
Інформація про архівний фонд відділів державної реєстрації актів цивільного стану 

станом на 26.03.2021 

Відділи державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Періоди, які зберігаються в архіві 

 

Вінницька область 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Вінницькій області Управління 

державної реєстрації Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

Барський районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

Копайгородське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1959 

  

Бершадський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1944 по теперішній час 

Джулинське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1944 по 1960 

(наявні окремі книги про народження, смерть 

за 1940 – 1949 роки) 

Ольгопільське райбюро  записів актів 

громадянського стану з 1944 по 1958 

(наявні окремі книги про народження, шлюб 

за 1937 – 1946 роки) 

Вінницький міський відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

(1 книга про народження за 1944-1950 роки, 1 

книга про смерть за 1944-1957 роки, 1 книга 

про народження, смерть, шлюб за 1944-1945 

роки) 

Вінницький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

(наявна 1 книга про смерть за 1937 – 1945 

роки, 1 книга про народження за 1942-1945 

роки) 

Вороновицьке райбюро  записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1958 

Гайсинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

Ситковецьке райбюро записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1958 

Дашівське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1958 
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Жмеринський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

(1 книга про смерть за 1944-1946 роки) 

  

Жмеринський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1944 по теперішній час 

Жмеринський міський відділ з 1944 по 1965 

Копайгородське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1958 по 1959 

Станіславчицьке райбюро записів актів 

громадянського стану з 1944 по 1958 

Літинське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1944 по 1962 

Вінницький район (Пултівецька с/р)  

з 1960 по 2003  

Іллінецький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

Дашівське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1958 

Калинівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

(1 книга про народження за 1944-1945 роки, 1 

книга про смерть за 1944-1945 роки) 

Козятинський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

З 1944 по теперішній час 

Комсомольське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1944 по 1962 

Самгородоцьке райбюро записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1957 

Крижопільський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

Ладижинський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

  

Липовецький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

 З 1945 по теперішній час 

Турбівське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1959 
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Літинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

 

Могилів-Подільський міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрально-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції   

(м. Хмельницький) 

З 1944  по теперішній час 

Могилів-Подільський міський відділ з 1944 

по 2018 

Могилів-Подільський районний відділ з 1945 

по 2018 

Чернівецький районний відділ з 1945 по 2018 

(1 книга про народження (поновлена) за 1937, 

1945 роки)  

Яришівське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1959 

Мурованокуриловецький районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрально-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. 

Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

(1 книга про народження (поновлена) за 1944-

1947 роки) 

Немирівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1944 по теперішній час 

Брацлавське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1944 по 1963 

Ситковецьке райбюро записів актів 

громадянського стану – з 1944 по 1959  

Вороновицьке райбюро записів актів 

громадянського стану з 1944 по 1959 

Оратівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

Піщанський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

(1 книга про народження (поновлена) за 1944-

1945 роки) 

Погребищенський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

З 1944 по теперішній час 

Плисківське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1944 по 1962  

Теплицький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

 

Тиврівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-
З 1942 по теперішній час 
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Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

(1 книга про народження, смерть за 1942-1945 

роки, 1 книга про розірвання шлюбу, зміну 

імені, шлюб (поновлені) за 1943-1962 роки) 

(наявні окремі книги про народження, смерть, 

шлюб за 1944-1945 роки) 

Томашпільський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

З 1944 по теперішній час 

 (1 книга про народження за 1942-1945 роки, 

1 книга про розірвання шлюбу за 1937-1958 

роки) 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Тростянецькому та Чечельницькому 

районах Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Хмельницький) 

З 1944 по теперішній час  

Тростянецький районний відділ з 1945 по 

2018 

(1 книга про шлюб за 1939-1945 роки, 1 книга 

про розірвання шлюбу за 1935-1945 роки, 1 

книга про смерть за 1939-1945 роки) 

Чечельницький районний відділ з 1944 по 

2018 

(1 книга про народження (поновлена) за 1944-

1946 роки) 

Ободівське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1959 

Ольгопільське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1944 по 1957 

Тульчинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

 Шпиківське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1963 

Хмільницький міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

З 1944 по теперішній час 

Хмільницький міський відділ з 1944 по 

10.04.2018 

Хмільницький районний відділ з 1944 по 

10.04.2018 

Уланівське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1944 по 1962 

Шаргородський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 

  

Джуринське райбюро записів актів 

громадянського стану з 1950 по 1958 

Ямпільський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Хмельницький) 

З 1945 по теперішній час 
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Волинська область 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Волинській області Управління 

державної реєстрації Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

З серпня 1944 року по теперішній час 

 

Луцький міський відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального  управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

З вересня 1940 по червень 1941 року; 

З лютого1944 року  по теперішній час. 

Метричні книги за 1923-1944 роки.. 

Володимир-Волинський міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Західного міжрегіонального  управління 

Міністерства юстиції (м. Львів)  

З 1940 року по теперішній час . 

Володимир-Волинський районний відділ з 

1940 по 2017 рік. 

Володимир-Волинський міський відділ з 1944 

по 2018 рік. 

Володимир-Волинський міськрайонний з 

2018 року по 2020 рік 

(Наявні метричні книги за 1914 – 1915, 1920-

1929, 1931, 1933-1946 роки). 

Ковельський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального  управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

З 1944 по теперішній час. 

Ковельський районний відділ з 1944 по 2018 

роки. 

Ковельський міський відділ з 1944 по 2018 

роки. 

Ковельський міськрайонний відділ з 2018 по 

2020 роки. 

(Наявні метричні книги за  1918-1947 роки). 

Нововолинський міський відділ  державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального  управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

З 1951 року по теперішній час . 

Горохівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального  управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

З 1944 року по теперішній час 

 

(Наявні метричні книги за 1922-1946 роки). 

Іваничівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального  управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

З 1940 року по теперішній час . 

 

(Наявні метричні книги за 1930, 1932-1960 

роки). 

Камінь-Каширський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

З 1944 року по теперішній час . 

 

(Наявні метричні книги за 1921-1923, 1925-

1926, 1928-1949 роки). 

Ківерцівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

 

З 1940 року по теперішній час . 

 

(Наявна метрична книга за 1930– 1948 роки). 

Локачинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

З 1942 року по теперішній час . 

 

(Наявна метрична книга за 1920-1956 роки). 

Луцький районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Західного 

З 1940 року по теперішній час . 
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міжрегіонального  управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

(Наявні метричні книги за 1924-1927, 1930-

1949 роки). 

Любешівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального  управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

З  1940 року по теперішній час . 

 

(Наявні окремі метричні книги за 1888-1944, 

1895-1945, 1935-1945, 1939-1946 роки). 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Любомльському та Шацькому районах 

Західного міжрегіонального  управління 

Міністерства юстиції (м. Львів)  

З 1941 по теперішній час 

Шацький районний відділ з 1944 по 1963; з 

1993 по 11.05.2019 роки. 

Любомльський районний відділ з 1944 по 

11.05.2019 роки. 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Любомльському та Шацькому 

районах з 16.05.2019 року по теперішній час 

(Наявні метричні книги по Шацькому району 

за 1941-1945 роки. 

по Любомльському району за 1914-1947 

роки). 

Маневицький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального  управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

З 1944 року по теперішній час . 

 

(Наявні окремі метричні книги за 1914-1944 

роки.) 

Ратнівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального  управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

З 1940 року по теперішній час . 

 

(Наявні окремі метричні книги за 1910-1915, 

1920-1924, 1928-1933, 1935-1945 роки). 

Рожищенський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального  управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

З 1944 року по теперішній час . 

 

(Наявна метрична книга за 1883-1895, 1926, 

1931, 1937-1944 роки). 

Старовижівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального  управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

З 1944 року по теперішній час. 

(Наявні окремі метричні книги за 1929, 1933 

– 1934, 1936 – 1938, 1940 – 1948 роки). 

Турійський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального  управління Міністерства 

юстиції (м. Львів)  

З 1944 року по теперішній час . 

 

(Наявні окремі метричні книги за 1922-1923, 

1928-1933, 1935-1948 роки). 

Дніпропетровська область 

Центральний відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Управління державної 

реєстрації  Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

З 1943  по теперішній час 

Амур-Нижньодніпровський районний у місті 

Дніпрі відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Дніпропетровський районний відділ з 1945 по 

1959; 

  

Амур-Нижньодніпровський районний відділ 

м. Дніпропетровська з 1945 по 2017 

Індустріальний районний у місті Дніпрі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 
 З 1945 по 1954, 1969 по теперішній час 
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Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

Дніпропетровський районний відділ 

(Йосипівська, Самарівська, Олександрівська 

сільські рада) з 1945 по 1954; 

 Індустріальний районний відділ м. 

Дніпропетровська  з 1969 по 2017 

Новокодацький районний у місті Дніпрі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1939  по теперішній час 

Ленінський районний відділ м. 

Дніпропетровська з 1939 по 2017 

Самарський районний у  місті Дніпрі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1944  по теперішній час 

Дніпропетровський районний відділ 

(Одинківська, Олександрівська, Карла 

Марксівська, Красноарміська, Чапельська 

сільські ради) з 1944 по 1959; 

Міський відділ м. Ігрень з 1959 по 1977; 

Міський відділ м. Придніпровська з 1957 по 

1977; 

Відділ державної реєстрації смерті 

м. Дніпропетровська з 2001 по 2015; 

Самарський районний відділ м. 

Дніпропетровська 

з 1977 по 2017 

Соборний районний у місті Дніпрі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1963  по теперішній час 

Жовтневий районний відділ м. 

Дніпропетровська з 1963 по 2017 

Центральний районний у  місті Дніпрі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Міський відділ з 1945 по 1953; 

Дніпропетровський районний відділ з 1945 по 

1959; 

Кіровський районний відділ з 1954 по 1962; 

Жовтневий  районний відділ з 1954 по 1962; 

Міжрайонне бюро записів актів 

громадянського стану з 1963 по 1964; 

Кіровський районний відділ м. 

Дніпропетровська з 1965 по 2017 

Чечелівський районний у  місті Дніпрі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Дніпропетровський районний відділ з 1945 по 

1949; 

Красногвардійський районний відділ 

м. Дніпропетровська з 1945 по 2017 
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Шевченківський районний у місті Дніпрі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1973  по теперішній час 

Бабушкінський районний відділ м. 

Дніпропетровська 

з 1973 по 2017 

Дніпровський районний у місті Кам’янське 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1954  по теперішній час 

Дніпровський районний відділ м. 

Дніпродзержинська 

з 1954 по 2017 

Заводський районний у  місті Кам’янське відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Міський відділ записів актів громадянського 

стану м. Дніпродзержинська з 1945 по 1969; 

Палац щастя м. Дніпродзержинська з 1970 по 

30.06.1991; 

Заводський районний відділ м. 

Дніпродзержинська з 01.07.1991 по 2017 

Південний районний у  місті Кам’янське відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Криничанський районний відділ 

(Карнаухівська селищна рада) з 1945 по 1954; 

  

Баглійський районний відділ м. 

Дніпродзержинська  з 25.11.1954 по 

13.01.2017 

Довгинцівський районний у місті Кривому Розі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1958  по теперішній час 

Дзержинський районний відділ м. Кривого 

Рогу (Залізнична селищна рада) з 1958 по 

1980  

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Інгулецькому та Металургійному 

районах у місті Кривому Розі Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Криворізький районний відділ 

(Новокриворізька сільська рада) з 1945 по 

1953; 

Широківський районний відділ (Зеленівська, 

Інгулецька селищна рада) з 1945 по 1963; 

Міський відділ по м. Інгулець з 1963 по 2002; 

Інгулецький районний відділ м. Кривого Рогу 

з 1963 по травень 2019; 

Дзержинський районний відділ м. Кривого 

Рогу з 1945 по січень 2017; 

Металургійний районний у м. Кривого Рогу 

відділ з січня 2017 по травень 2019 

Покровський районний умісті Кривому Розі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Жовтневий районний відділ м. Кривого Рогу 

з 1945 по 2017 
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Саксаганський районний у місті Кривому Розі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1976  по теперішній час 

Тернівський районний умісті Кривому Розі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1944  по теперішній час 

Криворізький районний відділ (Ново-

Іванівська с/рада), з 1944 по 1958; 

Жовтневий районний відділ м. Кривого Рогу 

(Весело-Тернівська, Марівська с/рада) з 1957 

по 1969; 

Міський відділ м. Терни з 1957 по 1969 

Центрально-Міський районний у місті Кривому 

Розі відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Криворізкий районний відділ з 1946 по 1994 

Жовтоводський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1944  по теперішній час 

П’ятихатський районний відділ (Жовторіцька 

с/рада) з 1944 по 1957; 

Покровський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

 Нікопольський районний відділ з 1945 по 

1964; 

Чкаловський районний відділ - 1945; 

Орджонікідзевський міський відділ з 1965 по 

14.01.2017 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Павлоградському, Юр’ївському 

районах та місту Павлограду Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

  

Павлоградський міський відділ з 1945 по 

16.04.2019; 

Павлоградський районний відділ з 1945 по 

16.04.2019; 

Юр’ївський районний відділ з 1945 по 

16.04.2019 

Тернівський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1941  по теперішній час 

Павлоградський районний відділ з 1941 по 

1966 

Апостолівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Васильківському, Межівському, 

З 1945  по теперішній час 
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Покровському районах Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

Васильківський районний відділ з 1945 по 

06.05.2019; 

Межівський районний відділ з 1945 по 

06.05.2019; 

Покровський районний відділ з 1945 по 

06.05.2019 

Верхньодніпровський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Криничанський районний відділ з 1945 по 

1964; 

Лихівський районний відділ з травня  з 1946 

по 1957; 

П’ятихатський районний відділ з 1945 по 

березень 1958 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Дніпровському, Солонянському 

районах Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час . 

