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Державний архів Харківської області 

      Відділ записів актів громадянського стану Зачепилівського районного 

відділення   Управління НКВС у Харківській області 
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Передмова  

до опису № 211 справ постійного зберігання Відділу записів актів громадянського 

стану Зачепилівського районного відділення   Управління НКВС у Харківській 

області 

 

        У зв’язку із закінченням строків зберігання книг реєстрації актів 

громадянського стану  за 1940-1941  роки Зачепилівський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції у Харківській області у 2017 році  проводив експертну цінність 

документів, у результаті чого складений опис справ постійного зберігання за 1940-

1941 роки .  

         Опис справ оформлений відповідно до Порядку, умов і строків зберігання 

книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг у відділах 

державної реєстрації актів цивільного стану та їх передачі до державних архівів, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2013 року за  № 2241/24773 

та Правил  організації діловодства та архівного зберігання документів   у 

державних органах, органах місцевого самоврядування , на підприємствах, в 

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України 

18.06.2015 року за № 1000/5 та  зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

22.06.2015 року № 736/27181. 

          Фізичний стан документів задовільний. 

          Справи можуть використовуватися в історичних та соціально-правових 

цілях. 

 

 

 

 

Передмову до опису справ постійного зберігання 

склала начальник Зачепилівського районного відділу  

державної реєстрації актів цивільного стану  

Головного територіального управління юстиції 

у Харківській області                                                                           Н.В. Дудка 
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 Відділ записів актів громадянського             ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                           

стану Зачепилівського районного                    Начальник відділу державної                                                                            

відділення Управління НКВС                         реєстрації актів цивільного стану 

у Харківській області                                       Управління державної реєстрації 

                                                                            Головного територіального управління 

                                                                            юстиції у Харківській області                                                 

                                                                             __________________ О.В. Тимощук 

                                                                            “___”  _____________ 2017 року 

 

 

 

 

Фонд № Р-6531 «о.а.ф.» 

опис №  211   

 справ постійного зберігання 

за 1940-1941 роки 

 

 

 

№ 

з/п 

Інде

кс 

спра

ви та 

умов

-ний 

знак 

 

 

Заголовок справи 

( тому, частини ) 

Крайні  дати документів 

справи (тому, частини) 

Кіль-

кість 

арку-

шів у 

справі 

(томі, 

части-

ні) 

частині

) 

(томі, 

частині

) 

 

Примі-

тка 

початкова  

 

       

кінцева 

1 2 3 4 5 6 7 

                                      1940 рік 

 

1 1-

458 

Книга записів актів громадян-

ського стану про народження 

по Зачепилівській селищній 

раді, том  1 

01 січня 

1940 року 

31 грудня 

1940 року 

135 Є 

внутрі

шній 

опис 

2 1-

459 

Книга записів актів грома-

дянського стану про народ-

ження по Бердянській сіль- 

раді, Займанській, Зіньків-

щанській , Леб’яжзській, 

Новомажарівській,  Октяб-

рській, Олександрівській, 

Орчикській, Другій Педащан-

ській, Семенівській, Старома-

жарівській, Ул`янівській, 

Чернещинській сільських 

радах, том 2 

 

01 січня 

1940 року 

29 грудня 

1940 року 

242 Є 

внутрі

шній 

опис 
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 1 2 3 4 5 6 7 

3 1п-

460 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження (поновлені) по 

Зачепилівській селищній 

раді, том 1 

19 січня 

1940 року 

10 липня 

1940 року 

150 Є 

внутрі

шній 

опис 

4 1п 

460а 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження (поновлені) по 

Зачепилівській селищній 

раді, том 2 

 

10 липня 

1940 року 

29 грудня 

1940 року 

95 Є 

внутрі

шній 

опис 

5 2-

461 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Зачепилівській 

селищній раді, Бердянській 

сільській раді, 

Зіньківщанській сільській 

раді, Леб`яжзській сільській 

раді, Новомажарівській 

сільській раді, Новоселівській 

сільській раді, Октябрській 

сільській раді, Орчикській 

сільській раді, Семенівській 

сільській раді, 

Старомажарівській сільській 

раді 

 

01 січня 

1940 року 

31 грудня 

1940 року 

 

 

186 Є 

внутрі

шній 

опис 

6 3 

461а 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по Зачепилівській 

селищній раді, Другій 

Педащанській сільській раді, 

Старомажарівській сільській 

раді 

 

11 січня 

1940 року 

15 грудня 

1940 року 

 

 

