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Директор Державного архіву
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ФОНД № 65
ОПИС № 2

справ постійного зберігання
за 1919-1938  роки.

№
п/п Заголовок справи Дата справи К-ть

арк.
При-
мітка

1. 2. 3. 4. 5.
1 Листування з Цивільним управлінням

Підкарпатської Русі з адміністративно-
господарських питань та з питань особо-
вого складу.

1922
1924

101

2 Листування з Крайовим зерновим інсти-
тутом в м. Ужгороді про виділення наря-
дів на зерно та муку.

1919
1919

20

3 Циркуляри Цивільного управління Під-
карпатської Русі про встановлення таєм-
ного контролю за діяльність співробітни-
ків Радянської дипломатичної місії в
м. Празі.

1922
1922

4 Справа про встановлення територіальної
приналежності осіб.

1922
1922

55

5 Листування з нотарськими та лісовими
управліннями про забезпечення населення
паливним деревом.

1920
1921

15

6 Листування з Ужгородським жупним уп-
равлінням про діяльність комуністів.

26.08.1920
12.01.1921

15



2

1. 2. 3. 4. 5.
7 Листування з Цивільним управлінням

Підкарпатської Русі і жандармськими ус-
тановами про діяльність польсько-угор-
ських польових формувань та встанов-
лення військових кордонів.

1921
1921

23

8 Листування з Крайовим управлінням
Підкарпатської Русі і нотарськими управ-
ліннями про контрабандну торгівлю.

1922
1922

23

9 Прохання ремісників і торгівців про вида-
чу патентів та листування з цього пи-
тання.

1923
1923

28

10 Повідомлення Ужгородського жупного
управління про видачу особам паспортів
для еміграції та листування з цього пи-
тання.

1922
1922

11 Прохання осіб про видачу патентів на
право ведення торгівлі та ремесла та
листування з питань торгівлі.

1926
1927

17

12 Прохання Зарічевського торгівця Деяка
Бартоломея про видачу патенту на
ведення торгівлі.

22.02.1921
22.02.1921

4

13 Листування з нотарськими урядами та
жандармськими станціями про притяг-
нення до відповідальності військовозобо-
в’язаних, які ухиляються від явки на
призовний пункт.

1922
1922

230

14 Листування з нотарськими управліннями
та Ужгородським управлінням з питань
військового обліку коней.

1920
1921

32

15 Протокол про спекуляцію доларами Пере-
чинським мешканцем Блюмом Вілемом.

1920
1920

4

15 а Відомості сплати службовцями комісій-
них за відрядження у  серпні-грудні 1920
року.

1920
1920

6
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1. 2. 3. 4. 5.
16 Розпорядження Цивільного управління і

жупного управління.
1921
1921

89

17 Листування з сільськими урядами  про
уніфікацію вживаної термінології в діло-
водстві та листуванні.

1922
1922

73

18 Циркуляр Цивільної управи Підкарпат-
ської Русі про складання переліку міст на
Словаччині.

1922
1922

13

19 Розпорядження Президії Цивільного уп-
равління Підкарпатської Русі про збір
статистичних даних про населення краю
та листування з цього питання.

1922
1922

7

20 Листування з жупним управлінням про
виготовлення і використання печаток та
штампів.

1921
1921

64

21 Список старост Перечинського округу. 1921
1921

2

22 Листування з Цивільним управлінням
Підкарпатської Русі про організацію та
проходження курсів по вивченню мови
чиновниками.

1921
1921

22

23 Листування з Ужгородським жупним уп-
равлінням про надання дозволу грома-
дянам на проживання.

1921
1923

8

24 Розпорядження Ужгородського жупного
управління про усунення помилок при
видачі паспортів для виїзду за кордон.

1921
1921

4

25 Листування з нотарськими управліннями
про підготовку і організацію перепису
населення.

1921
1921

11

26 Повідомлення Цивільної управи Підкар-
патської Русі про заборону розповсюд-
ження газет.

1921
1921

8
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1. 2. 3. 4. 5.
27 Листування з нотарськими управліннями

про агітацію проти внесення русинів в
списки виборців.

15.01.1921
28.12.1921 12

28 Листування з жандармськими станціями
про слідкування за комуністами та листу-
вання з цього питання.

1923
1923

33

29 Листування з жандармськими станціями
про оволодіння комуністами правліннями
фінансових установ.

07.07.1921
20.07.1921

5

30 Листування з Ужгородським жупним
управлінням і жандармськими дільницями
про розповсюдження листівок та листівки.

1921
1921

14

31 Листування з нотарськими урядами про
проведення переобліку грошових коштів
сільських кас.

1922
1922

11

32 Інформація про політичний та еконо-
мічний стан в окрузі в травні 1921 року.

31.05.1921
01.06.1921

10

33 Донесення лісничих про випадки вирубки
лісу селянами та рішення Перечинського
окружного уряду про покарання.

1922
1922

156

34 Розпорядження Реферату землеробства
про заборону подальшої практики ви-
слання із Польщі під час епізоотій  че-
ських коновалів.

1921
1921

8

35 Повідомлення ветеринарних лікарів про
випадки захворювання худоби та лис-
тування про прийняття мір з поперед-
ження захворювань.

1922
1922

44

36 Донесення жандармських станцій про
порушення особами правил утримання
собак і рішення Перечинського окружного
уряду про покарання.

1922
1922

23

37 Донесення лісових урбаріальних управ- 1924 311
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1. 2. 3. 4. 5.
лінь про випадки вирубки дерев селянами
в державних лісах та рішення Перечин-
ського окружного уряду про притягнення
їх до відповідальності.

1924

38 Листування з Ужгородським жупним уря-
дом, жандармськими станціями та ін. про
спричинення збитків громадянами вируб-
кою лісу без дозволу та про їх штрафуван-
ня.

1927
1937

34

39 Справи про покарання осіб за лісові пору-
шення.

1921
1921

87

40 Листування з Тур’є-Реметським нотаріа-
том про сплату штрафів селянкою Мешко
Катою за збір малини в панському лісі.

04.11.1922
04.11.1922

13

41 Донесення лісничих про випадки вигону
селянами худоби на державні пасовиська
та рішення Перечинського окружного
уряду про покарання. Том  1.

1922
1922

160

42 Донесення лісничих про випадки вигону
селянами худоби на державні пасовиська
та рішення Перечинського окружного
уряду про покарання. Том  2.

1922
1922

136

43 Листування з жандармськими станціями
про стягнення штрафів з селян за випас
худоби в державному лісі.

1923
1923

115

44 Справа про покарання селян за випас
худоби в лісі та інші порушення з питань
охорони лісу.

1922
1922

51

45 Листування з Ужгородським жупним
управлінням про порядок видачі дозволів
на використання зброї.

1921
1921

6

46 Справа про покарання осіб за порушення
законів з охорони лісу та  рибальства.

1920
1922

41
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1. 2. 3. 4. 5.
47 Справа про покарання торгівців за по-

рушення правил торгівлі.
1922
1922

74

48 Справа про порядок видачі кредитів та
листування з цього питання.

1922
1922

16

49 Справа про розповсюдження державної
будівельної позики.

1922
1922

30

50 Список селян Поляна-Гута, які відпрацю-
вали безкоштовні громадські повинності.

1921
1921

4

51 Листування з жандармськими станціями
про розшук військовозобов’язаних які
ухиляються від військової служби.

1922
1922

27

52 Листування з Цивільним управлінням
Підкарпатської Русі і військовим коман-
дуванням про призов до чехословацької
армії.

1922
1922

73

53 Листування з Ужгородською окружною
військовою комендатурою і жандарм-
ськими станціями про встановлення тери-
торіальної приналежності призовників.

1923
1923

142

54 Прохання осіб про надання допомоги та
листування з цього питання.

1928
1928

19

55 Прохання учасників Першої імперіаліс-
тичної війни про надання пільг.

1922
1922

106

56 Розпорядження Цивільної управи та жуп-
ного управління  про внутрішнє поло-
ження (про пригоди, крадіжки, розквар-
тирування військ ).

1921
1921

3

57 Справа про покарання  осіб за прожи-
вання на території округу без дозволу.

1922
1922

47

58 Листування з Міністерством Внутрішніх
справ Чехословаччини про посилення

1923
1937
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1. 2. 3. 4. 5.
контролю за фашистським шпіонажем.

59 Листування з жандармськими станціями
про встановлення територіальної прина-
лежності іноземців які проживають на те-
риторії  підпорядкованій Перечинському
окружному уряду.

1923
1923

60 Справа про проведення зборів фізкультур-
ної спілки.

1922
1922

2

61 Справа про оштрафування громадян за
порушення громадського порядку.

1921
1921

7

62 Циркуляри Міністерств Чехословаччини
про видачу польських карних злочинців,
пенсіях інвалідів війни, відміні по-
головних обшуків на кордоні та з інших
питань.

1921
1921

2

63 Донесення жандармських станцій про
випадки хуліганства та рішення Пе-
речинського окружного уряду про по-
карання осіб.

1922
1922

134

64 Листування з Цивільним управлінням
Підкарпатської Русі про організацію та
роботу учбових курсів для неграмотних.

1922
1922

6

65 Листування з нотарськими управліннями
про надання допомоги інвалідам війни.

1921
1921

20

66 Прохання учасників Першої імперіаліс-
тичної війни про надання пільг і рішення
Перечинського окружного уряду.

1922
1922

166

67 Розпорядження Реферату соціального
забезпечення про порядок призначення
пенсій інвалідам війни та їх сім’ям.

15.07.1921
25.11.1921

13

68 Циркуляри та розпорядження Цивільного
управління Підкарпатської Русі за 1922
рік.

1922
1922

85



8

1. 2. 3. 4. 5.

69 Прохання осіб про видачу паспортів для
еміграції та листування з цього питання. 1923

1923

70 Циркуляри та розпорядження Президії
Цивільного управління Підкарпатської
Русі за 1923 рік.

1923
1923

28

71 Листування з жандармськими станціями
про покарання домовласників за видачу
квартир не прописаним особам.

1923
1924

22

72 Листування з жандармськими станціями
про стягнення штрафів з осіб за ухилення
від приписки по місцю проживання.

1922
1924

23

73 Циркуляр Цивільного управління Під-
карпатської Русі про спостереження за
студентами з Угорщини, які прибули на
канікули та листування з цього питання.

1922
1922

9

74 Прохання осіб про надання дозволу на
перебування в Чехословаччині та листу-
вання з цього питання.

1925
1925

36

75 Листування з сільськими нотарськими
урядами про проведення підписки на
урядові газети та вісники.

1922
1922

15

76 Розпорядження Цивільного управління
Підкарпатської Русі про обов’язкову ви-
силку екземплярів виданих на Закарпатті
друкованих видань.

1924
1924

21

77 Заява секретаря  Карпаторуської респуб-
ліканської землеробської партії з про-
ханням про надання дозволу на прове-
дення зборів партії в Перечині та доне-
сення замісника начальника окружного
управління про хід зборів партії 11 ве-
ресня 1923 року.

09.09.1923
12.09.1923

5

78 Розпорядження Міністерства внутрішніх
справ Чехословаччини про проведення

1922
1922

21
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1. 2. 3. 4. 5.
виборів до органів влади та листування з
цього питання.

79 Листування з Міністерством юстиції і
жандармськими установами про діяль-
ність комуністів.

08.03.1922
21.10.1922

45

80 Листування з жандармськими станціями і
нотарськими управліннями про діяльність
угорських та українських націоналістів.

1922
1922

8

81 Інструкція про стягнення з населення по-
датків.

1922
1922

15

82 Листування з Рефератом Міністерства со-
ціального забезпечення про надання пільг
чиновникам з історичних земель респуб-
ліки.

1923
1923

15

83 Справа про реквізицію житла в Кунстлера
Давида для чиновника окружного управ-
ління.

1922
1922

7

84 Прохання бідняків с. Порошково про на-
діл їм раніше орендованої землі та листу-
вання з цього питання.

1922
1922

20

85 Листування з сільськими урядами про
доставку продовольчих товарів.

1922
1922

10

86 Листування з нотарськими урядами про
стягнення штрафів з селян за випас
худоби на державних луках.

1924
1924

25

87 Листування з Цивільним управлінням про
охорону тріангуляційних знаків.

1922
1922

10

88 Листування з жандармськими станціями
про стягнення штрафів з осіб за відмову
кастрації не племінних биків.

1922
1923

13

89 Тижневі повідомлення Реферату земле-
робства Підкарпатської Русі про падіж

1923
1923

66
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1. 2. 3. 4. 5.
худоби та листування з нотарськими
урядами про попередження захворювань
худоби.

90 Донесення жандармських станцій про
порушення власниками правил торгівлі
худобою та рішення Перечинського ок-
ружного уряду про покарання винних.

1922
1922

25

91 Скарга графа Шенборна на селян за вигін
худоби на пасовища та рішення Пе-
речинського окружного уряду про пока-
рання.

1922
1922

22

92 Листування з лісовими управліннями про
стягнення штрафів з селян за рубку дерева
в панському лісі.

1923
1923

107

93 Прохання селян про відпуск їм дерева для
будівництва житлових будинків і рішення
Перечинського окружного уряду з цього
питання.

1922
1922

2

94 Донесення лісових управлінь про нещасні
випадки.

1922
1922

3

95 Донесення жандармських станцій про
таємне носіння особами зброї та рішення
Перечинського окружного управління про
покарання.