 Дніпропетровський районний відділ з 1945 

по 2016; 

Дніпровський районний відділ з 2016 по 

травень 2019; 

Солонянський районний відділ з 1945 по 

травень 2019; 

Новопокровський районний відділ з 1947 по 

1962 

Криворізький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1944  по теперішній час 

Криничанський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

 Криничанський районний відділ з 1945 по 

2019; 

 Щорський районний відділ з 1945 по 1962. 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Магдалинівському, Петриківському, 

Царичанському районах Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

З 1939  по теперішній час 

Котовський районний відділ з 1945 по 1958;  

Магдалинівський районний відділ з 1945 по 

травень 2019; 

Петриківський районний відділ з 1943 по 

травень 2019; 

Царичанський районний відділ з 1939 по 

травень 2019 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Петропавлівському району та місту 

Першотравенську Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Петропавлівський районний відділ з 1945 по 

06.05.2019; 
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Першотравенський міський відділ з 1960 по 

06.05.2019 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по П’ятихатському району та місту 

Вільногірську Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Лихівський районний відділ з 1945 по 1958; 

П’ятихатський районний відділ з 1959 по 

травень 2019; 

Вільногірський міський відділ з 1960 по 

травень 2019 

Софіївський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Апостолівський районний відділ з 1945 по 

1945; 

Лошкарівський районний відділ за 1945; 

Сталінський (Сталіндорфський) районний 

відділ з 1945 по 1962 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Томаківському району та місту 

Марганцю Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Томаківський районний відділ з 1945 по 

травень 2019; 

Марганецький міський відділ з 1945 по 

травень 2019 

Широківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Нікопольський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

  

Сталінський районний відділ з 1946, 1948 по 

1958; 

  

Нікопольський міський відділ з 1945 по 

лютий 2016; 

  

Нікопольський районний відділ з 1945 по 

лютий 2016 

Новомосковський міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1943  по теперішній час 

  

Перещепинський районний відділ з 1943 по 

1962; 

 Новомосковський міський відділ з 1943 по 

лютий 2016; 

 Новомосковський районний відділ з 1943 по 

лютий 2016 

Синельниковський міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

  

Синельниківський міський відділ з 1945 по 

лютий 2016; 
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Синельниківський районний відділ з 1945 по 

лютий 2016 

Донецька область 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Донецькій області Управління 

державної реєстрації Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з жовтня 2014 року по теперішній час 

Авдіївський міський відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

Бахмутський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

 

Артемівський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану - з 1936 

року по 2016 рік  

Вугледарський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1969 року по теперішній час 

Добропільський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

Докучаєвський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з листопада 2016 року по теперішній час 

Дружківський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

Жданівський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з вересня 2018 року по теперішній час 

Костянтинівський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

Краматорський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

Лиманський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

 

Краснолиманський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану - з 1936 

року по 2016 рік 

Маріупольський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

з 1936 року по теперішній час 
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міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

Міський відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану м. Маріуполя – з 1936 року 

по 1948 рік; 

 

Міський відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану м. Жданова – з 1949 року по 

1961 рік; 

 

Будинок одруження м. Жданова - з 1961 року 

по 1988 рік; 

 

Палац одруження м. Маріуполя - з 1989 року 

по 1992 рік 

Мирноградський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

 

Димитровський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану - з 1958  

року по 2016 рік; 

 

с-ще Новодонбаське Красноармійського 

району - з 1936 року по 1957 рік; 

 

м. Новоекономічне Красноармійського 

району - з 1936 року по 1972 рік 

Новогродівський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1950 року по теперішній час  

Покровський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

 

Красноармійський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану - з 1936 

року по 2016 рік 

Селидівський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

Слов’янський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

Торецький міський відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

 

Дзержинський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану - з 1936 

року по 2016 рік 

Бахмутський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

 

Артемівський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану - 

з 1936 року по 2016 рік 

Великоновосілківський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

з 1936 року по теперішній час 
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Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) 

Волноваський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

Добропільський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

Костянтинівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

Мангушський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час  

 

Першотравневий районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану - з 1936 

року по 2016 рік 

Мар’їнський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

Нікольський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

 

Володарський районний відділ  

державної реєстрації актів цивільного стану - 

з 1936 по 2016 рік 

Олександрівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

Покровський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

 

Красноармійський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану - з 1936 

року по 2016 рік 

Слов’янський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

 

 

 

Центральний районний у місті Маріуполі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

 

с-ще Новоселівка м. Маріуполя - з 1936 року 

по 1939 рік;   

 

Молотовський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану м. 

Маріуполя - з 1944 року по 1947 рік;  

  

Молотовський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану                м. 

Жданова - з 1952 року по 1959 рік; 
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Жовтневий районний відділ реєстрації актів 

цивільного стану м. Жданова - з 1960 року по 

1988 рік;  

 

Жовтневий районний відділ реєстрації актів 

цивільного стану м. Маріуполя - з 1989 року 

по 2016 рік  

Кальміуський районний у місті Маріуполі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) 

З 1936 року по теперішній час  

 

Іллічівський районний відділ реєстрації актів 

цивільного стану міста Маріуполя -  

 з 1936 року по 1948 рік; 

 

Іллічівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану міста 

Жданова – з 1949 рік по 1988 рік; 

 

Іллічівський  районний у місті Маріуполі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану – з 1989 року по 2016 рік 

Лівобережний районний у місті Маріуполі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

 

с. Успенівка м. Маріуполя – з 1936 року по 

1939 рік; 

 

Орджонікідзевський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану  

м. Маріуполя – з 1940 року по 1948 рік; 

 

Орджонікідзевський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану  

м. Жданова – з 1949 року по 1988 рік; 

 

Орджонікідзевський районний у місті 

Маріуполі відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану - з 1989 року по 2016 рік 

Приморський районний у місті Маріуполі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) 

з 1936 року по теперішній час 

 

Приморський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану м. 

Маріуполя – з 1936 року по 1948 рік; 

 

Приморський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану м. Жданова 

– з 1949 року по 1988 рік 

Житомирська область 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Житомирській області Управління 

державної реєстрації Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 
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Андрушівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

Баранівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(за 1941,1944 роки – наявні окремі актові 

записи) 

Бердичівський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(з 1944 року – наявні окремі актові записи) 

 

Бердичівський міський відділ з 1945 року по 

2018 рік 

 

Бердичівський районний відділ з 1945 року 

по 2018 рік 

 

Брусилівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(з 1944 року – наявні окремі актові записи) 

Ємільчинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

Барашівське районне бюро записів актів 

громадянського стану 

з 1945 року по 1963 рік 

 

(за 1940, 1941, 1942, 1944 роки – наявні 

окремі актові записи) 

Житомирський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(за 1932, 1936, 1943, 1944 роки – наявні 

окремі актові записи) 

 

Житомирський міський відділ з 1945 року по 

2018 рік 

 

Богунський районний відділ з 1974 року по 

2004 рік 

 

Корольовський районний відділ з 1974 рік по 

2004 рік 

 

Житомирський районний відділ з 1945 року 

по 2018 рік 

 

Коростенський  міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрально-Західного міжрегіонального 

З 1945 року по теперішній час 

 

(за 1935, 1937, 1939, 1944 роки – наявні 

окремі актові записи) 
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управління Міністерства юстиції (м. 

Хмельницький) 

 

 

Коростенський міський відділ з 1945 року по 

2018 рік 

 

Коростенський районний відділ з 1945 року 

по 2018 рік 

Коростишівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(за 1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 

1944 роки – наявні окремі актові записи) 

 

Лугинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(за 1936, 1939, 1944 роки – наявні окремі 

актові записи) 

 

Любарський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(за 1940, 1941, 1943, 1944 роки – наявні 

окремі актові записи) 

 

Малинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

Народицький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(з 1944 року – наявні окремі актові записи) 

 

Новоград-Волинський  міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрально-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. 

Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(за 1938, 1939, 1942, 1944 роки – наявні 

окремі актові записи) 

 

Новоград-Волинський міський відділ з 1944 

року по 2018 рік 

 

Новоград-Волинський районний відділ з 1945 

року по 2018 рік 

 

Овруцький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(за 1940, 1941  роки – наявні окремі актові 

записи) 

Олевський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(за 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 роки – наявні 

окремі актові записи) 

Попільнянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

З 1945 року по теперішній час 
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Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

(за 1924, 1926, 1927, 1928, 1930-1944 роки – 

наявні окремі актові записи) 

 

Корнинське районне бюро запису актів 

громадянського стану з 1944 року по 1957 рік 

 

( за 1937, 1938, 1939 роки – наявні окремі 

актові записи) 

 

Пулинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(з 1944 року – наявні окремі актові записи) 

 

Червоноармійський районний відділ з 1945 

по 2016 рік 

 

Радомишльський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(з 1944 року – наявні окремі актові записи) 

 

Романівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(з 1944 року – наявні окремі актові записи) 

 

Дзержинський районний відділ з 1945 по 

2003 рік 

 

Ружинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(за 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 роки – наявні 

окремі актові записи) 

 

Хорошівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(за 1939, 1944 року – наявні окремі актові 

записи) 

 

Володарсько-Волинський районний відділ з 

1945 по 2016 рік 

 

Черняхівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(з 1944 року – наявні окремі актові записи) 

 

Чуднівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

З 1945 року по теперішній час 

 

(за 1935-1939, 1944 року – наявні окремі 

актові записи) 

 

Закарпатська область 
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Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Закарпатській області Управління 

державної реєстрації Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

(окремі об’єднані метричні книги про шлюб 

по деяких населених пунктах за період 1907-

1944) 

Берегівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

(об’єднані метричні книги про народження, 

смерть, шлюб по деяких населених пунктах за 

період 1939-1945) 

Великоберезнянський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

(об’єднані метричні книги про народження, 

смерть, шлюб по деяких населених пунктах за 

період 1938-1946) 

Виноградівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

(окремі об’єднані метричні книги про 

народження, смерть, шлюб по деяких 

населених пунктах за період 1824-1951) 

Воловецький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

(окремі об’єднані метричні книги про 

народження, смерть, шлюб по деяких 

населених пунктах за період 1939-1945) 

Іршавський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

(окремі об’єднані метричні книги про 

народження, смерть по деяких населених 

пунктах за період 1938-1949, шлюб за період 

1927-1945) 

Міжгірський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

(окремі об’єднані метричні книги про 

народження, смерть, шлюб по деяких 

населених пунктах за період 1929-1946) 

Мукачівський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ) 

З 1945 по теперішній час       

(окремі об’єднані метричні книги про 

народження, смерть, шлюб по деяких 

населених пунктах за період 1939-1951) 

Перечинський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

(окремі об’єднані метричні книги про 

народження, смерть, шлюб по деяких 

населених пунктах за період 1939-1945) 

Рахівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

(окремі об’єднані метричні книги про 

народження, смерть, шлюб по деяких 
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населених пунктах за період 1901-1950) 

Свалявський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

(окремі об’єднані метричні книги про 

народження, смерть, шлюб по деяких 

населених пунктах за період 1902-1945) 

Тячівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

(окремі об’єднані метричні книги про 

народження, смерть, шлюб по деяких 

населених пунктах за період 1935-1949) 

Ужгородський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

(окремі об’єднані метричні та церковні книги 

про народження, смерть, шлюб по деяких 

населених пунктах за період 1902 -1949) 

Хустський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

(окремі об’єднані метричні книги про 

народження, смерть, шлюб по деяких 

населених пунктах за період 1939-1947) 

Мукачівський міський відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

(окремі об’єднані метричні книги про 

народження, смерть, шлюб по деяких 

населених пунктах за період 1939-1945) 

Ужгородський міський відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

(окремі об’єднані метричні книги про 

народження, смерть, шлюб по деяких 

населених пунктах за період 1939-1945) 

Запорізька область 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Запорізькій області Управління 

державної реєстрації Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Олександрівський районний у місті Запоріжжі 

відділ державної реєстрації актів  цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Сталінський районний відділ запису актів 

цивільного стану м. Запоріжжя з 1945 по 1961 

Жовтневий районний у місті Запоріжжі відділ 

з 1961 по 2016 

Запорізький міський відділ з 1964 по 2019 

Заводський районний у місті Запоріжжі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1969  по теперішній час 
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Комунарський районний у місті Запоріжжі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1977 по теперішній час 

Дніпровський районний у місті Запоріжжі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Ленінський районний у місті Запоріжжі 

відділ з 1945 по 2020 

Вознесенівський районний у місті Запоріжжі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Орджонікідзевський районний у місті 

Запоріжжі відділ з 1945 по 2020  

Хортицький районний у місті Запоріжжі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1996  по теперішній час 

Шевченківський районний у місті Запоріжжі 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1963  по теперішній час 

Бердянський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1936  по теперішній час 

Бюро записів актів громадянського стану м. 

