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Фонд № Р-6531 «о.а.ф.» 

опис №  206    

 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 1-206 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Великобурлуцькій 

селищній раді, том 1 

 

04 січня 

1940 року 

27 жовтня 

1940 року 

250 Є 

внутрішн

ій опис 

2 1-207 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Великобурлуцькій 

селищній раді, том 2 

28 

листопада 

1940 року 

26 грудня 

1940 року 

60 Є 

внутріш-

ній опис 

3 1-208  Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Вільхуватській селищній 

раді, Будьонівській 

сільській раді, Першій 

Гниличанській сільській 

раді, Другій 

Гниличанській сільській 

раді, Григорівській 

сільській раді, том 3 

02 січня 

1940 року 

30 грудня 

1940 року 

181 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

4 1-209 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по Вільхуват-

ській селищній раді,Доро-

шенківській сільраді, За-

рубінській сільраді, К.-

Микольській сільській 

раді, Малобурлуцькій 

сільській раді, 

Новоолександрівській 

сільській раді, 

Рубленській сільській 

раді, том 4 

07 січня 

1940 року 

 21 грудня 

1940 року 

147 Є 

внутріш-

ній опис 

5 2-210 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по 

Великобурлуцькій 

селищній раді, том 1  

03 січня 

1940 року 

14 жовтня 

1940 року 

103 Є 

внутріш-

ній опис 

6 2-211 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Буденовській 

сільраді, Вільхуватській 

селищній раді, Гнилиць-

кій Першій сільраді, 

Ниличанській Другій сіль 

раді, Григорівській сіль- 

раді, Дорошенківській 

сільраді, Рубленській сіль 

раді, том 2 

06 січня 

1940 року 

31 грудня 

1940 року 

116 Є 

внутріш-

ній опис 

7 3-212 Книга записів актів гро-

мадянського стану про 

шлюб по Великобурлуць-

кій селищній раді, Гнили-

цькій Другій сільраді 

03 січня 

1940 року 

22 жовтня 

1940 року 

29 Є 

внутріш-

ній опис 

 1941 рік 

8 1-213 Книга записів актів гро-

мадянського стану про 

народження по Вели-

кобурлуцькій селищній 

раді, Першій Великобур-

луцькій сільській раді, 

Другій Великобурлуцькій 

сільраді,  Бурлучанській 

сільській раді, том 1 

03 січня 

1941 року 

28 липня 

1941 року 

102 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

9 1-214 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Вільхуватській селищній 

раді, Першій 

Гниличанській сільській 

раді, Григорівській 

сільській раді, 

Дорошенківській 

сільській раді, 

Рубленській сільській 

раді. Шипуватській 

сільській раді, том 2 

02 січня 

1941 року 

22 грудня 

1941 року 

164 Є 

внутріш-

ній опис 

10 1-214а Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по Другій 

Гниличанській сільській 

раді, Другій Должанській 

сільській раді, Першій 

Шевченківській сільській 

раді, Другій 

Шевченківській сільській 

раді, Артельненській 

сільській раді, 

Буденовській сільській 

раді, Грачевській 

сільській раді, 

Дегтярській сільській 

раді, Зарубінській 

сільській раді, К.-

Микольській сільській 

раді, Новобурлуцькій 

сільській раді, 

Приколотненській 

сільській раді, 

Різниківській сільській 

раді, Середній 

Бурлучанській сільській 

раді, Стецьківській 

сільській раді, 

Устиновській сільській 

раді, Хатнянській 

сільській раді, 

Чернянській сільській 

раді, том 3 

02 січня 

1941 року 

29 травня 

1941 року 

162 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

11 2-215 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по 

Великобурлуцькій 

селищній раді, Першій 

Великобурлуцькій 

сільській раді, Другій 

Великобурлуцькій 

сільській раді, Першій 

Гниличанській сільській 

раді, Другій 

Гниличанській сільській 

раді, Другій Долшанській 

сільській раді, Першій 

Шевченківській сільській 

раді, Другій 

Шевченківській сільській 

раді, Артельненській 

сільській раді, 

Буденовській сільській 

раді, місту 

Вільхуваткаватськ, 

Грачевській сільській 

раді, Дігтярській 

сільській раді, 

Дорошенківській 

сільській раді, 

Зарубінській сільській 

раді, К.-Микольській 

сільській раді, 

Новобурлуцькій сільській 

раді, Приколотненській 

сільській раді, 

Рубленській сільській 

раді, Середній 

Бурлучанській сільській 

раді, Устиновській 

сільській раді, 

Шипуватській сільській 

раді 

01 січня 

1941 року 

 

14 жовтня 

1941 року 

155 Є 

внутріш-

ній опис 

12 3-216 Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по місту Великий 

Бурлук, місту 

Вільхуватка, Першій 

02 січня 

1941 року 

30 травня 

1941 року 

28 Є 

внутріш-

ній опис 



Великобурлуцькій 

сільській раді, Другій 

Великобурлуцькій 

сільській раді, Першій 

Гниличанській сільській 

раді, Першій 

Шевченківській сільській 

раді, Грачевській 

сільській раді, 

Дорошенківській 

сільській раді, 

Приколотненській 

сільській раді, 

Устинівській сільській 

раді, Хатнянській 

сільській раді, 

Шиповатській сільській 

раді 

13 4-216а Книга записів актів 

громадянського стану про 

припинення шлюбу по 

Першій Гниличанській 

сільській раді 

26 лютого 

1941 року 

26 лютого 

1941 року 

1 Є 

внутріш-

ній опис 

 

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 Великобурлуцького районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління 

юстиції у Харківської області                                      ____________Н.О. Лебединська 

 

“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 