45 Є 

внутрі

шній 

опис 

7 4 

461б 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

розірвання шлюбу по Другій 

Педащанській сільській раді 

 

18 червня 

1940 року 

18 червня 

1940 року 

01 Є 

внутрі

шній 

опис 

8 6 

461в 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

усиновлення по 

Зачепилівській селищній раді 

 

28 березня 

1940 року 

28 червня 

1940 року 

06 Є 

внутрі

шній 

опис 
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 1 2 3 4 5 6 7 

  1941 рік     

9 1-

462 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Зачепилівській селищній 

раді, Абазівській сільській 

раді, Бердянській сільській 

раді, Займанській сільській 

раді, Леб`яжзській сільській 

раді, Лукашівській сільській 

раді, Миколаївській сільській 

раді, Новоселівській сільській 

раді, Новомажарівській 

сільській раді, Октябрській 

сільській раді, 

Олександрівській сільській 

раді, Орчикській сільській 

раді, Другій Педащанській 

сільській раді, 

Руновщинській сільській 

раді, Семенівській сільській 

раді, Сомівіській сільській 

раді, Старомажарівській 

сільській раді, Ул`яніівській 

сільській раді, 

Чернещинській сільській раді 

03 січня 

1941 року 

27 

листопада 

1941 року 

265 Є 

внутрі

шній 

опис 

10 1п-

463 

Книга записів актів 

громадянського стану 

поновлених про народження 

по Зачепилівській селищній 

раді 

25 лютого 

1941 року 

15 березня 

1941 року 

54 Є 

внутрі

шній 

опис 

11 2-

464 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Зачепилівській 

селищній раді, Абазівській 

сільській раді, Бердянській 

сільській раді, Займанській 

сільській раді, 

Залінейненській сільській 

раді, Зіньківщинській 

сільській раді, Леб`яжзській 

сільській раді, Лукашівській 

сільській раді, Миколаївській 

сільській раді, Новоселівській 

сільській раді, Октябрській  

02 січня 

1941 року 

03 вересня 

1941 року 

90 Є 

внутрі

шній 

опис 
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  сільській раді, 

Олександрівській сільській 

раді, Орчикській сільській 

раді, Руновщинській 

сільській раді, Семенівській 

сільській раді, Сомівській 

сільській раді, Ул`янівській 

сільській раді, 

Старомажарівській сільській 

раді, Чернещинській 

сільській раді 

    

12 3 

464а 

 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по Зачепилівській 

селищній раді, Абазівській 

сільській раді, Бердянській 

сільській раді, Займанській 

сільській раді, 

Залінейненській сільській 

раді, Зіньківщинській 

сільській раді, Леб`яжезській 

сільській раді, Лукашівській 

сільській раді, Миколаївській 

сільській раді, Октябрській 

сільській раді, Орчикській 

сільській раді, Першій 

Педащівській сільській раді, 

Другій Педащівській 

сільській раді, 

Руновщинській сільській 

раді, Семенівській сільській 

раді, Сомівській сільській 

раді, Старомажарівській 

сільській раді  

02 січня 

1941 року 

31 травня 

1941 року 

 

46 Є 

внутрі

шній 

опис 

13 4 

464б 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

розірвання шлюбу по 

Зачепилівській селищній 

раді, Абазівській сільській 

раді, Миколаївській сільській 

раді, Октябрській сільській 

раді, Другій Педащанській 

сільській раді, 

Старомажарівській сільській 

раді  

14 січня 

1941 року 

20 червня 

1941 року 

12 Є 

внутрі

шній 

опис 
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До опису  внесено 13 (тринадцять) справ з № 1 по № 13, у тому числі: 

літерні номери _____________, пропущені номери ______________ 

 

Спеціаліст відділу державної реєстрації актів  

цивільного стану Управління державної реєстрації   

Головного територіального управління юстиції 

 у Харківській області                                                  ___________ Т.О. Бурлуцька  

 

“17“ серпня 2017 року 

 

Начальник Зачепилівського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління 

юстиції у Харківської області                                      ____________Н.В. Дудка 

 

“17“ серпня 2017 року 

 

 

 
СХВАЛЕНО 

Протокол засідання ЕК Головного 

територіального управління юстиції 

у Харківській області 

від 18.10.2017  № 16   

голова ЕК 

     СХВАЛЕНО 

     Протокол засідання ЕПК      

     Державного архіву Харківської    

     області  

     від 25.10.2017  № 10 

    секретар ЕПК_______ Т.О. Рідна 