Осипенко 

з 1945 по 1957 

Бердянський міський відділ з 1958 по 2018 

Бюро записів актів громадянського стану 

Андріївського району з 1937 по 1961 (1 книга 

актових записів з 1937 по 1951) 

Бюро записів актів громадянського стану 

Осипенківського району з 1945 по 1957 

Бердянський районний відділ з 1958 по 2018 

Мелітопольський міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Мелітопольський міський відділ з 1941 по 

2020 

Мелітопольський районний відділ і з 1944 по 

2020 

Енергодарський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1973  по теперішній час 

Токмацький міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1935  по теперішній час 

Токмацький районний відділ з 1935 по 2020 

(книги об`єднані з 1935 по 1956) 
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Токмацький міський відділ з 1945 по 2020 

(книги об`єднані з 1941 по 1949) 

Василівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1935  по теперішній час 

(книги об`єднані з 1935 по 1948) 

Веселівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Вільнянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1934  по теперішній час   

Червоноармійське Бюро запису актів 

громадянського стану з 1934 по 1966; 

Вільнянський районний відділ з 1967 по 2019 

(книги об`єднані з 1934 по 1945) 

Гуляйпільський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1941  по теперішній час 

(книги об`єднані з 1941 по 1979) 

Запорізький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Великобілозерському та  Кам’янсько-

Дніпровському районах Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час   

Великобілозерський районний відділ з 1945 

по 2018 

Кам`янсько-Дніпровський районний відділ з 

1945 по 2020  

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Більмацькому та Розівському 

районах  Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1935  по теперішній час 

Куйбишевський районний відділ з 1945 по 

2016 

Більмацький районний відділ з 2016 по 2018 

Розівський районний відділ з 1935 по 2018 

(книги об`єднані з 1935 по 1959) 

Михайлівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945  по теперішній час 

Новомиколаївський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1941  по теперішній час 

(книги об`єднані з 1941 по 1958) 

  

Оріхівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-
З 1945  по теперішній час 
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Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

Бюро запису актів громадянського стану 

Виконавчий комітет Комишеваської районної 

ради Депутатів Трудящих Запорізької області 

з 1945 по 1964 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Пологівському та Чернігівському 

районах Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1940  по теперішній час 

Пологівський районний відділ з 1945 по 2020  

Чернігівський районний відділ з 1940 по 2020 

(книги об`єднані з 1940 по 1945) 

Приазовський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1936  по теперішній час 

(книги об`єднані з 1936 по 1959) 

Книги по деяким населеним пунктам, які 

відносились до Нововасилівського району, 

який у 1963 році був ліквідований шляхом 

об’єднання з Приазовським районом. 

Приморський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1934  по теперішній час 

(книги об`єднані з 1934 по 1958) 

Наявні окремі книги по деяким виконавчим 

комітетам сільських рад Бердянського, 

Коларівського, Андріївського, Приазовського 

районів; 

Приморський район з 1940 -2019 рр. 

Якимівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1937  по теперішній час 

 (книги об`єднані з 1937 по 1949) 

Івано-Франківська область 

Центральний відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Управління державної 

реєстрації Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

Богородчанський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Солотвинське районне бюро запису актів 

громадянського стану Солотвинського 

району Станіславської області з 1946 по 1959 

Болехівський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1994 по теперішній час 

Верховинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Жаб’ївське районне бюро запису актів 

громадянського стану Жаб’ївського району 

Станіславської області з 1946 по 1966  
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Галицький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Більшівцівське районне бюро запису актів 

громадянського стану Більшівцівського 

району Станіславської області з 1946 по 1962 

Бурштинське районне бюро запису актів 

громадянського стану Бурштинського району 

Станіславської області з 1946 по 1962 

Жовтневе районне бюро запису актів 

громадянського стану Жовтневого району 

Станіславської області з 1946 по 1957 

Городенківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Чернелицьке районне бюро запису актів 

громадянського стану Чернелицького району 

Станіславської області з 1946 по 1957 

Долинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Вигодське районне бюро запису актів 

громадянського стану Вигодського району 

Станіславської області з 1946 по 1962 

Івано-Франківський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Станіславське міське бюро запису актів 

громадянського стану Станіславського 

району Станіславської області з 1946 по 1965  

Калуський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Войнилівське районне бюро запису актів 

громадянського стану Войнилівського району 

Станіславської області з 1946 по 1962 

Коломийський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Гвіздецьке районне бюро запису актів 

громадянського стану Гвіздецького району 

Станіславської області з 1950 по 1959 

Коршівське районне бюро запису актів 

громадянського стану Коршівського району 

Станіславської області з 1946 по 1959 

Отинійське районне бюро запису актів 

громадянського стану Отинійського району 

Станіславської області з 1946 по 1962 

Печеніжинське районне бюро запису актів 

громадянського стану Гвіздецького району 

Станіславської області з 1947 по 1957 

Косівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Кутське районне бюро запису актів 

громадянського стану Кутського району 

Станіславської області з 1946 по 1957 

Яблунівське районне бюро запису актів 

громадянського стану Яблунівського району 

Станіславської області з 1946 по 1962 
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Надвірнянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Ланчинське районне бюро запису актів 

громадянського стану Ланчинського району 

Станіславської області з 1946 по 1962 

Рогатинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Букачівське районне бюро запису актів 

громадянського стану Букачівського району 

Станіславської області з 1946 по 1959 

Рожнятівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Перегінське районне бюро запису актів 

громадянського стану Перегінського району 

Станіславської області з 1946 по 1959 

Снятинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Заболотівське районне бюро запису актів 

громадянського стану Заболотівського 

району Станіславської області з 1946 по 1962 

Тисменицький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Станіславське районне бюро запису актів 

громадянського стану Станіславського 

району Станіславської області з 1946 по 1980 

Лисецьке районне бюро  запису актів 

громадянського стану Лисецького району 

Станіславської області з 1946 по 1962 

Тлумацький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Обертинське районне бюро запису актів 

громадянського стану Обертинського району 

Станіславської області з 1946 по 1962 

Яремчанський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Київська область 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Київській області Управління державної 

реєстрації  

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

З 1944 року по теперішній час 

(другі примірники актових записів) 

 

Актові записи цивільного стану складені 

консульськими установами та 

дипломатичними представництвами України 

за кордоном (другі примірники)  

з 1993 року по теперішній час 

 

Баришівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року  по теперішній час 

Наявні об’єднані книги:  

про народження за 1941 – 1946 роки;  

про смерть за 1943- 1945 роки;  

про шлюб за 1942 – 1946 роки. 
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Березань за 1945 -1996 роки. 

Актові записи про народження, смерть, шлюб 

по деяких населених пунктах Згурівського 

(1969 - 1989),             Бориспільського (1943 - 

1974) районів. 

Богуславський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 по теперішній час 

Наявні об’єднані книги про розірвання 

шлюбу за 1926 – 1961 роки 

Бородянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року по теперішній час 

Наявні об’єднані книги: 

про народження за 1943-1945 роки, 

про смерть за 1941-1948 роки, 

про розірвання шлюбу за 1935-1963 роки  

 

Актові записи про розірвання шлюбу, 

усиновлення та зміну імені за 1963 - 1966 

роки знаходяться на зберіганні в 

Макарівському районному відділі державної 

реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

Вишгородський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року по теперішній час 

Володарський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року по теперішній час 

 

Згурівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року по теперішній час 

Наявні об’єднані книги: 

про народження за 1942-1945;  

про смерть за 1942-1945. 

Кагарлицький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року по теперішній час;  

Наявні об’єднані книги:  

про шлюб за 1935 – 1957 роки; 

про смерть за 1938 – 1957 роки 

м. Ржищів 1945 -1998 

Києво-Святошинський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

З 1945 року по теперішній час 

Наявні об’єднані книги: 

про смерть за 1944-1945 роки; 

про шлюб за 1939 - 1949 роки 

Макарівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року по теперішній час 

Наявні об’єднані книги за 1940-1957 роки.  

Актові записи про народження, смерть, шлюб 

по деяким населеним пунктам Києво-

Святошинського району за 1944 – 1962 роки 

Миронівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

З 1945 року по теперішній час 

Наявні об’єднані книги:  

про народження за 1944 – 1946 роки; 

про шлюб за 1942 – 1946 роки; 
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міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

про розірвання шлюбу за 1935 – 1945 роки 

Рокитнянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року по теперішній час 

Наявні об’єднані книги:  

про народження (поновлені) за 1944 – 1945 

роки; 

про шлюб за 1944 – 1945 роки 

Сквирський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З  1945 року по  теперішній час 

 

Ставищенський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945  року  по теперішній час 

Наявні об’єднані книги  

про розірвання шлюбу за 1937 – 1967 роки 

Таращанський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року по теперішній час 

Наявні об’єднані книги про розірвання шлюбу 

за 1938 – 1960 роки 

Тетіївський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року по теперішній час 

 

Яготинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року  по теперішній час  

Наявні об’єднані книги  

про народження (поновлені) за 1944 – 1946 

роки. 

Актові записи за 1958 рік по селах Богданівка 

та Капустинці знаходяться на зберіганні в 

архіві Драбівського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

Березанський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З  1946 року  по теперішній час 

Наявні об’єднані книги: про народження, про 

смерть, про шлюб за  1943 -1945 роки  

 

Бучанський міський відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 01 березня 2011 року  по теперішній час 

Ірпінський міський відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року  по теперішній час  

с. Буча - з 1945 року по 28.02.2011 року 

 

Ржищівський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1998 року по теперішній час 
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Славутицький міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1987 року по теперішній час 

Білоцерківський міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

З 1945 року  по теперішній час  

Наявні об’єднані книги: про розірвання 

шлюбу за 1935 – 1949 роки; про шлюб 

(поновлені) за 1944 – 1945 роки. 

 

Бориспільський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року  по теперішній час 

с. Бортничі – за 1945 -1988 роки. 

 

Броварський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року  по теперішній час 

Наявні об’єднані книги про смерть за 1944 – 

1954 роки. 

Населені пункти, які відносяться до  

м. Києва: 

Троєщина 1946 – 1988; 

Вигурівщина 1945 – 1954. 

Васильківський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року по теперішній час 

Наявні об’єднані книги про усиновлення за 

1944 – 1955 роки. 

Актові записи про народження, смерть, шлюб 

по деяким населеним пунктам Києво-

Святошинського району за 1945-1977 роки 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану 

по місту Переяславу та Переяслав-

Хмельницькому району Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року по теперішній час 

Наявні об’єднані книги: 

про народження за 1935 – 1954 роки; 

про смерть за 1935 – 1954 роки; 

про шлюб за 1934 – 1954 роки; 

про розірвання шлюбу за 1935 – 1956 роки; 

про усиновлення за 1935 – 1991 роки 

Обухівський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року по теперішній час 

Фастівський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 року по теперішній час 

Наявні об’єднані книги про смерть за 1944 – 

1945 роки 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Іванківському та Поліському районах 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

З 1945 року по теперішній час 

 

Іванківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану- з 1945 по 

вересень 2018 року 

Наявні об’єднані книги: 

про народження (поновлені) за 1944 – 1945 

роки. 
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Поліський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану- з 1945 по 

вересень 2018 року 

Наявні об’єднані книги: 

про народження (поновлені) за 1940 – 1946 

роки; 

про розірвання шлюбу за 1937-1966 роки;  

про народження (с. Ковшилівка) за 1936 -

1953 роки. 

 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Прип’ятського міськвиконкому за 1981 

– 1986 роки.  

 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Чорнобильського району за 1945 - 1988 

роки.  

Наявні об’єднані книги 

 про розірвання шлюбу за 1936 – 1959 роки. 

Кіровоградська область 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Кіровоградській області Управління 

державної реєстрації Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Благовіщенський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Ульяновський районний відділ з 1945 р. по 

2015 р. 

Бобринецький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Вільшанський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Гайворонський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Голованівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро)  

З 1945 р.  по теперішній час . 

Добровеличківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 
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Долинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Знам’янський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Міський відділ м. Знам’янка з 1945 р. по 2017 

р. 

Знам’янський районний відділ з 1945 р. по 

2017 р. 

  

Кропивницький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Кіровоградський районний відділ з 1945 р. по 

01.03.2019 р. 

  

Компаніївський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Кропивницький міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Міський відділ м.Кіровограда з 1945 р. по 

2000 р. 

Центральний відділ м. Кіровограда з 2001 р. 

по 2016 р. 

Кіровоградський міський відділ  з 20.04.2016 

р. по 24.10.2016 р. 

Ленінський районний відділ м. Кіровограда з 

1974 р. по 2016 р. 

Подільський районний відділ м. Кіровограда 

з 2016 р. по 2017 р. 

Палац новонароджених м. Кіровограда з 1987 

р. по 1999 р. 

Фортечний районний у місті Кропивницькому 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1974  по теперішній час . 

Кіровський районний відділ м. Кіровограда з 

1974 р. по 2016 р. 

Кропивницький міський відділ державної 

реєстрації смерті Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Дніпро) 

З 1998 р.  по теперішній час . 

Кіровоградський міський відділ з 1998 р. по 

2006 р. 

Міський відділ по державній реєстрації 

смерті м. Кіровограда з 2007 р. по 2016 р. 

Маловисківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

З 1945 р.  по теперішній час . 
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Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

Новгородківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Новоархангельський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Новомиргородський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Новоукраїнський  районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Олександрівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Олександрійський міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Міський відділ м. Олександрія з 1945 р. по 

2017 р. 

Палац урочистих подій м. Олександрія з 1976 

р. по 2001 р. 

Районний відділ Олександрійського району з 

1945 р. по 2017 р. 

Онуфріївський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Петрівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Світловодський міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Міський відділ м. Новогеоргіївськ з 1945 р. 

по 1960 р. 

Районний відділ Новогеоргіївського району з 

1945 р. по 1960 р. 

Відділ Хрущовської селищної ради з 1956 р. 

по 1961 р. 
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Міський відділ м. Кремгес з 1961 р. по 1969 р. 

Районний відділ м. Кремгес з 1961 р. по 1969 

р. 

Міський відділ м. Світловодськ з 1970 р. по 

2017 р. 

Районний відділ Світловодського району з 

1970 р. по 2017 р. 

Устинівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

З 1945 р.  по теперішній час . 

Луганська область 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Луганській області області Управління 

державної реєстрації Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)  

З червня 2014 року по теперішній час. 