1922
1922

42

96 Прохання чиновників про видачу по-
свідчень на право носіння  гвинтівки для
самозахисту.

1922
1922

16

97 Прохання осіб про видачу посвідчень на
право користування  мисливською гвин-
тівкою та листування з цього питання.

1922
1922

22

98 Прохання осіб про видачу посвідчень на
право користування гвинтівкою та листу-
вання з цього питання.

1923
1923

5



11

1. 2. 3. 4. 5.
99 Листування з жандармськими станціями

про стягнення штрафів з осіб за викорис-
тання гвинтівки без посвідчення.

1923
1923

18

100 Донесення жандармських станцій про
покарання осіб за носіння зброї без доз-
волу та листування з цього питання.

1924
1924

9

101 Донесення Перечинської жандармської
станції про закриття фабрикантами хі-
мічного заводу та звільнення 439 робіт-
ників і листування про створення конф-
ліктно-оціночної комісії.

1922
1922

18

102 Розпорядження Цивільного управління
Підкарпатської Русі про покарання осіб за
порушення інструкції протипожежної без-
пеки під час будівництва житлових будин-
ків.

1922
1922

4

103 Прохання осіб про видачу патентів для
ведення ремесла.

1922
1922

31

104 Повідомлення нотарських урядів про ціни
на сільськогосподарські продукти.

1922
1922

7

105 Листування з сільськими нотаріатами про
встановлення днів проведення ярмарків в
с. Перечин.

1922
1922

7

106 Особові листки з обліку безробітних. 1922
1922

173

107 Листування з Ужгородською окружною
військовою комендатурою і жандарм-
ськими станціями про встановлення тери-
торіальної приналежності призовників.

1923
1923

119

108 Листування з нотарськими урядами і
жандармськими станціями про притягнен-
ня до відповідальності військовозобов’я-
заних, які ухилилися від явки на призовні
пункти.

1922
1922

141
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109 Листування з Ужгородською окружною

військовою комендатурою і жандарм-
ськими станціями про встановлення тери-
торіальної приналежності призовників.
Том  1.

1923
1923

115

110 Листування з Ужгородською окружною
військовою комендатурою і жандарм-
ськими станціями про встановлення тери-
торіальної приналежності призовників.
Том  2.

1923
1923

114

111 Листування з Ужгородською окружною
військовою комендатурою і жандарм-
ськими станціями про встановлення тери-
торіальної приналежності призовників.
Том  3.

1923
1923

110

112 Листування з Ужгородським військовим
командуванням і Ужгородським жупним
урядом про призов осіб в армію.

1926
1926

89

113 Листування з жандармськими станціями
про покарання призовників за неявку на
призовний пункт.

1922
1925

193

114 Листування з Ужгородським військовим
начальником і нотарським управлінням
про випадки неявки призовників.

18.01.1922
22.07.1922

14

115 Відомості районних та сільських нотар-
ських урядів про кількість коней взятих на
облік військовими комендатурами.

1922
1922

22

116 Повідомлення жупних і окружних урядів
Підкарпатської Русі про втрату особами
паспортів на власність худобою.

1927
1927

15

117 Листування з Цивільним управлінням
Підкарпатської Русі про стан охорони здо-
ров’я в окрузі.

1923
1923

21
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118 Листування з сільськими нотаріатами і

жандармськими станціями про розшук
осіб які ухиляються від тюремного  утри-
мання.

1922
1922

16

119 Щотижневі відомості жандармських стан-
цій про результати служби патрулів за
1922 рік.

1922
1922

31

120 Донесення жандармських станцій про роз-
шук зниклих осіб.

1922
1922

52

121 Відомості Перечинського окружного уря-
ду про сплату штрафів населенням.

1922
1922

61

122 Донесення жандармських станцій про
притягнення до відповідальності осіб за
порушення правил вуличного руху та
рішення Перечинського окружного уряду
про покарання.

1922
1922

30

123 Листування з жандармськими станціями
про стягнення штрафів з осіб за пору-
шення правил вуличного руху.

1923
1924

104

124 Справа про покарання робітників Шінд-
лер Рудольфа і Вердак Йожефа за купання
в недозволеному місці.

1922
1922

17

125 Листування з жандармськими станціями
про стягнення штрафів з осіб за пору-
шення громадського спокою.

1923
1924

89

126 Донесення жандармських станцій про
випадки виявлення хуліганства і рішення
Перечинського окружного уряду про
покарання осіб.

1922
1922

119

127 Донесення жандармських станцій про
притягнення до відповідальності осіб за
порушення санітарних правил та листу-
вання з цього питання.

1923
1923

13
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128 Листування з Цивільним управлінням

Підкарпатської Русі про будівництво го-
рожанської школи в Перечині.

1922
1922

10

129 Розпорядження Міністерства внутрішніх
справ Чехословаччини про взяття на облік
всіх заводів та фабрик.

1922
1922

7

130 Розпорядження Міністерства внутрішніх
справ Чехословаччини про порядок видачі
паспортів для еміграції та листування з
цього питання.

1922
1922

131 Розпорядження Міністерства внутрішніх
справ Чехословаччини про порядок одер-
жання іммігрантами чехословацького гро-
мадянства та листування з цього питання.

1922
1922

132 Повідомлення Ужгородського жупного
управління про надання дозволу іно-
земцям на продовження терміну від-
відування своїх родичів.

1924
1924

133 Звернення правління товариства “Про-
світа” про прийняття участі в зборі гро-
шових коштів на будівництво Ужгород-
ського “Народного дому” та листування з
цього питання.

1923
1923

4

134 Листування з Президією Цивільної управи
Підкарпатської Русі в Ужгороді з метрич-
них питань.

1922
1922

19

135 Листування з сільськими нотарськими
урядами про взяття на облік глухонімих.

1922
1922

12

136 Листування з окружними нотаріатами про
виділення одягу інвалідам.

1923
1923

12

137 Листування з поліцейськими дирекціями
про посилення контролю за діяльністю
українських і угорських націоналістів.

1924
1924
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138 Листування з Цивільним управлінням

Підкарпатської Русі і Ужгородським жуп-
ним урядом з питань особового складу
службовців.

1922
1922

43

139 Розпорядження та циркуляри Президії
політичного управління Підкарпатської
Русі.

1923
1923

10

140 Розпорядження та циркуляри Ужгород-
ського жупного уряду.

1923
1923

26

141 Розпорядження та циркуляри Цивільного
управління Підкарпатської Русі.

1923
1923

37

142 Прохання осіб про видачу їм посвідчень
громадянської і територіальної приналеж-
ності та листування з цього питання.

1923
1923

2

143 Донесення жандармських станцій про
покарання осіб за ухилення від виві-
шування таблиць з номерами будинків та
рішення Перечинського окружного уряду
з цього питання.

1923
1923

26

144 Прохання неповнолітнього Бреньо Яна
про надання дозволу на укладення шлюбу

1923
1923

3

145 Відомості Перечинського окружного уря-
ду про стягнених штрафів з населення.

1923
1923

4

146 Листування з Цивільним управлінням
Підкарпатської Русі про надання допомо-
ги військовим інвалідам.

1923
1923

12

147 Розпорядження Цивільного управління
Підкарпатської Русі про підготовку і про-
ведення виборів до Чехословацького пар-
ламенту та листування з цього питання.

1924
1924

22

148 Розпорядження Крайового секретаря аг-
рарної партії своїм уповноваженим про
надання відомостей відносно реєстрації
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кандидатських списків на вибори до ок-
ружних представництв.

1925
1925

8

149 Листування з Президією Цивільного уп-
равління Підкарпатської Русі про ведення
комуністичної агітації та притягнення до
відповідальності винних.

1924
1924

12

150 Листування з Президією політичного уп-
равління Підкарпатської Русі про рево-
люційну діяльність комуністів.

1923
1923

11

151 Реляції про хід зборів комуністичних ор-
ганізацій в селах Перечин та Симер.

09.03.1936
09.09.1936

13

152 Донесення жандармських станцій про
непідкорення населення органам влади.

1923
1923

5

153 Листування з сільськими урядами про
організацію боротьби з шкідниками сіль-
ського господарства.

1923
1923

16

154 Донесення жандармських станцій про
покарання осіб за порушення правил на-
гляду за собаками та рішення Перечин-
ського окружного уряду з цього питання.

1923
1923

23

155 Листування з жандармськими станціями
про стягнення штрафів з селян за відмову
в  ветеринарній перевірці худоби.

1923
1924

56

156 Донесення жандармських станцій про
покарання осіб за порушення правил тор-
гівлі худобою і рішення Перечинського
окружного уряду з цього питання.

1923
1923

26

157 Повідомлення Ужгородського жупного
управління і сільських урядів про випадки
знайдення в селах худоби невідомих
власників.

1924
1924

6

158 Листування з Цивільною управою Підкар-
патської Русі в Ужгороді з господарських
питань.

1924
1924 25
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159 Листування з жандармськими станціями

про стягнення штрафів з селян за рубку
дров в панському лісі.

1923
1925

89

160 Листування з лісовими управліннями про
стягнення штрафів з селян за випас ху-
доби в державному лісі.

1923
1923

84

161 Листування з Ужгородською жандарм-
ською станцією про накладення штрафу
на Федорка Михайла за ведення мис-
ливства без дозволу.

1923
1923

4

162 Донесення Дубриничської жандармської
станції про притягнення до відповідаль-
ності мешканця с. Новоселиця Лівак Яна
за носіння зброї без дозволу та рішення з
цього питання.

1923
1923

109

163 Донесення жандармської станції про
притягнення осіб до відповідальності за
хуліганство та листування з цього питан-
ня.

1924
1924

15

164 Повідомлення лісових управлінь про
загибель робітників, які стали  жертвами
нещасних випадків та листування з цього
питання.

1923
1923

9

165 Листування з Перечинською поліцей-
ською дирекцією про стягнення штрафу з
служниці Попадинець Марії за залишення
роботи.

1923
1923

9

166 Листування дирекції хімічного заводу
Бантліна в Перечині з Цивільним управ-
лінням Підкарпатської Русі  про проведен-
ня освітлення .

1923
1923

6

167 Справа про ремонт мосту в с. Стара Ші-
мера.

1924
1926

29

168 Прохання осіб про надання дозволу на
будівництво будинків.

1923
1930

33
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169 Листування з жандармськими станціями

про покарання селян за ухилення від гро-
мадських робіт.

1923
1923

17

170 Справа про надання допомоги безро-
бітнним.

1923
1923

5

171 Інструкція Ужгородського жупного уряду
про порядок страхування сезонних робіт-
ників та листування з цього питання.

1923
1923

10

172 Листування з дирекцією Ужгородської
страхової каси про стягнення штрафів з
робітників за невиплату страхових внес-
ків.

1923
1923

5

173 Розпорядження Реферату Міністерства
промисловості та торгівлі Чехословач-
чини про перереєстрацію промисловців та
торгівців і листування з цього питання.

1924
1924

20

174 Прохання осіб про видачу паспортів на
виїзд за кордон та листування з цього пи-
тання.

1925
1928

175 Листування з Цивільним управлінням
Підкарпатської Русі в Ужгороді про схва-
лення статуту Перечинського кредитного
товариства.

1923
1925

7

176 Донесення жандармських станцій про
випадки порушення торгівцями денного
розпорядку

1924
1924

15

177 Повідомлення Перечинського окружного
уряду про виселення осіб з території
Чехословаччини.

1925
1925

178 Донесення жандармських станцій про
покарання призовників за неявку на при-
зовний пункт та рішення Перечинського
окружного уряду з цього питання.

1923
1923

14
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179 Листування з Ужгородською окружною

військовою комендатурою і жандарм-
ськими станціями про встановлення
територіальної приналежності призов-
ників.

1923
1923

73

180 Листування з Ужгородською окружною
військовою комендатурою і жандарм-
ськими станціями про встановлення
територіальної приналежності призов-
ників.

1923
1923

172

181 Листування з Ужгородською окружною
військовою комендатурою про встанов-
лення територіальної приналежності при-
зовників.

1923
1923

79

182 Повідомлення сільських нотарських уря-
дів про ухилення призовників від явки на
призовні пункти та рішення Перечин-
ського окружного уряду про притягнення
їх до відповідальності. Том 1.

1924
1924

164

183 Відомості про призовників  с. Тур’я  Реме-
та  призова 1923 року.

1923
1923

4

184 Листування з сільськими урядами про
вирощування племінної худоби.

1923
1923

29

185 Листування з жандармськими станціями
про розшук осіб які не розрахувались за
лікування.

1924
1924

60

86 Розпорядження Міністерства внутрішніх
справ про обмеження пересування без-
робітних і кочових циган.

1922
1922

4

187 Листування з сільськими нотарськими
урядами про притягнення до відпові-
дальності осіб за несплату штрафів.

1923
1923

9

188 Донесення жандармських станцій про
покарання осіб за хуліганство та рішення

1923
1923

4
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Перечинського окружного уряду з цього
питання.

189 Донесення жандармських станцій про осіб
інфікованих інфекційними хворобами. 1923

1923
4

190 Донесення жандармських станцій про
події в  Перечинському окрузі.

1928
1928

19

191 Донесення жандармських станцій про
притягнення до відповідальності осіб за
нанесення матеріальних збитків в резуль-
таті необережності.

1923
1923

10

192 Листування з жандармськими станціями
про стягнення штрафів з осіб за пору-
шення громадського спокою.

1923
1923

141

193 Листування з жандармськими станціями
про стягнення штрафів з осіб за хулі-
ганство.

