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Передмова 

 до опису № 202 справ постійного зберігання Відділу записів актів громадянського 

стану Близнюківського районного відділення   Управління НКВС у Харківській 

області 

 

 

        У зв’язку із закінченням строків зберігання книг реєстрації актів 

громадянського стану  за 1940-1941  роки Близнюківського 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 склала начальник  

Близнюківського районного 

відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Головного територіального 

управління юстиції  

у Харківській області                                                                           Я.В.Закорко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Відділ записів актів громадянського              ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                           

стану Близнюківського районного                 Начальник відділу державної                                                                            

відділення Управління НКВС                         реєстрації актів цивільного стану 

у Харківській області                                       Управління державної реєстрації 

                                                                            Головного територіального управління  

                                                                            юстиції у Харківській області                                                 

                                                                             __________________ О.В. Тимощук 

                                                                            “___”  _____________ 2017 року 

 

Фонд № Р-6531 «о.а.ф.» 

опис №  202  

справ постійного зберігання 

за 1940 — 1941 роки 

№ 

з/п 

Інде

кс 

спра

ви 

та 

умов

ний 

знак  

Заголовок справи (тому, 

частини) 

Крайні дати 

документів справи 

(тому, частини) 

Кіль-

кість 

аркуші

в у 

справі 

(томі, 

час-

тині) 

При-

мітка 

початкова кінцева 

1 2 3 4 5 6 7 

                                  1940 рік 

1 1/ 

211 

Книга записів актів громадян-

ського стану про народження по 

Близнюківській селищній раді, 

Валер’янівській сільській раді, 

том 1 

01 січня  

1940  року 

27 грудня 

1940 року 

176 є 

внутріш

ній опис 

2 1/ 

212 

Книга записів актів громадян-

ського стану про народження по 

Добровільській сільській раді,  

Дягівській сільській раді, том 2 

04 січня  

1940 року 

25 грудня 

1940 року 

151 є 

внутріш

ній опис 

3 1/ 

213 

Книга записів актів громадян-

ського стану про народження по 

Новоолександрівській сільській 

раді, Олександрівській 

сільській раді, Олексіївській 

сільській раді, Рудаївській 

сільській раді,  Самойлівській 

сільській раді, Семенівській 

сільській раді, Софіївській 

сільській раді, том 3 

01 січня  

1940 року 

23 грудня 

1940 року 

177 є 

внутріш

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

4 1П/2

14 

Книга записів актів 

громадянського стану про  

поновлені  актові записи про 

народження по 

Близнюківському районному 

Бюро ЗАГС, том І 

03 січня  

1940 року 

29 червня 

1940 року 

159 є 

внутріш

ній опис 

5 1П/2

15 

Книга записів актів 

громадянського стану про 

поновлені актові записи про 

народження по  

Близнюківському районному 

Бюро ЗАГС, том 2 

29 червня 

1940 року 

25 грудня 

1940 року 

156 є 

внутріш

ній опис 

6 2/21

8 

Книга записів актів громадян-

ського стану про смерть по  

Добровільській сільській раді, 

Надеждинській сільській раді, 

Олександрівській сільській 

раді, Софіївській Другій 

сільській раді, Якимівській 

сільській раді, Близнюківській 

сільській раді, Валер’янівській 

сільській раді, Верхньосамар-

ській сільській раді, Водянській 

сільській раді, Добровільській 

сільській раді, Дягівській 

сільській раді, Кіровській 

сільській раді, Миколаївській 

Першій сільській раді, 

Миколаївській Другій сільській 

раді, Надеждинській сільській 

раді, Новоолександрівській 

сільській раді, 

Олександрівській сільській 

раді, Олексіївській сільській 

раді, Рудаївській сільській раді, 

Самійлівській сільській раді, 

Софіївській Першій сільській 

раді, Софіївській Другій 

сільській раді, Тимофіївській 

сільській раді, Уплатнівській 

сільській раді, Якимівській 

сільській раді 

02 січня  

1940 року 

26 червня 

1941 року 

136 є 

внутріш

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

7 3/21

9 

Книга записів актів громадян-

ського стану про шлюб по 

Близнюківській сільській раді, 

Добровільській сільській раді, 

Дунінській сільській раді, 

Дягівській сільській раді, 

Новоолександрівській сільській 

раді, Софіївській сільській раді, 

Уплатнівській сільській раді, 

Якимівській сільській раді, 

Близнюківській сільській раді, 

Валер’янівській сільській раді, 

Верхньосамарській сільській 

раді, Водянській сільській раді, 

Добровільській сільській раді, 

Дунінській сільській раді, 

Дягівській сільській раді, 

Миколаївській Першій сільсь-

кій раді, Новоолександрівській 

сільській раді, Олександрів-

ській, Рудаївській, Самійлів-

ській, Софіївській, Тимофіївсь-

кій, Уплатнівській сільській 

радах 

03 січня  

1940 року 

25 червня 

1941 року 

118 є 

внутріш

ній опис 

8 4/34

2 

Книга записів актів громадян-

ського стану  про розірвання   

 шлюбу по Добровільській 

сільській раді 

06 вересня 

1940 року 

14 вересня 

1940 року 

3 є 

внутріш

ній опис 

                                 1941  рік 

9 1/21

6 

Книга записів актів громадян-

ського стану про народження по 

Близнюківській сільській раді, 

Валер’янівській сільській раді, 

Верхньосамарській сільській 

раді, Водянській сільській раді, 

Добровільській сільській раді, 

Дунінській сільській раді, Дя-

гівській сільській раді, Кіров-

ській сільській раді, Миколаї-

вській Першій сільській раді, 

Миколаївській Другій сільській 

раді, том 1  

06 січня 

1941 року 

24 червня 

1941 року 

165 є 

внутріш

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

10 1/21

7 

Книга записів актів громадян-

ського стану про народження по 

Новоолександрівській, Надеж-

динській, Олександрівській, 

Олексіївській, Рудаївській, Са-

мійлівській, Софіївській Пер-

шій, Софіївській Другій, Тимо-

фіївській, Уплатнівській, Яки-

мівській сільських радах, том2  

04 січня 

1941 року 

21 червня 

1941 року 

180 є 

внутріш

ній опис 

11 4/34

2 

Книга записів актів громадян-

ського стану про розірвання 

шлюбу по Близнюківській, 

Добровільській, Рудаївській, 

Тимофіївській сільських радах 

26 лютого 

1941 року 

17 червня 

1941 року 

5 є 

внутріш

ній опис 

  Документи за даний рік дивись 

у річному розділі опису за 1940 

рік справи № 6, 7 

    

  
До опису внесено 11 ( одинадцять ) справ  з № 1  по  № 11, 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      

 

“ 22 ”  серпня  2017 р. 

 

Начальник  Близнюківського 

районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального  

управління юстиції у Харківській області        ___________    Я.В.Закорко                

 

“ 22 ”  серпня  2017 р.                                          

 

 

 

 



СХВАЛЕНО             СХВАЛЕНО 

Протокол засідання ЕК                              Протокол засідання ЕПК  

Головного територіального                       Державного       архіву 

управління юстиції                                    Харківської області  

у Харківській області                                 від 25.10.2017  № 10 

від 18.10.2017  № 16                                   секретар ЕПК  ________Т.О.Рідна 

Голова ЕК   ________________                 