 

У тому числі перші та другі примірники 

актових записів Кадіївського міського відділу 

з 2016 року по 2019 рік, Довжанського 

міського відділу з 2015 року по 2019 рік. 

Алчевський міський відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

З травня 2016 року по теперішній час.  

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Антрацитівському району та містах 

Антрацит і Первомайськ Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

З травня 2016 по теперішній час. 

 

Антрацитівський міськрайонний відділ з 2016 

по 2019 рік. 

Біловодський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

З 1946 року по теперішній час.  

Білокуракинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

З 1946 року по теперішній час.  

Кремінський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

З 1946 року по теперішній час.  

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по містах Лисичанськ та Ровеньки 

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) 

З 1946 року по теперішній час 

 

Лисичанський міський відділ з 1946 року по 

2019 рік 

Луганський міський відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

З червня 2015 року по теперішній час. 

 

Ленінський відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Луганського міського 

управління юстиції з червня 2015 року по 

2016 рік. 

Марківський районний відділ державної З 1946 року по теперішній час.  



33 
 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

Міловський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

З 1946 року по теперішній час.  

Новоайдарський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

З 1946 року по теперішній час.  

Новопсковський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

З 1946 року по теперішній час.  

Попаснянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

З 1946 року по теперішній час  

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по містах Рубіжне та Хрустальний 

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) 

З 1946 року по теперішній час. 

 

Рубіжанський міський відділ з 1946 року по 

2019 рік. 

 

Хрустальнинський міський відділ з червня 

2016 року по 2019 рік. 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Сватівському району та місту 

Голубівка Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Харків) 

З 1946 року по теперішній час 

 

Сватівський районний відділ з 1946 року року 

по 2019 рік 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Лутугинському району та місту 

Сєвєродонецьку Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Харків) 

З 1946 року по теперішній час. 

 

Сєвєродонецький міський відділ з 1946 року 

по 2019 рік. 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Перевальському та Станично-

Луганському районах Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

З 1946 року по теперішній час 

 

Станично-Луганський районний відділ з 1946 

року по 2019 рік. 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Старобільському району та місту 

Брянка Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) 

З 1946 року по теперішній час. 

 

Старобільський районний відділ з 1946 року 

по 2019 рік. 

Троїцький районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків) 

З 1946 року по теперішній час.  

Львівська область 

Центральний відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Управління державної 

реєстрації Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м.Львів) 

З 1940 по 2019 рік 

Львівський міський відділ державної реєстрації З 1944 по 2020 рік 
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актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

Галицький районний у місті Львові відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Львів) 

З 1944 по 2020 рік 

 

З 1944 по 1970  - Львівське міське бюро ЗАГС 

Залізничний районний у місті Львові відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Львів) 

З 1944 по 2020 рік 

 

З 1944 по 1948 рік - Львівське міське бюро 

ЗАГС Залізничний відділ 

 

Личаківський районний у місті Львові відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Львів) 

З 1945 по 2020 рік 

 

Сталінське райбюро ЗАГС м. Львова з 1945 по 

01.08.1956 рік 

 

Червоноармійське райбюро ЗАГС  м. Львова з 

1945 по 30.06.1958 рік 

Сихівський районний у місті Львові відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Львів) 

З 2008 по 2020 рік 

Франківський  районний у місті Львові відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Львів) 

З 1973 по 2020 рік 

Шевченківський районний у місті Львові відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Львів) 

З 1945 по 2020 рік 

Бориславський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

 

З 1944 по 2020 рік 

Дрогобицький міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1944 по 2020 рік 

Самбірський міський відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1945 по 2020 рік 

Стрийський міський відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

 

З 1945 по 2020 рік 

Трускавецький міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1945  по 2020 рік 
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Червоноградський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

 

З 1952 по 2020 рік 

Бродівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1944 по 2020 рік 

Буський районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1866 по 2020 рік 

Бюро записів громадянського стану 

Олеського району Львівської області з 1940 по 

1959 рік 

Бюро записів громадянського стану 

Красненського району Львівської області з 

1940 по 1959 рік 

Бюро записів громадянського стану 

Милятинського району Львівської області з 

1940 по 1959 рік 

Городоцький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1784 по 2020 рік 

 

Бюро записів громадянського стану 

Комарнівського району Дрогобицької області 

з 1945 по 1959 рік 

 

Дрогобицький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1817 по 2020 рік 

 

Бюро записів громадянського стану 

Меденицького району Дрогобицької області з 

1944 по 1959 рік 

 

Бюро записів громадянського стану 

Підбузького району Дрогобицької області з 

1944 по 1959 рік 

Жидачівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1785 по 2020 рік 

 

Бюро записів громадянського стану 

Ходорівського району Дрогобицької області з 

1940 по 1961 рік 

 

Бюро записів громадянського стану 

Новострілищанського району Дрогобицької 

області з 1945 по 1959 рік 

 

Бюро записів громадянського стану 

Журавнівського району Дрогобицької області 

з 1945 по 1958 рік 

 

Жовківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1892 по 2020 рік 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

Нестерівського району Львівської області з 

1952 по 1993 рік 
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Бюро записів громадянського стану 

Куликівського району Львівської області з 

1944 по 1959 рік 

 

Бюро записів громадянського стану 

Магерівського району Львівської області з 

1945 по 1959 рік 

 

Бюро записів громадянського стану Рава-

Руського району Львівської області з 1940 по 

1963 рік 

 

Бюро записів громадянського стану 

Яворівського району Львівської області з 1964 

по 1965 рік 

 

Бюро записів громадянського стану Велико-

Мостівського району Львівської області з 

1940 по 1958 рік 

 

Бюро записів громадянського стану 

Брюховицького району Львівської області з 

1952 по 1954 рік 

 

Бюро записів громадянського стану Кам’янка-

Бузького району Львівської області з 1964 по 

1965 рік 

 

Золочівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1837 по 2020 рік 

 

Бюро записів громадянського стану 

Глинянського району Львівської області з 

1940 по 1962 рік 

 

Бюро записів громадянського стану 

Поморянського району Львівської області з 

1940 по 1958 рік 

 

 

Кам’янка-Бузький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З  1790 по 2020 рік 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

Новояричівського району Львівської області з 

1944 по 1966 рік 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

Куликівського району Львівської області з 

1944 по 1958 рік 

 

Миколаївський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1862 по 2020 рік 
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Мостиський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1784 по 2020 рік 

Райбюро ЗАГС Судововишнянського району 

Дрогобицької області з 1945 по 1959 рік 

 

Райбюро ЗАГС Крукеницького району 

Дрогобицької області з 1944 по 1959 рік 

 

Перемишлянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

 

З 1835 по 2020 рік 

Пустомитівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1802 по 2020 рік 

 

Відділ реєстрації актів громадянського стану 

Бібрського району Львівської області з 1940 

по 1959 рік 

 

Відділ реєстрації актів громадянського стану 

Винниківського району Львівської області з 

1940 по 1959 рік 

 

Відділ реєстрації актів громадянського стану 

Щирецького району Львівської області з 1944 

по 1954 рік 

 

Радехівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1784 по 2020 рік 

 

Районне бюро запису актів громадянського 

стану виконкому Лопатинської районної ради 

депутатів трудящих Лопатинського району 

Львівської області з 1944 по 1963 рік 

 

Самбірський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1868 по 2020 рік 

 

Бюро записів актів громадянського стану 

Рудківської районої ради Львівської області з 

1945 по 1960 рік 

 

Бюро записів актів громадянського стану 

Дублянського району Дрогобицької області з 

1945 по 1958 рік 

Сколівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З  1858 по 2020 рік 

 

Районне бюро ЗАГС Славського району 

Дрогобицької області з 1944 по 1959 рік 

 

Сокальський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

 З 1890 по 2020 рік 

 

Бюро записів актів громадянського стану 

Великомостівського району Львівської 

області з 1944 по 1958 рік 
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Бюро записів актів громадянського стану 

Забузького району Львівської області з 1951 

по 1965 рік 

Старосамбірський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1868 по 2020 рік 

 

Бюро записів актів громадянського стану 

Стрілківського району Дрогобицької області з 

1940 по 1955 рік 

 

Бюро записів актів громадянського стану 

Добромильського району Дрогобицької 

області з 1940 по 1960 рік 

 

Бюро записів актів громадянського стану 

Хирівського району Дрогобицької області з 

1945 по 1960 рік 

 

Бюро записів актів громадянського стану 

Нижанковицького району Дрогобицької 

області з 1945 по 1960 рік 

Стрийський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1916 по 2020 рік 

Турківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1875 по 2020 рік 

Яворівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1882 по 2020 рік 

 

Бюро записів актів громадянського стану 

Івано-Франківського району Дрогобицької 

області з 1944 по 1960 рік 

 

Бюро записів актів громадянського стану 

Краковецького району Дрогобицької області з 

1944 по 1957 рік 

 

Бюро записів актів громадянського стану 

Немирівського району Дрогобицької області з 

1944 по 1959 рік 

 

Бюро записів актів громадянського стану 

Брюховицького району Дрогобицької області 

з 1945 по 1957 рік 

 

Бюро записів актів громадянського стану 

Рава-Руського району Дрогобицької області з 

1944 по 1960 рік 

Миколаївська область 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Миколаївській області  Управління 

державної реєстрації  Південного 

з  1945  по теперішній час 
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міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

Миколаївський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з  1946  по теперішній час 

наявні окремі актові записи про шлюб, 

розірвання шлюбу, зміну імені, усиновлення з 

1936 по 1951 р.р. 

Центральний районний у місті Миколаєві відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса) 

з 1946  по теперішній час 

наявні окремі актові записи про народження, 

шлюб та смерть з 1944 по 1975 рр. по 

Матвіївській та Тернівській сільських радах 

Жовтневого району, 

про шлюб з 1941 по 1948рр. по Матвіївській 

сільській раді Жовтневого району 

 

Інгульський районний у місті Миколаєві відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса) 

 

з 1975  по теперішній час 

Ленінський районний у місті Миколаєві відділ 

з 1975 по 2016 

Заводський районний у місті Миколаєві відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Одеса) 

з 1975  по теперішній час 

Корабельний районний у місті Миколаєві відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса) 

з 1946  по теперішній час 

наявні окремі актові записи про народження, 

шлюб та смерть з 1944 по 1947 рр.  

Вознесенський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) (09.04.2019) 

 

з 1946 по теперішній час 

Вознесенський міський відділ з 1946 по 2019 

 

Вознесенський районний відділ з 1944 по 2019 

наявні окремі актові записи про народження та 

шлюб з 1939 по 1953 рр. по Щербанівській 

сільській раді 

Первомайський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з 1946 по теперішній час 

наявні окремі актові записи про народження, 

народження поновлені, смерть та шлюб з 1941 

по 1947 рр. 

Южноукраїнський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з 1987 по теперішній час 

Очаківський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з 1946 по теперішній час  
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наявні окремі актові записи про шлюб, смерть, 

розірвання шлюбу, про зміну імені,  про 

усиновлення (удочеріння) з 1937 по 2002 

Арбузинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з 1946 по теперішній час  

 

Баштанський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

з 1946 по теперішній час 

 

Березанський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з 1946 по теперішній час  

наявні окремі актові записи про народження 

з 1945 по 1946 

Березнегуватський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з 1946 по теперішній час 

наявні окремі актові записи про шлюб з 1944-

1957, про народження з 1945-1946, про 

усиновлення з 1945-1992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Братський районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з  1946  по теперішній час 

 

 

Веселинівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з 1946  по теперішній час 

 

Вітовський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з 1946  по теперішній час 

Жовтневий районний відділ з 1944 по 2016 

наявні окремі актові записи про шлюб та 

смерть з 1937 по 1956  по Бармашівській 

сільській раді 

Врадіївський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з  1946  по теперішній час 

 

Доманівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з 1946  по теперішній час 

 

 

Єланецький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

з 1946  по теперішній час 

наявні окремі актові записи про шлюб та 

смерть з 1945 по 1972 рр. 

 

Казанківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 
з 1946  по теперішній час 
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міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

наявні окремі актові записи про народження та 

смерть 

з 1943 по 1960 рр. 

Кривоозерський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з 1946  по теперішній час 

 

 

Миколаївський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Миколаївської 

області Південного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Одеса) 

з 1946  по теперішній час 

 

Новобузький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з  1946  по теперішній час 

наявні окремі актові записи про шлюб з 1938 

по 1946 р.р.  

Новоодеський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з 1946  по теперішній час 

Первомайський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з 1946  по теперішній час 

наявні актові записи про народження 

(поновлені) та шлюб за 1945-1946рр. 

Снігурівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

з 1946  по теперішній час 

 

наявні окремі актові записи про народження та 

смерть за 1944, 1946рр. 

 

Одеська область 

Центральний відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Управління державної 

реєстрації Південного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Одеса)  

З 1944 по 2019 роки 

в єдиному примірнику: 

1. Міський відділ 1944 рік 

2. Іллічівський районний відділ  1944 рік 

3. Водно-транспортний  районний відділ 1944 

рік 

4. Кагановічеський районний відділ 1944 рік 

5. Ленінський районний відділ 1944 рік 

6. Сталінський районний відділ 1994 рік 

7. Андрієво-Іванівський районний відділ з 

1945 по 1958 роки 

8. Миколївський районний відділ з 1945 по 

1955 роки,  

з 1961 по 1971 роки. 