1923
1924

123

194 Донесення жандармських станцій про
притягнення до відповідальності осіб за
порушення нічного спокою.

1923
1923

87

195 Донесення жандармських станцій про
притягнення до відповідальності осіб за
порушення спокою та рішення Пере-
чинського окружного уряду.

1923
1923

8

196 Листування з жандармськими станціями
про стягнення штрафів з осіб за пору-
шення правил санітарного стану доріг.

1922
1924

4

197 Листування з окружними нотарськими
урядами про виправлення помилок при
внесенні даних в метричні книги.

1923
1923

6

198 Листування з Міністерством соціального
забезпечення про створення гуртожитку
для інвалідів в  с. Погореліца.

1923
1923

9
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199 Прохання осіб про надання допомоги та

листування з цього питання.
1930
1932

100

200 Листування Цивільної управи Підкар-
патської Русі про стягнення боргів з осіб.

1923
1929

8

201 Циркуляри і розпорядження Міністерства
внутрішніх справ Чехословаччини.

1924
1924

9

202 Циркуляри та розпорядження Президії
Політичного і Цивільного управління.

1924
1924

46

203 Листування з Ужгородським жупним уря-
дом про видачу особам свідоцтв чехосло-
вацького громадянства.

1924
1929

10

204 Прохання іноземців про продовження
терміну перебування у рідних та рішення
Перечинського окружного уряду з цього
питання.

1931
1931

7

205 Листування з Ужгородським жупним уп-
равлінням про недопущення та подав-
лення революційної діяльності в селах
округу.

1924
1924

38

206 Листування з фінансовою дирекцією про
стягнення з населення прямих податків.

1924
1924

20

207 Бюджет с. Раково на 1925 рік. 1925
1925

7

208 Листування з сільськими урядами про
надання пільг куркулям для розвитку
сільського господарства.

1924
1924

6

209 Об’ява Реферату землеробства Підкарпат-
ської Русі про порядок видачі в оренду
державних орних земель та листування з
цього питання.

1924
1924

26

210 Листування з Рефератом землеробства, 1925
1925

56
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1. 2. 3. 4. 5.
Цивільною управою Підкарпатської Русі
та ін. з питань розвитку тваринництва.

211 Розпорядження Міністерства землероб-
ства Чехословаччини про взяття на облік
племінної худоби та листування з цього
питання.

1934
1934

13

212 Прохання осіб про надання дозволу на
полювання та листування з цього питання.

1924
1924

4

213 Листування з сільськими урбаріальними
общинами про надання дозволу на ви-
рубку ділянок лісових масивів для ви-
користання їх під пасовища.

1924
1924

14

214 Відомості сільських  нотарських урядів
про ціни на сільськогосподарські продук-
ти.

1924
1924

9

215 Розпорядження Реферату Міністерства
промисловості та торгівлі про організацію
виставки дитячих робіт випускників тор-
гово-промислових шкіл та листування з
цього питання.

1924
1934

14

216 Договори укладені між підприємцями та
учнями про умови навчання ремеслу.

1924
1924

6

217 Прохання осіб про надання дозволу на
будівництво житлових будинків та рі-
шення з цього питання.

1924
1924

22

218 Відомості сільських нотарських урядів
про кілометраж і характер доріг та лис-
тування з цього питання.

1924
1924

18

219 Прохання дирекції Перечинської лісопил-
ки про збільшення робочого дня та лис-
тування з цього питання.

1924
1924

3

220 Листування з Ужгородським військовим
командуванням і нотарськими урядами

1924
1925

64
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1. 2. 3. 4. 5.
Перечинського округу про призов осіб в
армію.

221 Відомість призовників села Перечин  при-
зова 1927 року.

1924
1924

10

222 Справа про надання допомоги дітям бід-
них осіб та листування з цього питання.

1923
1923

6

223 Справа про розшук військовозобов’яза-
ного  Мозака Михайла.

1928
1928

11

224 Листування з Президією Політичного уп-
равління Підкарпатської Русі про ведення
особами антивоєнної агітації.

1931
1932

2

225 Листування з Американським посольств-
вом в Чехословаччині про встановлення
громадянства Коцін Яна.

05.12.1927
12.12.1927

5

226 Прохання осіб про надання дозволу на
перебування на території Чехословаччини
та листування з цього питання і виселення
осіб з території Чехословаччини.

1927
1927

227 Повідомлення Цивільного управління
Підкарпатської Русі в Ужгороді про вида-
чу  віз громадянам  Радянського Союзу на
в’їзд до Чехословаччини та списки гро-
мадян.

03.12.1927
08.05.1928

5

228 Прохання осіб про видачу паспортів для
виїзду за кордон та листування з цього
питання.

12.02.1927
27.12.1927

122

229 Листування з Президією політичної упра-
ви Підкарпатської Русі, Ужгородським
жупним урядом з питань призову військо-
возобов’язаних на службу та з інших вій-
ськових питань.

1924
1924

54

230 Циркуляр Цивільного управління Під-
карпатської Русі про обмеження надання
пільг військовим інвалідам.

1924
1924

81
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1. 2. 3. 4. 5.
231 Інструкція про умови відшкодування

збитків нанесених в результаті війни.
1924
1924

3

232 Відомості сільських нотарських урядів
про облік військових коней.

1924
1924

41

233 Розпорядження канцелярії губернатора
про боротьбу з алкоголізмом та листу-
вання з цього питання.

1924
1924

9

234 Донесення жандармських станцій Пере-
чинської округи про події в окрузі.

1925
1926

52

235 Інструкція для метричних урядів про ве-
дення статистики населення та листування
з цього питання.

1924
1924

33

236 Листування з Президією Цивільного упра-
вління і Ужгородським жупним урядом
про стягнення з селян заборго-ваності  зі
сплати коблини та роковини по вимозі
пасіцького священика Крафчика Віктора.

1921
1924

9

237 Листування з сільськими нотарськими
урядами з особового складу чиновників.

1924
1924

48

238 Донесення жандармських станцій про
події у Веречанському окрузі.

1925
1925

13

239 Прохання сільських урядів про надання
дозволу на проведення вечорів відпочинку
та рішення Перечинського окружного
уряду.

1924
1924

7

240 Розпорядження Цивільного управління
Підкарпатської Русі в Ужгороді.

1925
1925

40

241 Розпорядження Президії Політичного уп-
равління Підкарпатської Русі в Ужгороді.

1925
1925

18

242 Розпорядження Міністерств Чехословач-
чини.

1925
1925

27
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1. 2. 3. 4. 5.
243 Розпорядження Мукачівського і Ужгород-

ського жупних урядів.
1925
1925

45

244 Розпорядження і інструкції Цивільної
управи Підкарпатської Русі в Ужгороді
про порядок надання особам свідоцтв
територіальної приналежності та чехо-
словацького громадянства.

1925
1931

22

245 Листування Президії жупного уряду в
Мукачеві з Ужгородською поліцейською
дирекцією про статті в недільних газетах.

1927
1927

9

246 Листування з Президією політичної упра-
ви Підкарпатської Русі в Ужгороді з пи-
тань виборів до сільського представ-
ництва.

1925
1925

9

247 Листування з Ужгородським жупним
урядом про ліквідацію військових збитків,
спричинених особам у світовій війні.

1925
1925

4

248 Прохання осіб про надання дозволу на
перебування на території Чехословаччини
та листування з цього питання.

1926
1926

22

249 Листування з Президією політичної упра-
ви і Ужгородським жупним урядом з
фінансових питань.

1926
1926

43

250 Листування з Ужгородським жупним
урядом про слідкування за агітацією осіб
проти Чехословацького уряду.

1925
1925

7

251 Листування з Ужгородським жупним уря-
дом про слідкування за діяльністю кому-
ністичних організацій.

1925
1925

27

252 Листування з жупним урядом Підкар-
патської Русі про ведення економного
господарювання.

1923
1925

4

253 Листування Перечинського окружного 1925 3
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1. 2. 3. 4. 5.
начальника з адвокатом в м. Ужгороді про
діяльність пекарні Фюлепа Ігнаца.

1925

254 Бюджет с. Ворочево на 1925 рік. 1925
1925

3

255 Бюджет с. Зарічово на 1925 рік. 1925
1925

4

256 Бюджет с. Мала Туриця  на 1925 рік. 1925
1925

8

257 Листування з Ужгородським жупним уря-
дом та ін. з фінансових питань.

1925
1925

66

258 Закон № 309 від 19 грудня 1924 року
Чехословацького парламенту про порядок
проведення земельної реформи та інст-
рукції Реферату землеробства Цивільної
управи Підкарпатської Русі.

1924
1925

31

259 Листування з дирекціями лісових управ з
господарських питань.

1925
1925

12

260 Прохання осіб про надання дозволу на
носіння зброї та листування з цього пи-
тання.

1926
1926

7

261 Те ж ... 1935
1935

12

262 Повідомлення Земського уряду Підкар-
патської Русі в Ужгороді і Братиславської
поліцейської дирекції про організації
Чехословацьких емігрантів в Угорщині.

1928
1928

263 Листування з Рефератом землеробства
Підкарпатської Русі в Ужгороді та ін. з
питань тваринництва.

1925
1926

27

264 Відомості про призовників сіл Тур’я
Бистра, Тур’я Поляна і Мокра призову
1925 року.

1925
1925

18
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1. 2. 3. 4. 5.
265 Листування з Ужгородським жупним

урядом і жандармськими станціями Пере-
чинського округу про встановлення тери-
торіальної приналежності осіб.

1925
1925

30

266 Прохання осіб про надання дозволу на
влаштування вечірок та листування з цьо-
го питання.

1925
1925

7

267 Справа про добудову школи в с. Перечин. 1926
1926

19

268 Листування з дирекціями шкіл Перечин-
ського округу з шкільних питань.

1925
1925

13

269 Прохання осіб які не мають громадянства
про надання їм дозволу на укладення
шлюбу з чехословацькими громадянами
та листування з цього питання.

1933
1933

12

270 Листування з Перечинським нотарським
урядом з метричних питань.

1925
1925

7

271 Листування Ужгородського жупного уря-
ду з жандармськими станціями про роз-
шук Андрія Франтила.

1925
1925

3

272 Листування з Цивільною управою Підкар-
патської Русі в Ужгороді, Ужгородським
жупним урядом та ін. з особового складу.

1925
1925

26

273 Розпорядження Міністерств Чехословач-
чини.

1926
1926

18

274 Розпорядження Цивільної управи Підкар-
патської Русі в Ужгороді. 1926

1926
25

275 Розпорядження Президії Політичної уп-
рави Підкарпатської Русі в Ужгороді.

1926
1926

10

276 Розпорядження, повідомлення і циркуля-
ри Мукачівського жупного уряду.

1926
1926

34
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1. 2. 3. 4. 5.
277 Прохання осіб про видачу паспортів на

виїзд за кордон та листування з цього
питання.

1926
1926

84

278 Листування з Міністерством охорони здо-
ров’я Чехословаччини, Ужгородським
жупним урядом і іншими з особового
складу.

1926
1926

27

279 Прохання осіб про видачу свідоцтв тери-
торіальної приналежності та листування з
цього питання.

1928
1928

27

280 Анкети особистих даних осіб переведених
по етапу в Перечинський округ.

1926
1926

7

281 Листування з Мукачівським жупним
урядом і Ужгородським жандармським
відділенням про нагляд за діячами кому-
ністичних організацій.

1926
1926

20

282 Прохання осіб про видачу паспортів для
виїзду за кордон та листування з цього
питання.

06.02.1929
30.12.1930

63

283 Прохання мешканця с. Зарічево Вілем
Вольфа Блума про видачу закордонного
паспорта для виїзду в Румунію та лис-
тування з цього питання.

14.07.1937
14.07.1937

5

284 Заява мешканця с. Тур’я Бистра Мер-
мельштайна Мора з проханням про вида-
чу закордонного паспорту для виїзду в
Чілі та листування з цього питання.

22.04.1929
28.05.1932

16

285 Звернення жіночого відділення Комуніс-
тичної партії Чехословаччини до жінок та

05.02.1926
22.02.1926

2

повідомлення про це Ужгородського жуп-
ного управління. (Копія).

286 Повідомлення Мукачівського жупного
уряду про існування в Чехословаччині

1926
1926

2
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1. 2. 3. 4. 5.
організації білогвардійських козацьких
організацій під керівництвом німецького
генерального штабу.

287 Листування з Міністерством постачання
Чехословаччини, Цивільною управою
Підкарпатської Русі в Ужгороді та ін. з
господарських питань.

1928
1928

2

288 Листування з окружними і жупними
урядами Підкарпатської Русі з питань
тваринництва.

1926
1926

18

289 Листування з дирекціями лісових управ і
дирекцій про рубку лісу та продаж на-
селенням  лісу без дозволу.

1929
1930

40

290 Справа про оренду мисливських угідь в
Тур’ї Пасіці.

1935
1937

84

291 Донесення Перечинської жандармської
станції про події в Перечинському окрузі.

1927
1927

3

292 Прохання осіб про надання дозволу на
будівництво житлових і господарських
будинків та листування про будівництво.

1926
1926

24

293 Прохання осіб про видачу патентів на
право ведення торгівлі та ремесла і
листування з цього питання.

1924
1924

10

294 Прохання осіб про видачу патентів на
право ведення торгівлі та ремесла і
листування з цього питання.

