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Передмова 

 до опису № 205  справ постійного зберігання Відділ записів актів 

громадянського стану Валківського районного відділення   Управління НКВС у 

Харківській області 

 

 

 

 

        У зв’язку із закінченням строків зберігання книг реєстрації актів 

громадянського стану  за 1940-1941  роки Валківський 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 

склал начальник Валківського районного відділу  

державної реєстрації актів цивільного стану  

Головного територіального управління юстиції 

   у Харківській області                                                                           І.О.Губський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Відділ записів актів 

громадянського стану 
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Управління НКВС  

у Харківській області 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану 

Управління державної реєстрації 

Головного територіального 

управління юстиції 

у Харківській області 

__________________О.В.Тимощук 

«____» ____________2017 року 

 

 

 Фонд № Р-6531 «о.а.ф.» 

опис №  205    

 справ постійного зберігання  

за 1940-1941 роки  

  

 

  № 

з/п 

 

 

 

Ін-

декс 

спра-

ви та 

умов-

ний 

знак 

Заголовок справи 

( тому, частини ) 

Крайні  дати 

документів справи 

(тому, частини) 

Кіль-

кість 

арку-

шів у 

справі 

(томі, 

час-

тині)  

Приміт

ка 

початкова 

 

 

 

 

кінцева 

1 2 3 4 5 6 7 

                                          1940 рік 

1 1-516 Книга записів актів громадя-

нського станупро народжен-

ня по місту Валки, Ков’язь-

кій селищній раді, Баранів-

ській сільській раді, Велико-

лихівській сільській раді, 

Мельниківській сільській 

раді, Різдвянівській сільраді, 

Рубанівській сільській раді, 

том 1 

 

02 січня 

1940 року 

31 

грудня 

1940 

року 

252 Є 

внутрі

шній 

опис 

2 1-517 Книга записів актів 

громадянського стану 

про народження по 

Болгарівській сільській раді, 

Добропільській сільській 

раді, Огульцівській 

сільській раді, Перекіпській 

сільській раді, Рудо-

Байрацькій сільській раді, 

Сидоренківській сільській 

раді, том 2 

 

02 січня 

1940 року 

27 

грудня 

1940 

року 

217 Є 

внутрі

шній 

опис 

 



1 2 3 4 5 6 7 

3 1-518 Книга записів актів 

громадянського стану 

про народження по 

Благодатнівській сільській 

раді, Журавлівській 

сільській раді, Сніжківській 

сільській раді, 

Черемушнянській сільській 

раді, том 3 

04 січня 

1940 року 

18 

грудня 

1940 

року 

74 Є 

внутрі

шній 

опис 

4 1п-

520 

Книга записів актів 

громадянського стану 

про народження (поновлені) 

по Валківському районному 

бюро, том 1  

13 січня 

1940 року 

03 

липня 

1940 

року 

250 Є 

внутрі

шній 

опис 

5 1п-

521 

Книга записів актів 

громадянського стану  

про народження (поновлені) 

по Валківському районному 

бюро, том 2 

04 липня 

1940 року 

10 

вересня  

1940 

року 

219 Є 

внутрі

шній 

опис 

6 1п-

522 

Книга записів актів 

громадянського стану  

про народження (поновлені) 

по Валківському районному 

бюро, том 3 

10 вересня 

1940 року 

25 

грудня 

1940 

року 

161 Є 

внутрі

шній 

опис 

7 2-519 Книга записів актів 

громадянського стану 

про смерть по 

місту Валки, Ков’язькій 

селищній раді, 

Болгарівській сільській раді, 

Баранівській сільській раді, 

Благодатнівській сільській 

раді, Заміщанській сільській 

раді, Кобзарівській сільській 

раді, Мельниківській 

сільській раді, Митківській 

сільській раді, Ново-

Мерчикській сільській раді, 

Огульчанській сільській 

раді, Олександрівській 

сільській раді, Перекіпській 

сільській раді, 

Сидоренківській сільській 

раді, Сніжківській сільській 

раді, Тетющенській 

сільській раді 

 

02 січня 

1940 року 

30 

грудня 

1940 

року 

200 Є 

внутрі

шній 

опис 



1 2 3 4 5 6 7 

8 3-526 Книга записів актів грома-

дянського стану про шлюб 

по місту Валки, Болгарів-

ській сільській раді, Вели-

колихівській сільській раді, 

Кобзарівській  сільській 

раді, Огульцівській сіль-

ській раді, Олександрівській 

сільській раді, Перекіпській 

сільській раді, Баранівській 

сільській раді, Гонтіво-

Явірській сільській раді, 

Добропільській сільській 

раді, Заміщанській сільській 

раді, Ков`яжській сільській 

раді, Костівській сільській 

раді, Левандалівській 

сільській раді, Литвинів-

ській сільській раді, Мель-

никівській сільській раді, 

Митківській сільській раді, 

Ново-Мерчанській сільській 

раді, Очеретівській сільській 

раді, Перекіпській сільській 

раді, Рубанівській сільській 

раді, Рудо-Байрачанській 

сільській раді, Сидоренків-

ській сільській раді, Сніж-

ківській сільській раді, 

Старо-Валківській сільській 

раді, Тетющенській сільраді  

Черемужанській сільській 

раді  

  

