства, бійки,  
пограбування,  порушення кордону, прав власності, незаконне  використання  
державних коштів, зберігання зброї, підробку документів, контрабанду, спекуляцію,  
браконьєрство, хабарництво, наклепи. Справи про визнання румунського громадянства,  
 права на спадщину. Заяви жителів на видачу довідок про судимість, внесення  
поправок до актів громадянського стану, дозволів на переривання вагітності . 
         Списки жителів, які притягались  до кримінальної відповідальності. Списки осіб,  
які засуджені за карні злочини, налаштовані проти румунського режиму, торговельних та 
промислових підприємств. 
 
Опис 2 
Справ: 9884; 1941-1944  рр. 
           Справи на осіб обвинувачених в ухилянні від примусових робіт, від перепису  
єврейського населення, в привласненні майна осіб ,що втекли до Румунії під час  
встановлення радянської влади. Справи з обвинувачення службовців державних та  
комунальних установ в  хабарництві. Справи про встановлення причини самогубства.  
Справи про притягнення до карної відповідальності осіб  за вбивства, бійки,  
пограбування,  порушення кордону, прав власності, незаконне  використання  
державних коштів, зберігання зброї, підробку документів, контрабанду, спекуляцію. 
 
Опис 3 
Справ: 415; 1941-1944  рр. 
          Справи на осіб обвинувачених в ухилянні від примусових робіт, від перепису  
єврейського населення, в привласненні майна осіб ,що втекли до Румунії під час  
встановлення радянської влади. Справи з обвинувачення службовців державних та  
комунальних установ в  хабарництві. Справи про встановлення причини самогубства. 
 Справи про притягнення до карної відповідальності осіб  за вбивства, бійки,  
пограбування,  порушення кордону, прав власності, незаконне  використання  
державних коштів, зберігання зброї, підробку документів, контрабанду, спекуляцію. 
 
Опис 4 
Справ: 62; 1941-1944  рр. 
          Справи на осіб обвинувачених в ухилянні від примусових робіт, від перепису 
 єврейського населення, в привласненні майна осіб ,що втекли до Румунії під час  
встановлення радянської влади. Справи з обвинувачення службовців державних та  
комунальних установ в  хабарництві. Справи про встановлення причини самогубства.  
Справи про притягнення до карної відповідальності осіб  за вбивства, бійки,  
пограбування,  порушення кордону, прав власності, незаконне  використання  
державних коштів, зберігання зброї, підробку документів, контрабанду, спекуляцію. 
 
 
Ф.129. Сторожинецький повітовий трибунал  



Curtea  marţială a  judeţului Storojineţ 

Справ: 6598; 1919-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2816; 1919-1940  рр. 
           Канцелярія. Слідчий кабінет. Кримінальний відділ. Цивільний відділ. 
 
Опис 2 
Справ: 154; 1924-1940  рр. 
           Канцелярія.  Кримінальний відділ. Цивільний відділ. 
 
Опис 3 
Справ: 3174; 1941-1944  рр. 
           Кримінальні справи про антирумунську діяльність, тайний перехід кордону, 
 вбивства, самогубства, грабіжництво,  крадіжки, шахрайство, зґвалтування, аморальну 
 поведінку окремих осіб, підпали, образи, кривди, скандали. Цивільні справи про 
 визнання румунського громадянства, реєстрацію актів громадянського стану, ухилення  
від сплати аліментів, права на спадщину, підтвердження права власності на нерухоме майно, 
 земельні конфлікти, ухилення від сплати боргів, лихварство,  порушення правил дорожнього 
 руху. 
 
Опис 4 
Справ: 442; 1941-1944  рр. 
          Кримінальні справи про антирумунську діяльність, тайний перехід кордону,  
вбивства, самогубства, грабіжництво,  крадіжки, шахрайство, зґвалтування, аморальну 
 поведінку окремих осіб, підпали, образи, кривди, скандали. Цивільні справи про  
визнання румунського громадянства, реєстрацію актів громадянського стану, ухилення  
від сплати аліментів, права на спадщину, підтвердження права власності на нерухоме майно, 
 земельні конфлікти, ухилення від сплати боргів, лихварство,  порушення правил дорожнього 
 руху. 
 
Опис 5 
Справ: 12; 1942-1944  рр. 
          Кримінальні справи про антирумунську діяльність, тайний перехід кордону,  
вбивства, самогубства, грабіжництво,  крадіжки, шахрайство, зґвалтування, аморальну  
поведінку окремих осіб, підпали, образи, кривди, скандали.  
Цивільні справи про визнання румунського громадянства, реєстрацію актів  
громадянського стану, ухилення від сплати аліментів, права на спадщину,  
підтвердження права власності на нерухоме майно, земельні конфлікти, ухилення від  
сплати боргів, лихварство,  порушення правил дорожнього руху. 
 
 
Ф.130.Дорохойський сільський суд 

 Judecătoria mixtă Dorohoi 

Справ: 137; 1870-1938 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 95; 1889-1937  рр. 



          Справи про встановлення прав власності, батьківства, опіки над неповнолітніми  
дітьми, майном недієздатних громадян, за позовами торговельних і промислових  
підприємств, комерсантів про стягнення боргів, затвердження договорів купівлі-продажу  
земельних ділянок. 
Опис 2 
Справ: 42; 1870-1938  рр. 
          Справи про встановлення прав власності, батьківства, опіки над неповнолітніми  
дітьми, майном недієздатних громадян, за позовами торговельних і промислових підприємств,  
комерсантів про стягнення боргів, затвердження договорів купівлі-продажу  
земельних ділянок. Старий опис. 
 
 
Ф.131. Чернівецька крайова судова прокуратура  

K.k.Staatsanwaltschaft Czernowitz 

Справ: 274; 1856-1918 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 261; 1856-1918  рр. 
  Обвинучувальні акти та доповідні записки про склад злочинів підсудних.  
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, заборонених в судовому  
порядку. 
 
Опис 2 
Справ: 13; 1906рр. 
          Картки обліку мешканців, на яких накладені штрафи за порушення законів та постанов 
 
 
Ф.132. Сторожинецька повітова поліція м. Сторожинець  
Poliţia judeţeană, Storojineţ 
Справ: 846; 1923-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 40; 1923-1939  рр. 
      Накази та вказівки префектури Сторожинецького повіту, Генерального  
субінспектората сигуранци Буковини та обласного інспектората поліції про судові  
компетенції поліцейських органів, проведення заходів з розшуку іноземних підданих,  
виявлення осіб, які розповсюджують комуністичні листівки, конфіскацію книг, журналів та 
 газет. 
      Циркуляри префектури Сторожинецького повіту, обласного інспектората поліції та дирекц
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, розповсюдження політичних  
листівок, уточнення адреси призовників.  
      Справи з нагляду за іноземними підданими.  



        Статистичні бюлетені про правопорушення та події в Сторожинецькому повіті.  
         Відомості видачі заробітної плати службовцям поліції.  
         Списки домовласників м. Сторожинець (1924-1926), іноземних підданих (1926, 
1931,1939) та службовців поліції (1928,1938). 
 
 
Опис 2 
Справ: 78; 1923-1939  рр. 
          Справи з нагляду за іноземними підданими. 
          Відомості про правопорушення та події в Сторожинецькому повіті.  
          Списки службовців поліції. 
 
 
 
Опис 3  
Справ: 717; 1941-1944  рр. 
           Декларації жителів м. Сторожинець про їх діяльність при радянській владі (1941). 
           Справи з нагляду за іноземними підданими. 
           Статистичні бюлетені про правопорушення та події в Сторожинецькому повіті. 
           Списки промислових підприємств повіту (1941-1943). 
           Листування з Чернівецьким обласним інспекторатом поліції та  
комісаріатами поліції Строжинецького повіту про догляд за особами, які підозрюються  
в участі у комуністичному русі та анти румунській діяльності, про конфіскацію  
радіоприймачів, заборонених газет та журналів, результатах проведення обшуків 
 
Опис 4  
Справ: 11; 1941-1944  рр. 
          Особові аркуші мешканців, які підозрюються к комунистічної діяльності.  
          Списки мешканців. 
 
 
Ф.133. Кіцманський комісаріат поліції  Чернівецького повіту м.Кіцмань 
Comisariatul de poliţie Chiţmani, judeţul Cernăuţi 
Справ: 437; 1920-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 123; 1922-1940  рр. 
          Накази квестури поліції м. Чернівці, обласного інспекторату поліції. Циркуляри  
і вказівки квестури поліції м. Чернівці, генеральної дирекції державної адміністрації про  
розшук карних злочинців, іноземних підданих, 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. 
          Заяви жителів про видачу їм свідоцтва біографічного характеру. 
           Відомості видачі заробітної плати службовцям комісаріату поліції. 
           Листування з органами поліції та префектурою Чернівецького повіту про діяльність  
політичних партій, призначення та перевід службовців комісаріату. 
 
 

Опис 2 



Справ: 41; 1920-1939  рр. 
           Відомості видачі заробітної плати службовцям комісаріату поліції Заяви жителів про 
 видачу їм свідоцтва біографічного характеру. Справи про видачу посвідчень особи  
громадянам. 
 
