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Фонд № Р-6531 «о.а.ф.» 

опис №  219    

 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 1-100 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Куп’янськ-Вузловій 

сільській раді, том 1 

 

08 січня 

1940 року 

24 грудня 

1940 року 

189 Є 

внутрішн

ій опис 

2 1-289 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Голубівській сільській 

раді, Петрівській 

сільській раді, том 2 

 

02 січня 

1940 року 

28 грудня 

1940 року 

104 Є 

внутріш-

ній опис 

3 1-289а  Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Піщанській сільській 

раді, Сеньківській 

сільській раді,  

03 січня 

1940 року 

28 грудня 

1941 року 

279 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

  Курилівській сільській 

раді, Моначинівській 

сільській раді, Ново-

Осинівській сільській 

раді, Петрівській 

сільській раді, 

Петропавлівській 

сільській раді, 

Притулівській сільській 

раді, том 3 

    

4 2-101а Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Куп’янсько-

Вузловій сільській раді, 

том 1 

09 січня 

1940 року 

 25 грудня 

1940 року 

58  

5 2-290 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Петрівській 

сільській раді, Піщан-

ській сільській раді, том 2 

13 січня 

1940 року 

31 грудня 

1940 року 

43 Є 

внутріш-

ній опис 

6 3-105а Книга записів актів гро-

мадянського стану про 

шлюб по Куп’янськ-Вуз-

ловій сільській раді, том1 

16 березня 

1940 року 

23 жовтня 

1941 року 

50 Є 

внутріш-

ній опис 

7 3-291а Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по Табаївській 

сільській раді, Білянській 

сільській раді, 

Гусинівській сільській 

раді, Кислівській 

сільській раді, 

Кругляківській сільській 

раді, Курилівській 

сільській раді, 

Моначинівській сільській 

раді, Московській 

сільській раді, 

Петропавлівській 

сільській раді, 

Пристінській сільській 

раді, Притулівській 

сільській раді, 

Смородьківській  

09 лютого 

1940 року 

29 травня 

1941 року 

23 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

  сільській раді, 

Тимківській сільській 

раді, том 2 

    

 1941 рік 

8 1-103 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Куп’янськ-Вузловій 

сільській раді, том 1 

 

05 січня 

1941 року 

24 грудня 

1941 року 

146 Є 

внутріш-

ній опис 

9 1-103а Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Колісниківській сільській 

раді, Кругляківській 

сільській раді, Лозівській 

сільській раді, 

Московській сільській 

раді, Нечволодівській 

сільській раді, 

Подільській сільській 

раді, Пристінській 

сільській раді, 

Просянській сільській 

раді, Ревучанській 

сільській раді, 

Синихській сільській 

раді, Смородьківській 

сільській раді, 

Табаївській сільській 

раді, Тимківській 

сільській раді, том 2 

 

04 січня 

1941 року 

10 червня 

1941 року 

146 Є 

внутріш-

ній опис 

10 1-103в Книга записів актів про 

народження по Біленській 

сільській раді, 

Глушківській сільській 

раді, Голубівській 

сільській раді, Гусинській 

сільській раді, 

Загризівській сільській 

раді, Кислівській 

сільській раді, том 3 

 

04 січня 

1941 року 

26 травня 

1941 року 

66 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

11 2-291 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Курилівській 

сільській раді, 

Моначинівській сільській 

раді, Притулівській 

сільській раді, 

Петропавлівській 

сільській раді, 

Петрівській сільській 

раді, Піщанській 

сільській раді, том 1 

03 січня 

1941 року 

06 грудня 

1941 року 

67 Є 

внутріш-

ній опис 

12 2-104 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть Куп’янськ-

Вузловій сільській раді, 

том 2 

02 січня 

1941 року 

25 грудня 

1941 року 

72 Є 

внутріш-

ній опис 

13 2-104в Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Білянській сіль- 

раді, Глушківській сіль- 

раді, Голубівській сільра-

ді, Гусинівській сільській 

раді, Загризівській сіль- 

раді, Кислівській 

сільській раді, 

Колісниківській сільській 

раді, Кругляківській 

сільській раді, 

Московська сільській 

раді, Нечволодівська 

сільській раді, 

Подолянська сільській 

раді, Пристінська 

сільській раді, 

Просянська сільській 

раді, Ревучанська 

сільській раді, Синихська 

сільській раді, 

Синьківська сільській 

раді, Смородьківська 

сільській раді, Табаївська 

сільській раді, Тимківська 

сільській раді, том 3 

 

07 січня 

1941 року 

27 вересня 

1941 року 

83 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

14 4-104г Книга записів актів 

громадянського стану про 

розірвання шлюбу по 

Куп’янськ-Вузловській 

сільській раді, Білянській 

сільській раді, 

Синьківській сільській 

раді 

 

21 лютого 

1941 року 

27 червня 

1941 року 

4 Є 

внутріш-

ній опис 

  Документи за даний рік 

дивись у річному розділі 

опису за 1940 рік, справи 

№ 3, №6, №7 

    

 

До опису  внесено 14 (чотирнадцять) справ з № 1 по № 14, 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 

 

В.о. начальника Куп’янського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління 

юстиції у Харківської області                                      ____________О.В. Григорова 

 

“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 


