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Фонд № Р-6531 «о.а.ф.» 

опис №  221    

 справ постійного зберігання                   

за  1940 -1941  роки          

                                          

 

№ 

з/п 

Індекс 

справи 

та 

умовн

ий 

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 1-196 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Домашанській сільській 

раді, Миколаївській 

сільській раді, 

Новоіванівській сільській 

раді, Ново-Роздорівській 

сільській раді, 

Полтавській сільській 

раді, Тихопільській 

сільській раді, 

Чорнокам’янській 

сільській раді, 

Царедарівській сільській 

раді, Шатівській сільській 

раді, том 1 

 

01 січня 

1940 року 

 18 грудня 

1940 року 

151 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

2 1-199 Книга записів актів гро-

мадянського стану про 

народження по Артіль-

нівській сільській раді, 

Бунаківській сільраді, 

Єлізаветській сільраді, 

Катеринівській сільраді, 

Князівській сільраді, 

Краснопавлівській сіль 

раді, Миколаївській сіль- 

раді, Новомечебилівській 

сільській раді, Орільській 

сільській раді , том 2 

02 січня 

1940 року 

20 серпня 

1941 року 

208 Є 

внутріш-

ній опис 

3 1-197 Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Артільній 

сільській раді, 

Бунаківській сільській 

раді, Домашанській 

сільській раді, 

Катерінівській сільській 

раді, Краснопавлівській 

сільській раді, 

Михайлівській сільській 

раді, Миколаївській 

сільській раді, 

Полтавській сільській 

раді, Різдв’янській 

сільській раді, Ново-

Роздорівській сільській 

раді, Федорівській 

сільській раді, Шатівській 

сільській раді 

02 січня 

1940 року 

17 грудня 

1940 року 

165 Є 

внутріш-

ній опис 

4 3-198 Книга записів актів гро-

мадянського стану про 

шлюб по Бунаківській 

сільраді, Миколаївській 

сільській раді, Орільській 

сільраді, Полтавській сіль 

раді, Петропільській сіль 

раді, Плисівській сільра- 

ді, Тихопільській сіль- 

раді, Царедарівській 

сільській раді 

 

09 січня 

1940 року 

23 грудня 

1940 року 

37 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

5 6-99д Книга записів актів гро-

мадянського стану про 

усиновлення по 

Артільській сільській 

раді, Краснопавлівській 

сільській раді 

22 березня 

1940 року 

22 

листопада 

1940 року 

3 Є 

внутріш-

ній опис 

 1941 рік 

6 1-97а Книга записів актів гро-

мадянського стану про 

народження по Артіль-

ській сільській раді, Бла-

говещенській сільській 

раді, Домашанській сіль- 

раді, Єлізаветівській сіль- 

раді, Катерінівській сіль- 

раді, Краснопавлівській 

сіль раді, Михайлівській 

сільраді, Новоіванівській 

сільській раді, Ново-

Миколаїівській сільській 

раді, Ново-Подинській 

сільській раді, Ново-

Роздорівській сільській 

раді, Орільській сільській 

раді, том 1 

04 січня 

1941  року 

18 червня 

1941 року 

157 Є 

внутріш-

ній опис 

7 1-97б Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Патюнівській сільській 

раді, Плисівській 

сільській раді, 

Полтавській сільській 

раді, Різдв’янській 

сільській раді, 

Смирнівській сільській 

раді, Сосіпетропільській 

сільській раді, 

Тихопільській сільській 

раді, Федорівській 

сільській раді, 

Харківській сільській 

раді, Церадарівській 

сільській раді, Шатівській 

сільській раді, том 2 

02 січня 

1941 року 

 30 червня 

1941 року 

143 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

8 2-102а Книга записів актів гро-

мадянського стану про 

смерть по Артільській, 

Благовещенській, Дома-

шанській, Єлізаветській, 

Краснопавлівській, Ми-

хайлівській, Ново-Іванів-

ській, Ново-Миколаївсь-

кій, Ново-Подянській, 

Орільській, Панютін-

ській, Плисівській, Пол-

тавській, Різдв’янській, 

Смирнівській, Сосіпетро-

пільській, Тихопільській, 

Федорівській, Царедарів-

ській, Шатівській 

сільських радах 

03 січня 

1941 року 

30 червня 

1941 року 

119 Є 

внутріш-

ній опис 

9 3-99а Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по Артільській 

сільській раді, 

Домашанській сільській 

раді, Єлізаветівській 

сільській раді, 

Катерінівській сільській 

раді, Краснопавлівській 

сільській раді, 

Михайлівській сільській 

раді, Новоіванівській 

сільській раді, Ново-

Миколаївській сільській 

раді, Ново-Подянській 

сільській раді, Ново-

Роздорівській сільській 

раді, Орільській сільській 

раді, Панютінській 

сільській раді, 

Полтавській сільській 

раді, Різдв’янській 

сільській раді, 

Смужівській сільській 

раді, Федорівській 

сільській раді 

 

 

05 січня 

1941 року 

23 червня 

1941 року 

46 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

10 4-99в Книга записів актів 

громадянського стану про 

розірвання шлюбу по 

Краснопавлівській 

сільській раді, 

Панютинській сільській 

раді, Полтавській 

сільській раді, 

Царедарівській сільській 

раді 

22 січня 

1941 року 

14 червня 

1941 року 

5 Є 

внутріш-

ній опис 

  Документи за даний рік 

дивись у річному розділі 

опису за 1940 рік, справа 

№ 2 

    

 

До опису  внесено 10 (десять) справ з № 1 по № 10, 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 Лозівського міськрайонного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління 

юстиції у Харківської області                                      ____________С.А. Заварза 

 

“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 