Одеський міський відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса)  

 

З 2012 по теперішній час 

Київський районний у місті Одесі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

 

З 1963 по теперішній час  
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Головного територіального управління юстиції в 

Одеській області 

Малиновський районний у місті Одесі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса)  

(з двох відділів) 

З 1945 по теперішній час 

Іллічівський районний відділ з 1945 по 2002 

роки 

Другий Малиновський відділ з 2003 по 2011 

роки 

Малиновський районний відділ з 1977 по 2002 

роки 

Перший Малиновський відділ з 2003 по 2011 

роки 

Малиновський районний у місті Одесі з 2012 

року 

 

Приморський  районний у місті Одесі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса)  

( з чотирьох відділів) 

З 1945 по теперішній час  

1.Міський відділ з 1945 по 1973 роки 

Жовтневий відділ з 1974 по 2002 роки Перший 

Приморський відділ  з 2003 по 2011 роки 

2. Кагановичеський відділ з 1945 по 1957 роки 

Приморський з 1958 по 2002 роки 

Другий Приморський відділ з 2003 по 2011 

роки 

3. Центральний відділ з 1973 по 2002 роки 

Третій Приморський з 2003 по 2011 роки 

4. Палац урочистих Подій з 1966 по 1991 роки 

Одеський міський відділ з 1992 по 2011 роки 

Приморський районний у місті Одесі з 2012 

року 

Суворовський районний у місті Одесі відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса)  

(з двох відділів) 

З 1945 по теперішній час 

1.Ленінський районний відділ з 1945 по 2001 

роки 

Другий Суворовський з 2002 по 2011 роки 

2. Суворовський районний відділ з 1981 по 

2001 роки 

Перший Суворовський відділ з 2002 по 2011 

роки 

Суворовський районний у місті Одесі відділ з 

2012 року 

Ананьївський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса)  

(з двох відділів) 

З 1945 по теперішній час 

Долинський районний відділ з 1945 по 1957 

роки 

Об’єднана книга про шлюб 1944- 1960 роки 

Ананьївський районний відділ з 1945  року 

Об’єднана книга про народження 1944-1948 

роки 

Арцизький районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції 

 (м. Одеса)  

З 1945 по теперішній час 

Об’єднані метричні книги про 

 народження, шлюб, смерть 1935-1945 роки 

Балтський районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції 

З 1945 по теперішній час  

Піщанський районний відділ з 1945 по 1957 

роки 

Балтський районний відділ з 1945 року 
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 (м. Одеса)  

(з двох відділів) 

3 1942 по 1946 – об’єднана книга про 

народження, шлюб, смерть  

Білгород-Дністровський міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса)  

(з чотирьох відділів) 

 

З 1945 по теперішній час  

1. Старокозацький районний відділ з 1945 по 

1958 роки 

2. Лиманський районний відділ з 1946 по 1958 

роки 

3. Білгород-Дністровський районний відділ з 

1944 по 2011 4. Білгород-Дністровський 

міський відділ з 1945 по 2011 р. 

Білгород-Дністровський міськрайонний відділ 

з 2012 року 

Біляївський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції  

(м. Одеса)  

(з трьох відділів) 

З 1945 по теперішній час 

Одеський приміський відділ з 1939 по 1961 

роки 

Теплодарський міський відділ – 1986 -2012 

роки 

Біляївський міськрайонний відділ 1945 року 

Об’єднані книги про народження, смерть, 

шлюб, розірвання шлюбу 1944-1962 роки 

Болградський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції  

(м. Одеса)  

(з двох відділів) 

З 1945 по теперішній час  

Новоіванівський районний відділ з 1945 по 

1962 роки 

Болградський районний відділ з 1945 року 

Об’єднані книги про народження, смерть 

1940-1949 роки 

Березівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції  

(м. Одеса)  

З 1945 по теперішній час  

Великомихайлівський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  

(м. Одеса)  

(з двох відділів) 

З 1945 по теперішній час 

Гросулівський районний відділ з 1945 по 1949 

роки 

Цебриківський районний відділ з 1945 по 1963 

роки 

Великомихайлівський районний відділ з 1950 

року 

Захарівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції  

(м. Одеса)  

З 1945 по теперішній час 

Фрунзівський районний відділ з 1945 по 

26.04.2018 роки 

Захарівський районний відділ з 27.04.2018 

року  

Об’єднані книги народження, смерть, шлюб 

1943-1945р 

Іванівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції 

 (м. Одеса)  

З 1945 по теперішній час  

об’єднана книга про розірвання шлюбу 1936-

1960 роки 

Ізмаїльський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса)  

З 1945 по теперішній час 

1.Суворовський районний відділ з 1944 по 

1959 роки 
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( з трьох відділів) 2.Ізмаїльський районний відділ з 1945 по 2011 

роки 

3.Ізмаїльський міський відділ з 1945 по 2011 

роки 

Ізмаїльський міськрайонний відділ з 2012 року 

Кілійський районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції 

 (м. Одеса)  

(приєднані виконавчі комітети двох відділів) 

З 1945 по теперішній час 

Суворовський районний відділ з 1945 по 1958 

роки  

Ізмаїльський районний відділ з 1959 по 1965 

роки 

 

Кілійський районний відділ з 1945 року 

Кодимський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції 

 (м. Одеса)  

 

З 1945 по теперішній час 

Лиманський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції 

 (м. Одеса)  

З 1945 по теперішній час 

Комінтернівський районний відділ з 1944 по 

2015 роки 

Лиманський районний відділ з 2016 року 

Об’єднана книга про смерть 1944-1948 роки 

Любашівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції 

 (м. Одеса)  

(з двох відділів) 

З 1945 по теперішній час 

Троїцький районний відділ з 1945 по 1957 

роки 

Любашівський районний з 1945 року 

Об’єднані книга про народження 1943-1945 

роки,  

смерть 1944-1945 роки, шлюб 1944-1945 роки 

Миколаївський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса)  

 

З 1955 по теперішній час 

Відсутні з 1956 по 1958 роки, з 1961 по 1971 

роки 

Овідіопольський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса)  

 

З 1945 по теперішній час 

Об’єднані книги про народження, смерть, 

 шлюб 1944-1945 роки 

Окнянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції 

 (м. Одеса)  

З 1945 по теперішній час 

Красноокнянський районний відділ з 1945 по 

2013 роки 

Окнянський районний відділ з 13.04.2018 року 

Об’єднані книги про народження, смерть 

1944-1945 роки 

Об’єднані книги про шлюб 1944-1947 роки 

Подільський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса)  

( з двох відділів) 

З 1945 по теперішній час 

1.Котовський районний відділ з 1945 по 2011 

роки 

2. Котовський міський відділ з 1945 по 2011 

роки 

  Котовський міськрайонний відділ з 2012 по 

08.08.2016 роки 

  Подільський міськрайонний відділ з 

09.08.2016 року 
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Ренійський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції 

 (м. Одеса)  

 

З 1945 по теперішній час 

З 1940 по 1945 рік – об’єднана книга про шлюб 

З 1943 по 1945 – об’єднана книга про 

народження, шлюб, смерть 

Роздільнянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса)  

 

З 1945 по теперішній час 

Савранський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса)  

 

З 1945 по теперішній час 

Саратський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса)  

 

З 1945 по теперішній час 

об’єднані метричні книги про народження 

1941-1945,  

про смерть 1940-1945 

Тарутинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса)  

 

З 1945 по теперішній час 

Бородінський районний відділ з 1945 по 1962 

роки 

Тарутинський районний відділ з 1945 року 

об’єднана метрична книга про народження 

1944-1945, про розірвання шлюбу 1941-1965 

Татарбунарський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

З 1945 по  теперішній час 

Тузлівський районний відділ з 1945 по 1958 

роки 

Татарбунарський районний з 1945 року  

об’єднана книга про народження 1944-1945  

Ширяївський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса)  

 З 1945 по теперішній час 

Жовтневий районний відділ з 1945 по 1954 

роки 

Ширяївський районний з 1945 року 

об’єднана книга про народження 1944-1946 

об’єднана книга про смерть 1944-1946 

 

Чорноморський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

З 1952 по теперішінй час 

Іллічівський міський відділ з 1952 по 2016 

роки 

Чорноморський міський відділ з липня 2016 

року 

Южненський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса)  

 

З 1979 по теперішній час 

Полтавська область 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Полтавській області Управління 

державної реєстрації Пвнічно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Суми) 

З 1941року  по теперішній час 
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Великобагачанський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1939 року по теперішній час 

Гадяцький районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Пвнічно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Суми) 

З 1939 року  по теперішній час 

Глобинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1940 року  по теперішній час ; 

  

Градизький районний відділ з 1941 року по 

1962 рік; 

  

Кринківський районний  відділ з 1941 року по 

1962 рік 

Гребінківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1940 року  по теперішній час 

  

Диканський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1941 року  по теперішній час 

Зіньківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1939 року  по теперішній час 

Карлівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1944 року  по теперішній час 

Кобеляцький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1942 року  по теперішній час 

  

Кишеньківський районний відділ з 1942 року 

по 1963 рік 

Козельщинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1943 року по теперішній час 

Котелевський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1938 року  по теперішній час 

Кременчуцький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1939 року по теперішній час 

Лохвицький районний відділ  державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1942 року  по теперішній час ; 

  

Сенчанський районний відділ з 1942 року по 

1962 рік; 
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Машівський районний відділ  державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1940 року  по теперішній час 

Новосанжарський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1941 року  по теперішній час ; 

Нехворощанський районний відділ з 1941 

року по 1966 рік; 

  

Оржицький районний відділ  державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1942 року  по теперішній час 

Лазірківський районний відділ з 1942 року по 

1957 рік; 

Пирятинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1942 року  по теперішній час 

Полтавський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1942 року  по теперішній час 

Решетилівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З  1943 року  по теперішній час 

Семенівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Полтавської 

області Пвнічно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1942  по теперішній час 

Оболонський районний відділ з 1942 року по 

1963 рік; 

  

Хорольський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1941 року  по теперішній час 

Покровсько-Багачанський районний відділ з 

1942 року по 1956 рік; 

  

Чорнухинський районний відділ  державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1940 року по теперішній час 

Чутівський районний відділ  державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1942 року  по теперішній час 

Шишацький районний відділ  державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1944 року  по теперішній час 

Кременчуцький міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1942 року  по теперішній час 

Центральний відділ  з 1943 року по 2016 рік; 

  

Автозаводський  відділ з 1943 року по 2016 

рік; 

  

Крюківський  відділ з 1942 року по 2016 рік; 

Горішньоплавнівський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

З 1941 року  по теперішній час 

  



48 
 

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

Комсомольський міський відділ з 1962 року по 

2018 рік; 

Наявні книги виконавчих комітетів кількох 

сільських рад Кременчуцького району з 1943 

року по 1954 рік; 

Київський районний  у  місті Полтаві відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Пвнічно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1978 року по теперішній час 

Подільський районний  у  місті Полтаві відділ 

державної реєстрації актів цивільного 

стану  Пвнічно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м.Суми) 

З  1978 року  по теперішній час 

Шевченківський районний  у  місті Полтаві 

відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Пвнічно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1941 року  по теперішній час 

Центральний відділ з 1941 року по 2016 рік; 

  

Октябрський  відділ з 1978 року по 2016 рік; 

  

Лубенський міськрайонний відділ  державної 

реєстрації актів цивільного стану Пвнічно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1938 року  по теперішній час 

Лубенський міський відділ з 1938 року по 2018 

рік; 

Лубенський районний відділ з 1941 року по 

2018 рік; 

  

Миргородський міськрайонний 

відділ  державної реєстрації актів цивільного 

стану Пвнічно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м.Суми) 

З 1940 року  по теперішній час 

Миргородський міський відділ з 1943 року по 

2018 рік; 

  

Миргородський районний відділ  з 1940 року 

по 2018 рік; 

Рівненська область 

Відділ державної реєстрації актів  цивільного 

стану у Рівненській області Управління 

державної реєстрації Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

з 1944 року по теперішній час (другі 

примірники) 

Березнівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

з 1941 року по теперішній час; 

Бюро записів актів громадянського стану 

виконавчого комітету Соснівської районої 

ради народних депутатів трудящих з 1945 

року по 1962 рік; 

Об’єднані метричні книги по деяким 

населеним пунктам з 1940 року по 1948 рік. 

Вараський міський відділ державної  реєстрації 

актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

З 1946 року  по теперішній час ; 

по Рафалівському району з 1946 року по 1958 

рік; 

по Володимирецькому району (окремі 

населені пункти) з 1959 року по 1984 рік; 

 по м. Кузнецовськ з 1985 по 09.07.2017; 

 по м. Вараш з 10.07.2017 року по теперішній 

час 
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Володимирецький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

з 1940 по теперішній час; 

по Рафалівському району (деякі населені 

пункти)  з 1946 року по 1958 рік; 

по Зарічненському району (деякі населені 

пункти)  з 1940 року по 1962 рік; 

по Дубровицькому району (деякі населені 

пункти) з 1962 року по 1964 рік;  

Об’єднані метричні книги по с. Біле, з 1942 

року по 1945 рік.  по селі Великі Цепцевичі за 

1944-1945 роки  

Гощанський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

з 1939  по теперішній час ; 

Бюро записів актів громадянського стану 

виконавчого комітету Тучинської районої 

ради народних депутатів трудящих з 1945 

року по 1959 рік; 

Об’єднані метричні книги по деяким 

населеним пунктам з 1939 року по 1948 рік. 

Демидівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

з 1940  по теперішній час ; 

по Млинівському району з 1963 року по 1995 

рік; 

Об’єднані метричні книги по деяким 

населеним пунктам з 1933 року по 1947 рік. 

Дубенський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

з 1944  по теперішній час ; 

по Вербському району з 1945 року по 1958 рік; 

Дубенський міський відділ з 1978 року по 1987 

рік; 

Об’єднані метричні книги по деяким 

населеним пунктам з 1896 року по 1951 рік. 