Опис 3 
Справ: 19; 1931-1939  рр. 
          Статистичні бюлетені про правопорушення та події у Кіцманський волості.  
          Списки товариств м. Кіцмань (1939), українських націоналістів, священиків,  
українських націоналістичних організацій у Кіцмані (1936, 1938). 
 
Опис 4 
Справ: 18; 1924-1939  рр. 
           Справи з нагляду за діячами українського національного руху. Список іноземних  
 поданих 
Опис 5 
Справ: 231; 1941-1943  рр. 
           Акти перевірок діяльності комісаріату.  
           Слідчі справи на громадян, що працювали у радянських установах.  
Особисті справи звинувачених у різних правопорушеннях.  
           Списки працівників комісаріату 
 
Опис 6 
Справ: 5; 1943  рр. 
           Списки та особові аркуші громадян, які були евакуйовані до СРСР. 
 
 

Ф. 134. Поліція залізничного вокзалу м. Чернівці 
Poliţia gării Cernăuţi 
Справ:38; 1921-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 25; 1921-1939  рр. 
           Обіжники Генерального інспекторату та Квестури поліції про організацію  
роботи, виплату службовцям поліції заробітної плати, порядок отримання віз та паспортів 
 іноземцями.   
            Журнали реєстрації жителів, які розшукуються 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. 
             Відомості на виплату зарплати службовцям. 
 
Опис 2 
Справ: 10; 1941-1944  рр. 
          Щоденні рапорти агентів поліції про запізнення потягів та подіях на вокзалі.  
Протоколи інспекційних перевірок діяльності поліції вокзалу. 
 
Опис 3 



Справ: 3; 1941-1943  рр. 
          Журнали реєстрації прийому чергувань службовців поліції вокзалу.  
          Щоденні рапорти агентів поліції про запізнення потягів та подіях на вокзалі. 
 

 
Ф.135. Хотинська приватна жіноча гімназія Катерини Петрівни 
 Кодряну-Филипової Хотинського повіту Бессарабської губернії 
 
Справ:3; 1907-1917 рр. 
Опис 1 
Справ: 3; 1907-1917  рр. 
           Табелі успішності учнів 1-го класу (1916, 1917.). Свідоцтво про освіту  (1907). 
 
 
Ф.137.Хотинське повітове училище Хотинського повіту Бессарабської  
губернії 
 
Справ:8; 1852-1906 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1852-1906  рр. 
          Протоколи засідань педагогічної ради. 

          Звіт про діяльність Хотинського повітового училища.    

          Відомості з річними оцінками учнів. 
 
Опис 2 
Справ: 2; 1899-1899  рр. 
          Протоколи засідань педагогічної ради 
 
 
Ф.138. Сокирянський сільський суд 
Judecătoria comunală Secureni 
Справ:6325; 1919-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ:4885; 1919-1940  рр. 
          Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
Опис 2 
Справ: 388; 1920-1940  рр. 
           Канцелярія. Цивільний відділ 
 
Опис 3 
Справ: 1; 1937  рр. 
           Канцелярія 
 
Опис 4 



Справ:73; 1920-1940  рр. 
          Канцелярія 
 
Опис 5 
Справ:853; 1941-1944  рр. 
                 Справи про перегляд прав на румунське громадянство та визнання прав власності 
 на нерухоме майно, прав на спадщину, про встановлення опіки над майном. Справи з  
обвинувачення в ухилянні від примусових робіт. 
 
Опис 6 
Справ: 125; 1941-1944  рр 
          Справи про встановлення опіки над дітьми.   Справи про визнання справ на румунське 
громадянство , розділ майна. Журнали рішень суду з кримінальних справ. 
 
 
Ф.139. Герцаївський змішаний суд Дорохойського повіту 
Judecătoria mixtă Herţa 
Справ:6749; 1895-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ:6502; 1895-1940  рр. 
          Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ 
 
Опис 2 
Справ:205; 1901-1940  рр. 
          Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
Опис 3 
Справ:42; 1941-1944  рр 
          Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
Ф.140. Вижницький волосний змішаний суд Сторожинецького повіту  
Judecătoria mixtă Vijniţa 
 
Справ:1321; 1919-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ:91; 1920-1938  рр. 
           Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
Опис 2 
Справ: 267; 1919-1940  рр. 
          Канцелярія. Цивільний відділ. 
 
Опис 3 
Справ:12; 1932-1940  рр. 
           Канцелярія 
 
Опис 4 



Справ: 935; 1941-1944  рр 
          Справи про перегляд прав на румунське громадянство та визнання прав власності на 
 нерухоме майно, прав на спадщину, про встановлення опіки над майном. Справи з  
обвинувачення в ухилянні від примусових робіт та укривання майна ,що підлягає реквізиції.  
          Протоколи засідань комісії з поновлення поземельних книг. 
 
Опис 5 
Справ: 16; 1941-1943  рр 
          Журнали реєстрації рішень суду з цивільних та кримінальних справ 
 

 
Ф. 141. Хотинське міське чотирикласне училище Хотинського повіту 
 Бессарабської губернії 
 
Справ:6; 1902-1912 рр. 
 
Опис 1 
Справ:1; 1905  рр. 
          Формулярний список вчителя мистецтв Ельцова С.Я. 
 
Опис 2 
Справ:5; 1902-1912  рр. 
           Протоколи засідань педагогічної ради училища.  
           Журнали обліку успішності учнів (1902; 1908—1912).  
            Прохання вчителів училища про надання матеріальної допомоги. 
 
 

Ф.142. Садгірський змішаний суд  

Judecătoria mixtă Sadagura 

Справ:8068; 1919-1940 рр. 
 
Опис 1 
Справ:7676; 1919-1940  рр. 
          Кримінальні справи. Цивільні справи. 
 
Опис 2 
Справ:133; 1927-1938  рр. 
           Кримінальні справи. Цивільні справи. 
 
Опис 3 
Справ:236; 1919-1939  рр. 
            Канцелярія. Кримінальна секція. Цивільна секція. 
 
Опис 4 
Справ:23; 1919-1931  рр. 
            Канцелярія 
 



 
Ф.143. Лопатницьке однокласне народне училище Хотинського повіт
Бессарабської губернії 
Справ:1; 1909 р. 
Опис 1 
Справ:1; 1909 р. 
          Відомості на виплату заробітної плати службовцям училища (1909).      
 
 
Ф.144. Романковецький сільський суд Хотинського повіту  

Judecătoria comunală Romancăuţi 

Справ:76; 1918-1923 р. 
 
Опис 1 
Справ:76; 1918-1923 р. 
           Накази, розпорядження, обіжники, рішення Міністерства юстиції.  
           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, затвердження договорів купівлі-продажу  
земельних ділянок. 
 
 
Ф.145. Путильський сільський суд 

Judecătoria comunală Putila 

Справ:211; 1885-1940 рр. 
 
Опис 1 
Справ:112; 1923-1939 рр. 
          Звіт про діяльність суду. 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, 
 затвердження договорів купівлі-продажу земельних ділянок. 
 
Опис 2 
Справ:99; 1885-1940 рр. 
           Книги реєстрації нерухомого майна. 
 
 
Ф.146. Селятинський сільський суд 
Judecătoria comunală Seletin 
Справ:1; 1939 р. 
 
Опис 1 
Справ:1; 1939 р. 
          Справа по позову мешканця комуни Путила Тау Герша про продаж з торгів  
нерухомого майна Чорнея Миколи  в рахунок погашення боргу 
 



 
Ф.147. Чернівецький змішаний суд 

 Judecătoria mixtă Cernăuţi 

 
Справ:132215; 1918-1940,1941-1944 рр. 
 
Описи 1-26 
Справ:116648; 1918-1940 рр. 
           Канцелярія. Цивільна секція. Кримінальна секція 
 
Опис 27 
Справ:523; 1918-1940,1941-1943 рр. 
           Відділ реєстрації нерухомого майна 
 
Описи 28-29 
Справ:13807; 1918-1940,1941-1943 рр. 
          Справи, протоколи, відношення, заяви, відомості про проведення обшуків помешкань  жител
звинувачених у розповсюдженні та зберіганні комуністичної літератури. Справи з  
обвинувачення громадян в ухилянні від примусових робіт. Справи про визнання прав на  
румунське громадянство, румунізації прізвищ, визнання прав на нерухоме майно та спадщину 
 
Опис 30 
 Справ:1237; 1918-1940,1941-1942 рр. 
            Справи, протоколи, відношення, заяви, відомості про проведення обшуків помешка
жителів, звинувачених у розповсюдженні та зберіганні комуністичної літератури. Справи з  
обвинувачення громадян в ухилянні від примусових робіт. Справи про визнання прав на 
 румунське громадянство, румунізації прізвищ, визнання прав на нерухоме майно та 
 спадщину 
 
 
Ф.148. Сторожинецький змішаний суд  
Judecătoria mixtă Storijineţ 
Справ:6800; 1918-1940,1941-1944 рр. 
 
Описи 1-8 
Справ:6800; 1918-1940,1941-1944 рр. 
           Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
 
Ф.150. Новоселицький сільський суд Хотинського повіту  

Judecătoria comunală Nouasuliţa 

Справ:282; 1928-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ:3; 1931рр. 
           Заяви мешканців Новоселицької  волості про засвідчення нотаріальних актів 
 
Опис 2 



Справ:71; 1928-1939 рр. 
           Нотаріально засвідчені документи приватного та офіційного характеру. Заяви  
мешканців Новоселицької  волості про засвідчення нотаріальних актів. 
 
