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Фонд № 148 

Опис № 7 

справ постійного зберігання 

за 1942 – 1943 рр. 

 
№ 

з/п 

Індекс 

справи 

(тому, 

частини) 

Заголовок справи (тому, частини) Крайні 

дати 

справи 

(тому, 

частини) 

Кількість 

аркушів у 

справі 

(томі, 

частині) 

Примітка 

  1     2                                 3          4                       5      6 

                      1942 рік        

1  Апеляційна справа мешканки 

м. Сторожинець Циплік 

Параскеви про внесення її в 

списки на визнання за нею 

права на румунське 

громадянство. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

2  Апеляційна справа мешканця 

м. Сторожинець Цагн Адама 

про внесення його в списки 

на визнання за ним права на 

румунське громадянство. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

3  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Череш Алексюк Василя на 

Алекса. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

4  Справа про румунізацію 1942 р.-   
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прізвища мешканця комуни 

Череш Александрюк Дмитра 

на Александреску. 

1943 р. 

5  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Череш Пацел Олександра на 

Попеску. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

6  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Череш Бондерчук Равека на 

Борцяну. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

7  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Череш Алексюк Дмитра на 

Алекса. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

8  Справа про румунізацію 

прізвища мешканки комуни 

Череш Саучук Аглаї на 

Савяну. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

9  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Череш Сороцького Теодора 

на Костиняну. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

10  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Череш Співак Георгія на 

Спетару. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

11  Справа про румунізацію 

прізвища мешканки комуни 

Череш Тонарської Іоани на 

Топоряну. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

12  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Череш Тонарського Іллі на 

Топоряну. 

1942 р.   

13  Справа про румунізацію 

прізвища мешканки комуни 

Череш Сороцької Марії на 

Костиняну. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

14  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Череш Тоненького Георгія на 

Тоняну. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

15  Справа про румунізацію 1942 р.-   
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прізвища мешканця комуни 

Череш Процюк Дмитра на 

Герасим. 

1943 р. 

16  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Череш Тоненького Василя на 

Тоняну. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

17  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Череш Алексюк Флора на 

Алекса. 

1942 р.- 

1943 р. 

  

18  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Череш Александрюк 

Костянтина на Алексндреску.  

1942 р.- 

1943 р. 

  

                      1943 рік        

19  Справа про визнання права на 

румунське громадянство за 

мешканкою м. Чернівці 

Добростанською Фелічією. 

1943 р.   

20  Справа про визнання права на 

румунське громадянство за 

мешканцем комуни Баінець 

Яіда Йоганом. 

1943 р.   

21  Справа про визнання права на 

румунське громадянство за 

мешканцем комуни 

Петричень Александрович 

Францом. 

1943 р.   

22  Справа про визнання права на 

румунське громадянство за 

мешканцем м. Сторожинець 

Штробель Зігмундом. 

1943 р.-

1944 р. 

  

23  Справа про визнання права на 

румунське громадянство за 

мешканцем м. Сторожинець 

Калакайло Леопольдом. 

1943 р.-

1944 р. 

  

24  Справа про визнання права на 

румунське громадянство за 

мешканкою м. Сторожинець 

Калакайло Амалією. 

1943 р.-

1944 р. 

  

25  Апеляційна справа мешканки 

м. Сторожинець Голинської 

Марії про внесення її в 

1943 р.   



                                                                          5 

списки на визнання за нею 

права на румунське 

громадянство. 

26  Апеляційна справа мешканця 

м. Кимпулунг Пожога 

Ероніма про внесення його в 

списки на визнання за ним 

права на румунське 

громадянство. 

1943 р.   

27  Апеляційна справа мешканця 

м. Чернівці Драіга Марчеля 

про внесення його в списки 

на визнання за ним права на 

румунське громадянство. 

1943 р.   

28  Апеляційна справа мешканця 

м. Сторожинець Яницького 

Михая про внесення його в 

списки на визнання за ним 

права на румунське 

громадянство. 

1943 р.-

1944 р. 

  

29  Апеляційна справа мешканки 

м. Чернівці Шатц Гелени про 

внесення її в списки на 

визнання за нею права на 

румунське громадянство. 

1943 р.-

1944 р. 

  

30  Апеляційна справа мешканця 

м. Сторожинець Клуска 

Дмитра про внесення його в 

списки на визнання за ним 

права на румунське 

громадянство. 

1943 р.-

1944 р. 

  

31  Апеляційна справа мешканки 

м. Чернівці Шетц Ціти про 

внесення її в списки на 

визнання за нею права на 

румунське громадянство. 

1943 р.   

