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Передмова  

до опису № 215 справ постійного зберігання Відділу записів актів громадянського 

стану Кегичівського районного відділення   Управління НКВС у Харківській 

області 

 

          У зв’язку із закінченням строків зберігання книг реєстрації актів 

громадянського стану  за 1940 - 1941 роки Кегичівський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану  Головного територіального 

управління юстиції у Харківській області впродовж 2017 року проводив 

експертну цінність документів, у результаті чого склав  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 грудня 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 МЮУ  

18.06.2015 № 1000/5 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України   

22.06.2015 р. № 736/27181 

          Фізичний стан документів задовільний.  

 Справи можуть використовуватися в історичних та соціально-правових 

цілях. 

 

Передмову до опису справ постійного 

зберігання склала начальник Кегичівського 

районного відділу державної реєстрації  

актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у харківській області                                     І.В.Прищепа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відділ записів актів громадянського           ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                           

стану Кегичівського 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 №  215    

 справ постійного зберігання 

за 1940 — 1941 роки      

 

                                                                                                                                                                          

№ 

з\п 

Ін-

декс 

справ

и та 

умов

-ний 

знак 

Заголовок справи 

( тому, частини) 

Крайні  дати 

документів справи 

(тому, частини) 

Кіль-

кість 

арку-

шів 

у 

спра

ві 

(томі

час-

тині) 

Приміт

ка 

початкова  кінцева 

 

1 

2 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

                                    1940 рік  

1 1-192 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по Кегичівсь-

кій селищній, Антонівській 

сільській  радах,том 1  

01 січня 

1940 року 

 

 

30 грудня  

1940 року 

 

 

138 

 

 

 

 

Є 

внутрі

шній 

опис 

  

2 1-193 Книга  записів  актів гро-

мадянського стану  про 

народження по   Власів-

ській, Красненській сільсь-

ких радах,том 2 

 

 

 

02 січня 

1940 року 

31 грудня 

1940 року 

146 Є 

внутрі

шній 

опис 



1 2 3 4 5 6 7 

3 1-194 Книга  записів   актів гро-

мадянського стану про на-

родження по Калюжансь-

кій, Комунарській, 

Крутоярівській, Лозівській 

сільських радах, том 3 

01 січня 

1940 року 

31 грудня  

1940 року 

160 Є 

внутрі

шній 

опис 

4 1-195 Книга  записів   актів гро-

мадянського стану про 

народження по Мажарсь-

кій, Медведівській, 

Павлівській, Шляхівській 

сільських радах, том 4 

02 січня 

1940 року 

29 грудня 

1940 року 

148 Є 

внутрі

шній 

опис 

5 1-196 Книга  записів  актів гро-

мадянського стану про на-

родження по   Чапаєвській 

селищній раді,  том 5 

03 січня 

1940 року 

26 грудня 

1940 року 

143 Є 

внутрі

шній 

опис 

6  Алфавітний журнал записів 

актів громадянського стану 

про народження по 

Кегичівському району 

Харківської області 

01 січня 

1940 року 

31 грудня 

1940 року 

48  

7 2-197 Книга  записів   актів гро-

мадянського стану  про 

смерть по Кегичівській, 

Чапаєвській селищних, 

Андріївській,Антонівській,  

Власівській сільських 

радах, том1 

02 січня 

1940 року 

28 грудня 

1940 року 

158 Є 

внутрі

шній 

опис 

8 2-198 Книга  записів   актів гро-

мадянського стану  про 

смерть по Красненській, 

Крутоярівській, Лозівській, 

Мажарській, Медведівсь-

кій, Шляхівській сільських  

радах, том 2 

03 січня 

1940 року 

26 грудня 

1940 року 

143 Є 

внутрі

шній 

опис 

9  Алфавітний журнал записів 

актів громадянського стану 

про смерть по 

Кегичівському району 

Харківської області 

 

 

02 січня 

1940 року 

28 грудня 

1940 року 

43  



1 2 3 4 5 6 7 

10 3-199 Книга  записів   актів гро-

мадянського стану  про 

шлюб  по Кегичівській 

селищній раді, Андріїв-

ській, Лозівській, Мажар- 

ській, Медведівській, 

Шляхівській, Антонівській, 

Коханівській , Власівській, 

Чапаївській сільських 

радах 

02 січня 

1940 року 

29 травня 

1941 року 

86 Є 

внутрі

шній 

опис 

11  Алфавітний журнал записів 

актів громадянського стану  

про шлюб  по Кегичівсь-

кому району Харківської 

області 

02 січня 

1940 року 

31 грудня 

1941 року 

46   

12 1п-

203 

Книга  записів   актів гро-

мадянського стану    про  

народження (поновлені) по 

Кегичівській селищній 

раді, Лозівській сільській 

раді 

17 січня 

1940 року 

19 травня 

1941 року 

164 Є 

внутрі

шній 

опис 

                                  1941 рік 

13 1-200 Книга записів актів гро-

мадянського стану про на-

родження по Кегичівській 

селищній раді, Антонівсь-

кій, Андріївській, Крас-

ненській, Лозівській, 

 Шляхівській сільській 

раді,том 1  

02 січня 

1941 року 

 

 

 

 

 

10 серпня  

1941 року 

 

 

 

 

 

189 

 

 

 

 

 

 

 

Є 

внутрі

шній 

опис 

  

 

 

14 1-201 Книга записів актів гро-

мадянського стану про на-

родження по Власівській, 

Комунарській,Коханівській

Крутоярівській,  Мажарсь- 

кій, Медведівській, Ново-

Парафіївській , Павлів-

ській, Парасковія-Шляхів-

ській сільській раді, том 2 

03 січня 

1941 року 

07 липня 

1941 року 

191 Є 

внутрі

шній 

опис 

15 2-202 Книга записів актів гро-

мадянського стану про 

смерть  по Кегичівській 

селищній раді, Кегичів-  

02 січня 

1941 року 

23 червня 

1941 року 

105 Є 

внутрі

шній 

опис 



1 2 3 4 5 6 7 

  ський , Андріївській 

Власівській, Калюжан-

ській, Комунарській, Коха-

нівській, Крутоярівській, 

Лозівській, Мажарівській, 

Новопарафіївській, 

Павлівській, Чапаївській, 

Шляхівській сільських 

радах 

    

16 4-203  Книга записів актів гро-

мадянського стану про ро-

зірвання шлюбу по Кеги-

чівській селищній раді, 

Крутоярівській,Павлівській

Старовірівській  сільських 

радах 

12 січня 

1941 року 

20 червня 

1941 року 

5 Є 

внутрі

шній 

опис 

  Документи за даний рік 

дививсь у річному розділі 

опису за 1940 рік, справи 

№ 10, 11, 12 

    

До опису внесено 16 ( шістнадцять ) справ  з № 1  по  № 16, 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 Кегичівського 

районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального 

управління юстиції  

у Харківській області                                             ___________      І.В. Прищепа 

 

“ 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   ________________                   