1926
1929

26

295 Прохання осіб про видачу патентів на
право ведення торгівлі та ремесла і
листування з цього питання.

1929
1933

40

296 Листування з дирекцією Мукачівського
дитячого будинку про прийняття дітей в
дитячий будинок.

1926
1926

6
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1. 2. 3. 4. 5.
297 Листування з Мукачівським жупним

урядом про встановлення територіальної
приналежності осіб  в зв’язку з лікуван-
ням.

1926
1926

16

298 Прохання осіб про надання дозволу на
право проведення вечірок та листування з
цього питання.

1925
1926

36

299 Відомість Новоселицького уніатського
пріора про кількість укладених в 1920-
1926 роках шлюбів.

1920
1933

8

300 Прохання осіб про надання дозволу на
право укладення шлюбу та листування з
цього питання.

1926
1926

19

301 Розпорядження та обіжники Міністерств
Чехословаччини.

1927
1928

15

302 Розпорядження Цивільної управи Підкар-
патської Русі в Ужгороді.

1927
1927

49

303 Розпорядження Мукачівського жупного
уряду.

1927
1928

59

304 Листування з Міністерством внутрішніх
справ Чехословаччини про вибори в
сільські представництва та протоколи
лічильних комісій з результатами виборів.

1927
1928

59

305 Листування з Мукачівським жупним уп-
равлінням і комісією по будівництву па-
м’ятника Масарику про збір коштів для
будівництва пам’ятника в м. Ужгороді.

1927
1927

7

306 Листування з Перечинською жандарм-
ською станцією про діяльність Кому-
ністичної партії та відозви Комуністичної
партії.

1927
1927

21

307 Реляції про збори Комуністичної партії в
с. Зарічево.

1927
1927

3
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1. 2. 3. 4. 5.
308 Листування з Президією Ужгородського

жупного уряду про слідкування за агі-
тацією проти чехословацького уряду.

1927
1928

14

309 Листування з Мукачівським жупним
урядом про видачу патентів особам на
право ведення торгівлі і ремесла.

1927
1927

14

310 Листування з Дубриничською жандарм-
ською станцією про притягнення до від-
повідальності мешканця с. Пастилки Про-
коп Матяша за контрабанду худоби.

1929
1929

3

311 Відомості ветеринарних відділів Реферату
Мін-ва землеробства Чехословаччини про
інфекційні захворювання худоби.

1927
1927

23

312 Договори між сільськими заступництвами
і орендаторами про здачу в оренду земе-
льних ділянок під полювання.

1927
1927

5

313 Прохання осіб про надання дозволу на
право носіння зброї

1927
1927

17

314 Листування з Перечинською жандарм-
ською станцією і дирекцією Ужгородської
фабрики по деревообробці про вартість
робочої сили на даних роботах.

1927
1927

6

315 Правила будівництва і використання авто-
гаражів.

б\д 2

316 Листування з Дубриничським будівель-
ним урядом про надання дозволу особам
на будівництво будинків.

1927
1927

9

317 Листування з Ужгородським військовим
командуванням і Земським урядом Під-
карпатської Русі в м. Ужгороді про призов
осіб в армію.

1927
1927

30

318 Листування з Ужгородським військовим
командуванням про призов осіб в армію.

1928
1928

150
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319 Повідомлення Ужгородського окружного

уряду про поширення інфекційних хвороб
серед населення.

1928
1929

41

320 Листування з Ужгородським військовим
командуванням про призов осіб в армію.

1929
1929

112

321 Прохання осіб про надання дозволу на
право укладення шлюбу та листування з
цього питання.

1929
1931

35

322 Листування з Цивільним управлінням
Підкарпатської Русі та будівельними орга-
нізаціями про ремонт доріг та будівель.

1927
1929

17

323 Прохання осіб про надання дозволу на
право укладення шлюбу та листування з
цього питання.

1928
1928

19

324 Прохання осіб про видачу паспортів на
виїзд за кордон та листування з цього
питання.

1931
1931

325 Листування з нотарськими урядами Пе-
речинського округу про внесення попра-
вок та додаткових записів в метрики осіб.

1928
1928

22

326 Листування з Президією політичної упра-
ви Підкарпатської Русі в Ужгороді, Му-
качівським жупним та іншими урядами з
особового складу.

1927
1927

23

327 Розпорядження Міністерств Чехословач-
чини.

1927
1928

15

328 Розпорядження Цивільної управи Підкар-
патської Русі в Ужгороді.

1926
1928

23

329 Розпорядження і повідомлення Земського
уряду Підкарпатської Русі в м. Ужгороді.

1928
1928

33

330 Розпорядження Президії Мукачівського
жупного уряду.

1928
1928

63
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331 Розпорядження Перечинського окружного

уряду.
1928
1930

12

332 Прохання осіб про видачу свідоцтв чехо-
словацького громадянства та листування з
цього питання.

1928
1928

25

333 Прохання осіб про видачу свідоцтв тери-
торіальної приналежності та листування з
цього питання.

1928
1929

8

334 Справа про святкування ювілею 10-ліття
існування Чехословаччини.

1928
1928

27

335 Розпорядження Ужгородської поліцей-
ської дирекції про конфіскацію окремих
номерів газет.

1928
1928

23

336 Протокол про дотримання виборчого по-
рядку по виборах до Перечинського сіль-
ського представництва.

1928
1929

4

337 Прохання осіб про надання дозволу на
укладення шлюбу та листування з цього
питання.

1928
1928

5

338 Циркуляр Президії Цивільної управи Під-
карпатської Русі про збір підписів кому-
ністами на підтримку Бейли Куна  та по-
відомлення жандармської станції про акції
проти голоду на Верховині.

1928
1928

2

339 Донесення жандармських станцій про
діяльність комуністичних організацій в
Перечинському окрузі.

1928
1928

13

340 Листування з Перечинською жандарм-
ською станцією про слідкування за діяль-
ністю комсомольських організацій.

1928
1928

2

341 Циркуляр Президії жупного уряду в
Мукачеві про надання відомостей про по-
ширення слухів про початок війни між

1928
1928 6
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Чехословаччиною та Угорщиною та про
прийняті міри з недопущення таких чуток

342 Листування з Чехословацьким посольств-
вом в Будапешті про організацію студен-
тів вищих учбових закладів.

1928
1928

11

343 Справа про створення фінансових комісій
в селах Перечинського округу.

1928
1928

10

344 Списки виборців с. Перечин та протоколи
лічильних комісій про результати виборів
в сільські представництва.

1928
1928

53

345 Листування з Мукачівським жупним
урядом та іншими з фінансових питань.

1928
1928

15

346 Бюджет с. Вільшинки на 1928 рік. 1928
1928

6

347 Справа про майно общин та здача його в
оренду.

1925
1925

13

348 Прохання мешканки с. Порошково Ігнат-
ко Юлії про видачу паспорта для виїзду в
Америку та листування з цього питання.

1932
1932

17

349 Відомості Земського уряду Підкарпат-
ської Русі про інфекційні захворювання
худоби на Підкарпатській Русі.

1928
1928

44

350 Прохання осіб про видачу їм паспортів на
еміграцію та листування з цього питання.

1932
1932

351 Прохання осіб про надання дозволу на
носіння зброї та листування з цього пи-
тання.

1928
1930

30

352 Прохання осіб про надання дозволу на
будівництво будинків.

1928
1928

17

353 Розпорядження Крайового уряду Підкар-
патської Русі про встановлення контролю

1932
1932
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за розповсюдженням проугорської реван-
шистської преси.

354 Листування з Ужгородським будівельним
урядом про будівництво доріг та правила
будівництва.

1928
1929

13

355 Донесення Перечинської жандармської
станції про добовий страйк робітників 24
квітня 1928 року в знак протесту на по-
гіршення соціального положення.

1928
1928

6

356 Відомості Ужгородської страхової каси
про заборгованість підприємств по стра-
хуванню робітників.

1928
1928

6

357 Справа про видачу патенту Ротман Бер-
нату на право ведення торгівлі.

1932
1932

60

358 Рішення Перечинського окружного пред-
ставництва про нарахування торгівцям
грошових коштів за продажу продуктів
нужденним які приймають участь в гро-
мадських роботах.

1932
1932

36

359 Листування з  Президією Цивільного уп-
равління Підкарпатської Русі з особового
складу службовців.

1930
1931

4

360 Листування з Президією Цивільного уп-
равління Підкарпатської Русі в Ужгороді і
окружними урядами по особовому складу.

1928
1928

39

361 Розпорядження Президії Земського уряду
Підкарпатської Русі в Ужгороді.

1929
1929

37

362 Розпорядження Земського уряду Підкар-
патської Русі в Ужгороді.

1929
1930

34

363 Розпорядження Ужгородської поліцей-
ської дирекції про конфіскацію окремих
номерів газет.

1929
1929 13
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364 Справа про видачу свідоцтв Чехосло-

вацького громадянства Калинич Мікула-
шу.

1929
1930

21

365 Листування з Ужгородською поліцей-
ською дирекцією про надання дозволу
особам на перебування в Чехословаччині.

1929
1930

2

366 Повідомлення сільського нотарського
уряду в с. Тур’ї Ремети про хід загальних
зборів населення.

1929
1929

3

366
а

Листування державної конюшні в с. Тур’ї
Реметах з Цивільним управлінням Під-
карпатської Русі, нотарськими урядами та
жандармськими станціями з виробничих
питань.

23.10.1930
18.09.1931

22

367 Прохання громадян про надання їм
свідоцтв чехословацького громадянства

1929
1929

21

368 Справа про встановлення чехосло-
вацького громадянства перечинського
мешканця Станко Івана.

1931
1931

40

369 Листування з Міністерством внутрішніх
справ Чехословаччини і Земським урядом
Підкарпатської Русі в Ужгороді про про-
ведення виборів та звіти про результати
виборів.

1931
1931

15

370 Відомість про результати голосування по
виборам до сенату в Перечині.

1929
1929

3

371 Список виборців по виборам в парламент,
крайове та окружне представництво
(фрагмент).

14.12.1929
14.12.1929

22

372 Справа про ревізію каси Перечинського
окружного уряду.

1929
1929

56

373 Інструкції Міністерству землеробства Че-
хословаччини про порядок оподаткування
громадян та стягнення податків.

1929
1929

16
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374 Бюджет Перечинського окружного уряду

на 1931 рік.
1930
1930

21

375 Циркуляр Президії Земського уряду Під-
карпатської Русі про святкування 2 верес-
ня дня комуністичної молоді.

1929
1931

2

376 Відозва секретаріату Комуністичної партії
Чехословаччини про опір населення проти
війни з Радянським Союзом.

1929
1929

2

377 Щоденні відомості Перечинського окруж-
ного уряду про хід збору врожаю в 1931
році.

1931
1931

158

378 Повідомлення Тур’я-Реметської  жан-
дармської станції про поширення інфек-
ційних хвороб у худоби.

1929
1929

17

379 Прохання осіб про надання дозволу на
носіння зброї та листування з цього пи-
тання.

1930
1931

34

380 Прохання осіб про видачу паспортів для
еміграції в Америку, Бельгію, Угорщину
та листування з цього питання.

1933
1933

381 Справа про видачу дозволу на право
носіння зброї Немецу Йозефу.

1931
1932

39

382 Прохання вчителя с. Порошково Попович
Дезидерія про надання йому права для
використання мисливської рушниці та
листування з цього питання.

1936
1936

22

383 Прохання осіб про надання дозволу на
будівництво будинків та листування з
цього питання.

1929
1930

7

384 Відомості про нарахування грошей ро-
бітникам за проведені роботи по ремонту
доріг в Перечинському окрузі.

1929
1930

53



38

1. 2. 3. 4. 5.
385 Листування з дирекцією Тур’я-Реметської

лісової управи про ремонт мостів і доріг
та списки робітників зайнятих на цій ро-
боті.

1930
1930

11

386 Відомості про нарахування   грошей ро-
бітникам за проведення робіт при ремонті
доріг в Перечинському окрузі.

1929
1929

49

387 Листування з Цивільною управою Під-
карпатської Русі про надання субсидій на
будівництво електричних розподільчих
мереж.

1930
1930

10

388 Справа про видачу промислового листа
Тур’я-Ремітському підприємцю Неупане-
ру Яну.

1929
1929

17

389 Справа про надання відстрочки від при-
зову до Чехословацької армії Тур’я-Реміт-
ському мешканцю Штернбергу Мартону.

1933
1933

11

390 Листування з Ужгородським військовим
командуванням про призов осіб в армію.

1929
1929

25

391 Листування з жандармськими станціями
Підкарпатської Русі про встановлення
місця перебування військовозобов’язаних.

1929
1929

109

392 Анкетні дані осіб для нарахування грошей
сім’ям військовослужбовців.

1929
1929

160

393 Листування з страховими касами і ди-
рекціями лікарень про стягнення стра-
хової заборгованості з підприємців та
сплату за лікування осіб в лікарнях.

1930
1930

14

394 Прохання осіб про видачу свідоцтв тери-
торіальної приналежності та листування з
цього питання.

1930
1930

107

395 Донесення жандармських станцій Пере-
чинської округи про події в окрузі.

1930
1930

3



39

1. 2. 3. 4. 5.
396 Листування з Земським урядом Підкар-

патської Русі в Ужгороді про стягнення
штрафів з осіб.

1929
1930

15

397 Повідомлення Земського уряду Підкар-
патської Русі  в Ужгороді про забезпечен-
ня квартирою шкільного інспектора в
с. Великий Березний та рахунки про ви-
трати коштів на оренду шкільних будин-
ків.

