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Передмова  

до опису  № 224справ постійного зберігання Відділу записів актів громадянського 

стану Печенізького районного відділення   Управління НКВС у Харківській області 

 

 

        У зв’язку із закінченням строків зберігання книг реєстрації актів 

громадянського стану  за 1940-1941  роки Печенізький районний 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 Печенізького районного відділу  

державної реєстрації актів цивільного стану  

Головного територіального управління юстиції 

у Харківській області                                                                        С.С.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Відділ записів актів громадянського             ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                           

стану Печенізького 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 №  224    

 справ постійного зберігання                   

за  1940 -1941  роки                                                   

 

№ 

з/п 

Індекс 

справ

и 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 1-98 Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Печенізькій селищній 

раді, Артемівській 

сільській раді, 

Борщівській сільській 

раді, Василенківській 

сільській раді, 

Ганнівській сільській 

раді, Жовтневій сільській 

раді, Мартівській 

сільській раді, Ново-

Бурлуцькій сільській раді, 

Пятницькій сільській 

раді, Шевченківській 

сільській раді   

 

01 січня 

1940 року 

31 грудня 

1940 року 

214 Є 

внутрішн

ій опис 



1 2 3 4 5 6 7 

2 2-99 Книга записів актів гро-

мадянського стану про 

смерть по Печенізькій 

селищній раді, 

Борщівській сільській 

раді, Жовтневій сільській 

раді, Новобурлуцькій 

сільській раді 

01 січня 

1940 року 

17 жовтня 

1940 року 

82 Є 

внутріш-

ній опис 

3 3-100  Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по Печенізькій 

селищній раді, 

Ганнівській раді 

08 січня 

1940 року 

26 жовтня 

1940  року 

24 Є 

внутріш-

ній опис 

4 4-168 Книга записів актів 

громадянського стану про 

розірвання шлюбу  по 

Печенізькій селищній 

раді, Борщівській 

сільській раді 

25 березня 

1940 року 

 02 жовтня 

1940 року 

3 Є 

внутріш-

ній опис 

                                     1941 рік 

5 1-98А Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження Артемівській 

сільській раді, 

Базаліївській сільській 

раді, Печенізькій 

селищній раді, Жовтневій 

сільській раді, том 1  

04 січня 

1941 року 

28 серпня 

1941 року 

101 Є 

внутріш-

ній опис 

6 1-98Б Книга записів актів 

громадянського стану про 

народження по 

Борщівській сільській 

раді, Василенківській 

сільській раді, 

Ганнівській сільській 

раді, Гарашківській 

сільській раді, 

Комсомольській сільській 

раді, Лебожанській 

сільській раді, 

Мартівській сільській 

раді, том 2 

02 січня 

1941 року 

17 червня 

1941 року 

172 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

7 2-99А Книга записів актів 

громадянського стану про 

смерть по Печенізькій 

селищній раді, Першій 

Ганнівській сільській 

раді, Артемівській 

сільській раді, 

Базаліївській сільській 

раді, Борщівській 

сільській раді, 

Василенківській сільській 

раді, Гарашківській 

сільській раді, Жовтневій 

сільській раді, 

Комсомольській сільській 

раді, Лебежанській 

сільській раді, 

Мартівській сільській 

раді, Новобурлуцькій 

сільській раді, 

Шевченківській сільській 

раді, Юрченківській 

сільській раді 

02 січня 

1941 року 

07 серпня 

1941 року 

98 Є 

внутріш-

ній опис 

8 3-100А Книга записів актів 

громадянського стану про 

шлюб по Печенізькій 

селищній раді, 

Артемівській сільській 

раді, Базаліївській 

сільській раді, 

Борщівській сільській 

раді, Василенківській 

сільській раді, Жовтневій 

сільській раді, 

Комсомольській сільській 

раді, Лебежанській 

сільській раді, 

Мартівській сільській 

раді, Ново Бурлуцькій 

сільській раді, Ново 

Олександрівській 

сільській раді, 

Юрченківській сільській 

раді 

02 січня 

1941 року 

 

25 червня 

1941 року 

22 Є 

внутріш-

ній опис 



1 2 3 4 5 6 7 

9 4-100Б Книга записів актів 

громадянського стану про 

розірвання шлюбу по 

Печенізький селщній 

раді, Артемівській 

сільській раді, 

Борщівській сільській 

раді, Мартівській 

сільській раді 

10 січня 

1941 року 

14 березня 

1941 року 

05 Є 

внутрішн

ій опис 

 

До опису  внесено 09 (дев`ять) справ з № 1 по № 09, 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 Печенізького районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління 

юстиції у Харківської області                                      ____________С.С. Харченко 

 

“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 


