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Фонд № Р-6531 «о.а.ф.» 

опис №  200    

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 1-945 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по місту 

Балаклія, том 1 

02 січня 

1940 року 

17 липня 

1940 року 

248 Є 

внутріш-

ній опис 

2 1-946 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по місту 

Балаклія, том 2 

18 липня 

1940 року 

31 грудня 

1940 року 

160 Є 

внутріш-

ній опис 

3 1-947 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по І Андріївській 

сільській раді, том 3 

04 січня 

1940 року 

26 грудня 

1940 року 

246 Є 

внутріш-

ній опис 

4 1-948 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по ІІ 

Андріївській сільській раді, 

том 4 

 

03 січня 

1940 року 

30 грудня 

1940 року 

143 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

5 1-949 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по Асіївській 

сільській раді, Борщівській 

сільській раді, Савинській 

сільській раді, том 5 

11 січня 

1940 року 

27 грудня 

1940 року 

235 Є 

внутріш-

ній опис 

6 1-950 Книга записів актів грома-

дянського стану про народ-

ження по Бригадирівській 

сільській раді, Вербівській 

сільській раді, Волобуївській 

сільській раді, Глазунівській 

сільській раді, Гусарівській 

сільській раді, Довгалівській 

сільській раді, 

Завгороднівській сільській 

раді, Копанській сільській 

раді, том 6 

08 січня 

1940 року 

27 грудня 

1940 року 

229 Є 

внутріш-

ній опис 

7 1-951 Книга записів актів грома-

дянського стану про народ-

ження по Лагерській  

сільській раді, Міловській 

сільській раді, Норцівській 

сільській раді, 

Первомайській сільській 

раді, том 7 

03 січня 

1940 року 

15 грудня 

1940 року 

211 Є 

внутріш-

ній опис 

8 1-952  Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Бабариківській сільській 

раді, Довголівській сільській 

раді, Завгороднівській 

сільській раді, Залиманській 

сільській раді, Івагуківській 

сільській раді, Куньївській 

сільській раді, Мелівській 

сільській раді, Петрівській 

сільській раді, Петрівсткій 

(Явірській) сільській раді, 

Пришибській сільській раді, 

Чистоводській сільській раді, 

Яковенківській сільській 

раді, том 8 

 

03 січня 

1940 року 

26 грудня 

1940 року 

205 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

9 1-953 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по Чепільській 

сільській раді, 

Червоногусарівській 

сільській раді, Шебелинській 

сільській раді, Щурівській 

сільській раді, том 9 

03 січня 

1940 року 

31 грудня  

1940 року 

140 Є 

внутріш-

ній опис 

10 1П-

959 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження (поновлені) по 

місту Балаклія, том 1 

02 січня 

1940 року 

 31 липня 

1940 року 

241 Є 

внутріш-

ній опис 

11 1П-

960 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження (поновлені) по 

місту Балаклія , том 2 

01 липня 

1940 року 

30 грудня 

1941 року 

243 Є 

внутріш-

ній опис 

12 1П-

961 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження (поновлені) по 

Савинській сільській раді, 

том 1 

02 січня 

1940 року 

25 липня 

1940 року 

201 Є 

внутріш-

ній опис 

13 1П-

962 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження (поновлені) по 

Савинській сільській раді, 

том 2 

01 серпня 

1940 року 

25 грудня 

1941 року 

109 Є 

внутріш-

ній опис 

14 1П-

963 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження (поновлені) по 

Петрівській сільській раді, 

том 3 

 