1930
1935

8

398 Листування з Земським урядом Підкар-
патської Русі в Ужгороді з метричних
питань.

1931
1931

6

399 Відрядні посвідчення службовців. 1930
1930

37

400 Статут с. Тур’я-Поляна. 1929
1930

39

401 Прохання громадян про надання посвід-
чень  чехословацького громадянства.

1929
1930

116

402 Прохання осіб про видачу їм посвідчень
територіальної та громадянської прина-
лежності і рішення Перечинського ок-
ружного уряду з цього питання.

1931
1931

73

403 Розпорядження Крайового уряду Під-
карпатської Русі про порядок складання
особистих посвідчень для циганського
населення та листування з цього питання.

1934
1934

19

404 Відомості про заборгованості сіл Пере-
чинського округу.

1930
1930

45

405 Матеріали ревізій сільських урядів Пе-
речинського округу.

1930
1930

34

406 Списки оштрафованих громадян Пере-
чинського округу.

1930
1930

16
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407 Бюджет окружної господарської спілки на

1930 рік.
27.06.1930
26.02.1930

27

408 Справа про витрату коштів Перечинським
окружним урядом.

1930
1930

64

409 Листування з дослідними станціями та ін-
шими установами з питань садівництва.

1935
1938

9

410 Листування з Ужгородською поліцей-
ською дирекцією та Ужгородською жан-
дармською дирекцією про іноземних вій-
ськовозобов’язаних та встановлення уз-
годжених цін промисловими об’єднан-
нями.

1929
1929

4

411 Прейскуранти цін на сільськогосподарські
продукти.

1923
1923

11

412 Списки торгівців і ремісників Перечин-
ського округу.

1927
1927

5

413 Листування з нотарськими урядами Пе-
речинського округу і Ужгородським вій-
ськовим командуванням про призов осіб в
армію.

1930
1930

32

414 Листування з нотарськими урядами і
жандармськими станціями про розшук
осіб які не виплатили кошти за лікування.

1931
1931

19

415 Листування з нотарськими урядами та
Ужгородською міською лікарнею про
стягнення коштів з осіб за лікування.

1933
1934

41

415
а

Відомості про захворювання скарлатиною
в Перечинському окрузі за 1932 рік та
циркуляр Земського уряду Підкарпатської
Русі про щеплення проти скарлатини.

15.12.1931
07.05.1932

11

416 Прохання осіб похилого віку про видачу
їм пенсій та рішення Перечинського ок-
ружного уряду з цього питання.

1931
1931 172
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417 Прохання осіб похилого віку про видачу

їм пенсій та рішення Перечинського ок-
ружного уряду з цього питання.

1932
1932

75

418 Справа про призначення державної допо-
моги по старості Кепич Василю.

1933
1933

28

419 Листування з сільськими урядами про
підготовку та проведення виборів в ор-
гани влади.

1931
1931

15

420 Проекти сільських бюджетів на 1932 рік. 1931
1931

67

421 Акти ревізії фінансової діяльності Пере-
чинського окружного уряду та сільських
урядів.

1931
1931

42

422 Відомість прибутків та видатків Порош-
ківської урбаріальної общини.

1934
1934

9

423 Лист земельного комісара про проведення
опису земель в с. Ворочово.

1931
1931

1

424 Циркуляр Крайового уряду Підкарпат-
ської Русі про порядок видачі візи іно-
земцям бажаючим лікуватися на курортах
республіки.

1934
1934

425 Листування з сільськими нотарськими
урядами про надання пільг за вирощу-
вання племінної худоби.

1931
1931

28

426 Відомості про щеплення худоби проти
ящуру в Перечинському окрузі

1931
1931

38

426
а

Справа про надання компенсації за за-
гиблу худобу мешканцям Перечинського
округу.

08.01.1923
28.07.1932

118

427 Листування з нотарськими управліннями
про проведення щеплення худоби від
інфекційних хвороб.

1932
1932

15
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427

а
Листування державної конюшні в с. Тур’ї
Реметах з Цивільним управлінням Під-
карпатської Русі, нотарськими урядами та
ін. з виробничих питань.

29.03.1932
13.01.1933

63

428 Циркуляр Земського уряду Підкарпат-
ської Русі про вирощування племінної
худоби.

1934
1934

3

429 Листування з Крайовим управлінням та
урбаріальними общинами про охорону
лісу.

1931
1931

14

430 Прохання осіб про видачу посвідчень на
право користування мисливською рушни-
цею.

1932
1932

65

431 Листування про видачу дозволів на но-
сіння зброї Мартону Арнольду.

1931
1931

3

432 Прохання осіб про видачу їм посвідчень
на право користування мисливськими
рушницями та листування з цього пи-
тання.

1934
1934

45

433 Прохання осіб про надання їм дозволу на
риболовлю та листування з цього питання.

1931
1934

63

434 Бухгалтерські квитанції про нарахування
сільським общинам коштів для утримання
сільських доріг.

1932
1932

22

435 Листування з Крайовим урядом Підкар-
патської Русі про проведення ремонту до-
роги  Сойми-Келечин.

1931
1931

40

436 Рішення і повідомлення Земського уряду
Підкарпатської Русі в Ужгороді про елек-
трифікацію сіл.

1935
1935

51

437 Листування з Земським урядом Підкар-
патської Русі в Ужгороді про виплату до-
помоги особам по старості.

1931
1932

12
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438 Листування з дільничними лікарями про

необхідність покращення благоустрою
парків та площ.

1932
1932

13

439 Розпорядження Крайового уряду Підкар-
патської Русі про порядок видачі ре-
місникам патентів та листування з цього
питання.

1932
1932

14

440 Прохання осіб про видачу їм патентів для
ведення ремесла та торгівлі.

1931
1931

13

441 Справа про видачу патенту Гілар Гізелі на
право ведення торгівлі.

1931
1936

38

442 Розпорядження Крайового уряду Підкар-
патської Русі про порядок відшкодування
населенню збитків нанесених війною.

1931
1931

9

443 Листування з окружними нотаріатами про
відшкодування збитків землевласникам
нанесеним в результаті війни 1914-1918 р.

1932
1932

40

444 Прохання осіб, які служили в Чехосло-
вацькій армії, про видачу їм посвідчень
про відношення до військової служби та
листування з цього питання.

1931
1931

10

445 Справа про надання допомоги сім’ям
військовослужбовців та листування з цьо-
го питання.

1933
1933

28

446 Циркуляр Крайового управління Підкар-
патської Русі про розповсюдження поліо-
мієліту.

1931
1931

2

447 Список судових засідателів на 1932 рік. 1931
1931

28

448 Прохання дирекції Тур’я-Полянської шко-
ли про виділення коштів для закупівлі під-
ручників учням які цього потребують.

1932
1932

9
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449 Звіт по припису Земського уряду Підкар-

патської Русі №18356 .
1930
1935

1

450 Списки осіб похилого віку, які отримують
пенсію та листування про проведення її
нарахування.

1934
1934

38

451 Розпорядження та циркуляри Земського
уряду Підкарпатської Русі за 1932 рік.

1932
1932

19

452 Прохання осіб про видачу їм посвідчень
громадянської приналежності та листу-
вання з цього питання

1932
1932

62

453 Баланси бюджетів сіл Перечинського
округу.

1931
1932

51

454 Відомості сільських нотарів про забор-
гованість населення по виплаті державних
податків.

1931
1932

24

455 Листування з поземельними урядами про
виділення сільським общинам земельних
масивів згідно закону про земельну ре-
форму.

1932
1932

12

456 Листування з Крайовим управлінням
Підкарпатської Русі про протиепідемічні
щеплення, охорону звірів, земельну ре-
форму.

1932
1932

8

457 Матеріали про земельну реформу (про-
токоли, об’яви, статистичні відомості).

20.09.1932
23.05.1933

27

458 Списки рекогносцированих листів. 1932
1938

12

459 Листування з Крайовим урядом Підкар-
патської Русі і Перечинською господар-
ською спілкою про надання пільг зем-
леробам за розведення племінної худоби.

1932
1932

75

460 Листування з Міністерством землеробства 1933 48
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Чехословаччини і Крайовим урядом Під-
карпатської Русі про розведення племін-
ної худоби для експорту.

1933

460
а

Листування державної конюшні в с. Тур’ї
Реметах з Цивільним управлінням Під-
карпатської Русі, нотарськими урядами та
ін. з виробничих питань.

12.01.1933
14.03.1934

101

461 Розпорядження Крайового уряду Підкар-
патської Русі про організацію боротьби з
захворюваннями худоби.

1931
1931

5

462 Розпорядження Крайового управління
Підкарпатської Русі про охорону звірів. 1932

1934
8

463 Листування з правлінням Липовецької і
Порошківської урбаріальних общин про їх
господарську діяльність.

1932
1932

51

464 Прохання вчителя Буксар Михайла про
видачу йому посвідчення на право ко-
ристування рушницею з метою само-
захисту та листування з цього питання.

1933
1933

16

465 Прохання чиновників та заможних осіб
про видачу їм посвідчення на право
носіння зброї для самозахисту та ли-
стування з цього питання.

1934
1934

37

466 Листування з підприємцями про прове-
дення ремонту шосейної дороги Симер-
Симерки.

1932
1932

21

467 Повідомлення Ужгородської жандарм-
ської станції про призупинення підпри-
ємцями роботи на будівництві залізничної
дороги в Тур’їх Реметах.

1932
1932

2

467
а

Справа про відчуження земель у громадян
Раково, Тур’я Пасіка, Тур’я Поляна,
Перечин для будівництва лісової дороги
та листування з цього питання.

22.07.1932
13.11.1938

137
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468 Рішення Перечинського окружного пред-

ставництва про відпуск коштів для ре-
монту шосейної дороги Тур’я Пасіка-
Лумшори та листування  з цього питання.

1933
1933

19

469 Накази та розпорядження Міністерства
соціального забезпечення Чехословаччини
про обмеження прав безробітних на мате-
ріальне забезпечення.

1932
1932

7

470 Листування з сільськими нотаріатами про
розповсюдження серед населення продук-
тових карток за участь в громадських ро-
ботах.

1932
1932

71

471 Місячні прейскуранти цін на сільсько-
господарські продукти в 1932 рік.

1932
1932

14

472 Огляд Міністерства соціальної опіки Че-
хословаччини про правове положення
емігрантів в країнах Європи, Америки,
Азії, Північної і Південної Америки та
Австралії.

14.09.1935
14.09.1935

473 Прохання ремісників про видачу їм па-
тентів та право ведення торгівлі.

1933
1933

45

474 Повідомлення сільських урядів про роз-
міри збитків нанесених сільському госпо-
дарству в результаті стихійного лиха.

1932
1932

8

475 Донесення секретаріату фашистської
Руської Національної Автономної партії в
Перечині з проханням про надання до-
зволу на проведення 4 серпня 1935 року
урочистостей в с. Зарічево в зв’язку з ос-
вяченням прапора та донесення урядового
комісара про хід урочистостей.

31.07.1935
05.08.1935

12

476 Прохання секретаріату Тур’я-Пасіцької
організації Чехословацької партії народ-
них соціалістів про надання дозволу на
проведення зборів.

1935
1935
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477 Прохання осіб про видачу паспортів для

виїзду за кордон та листування з цього
питання.

03.03.1928
17.09.1928

56

478 Листування з сільськими урядами про
відшкодування збитків нанесених Мош-
кович Йосифовій і Ольшевському Яну під
час війни.

1934
1934

23

479 Листування з жандармськими станціями
про встановлення територіальної прина-
лежності призовників 1932 року призову.

1932
1932

42

480 Розпорядження Крайового уряду Підкар-
патської Русі про покращення роботи
установ охорони здоров’я та листування з
цього питання.

1932
1932

11

481 Місячні звіти про діяльність Перечин-
ського окружного відділу охорони здо-
ров’я  за 1932 рік.

1932
1932

8

482 Листування з Ужгородською міською
лікарнею і окружними нотаріатами про
встановлення територіальної приналеж-
ності осіб з метою покриття ними витрат
за лікування.

1932
1932

24

483 Звіти про відрядження чиновників Пере-
чинського окружного уряду та листування
з цього питання.

1932
1932

73

484 Розпорядження Крайового уряду Підкар-
патської Русі за 1933 рік.

1933
1933

33

485 Прохання осіб про видачу їм посвідчень
територіальної приналежності.

1933
1933

18

486 Листування з Ужгородською міською
лікарнею і нотарськими урядами про
встановлення територіальної приналеж-
ності осіб з метою покриття витрат за лі-
кування.

1933
1933

49
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487 Бухгалтерські квитанції проведення роз-

рахунків за адміністративно-господарські
витрати.

1934
1934

24

488 Листування з сільськими нотаріатами про
видачу особам посвідчень громадянської
приналежності.

1935
1935

44

489 Листування з сільськими урядами про хід
обговорення бюджету Перечинського ок-
ругу на 1933 рік.

1933
1933

43

490 Проект бюджету Перечинського округу на
1934 рік.

1933
1934

19

491 Бюджет Перечинського округу на 1934
рік.

1933
1934

10

492 Річні баланси головного бухгалтера Пере-
чинського окружного уряду про витрати
на утримання доріг в 1934 році.

1934
1934

79

493 Листування з нотарськими урядами про
хід усунення недоліків виявлених в
результаті перевірок.

