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Передмова  

до опису № 222 справ постійного зберігання Відділу записів актів громадянського 

стану Нововодолазького районного відділення   Управління НКВС у Харківській 

області 

 

          У зв’язку із закінченням строків зберігання книг реєстрації актів 

громадянського стану  за 1940 - 1941 роки Нововодолазький районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану  Головного територіального управління 

юстиції у Харківській області у 2017 році 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 Нововодолазького 

районного відділу державної реєстрації  

актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Харківській області                                     І.М.Бондар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               



Відділ записів актів громадянського             ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                           

стану Нововодолазького 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 №  222    

 справ постійного зберігання 

за 1940 — 1941 роки 

№ 

з/п 

Індекс 

справи 

та 

умовний 

знак 

Заголовок справи (тому, 

частини)  

Крайні дати 

документів справи 

(тому, частини) 

Кіль-

кість 

арку-

шів у 

справі 

(томі, 

час-

тині) 

Примі

тка 

почат-

коваа 

кінцева 

1 2 3 4 5 6 7 

                                         1940 рік 

1.  1.656 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по селищу  

Нова Водолага, Бірківській 

селищній раді, Бражниківській 

сільській раді, Ворошилівській 

сільській раді,  Дячківській 

сільській раді, Мелихівській 

сільській раді том 1 

 

 

01 січня 

1940 року 

29 грудня 

1940 

року 

239 є 

внутріш

ній опис 

2.  1.657 Книга записів актів 

громадянського стану  про 

народження по Караванській 

сільській раді,  Ляшівській 

сільській раді,  Новоселівській 

сільській раді;  Просянській 

сільській раді; том 2 

 

02 

січня 

1940 року 

31 грудня 

1940 

року 

230 є 

внутріш

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

3. 1.658 Книга записів актів 

громадянського стану  про 

народження по Ордівській 

сільській раді, Охоченській 

сільській раді, том 3 

02 січня 

1940 року 

24 грудня 

1940 

року 

234 є 

внутрі

шній 

опис 

4. 1.659 Книга записів актів 

громадянського стану  про  

народження Парасковіївської 

сільської ради, Рокитненської 

сільської ради, Рябухінської 

сільської ради, Станичненської 

сільської ради, Старовірівської 

Першої сільської ради, 

Стулепівської сільської ради, 

том 4 

02 січня 

1940 року 

01 січня    

1941 

року 

232 є 

внутріш

ній опис 

5. 1.660 Книга записів актів громадян-

ського стану  про народження  

по Староводолазькій, І Старо-

вірівській,ІІ Старовірівській 

сільській раді, том 5 

01 січня 

1940 року 

30 грудня 

1940 

року 

244 є 

внутріш

ній опис 

6. 1п.668 Книга записів актів громадян-

ського стану  про народження 

(поновлени) по Нововодо- 

лазькій  селищній раді 

03 січня 

1940 року 

25 червня 

1941 

року 

120 є 

внутріш

ній опис 

7. 2.661 Книга записів актів 

громадянського стану  про 

смерть по Бірківській 

селищній раді, Бражниківській, 

Кабаківській, Караванській, 

Княженській,  Мелихівській;  

Ордівській, Охоченській 

сільських  радах, том 1 

01 січня 

1940 року 

27 грудня 

1940 

року 

247 є 

внутріш

ній опис 

8. 2.662 Книга записів актів 

громадянського стану  про 

смерть по Парасковіївській 

сільській раді, Просянській 

сільській раді, Рокитненській 

сільській раді,  

Староводолазькій сільській 

раді,І Старовірівській сільській 

раді, ІІ Старовірівській 

сільській раді, ІІІ 

Старовірівській сільській раді,  

Стулепівській сільській раді,   

том 2 

 

02 січня 

1940 року  

30 грудня 

1940 

року 

152 є  

внутріш

ній 

опис 



1 2 3 4 5 6 7 

9. 3.667 Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по  

Федірівській   сільській раді, 

по селищу Нова Водолага,    

Бірківській селищній раді, 

Бражниківській сільській раді, 

Караванській сільській раді,  

Карлівській   сільській раді,  

Княжанській  сільській раді,   

Лихівській сільській раді,  

Ляшівській сільській раді,  

Мелихівській сільській раді;   