32  Апеляційна справа мешканки 

м. Чернівці Шетц Йогани про 

внесення її в списки на 

визнання за нею права на 

румунське громадянство. 

1943 р.   

33  Апеляційна справа мешканця 

м. Сторожинець Морараша 

Георгія про внесення його в 

1943 р.   
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списки на визнання за ним 

права на румунське 

громадянство. 

34  Апеляційна справа мешканки 

м. Сторожинець Савицької 

Кароліни про внесення її в 

списки на визнання за нею 

права на румунське 

громадянство.  

1943 р.-

1944 р. 

  

35  Апеляційна справа мешканця 

м. Сторожинець Рудницького 

Клеменса про внесення його 

в списки на визнання за ним 

права на румунське 

громадянство. 

1943 р.   

36  Апеляційна справа мешканця 

м. Сторожинець Морараша 

Георгія про внесення його в 

списки на визнання за ним 

права на румунське 

громадянство. 

1943 р.-

1944 р. 

  

37  Апеляційна справа мешканки 

м. Сторожинець Курик 

Василини про внесення її в 

списки на визнання за нею 

права на румунське 

громадянство. 

1943 р.-

1944 р. 

  

38  Апеляційна справа мешканки 

м. Сторожинець Курик 

Варвари про внесення її в 

списки на визнання за нею 

права на румунське 

громадянство. 

1943 р.   

39  Апеляційна справа мешканця 

комуни Красна-де-Сус 

Копчука Іоана про внесення 

його в списки на визнання за 

ним права на румунське 

громадянство. 

1943 р.-

1944 р. 

  

40  Апеляційна справа мешканця 

м. Сторожинець Куташа 

Миколи про внесення його в 

списки на визнання за ним 

права на румунське 

1943 р.-

1944 р. 
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громадянство. 

41  Апеляційна справа мешканця 

м. Чернівці Сліпаря Георгія  

про внесення його в списки 

на визнання за ним права на 

румунське громадянство. 

1943 р.   

42  Апеляційна справа мешканки 

м. Сторожинець Мільчек 

Аполонії про внесення її в 

списки на визнання за нею 

права на румунське 

громадянство. 

1943 р.   

43  Апеляційна справа 

мешканців Сторожинецького 

повіту про внесення їх в 

списки на визнання за ними 

права на румунське 

громадянство. 

1943 р.-

1944 р. 

  

44  Апеляційна справа мешканки 

м. Сторожинець Голомедзюк 

Марії про внесення її в 

списки на визнання за нею 

права на румунське 

громадянство. 

1943 р.   

45  Справа про румунізацію 

прізвища мешканки комуни 

Петрауць-де-Жос 

Березовської Марії на 

Братеску. 

1943 р.   

46  Справа про румунізацію 

прізвища комісара поліції                   

м. Сторожинець Гарюк 

Євгенія на Гуряну. 

1943 р.   

47  Справа про румунізацію 

прізвища нотаря комуни 

Петрауць-де-Жос Гурук 

Юстина на Гуряну. 

1943 р.   

48  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Корчешть Березовського Іллі 

на Братеску. 

1943 р.   

49  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Череш Саучук Іллі на Савяну. 

1943 р.   
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50  Справа про румунізацію 

прізвища мешканки комуни 

Корчешть Ткачук Алури на 

Текучану. 

1943 р.   

51  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Корчешть Прокоп’юк 

Віктора на Прокопяну. 

1943 р.-

1944 р. 

  

52  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Корчешть Дручук Теодора на 

Думбраву. 

1943 р.   

53  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

петрауць-де-Жос Лукинчук 

Павела на Лукяну. 

1943 р.   

54  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Ропча Букачук Костянтина на 

Бока.  

1943 р.   

55  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Йорданешть Сав’юк Григорія 

на Савяну. 

1943 р.   

56  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Петричень Дунингевич 

Дмитра на Дунжану. 

1943 р.   

57  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Корчешть Ткачук Григорія на 

Текучану. 

1943 р.   

58  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Красна-де-Сус Крамарюк 

Трояна на Крамареску. 

1943 р.   

59  Справа про румунізацію 

прізвища мешканця комуни 

Корчешть Березовського на 

Братеску.  

1943 р.   
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У цей розділ опису внесено        59     (п’ятдесят дев’ять)         справ 
  

з №  1  по №  59, у тому числі: 

     

літерні номери  ——,                                                                     

пропущені номери —— 

          

Укладач опису   

головний спец. відділу обліку та довідкового апарату                         Демчук А.І. 
 

11 квітня 2014 р. 

 

 

 


