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Передмова  

до опису № 203 справ постійного зберігання Відділу записів актів громадянського 

стану Богодухівського районного відділення   Управління НКВС у Харківській 

області 

 

 

        У зв’язку із закінченням строків зберігання книг реєстрації актів 

громадянського стану  за 1940-1941  роки Богодухівський 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 

Богодухівського районного відділу  

державної реєстрації актів  

цивільного стану Головного 

територіального управління 

юстиції у Харківській області                                                     К.В.Рудичева 
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стану Богодухівського 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 №  203   

справ постійного зберігання  

за  1940-1941 роки    

 

№ 

з/п 

Індекс 

спра-

ви та 

умов-

ний 

знак 

Заголовок справи 

( тому, частини ) 

Крайні  дати документів 

справи (тому, частини) 

Кіль-

кість 

арку

шів у 

спра-

ві 

(томі, 

части

ні) 

При

міт

ка початкова кінцева 

 

1 2 3 4 5 6 8 

                                          1940 рік 

    1 1/315 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по  

Богодухівській міській раді , 

том 1 

04 січня 

1940 року 

09 червня 

1940 року 

194  

 

 

 

 

2    1/316 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по  

Богодухівській міській раді, 

том 2 

13 червня 

1940 року 

25 грудня 

1940 року 

211  

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 8 

    3 1/317 Книга записів актів 

громадського стану про 

народження по Шарівській  

селищній раді, Братеницькій 

сілсьькій раді, Губарівській 

сільській раді, 

Воскресенівській сільській 

раді, том 3 

04 січня 

1940 року 

24  грудня 

1940 року 

185  

 

 

 

 

   4 1/318 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по Дмитрівській 

сільській раді,Зарябинській 

сільській раді, 

Івано-Шийчинській сільській 

раді, том 4 

04 січня 

1940 року 

25 грудня 

1940 року 

201  

5 1/319 Книга записів актів 

громадського стану про 

народження по Кленівській 

сільській раді,  

Куп єваській сільській раді,  

Киянівській сільській раді,   

Корбино-Іванівській  

сільській раді, том 5 

02 січня 

1940 року 

30 грудня  

1940 року 

214  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 1/320 Книга записів актів 

громадського стану про 

народження по Матвіївській 

сільській раді,  

Миролюбівській сільській 

раді,Павлівській сільській 

раді, Полково-Микитівській 

сільській раді, Семено-

Ярській сільській раді, том 6 

02 січня 

1940 року 

26 грудня 

1940 року 

230  

7 1/321 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по Сіннянській 

сільській раді, Сухининській 

сільській раді, 

 Хрушово-Микитівській 

сільській раді,  

Шубинській сільській раді, 

том 7 

03 січня 

1940 року 

31 грудня 

1940 року 

209  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 8 

8 1п 

321А 

 

 

Книга записів актів 

громадського стану про 

народження (поновлені), по  

Богодухівській міській раді 

03 січня 

1940 року 

26 грудня 

1940 року 

288  

 

 

 

9 2\322 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Богодухівській 

міській раді, том 1 

02 січня 

1940 року 

30 грудня 

1940 року 

185  

10 2/323 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Шарівській 

селищній раді, Братеницькій 

сільській раді, Вертіївській 

сільській раді, 

Воскресенівській сільській 

раді, Зарябинській сільській 

раді, Губарівській сільській 

раді, 

Івано-Шийчинській сільській 

раді, Кленівській сільській 

раді, Куп’єваській сільській 

раді, том 2 

01 січня 

1940 року 

30 грудня 

1940 року 

205  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 2/324 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Киянівській 

сільській раді, Корбино-

Іванівській сільській раді, 

Леськівській сільській раді,  

Лозівській сільській раді,  

Матвіївській сільській раді, 

Олександрівській сільській 

раді, Павлівській сільській 

раді, Полково-Микитівській 

сільській раді, Семено-

Ярській сільській раді , 

Сухининській сільській раді, 

Хрущово-Микитівській 

сільській раді, Шубинській 

сільській раді, том 3 

 

03 січня 

1940 року 

31 грудня 

1940 року 

203  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 3/325 Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по Богодухівській 

міській раді, Шарівській 

04 січня 

1940 року 

16 червня 

1941 року 

254  



1 2 3 4 5 6 8 

селищній раді, Івано–

Шийчинській сільській раді, 

Кленівській сільській раді, 

Кадничанській сілсьькій раді, 

Матвіївській сільській раді, 

Полково-Микитівській 

сільській раді,  Сухининській 

сільській раді, Хрущово-

Микитівській сільській раді, 

Баланівській сільській раді, 

Киянівській сільській раді, 

Кручанській сільській раді, 

Вертіївській сільській раді, 

Петропавлівській сільській 

раді  

                                                   1941 рік 

13 1/326 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Богодухівській міській раді, 