Опис 3 
Справ:192; 1941-1944 рр. 
           Справи про перегляд прав на румунське громадянство , мешканців які були  
обвинувачені в діяльності на користь радянської влади в період 1940-1941 рр.  
Справи з обвинувачення громадян в порушенні правил громадського порядку. 
 
Опис 4 
Справ:16; 1941-1944 рр. 
           Журнали реєстрації судових справ 
 
 
Ф.151. Рота жандармерії м. Сторожинець  

Compania de jandarmi în or. Storojineţi 

Справ: 98; 1919 –1935 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 79; 1919-1935 рр. 
          Листування з поліцейськими та жандармськими органами про боротьбу з  
комуністичним та національним рухом, про настрої населення, діяльність політичних партій, надан
відпусток . 
 
Опис 2 
Справ: 12; 1920-1924 рр. 
          Рапорти шефів жандармських постів про події. 
 
Опис 4 
Справ: 7; 1919-1927 рр. 
          Статут культурного товариства. Контрольні роботи службовців роти. 
 
Ф.152. Заставнівський змішаний суд  

Judecătoria mixtă Zastavna 

Справ: 1774; 1919 –1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1366; 1919-1940 рр. 
          Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
Опис 2 
Справ: 153; 1920-1940 рр. 
           Канцелярія. Цивільний відділ. 
 
Опис 3 
Справ: 23; 1918-1936 рр. 



           Канцелярія.  
 
Опис 4 
Справ: 32; 1941-1944 рр. 
           Справи про притягнення до кримінальної відповідальності громадян.  
Особові картки мешканців комуни з обкладення податками. 
 
 
Ф.153. Вашківецький змішаний суд  

Judecătoria mixtă Vaşcătţi 

Справ: 8276; 1918 –1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4641; 1919-1940 рр. 
          Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
Опис 2 
Справ: 204; 1920 -1940 рр. 
           Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
Опис 3 
Справ: 195; 1918 -1940 рр. 
           Відділ реєстрації нерухомого майна 
 
Опис 4  
Справ: 3119; 1941-1944 рр. 
           Відомості про створення комунальних судів у комунах волості. Відомості про  
перегляд прав на румунське громадянство. Справи про визнання прав на спадщину, прав  
власності на нерухоме майно, встановлення опіки. 
 
Опис 5  
Справ: 117; 1941-1943 рр. 
          Справи про визнання прав на спадщину, прав власності на нерухоме майно,  
встановлення опіки.  
          Книги обліку власників нерухомого майна.  
          Журнал обліку майна , що знаходиться під опікою. 
 
 
Ф.154. Кіцманський змішаний суд  
K. K. Bezirksgericht in Kotzman,  
Judecătoria mixtă Chiţmani 
Справ: 758; 1918 –1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 271; 1918-1940 рр. 
          Документи з виборів до румунського парламенту (протоколи, акти, списки, листування). 

          Документи про внесення змін до книг реєстрацій нерухомого майна ( угоди, акти, заяви). Справи про визнання прав на спадщину, прав власност
на нерухоме майно, встановлення опіки. 



          Протоколи про визнання прав на румунське громадянство. 

 
Опис 2 
Справ: 29; 1813-1940 рр. 
           Книги реєстрації нерухомого майна.  
           Книги нотаріальних актів, стосовно нерухомого майна. 
 
Опис 3 
Справ: 414; 1941-1943 рр. 
          Справи про визнання прав на спадщину, прав власності на нерухоме майно,  
встановлення опіки .  
Справи з обвинувачення в крадіжках, бійках, хуліганстві. 
 
Опис 4 
Справ: 44; 1941-1944 рр. 
    Картки обліку мешканців з зазначенням наявності майна.  
Справи про визнання прав на спадщину. 
 
 
Ф.155. Хотинське вище початкове училище Бессарабської губернії 
Справ: 5; 1913 –1917 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1914-1916 рр. 
           Відомості про розмір коштів, що були витрачені на утримання училища 
 
Опис 2 
Справ: 2; 1913,1917 рр 
          Відомості про кількість проведених уроків.  
          Формулярний список вчителя Рафановіча В.П. 
 
 
Ф.156. Станівецький волосний змішаний суд  
K. K. Bezirksgericht in Stanesti 
 Judecătoria mixtă Stăneşti 
Справ: 376; 1900 –1940,1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 182; 1919-1940 рр. 
          Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
Опис 2 
Справ: 38; 1918-1940 рр. 
          Канцелярія. Цивільний відділ.  
 
Опис 3 
Справ: 156; 1900-1940,1941-1943 рр. 
           Відділ реєстрації нерухомого майна 
 



 

Ф.157. Боянівський волосний змішаний суд Чернівецького повіту  

K. K. Bezirksgericht in Bojan  
Judecătoria mixtă Boian 
Справ: 4883; 1918 –1940,1941-1943 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4611; 1919-1940 рр. 
           Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
Опис 2 
Справ: 160; 1918-1940 рр. 
           Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
Опис 3 
Справ: 24; 1927-1937 рр. 
           Канцелярія 
 
Опис 4 
Справ: 67; 1927-1937 рр. 
           Відділ реєстрації нерухомого майна 
 
Опис 5 
Справ: 21; 1941-1944 рр. 
           Особові картки мешканців комун волості з зазначенням  земельних ділянок. 
 
 
Ф.158. Чудейський змішаний суд Сторожинецького повіту   
K. K. Bezirksgericht in Czudin 
 Judecătoria mixtă Ciudei 
Справ: 372; 1918-1940 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 349; 1920-1940 рр. 
           Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
Опис 2 
Справ: 18; 1919-1938 рр. 
           Канцелярія. Цивільний відділ. Кримінальний відділ. 
 
Опис 3 
Справ: 5; 1918-1938 рр. 
           Відділ реєстрації нерухомого майна 
 
Ф.159. Чернівецька повітова тюрма  

Peniteciarul judeţean, Cernăuţi 



Справ: 363; 1920-1940,1941-1944 рр. 
Опис 1 
Справ: 357; 1920-1940 рр. 
          Особові справи в’язнів. Дактилоскопічні картки в’язнів.  
           Виправдні документи про використання грошових коштів на утримування в’язнів.  
Листування з генеральною дирекцією тюрем, міністерствами юстиції та внутрішніх справ,  
судовими органами, префектурами 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.  
          Списки та журнали реєстрації в’язнів, службовців та наглядачів тюрми.  
Відомості видачі заробітної плати службовцям тюрми 
 
Опис 2 
Справ: 6; 1941-1944 рр. 
          Особові справи в’язнів. Дактилоскопічні картки в’язнів. Виправдні документи про  
використання грошових коштів на утримування в’язнів.  
          Журнали реєстрації в’язнів.  
          Відомості видачі заробітної плати службовцям тюрми. 
 
 
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 
Справ: 154; 1903-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 69; 1903-1940 рр. 
          Плани та звіти з насадженню лісів та експлуатації лісових ділянок.  
          Бюджети.  
          Відомості про прибутки лісництва.  
          Відомості на виплату зарплати службовцям. 
 
Опис 2 
Справ: 85; 1941-1944 рр. 
          Плани та звіти з насадженню лісів та експлуатації лісових ділянок.  
          Бюджети.  
          Відомості про прибутки лісництва.  
          Відомості на виплату зарплати службовцям.  
          Журнали обліку проданої продукції з зазначенням вартості. 
 
 
Ф.161. Нотаріус Захарія Анастасіє в м. Чернівці  

Notar Anastasie Zaharie în or. Cernăuţi 

Справ: 118; 1926-1940 рр. 
 
Опис 1 



Справ: 105; 1926-1940 рр. 
          Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна, 
 вексельні протести, свідоцтва про закінчення вищих та середніх учбових закладів,  
початкових та професійних шкіл, свідоцтва та патенти на право практикувати  за фахом. 
 
Опис 2 
Справ: 13; 1926-1934  рр. 
          Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого  
майна та копій документів. 
 
 
Ф.162. Нотаріус Цуркан Ніколає в м. Чернівці  
Notar Nicolae Ţurcan în or. Cernăuţi 
Справ: 120; 1933-1940 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 112; 1933-1940 рр. 
          Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна, 
 вексельні протести, свідоцтва про закінчення вищих та середніх учбових закладів,  
початкових та професійних шкіл, свідоцтва та патенти на право практикувати  за фахом.  
          Протоколи засвідчення усних боргових зобов’язань. 
 
Опис 2 
Справ: 8; 1933-1940 рр. 
          Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна та коп
документів.  
          Вексельні протести. 
 
 

Ф.163. Нотаріус Руппрехт Адам в м. Чернівці  

Notar Rupprecht Adam in Czernowitz 

Справ: 148; 1911-1924 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 133; 1911-1924 рр. 
          Протоколи засвідчення усних боргових зобов’язань 
 
Опис 2 
Справ: 15; 1911-1920 рр. 
          Нотаріально засвідчені вексельні протести. 
 
 
Ф.164.Нотаріус Калмуцький Альфред в м. Чернівці  
Notar Alfred Kalmucki în or. Cernăuţi 
Справ: 201; 1923-1940,1942-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 174; 1923-1940 рр. 



          Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна,  
вексельні протести, свідоцтва про закінчення вищих та середніх учбових закладів,  
початкових та професійних шкіл, свідоцтва та патенти на право практикувати  за фахом.  
           Протоколи засвідчення усних боргових зобов’язань. 
Опис 2 
Справ: 27; 1923-1931,1942-1944 рр. 
          Книги реєстрації нотаріальних дій.  
          Нотаріально засвідчені вексельні протести.  
          Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна, 
 вексельні протести, свідоцтва про закінчення вищих та середніх учбових закладів,  
початкових та професійних шкіл 
 
 
Ф.165. Нотаріус Бурак Амфілокіє в м. Чернівці  
Notar Amfilochie Burac în or. Cernăuţi 
Справ: 217; 1923-1940 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 191; 1923-1940 рр. 
           Нотаріальні акти 
 
Опис 2 
Справ: 7; 1923-1938 рр. 
          Книги реєстрації нотаріальних дій. 
 
Опис 3 
Справ: 18; 1922-1923 рр. 
          Нотаріальні акти 
 
 
Ф.166. Нотаріус Лупу Флоря в м. Чернівці  
Notar Florea Lupu în or. Cernăuţi 
Справ: 129; 1924-1940 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 122; 1925-1940 рр. 
          Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна,  
вексельні протести, свідоцтва про закінчення вищих та середніх учбових закладів,  
початкових та професійних шкіл, свідоцтва та патенти на право практикувати  за фахом.  
         Протоколи засвідчення усних боргових зобов’язань 
 
Опис 2 
Справ: 7; 1924-1933 рр. 
          Книги реєстрації нотаріально посвідчених документів. 
 
 

Ф.167. Нотаріус Мікулі Штефан в м. Чернівці  

Notar Mikuli Stefan in Czernowitz,  



Notar Mikuli Ştefan în or. Cernăuţi  
Справ: 489; 1907-1940 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 395; 1907-1940 рр. 
           Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду  
нерухомого майна, вексельні протести, свідоцтва про закінчення вищих та середніх  
учбових закладів, початкових та професійних шкіл, свідоцтва та патенти на право  
практикувати  за фахом.  
          Протоколи засвідчення усних боргових зобов’язань 
 
Опис 2 
Справ: 94; 1907-1934 рр. 
          Книги реєстрації нотаріально посвідчених документів. 
 
 
Ф.168. Примарія комуни Нижні Петрівці Сторожинецького повіту 
 Primăria comunei Pătrăuţii de Jos 
Справ: 358; 1918-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 343; 1918-1940,1941-1944 рр. 
           Циркуляри префектури Сторожинецького повіту та претури Сторожинецької волості.  
           Книги наказів та рішень, протоколи засідань комунальної ради.  
           Бюджет та фінансові звіти примарії.  
           Формулярні списки обліку військовозобов’язаних.  
           Справи про надання матеріальної допомоги родинам призваних до румунської армії.  
            Відомості на виплату зарплати службовцям. 
 
Опис 3 
Справ:15 ;1941-1942  рр. 
           Відомості інвентаризації майна осіб, що виїхали до Німеччини. 
 
 
 
Ф.169.Нотаріус Петрович Корнел в м. Чернівці  
Notar Cornel Petrovici în or. Cernăuţi 
Справ: 13; 1939-1940 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 13; 1939-1940 рр. 
           Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду  
нерухомого майна, вексельні протести 
 
 
Ф.171. Нотаріус Бімбулова Лідія в м. Хотин  
Notar Lidia Bimbulov în or. Hotin 
Справ: 163; 1929-1940 рр. 
 



Опис 1 
Справ: 157; 1929-1940 рр. 
          Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна,  
вексельні протести 
 
Опис 2 
Справ: 6; 1929-1938 рр. 
          Алфавітні покажчики громадян, що отримали нотаріально посвідчені документи.  
        Книги реєстрації нотаріально посвідчених документів 
 
 
Ф.172. Нотаріус Больбошенко Анатол в с. Кельменці Хотинського повіту  
Notar Anatolie E.Bolboşenco în comuna Chelmeneţi  judeţul Hotin 
Справ: 89; 1928-1939 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 49; 1929-1939 рр. 
          Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна, 
 вексельні протести 
 
Опис 2 
Справ: 40; 1928-1937 рр. 
           Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду  
нерухомого майна, вексельні протести 
 
 
Ф.173.Нотаріус Василеску Cтефан в Сoкuрянах Хотинського повіту  
Notar Ştefan Vasilescu în Secureni judeţul Hotin 
Справ: 12; 1928-1929 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12; 1928-1929 рр. 
          Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна,  
вексельні протести.  
          Протоколи засвідчення усних боргових зобов’язань 
 
Ф.174. Нотаріус Лідід Мойсей  в м. Новоселиця Хотинського повіту  
Notar Lidid Moisei în or. Noua Suliţă judeţul Hotin 
Справ: 40; 1928-1932 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 40; 1928-1932 рр. 
          Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна, 

 вексельні протести. 

 
 
Ф.175. Примарія комуни Іванівці Хотинського повіту  
Primăria comunei Ianăuţi 
Справ: 214; 1920-1940,1941-1944 рр. 



 
Опис 1 
Справ: 36; 1920-1940,1941-1944 рр. 
          Протоколи засідань комунальної ради.  
          Списки громадян на визнання румунської мови.  
          Фінансові звіти та бюджети примарії. 
 
Опис 2 
Справ: 173; 1941-1944 рр. 
           Протоколи засідань та плани роботи комунальної ради. 
           Заяви мешканців про надання довідок про національність та майновий стан.  
            Списки обліку військовозобов’язаних 
 
Опис 3 
Справ: 5 ; 1941-1944 рр. 
           Справи про визнання румунського громадянства. 
 
 
Ф.179.Нотаріус Клісевич Олександр в с. Кельменці Хотинського повіту 

Notar Alexandru Clisevici în s. Celmeneţi judeţul Hotin 

Справ: 1; 1937 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1937 р. 
           Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж майна. 
 
 
Ф.180. Примарія комуни Брідок Чернівецького повіту  
Primăria comunei Brodoc 
Справ: 15; 1919-1938 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1919-1938 р. 
           Списки мешканців комуни . Фінансові звіти та бюджети примарії 
 
 
Ф.181. Примарія комуни Коликауци Хотинського повіту  
Primăria comunei Colicăuţi 
Справ: 34; 1924-1940,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 32; 1924-1940,1941-1944 рр. 
          Журнали паспортного обліку населення комуни. Списки мешканців комуни на 
 визнання румунського громадянства.  
           Річні звіти. Бюджети примарії на 1943-1944 фінансовий рік.  
           Протоколи засідань комітету допомоги членам родин військовозобов’язаних. 
 
Опис 2 



Справ: 2; 1938 р. 
             Відомості обліку власників земельних ділянок. Погосподарська книга комуни 
 
 
Ф.182. Примарія комуни Козиряни Хотинського повіту  
Primăria comunei Cozoreni 
Справ: 5; 1923 р. 
Опис 1 
Справ: 5; 1923 р. 
          Аркуші паспортного обліку мешканців комуни.  
 
 
Ф.183. Примарія комуни Карапчів над Серетом (нині Карапчів )  
Сторожинецького повіту   
Primăria comunei Carapciu pe Siret 
Справ: 11; 1924-1939 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1924-1939 р. 
          Список мешканців комуни з зазначенням року народження та складу родини.  
          Документи інвентаризації нерухомого майна. Бюджети та фінансовий звіт комуни.  
          Журнали реєстрації громадян, мобілізованих до румунської армії. 
 
 
Ф.184. Примарія комуни Карапчів над Черемошем (нині  
Карапчів) Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Carapciu pe Ceremoş 
Справ: 42; 1930,1941-1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 38; 1930,1941-1944 рр. 
          Циркуляри префектури Сторожинецького повіту, повітової палати землеробства  
та претури Вашківської волості.  
         Анкети економічного стану комуни. Документи про вилучення зерна у  
мешканців. Списки мешканців комуни.  
          Рішення примарії про надання матеріальної допомоги. 
 
Опис 2 
Справ: 2 ; 1944  р. 
       Списки службовців примарії 
 
Опис 3 
Справ: 2;  1942 р. 
           Списки мешканців висланих радянськими органами. 
 
Ф.185. Примарія комуни Коржеуць Хотинського повіту , 

Primăria comunei Corjeuţi 

Справ: 5; 1924-1939 рр. 



 
Опис 1 
Справ: 4; 1924-1939 рр. 
           Бюджети примарії комуни 
 
Опис 2 
Справ: 1; 1931 р. 
           Протоколи засідань комунальної ради примарії. 
 
 
Ф. 186. Нотаріус Стрингачу Ніку в м. Чернівці  

Notar Nicu Strângaciu în or. Cernăuţi 

Справ: 1; 1939 р. 
 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1939 р. 

            Нотаріальнозасвідченні акти та угоди на купівлю-продаж та оренду нерухомого майна, вексельні протести. 

 
 
 

Ф. 187. Примарія комуни Купка Сторожинецького повіту   
Primăria comunei Cupca  

        Справ: 166 ; 1919,1940,1941−1944рр.  
 
