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Фонд № Р-6532 «о.а.ф.» 

опис №  29                                           

справ постійного зберігання                   

за  1940 -1941  роки           

                                         

 

№ 

з/п 

Індекс 

справи 

та 

умов-

ний 

знак 

 

Заголовок справи 

( тому, частини ) 

Крайні  дати 

документів справи 

(тому, частини) 

Кіль-

кість 

аркушів у 

справі 

(томі, 

частині) 

 Примі-

тка 

початкова кінцева 

   1        2 3        4        5 6        7 

                                        1940 рік 

 

1 1-139 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по місту 

Ізюм, том 1 

02 січня 

1940 року 

23 березня 

1940 року 

243 Є 

внутріш-

ній опис 

2 1-140 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по місту 

Ізюм, том 2 

05 квітня 

1940 року 

31 травня 

1940 року 

237 Є 

внутріш-

ній опис 

3 1-141 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по місту 

Ізюм, том 3 

01 червня 

1940 року 

31 серпня 

1940 року 

232 Є 

внутріш-

ній опис 

4 1-142 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по місту 

Ізюм, том 4 

 

02 вересня 

1940 року 

 31 грудня 

1940 року 

282 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

5 1П-143 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження (поновлені) 

по місту Ізюм, том 1 

21 січня 

1940 року 

20 липня 

1940 року 

205 Є 

внутріш-

ній опис 

6 1П-144 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження (поновлені) 

по місту Ізюм, том 2 

20 липня 

1940 року 

20 грудня 

1940 року 

171 Є 

внутріш-

ній опис 

7 2-145 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по місту Ізюм,       

том 1 

02 січня 

1940 року 

29 червня 

1940 року 

200 Є 

внутріш-

ній опис 

8 1-146 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по місту Ізюм,  

том  2 

01 липня 

1940 року 

20 грудня 

1940 року 

193 Є 

внутріш-

ній опис 

9 3-147 Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по місту Ізюм 

02 січня 

1940 року 

31 грудня 

1940 року 

237 Є 

внутріш-

ній опис 

10 4-148 Книга записів актів 

громадянського стану про 

розірвання шлюбу по 

місту Ізюм 

03 лютого 

1940 року 

25 грудня 

1940 року 

23 Є 

внутріш-

ній опис 

 1941 рік 

 

11 1-149 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по місту 

Ізюм, том 1 

04 січня 

1941 року 

30 березня 

1941 року 

192 Є 

внутріш-

ній опис 

12 1-150 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

народження по місту 

Ізюм, том 2 

01 квітня 

1941 року 

31 травня 

1941 року 

178 Є 

внутріш-

ній опис 

13 1-151 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по місту 

Ізюм, том 3 

01 червня 

1941 року 

30 серпня 

1941 року 

230 Є 

внутріш-

ній опис 

14 1П-152 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження (поновлені) 

по місту Ізюм 

18 січня 

1941 року 

05 квітня 

1940 року 

66 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

15 2-153 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по місту Ізюм 

02 січня 

1941 року 

30 липня 

1941 року 

250 Є 

внутріш-

ній опис 

16 3-154 Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по місту Ізюм 

02 січня 

1941 року 

14 серпня 

1941 року 

177 Є 

внутріш-

ній опис 

17 4-155 Книга записів актів 

громадянського стану про 

розірвання шлюбу по 

місту Ізюм 

24 січня 

1941 року 

12 лютого 

1941 року 

4 Є 

внутріш-

ній опис 

 

До опису  внесено 17 (сімнадцять) справ з № 1 по № 17, 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 Ізюмського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління 

юстиції у Харківської області                                      ____________С.В. Васкевич 

 

“17“ серпня 2017 року 

 

 

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання ЕК Головного 

територіального управління юстиції 

у Харківській області 

від  17.10.2017  №  16  

 

     СХВАЛЕНО 

     Протокол засідання ЕПК      

     Державного архіву Харківської    

     області  

     від  25.10.2017  № 10 

     