Івано-Шийчинській сільській 

раді,Кленівській сілській 

раді,Куп`єваській сільській 

раді, том 1 

02 січня 

1941 року 

30 липня 

1941 року 

271  

 

 

 

 

 

14 1/326А Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по Лозівській 

сільській раді,Марьїнській 

сільській раді,Матвіївській 

сільській раді, 

Миролюбівській сільській 

раді,Павлівській сільській 

раді,Петропавлівській 

сільській раді, 

Полково-Микитівській 

сільській раді, 

Ріпській сільській раді, 

Сазоно–Баланівській 

сільській раді, 

Семено-Ярській сільській 

раді,Сіннянській сільській 

раді,Старо-Мерчинській 

сільській раді, 

Сухинянській сільській раді, 

05 січня 

1941 року 

24 червня 

1941 року 

226  



1 2 3 4 5 6 8 

Ульянівській , 

Хрущово-Микитівській 

сільській раді, 

Шарівській сільській раді, 

Шубівській.сільській раді 

сільській раді, том 2 

15 1/326Б Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Байрачанській сільській раді. 

Братанецькій сільській раді, 

Вертіївській сільській раді, 

Винницько-Іванівській 

сільській раді, 

Воскресенівській сільській 

раді, Губарівській сільській 

раді, Гутянській сільській 

раді, Дмитрівській сільській 

раді, Заброднянській 

сільській раді, Зарябинській 

сільській раді, Кадничанській 

сільській раді, Киянівській 

сільській раді, Корбино-

Іванівській сільській раді, 

Крисянській сільській раді, 

Кручанській сільській раді, 

Лесківській сільській раді, 

том 3    

02 січня 

1941 року 

28 червня 

1941 року 

222  

  16    2\327 Книга записів актів грома-

дського стану про смерть по 

Богодухівській міській раді,  

Івано-Шийчинській сільській 

раді, Гутянській селищній 

раді, Ріпчанській Ріпчанській 

сільській раді,  

Хрущово-Микитівській 

сільській раді, том 1 

09 січня  

1941 року 

02 грудня 

1941 року 

127  

 

 

 

 

 

   17  2/327А Книга записів актів 

громадського стану про 

смерть по Заброднянській 

сільській раді, Дмитрівській 

сільській раді, Байрочанській 

сільській раді, Вертіївській 

сільській раді, Зарябинській 

03 січня 

1941 року 

31 липня 

1941 року 

171  



1 2 3 4 5 6 8 

сільській раді, Киянівській 

сільській раді, Кленівській 

сільській раді, Крисянській 

сільській раді, Кручанській 

сільській раді, Куп`єваській 

сільській раді, Лесківській 

сільській раді, Лозівській 

сільській раді, Матвіївській 

сільській раді, 

Миролюбівській сільській 

раді, Олександрівській 

сільській раді, Павлівській 

сільскій раді, 

Петропавлівській сілській 

раді, Полково-Микитівській 

сільській раді, Сазоно-

Баланівській сільській раді, 

Семено-Ярській сільській 

раді, Сіннянській сільській 

раді, Старо-Мерчинській 

сільскій раді, Сухинянській 

сільській раді, Шарівській 

сільській раді, том 2 

   18 3/328 Книга записів актів 

громадського стану про 

шлюб по місту Богодухів, 

Гутнянській сільській раді, 

Дмитрівській сільській раді, 

Заброднянській сільській 

раді, Крисинській сілській 

раді, Куп`єваській сільській 

раді, Мар`їнській сільській 

раді, Миролюбівській 

сілській раді, Полково-

Микитівській сільській раді, 

Синнянській сільській раді, 

Шарівській сільській раді, 

Шубинській сільській раді 

02 січня 

1941 року 

30 червня 

1941 року 

132  

   19 4/329 Книга записів актів грома-

дського стану про розірвання 

шлюбу по місту Богодухів, 

Вертіївській сільраді, Гутня-

нській сільраді, Киянівській 

сільраді, Крисянській сіль- 

13 січня 

1941 року 

23 червня 

1941 року 

30  



1 2 3 4 5 6 8 

раді, Кручанській сільраді, 

Олександрівській сільраді, 

Петропавлівській сільській 

раді, Сазоно-Баланівській 

сільській раді, Сіннянській 

сільській раді, Сухинянській 

сільській раді, Старо-

Мерчинській сільській раді, 

Хрущово-Микитівській 

сільській раді, Шарівській 

сільській раді  

   Документи за даний рік 

дивись у річному розділі 

опису за 1940 рік,  

справа № 12 

    

 

До опису внесено 19 (дев`ятнадцять) справ з  № 01 по  № 19,  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 Богодухівського районного 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального Управління юстиції    ___________ К. В. Рудичева 

у Харківській області                                              

 

“ 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_____ 