Опис 1 
Справ: 137; 1919,1940,1941-1944 рр. 
           Циркуляри префектури Сторожинецького повіту та претури Сторожинецької 
волості.  
           Аркуші обліку селянських господарств  та відомості перепису населення. 
Формулярні списки обліку військовозобов’язаних. Виправдальні документи.  
 
Опис 2 
Справ:28 ;1941-1944 рр. 
          Циркуляри префектури Сторожинецького повіту та претури Сторожинецької 
волості. 
 
Опис 3 
Справ:1 ;1941-1944 рр. 
          Списки осіб, що виїхали до Німеччини. 
 
 
 

Ф.189.Примарія комуни Карлацени Дорохойського повіту  

Primăria comunei Carlaţeni 

          Справ: 4 ; 1930-1931 рр.  
 



Опис 1 
Справ: 4; 1930-1931 рр. 
Бюджет та касова книга примарії.  
Відомості нарахування зарплати. 
 
Ф.190. Примарія комуни Костинці Сторожинецького повіту  
Primăria comunei Costeşti 
Справ: 149 ; 1924,1930,1939,1941-1944 рр.  
           
           Опис 1 
Справ: 143; 1924,1930,1939,1941-1944 рр 
           Циркуляри префектури Сторожинецької повіту та претури Вашківської волості. 
            Справи про організацію протиповітряної оборони. Журнали обліку громадян. 
            Анкети економічного стану комуни. Відомості про збір пожертви до фонду 
допомоги румунської армії. 



    Опис 2 
Справ: 5;  1941-1944 рр. 
          Відомості інвентаризації майна осіб, що виїхали до Німеччини. 
            
          Опис 3 
 Справ: 1;  1941 р. 
                 Справа про проведення інвентаризації майна осіб, що виїхали до Німеччини. 
 
 
 
Ф.191. Нотаріус Павлуку−Бурла Октавіан в м. Чернівці  
Notar public Pavlucu−Burla Octavian în or. Cernăuţi 
Справ: 1 ; 1934 р.  
           Опис 1 
Справ: 1; 1934 р. 
           Протоколи про засвідчення при свідках усних зобов’язань громадян з питань боргових, 
майнових та родинних відносин 
 
         
         Ф.192. Примарія комуни Киселиця  Хотинського повіту  
         Primăria comunei Chiseliţa 
          
         Справ: 240; 1935-1940,1941-1944 рр. 
          Опис 1 
          Справ: 38; 1930,1941-1944 рр. 
          Циркуляри префектури Сторожинецької повіту та претури Липканської волості, 
          Хотинської повітової палати землеробства. Рішення примарії. Анкети економічного стану 
комуни.  
          Фінансові звіти примарії.  
          Відомості  нарахування зарплати 
              
         Опис 2 
         Справ: 7;  1941-1944 рр. 
           Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Ліпканської волості. 
          
 
Ф.193. Примарія комуни Котелеве Хотинського повіту  
Primăria comunei Coteleu 
 Справ: 1; 1923 р. 
  
Опис 1 
  Справ: 1; 1923 р. 
          Аркуші обліку мешканців комуни що перебувають на паспортному обліку 
 
 
Ф.195. Нотаріус Дунік Ілля в м. Чернівці  
Notar Ilie Dunic în or. Cernăuţi 
   Справ: 412; 1930,1941-1944 рр. 
   Опис 1 
  Справ: 2; 1930 р. 



   Протоколи про засвідчення при свідках усних зобов’язань громадян з питань боргових, 
майнових та родинних відносин 
           
    Опис 2 
          Справ: 1; 1941-1944 рр. 
Нотаріально – засвідчені посвідчення про закінчення учбових закладів, угоди та 
         контракти про укладання торгових операцій. Дарчі акти, витяги з актів цивільного стану. 
              Свідоцтва про румунське громадянство. 
          
 Опис 3 
          Справ: 409; 1942  р. 
                    Нотаріально – засвідчені посвідчення видані торговими та транспортними 
установами 
       на отримання товарів. 
 
 
        Ф.196. Примарія комуни Костичани Хотинського повіту  
       Primăria comunei Costiceni 
        Справ: 38; 1939,1941-1944 рр. 
   
Опис 1 
       Справ: 38; 1939,1941-1944 рр. 
                  Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Новоселицької волості. 
                  Протоколи засідань комунальної ради.  
                  Фінансові звіти. Бюджет комуни .  
                  Списки мешканців. 
 
 
       Ф.197. Примарія комуни Кичера Чернівецького повіту  
      Primăria comunei Chicera 
      Справ: 1; 1918-1940 рр. 
 
      Опис 1 
      Справ: 1; 1918-1940 рр. 
                Журнал реєстрації мешканців комуни 
 
      
Ф.198. Примарія комуни Калинівці Сторожинецького повіту 
Primăria comunei Calineşti 
          Справ: 3; 1934-1936 рр. 
           
            Опис 1 
           Справ: 3; 1934-1936 рр. 
                     Циркуляри префектури Сторожинецькоого повіту.  
                     Статистичні відомості про наявність у мешканців сільської – господарського 
інвентаря, 
            худоби, земельних ділянок.  
 
        Ф. 201. Примарія комуни Кулішівка Хотинського повіту  



       Primăria comunei Culişcăuţi 

        Справ: 172 ; 1919,1940,1941−1944рр.  
         
       Опис 1 
       Справ: 172; 1918-1940,1941-1944 рр. 
                  Циркуляри префектури Хотинського повіту та претури Сокирянської волості.  
                 Анкети економічного стану комуни. Формулярні списки обліку військовозобов’язаних.  
                  Відомості про наявність у мешканців комуни продуктів харчування. Списки 
мешканців 
         комуни. 
 
Ф.202. Примарія комуни Кишло-Замжиєво (нині Подвір’ївка) Хотинського  
повіту 
 Primăria comunei Chişla Zamjieva 
Справ: 2; 1924 р. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1924 р. 
          Бюджет примарії. Старий опис. 
 
Ф.203. Примарія комуни Кишло-Неджимово Хотинського повіту  (нині  
Оселівка)  
Primăria comunei Chişla Nedjimova 
Справ: 2; 1924 р. 

 
Опис 1 
Справ : 2; 1924 р 
           Список службовців установ та організацій, що знаходяться на території комуни та 
 підлягають призову до румунської армії. Старий опис. 
 
Ф.206. Нотаріус Гесс Абрагам в м. Новоселиця Хотинського повіту  
Notar Abragam Ghess în or. Nousuliţa judeţul Hotin 
Справ: 30; 1935-1938 р. 

 
Опис 1 
Справ :18; 1936-1937 р 
Нотаріально посвідчені акти та угоди на оренду та купівлю – продаж майна. 

 
 
 
Опис 2 
Справ : 12; 1935-1938 р 
Нотаріально посвідчені акти та угоди на оренду та купівлю – продаж майна. 
 
Ф.207. Нотаріус Клюгер Людміл в м. Вижниця Сторожинецького повіту  
Notar Ludmil Clugher în or. Vijniţa judeţul Storojineţ 
Справ: 45; 1918-1929рр. 



 
Опис 1 
Справ : 45; 1918-1929 рр. 
           Нотаріально посвідчені акти та угоди на оренду та купівлю – продаж майна.  
           Протоколи про засвідчення усних зобов’язань громадян з питань боргових, майнових та  
родинних відношень. 
 
Ф.208. Нотаріус Маркусон Лазар в с. Чудей Сторожинецького повіту  

Notar Lazar Marcuson în s. Ciudei judeţul Storojineţ 

Справ: 65; 1922-1940рр. 
 
Опис 1 
Справ:52; 1922-1940 рр. 
           Нотаріально посвідчені акти та угоди на оренду та купівлю – продаж майна.  
           Протоколи про засвідчення усних зобов’язань громадян з питань боргових,  
майнових та родинних відношень. 
 
Опис 2 
Справ : 13; 1923-1930 рр. 
            Книги реєстрації нотаріально – посвідчених документів громадян.  
Нотаріально – посвідчені вексельні документи. 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
  



 
 
Ф.211. Крайова шкільна рада Буковини м. Чернівці.  
K.k. Landesschulrath in Czernowit 
Справ: 17075; 1869-1920 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 14630; 1869-1918 рр. 
 

   Закони , обіжники, інструкції та вказівки Міністерства віровизнань та освіти Австрії.  
   Протоколи засідань Буковинської крайової шкільної ради, повітових та общинних 
шкільних рад, протоколи вчительських конференцій.  
   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. Статистичні дані про письменність  населення  
та відвідування початкових шкіл, про вчителів що знаходилися на військовій службі, 
особовий склад вчителів початкових шкіл Буковини. 
     Відомості про стан початкових та середніх шкіл по повітах, про затвердження 
директорів та вчителів шкіл, пояснюючі записки про кількість шкіл із зазначенням мови 
викладання та кількості учнів по громадах. 
      Листування та інші документи  про відкриття гімназій.  