1933
1933

47

494 Акти перевірки діяльності нотарських
урядів за 1933 рік.

1933
1933

66

495 Рішення Перечинського окружного уряду
про нарахування бухгалтерією коштів
торгівцям за продані ними товари безро-
бітним, які брали участь у громадських
роботах.

1933
1933

25

496 Прохання селян про часткове відшко-
дування збитків нанесених в результаті
падежу худоби.

1933
1933

18

497 Рахунки про витрату коштів службовцями
на відрядження.

1933
1933

8
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498 Схема побудови мережі сільськогоспо-

дарських органів.
1933
1933

8

499 Листування з поземельними урядами про
виділення сільським общинам земельних
масивів згідно законів про земельну ре-
форму.

1933
1933

77

500 Листування з Крайовим урядом Під-
карпатської Русі про виділення Порош-
ківській общині земельних масивів перед-
бачених законами про земельну реформу.

1935
1935

41

501 Відомості Турицької сільської комісії про
кількість населення потерпілого від по-
вені та неврожаю.

1934
1934

10

502 Відомість Ворочівської сільської комісії
про кількість населення потерпілого від
повені та неврожаю.

1933
1933

10

503 Відомості Перечинської сільської комісії
про кількість населення потерпілого від
повені та неврожаю.

1933
1933

4

504 Відомості Симерської сільської комісії
про кількість населення потерпілого від
повені та неврожаю.

1933
1933

6

505 Відомості Тур’я-Бистрянської сільської
комісії про кількість населення потерпі-
лого від повені та неврожаю.

1933
1933

23

506 Відомості Тур’я-Пасіцької сільської комі-
сії про кількість населення потерпілого
від повені та неврожаю.

1933
1933

20

507 Відомості Мокрянської сільської комісії
про кількість населення потерпілого від
повені та неврожаю.

1933
1933

8

508 Відомості Порошківської сільської комісії 1933
1933

20
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про кількість населення потерпілого від
повені та неврожаю.

509 Відомості Тур’я-Полянської сільської ко-
місії про кількість населення потерпілого
від повені та неврожаю.

1933
1933

6

510 Відомості Тур’я-Реметської сільської ко-
місії про кількість населення потерпілого
від повені та неврожаю.

1933
1933

8

511 Відомості Перечинської сільської комісії
про кількість населення потерпілого від
повені  та неврожаю.

1933
1933

12

512 Відомості Турицької сільської комісії про
кількість населення потерпілого від по-
вені та неврожаю.

1933
1933

4

513 Листування з ветеринарними лікарями
про  попередження росту падежу свиней.

1933
1933

23

514 Протокол зборів Перечинського окружно-
го “Господарського дружества” від 4
квітня 1937 року.

1937
1937

8

515 Відомості сільських урядів про продаж
сіна з державних лугів землевласникам.

1933
1933

9

516 Розпорядження Міністерства землероб-
ства Чехословаччини про ціни та норми
продажу з державних лісів паливного
матеріалу та листування з цього питання.

1934
1934

45

517 Листування з Крайовим урядом Підкар-
патської Русі про видаткові статті держав-
ного бюджету для нарахування заробітної
плати лісникам.

1933
1933

12

518 Справа про встановлення кордону між
Зарічевським та Сімерським урбаріа-
льними лісами.

08.09.1933
18.05.1935

7
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519 Річні баланси фінансових комісій сіль-

ських представництв про витрати по
статтям для утримання доріг в 1932 році.

1932
1932

41

520 Листування Крайового управління Під-
карпатської Русі та Дубриничського нота-
ріату про надання чехословацького гро-
мадянства мешканці с. Дубриничі Фен-
цик Юлії.

27.07.1936
18.10.1937

37

521 Розпорядження Крайового управління
Підкарпатської Русі про примусове вико-
нання безробітними громадських робіт
згідно Гентської системи.

1933
1933

22

522 Розпорядження Міністерства соціального
забезпечення Чехословаччини про забо-
рону видачі в   сс. Ясіня, Рахів, Красне,
Дубове і Суха Бронька посвідчень без-
робітних та листування з цього питання.

1933
1933

2

523 Листування з сільськими нотаріатами про
хід розподілу серед населення продоволь-
чих талонів за участь у громадських ро-
ботах.

1933
1933

68

524 Прохання чиновників про видачу їм по-
свідчень на право користування рушни-
цею з метою самозахисту.

1932
1932

7

525 Прохання ремісників про надання дозволу
на участь у всіх ярмарках в Перечині з
метою продажу товарів та листування з
цього питання.

1933
1933

46

526 Листування з поліцейськими дирекціями
про взяття на облік автотранспортних ма-
шин.

1933
1933

10

527 Циркуляр Крайового управління Підкар-
патської Русі про звільнення нотарських
урядів від сплати поштового збору та
листування з цього питання.

1935
1935

4
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528 Прохання військовозобов’язаних про ви-

дачу їм посвідчень про відношення до
військової служби та листування з цього
питання.

1933
1933

36

529 Зміст огляду Міністерства соціальної опі-
ки Чехословаччини про еміграцію в 1936
році.

04.02.1937
04.02.1937

5

530 Листування Перечинського окружного
уряду  з жандармськими станціями і но-
тарськими урядами про встановлення
територіальної приналежності громадян.

1933
1933

10

531 Розпорядження Міністерства внутрішніх
справ Чехословаччини і Президії Крайо-
вого уряду Підкарпатської Русі про по-
силення слідкування за шпигунами гіт-
лерівської Німеччини, підсудської Польщі
і хортистської Угорщини.

1936
1936

532 Листування з жандармськими станціями
про встановлення територіальної прина-
лежності громадян призова 1933 року.

1933
1933

52

533 Протоколи сільських нотарських урядів
про видачу призовникам посвідчень про їх
відношення до військової служби з метою
укладення шлюбів та листування з цього
питання.

1934
1934

19

534 Листування з сільськими нотаріатами про
діяльність організацій протиповітряної
оборони.

1936
1937

535 Листування з Міністерством охорони здо-
ров’я про покращення роботи установ
охорони здоров’я.

1933
1933

40

536 Прохання осіб про видачу їм посвідчень
на право користування мисливською руш-
ницею та листування з цього питання.

1933
1933

1
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537 Півмісячні відомості дільничних лікарів

про наслідки спалаху епідемічних захво-
рювань.

1933
1933

52

538 Прохання дирекцій шкіл і організацій
“Просвіта” про надання дозволу на
проведення танців в сільських клубах та
листування з цього питання.

1933
1933

17

539 Листування з Дубриницьким окружним
нотаріатом і Велико-Капушанським уря-
дом про видачу реміснику Мегела Юрію
посвідчення громадянської приналеж-
ності.

1935
1935

10

540 Листування з особового складу сільських
представництв.

1933
1933

6

541 Прохання осіб про надання дозволу на
проведення вечорів танців та листування з
цього питання.

1933
1933

16

542 Бюджет товариства допомоги сліпим.
Списки сліпих.

1933
1933

47

543 Розпорядження Крайового уряду Підкар-
патської Русі.

1934
1934

4

544 Розпорядження та циркуляри Крайового
уряду Підкарпатської Русі.

1935
1935

13

545 Листування з Перечинським нотарським
урядом про видачу мешканцю м. Берегово
робітнику Машков Михайлу посвідчення
громадянської приналежності.

1935
1935

43

546 Лист Крайового управління опіки над
молоддю про розгортання кампанії “Де-
мократія молоді”.

1934
1934

2

547 Листування з сільськими нотаріатами про
хід розгляду бюджетів сіл на сільських
представництвах.

1934
1935

21
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548 Інвентарний список  майна Перечинської

сільської общини.
1934
1934

11

549 Плани проведення перевірки фінансово-
господарської діяльності сільських пред-
ставництв та звіти чиновників про їх вико-
нання.

1934
1934

22

550 Звіти про відрядження чиновників Пере-
чинського окружного суду.

1934
1934

13

551 Розпорядження Міністерства землероб-
ства про порядок проведення земельної
реформи та листування з цього питання.

1934
1934

32

552 Скарга селян с. Ворочево про обмежений
характер реформи та листування з цього
питання.

1936
1936

13

553 Інструкції по виміру простору в природі. 1934
1934

14

554 Листування з Перечинським окружним
господарським товариством про продажу
землевласникам посівного зерна.

1934
1934

19

555 Інструкція Перечинського господарського
товариства про перевірку режиму году-
вання племінної худоби та листування з
цього питання.

1935
1935

21

556 Справа про нарахування та виплату кош-
тів Курдемку Яну за відрядження.

1934
1935

22

557 Відомості сільських представництв про
розміри збитків спричинених сільському
господарству стихійним лихом.

1934
1934

16

558 Півмісячні відомості ветеринарних лікарів
про наслідки спалаху інфекційних захво-
рювань серед худоби та листування про
запобігання його розповсюдження.

1934
1934

43
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559 Повідомлення лісових управ про нещасні

випадки та смерть лісорубів і листування
з цього питання.

1934
1934

46

560

Листування з окружними нотаріатами про
прискорення збору податків з сільських
общин за використання паливного мате-
ріалу з державних лісів.

1935
1935

53

561 Листування з Міністерством соціального
забезпечення Чехословаччини та нотар-
ськими урядами про проведення регуляції
річки Вульшана.

1935
1935

43

562 Листування про проведення ремонту шо-
сейної дороги  Ужгород-Ужок.

1934
1934

21

563 Прохання осіб про повторну видачу їм
свідоцтв громадянської приналежності та
листування з цього питання.

1934
1934

7

564 Листування з окружними нотаріатами про
прискорення зборів податків з населення
для утримання дітей в Мукачівському ди-
тячому притулку.

1934
1934

18

565 Листування з Крайовим урядом Підкар-
патської Русі і сільськими нотаріатами
про організацію продажу населенню куку-
рудзи.

1935
1936

47

566 Інструкції та розпорядження Крайового
уряду Підкарпатської Русі про порядок
продажі кукурудзи потребуючому насе-
ленню.

1934
1934

12

567 Півмісячні відомості ветеринарів про
хвороби худоби в 1936 році та листування
з цього питання.

1936
1936

568 Листування з Крайовим урядом Підкар-
патської Русі і нотарськими урядами про

1934
1934 50
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доставку кукурудзи до пунктів розподілу
її серед населення по твердим цінам.

569 Поіменні списки селян отримавших куку-
рудзу по монопольній ціні.

1934
1934

51

570 Матеріали по розподілу допомоги по бід-
ності ( списки, рішення, листування).

1938
1938

8

571 Листування з окружними нотаріатами про
порядок видачі особам патентів для ве-
дення ремесла і взяття їх на облік.

1934
1934

104

572 Листування з правлінням Перечинського
“Фахового об’єднання республіканських
службовців” про фінансову діяльність.

1934
1934

10

573 Листування з поліцейськими дирекціями
про взяття на облік автомашин.

1934
1934

15

574 Висновок лікарсько-військової комісії про
стан здоров’я новачків призова 1935 року
та листування про їх вербування.

1935
1935

95

575 Рішення Перечинської продовольчої комі-
сії  про продаж потребуючим кукурудзи
по встановленій ціні та листування з цього
питання.

1934
1935

303

576 Рішення Перечинської окружної продо-
вольчої комісії про відмову продажі куку-
рудзи потребуючим селянам та листу-
вання з цього питання.

1934
1934

98

577 Листування з нотарськими урядами про
посилення протиповітряної оборони рес-
публіки.

1934
1934

8

578 Листування з Тур’я-Бистрянською жан-
дармською станцією про вирішення спір-
ного питання між селянами Чура Михай-
лом і Пловайко Іваном через купівлю бу-
динку від фірми “Латориця”.

1936
1936
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579 Півмісячні відомості дільничних лікарів

про наслідки  спалаху епідемічних захво-
рювань серед населення та листування
про запобігання їх розповсюдження.

1934
1934

17

580 Листування з Ужгородською міською
лікарнею і нотарськими урядами про
встановлення територіальної приналеж-

1934
1934

24

ності осіб з метою покриття затрат на
лікування.

581 Протокол звітно-виборчих зборів Дуб-
риничської організації пожежників від
28.11.1937 року.

1937
1937

5

582 Прохання Липовецької сільської общини
про виділення коштів для закупівлі інвен-
тарю для протипожежної оборони і рі-
шення Перечинського окружного уряду з
цього питання.

1937
1937

6

583 Повідомлення Перечинської жандарм-
ської станції про пожежу на хімічному
заводі Бантліна.

10.02.1934
10.02.1934

1

584 Циркуляр Земського уряду Підкарпат-
ської Русі по боротьбі з бідністю та міро-
приємства по боротьбі з бідністю.

1934
1934

2

585 Розпорядження Празького Крайового уря-
ду про відмову деяким робітникам в
лікуванні  зі  списком  їх прізвищ.

1934
1934

10

586 Справа про призначення допомоги по
старості Зарічевській мешканці Сивохо-
повій Марії.

06.04.1934
22.06.1934

22

587 Циркуляри та розпорядження Крайового
уряду Підкарпатської Русі.

1936
1936

34

588 Листування з Міністерством внутрішніх
справ Чехословаччини та Крайовим уря-

1936
1938

27
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дом Підкарпатської Русі про надання
чехословацького громадянства мешканцю
с. Сімерки  Валдман  Емануелу.

589 Реляції про хід зборів комуністичної орга-
нізації в с. Туриця.

