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Фонд № Р-6531 «о.а.ф.» 

опис №  209  

 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 1-472 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по місту 

Дергачі, том 1 

01 січня 

1940 року 

16 серпня 

1940 року 

251 Є 

внутрішн

ій опис 

2 1-473 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Вільшанській селищній 

раді, том 2 

02 січня 

1940 року 

28 жовтня 

1940 року 

250 Є 

внутріш-

ній опис 

3 1-474  Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по Вільшан- 

ській селищній раді, 

Дергачівській селищній 

раді, Козачолопанській 

селищній раді, 

Протопопівській 

сільській раді, том 3 

09 січня 

1940 року 

27 грудня 

1940 року 

258 Є 

внутріш-

ній опис 



   1        2 3        4        5 6        7 

4 1-475 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Пересічанській селищній 

раді, том 4 

11 січня 

1940 року 

 30 грудня 

1940 року 

241  

5 1-476 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Козачолопанській 

селищній раді, том 5  

07 січня 

1940 року 

24 жовтня 

1940 року 

239 Є 

внутріш-

ній опис 

6 1-477 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Малоданилівській 

селищній раді, 

Солоницівській селищній 

раді, том 6 

02 січня 

1940 року 

25 грудня 

1940 року 

244 Є 

внутріш-

ній опис 

7 1-478 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Слатинській (Куликівсь-

кій) селищній раді, 

Полівській сільській раді, 

том 7 

02 січня 

1940 року 

29 грудня 

1940 року 

238 Є 

внутріш-

ній опис 

8 1-479 Книга записів актів гро-

мадянського стану про 

народження по Прудян-

ській селищній раді, 

Черкасько-Лозівській 

сільській раді, том 8 

03 січня 

1940 року 

21 грудня 

1940 року 

228 Є 

внутріш-

ній опис 

9 1-480 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по Безру-

ківській сільській раді, 

Гаврилівській сільській 

раді, Двурічно-Кутянській 

сільській раді, том  9 

05 січня 

1940 року 

28 грудня 

1940 року 

213 Є 

внутріш-

ній опис 

10 1-481 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по Русько-

Лозівській сільській раді, 

Ш.Болібоківській 

сільській раді, том 10 

04 січня 

1940 року 

29 грудня 

1940 року 

234 Є 

внутріш-

ній опис 



   1        2 3        4        5 6        7 

11 2-484 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по місту Дергачі, 

том 1 

03 січня 

1940 року 

31 грудня 

1940 року 

218 Є 

внутріш-

ній опис 

12 2-485 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть  по Вільшанській 

селищній раді, том 2 

03 січня 

1940 року 

29 грудня 

1940 року 

209 Є 

внутріш-

ній опис 

13 2-486 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Козачолопській 

сільській раді, 

Пересічанській сільській 

раді, том 3 

02 січня 

1940 року 

28 грудня 

1940 року 

241 Є 

внутріш-

ній опис 

14 2-487 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Безруківській 

сільській раді, 

Гаврилівській сільській 

раді, Протопопівській 

сільській раді, 

Куликівській сільській 

раді, Поліпівській 

сільській раді, том 4 

02 січня 

1940  року 

27 грудня 

1940 року 

166 Є 

внутріш-

ній опис 

15 2-488 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Двурічно-

Кутянській сільській раді, 

Курязькій сільській раді, 

Мало-Данилівській 

сільській раді, 

Прудянській селищній 

раді, Черкасько-

Лозівській сільській раді, 

том 5 

03 січня 

1940 року 

 30 грудня 

1940 року 

242 Є 

внутріш-

ній опис 

16 3-482 Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по Вільшанській 

селищній раді, 

Дергачівській міській 

раді, Пересічанській 

селищній раді 

 

08 січня 

1940 року 

27 грудня 

1940 року 

198 Є 

внутріш-

ній опис 



   1        2 3        4        5 6        7 

17  Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по Безруківській 

сільській раді, Двурічно-

Кутянській сільській раді, 

Козачолопанській 

селищній раді, 

Куряжській сільській 

раді, Куликівській 

сільській раді, 

Протопопівській 

сільській раді, 

Прудянській селищній 

раді, Русько-Лозівській 

сільській раді, Черкасько-

Лозівській сільській раді, 

Ш.-Болібоківській 

сільській раді 

05 січня 

1940 року 

27 грудня 

1940 року 

133 Є 

внутріш-

ній опис 

  

