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Державний архів Харківської області 

      Відділ записів актів громадянського стану Олексіївського  районного відділення   

Управління НКВС у Харківській області 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
                                            
 
 
 

ФОНД №    Р-6531 «о.а.ф.» 

 

ОПИС  №  223 

 

справ постійного зберігання 

 

 

 

 
 

                                                                                                         

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             за 1940-1941 роки 

 

 

 

 



 2 

Передмова 

 до опису № 223 справ постійного зберігання Відділу записів актів громадянського 

стану Олексіївського  районного відділення   Управління НКВС у Харківській 

області 

 

        У зв’язку із закінченням строків зберігання книг реєстрації актів 

громадянського стану  за 1940-1941  роки Первомайський міськрайонний 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 Первомайського 

міськрайонного відділу державної  

реєстрації актів цивільного стану  

Головного територіального управління юстиції 

у Харківській області                                                                          Н.П.Кальченко 
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Відділ записів актів громадянського             ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                           

стану Первомайського 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 №  223   

 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) 

Кількість 

аркушів у 

справі 

(томі, 

частині) 

Примі-

тка 

початкова  

 

кінцева 

1 2 3 4 5 6 7 
                                  1940 рік 

01 1-269 

 

Книга записів актів 

громадянського стану 

про народження по 

І Берецькій, 

ІІ Берецькій, 

ІІІ Берецькій, 

Грушинській, 

Дмитрівській, 

Мар’ївській сільських 

радах, том 1 

06 січня  

1940 року 

28 

листопада 

1940 року 

259  

Є 

внутрішні

й опис 

 

02 1-270 

 

Книга записів актів 

громадянського стану 

про народження по 

Верхньоорільській, 

Верхньобишкинській, 

Миронівській, 

Закутнівській, 

Крутоярській 

Одрадівській, 

Роздольській, 

Суданській, Маслівській 

сільських радах, том 2 

 

01 січня  

1940 року 

01 грудня 

1940 року 

 247  

Є 

внутрішні

й опис 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

03 

 

1-271 

 

Книга записів актів 

громадянського стану 

про народження по 

Олексіївській сільській 

раді, том 3 

02 січня  

1940 року 

31 грудня 

1940 року 

191  

Є 

внутрішні

й опис 

 

04 1п-47 Книга записів актів 

громадянського стану 

про народження 

(поновлені) по 

Олексіївському  

райбюро ЗАГС, том 1  

02 січня  

 1940 року 

31 травня 

1940 року 

250 Є 

внутрішні

й опис 

05 1п-48 Книга записів актів 

громадянського стану 

про народження 

(поновлені) по 

Олексіївському  

райбюро ЗАГС, том 2  

06 червня 

1940 року 

31 грудня 

1940 року 

177 Є 

внутрішні

й опис 

 

06 

 

2-272 

 

Книга записів актів 

громадянського стану 

про смерть по 

І Берецькій сільській 

раді, 

ІІ Берецькій сільській 

раді, 

ІІІ Берецькій сільській 

раді, 

Верхньобишкинській 

сільській раді, 

Верхньоорільській 

сільській раді,  

Дмитрівській сільській 

раді,  

Закутнівській сільській 

раді, 

Миронівській сільській 

раді, 

Одрадівській сільській 

раді, 

Олексіївській сільській 

раді, 

Ржавчицькій сільській 

раді, 

Семенівській сільській 

раді, 

Суданській сільській 

раді, том 1 

01 січня  

1940 року 

28 грудня    

1940 року 

255  

Є 

внутрішні

й опис 
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1 2 3 4 5 6 7 

07 2-61 Книга записів актів 

громадянського стану 

про смерть по 

Маслівській сільській 

раді, том 2  

03 січня  

1940 року 

30 червня 

1941 року 

27 Є 

внутрішні

й опис 

 

08 3-50 Книга записів актів 

громадянського стану 

про шлюб по 

Маслівській сільській 

раді, том 1 

20 січня 

 1940 року 

31 травня 

1941 року 

34 Є 

внутрішні

й опис 

 