Новоселівській сільській раді, 

Одринській сільській раді, 

Охоченській сільській раді,   

Ордівській  сільській раді,   

Просянській сільській раді, 

Рябухівській сільській раді, 

Рокітянській   сільській раді,   

Станичненській сільській раді,  

ІІ Старовірівській  сільській 

раді,  ІІІ Старовірівській  

сільській раді,   

Староводолазькій сільській 

раді,Стулепівській  сільській 

раді,  Федорівській сільській 

раді 

13 січня 

1940 року 

 

10 липня 

1941 

року 

126 є  

внутріш

ній 

опис 

10 4. Книга записів актів 

громадянського стану  про 

розірвання шлюбу по 

Охоченській  сільській раді, 

Нововодолазькій селищній  

раді.Бірківській  сільській раді, 

Ворошилівській  сільській 

раді,Станичненській  сільській 

раді 

23 травня 

1940 року 

23 травня 

1941 

року 

09 є 

внутріш

ній опис 

  1941 рік     

11 1.663 Книга записів актів 

громадянського стану  про 

народження по селищу  

Нова Водолага,  

по Бірківській селищній раді, 

Бражниківській сільській раді, 

Ворошилівській сільській раді, 

Гаврилівській сільській раді,  

01 січня 

1941 року 

25 серпня 

1941 

року 

217 є 

внутріш

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

  Дячківській сільській раді, 

Знам’янській сільській раді, 

Кабаківській сільській раді, 

Караванській сільській раді,  

том 1 

    

12 1. Книга записів актів громадян-

ського стану  про народження 

по Винницькій сільській раді, 

Карлівській сільській раді, 

Княжанській сільській раді, 

Ордівській сільській раді, 

Рокитянській  сільській раді, 

Станичненській сільській раді, 

Староверівській сільській раді   

ІІ Староверівській сільській 

раді,ІІІ Староверівській 

сільській раді, 

Староводолазькій сільській 

раді ,Стулепівській  сільській 

раді,   том  2 

04 січня 

1941 року 

27 червня 

1941 

року 

155 є 

внутріш

ній опис 

13 1.664 Книга записів актів 

громадянського стану  про 

народження по Лихівській,  

Ляшівській,  Мануйливській; 

Мелихівській сільській раді;  

Мокро- Рокитненській 

сільській раді,  

Новоселівській сільській раді, 

Одринській сільській раді, 

Охоченській сільській раді, 

Парасковіївській сільській раді 

Просянській сільській раді    

Рябухінській сільській раді, 

том 3 

02 

січня 

1941 року 

13 серпня 

1941 

року 

261 є 

внутріш

ній опис 

14 2.666 Книга записів актів 

громадянського стану  про 

смерть по селищу  

Нова Водолага, Бірківській 

селищній раді, Бражниківській 

сільській раді, Ворошилівській 

сільській раді, Гаврилівській 

сільській раді,  Знам’янській 

сільській раді, Кабаківській 

сільській раді, Караванській 

сільській раді, Лихівській 

сільській раді,  Ляшівській  

03 січня 

1941 року 

28 серпня 

1941 

року 

223 є 

внутріш

ній опис 



 

До  опису внесено 15 (п'ятнадцять) справ  з №  1   по №  15 , 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 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  сільській раді,    Мелихівській 

сільській раді;  Мокро- 

Рокитненській сільській раді, 

Новоселівській сільській раді, 

Одринській сільській раді, 

Охоченській сільській раді, 

Парасковіївській сільській 

раді, Просянській сільській 

раді, Рябухівській сільській 

раді,Станичненській сільській 

раді, Староводолазькій 

сільській раді,Федорівській 

сільській раді,том1 

    

15 2. Книга записів актів 

громадянського стану  про 

смерть по Винницькій  

сільській раді, 

Карлівській сільській раді, 

Княжанській сільській раді, 

Ордівській сільській раді, 

Рокитянській сільській раді, 

Староверівській сільській раді, 

ІІ Староверівській  сільській 

раді,ІІІ Староверівській 

сільській раді,Стулепівській 

сільській раді,   том 2 

04  

січня 

1941 року 

29 липня 

1941 

року 

60 є 

внутріш-

ній опис 

  Документи за даний рік дивись 

у річному розділі опису  за 

1940 рік, справи № № 4. 6, 9, 

10 

    



Начальник Нововодалазького районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального Управління юстиції 

у Харківської області                                                                       І.М. Бондар  

 

“17“ серпня 2017 року 

 

                      

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   ________________                  

 

                

 