Дубровицький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

з 1944  по теперішній час; 

по Висоцькому району з 1944 року по 1958 рік; 

по Володимирецькому району (окремі 

населені пункти) з 1963 року по 1964 рік; 

по Зарічненському району (окремі населені 

пункти) з 1963 року по 1966 рік. 

Зарічненський районний відділ  державної 

реєстрації актів цивільного  стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

з 1944 року  по теперішній час; 

Виконком Морочненської районої ради 

народних депутатів трудящих з 1944 року по 

1945 рік; 

по Висоцькому району  з 1946 року по 1958 

рік; 

з 1959 року по 1963 рік Зарічненський район; 

по Дубровицькому району (окремі населені 

пункти) з 1963 року по 1966 рік; 

по Володимирецькому району (окремі 

населені пункти) з 1965 року по 1966 рік; 

Об’єднані метричні книги по деяким 

населеним пунктам з 1935 року по 1949 рік. 

Здолбунівський районий відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

з 1940  по теперішній час; 

по Мізоцькому району з 1947 року по 1959 рік; 

по Рівненському району (окремі населені 

пункти) з 1963 року по 1965рік; 



50 
 

Об’єднані метричні книги по деяким 

населеним пунктам з 1882  року по 1947 рік. 

Корецький районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Львів) 

з 1940  по теперішній час; 

по Межирицькому району з 1944 року по 1959 

рік; 

по Гощанському району (окремі населені 

пункти)  з 1963 року по 1966 рік; 

Об’єднана метрична книга  по деяким 

населеним пунктам з 1939 року по 1951 рік. 

Костопільський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

з 1940 року по теперішній час; 

по Деражненському району з 1944 року по 

1958 рік; 

по Рівненському району (окремі населені 

пункти) з 1963 року по 1965 рік. 

Млинівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління міністерства 

юстиції (м.Львів) 

з 1940 року по теперішній час; 

по Острожецькому району з 1945 року по 1958 

рік; 

по Демидівському району (входив до складу 

Млинівського) з 1963 року по 1995 рік; 

Об’єднані метричні книги по деяким 

населеним пунктам з 1935 року по 1945 рік. 

Острозький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Львів) 

з 1940 року  по теперішній час; 

по  Гощанському району (окремі населені 

пункти)  з 1963 року по 1965 рік; 

Об’єднані метричні книги по деяким 

населеним пунктам з 1927 року по 1950 рік. 

Радивилівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

з 1940 року  по теперішній час; 

Червоноармійський районний відділ ДРАЦС з 

1940 року по 1992 рік; 

по Козинському району  з 1944 року по 1958 

рік; 

по Дубенському району (окремі населені 

пункти) з 1963 року по 1965 рік;  

Об’єднані метричні книги по деяким 

населеним пунктам з 1942 року по 1948 рік. 

Рівненський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

з 1940 року  по теперішній час; 

по Клеванському району з 1940 року по 1961 

рік; 

по Олександрійському району з 1941 року по 

1959 рік; 

по Деражненському району з 1945 року по 

1958 рік; 

по Тучинському району з 1940 року по 1958 

рік; 

Об’єднані метричні книги по деяким 

населеним пунктам з 1922 року по 1947 рік. 

Рокитнівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

з 1940 року  по теперішній час; 

по Клесівському району(окремі населені 

пункти) з 1945 року по 1958 рік; 

Об’єднані метричні книги по с. Березове 

з 1942 року по 1947 рік. 
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Сарненський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Львів) 

з 1939 року  по теперішній час; 

по Клесівському району (окремі населені 

пункти)  з 1945 року по 1958 рік; 

по Степанському району з 1945 року по 1958 

рік; 

Об’єднані метричні книги по деяким 

населеним пунктам з 1939-1949 роки. 

Сумська область 

Центральний відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Управління державної 

реєстрації Північно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м.Суми) 

з 1945  по теперішній час. 

Наявна окрема книга Сумська область 

про розірвання шлюбу за 1944-1945 роки 

Білопільський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

з 1945  по теперішній час 

Наявні окремі книги по Білопільському 

районному відділу: 

- про розірвання шлюбу за 1940-1952 роки; 

- про усиновлення за 1938-1950 роки; 

- про усиновлення за 1935-1952 роки 

Буринський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

з 1945  по теперішній час 

Наявна окрема книга по виконкому 

Клепалівської сільської ради Буринського 

району Сумської області 

про народження за 1942-1945 роки 

Великописарівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

з 1945  по теперішній час 

Наявна окрема книга по Великописарівському 

районному відділу про розірвання шлюбу за 

1944-1950 роки 

Краснопільський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

з 1945  по теперішній час 

Наявна окрема книга по відділу про 

усиновлення за 1944 – 1962 роки 

Кролевецький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

з 1945  по теперішній час 

Липоводолинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

з 1945  по теперішній час 

Наявні окремі книги по Липоводолинському 

районному відділу: 

- про народження поновлено за 1944-1945 

роки 

- про розірвання шлюбу за 1930-1949 роки; 

- про зміну імені за 1944-2002 роки. 

Недригайлівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

з 1945  по теперішній час 

Наявні окремі книги по Недригайлівському 

районному відділу: 

- про народження за 1941-1945 роки; 

- про народження за 1943-1945 роки; 

- про смерть за 1941-1943 роки; 

- про смерть за 1943-1945 роки. 

Путивльський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

з 1945  по теперішній час 
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Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

Сумський районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Суми) 

з 1945  по теперішній час 

Наявна окрема книга по Сумському 

районному відділу про народження поновлено 

за 1944-1945 роки 

Тростянецький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми)  

з 1945  по теперішній час 

Наявна окрема книга про усиновлення за 

1935-1962 роки 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Ямпільському та Середино- Будському 

районах  Північно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м.Суми) 

з 1945 по теперішній час 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Середино-Будського районного 

управління юстиції у Сумській області  з 1945 

по 2016; 

Наявні окремі книги по Середино-Будмькому 

районному відділу: 

- про народження за 1940-1945 роки;                                                    

- про смерть за 1941-1945 роки 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Ямпільського районного управління 

юстиції  у Сумській області з 1945 по 2016; 

Наявні окремі книги по Ямпільському  

районному відділу: 

- про народження за 1944-1945 роки (дві 

книги) 

- про шлюб за 1944-1945 роки 

Глухівський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

з 1945  по теперішній час 

Глухівський міський відділ з 1945 по 2018 

роки; 

Наявні окремі книги по Глухівському 

міському відділу: 

- про розірвання шлюбу за 1943-1958 роки; 

- про смерть поновлені за 1944-1947 роки; 

- про шлюб поновлені за 1945-1949 роки; 

Глухівський районний відділ з 1945 по 2018 

роки 

Конотопський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

з 1945 по теперішній час 

- Конотопський міський відділ з 1945 по 2018 

роки 

Наявні окремі книги:  

- про смерть за1942-1945 роки; 

- про смерть поновлено за 1944-1948 роки; 

- про шлюб за 1941-1946 роки; 

- про шлюб поновлено за 1943-1946 роки; 

- про розірвання шлюбу за 1943-1952 роки; 

- про усиновлення за 1931-1948 роки. 

Конотопський районний відділ з 1945 по 2018 

роки 

Наявні окремі книги по  Конотопському 

районному відділу: 

- про народження поновлено за 1944-1945 

роки; 

- про смерть поновлено за 1944-1957 роки; 
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- про  розірвання шлюбу за  1937-1956 роки; 

- про усиновлення за 1936-1956 роки. 

Лебединський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми)  

  

з 1945 по теперішній час 

Лебединський міський відділ з 1945 по 2018 

роки 

Лебединський районний відділ з 1945 по 2018 

роки 

Наявні окремі книги по  Лебединському 

районному відділу: 

- про народження за 1944-1945 роки; 

- про народження за 1944-1945 роки. 

Охтирський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

з 1945  по теперішній час     Охтирський 

міський відділ з 1945 по 2018 роки 

Наявна окрема книга по Охтирському 

міському відділу : 

- про розірвання шлюбу за 1944-1955 роки ; 

Охтирський районний відділ з 1945 по 2018 

роки 

Наявні окремі книги по Охтирському 

районному відділу: 

- про народження с. Хухра Охтирського 

району Сумської області за 1944-1946 роки; 

- про шлюб поновлено за 1944-1947 роки; 

- про усиновлення за 1936-1962 роки. 

Роменський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

з 1945  по теперішній час 

Роменський міський відділ з 1945 по 2018 

роки 

Роменський районний відділ з 1945 по 2018 

роки 

Сумський міський відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Суми)  

  

з 1945 по теперішній час 

Наявні окремі книги по Сумському міському 

відділу: 

- про шлюб поновлено за 1943-1946 роки; 

- про усиновлення за 1935-1953 роки; 

Зарічний районний у місті Суми відділ з 1945 

по 2019 роки 

Ковпаківський районний у місті Суми відділ з 

1945 по 2019 роки 

Наявна окрема книга по Ковпаківському 

районному у м. Суми відділу про народження 

за 1944-1949 роки (с. Баранівка) 

Шосткинський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Суми) 

з 1945 по теперішній час 

Шосткинський міський відділ з 1945  по 2018 

роки; 

Наявні окремі книги по Шосткинському 

міському відділу: 

- про розірвання шлюбу за 1943-1951 роки;  

- про шлюб за 1943-1949 роки; 

- про шлюб поновлено за 1943-1956 роки;  

Шосткинський  районний відділ з 1945 по 

2018 роки  

Наявна окрема книга по Шосткинському 

районному відділу про розірвання шлюбу за 

1935-1946 роки 
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Тернопільська область 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Тернопільській області Управління 

державної реєстрації Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Метричні книги з 1883 по 1946  

Бережанський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

Борщівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1940 по теперішній час 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

Скала-Подільського району з 1946 по 1962  

Бюро запису актів громадянського стану 

Мельнице-Подільського району з 1946 по 

1962 

Метричні книги з 1912 по 1946  

Бучацький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

Золотопотіцького району з 1948 по 1963  

Гусятинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1940 по теперішній час 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

Гримайлівського району з 1949 по1958  

Бюро запису актів громадянського стану 

Копичинського району з 1946-1962  

Бюро запису актів громадянського стану 

Хоростівського району з 1944 по1951  

Метричні книги з 1854 по 1948  

Заліщицький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

Товстенського району з 1945 по 1962  

Збаразький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1940 по теперішній час 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

Вишнівецького району з 1940 по 1971  

Зборівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1944 по теперішній час 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

Залозецького району з 1946 по1962  

Бюро запису актів громадянського стану 

Велико Глибочецького району відділ з 1946 по 

1962  

Козівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

Козлівського району з 1946 по1956  

Кременецький міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Західного міжрегіонального 

З 1940 по теперішній час 
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управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ) 

Бюро запису актів громадянського стану 

Почаївського району з 1945 по 1963  

Метричні книги з 1923 по 1952  

Лановецький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1944 по теперішній час 

 

Метричні книги з 1938 по 1946  

Монастириський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1944 по теперішній час 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

Коропецького району з 1945 по1960  

Підволочиський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1945 по теперішній час 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

Скалатського району з 1945 по 1963  

Бюро запису актів громадянського стану 

Новосільського району з 1945 по 1960  

Метричні книги з 1872 по 1947  

Підгаєцький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1944 по теперішній час 

 

Метричні книги за період з 1878 по 1949  

Теребовлянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946 по теперішній час 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

виконкому Буданівського району з 1946 по 

1959  

Бюро запису актів громадянського стану 

виконкому Золотниківського району з 1946 по 

1962  

Бюро запису актів громадянського стану 

виконкому Микулинецького району з 1946 по 

1962  

Бюро запису актів громадянського стану 

виконкому Струсівського району з 1946 по 

1962  

Тернопільський міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ) 

З 2017 по теперішній час 

 

Відділ реєстрації актів цивільного стану міста 

Тернополя 1946 - 2017 

Бюро запису актів громадянського стану 

Великобірківського району 1944 -1962 

Бюро запису актів громадянського стану 

Великоглибочецького району 1944 -1962 

Тернопільський районний відділ державної 

реєстрації  актів цивільного стану 1967 - 

23.05.2017 

Метричні книги з 1905 по 1946  

Чортківський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1940 по теперішній час 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

Пробіжнянського району з 1945 по 1959  

Бюро запису актів громадянського стану 

Білобожницького району з 1945 по 1959  
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Метричні книги з 1857 по 1961  

Шумський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1944 по теперішній час 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

Великодедеркальського району з 1945 по 1963  

Метричні книги з 1931 по 1956  

Харківська область 

Центральний відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Управління державної реєстрації 

Східного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Харків) 

 

З 1942 року по теперішній час 

 

Є окремі метричні книги з 1880 року по 
1920 рік 

 

Балаклійський районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Харків)  

 

З 1942 року по теперішній час 

 

Барвінківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Харків)  

 

З 1943 року по теперішній час 

 

Близнюківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Харків)  
 

З 1943 року по теперішній час 

 

Богодухівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Харків)  

 

З 1942 року по теперішній час 

 

Борівський районний відділ державної реєстрації 
актів цивільного стану Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Харків)  

З 1942 року по теперішній час 
 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану 

по Валківському та Коломацькому районах 
Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків 

З 1943 року по теперішній час 

 
Валківський районний відділ з 1943 року по 2017 

рік 

 
Коломацький районний відділ з 1943 року по 

2017 рік 

 

Великобурлуцький районний відділ державної 
реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Харків)  
 

З 1942 року по теперішній час 
 

Вовчанський районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Харків)  
 

З 1942 року по теперішній час 

 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану 

по Дергачівському та Золочівському районах 
Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)  