 
Опис 2 
Справ: 2293; 1869-1918 рр. 
          Закони , обіжники, інструкції та вказівки Міністерства віровизнань та освіти Австрії. 
           Протоколи засідань Буковинської крайової шкільної ради, повітових та общинних 
шкільних рад, протоколи вчительських конференцій.  
           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.  Статистичні дані про письменність  населення та 
відвідування початкових шкіл, про вчителів що знаходилися на військовій службі, 
особовий склад вчителів початкових шкіл Буковини.  
          Відомості про стан початкових та середніх шкіл по повітах, про затвердження 
директорів та вчителів шкіл, пояснюючі записки про кількість шкіл із зазначенням мови 
викладання та кількості учнів по громадах 
.          Листування та інші документи  про відкриття гімназій. 

 
Опис 3 
Справ: 62; 1869-1918 рр. 
          Книги реєстрації вхідної та вихідної документації 

 
Опис 4 
Справ: 51; 1869-1920 рр 
     Річні звіти про стан та діяльність початкових шкіл та гімназій  Буковини.  
     Листування про призначення вчителів.  



     Кваліфікаційні листи вчителів початкових шкіл Буковини.  
     Списки вчителів.    
     Прохання вчителів про надання матеріальної допомоги.       
 
 
Ф.212. Легіон жандармерії м. Чернівці  

Legiunea de jandarmi Cernăuţi 

Справ: 75; 1927-1943рр 
 
Опис 1 
Справ: 42; 1927-1939 рр. 
          Обіжники, інструкції та накази поліцейських органів  про встановлення нагляду за  
порядком проведення  парламентських виборів, роботу жандармських постів та 
розслідування карних злочинців.  
           Акти перевірок роботи жандармських постів.  
           Відомості на виплату заробітної плати рядовому та офіцерському складу 

 
Опис 2 
Справ: 19; 1933-1939 рр. 
            Інформаційні бюлетені, рапорти та щоденні відомості про  події на території 
діяльності жандармських постів, оренду та ремонт будівель жандармських постів. 

 
Опис 3 
Справ: 14; 1941-1943 рр. 
Слідчі матеріали та справи.  
Списки жандармських постів Чернівецького повіту.  
Списки мешканців комун з зазначенням вилученої зброї. 
 
 
 
Ф.213. Чотирнадцятий окружний шкільний інспекторат  Буковини  

Inspectoratul şcolar regional XIV al Bucovinei 

Справ: 6630; 1918-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 4709; 1918-1940 рр. 
          Вказівки та циркуляри Міністерства освіти та шкільного інспектората про 
реорганізацію повітових шкільних рад, перейменування державних гімназій, румунізації 
українських, польських та єврейських шкіл святкування румунських національних свят, 
порядок ведення офіційної кореспонденції. 
           Протоколи засідань шкільних рад .Рапорти повітових префектур, шкільних 
ревізорів, директорів гімназій, жандармських постів про національний склад населення, 
розповсюдження книг та календарів, які були привезені з Галичини серед учнів, 
результати випускних та кваліфікаційних екзаменів, будівництво початкових шкіл, 



проведення української національної пропаганди священиками та учителями 
Вижницького та Вашківецького повітів.  
           Прохання жителів Буковини про введення української мови у школах та видачу 
свідоцтв про освіту .  
         Акти перевірки учбових закладів шкільними інспекторатами .  
         Статистичні звіти про хід навчання, відвідування та особовий склад учнів шкіл за 
національностями та віросповіданнями.   
        Справи про призначення, переміщення та вихід на пенсію вчителів.  
        Послужні аркуші та особові справи вчителів. Відомості нарахування зарплати. 

 
Опис 2 
Справ: 519; 1918-1940 рр. 
          Справи про призначення, переміщення та вихід на пенсію вчителів. Послужні 
аркуші та особові справи вчителів. Відомості нарахування зарплати. 

 
Опис 3 
Справ: 1229; 1918-1940 рр. 
          Вказівки та циркуляри Міністерства освіти та шкільного інспектората.  
          Протоколи засідань шкільних рад . 
          Рапорти повітових префектур, шкільних ревізорів, директорів гімназій, 
жандармських постів про національний склад населення.  
          Доповідні записки директорів шкіл про стан та готовність шкіл до учбового року.   
          Статистичні звіти про хід навчання, відвідування та особовий склад учнів шкіл за 
національностями та віросповіданнями.   
         Справи про призначення, переміщення та вихід на пенсію вчителів. Послужні аркуші 
та особові справи вчителів. Відомості нарахування зарплати. Службові анкети вчителів. 

 
Опис 4 
Справ: 142; 1919-1940 рр. 
           Справи про підвищення зарплати вчителям, про перевід та надання довідок Справи 
про призначення, переміщення та вихід на пенсію вчителів. Послужні аркуші та особові 
справи вчителів. Відомості нарахування зарплати. Службові анкети вчителів.  
           Свідоцтва про закінчення учбових закладів. 

 
Опис 5 
Справ: 31; 1922-1940 рр. 
          Справи про підвищення зарплати вчителям, про перевід та надання довідок Справи 
про призначення, переміщення та вихід на пенсію вчителів. Послужні аркуші та особові 
справи вчителів. Відомості нарахування зарплати. Службові анкети вчителів.  
         Свідоцтва про закінчення учбових закладів. 
 
 
Ф.214. Базовий ліцей „Г. Анжелеску”  педагогічного семінару 
Чернівецького університету м. Чернівці  
Liceul de aplicaţie „G. Angelescu” pe lângă seminarul pedagogic al 
Universităţii din Cernăuţi 
Справ: 38; 1922-1940 рр. 



 
Опис 1 
Справ: 38; 1922-1940 рр. 
 Табелі успішності учнів.  
Відомості про здібності учнів. Класні журнали.  
 Контрольні роботи учнів з румунської мови.  
Особові справи учнів.  
Службові анкети вчителів. 
 
 
Ф.215. Чернівецький повітовий шкільний інспекторат  
 Inspectoratul şcolar al plăşii Cernăuţi 
Справ: 20; 1939-1940,1941-1944 рр. 

Опис 1 
Справ: 14; 1922-1940 рр. 
          Відомості нарахування зарплати вчителям м. Чернівці та Боянівської шкільної 
округи. 

 
Опис 2 
Справ: 6; 1941-1944 рр. 
          Акти інспекторських перевірок діяльності початкових шкіл повіту.  
          Заяви вчителів про приймання на роботу, переміщення та підвищення на посаді. 
 
 

Ф.216. Чернівецький університет  

K.	k.	Franz‐Josephs‐Universität	in	Czernowitz	

Universitatea “Regele Ferdinand I” din Cernauţi 
Справ: 5439; 1851-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 3127; 1919-1940 рр. 
          Директивні вказівки виконавчого комітету Буковинського сейму, Міністерству 
освіти та віровизнань Румунії про організацію учбового процесу в університеті.  
          Докторські дисертації, наукові роботи, доповіді та статті викладачів університету 
.Матеріали про діяльність університетської бібліотеки.  
          Справи про прийом кваліфікаційних екзаменів у випускників університету на право 
викладання в гімназіях та реальних школах. 
          Документи з особового складу викладачів і студентів. 
 

Опис 2 
Справ: 522; 1877-1941 рр. 
         Документи про  складання державних іспитів випускників університету. Матрикули 
студентів. Заяви студентів про видачу дипломів. Списки студентів. 
 



Опис 3 
Справ: 600; 1851-1940 рр. 
           Прохання директора бібліотеки про сприяння затвердження регламенту роботи 
бібліотеки. Доповідні записки ректору університету про роботу бібліотеки. Звіти про 
діяльність бібліотеки.. Списки книг не виявлених при проведенні інвентаризації 

            Особові справи службовців бібліотеки 
 
Опис 4 
Справ: 54; 1875-1940 рр. 
          Вітальна грамота імператора Франца Йосифа з приводу відкриття університету 
(1875).  
          Корінці дипломів. Екзаменаційні аркуші студентів. Контрольні роботи студентів. 
Документи про складання державних екзаменів у студентів. 

 
Опис 5 
Справ: 1048; 1877-1940 рр. 
          Особові справи студентів. Списки та екзаменаційні аркуші студентів  факультетів. 
Справи про призначення, переміщення та підвищення на посаді службовців університету. 
Наукові роботи студентів. Матрикули студентів. 

 
Опис 6 
Справ: 75; 1941-1944 рр. 
          Інструкції Міністерства національної культури. Доповідні записки ректору 
університету про роботу бібліотеки.  Листування з приводу комплектування бібліотеки 
книгами. Справи про призначення, переміщення та підвищення на посаді службовців 
бібліотеки. Інвентарні описи книг бібліотеки. 
          Відомості нарахування зарплати. 

 
Опис 7 
Справ: 600; 1941-1944 рр. 
          Заяви студентів про надання довідок та дипломів про закінчення університету. 
Рукописи робіт з історії Румунії викладача університету Теодора Балана.  
         План будівництва приміщення для бібліотеки. Кошториси витрат на будівництво 
приміщення бібліотеки.  
          Протоколи засідань ради бібліотеки за 1933-1944 рр. 
 
 
Ф. 217. Чернівецький повітовий шкільний ревізорат  

Revizoratul şcolar judeţean Cernăuţi 

Справ: 70; 1922-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 70; 1922-1940 рр. 
          Директивні вказівки Міністерства віросповідань і освіти про планування шкільної 
роботи. 