30.07.1935
29.12.1935

15

590 Донесення урядового комісара про хід
зборів “Руської народної Автономної пар-
тії”.

1936
1936 9

591 Директива Крайового уряду Підкарпат-
ської Русі про порядок складання бюд-
жетів сіл та листування з цього питання.

1936
1936

27

592 Розпорядження Крайового уряду Підкар-
патської Русі про порядок складання сіль-
ських бюджетів на 1936 рік та листування
з цього питання.

1935
1935

8

593 Листування з жандармськими станціями
про закінчення терміну перебування іно-
земців у своїх родичів на Закарпатті.

1937
1937

594 Листування з сільськими нотаріатами та
жандармськими станціями про перевірку
біографічних даних осіб бажаючих еміг-
рувати.

1937
1937

595 Листування з жандармськими станціями
про встановлення кількості громадян Ні-
меччини які перебувають на Закарпатті.

1937
1937

596 Справа про видачу паспорту Чомоляк
Штепану для еміграції в Канаду.

1937
1937

9

597 Циркуляр поліцейської дирекції в Празі
всім окружним управлінням, поліцей-
ським дирекціям і поліцейським управ-
лінням про збір відомостей про чехо-
словацьких громадян завербованих в іс-
панську міліцію та листування з жан-
дармськими станціями з цього питання.

24.11.1937
10.12.1937

11
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598 Розпорядження Президії Крайового уря-

ду Підкарпатської Русі про посилення
контролю за діяльністю шпигунів гітле-
рівської Німеччини .

1937
1937

599 Інструкції Крайового уряду Підкарпат-
ської Русі про порядок складання бюд-
жетів сіл.

1935
1935

48

600 Звіти про економічне та політичне
становище в окрузі в 1934 році.

1935
1935

8

601 Баланси сільських представництв про ви-
трати бюджетів за 1934 рік та листування
з цього питання.

1935
1935

32

602 Листування з правлінням Порошківської
урбаріальної общини про її фінансову
діяльність.

1935
1935

22

603 Циркуляри та розпорядження Крайового
уряду про контроль за розповсюдженням
німецько-фашистської націоналістичної
преси.

1937
1937

604 Заява правління фашистської “Руської
національно-автономної партії” про про-
ведення зборів в селах Тур’я Бистра,
Пасіка, Порошково і Тур’я Пасіка.

10.02.1937
10.02.1937

3

605 Листування з Тур’я-Ремітським окруж-
ним нотаріатом і Турицьким сільським
урядом про видачу інваліду Король Про-
копу посвідчення громадянської прина-
лежності з метою видачі пенсії.

1935
1935

19

606 Листування з податковими урядами і
жандармськими станціями про збір подат-
ків серед населення округу.

1935
1935

15

607 Бухгалтерські відомості нарахування кош-
тів по господарським витратам.

1935
1935

30
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608 Розпорядження Міністерства землероб-

ства Чехословаччини про надання відо-
мостей про кількість посівних площ та
листування з цього питання.

1935
1935

13

609 Поіменний список землевласників Пере-
чинського округу, які отримали посівне
зерно весною 1935 року та листування з
цього питання.

1935
1935

12

610 Рішення Крайового управління Підкарпат-
ської Русі про звільнення фірми “Лато-
риця” від покриття видатків за корис-
тування дорогою Порошково-Тур’я Бист-
ра.

08.07.1937
08.07.1937

2

611 Листування з сільськими нотаріатами про
складання присяги польовими сторожами.

1936
1936

21

612 Листування з сільськими нотаріатами про
встановлення матеріального збитку, на-
несеного повінню в січні місяці 1936 року
та списки постраждалих.

1935
1936

29

613 Листування з сільськими нотаріатами про
встановлення розміру збитків нанесених
стихійним лихом в сільському госпо-
дарстві.

1935
1935

11

614 Списки безробітних, які брали участь в
громадських роботах та видача їм допо-
моги і листування з цього питання.

1936
1936

129

615 Відомості комісій сільських урядів про
розміри збитків, спричинених сільському
господарству стихійним лихом в 1935 ро-
ці.

1935
1935

16

616 Листування з окружним управлінням і но-
тарським управлінням про стягнення пла-
ти з селян за випас худоби на полонині
Рівна.

1935
1935

12
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617 Рішення Крайового уряду Підкарпатської

Русі про часткове матеріальне відшкоду-
вання збитків землевласникам спричи-
нених падежем худоби.

1936
1936

7

618 Повідомлення Перечинського окружного
уряду про насадження фруктових дерев. 1935

1935
3

619 Протоколи засідання Дубриничської ур-
баріальної общини про продаж з молотка
права на полювання в її лісах.

1935
1935

5

620 Прохання осіб про надання їм  мислив-
ських квитків.

1935
1935

12

621 Прохання мешканця с. Тур’ї Ремети Ку-
чак Микули про надання права на носіння
мисливської зброї та листування з цього
питання.

1936
1936

6

622 Повідомлення лісових управ про лісорубів
які  стали жертвами нещасних випадків.

1935
1935

21

623 Прохання торгівців про видачу патентів
на право ведення торгівлі та листування з
цього питання.

1936
1936

19

624 Прохання опікуна Машкаринець Федора
мешканця с. Перечин про надання дозволу
продати будинок Саксун Юлії та Саксун
Анни та листування з цього питання.

1935
1935

2

625 Листування з Міністерством соціального
забезпечення і нотарськими урядами про
проведення ремонту дороги Тур’я-Ремета-
Лумшори.

1935
1935

71

626 Листування з Ужгородським окружним
урядом про проведення ремонту дороги
Тур’я-Ремета-Лумшори.

1936
1936

30

627 Листування з Міністерством соціального 1936 9
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забезпечення Чехословаччини і Перечин-
ським окружним нотаріатом про регуля-
цію р. Вільшани.

1936

628 Листування Земського уряду Підкарпат-
ської Русі з нотарськими урядами про
зловживання при веденні будівельних
робіт та притягнення до відповідальності
винних.

1935
1935

4

629 Місячні відомості сільських нотаріатів
про кількість безробітних за 1935 рік.

1935
1935

16

630 Розпорядження Крайового уряду Підкар-
патської Русі про порядок видачі патентів
для ведення торгівлі.

1935
1935

21

631 Листування з дирекцією Перечинської на-
родної школи про зайняття товариством
“Просвіта” приміщення дитячого садка.

1937
1937

6

632 Акти продовольчої комісії по обсліду-
ванню  побутового і матеріального поло-
ження безробітних та листування з цього
питання.

1936
1936

252

633 Листування з Міністерством охорони здо-
ров’я Чехословаччини та дирекцією Уж-
городської лікарні про умови грошової
винагороди пацієнтами за лікування.

1936
1936

56

634 Розпорядження Крайового уряду Підкар-
патської Русі про покращення організації
охорони здоров’я в окрузі

1936
1936

43

635 Відомості дільничних лікарів і сільських
нотарів про кількість захворювань серед
населення епідемічними захворюваннями
та листування з цього питання.

1935
1935

34

636 Листування з Ужгородською міською лі-
карнею і Крайовим урядом Підкарпат-
ської Русі про встановлення територіаль-

1935
1935

17
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ної приналежності осіб з метою покриття
витрат за їх лікування.

637 Листування з сільськими нотаріатами про
встановлення територіальної приналеж-
ності громадян з метою покриття витрат
за лікування в лікарнях.

1936
1936

47

638 Затверджений кошторис Крайовим уря-
дом Підкарпатської Русі для будівництва
школи в с. Турички.

1935
1935

3

639 Прохання дирекції Тур’я-Пасіцької народ-
ної школи про виділення коштів для
закупівлі взуття потребуючим учням.

1935
1935

15

640 Розпорядження Крайового уряду Підкар-
патської Русі про правове положення чле-
нів товариства “Чехословацьких мислив-
ців та рибалок” і листування з цього пи-
тання.

1937
1937

641 Розпорядження Перечинського окружного
уряду про проведення сільськими нота-
ріатами виправлень неточних даних в
метриках.

1935
1935

14

642 Листування з окружними нотаріатами про
надання одноразової допомоги особам
похилого віку.

1935
1935

29

643 Справа про вихід Терпак Марії із уніат-
ської церкви.

06.06.1935
11.07.1935

4

644 Циркуляр Перечинського окружного уря-
ду про проведення ювілейного торжества
28 жовтня 1936 року в честь 18-ти річчя
створення буржуазної Чехословацької
республіки та листування з цього питання.

1935
1935

12

645 Листування з фірмою “Смалтесія” про
виготовлення вивісок для сільських і
окружних нотаріатів.

1936
1936

6
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646 Протоколи сільських нотарських урядів

про перевірку біографічних даних осіб які
бажають отримати чехословацьке грома-
дянство та листування з цього питання.

1937
1937

81

647 Листування з сільськими нотаріатами про
надання прав територіальної і громадян-

1936
1937

14

ської приналежності особам народженим
поза межами Чехословаччини.

648 Листування з жандармськими станціями
про умови надання іноземним громадянам
прав для відвідування рідних в Чехо-
словаччині та листування з цього питання.

1936
1936

9

649 Повідомлення Перечинської жандарм-
ської станції про проведення запису дітей
мешканки с. Перечин.

1936
1936

4

650 Повідомлення відділу преси Ради Мініст-
рів Чехословаччини про огляд міжнарод-
ної політики.

1936
1936

14

651 Поіменний список виборців  с. Липовець
по виборам до органів влади в 1936 році.

1936
1936

6

652 Директиви Центрального комітету Кому-
ністичної партії Чехословаччини про
відзначення Першого травня і підвищення
життєвого рівня трудящих.

07.06.1936
24.09.1937

22

653 Справа про притягнення до відповідаль-
ності осіб за проведення зборів комуністів
в с. Симер Перечинського округу та лис-
тування з цього питання.

1936
1936

9

654 Списку керівного складу Судето-німе-
цької партії.

1936
1936

13

655 Директива Крайового уряду Підкарпат-
ської Русі зі  складання бюджетів сіл.

1936
1936

6



65

1. 2. 3. 4. 5.
656 Проект бюджету Перечинського округу на

1936 рік.
1936
1936

29

657 Бюджет с. Новоселиця на 1936 рік. 1936
1937

46

658 Бюджет с. Тур’я-Ремета на 1936 рік. 1936
1936

46

659 Протоколи засідань Мокрянського сіль-
ського представництва  про обговорення
бюджету села.

1936
1936

11

660 Протоколи засідань Новоселицького сіль-
ського представництва про обговорення
статей бюджету на 1936 рік.

1936
1936

20

661 Протоколи засідань Перечинського сіль-
ського представництва зі складання бюд-
жету на 1936 рік та листування з цього пи-
тання.

1936
1936

12

662 Протоколи засідань Раківського сільсько-
го представництва з питань обговоренню
бюджету села.

1936
1936

16

663 Листування з Перечинським окружним
нотаріатом про складання бюджету с. Сі-
мерки на 1936 рік.

1936
1936

14

664 Протоколи засідань Сімерського сільсько-
го представництва по складанню бюджету
села на 1936 рік та листування з цього
питання.

1936
1936

22

665 Протоколи засідань Турицького сільсько-
го представництва по складанню бюджету
села на 1936 рік і листування з цього
питання.

1936
1936

14

666 Протоколи засідань Турицького сільсько-
го представництва по складанню бюджету
села на 1936 рік та листування з цього
питання.

1936
1936

16
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667 Протоколи засідань Тур’я-Полянського

сільського представництва по складанню
бюджету на 1936 рік і листування з цього
питання.

1936
1936

9

668 Листування з Ворочевським сільським
нотаріатом про витрати статей бюджету.

1937
1937

19

669 Копія  списку інвентаря майна общини
с. Перечин.

1936
1936

1

670 Листування з окружними судами про стяг-
нення податків з селян шляхом екзекуції.

1936
1936

8

671 Рахунки Перечинського окружного уряду
про витрату фінансових коштів.

1936
1936

26

672 Листування з Крайовим управлінням Під-
карпатської Русі та урбаріальними прав-
ліннями з питань господарювання урба-
ріальних общин.

1938
1938

11

673 Циркуляр Крайового секретаріату “Аграр-
ної республіканської партії” про порядок
сплати сільськогосподарських податків.

1936
1936

5

674 Місячні відомості Кошицької метеоро-
логічної станції сільського господарства
про характер погоди на Закарпатті в 1936
році.

1936
1936

3

675 Розпорядження Міністерства Землероб-
ства Чехословаччини і Крайового управ-
ління Підкарпатської Русі про умови ви-
дачі посівного зерна землевласникам.

1936
1936

21

676 Прохання Перечинського окружного
господарського товариства про виділення
грошових коштів для закупівлі сіль-
ськогосподарських машин.

1936
1936

4

677 Директива Міністерства Землеробства Че-
хословаччини про режим годування пле-

1936
1936

26
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мінної худоби та листування з цього пи-
тання.

678 Циркуляри Землеробської комори Підкар-
патської Русі про проведення обстеження
племінної худоби та листування з цього
питання.

1936
1936

17

679 Місячні плани Землеробської комори Під-
карпатської Русі про проведення в селах
обстежень в 1936 році.

1936
1936

15

680 Місячні відомості агентів Перечинської
господарської спілки про проведення обс-
теження племінної худоби.

1936
1936

16

681 Прохання членів Порошківської урбаріа-
льної общини про проведення виборів
членів правління та листування з цього
питання.