З 1942 року по теперішній час 

 
Дергачівський районний відділ з 1942 року по 

2017 рік 
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Золочівський районний відділ з 1943 року по 2017 

рік 

Зачепилівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Харків)  

 

З 1942 року по теперішній час 

 

Зміївський районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Харків) 

 

З 1943 року по теперішній час 

 

 

Кегичівський районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Харків) 
 

З 1943 року по теперішній час 

 

Красноградський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Харків) 

 

З 1942 року по теперішній час 

 

Краснокутський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Харків)  

 

З 1944 року по теперішній час 

 

Нововодолазький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Харків)  
 

З 1943 року по теперішній час 

 

 

Сахновщинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Харків)  

 

З 1942 року по теперішній час 

 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану 
по Харківському району та місту Люботину 

Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)  

 

З 1942 року по теперішній час 
 

Харківський районний відділ з 1942 року по 2017 

рік 

 
Люботинський міський відділ з 1943 року по 2017 

рік 

Шевченківський районний відділ державної 
реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Харків)  

 

З 1943 року по теперішній час 
 

Харківський міський відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Харків)  
 

З 1942 року по теперішній час 

 

Харківський міський відділ з 1942 року по 1951 
рік; 

 

з 1995 року по 2017 рік 

 
Палац одруження «Центральний», 

«Дзержинський» з 1962 року по 1995 рік 
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Відділ державної реєстрації смерті з 1968 року по 

1995 рік 

 

Палац одруження «Орджонікідзевський» з 1976 
року по 1995 рік 

 

Палац новонароджених з 1965 року по 1995 рік 
 

Дзержинський районний у місті Харкові відділ з 

1951 року по 2017 рік 
 

Київський районний у місті Харкові відділ з 1951 

року по 2017 рік 

Новобаварський районний у місті Харкові відділ 
державної реєстрації актів цивільного стану 

Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)  
 

З 1951 року по теперішній час 
 

Жовтневий районний відділ з 1951 по 2017 рік 

 
Палац одруження та новонароджених 

«Жовтневий» з 1972 року по 1995 рік 

 

Холодногірський районний у місті Харкові відділ 
державної реєстрації актів цивільного стану 

Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Харків)  
 

З 1951 року по теперішній час 
 

Ленінський районний у місті Харкові відділ з 

1951 року по 2017 рік 

Московський районний у місті Харкові відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Східного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Харків)  

 

 

З 1951 року по теперішній час 

 

Бюро запису актів громадянського стану 
Сталінського району міста Харків з 1951 року по 

1962 рік 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану 
по Індустріальному та Немишлянському районах у 

місті Харкові Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Харків)  
 

 

З 1951 року по теперішній час 
 

Орджонікідзевський районний у місті Харкові 

відділ з 1951 року по 2017 рік 
 

Фрунзенський районний у місті Харкові відділ з 

1974 року по 2017 рік 
 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану 

по Слобідському та Основ’янському районах у місті 

Харкові Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Харків) 

 

З 1944 року по теперішній час 

 

Червонозаводський районний у місті Харкові 
відділ з 1944 року по 2017 рік 

 

Комінтернівський районний у місті Харкові 
відділ з 1951 року по 2017 рік 

 

Ізюмський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

3 1942 року по теперішній час 

 
Ізюмський районний відділ з 1942 року по 2017 

рік 

 
Ізюмський міський відділ з 1943 року по 2017 рік 

 

Куп’янський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Харків)  

 

З 1942 року по теперішній час 

 
Куп’янський районний відділ з 1942 року по 2017 

рік 
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Куп’янський міський відділ з 1942 року по 2017 

рік 

 

Дворічанський районний відділ з 1942 року по 
2017 рік 

 

 
 

 

Лозівський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Харків)  

 

З 1942 року по теперішній час 

 
Лозівський міський відділ з 1943 року по 2017 рік 

 

Лозівський районний відділ з 1942 року по 2017 
рік 

 

Первомайський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м. Харків)  

 
 

З 1943 року по теперішній час 

 
Первомайський міський відділ з 1943 року по 

2017 рік 

Первомайський районний відділ з 1943 року по 

2017 рік 

 
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану 

по місту Чугуєву, Чугуївському та Печенізькому 

районах Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Харків) 

 
З 1943 року по теперішній час 

 

Чугуївський районний відділ з 1943 року по 2017 
рік 

 

Чугуївський міський відділ з 1943 року по 2017 

рік 
 

Печенізький районний відділ з 1943 року по 2017 

рік 

Херсонська область 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Херсонській області Управління 

державної реєстрації Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (М. Одеса) 

З 1945  по теперішній час 

 

Херсонський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

З 1946  по теперішній час 

 

Дніпровський районний у місті Херсоні відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса) 

 

З 1939 по теперішній час 

 

Корабельний районний у місті Херсоні відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса) 

 

З 1939 по теперішній час 

Комсомольський районний у місті Херсоні 

відділ з 1965 по 2015  
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Суворовський районний у місті Херсоні відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса) 

З 1965 по теперішній час 

 

Бериславський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

З 1944 по теперішній час 

 

Білозерський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану  Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

З 1946 по теперішній час 

 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Великолепетиському та 

Горностаївському районах Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

З 1945  по теперішній час 

Великолепетиський районний відділ з 1946 по 

23.04.2019 

Горностаївський районний відділ з 1945 по 

23.04.2019 

 

Великоолександрівський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса) 

 

З 1946 по теперішній час 

 

Верхньорогачицький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

З 1945 по теперішній час 

 

Високопільський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

З 1944 по теперішній час 

 

Генічеський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

З 1946 по теперішній час 

 

Голопристанський міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса) 

 

З 1946 по теперішній час 

 

Іванівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Херсонської 

області Південного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Одеса) 

 

З 1944 по теперішній час 

 

Каланчацький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

 

З 1946 по теперішній час 



61 
 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

Каховський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

З 1946  по теперішній час 

Каховський міський відділ з 1946 по 2019 

Каховський районний відділ з 1946 по 2019 

 

Нижньосірогозький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

З 1946 по теперішній час 

 

Нововоронцовський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

З 1946 по теперішній час 

 

Новокаховський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

З 1938 по теперішній час 

 

Новотроїцький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

З 1946 по теперішній час 

 

Скадовський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

З 1946 по теперішній час 

 

Олешківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) 

 

З 1946 по теперішній час 

 

Чаплинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса)   

 

З 1946 по теперішній час 

Хмельницька область 

Центральний відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Управління державної 

реєстрації Центрально-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 року по 2019 рік 

Білогірський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час 

в тому числі Ляховецьке райбюро ЗАГС з 1944 

року по 1946 рік 

Віньковецький районний відділ державної З 1944 року по теперішній час 
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реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

Волочиський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час 

Городоцький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час 

в тому числі Сатанівське райбюро ЗАГС з 1944 

року по 1959 рік 

Деражнянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час 

в тому числі: 

Вовковинецьке райбюро ЗАГС з 1944 року по 

1959 рік; 

Деражнянський міський відділ ЗАГС з 1993 

року по 1998 рік 

1 книга про усиновлення за 1936-1969 роки 

Дунаєвецький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час 

в тому числі: 

Солобковецьке райбюро ЗАГС з 1945 року по 

1957 рік; 

Смотрицьке райбюро ЗАГС з 1945 року по 

1963 рік; 

Миньковецьке райбюро ЗАГС з 1944 року по 

1958 рік 

Ізяславський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час, 

в тому числі Плужненське райбюро ЗАГС з 

1944 року по 1959 рік 

Кам'янець-Подільський міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрально-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 

(м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час, 

в тому числі: 

Довжоцьке райбюро ЗАГС з 1944 року по1944 

рік; 

Староушицьке райбюро ЗАГС з 1944 року по 

1959 рік 

Орининське райбюро ЗАГС з 1944 року по 

1959 рік 

1 книга про розірвання шлюбу за 1941-1944 

роки; 

1 книга про народження, шлюб, смерть за 

1943-1945 роки; 

1 книга про смерть за 1943-1950 роки; 

1 книга про народження за 1943-1952 роки; 

1 книга про народження, шлюб, смерть за 

1943-1958 роки 

Красилівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 по теперішній час, 

в тому числі Антонінське райбюро ЗАГС з 

1944 року по 1962 рік. 

Летичівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час, 

в тому числі Меджибізьке райбюро ЗАГС з 

1944 року по 1959 рік 

1 книга про шлюб за 1938-1944 роки 
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Новоушицький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 рік по теперішній час, 

в тому числі Староушицьке райбюро ЗАГС з 

1944 року по 1958 рік 

1 книга про шлюб за 1941-1944 роки; 

1 книга народження (поновлені актові записи) 

за 1939-1948 роки 

Полонський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час 

Старокостянтинівський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрально-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції 

(м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час, 

в тому числі Остропільське райбюро ЗАГС з 

1944 року по 1959 рік 

1 книга про розірвання шлюбу за 1935-1949 

роки 

Старосинявський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час 

1 книга про смерть за 1935-1944 роки 

Теофіпольський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час, 

в тому числі Базалійське райбюро ЗАГС з 1944 

року по 1959 рік 

1 книга про смерть за 1942-1944 роки; 

1 книга про шлюб за 1942-1945 роки 

Хмельницький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 по теперішній час, 

в тому числі: 

Проскурівське райбюро ЗАГС з 1946 року по 

1950 рік; 

Ружичнянське райбюро ЗАГС з 1946 року по 

1962 рік; 

Чорноострівське райбюро ЗАГС з 1944 року 

по 1962 рік; 

Фельштинське райбюро ЗАГС з 1946 року по 

1950 рік; 

Гвардійське райбюро ЗАГС з 1951 року по 

1956 рік; 

Михайлівське райбюро ЗАГС з 1957 року по 

1959 рік 

1 книга про розірвання шлюбу за 1936-1944 

роки; 

1 книга про усиновлення за 1936-1981 роки 

Чемеровецький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час 

Ярмолинецький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час, 

в тому числі: 

Солобковецьке райбюро ЗАГС з 1944 року по 

1954 рік; 

Михалпільське (Михайлівське) райбюро 

ЗАГС з 1945 року по 1958 рік 

1 книга про шлюб за 1939-1942, 1944 роки 

Нетішинський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

З 1935 року по теперішній час 
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Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

Хмельницький міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 по теперішній час, 

в тому числі: 

Проскурівське Бюро ЗАГС з 1944 року по 1954 

рік ; 

Будинок урочистих подій виконавчого 

комітету Хмельницької міської ради з 1968 

року по 1992 рік 

1 книга про шлюб за 1942-1945 роки; 

1 книга про усиновлення за 1937-1939, 1944-

1946 роки 

Славутський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час, 

в тому числі: 

Берездівське райбюро ЗАГС з 1944 року по 

1959; 

Славутське районний відділ з 1944 року по 

1988 рік та з 2001 року по 2004 рік; 

Славутський міський відділ з 1980 року по 

1988 рік та  з 2001 року по 2004 рік; 

1 книга про народження, шлюб, смерть за 

1941-1945 роки; 

1 книга про розірвання шлюбу за 1938-1944 

роки; 

1 книга про народження за 1943-1946 роки; 

1 книга про розірвання шлюбу за 1939-1952 

роки; 

1 книга про зміну імені за 1935-1978 роки 

Шепетівський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 

З 1944 року по теперішній час, 

в тому числі: 

Шепетівський міський відділ з 1944 року по 

2004 рік; 

Грицівське райбюро ЗАГС з 1944 року по 

1962 року; 

Шепетівський районний відділ з 1964 року по 

2004 рік; 

2 книги про народження за 1943-1944 роки; 

1 книга про смерть за 1943-1944 роки; 

1 книга про смерть за 1931-1960 роки 

Черкаська область 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Черкаській області Управління 

державної реєстрації Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 по 2019 

 

1941-1944 актові записи про народження 

(Драбівський район) 

 

1944 актові записи про народження 

(Вільшанський район Київської області) 

 

1942-1944 актові записи про народження, 

смерть, шлюб (Золотоніський район) 

Черкаський міський відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Центрального 

З 1945 по 2020 

Частково: 
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міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

  

З 1944  актові записи про народження, шлюб, 

смерть (поновлені) 

З 1944 актові записи про усиновлення 

  

Придніпровський районний у місті Черкаси 

відділ ДРАЦС з 1974 по 2018 

 

Соснівський районний у місті Черкаси відділ 

ДРАЦС з 1974 по 2018  

Ватутінський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1949 по 2020 

Смілянський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 по 2020 

Золотоніський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945-2020 

З 1943-1944  актові записи про народження 

 

Гельмязівське районне бюро ЗАГС 

Полтавської області з 1941 по 1962 

 

Золотоніський районний відділ ДРАЦС з 1943 

по 2018 

 

Золотоніський міський відділ ДРАЦС з 1992 

по 2018  

Канівський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 по 2020 

Частково: 

1943-1944 актові записи про народження 

1924, 1926, 1927, 1932, 1934-1944 актові 

записи про шлюб  

1926, 1927, 1934-1935, 1937-1944 актові 

записи про смерть 

1935, 1937-1940 актові записи про розірвання 

шлюбу 

 

Канівський міський відділ ДРАЦС з 1935 по 

2018 

 

Канівський районний відділ ДРАЦС з 1924 по 

2018 

Уманський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 по 2020 

Частково: 

1938-1944 актові записи про розірвання 

шлюбу 

 

Уманський міський відділ ДРАЦС з 1938 по 

2018 

 

Уманський районний відділ ДРАЦС з 1945 по 

2018 
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Бабанський районний ЗАГС з 1945 по 1959 

 

Ладижинський районний відділ ЗАГС з 1945 

по 1959 

Городищенський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ)  

З 1945 по 2020 

Частково: 

1935-1944 актові записи про смерть, шлюб, 

розірвання шлюбу 

 