          Обіжники і розпорядження ревізората про планування роботи шкіл, затвердження 
шкільних програм, призначення інспекторів і вчителів.  
          Протоколи про відвідування уроків шкільними інспекторами.  
          Відомості та списки вчителів про зачислення на кваліфікаційні  екзамени для 
підвищення рангу. Особові рахунки викладачів ліцеїв. Відомості на виплату заробітної 
плати вчителям. 
 
 
Ф.218. Сторожинецький повітовий шкільний ревізорат  
Revizoratul judeţean şcolar Storojineţ 
Справ: 17; 1927-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 17; 1927-1940 рр. 
          Список вчителів Сторожинецького повіту (1927). Відомості про виплату заробітної 
плати вчителям початкових шкіл Сторожинецького повіту за 1938-1940 рр. Особові 
справи вчителів. 
 
 

Ф.219. Інспектор народних училищ Хотинського повіту 

Справ: 137; 1927-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 45; 1888-1917 рр. 
          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, Зарожанського двокласних 
училищ. Документи про витрати грошових коштів на утримання народних училищ,  
надання  вчителям права на отримання пенсій та одноразової допомоги.  

             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 церковнопарафіяльних школах 
Хотинського повіту.Списки початкових училищ Хотинського повіту, вчителів, 
нагороджених за відмінну роботу.     

 
Опис 2 
Справ: 54; 1899-1915 рр. 
           Плани, кошториси та листування про будівництво будівель народних  шкіл.  

           Відомості про дати відкриття шкіл, майновий стан, кількість вчителів. Формулярні 
списки вчителів. Відомості про заснування, перетворення , склад вчителів, успішність 
учнів.   

           Справи про призначення та переміщення , підвищення вчителів. 



 
Опис 3 
Справ: 38; 1856-1916 рр. 
           Звіти про діяльність початкових училищ.  
           Списки вчителів. Екзаменаційні списки  учнів училищ. 
 

 
Ф.220. Чернівецький міський  шкільний субінспекторат  
Subinspectorastul şcolar orăşănesc Cernăuţi 
Справ: 3; 1920-1933 рр. 

Опис 1 
Справ: 3; 1920-1933 рр. 
           Циркуляри Міністерства освіти, культів і мистецтв за 1933 рік.  

           Особові рахунки вчителів м. Чернівців за 1920 рік. 

 
 
Ф.221. Жандармський батальйон „Молдова” м. Чернівці  

Batalionul de jandarmi „Moldova” Cernăuţi 

Справ: 24; 1919-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 18; 1919-1940 рр. 
          Обіжники поліцейських та жандармських органів про проведення розшуку осіб, які 
скоїли карні злочини, переміщення та підвищення на посадах жандармів. 
           Копії наказу Генерального штабу румунської армії про створення мінометних та 
кулеметних  загонів з метою проведення стройових військових занять.  
           Директивні вказівки поліцейських та жандармських органів про правила  поведінки  
жандармів.  
           Статистичні відомості про кількість командного та рядового складу батальйону.  
           Списки жандармів та призовників Чернівецького повіту. Книга наказів батальйону 
(1921). 
            Договори, укладені  з жителями про оренду квартир для розташування 
жандармських  постів.       

Опис 2 
Справ: 6; 1920-1921 рр 
           Рапорти батальйону про події та настрій населення на території його діяльності, 
підвищення кількості жандармських постів з метою полегшення роботи жандармів. 
  
 
Ф.223. Головна окружна школа в м. Чернівці  
K.k.  Kreishauptschule in Czernowitz 
Справ: 61; 1835-1870  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 32; 1835-1868 рр. 



          Журнали обліку успішності учнів (1835-1868). 

 
Опис 2 
Справ: 29; 1835-1870 рр. 
          Списки відвідування занять та успішності учнів (1855-1856,1863-1870). 
 
 
Ф.224. Дирекція курсів по вивченню філософських наук м. Чернівці  
Philosophisches Direktorat, Czernowitz 
Справ : 920; 1814-1857  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 920; 1814-1857 рр. 
          Звіти про діяльність курсів. Плани роботи курсів.  
          Справи про зарахування слухачів курсів та здачу екзаменів. Списки слухачів курсів. 
Справи про призначення викладачів. Перелік книг, що зберігаються в бібліотеці курсів.  
         Журнали обліку успішності слухачів курсів. Відомості про успішність, зарахування 
слухачів на курси.  
          Листування про призначення стипендій. 
 
 
Ф.225. Чернівецький реальний ліцей № 2 м. Чернівці  

Liceul real nr. 2 în Cernăuţi 

Справ : 18; 1918-1930  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 18;1918-1930 рр. 
          Табелі відвідувань та успішності учнів. Книга реєстрації   виданих випускникам 
атестатів зрілості. Корінці дипломів про складання іспитів на атестат зрілості.  
         Списки викладачів. Бюджети шкільного комітету на 1927-1929 рр. Відомості 
нарахування заробітної плати.     
   
 
Ф.226. Хотинська церковно-парафіяльна школа Хотинського відділення 
єпархіальної  
училищної ради Бессарабської губернії 
Справ : 8; 1901-1902  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 8;1901-1902 рр. 
          Протоколи засідань педагогічної ради школи. Конспекти  лекцій. Звіт про  діяльність школи за 1901/1902  учбові роки.  

          Екзаменаційні відомості учнів . Відомості успішності учнів. 

   
 
Ф.227. Хотинська повітова училищна рада Бессарабської губернії 
Справ : 128; 1876-1915  рр. 



Опис 1 
Справ: 102;1876-1915 рр. 
         Розпорядження, циркуляри інспектора народних училищ про організацію 
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.   

        Свідоцтва про закінчення однокласних народних училищ.  

        Формулярні списки вчителів народних училищ. 

 
Опис 2 
Справ: 26;1873-1913 рр. 
          Відомості про стан навчально-виховного процесу в училищах і школах Хотинського 
повіту.  
          Документи про прийом екзаменів в училищах і школах (протоколи, відомості, 
списки учнів). 
 
 
Ф.228. Державний ліцей "Арон Пумнул" м.Чернівці  
Liceul de stat “Aron Pumnul”, Cernăuţi 
Справ : 2697; 1808-1944  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 1261;1908-1918 рр. 
           Директивні вказівки, обіжники, повідомлення та інструкції Міністерства 
віровизнань та освіти  
Австрії (з 1863р. Австро-Угорщини), Буковинської Окружної та Крайової управ,  
Окружного шкільного інспекторату про організацію навчального процесу в гімназії та  
ліцеї, організацію екскурсій.  
           Протоколи засідань викладацького персоналу  
гімназії, педагогічної ради ліцею, комісії по прийому вступних  екзаменів. 
          Списки учнів гімназії. Кошториси та фінансові звіти. партіях.  
          Лист міського магістрату м. Чернівці про внесення пожертвувань для спорудження 
бюсту поета Шіллеру у м. Чернівцях (1906). Навчальні плани та звіти .Огляди  (1808-
1861). Хроніка гімназії (1889-1908).  
          Класні журнали (1850-1918). Журнали обліку екзаменів на атестат зрілості у 
випускників гімназії (1907-1914). 

 
Опис 2 
Справ: 644;1918-1940 рр. 
           Директивні вказівки, обіжники, повідомлення та інструкції Міністерства освіти 
Румунії, заборону брати участь у товариствах політичного характеру, виключення учнів 
ліцею за участь у соціалістичних та комуністичних. Повідомлення другого Міністерського 
директорату про виключення з ліцею учнів за політичну діяльність.  
           Протоколи засідань екзаменаційних комісій. Заяви про зарахування до ліцею. 
Журнали обліку екзаменів на атестат зрілості у випускників гімназії . Списки учнів. 



Доповідна записка дирекції ліцею про відкриття факультативних курсів іноземних мов 
(1922). Класні журнали та табеля успішності учнів.  
       Справи про призначення, переміщення та підвищення вчителів, виплату зарплату. 

 
Опис 3 
Справ: 250;1908-1942 рр. 
          Списки викладачів та учнів. Звіти про успішність , відвідування та  вивчення 
учбового матеріалу. Табеля успішності учнів. Журнали обліку прийому іспитів на атестат 
зрілості. Класні журнали. Свідоцтва про закінчення ліцею. 

 
Опис 4 
Справ: 203;1918-1940 рр. 
            Контрольні роботи учнів (1918-1940). Табеля успішності учнів. Заяви учнів про 
надання їм документів про освіту, допуск до екзаменів, звільнення від оплати за освіту.  
           Справи з особового складу ліцею. 

 
Опис 5 
Справ: 94;1888-1940 рр. 
          Відомості про здачу екзаменів учнями. Списки учнів. Контрольні роботи учнів. 
табеля успішності учнів 

 
Опис 6 
Справ: 41;1941-1944 рр. 
          Плані учбових занять по класам. Журнали обліку успішності та відвідувань учнів.  
          Особові аркуші викладачів та робітників ліцею. 

 
Опис 7 
Справ: 41;1941-1944 рр. 
          Учбові плани. Протоколи засідань педагогічної ради. Звіти про діяльність ліцею. 
Класні журнали та журнали обліку учнів.  
         Особові справи учнів. 