1936
1936

48

682 Повідомлення Крайового уряду Підкар-
патської Русі про наявність в окремих
округах  молодого лісу для продажу та
листування з цього питання.

1937
1937

29

683 Розпорядження Міністерства Землероб-
ства Чехословаччини про виділення
сільським урбаріальним общинам лісу з
державних масивів та листування з цього
питання.

1936
1936

33

684 Листування з Ужгородською канцелярією
по проведенні земельної реформи про пе-
ретворення лугів в с. Тур’ї Ремети на орні
землі.

1936
1936

11

685 Повідомлення Дубоиничського лісового
управління про лісорубів, які стали жерт-
вами нещасних випадків.

1936
1936

7

686 Циркуляр Міністерства Соціального за-
безпечення про практику використання в

1936
1936

5
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якості свідків робітників, які працюють на
підприємствах у вирішенні питань про
порушення підприємцями восьми годин-
ного робочого дня.

687 Справа про видачу патенту урбаріальному
товариству в с. Тур’я Ремета  на експлуа-
тацію каменолому “Під Скалою” в с. Ту-
р’я Ремета.

1937
1937

28

688 Бухгалтерський рахунок по господарських
звітах Перечинського окружного уряду. 1936

1936
21

689 Директива Перечинського окружного уря-
ду про перевірку жандармерією осіб, які
збираються в еміграцію та листування з
цього питання.

1936
1936

3

690 Справа про продажу кукурудзи потре-
буючим та листування з Земським урядом
Підкарпатської Русі і окружними нота-
ріатами з цього питання.

1937
1937

47

691 Листування з районними нотаріатами про
перевірку дозволів на ведення промислу.

1938
1938

7

692 Листування з Міністерством Землеробства
Чехословаччини і Ужгородською Земле-
робською конторою про порядок вста-
новлення перевірки ветеринарними лі-
карями якості м’яса забитої худоби.

1936
1936

6

693 Листування з правлінням спортивного
товариства велосипедистів в Ужгороді
про проведення змагань та кросів.

1936
1937

3

694 Мобілізаційний план Перечинського окру-
гу.

1936
15.02.1936

7

695 Відомості сільських урядів з обліку при-
зовників 1927-1938 років призову, які не
мають чехословацького громадянства.

1937
1938

9
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696 Листування з жандармськими станціями і

нотарськими урядами про вербування
призовників на регулярну військову
службу та листування з цього питання.

1936
1936

47

697 Список членів сім’ї жителя с. Тур’я Ре-
мети Перечинського округу Скубенич
Михайла з переліком особистих даних.

1936
1936

6

698 Справа про надання допомоги потребую-
чим та листування з цього питання. 1936

1936
77

699 Справа про призначення допомоги на
проживання бідним.

1936
1936

88

700 Справа про призначення допомоги на
проживання бідним.

1936
1936

61

701 Справа про проведення курсів з проти-
повітряної оборони та листування з цього
питання.

1930
1930

5

702 Місячні кошториси сільських організацій
протиповітряної оборони.

1936
1936

10

703 Рішення Ужгородського крайового суду
про притягнення до відповідальності осіб
за невиплату боргів.

1934
1934

7

704 Півмісячні відомості сільських нотар-
ських урядів про спалах інфекційних за-
хворювань та листування з цього питання.

1936
1936

83

705 Двотижневі відомості про інфекційні
захворювання.

1936
1936

13

706 Листування з сільськими нотаріатами про
встановлення територіальної приналеж-
ності осіб з метою стягнення коштів за їх
лікування з лікарнях.

1937
1937

34

707 Списки судових засідателів на 1937 рік. 10.09.1936
14.10.1936

71
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708 Повідомлення Дубриничської жандарм-

ської станції про самогубство зарічевської
мешканки Феделешової Марії.

14.08.1936
14.08.1936

1

709 Прохання дирекцій народних шкіл про
виділення фінансових коштів та рішення
окружного уряду з цього питання.

1936
1936

7

710 Листування з Міністерством соціальної
опіки Чехословаччини та Крайовим уря-
дом Підкарпатської Русі з особового скла-
ду службовців окружного уряду.

1936
1936

711 Циркуляри та розпорядження Крайового
уряду Підкарпатської Русі за 1937 рік.

1937
1937

99

712 Справа про встановлення чехословацько-
го громадянства Ейха Яна.

1937
1937

23

713 Розпорядження Президії Крайового уряду
Підкарпатської  Русі про порядок видачі
особистих документів для циганського
населення та листування з цього питання.

1937
1937

3

714 Поіменні списки виборців с. Мокра з пи-
тань виборів до органів влади.

1937
1937

10

715 Поіменні списки виборців с. Тур’я Пасіка
з питань виборів до органів влади.

1937
1937

24

716 Список виборців с. Перечин з питань ви-
борів до органів влади.

1937
1937

24

717 Листування з Сімерським нотарським
урядом про витрати статей бюджету за
1936 рік.

1937
1937

13

718 Перелік документів необхідних для скла-
дання та затвердження бюджетів сіл.

1936
1936

9

719 Протокол засідання фінансової комісії
с. Сімерки від 12 березня 1937 року та

1937
1938 5
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заклик про скликання зборів Перечин-
ського сільського представництва.

720 Відомості сільських нотарських урядів
про розгляд та затвердження комісіями
сільських представництв бюджетів за
1937 рік.

1937
1937

29

721 Протоколи засідань Порошковського сіль-
ського представництва про складання
бюджету на 1937 рік.

1937
1937

11

722 Бюджет Перечинського округу на 1937
рік.

1937
1937

41

723 Проект бюджету представлений сільським
представництвом для затвердження.

1936
1938

15

724 Відомості сільських нотаріатів про роз-
гляд комісіями сільських представництв
проектів бюджетів на 1938 рік.

1937
1937

17

725 Протоколи засідань комісії Ольшанського
сільського представництва про складання
проекту бюджету на 1938 рік  та листу-
вання з цього питання.

1937
1937

19

726 Бюджет села Перечин на 1938 рік. 1937
1938

8

727 Протоколи засідання комісії Тур’я-Полян-
ського сільського представництва про
складання проекту бюджету на 1937 рік.

1937
1937

8

728 Бюджет с. Тур’я-Ремета на 1938 рік. 1937
1938

46

729 Прохання членів Порошківської урба-
ріальної общини про проведення пере-
виборів правління та фінансової ревізії і
листування з цього питання.

1937
1937

12

730 Акт проведення ревізії фінансової діяль- 1937 3
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ності сільського представництва с. Липо-
вець від 24 березня 1937 року. 1937

731 Правила збору сільськогосподарського
податку та податків з прибутків та листу-
вання з цього питання.

1937
1937

18

732 Фінансові чеки про сплату селянами
штрафів за відсутність туалетів та випас
худоби біля залізничних доріг.

1937
1937

3

733 Відомість сплати штрафів громадянами за
порушення правил вуличного руху.

1937
1937

3

734 Прохання студента-медика Мошкович
Емеріха про виділення йому грошової
допомоги та рішення Перечинського ок-
ружного представництва з цього питання.

1937
1937

7

735 Звіти про службові відрядження землероб-
ського референта Перечинського окруж-
ного уряду Конделки Ярослава.

1937
1937

12

736 Звіт про діяльність окружної господар-
ської спілки за 1934 рік.

31.01.1937
31.01.1937

20

737 Місячні звіти “Перечинського окружного
господарського дружества” про свою
фінансово-господарську діяльність за
1937 рік.

1937
1937

26

738 Місячний звіти “Перечинського окружно-
го господарського дружества” про свою
фінансово-господарську діяльність за
серпень 1937 рік.

1937
1937

5

739 Справа про фінансову діяльність Пере-
чинського “Господарського дружества” за
1937 рік.

1937
1937

4

740 Прохання громадян про виділення допо-
моги посівним матеріалом та листування з
нотарськими урядами з цього питання.

1938
1938

58
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741 Звіт Перечинського окружного уряду про

збитки спричинені стихійним лихом в
1936 році та листування з цього питання.

1937
1937

14

742 Листування з Крайовим урядом Підкар-
патської Русі та товариством “Землероб-
ська комора” про порядок розведення пле-
мінної худоби.

1937
1937

18

743 Інструкція Міністерства землеробства Че-
хословаччини про визначення і класи-
фікацію племінної худоби.

1937
1937

14

744 Відомість перепису домашньої худоби
станом на 1 січня 1938 року.

1937
1938

13

745 Місячні звіти про падіж домашньої
худоби в 1937 році.

1937
1937

22

746 Повідомлення управлінь лісового госпо-
дарства про загибель робітників в ре-
зультаті аварії та листування з цього пи-
тання.

1937
1937

19

747 Листування з правлінням Перечинської
організації  ”Фахові об’єднання республі-
канських службовців” про її  діяльність.

1937
1937

11

748 Протокол засідання будівельної комісії
про проведення регуляції правого берега
р. Туриця в с. Сімерки та листування з
цього питання.

1937
1937

6

749 Двотижневі відомості підрядчиків про
кількість використаних грошових сум при
виплаті робітникам зайнятим на ремонті
Ужанської шосейної дороги.

1937
1937

19

750 Статут товариства з експлуатації водяної
енергії в с. Перечині.

б/д
б/д

10

751 Розпорядження Міністерства Народної
Оборони Чехословаччини про порядок

1937
1937

20
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призова новачків на активну військову
службу в 1937 році та листування з жан-
дармськими станціями з цього питання.

752 Листування з Крайовим управлінням , вій-
ськовим командування та нотарськими
управліннями про призов до чехослова-
цької армії.

1938
1938

103

753 Листування з Президією Крайового управ-
ління Підкарпатської Русі про розшук
осіб,  визначення стажу вислуги років чи-
новників, святкування ювілею Духновича
та з інших питань.

1937
1937

6

754 Листування з сільськими нотаріатами про
проведення тренувальних занять в добро-
вільних товариствах протиповітряної обо-
рони.

1937
1937

50

755 Півмісячні відомості нотарських урядів
про результати спалаху інфекційних за-
хворювань та листування з окружними
урядами з цього питання.

1937
1937

28

756 Донесення жандармських станцій і про-
токоли судових розглядів про притягнен-
ня до відповідальності винуватців в ви-
никненні пожеж та аварій.

1937
1937

21

757 Анкетні дані осіб для укладення шлюбу. 1937
1937

71

758 Листування з дирекціями шкіл про фінан-
сування шкіл та організації учбового про-
цесу.

1937
1937

20

759 Прохання Перечинського товариства
“Просвіта” про виділення фінансових
коштів та рішення з цього питання.

1937
1937

4

760 Листування з Президією Крайового уряду
з особового складу службовців.

1937
1937

25
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761 Списки виборців по виборам до парла-

менту та місцевих представництв.
1938
1938

250

762 Поіменні списки виборців с. Тур’я-Поляна
по виборам в органи влади в 1936 році.

1936
1936

23

763 Листування з районними нотаріатами про
складання бюджетів сіл.

1938
1938

42

764 Бюджет с.Порошково на 1938 рік та лис-
тування про його затвердження.

1938
1938

59

765 Бюджет с. Тур’я Бистра на 1938 рік. 1938
1938

47

766 Реєстр отриманих коштів за службові по-
слуги та баланс за 1938 рік.

1938
1938

84

767 Листування з судом про накладення штра-
фів  та стягнення з винуватих за збитки.

07.06.1938
16.10.1938

15

768 Список селян, які отримали кредити на
закупівлю корів.

1936
1936

20

769 Звіт землеробської комори Підкарпатської
Русі про діяльність за 1937 рік.

1937
1937

65

770 Прохання селян про продажу їм посівного
зерна.

1938
1939

5

771 Відомості призначення допомоги селян-
ським господарствам в зв’язку з стихій-
ним лихом по селам Дубринич, Заріччя і
Пастелька Перечинського округу.

15.02.1938
21.02.1938

57

772 Листівки “ Як потрібно вживати мінераль-
ні добрива”.

б/д
б/д

9

773 Перепис сільськогосподарської худоби
станом на 01.01.1938 року.

1938
1938

3

774 Відомість про кількість сільськогосподар-
ської худоби в с. Тур’я-Пасіка в 1935 році.

1938
1938

7
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775 Переписні листи на домашню худобу. б/д 68

776 Листування з місцевою аграрною проф.-
спілкою про врегулювання заробітної
плати робітникам хімічної промисловості.

21.06.1938
25.07.1938

5

777 Листування з Крайовим та нотарськими
управліннями про стан і ремонт доріг та
мостів.

1938
1938

19

778 Рішення Перечинського окружного уряду
про врегулювання надання одноразової
допомоги особам похилого віку.

1937
1937

6

779 Листування з Крайовим управлінням Під-
карпатської Русі і нотарськими управ- 1938

1938

6

ліннями з питань сільськогосподарських
та лісових внесків в страхову касу.

780 Листування власника лікарні з Галасом
Франтішком про відміну закону про
встановлення мінімуму лікувальних
засобів в лікувальних закладах.

1938
1938

7

781 Листування з нотарськими управліннями
та Крайовим управлінням про стягнення
коштів за лікування.

1938
1938

21

782 Листування з нотарськими управліннями
та Крайовим управлінням про проведення
ремонту доріг, виплату заробітної плати
та інше з цього питання.

1939
1939

26

В даному описі прошито та пронумеровано 76 (сімдесят шість) аркушів.

До даного опису внесено 789  (сімсот вісімдесят  дев’ять)  справ,  з  № 1  до  №
782,

у тому числі :
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