03 січня 

1940 року 

28 березня 

1940 року 

237 Є 

внутріш-

ній опис 

15 1П-

964 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження (поновлені) по 

Петрівській сільській раді, 

том 4 

28 березня 

1940 року 

31 травня 

1940 року 

240 Є 

внутріш-

ній опис 

16 1П-

965 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження (поновлені) по 

Петрівській сільській раді, 

том 5 

02 червня 

1940 року 

Липень 

1940 року 

244 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

17 1П-

966 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження (поновлені) по 

Петрівській сільській раді, 

том 6 

25 липня 

1940 року 

28 грудня 

1940 року 

240 Є 

внутріш-

ній опис 

18 2-954 Книга записів актів грома-

дянського стану про смерть 

по місту Балаклія, місту 

Савинськ, І Андріївській 

сільській раді, Асіївській 

сільській раді, Івагуківській 

сільській раді, Ново-

Миколаївській сільській раді, 

Червоно-Дінецькій сільській 

раді, том 1 

 

01 січня 

1940 року 

27 грудня 

1941 року 

159 Є 

внутріш-

ній опис 

19 2-955 Книга записів актів грома-

дянського стану про смерть 

по Вербівській сільській раді, 

Волобуївській сільській раді, 

Глазунівській сільській раді, 

Гусарівській сільській раді, 

Завгороднівській сільській 

раді, Залиманській сільській 

раді, Копанській сільській 

раді, Лагерській сільській 

раді, Маловській сільській 

раді, Норцівській сільській 

раді, Первомайській 

сільській раді, Петрівській 

сільській раді, Пришибській 

сільській раді, Чепільській 

сільській раді, 

Червоногусарівській 

сільській раді, Щурівській 

сільській раді, том 2 

 

01 січня 

1940 року 

30 грудня 

1940 року 

251 Є 

внутріш-

ній опис 

20 3-956 Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по місту Балаклія, 

Андріївській І сільській раді, 

Андріївській ІІ сільській раді, 

том 1 

 

02 січня 

1940 року 

26 грудня 

1940 року 

166 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

21 3-957 Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по місту Савинськ, 

Бабариківській сільській 

раді, Вербівській сільській 

раді, Глазунівській сільській 

раді, Гусарівській сільській 

раді, Довгалівській сільській 

раді, Копанській сільській 

раді, Лагерській сільській 

раді, Первомайській 

сільській раді, Петрівській 

сільській раді, Петрівській 

(Явірській) сільській раді, 

Пришибській сільській раді, 

Чепільській сільській раді, 

Червоно-Гусарівській 

сільській раді, Щурівській 

сільській раді, том 2 

01 січня 

1940 року 

26 грудня 

1940 року 

103 Є 

внутріш-

ній опис 

22 4-958 Книга записів актів 

громадянського стану про 

розірвання шлюбу по місту 

Балаклавія, Савинській 

сільській раді, Пришибиській 

сільській раді 

07 січня 

1940 року 

23 грудня 

1940 року 

16 Є 

внутріш-

ній опис 

23  Алфавітний журнал до книги 

державної реєстрації актів 

цивільного стану про 

народження 

02 січня 

1940 року 

31 грудня 

1940 року 

107  

24  Алфавітний журнал до книги 

державної реєстрації актів 

цивільного стану про 

народження (поновлені) 