09 3-285 Книга записів актів 

громадянського стану 

про шлюб по 

Берецькій сільській 

раді, Дмитрівській 

сільській раді, 

Олексіївській сільській 

раді, Роздольській 

сільській раді, 

Петрівській сільській 

раді, Берецькій Другій 

сільській раді, 

Берецькій Третій 

сільській раді, 

Верхньоорільській 

сільській раді, 

Грушинській сільській 

раді, Дмитрівській 

сільській раді, 

Єфремівській сільській 

раді, Киселівській, 

Мар`ївській, 

Миронівській, 

Олексіївській сільській 

раді, Ржавчикській, 

Роздольській, 

Петрівській сільських 

радах, том 2  

03 січня 

1940 року 

07 червня 

1941 року 

 

63 Є 

внутрішні

й опис 

10 4-52 Книга записів актів 

громадянського стану 

про розірвання шлюбу 

по Олексіївській, 

Савинській,  

Маслівській сільській 

раді 

 

28 березня 

1940 року 

24 червня 

1941 року 

05 Є 

внутрішні

й опис 
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1 2 3 4 5 6 7 

                                  1941 рік 

11 1-273 Книга записів актів 

громадянського стану 

про народження по 

І Берецькій сільській 

раді, 

ІІ Берецькій сільській 

раді, 

ІІІ Берецькій сільській 

раді, 

Верхньобишкинській 

сільській раді,  

Верхньоорільській 

сільській раді,  

Грушинській сільській 

раді, 

Дмитрівській сільській 

раді, 

Єфремівській сільській 

раді, 

Закутнівській сільській 

раді, 

Красивській сільській 

раді, 

Киселівській сільській 

раді, Мар’ївській 

сільській раді, 

Миронівській сільській 

раді, 

Михайлівській сільській 

раді, 

Одрадівській сільській 

раді, Олексіївській 

сільській раді, 

Ржавчицькій сільській 

раді,  

Роздольській сільській 

раді, 

Семенівській сільській 

раді, 

Суданській сільській 

раді, том 1 

 

 

 

 

01 січня 

1941 року 

07 серпня 

1941 року 

323 

 

Є 

внутрішні

й опис 
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1 2 3 4 5 6 7 

12 1-64 Книга записів актів 

громадянського стану 

про народження по  

Маслівській сільській 

раді, том 2 

02 січня 

1941 року 

16 червня 

1941 року 

38 Є 

внутрішні

й опис 

 

13 1-65 Книга записів актів 

громадянського стану 

про народження по  

Сивашській сільській 

раді, том 3 

03 січня  

1941 року 

04 квітня 

1941 року 

10 Є 

внутрішні

й опис 

 

14 1п-49 Книга записів актів 

громадянського стану 

про народження 

(поновлені) по  

Олексіївському 

райбюро ЗАГС 

01 січня 

 1941 року 

10 липня 

1941 року 

241 Є 

внутрішні

й опис 

 

15 2-274 

  

Книга записів актів 

громадянського стану 

про смерть по 

І Берецькій сільській 

раді, ІІ Берецькій 

сільській раді, ІІІ 

Берецькій сільській 

раді, 

Верхньобишкинській 

сільській раді, 

Верхньоорільській 

сільській раді, 

Грушинській сільській 

раді, Дмитрівській, 

Єфремівській, 

Закутнівській, 

Киселівській, 

Красивській, 

Миронівській, 

Михайлівській, 

Ржавчицькій, 

Роздольській, 

Одрадівській, 

Олексіївській, 

Петрівській, 

Семенівській, 

Суданській сільській 

раді, Сивашській 

сільській раді 

02 січня 

1941 року 

29 червня 

1941 року 

 

122 Є 

внутрішні

й опис 

 

 



 8 

1 2 3 4 5 6 7 

  Документи за даний рік 

дивись у річному 

розділі опису за 1940 

рік, справи № 7, 8 ,9 ,10 

    

 

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 

 

Начальник Первомайського  

міськрайонного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління 

юстиції у Харківської області                                      ____________Н.П. Кальченко 

 

“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 