09 січня 

1940 року 

16 

серпня 

1941 

року 

180 Є 

внутрі

шній 

опис 

9 4-527 Книга записів актів 

громадянського стану  

про розірвання шлюбу по 

місту Валки,Огульцівській 

сільській раді, 

Олександрівській сільській 

раді, Великолихівській 

сільській раді, Заміщанській 

сільській раді, Костівській 

сільській раді, Очеретівській 

сільській раді, Різдв`янській 

сільській раді 

 

21 січня 

1940 року 

23 

червня 

1941 

року 

17 Є 

внутрі

шній 

опис 



1 2 3 4 5 6 7 

                                        1941 рік 

10 1-523 Книга реєстрації актів гро-

мадянського стану про на-

родження по місту Валки, 

Благодатнівській сільській 

раді, Великолихівській 

сільській раді, Добропіль- 

ській сільській раді, Леван-

далівській сільській раді, 

Мельниківській сільській 

раді, Огульцівській 

сільській раді,том 1 

02 січня 

1941 року 

14 

серпня 

1941 

року 

204 Є 

внутрі

шній 

опис 

11 1-524 Книга записів актів 

громадянського стану 

про народження по 

Митківській сільській раді, 

Олександрівській сільській 

раді, Очеретівській 

сільській раді, Перекіпській 

сільській раді, Різдв`янській 

сільській раді, Рубанівській 

сільській раді, Рудо-

Байрачанській сільській 

раді, Сидоренківській 

сільській раді, Сніжківській 

сільській раді, 

Тетющинській сільській 

раді, Черемушанській 

сільській раді, том 2 

02 січня 

1941 року 

17 

вересня 

1941 

року 

144 Є 

внутрі

шній 

опис 

12 1-

524А 

Книга записів актів  

громадянського стану про 

народження по Баранівській 

сільській раді, Болгарівській 

сільській раді, Гонтіво-

Ярській сільській раді, 

Журавлівській сільській 

раді, Заміщанській сільській 

раді, Кобзарівській сільській 

раді, Ков`яжзській сільській 

раді, Костівській сільській 

раді, Литвинівській 

сільській раді, Ново-

Мерчикській сільській раді, 

Старо-Валківській сільській 

раді, Черемушанській 

сільській раді, том 3  

 

08 січня 

1941 року 

31 

травня 

1941 

року 

131 Є 

внутрі

шній 

опис 



1 2 3 4 5 6 7 

13 1п-

528 

Книга записів актів 

громадянського стану  

про народження (поновлені) 

по Валківському районному 

бюро 

10 січня 

1941 року 

10 

липня 

1941 

року 

138 Є 

внутрі

шній 

опис 

14 2-525 Книга записів актів 

громадянського стану 

про смерть по місту Валки, 

Баранівській сільській раді, 

Благодатнівській сільській 

раді, Болгарівській сільській 

раді, Великолихівській 

сільській раді, Гонтіво-

Ярській сільській раді, 

Добропільській сільській 

раді, Журавлівській 

сільській раді, Заміщанській 

сільській раді, Кобзарівській 

сільській раді, Ков`яжзській 

сільській раді, Костівській 

сільській раді, 

Левандалівській сільській 

раді, Мельниківській 

сільській раді. Митківській 

сільській раді, Ново-

Мерчинській сільській раді, 

Огульчанській сільській 

раді, Олександрівській 

сільській раді, Перекіпській 

сільській раді, Різдв`янській 

сільській раді, Рубанівській 

сільській раді, 

Сидоренківській сільській 

раді, Сніжківській сільській 

раді, Старо-Валківській 

сільській раді. 

Тетющенській сільській 

раді, Черемушанській 

сільській раді 

03 січня 

1941 року 

25 

червня 

1941 

року 

164 Є 

внутрі

шній 

опис 

  Документи за даний рік 

дивись  також у річному 

розділі опису за 1940 рік,  

справи № 8, 9 

    

 

 

 

 



До опису  внесено 14 (чотирнадцять) справ з № 1 по № 14, 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 Валківського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління 

юстиції у Харківської області                                      ____________І.О. Губський 

 

“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 