02 січня 

1940 року 

30 грудня 

1940 року 

97  

25  Алфавітний журнал до книги 

державної реєстрації актів 

цивільного стану про смерть 

01 січня 

1940 року 

30 грудня 

1940 року 

97  

26  Алфавітний журнал до книги 

державної реєстрації актів 

цивільного стану про шлюб 

01 січня 

1940 року 

26 грудня 

1940 року 

98  

27  Алфавітний журнал до книги 

державної реєстрації актів 

цивільного стану про 

розірвання шлюбу 

07 січня 

1940 року 

23 грудня 

1940 року 

31  



1 2 3 4 5 6 7 

 1941 рік 

28 1-967 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по  місту 

Балаклія, ІІ Андріївській 

сільській раді, том 1 

02 січня 

1941 року 

06 червня 

1941 року 

249 Є 

внутріш-

ній опис 

29 1-968 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по Савинській 

сільській раді, Борщівській 

сільській раді, 

Бригадирівській сільській 

раді, Волобуївській сільській 

раді, Глазунівській сільській 

раді, Копанській сільській 

раді, Лагерській сільській 

раді, Маловській сільській 

раді, Первомайській 

сільській раді, Петрівській 

сільській раді, 

Червоногусарівській 

сільській раді, Чепільській 

сільській раді, Шебелинській 

сільській раді, том 2 

01 січня 

1941 року 

06 

листопада 

1941 року 

274 Є 

внутріш-

ній опис 

30 1-

968а 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по  Крутоярській 

сільській раді, Лозовенській 

сільській раді, Морозівській 

сільській раді, Ново-

Іванівській сільській раді, 

Ново-Миколаївській 

сільській раді, Ново-

Серпухівській сільській раді, 

Норцівській сільській раді, 

Нурівській сільській раді, 

Павлівській сільській раді, 

Павлівській І сільській раді, 

Петрівській сільській раді, 

Привільській сільській раді, 

Пришибській сільській раді, 

Протопоповській сільській 

раді, Семенівській сільській 

раді, Александрівській  

02 січня 

1941 року 

30 травня 

1941 року 

222 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

  сільській раді, Червоно-

Дінецькій сільській раді, 

Червоно-Каліянській 

сільській раді, 

Чистоводівській сільській 

раді, Шевелівській сільській 

раді, Щурівській сільській 

раді, том 3 

    

31 1-

968б 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по Асіївській 

сільській раді, 

Бабариківській сільській 

раді, Бугаївській сільській 

раді, Вишнівській сільській 

раді, Бунаківській сільській 

раді, Вербівській сільській 

раді, Велико-Комишевахській 

сільській раді, 

Волвинковській сільській 

раді, Гусарівській сільській 

раді, Дмитрівській сільській 

раді, Довгалівській  сільській 

раді, Жовтневській сільській 

раді, Завгородській с 

сільській раді, Залиманській 

сільській раді, Івангуківській 

сільській раді, 

Мечебилівській сільській 

раді, Крючківській сільській 

раді, Кукнівській сільській 

раді, Червонобалківській 

сільській раді, том 4 

02 січня 

1941 року 

20 червня 

1941 року 

207 Є 

внутріш-

ній опис 

32 1П-

972 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження (поновлені) по 

місту Балаклія, том 1 

10 січня 

1941 року 

16 червня 

1941 року 

120 Є 

внутріш-

ній опис 

33 1П-

973 

Книга записів актів грома-

дянського стану про народ-

ження (поновлені) по Савин-

ській сільській раді, том 2 

30 січня 

1941 року 

20 грудня 

1941 року 

224 Є 

внутріш-

ній опис 

34 1П-

974 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження (поновлені) по  

02 січня 

1941 року 

13 лютого 

1941 року 

59 Є 

внутріш-

ній опис 
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  Петрівській сільській раді, 

том 3 

    