Вільшанське бюро ЗАГС Київської області з 

1944 по 1958 

Драбівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ)  

З 1945 по 2020 

Частково: 

1923-1931, 1935, 1940-1944 актові записи про 

народження 

1923, 1927-1928,  1935-1944 актові записи про 

смерть 

1924-1925, 192-1930, 1935-1944 актові записи 

про шлюб 

1944 актові записи про розірвання шлюбу 

Жашківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 по 2020 

Частково: 

1943-1944 актові записи про народження, 

смерть, шлюб 

Звенигородський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ)  

З 1945 по 2020 

Частково: 

1922-1944 актові записи про смерть 

1924-1944 актові записи про шлюб 

1936-1944 актові записи про народження  

Кам’янський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 по 2020 

Частково: 

1923, 1929-1944 актові записи про народження 

1924-1944  актові записи про смерть 

1935-1944 актові записи про шлюб 

1935-1944 актові записи про усиновлення 

Катеринопільський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ)  

З 1945 по 2020 

Частково: 

1935-1944 актові записи про зміну імені, 

усиновлення 

1944 актові записи про розірвання шлюбу 

 

Мокрокалигірське районне бюро ЗАГС з 1935 

по 1966 

Корсунь-Шевченківський районний відділ 

державної реєстрації актів цивільного 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

З 1945 по 2020 

Частково: 

1934-1944 актові записи про народження, 

смерть, шлюб 

1935-1944 актові записи про розірвання 

шлюбу 

Лисянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 по 2020 
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Маньківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ)  

З 1945 по 2020 

Частково: 

1925-1928, 1935-1944  актові записи про 

розірвання шлюбу 

 

Букський районний відділ ЗАГС Київської 

області з 1945 по 1959 

Монастирищенський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ)  

З 1945 по 2020 

Частково:  

1923-1942 актові записи про народження 

1924-1944 актові записи про смерть 

1924-1944 актові записи про шлюб 

1926, 1931-1944 актові записи про розірвання 

шлюбу 

Смілянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945-2020 

Частково: 

1935-1944 актові записи про шлюб, смерть 

 

Бюро ЗАГС Ротмистрівського району 

Київської області з 1929 по 1956 

Тальнівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 по 2020 

Частково: 

1944 актові записи про народження, шлюб, 

смерть 

Христинівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ)  

З 1945 по 2020 

Частково: 

1934-1939 актові записи про розірвання 

шлюбу  

1936-1944 актові записи про народження 

Черкаський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ)  

З 1945 по 2020 

 

 

Чигиринський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

З 1945 по 2020 

Частково: 

1924-1944 актові записи про народження 

1925-1944 актові записи про народження, 

смерть 

1926-1944 актові записи про народження, 

смерть, шлюб, розірвання шлюбу 

Чорнобаївський  районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ)  

З 1945 по 2020 

Частково: 

1944 актові записи про народження, смерть, 

шлюб 

Ірклівське бюро ЗАГС Полтавської  області з 

1935 по 1954 

Ірклівське бюро ЗАГС Черкаської області з 

1954 по 1959 

Шполянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного Центрального 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ)  

З 1945 по 2020 

 

Чернівецька область 
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Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Чернівецькій області Управління 

державної реєстрації Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1944 по теперішній час 

 

Бюро запису актів громадянського стану 

Чернівецького району (поновлені актові 

записи про народження, шлюб в одному 

примірнику) з 1944 по 1962 

Вижницький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1880* по теперішній час 

 

*Об’єднані метричні книги з 1880 по 1958  

Герцаївський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1937* по теперішній час 

 

*Об’єднані метричні книги з 1937 по 1949  

Глибоцький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1928* по теперішній час 

 

*Об’єднані метричні книги з 1928 по 1954  

Заставнівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1905* по теперішній час 

 

*Об’єднані метричні книги з 1905 по 1949  

Кельменецький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1940* по теперішній час 

 

*Об’єднані метричні книги з 1940 по 1945  

Кіцманський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1900* по теперішній час 

 

*Об’єднані метричні книги з 1900 по 1952  

Новоселицький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1939* по теперішній час 

 

*Об’єднані метричні книги з 1939 по 1947  

Путильський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1896* по теперішній час 

 

*Об’єднані метричні книги з 1896 по 1948  

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану по Сокирянському району та місту 

Новодністровську Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1941* по теперішній час 

 

*Об’єднана книга з 1941,1945-1958  

Новодністровський міський відділ з 2010 по 

2018  

Сокирянський районний відділ з 1946 по 2018  

  

Сторожинецький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1935* по теперішній час 

 

*Об’єднані метричні книги з 1935 по 1960 

(шлюб Великий Кучурів – 1935-1947) 

(народження Стара Жадова – 1939-1948, 1941-

1944, 1949, 1955, 1957-1960) 

(шлюб Жадова 1942-1947) 
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Хотинський районний  відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1946* по теперішній час 

 

*Об’єднані метричні книги з 1946 по 1948  

Чернівецький міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

З 1889* по теперішній час 

 

*Об’єднані метричні книги з 1889 по 1951  

Чернігівська область 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану у Чернігівській області Управління 

державної реєстрації Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Суми) 

З 1945 року  по теперішній час 

(частково за 1944 рік) 

Бахмацький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945 року  по теперішній час 

(частково з 1937 по 1944 рік) 

Дмитрівське районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 року по 1962 рік 

(частково з 1937 по 1944 рік) 

Батуринське районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 року по 1961 рік 

(частково з 1937 по 1944 рік) 

Бобровицький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945 року  по теперішній час 

(частково за 1944 рік) 

Новобасанське бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 року по 1959 рік 

(частково за 1944 рік) 

Борзнянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945 року  по теперішній час 

(частково з 1937 по 1944 рік) 

Комарівске районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 року по 1959 рік 

(частково з 1937 по 1944 рік) 

Батуринське районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 року по 1961 рік 

(частково з 1937 по 1944 рік) 

Варвинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945 року по теперішній час 

(частково з 1942 по 1944 рік) 

  

Городнянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945 року  по теперішній час 

(частково з 1937 по 1944 рік) 

Тупичівське районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1959 рік 

(частково з 1938 по 1944 рік) 
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Добрянське районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1959 рік 

(частково з 1938 по 1944 рік) 

Ічнянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945 року  по теперішній час 

(частково з 1941 по 1944 рік) 

Бюро записів актів громадянського стану 

Іваницького району з 1945 по 1959 рік 

(частково за 1944 рік) 

Козелецький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945 року  по теперішній час 

(частково за 1944 рік) 

Остерське бюро записів актів громадянського 

стану з 1945 року по 1962 рік 

(частково 1944 рік) 

Олишівське бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 року по 1960 рік 

Коропський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945  року  по теперішній час 

(частково за 1944 рік) 

Понорницьке районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 року по 1962 рік 

(частково за 1944 рік) 

Корюківський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945  по теперішній час 

(частково з 1937 по 1944 рік) 

Холминське районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1960 рік  

Куликівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945 року   по теперішній час 

(частково з 1937 по 1944 рік) 

  

Менський районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Суми) 

З 1945 року  по теперішній час 

Березнянське бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 року по 1960 рік 

Ніжинський міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945 року  по теперішній час 

(частково за 1944 рік) 

Комарівське районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 року по 1959 рік 

Лосинівське районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1962 рік 

(частково за 1944 рік) 
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Відділ реєстрації актів цивільного стану 

Ніжинського районного управління юстиції з 

1945 року по 2004 рік (частково за 1944) 

Відділ реєстрації актів цивільного стану 

Ніжинського міського управління юстиції з 

1945 року по 2004 рік (частково за 1944 рік)  

Новгород-Сіверський  міськрайонний відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Північно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945 року  по теперішній час 

(частково за 1944 рік) 

Гремяцьке районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 року по 1959 рік 

Носівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945 року  по теперішній час 

 (частково за 1944 рік) 

Прилуцький міськрайонний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945 року  по теперішній час 

(частково з 1936 по 1944 рік)   

Яблунівське районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 року по 1959 рік 

(частково з 1936 по 1944 рік) 

Малодівицьке районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 року по 1962 рік 

(частково з 1936 по 1944 рік 

Відділ реєстрації актів цивільного стану 

Прилуцького районного управління юстиції з 

1945 року по 2004 рік (частково з 1936 по 1944 

рік) 

Відділ реєстрації актів цивільного стану 

Прилуцького міського управління юстиції з 

1945 року по 2004 рік (частково з 1936 по 1944 

рік)  

Ріпкинський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945  по теперішній час 

(частково з 1937 по 1944 рік) 

Добрянське районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1959 рік 

(частково з 1937 по 1944 рік) 

Любецьке районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 по 1961 рік 

(частково з 1937 по 1944 рік) 

Семенівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Чернігівської 

області Північно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945 року  по теперішній час 

 (частково за 1944 рік) 

Сосницький районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

З 1945 року   по теперішній час 
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Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

(частково з 1938 по 1944 рік) 

Сновський районний відділ державної реєстрації 

актів цивільного стану Північно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Суми) 

З 1945 року  по теперішній час 

(частково за 1944 рік) 

Відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Щорського районного управління 

юстиції 

З 1999 року по 2016 рік 

Срібнянський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945   по теперішній час 

(частково з 1937 по 1944 рік) 

Талалаївський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945 року  по теперішній час 

(частково за 1944 рік) 

Чернігівський районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) 

З 1945 року по теперішній час 

(частково з 1937 по 1944 рік) 

Михайло-Коцюбинське районне бюро записів 

актів громадянського стану з 1945 року по 

1962 рік (частково з 1941 по 1944) 

Олишівське районне бюро записів актів 

громадянського стану з 1945 року по 1960 рік 

(частково з 1937 по 1944) 

Чернігівський міський відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми)  

З 1945 по теперішній час 

(частково за 1944 рік) 

Відділ записів актів громадянського стану 

виконавчого комітету Новозаводської 

районної ради народних депутатів м. 

Чернігова з 1974 по 1989 рік 

Відділ записів актів громадянського стану 

виконавчого комітету Деснянської районної 

ради народних депутатів м. Чернігова з 1974 

по 1989 рік 

Місто Київ 

Центральний відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Управління державної 

реєстрації Центрального міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Київ) 

З 1937  по теперішній час 

  

Консульські установи та дипломатичні 

представництва України з 10.03.1993 по 

теперішній час. 

Голосіївський районний у місті Києві відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

З 1945 по теперішній час. 

Бюро записів актів громадянського стану 

Кагановичського району міста Києва 

З 1945 року по 1958 року 



73 
 

Відділ записів актів громадянського стану 

виконкому Московської районної ради 

депутатів трудящих м. Києва з 1958 до 2001 

року 

Дарницький районний у місті Києві відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

З 1945 по теперішній час 

Відділ реєстрації актів громадянського стану 

Харківського районного управління юстиції 

міста Києва з 1988 по 2001 

  

Дарницько-Дніпровський відділ реєстрації 

актів громадянського стану з 1971 по 1984 

Палац одруження «Дарницький» з 1984 по 

1994 

Лівобережний відділ реєстрації шлюбів  з 

Державним центром розвитку сім’ї з 1994 по 

2013 

Лівобережний відділ державної реєстрації 

шлюбів Головного територіального 

управління юстиції у м. Києві з 2013 по 2014 

Деснянський районний у місті Києві відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

 

 

З 1988 по теперішній час 

  

Відділ реєстрації актів громадянського стану 

Ватутінського районного управління юстиції 

міста Києва з 1988 по 2001 

Дніпровський  районний у місті Києві відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

3 1969 по теперішній час. 

  

Оболонський районний у місті Києві відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

З 1975 по теперішній час. 

  

Відділ реєстрації актів громадянського стану 

Мінського районного управління юстиції 

міста Києва з 1975 до 2001 

  

Печерський районний у місті Києві відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

З 1945 по теперішній час 

Старокиївський районний відділ з 1992 по 

2001 

Ленінський районний відділ з 1962 по 1992 

Сталінський районний відділ з 1959 по 1961 

Міський (Центральний) районний відділ з 

1945 по 1959 

Кіровський районний відділ з 1945 по 1945 

Подільський районний у місті Києві відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

З 1945 по теперішній час 

  

Святошинський районний у місті Києві 

відділ  державної реєстрації актів цивільного 

стану Центрального міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Київ) 

 

З 1973 по теперішній час 

  

Відділ реєстрації актів громадянського стану 

Ленінградського районного управління 

юстиції міста Києва з 1973 до 2001 

Солом’янський районний у місті Києві відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

З 1945 по теперішній час 



74 
 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

Відділ записів актів громадянського стану 

Жовтневого району м. Києва з 1945 по 2001 

Відділ записів актів громадянського стану 

Залізничного району м. Києва з 1954 по 2001 

Відділ записів актів громадянського стану 

Жовтневого, Радянського, Шевченківського 

районів м. Києва (Палац одруження 

Жовтневий) (тільки шлюби) з 1973 по 1983 

Шевченківський районний у місті Києві відділ 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

3 1954 по теперішній час. 

бюро записів актів громадянського стану 

Молотовського району міста Києва з 1954 по 

1957 

Відділ реєстрації актів громадянського стану 

Радянського районного управління юстиції 

міста Києва з 1970 по 2001 

Київський Палац новонароджених з 1971 по 

1995 

Палац реєстрації одружень та 

новонароджених (щодо актових записів про 

народження) з 1977 по 1977, 

з 1982 по 1990 

Київський міський відділ державної реєстрації 

шлюбів Центрального міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Київ) 

3 1960  по теперішній час. 

  

  

Київський міський відділ державної реєстрації 

смерті Центрального міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Київ) 

З 1999 по теперішній час 

  

 

 