                                      1941 рік 

 

18 1-489 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по місту 

Дергачі, том 1 

 

03 січня 

1941 року 

29 серпня 

1941 року 

225 Є 

внутріш-

ній опис 

19 1-490 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Черкасько-Лозівській 

сільській раді, Русько-

Лозівській сільській раді, 

Безруківській сільській 

раді, Ш.-Балибаківській 

сільській раді, 

Пересічанській сільській 

раді, Куликівській 

сільській раді, 

Гавриліївській сільській 

раді, Подвірській 

сільській раді, Полівській 

сільській раді, том 2 

 

 

06 січня 

1941 року 

28 вересня 

1941 року 

270 Є 

внутріш-

ній опис 



   1        2 3        4        5 6        7 

20 1-490а Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Вільшанскій сільській 

раді, Дворічно-Кутянській 

сільській раді, 

Деметівській сільській 

раді, Козаче-Лопанській 

сільській раді, Мало-

Данилівській сільській 

раді, Протопопівській 

сільській раді, Прудській 

сільській раді, 

Солонищівській сільській 

раді, Феськівській 

сільській раді, том 3 

02 січня 

1941 року 

30 червня 

1941 року 

227 Є 

внутріш-

ній опис 

21 2-492 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по місту Дергачів, 

Безруківській сільській 

раді, Козаче-Лопанській 

сільській раді, Черкасько-

Лозівській сільській раді, 

Полівській сільській раді, 

Прудянській сільській 

раді, Подвірській 

сільській раді, Двурічно-

Кутянській сільській раді, 

том 1 

02 січня 

1941 року 

03 жовтня 

1941 року 

223 Є 

внутріш-

ній опис 

22 2-492а Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Пересічанській 

сільській раді Вільшан-

ській сільській раді, 

Гаврилівській сільській 

раді, Куликівській сіль-

ській раді, Мало-Дани-

лівській сільській раді, 

Протопопівській сіль- 

раді, Руськолозівській 

сільській раді, 

Солоницівській сільській 

раді, Феськівській 

сільській раді, том 2 

 

02 січня 

1941 року 

31 травня 

1940 року 

 Є 

внутріш-

ній опис 



   1        2 3        4        5 6        7 

23 3-491 Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по Дергачівському 

районному Бюро, Віль-

шанській сільраді, 

Черкасько-Лозівській сіль 

раді, Ш.-Болібоківській 

сільраді, Куликівській 

сільраді, Русько-Лозіській 

сільраді, Безруківській 

сільраді, Подвірській сіль 

раді, Пересічанській 

сільській раді, том 1 

02 січня 

1941 року 

28 червня 

1941 року 

197 Є 

внутріш-

ній опис 

24 3-491а Книга записів актів гро-

мадянського стану про 

шлюб по Гаврилівській 

сільраді, Дворічно-Ку-

тянській сільраді, Деме-

тівській сільраді, Козаче-

Лопанській сільраді, 

Мало-Данилівській 

сільраді, Полівській сіль- 

раді, Протопопівській 

сільраді, Прудській сіль- 

раді, Солоницівській сіль- 

раді, Феськівській сільра- 

ді, том 2 

02 січня 

1941 року 

29 червня 

1941 року 

104 Є 

внутріш-

ній опис 

25 4-492б Книга записів актів гро-

мадянського стану про 

припинення шлюбу по 

місту Дергачі, Борисів-

ській , Великопрохожа-

нській , Вільшанській , 

Гаврилівській , Дворічно-

Кутянській, Деметіївській 

Козаче-Лопанській 

сільрадах, Куликівській 

сільраді, Малоданилів-

ській сіільраді, Малопро-

хожанській сільській раді, 

Пересічанській сільраді, 

Прудянській сільраді, 

Русько-Лозівській сільра 

ді, Черкасько_Лозівській 

сільській раді 

08 січня 

1941 року 

28 червня 

1941 року 

35 Є 

внутріш-

ній опис 



 

До опису  внесено 25 (двадцять п’ять) справ з № 1 по № 25, 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 Коломацького районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління 

юстиції у Харківської області                                      ____________Т.Д. Колісник 

 

“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 