35 2-969 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Савинській 

сільській раді, Волобуївській 

сільській раді, Глазунівській 

сільській раді, Копанській 

сільській раді, Лагерській 

сільській раді, Чепільській 

сільській раді, 

Червоногусарівській 

сільській раді, Петрівській 

(Яворській) сільській раді, 

том 1 

02 січня 

1941 року 

22 серпня 

1941 року 

88 Є 

внутріш-

ній опис 

36 2-

969а 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по ІІ Андріївській 

сільській раді, 

Александріївській сільській 

раді, Асіївській сільській 

раді, Бабариківській 

сільській раді, Борщівська 

сільській раді, Бугаївській 

сільській раді, 

Волвинковській сільській 

раді, Велико-Комишевахській 

сільській раді, Вербівській 

сільській раді, Вишнівській 

сільській раді, Гусарівській 

сільській раді, Дмитрівській 

сільській раді, Довгалівській 

сільській раді, Жовтневській 

с сільській раді, 

Завгородській сільській раді, 

Залиманській сільській раді, 

Івангуківській сільській раді, 

Крутовській сільській раді, 

Крючківській сільській раді, 

Куньївській сільській раді, 

Меловській сільській раді,  

Мечебилівській сільській 

раді, Морозівській сільській 

раді, Нурівській сільській 

раді, Ново-Іванівській  

02 січня 

1941 року 

28 липня 

1941 року 

150 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

  сільській раді, Ново-

Миколаївській сільській раді, 

Ново-Сертуковській 

сільській раді, Павлівській 

сільській раді, 

Первомайській сільській 

раді, Петрівській сільській 

раді,  Привольській сільській 

раді, Пришибській сільській 

раді, Протоподовській 

сільській раді, Семанівській 

сільській раді, Карповській 

сільській раді, 

Червонобалківській сільській 

раді, Червоно-Кам’янській 

сільській раді, 

Чистоводівській сільській 

раді сільській раді, 

Шебелинській сільській раді, 

Щевелівській сільській раді, 

Щурівській сільській раді, 

Яковенківській сільській 

раді, том 2 

    

37 3-970 Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по місту Балаклія, 

місту Савинськ, І 

Андріївській сільській раді, ІІ 

Андріївській сільській раді, 

Асіївській сільській раді, 

Бунаківській сільській раді, 

Волобуївській сільській раді, 

Волвинковській сільській 

раді, Вербівській сільській 

раді, Велико-Комишевахській 

сільській раді, Вишнівській 

сільській раді, Глазунівській 

сільській раді, Грушевахській 

сільській раді, Гусарівській 

сільській раді, Довголевській 

сільській раді, Жовтневській 

сільській раді, Завгородській 

сільській раді, Івангуківській 

сільській раді, Нурівській 

сільській раді, Копанській  

02 січня 

1941 року 

08 серпня 

1941 року 

147 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

  сільській раді, Крутовській 

сільській раді, Куньївській 

сільській раді, Лагерській 

сільській раді, 

Лозовеньківській сільській 

раді, Мечебилівській 

сільській раді, Ново-

Іванівській сільській раді, 

Александріївській сільській 

раді, Первомайській 

сільській раді, Петрівській 

сільській раді, Протоповській 

сільській раді, Шебелинській 

сільській раді, Шевелівській 

сільській раді р, Щурівській 

сільській раді, 

ервонобалківській сільській 

раді, Червоногусарівській 

сільській раді, Чепільській 

сільській раді 

    

38 4-971 Книга записів актів 

громадянського стану про 

розірвання шлюбу по місту 

Балаклія, Савинській 

сільській раді, Асіївській  

сільській раді,  Гусарівській 

сільській раді, Довгалівській 

сільській раді, Завгородській 

сільській раді, 

Мечебилівській сільській 

раді, Первомайській 

сільській раді 

21 січня 

1941 року 

02 серпня 

1941 року 

12 Є 

внутріш-

ній опис 

39  Алфавітний журнал до книги 

державної реєстрації актів 

цивільного стану про 

народження 

 

01 січня 

1941 року 

06 

листопада 

1941 року 

99 Є 

внутріш-

ній опис 

40  Алфавітний журнал до книги 

державної реєстрації актів 

цивільного стану про смерть 

 

02 січня 

1941 року 

22 серпня 

1941 року 

27 Є 

внутріш-

ній опис 

41  Алфавітний журнал до книги 

державної реєстрації актів 

цивільного стану про шлюб 

02 січня 

1941 року 

08 серпня 

1941 року 

31 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

42  Алфавітний журнал до книги 

державної реєстрації актів 

цивільного стану про 

розірвання шлюбу 

21 січня 

1941 року 

02 серпня 

1941 року 

26 Є 

внутріш-

ній опис 

 

До опису  внесено 42 (сорок дві) справи  з № 1 по № 42, 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 Балаклійського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління 

юстиції у Харківської області                                      ____________Н.С. Бовдуй 

 

“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 