 
Опис 8 
Справ: 8 ;1941-1943 рр. 
          Циркуляри Міністерства національної культури, Губернаторства Буковини та 
Директората освіти і культів. 
 
 
 
Ф.229. Чоловіча гімназія “Мирон Костин” в м. Чернівці  
Gumnaziul de baeţi “Miron Costin”, Cernăuţi 
Справ : 375; 1901-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 210;1901-1938 рр. 



          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. 
Циркуляри Міністерства віровизнань та освіти.  
           Протоколи засідань педагогічної ради гімназії (1902, 1909).  
           Статистичні, фінансові звіти. Бюджет гімназії на 1907 та 1912 р.   
           Справи про призначення , підвищення та виплату  зарплати 

 
Опис 2 
Справ: 165;1907-1940 рр. 
           Протоколи засідань педагогічної ради гімназії .  
            Навчальні програми. Класні журнали (1906-1939). Відомості складання  іспитів 
(1902-1906). 
           Анкети учнів (1939), списки викладачів (1921-1922). 
 
 
Ф.230. Приватний жіночий ліцей „Сім’я Марії” м. Чернівці  
Liceul particular de fete „Familia Mariei” Cernăuţi 
Справ : 86; 1925-1940  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 12;1926-1939 рр. 
           Табелі та журнали обліку успішності учнів. 

 
Опис 2 
Справ: 74;1925-1940 рр. 
            Табелі та журнали обліку успішності учнів. Класні журнали 
 
 
Ф.231. Педагогічний семінар при Чернівецькому  університеті   
Seminarul pedagogic de pe lângă universitatea din Cernăuţi 
Справ : 42; 1928-1940  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 42;1928-1940 рр. 
          Плани уроків випускників університету.  
          Документи про проведення педагогічної практики. Журнали та листки обліку 
проведення педагогічної практики. 
          Списки випускників педагогічного семінару з відомостями про результати екзаменів 
з педагогіки. Коринці свідоцтв про закінчення семінару. 
 
 
Ф.233. Жіноча початкова  школа „Олтя Доамна” по вул. Штефана 
Великого 
м. Чернівці  
Şcoala primară de fete „Oltea Doamna” din Cernăuţi, str. Ştefan cel Mare 



Справ : 435; 1901-1944  рр. 

 
Опис 1 
Справ: 105;1905-1943 рр. 
          Протоколи засідань педагогічної ради та екзаменаційних комісії. Протоколи 
обстежень ліцею. 
           Класні журнали. Контрольні роботи учнів для перевірки розвитку учнів. Списки 
учнів. Статистичні відомості про кількість учнів та вчителів.  
            Кваліфікаційні аркуші вчителів. 

Опис 2 
Справ: 134;1901-1940 рр. 
           Звіти про діяльність ліцею.  
           Протоколи екзаменаційних комісій. Табеля успішності учнів. Корінці атестатів . 
Списки учнів.  
          Особові справи вчителів. Відомості на виплату зарплати. 

 
Опис 3 
Справ: 1;1942 рр. 
           Журнал запису уроків. 

 
Опис 4 
Справ: 2;1943-1944 рр. 
           Розклад занять. Списки вчителів, що підлягають евакуації. 

 
Опис 5 
Справ: 2;1943 рр. 
          Класні журнали. 

 
Опис 6 
Справ: 1;1941-1944 рр. 
Список учнів на отримання премії 

 
Опис 7 
Справ: 118;1941-1944 рр. 
Справи про зарахування учнів до ліцею та допуск до іспитів.  
Акти перевірок діяльності ліцею.  
Протоколи екзаменаційних комісій. Табеля успішності учнів.  
Особові справи учнів. Справи з особового складу вчителів. 

 
Опис 8 
Справ: 69;1925-1944 рр. 
Фінансові звіти ліцею. Атестати зрілості. Класні журнали.  
Особові справи працівників. 



 
Опис 9 
Справ: 3;1941-1944 рр. 
 Списки вчителів, що підлягають евакуації. 
 
 
 
Ф.234. Чернівецька міська тюрма при Чернівецькому губернаторі 
Справ : 795; 1912-1917 рр. 

Опис 1 
Справ: 795;1912-1917 рр. 
Накази, списки, рапорти, листування та відомості про склад, розподіл та забезпечення 
харчуванням, одягом та взуттям в’язнів та арештантів.   
Справи заарештованих осіб. Списки в‘язнів із зазначенням виконаних ними робіт (1912—
1914).  Кошториси на ремонт і утримання тюремної лікарні (1917).  
Книга реєстрації грошових сум, які належали арештантам. 
 
Ф.236. Приватний жіночий ліцей „Кармен Сільва” м. Чернівці  
Liceul particular de fete „Carmen Sylva” în Cernăuţi 
Справ : 11; 1933-1940 рр. 

Опис 1 
Справ: 11;1933-1940 рр. 
Табелі відвідувань занять та успішності учнів. Класний журнал про закінчення І-VІ класів 
за 1937-1938 рр. 
 
 
Ф.237. Приватний жіночий ліцей „Юлія Хаждеу” м. Чернівці  
Liceul particular de fete „Iulia Haşdeu” în Cernăuţi 
Справ : 44; 1910-1940 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 44;1910-1940 рр. 
Табелі та журнали обліку відвідувань та успішності учнів (1910−1940).  
Формулярний список учителів (1918−1940).       
 
 
Ф.238. Приватний чоловічий ліцей „Емануїл Грігоровіца” м. Чернівці  
Liceul modern particular „Emanuil Grigoroviţă”, Cernăuţi 
Справ : 61; 1921-1939 рр. 

Опис 1 
Справ: 8;1924-1934 рр. 
Табелі та журнали обліку успішності учнів. 
 

Опис 2 
Справ: 29;1926-1940 рр. 
Журнали обліку успішності учнів.  
Журнали проведення перевідних іспитів 



 
Опис 3 
Справ: 24;1921-1939 рр. 
Табелі  успішності учнів Списки учнів, які отримали довідки про  навчання у ліцеї.     
 
 
Ф.239. Учительська семінарія в  м. Чернівці   
Ц.к. учительська семінарія в Чернівцях 
Справ : 2; 1912-1918 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 2;1912-1918 рр. 
Свідоцтва зрілості для народних шкіл.  

Табелі успішності учнів. 

 
Ф.240. Православний чоловічий ліцей “Митрополит Сильвестр” в м. 
Чернівці  
Liceul ortodox de băieţi “Mitropolitul Silvestru”, Cernăuţi 
Справ : 257; 1863-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 174;1863-1940,1941-1942 рр. 
Протоколи засідань педагогічної ради ліцею, протоколи випускних екзаменів. 
Бюджети ліцею, фінансові звіти. 
Особові справи учнів.  
Дипломи викладачів про закінчення університету.  
Відомості нарахування заробітної плати викладачам  та стипендії учням. 
Списки викладачів та учнів.  

 
Опис 2 
Справ: 83;1942-1944 рр. 
Обіжники, інструкції Міністерства освіти про організацію навчального процесу.  
Класні журнали. Табелі успішності.  
Відомості нарахування заробітної плати викладачам  та стипендії учням. 
Списки викладачів та учнів.  
 
 
Ф.241. Приватний чоловічий ліцей „Модерн” м. Сторожинець  
Liceul particular de băieţi „Modern” din Storojineţ 
Справ : 2; 1931-1933 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 2;,1931-1933 рр. 
Табелі успішності учнів за 1931-1933 рр.  
 



 
Ф.242. П’ятий дорожній інспекторат м. Чернівці  
Al V-lea inspectorat drumuri 
Справ : 2548; 1919-1940,1941-1944 рр. 

 
Опис 1 
Справ: 512;,1919-1940 рр. 
Карти мережі державних, повітових та комунальних доріг, телефонної мережі повітів. 
Кошториси, плани та акти на проведення робіт з ремонту, будівництву, реконструкції 
доріг  мостів. 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 службовцям та працівникам 
інспекторату. 

 
Опис 2 
Справ: 1048;,1918-1940 рр. 
Накази, циркуляри та директивні вказівки Ради міністрів, Міністерства внутрішніх справ 
та суспільних робіт, Генеральної дирекції мостів та шосейних доріг.  
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та 
ремонту мостів, доріг, будівель, телефонних ліній.  
Листування з Міністерством суспільних робіт, повітовими дорожніми відділами, 
генеральною дорожньою дирекцією м. Бухареста, президією комісії з питань уніфікації 
австрійських адміністративних установ на Буковині, дирекцією поліції, примаріями 
комун. 
 Особові справи та відомості нарахування заробітної плати службовцям та працівникам 
інспекторату. 

 
Опис 3 
Справ: 66;1919-1939 рр. 
Книги наказів.  
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та 
ремонту мостів, доріг, будівель, телефонних ліній. 
 Особові справи та відомості нарахування заробітної плати службовцям та працівникам 
інспекторату 

 
Опис 4 
Справ: 26;,1919-1940 рр. 
Плани, акти, договори, розцінкові описи, кошториси на проведення робіт з будівництва та 
ремонту мостів, доріг, будівель, телефонних ліній.  
Листування з виробничих питань.  
Особові справи та відомості нарахування заробітної плати службовцям та працівникам 
інспекторату 

 
Опис 5 
Справ: 22;1918-1920 рр. 


