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ПЕРЕДМОВА 
 

Територія сучасної Вінницької області у 18 ст. входила до 
Польського Королівства в складі Брацлавського та частково Подільського 
воєводств. В 1793 році землі Брацлавщини і Поділля в складі Правобережної 
України були приєднані до Росії. У 1796 – 1797 рр. зазначені землі входили 
до новостворених Брацлавського і Подільського намісництв. Після 
реорганізації адміністративно-територіального устрою Правобережної 
України у 1797 р. ця територія увійшла до Подільської (повіти: 
Брацлавський, Вінницький, Гайсинський, Літинський, Могилів-Подільський, 
Ольгопільський, Ямпільський та частково Ушицький) і Київської (повіти: 
Липовецький, Махнівський та частково Сквирський і Таращанський) 
губерній.  

Межі повітів змінювалися, через що окремі населені пункти в різні 
часи входили до різних повітів. Поділ на волості введено після селянської 
реформи 1861 року. Він був несталим: кількість та розміри волостей 
неодноразово змінювалися. В каталозі подано волосну належність населених 
пунктів станом на початок ХХ ст. 

Церковний адміністративно-територіальний поділ був відмінним у 
різних конфесій. Після переведення у 1794-1795 рр. уніатських парафій, які 
на Поділлі і Брацлавщині становили майже 100%, на російське синодальне 
православ’я було створено Брацлавсько-Подільську єпархію з центром в м-
ку Шаргороді Ямпільського повіту. Після ліквідації у 1797 р. Брацлавського 
намісництва єпархія стала називатися Подільсько-Брацлавською і місцем її 
перебування стало м. Кам’янець-Подільський. На рівні повітів від 1795 р. 
були створені духовні правління, які у 1860 р. реорганізовані в округи 
благочиній. Північно-східна частина сучасної Вінницької області після 
1797р. належала до Київської єпархії. Старовірські парафії перебували в 
адміністративному підпорядкуванні православної церкви. 

Римо-католицька церква на Правобережній Україні в зазначений 
період входила до Кам’янець-Подільської та Луцько-Житомирської дієцезій, 
межі яких не були постійними, більше того, перша з них існувала з 
перервами. На рівні повітів римо-католицькі дієцезії від середини 1830-х рр. 
об’єднувалися в адміністративні одиниці – деканати, зокрема територія 
Вінниччини входила до таких деканатів: Балтсько-Ольгопільського, 
Гайсинсько-Брацлавського, Вінницького, Літинського, Могилів-
Подільського, Липовецько-Махнівського, Ушицького, Бердичівського, 
Сквирського. 

Іудейська конфесія не мала якоїсь усталеної адміністративно-
територіальної організації. 
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На території Подільської губернії діяло дві лютеранських кірхи (в 
Деражні та Немирові), які підпорядковувалися безпосередньо єпархіальному 
управлінню церкви в Санкт-Петербурзі. 

У Державному архіві Вінницької області зберігаються метричні 
книги церков, костелів та рабинатів Подільської, Київської та Волинської 
губерній, які, в основному, охоплюють період з 1796 до 1921 рр. 

Основна частина метричних книг усіх конфесій включена до 
колекцій та фондів:  

- ф. 904 (Колекція метричних книг церков, костелів та рабинатів 
Подільської та Київської губерній за 1772-1925 рр.)., яка налічує 4544 
метричні книги. До фонду 904 в 1980-х рр. було включено частину 
метричних книг, які до того зберігалися в окремих фондах церков, деканатів 
та рабинатів. У метричних книгах є відомості про народження, шлюб, 
розірвання шлюбу, смерть жителів Брацлавського, Вінницького, 
Гайсинського, Літинського, Могилівського, Ольгопільського, Ушицького, 
Ямпільського повітів Подільської губернії; Бердичівського, Липовецького, 
Таращанського повітів Київської губернії. 

- ф. 905 (Колекція метричних книг церков, костелів та рабинатів 
м. Вінниці 1827-1920 рр.), яка налічує 169 метричних книг. Метричні книги 
даного фонду містять відомості про народження, шлюб, розірвання шлюбу, 
смерть жителів м. Вінниця Вінницького повіту Подільської губернії. 

- ф. 737 (Колекція документів римо-католицьких деканатів: 
Києво- Васильківського, Сквирського, Богуславсько-Уманського, 
Махнівсько-Липовецького, Звенигородського, Таращанського, 
Радомишльського, Кам’янець-Подільського, Могилів-Подільського за 1762-
1869 рр.), яка налічує 42 метричні книги. 

Окремі метричні книги відклалися у фондах церков:  
- Богословська церква с. Хомутинці Вінницького повіту 

Подільської губ. (ф. 85) – 2 метричні книги за 1796-1820 рр.; 
- Троїцька церква с. Заливанщина Вінницького повіту 

Подільської губ. (ф. 86) – 1 метрична книга за 1874 р.; 
- Іоанно-Богословська церква с. Новоселиця – Літинська 

Літинського повіту Подільської губ. (ф. 88) - 11 метричних книг за 1813- 
1855 рр.; 

- Михайлівська церква с. Сорокотяжинці Брацлавського повіту 
Подільської губ. (ф. 92) – 2 метричні книги за 1825, 1849 рр.; 

- Свято-Дмитріївська церква сс. Стадниця, Старий Потік Вінни-
цького повіту та с.Черемошне Ямпільського повіту Подільської губ. (ф. 109) 
– 2 метричні книги за 1795, 1850-1862 рр.; 

- Воскресенська церква с. Рубань Брацлавського повіту 
Подільської губ. (ф.113) – 1 метрична книга за 1858-1862 рр.;  
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- Різдво – Богородицька церква с. Криківці Брацлавського повіту 
Подільської губ. (ф. 116) - 4 метричні книги за 1803-1858 рр.; 

- Параскевська церква с. Курилівці Літинського повіту 
Подільської губ. (ф. 124) – 2 метричні книги за 1800-1850 рр.;  

- Успенська церква с. Гущинці Вінницького повіту Подільської 
губ. (ф. 130) – 2 метричні книги за 1797-1920 рр.;  

- Михайлівська церква с. Великий Митник Літинського повіту 
Подільської губ. (ф. 131) – 2 метричні книги за 1804, 1852 рр.;  

- Дмитріївська церква с.Мельниківці Гайсинського повіту Поділь-
ської губ. (ф. 133) - 3 метричні книги за 1803-1855 рр.;  

- Вознесенська церква с. Боблів Брацлавського повіту Подільської 
губ. (ф. 139) – 1 метрична книга за 1867 р.;  

- Покровська церква с. Неменка Липовецького повіту Київської 
губ. (ф. 153) - 1 метрична книга за 1808-1842 рр.;  

- Різдво-Богородицька церква с. П’ятничани Вінницького повіту 
Подільської губ. (ф. 154) – 1 метрична книга за 1869 р.;  

- Аннинська церква с. Уланівка Липовецького повіту Київської 
губ. (ф. 164) – 3 метричні книги за 1814-1870 рр.;  

- Різдво-Богородицька церква с. Мізяківські Хутори Вінницького 
повіту Подільської губ. (ф. 413) – 5 метричних книг за 1799-1856 рр.;  

- Миколаївська церква м. Вінниця Подільської губ. (ф. 693) – 1 
ме-трична книга за 1858-1868 рр.;  

- Михайлівська церква с. Малий Острожок Вінницького повіту 
Подільської губ. (ф. 748) – 3 метричні книги за 1796-1857 рр.;  

- Миколаївська церква, м-ко Гранів Гайсинського повіту По-
дільської губ. (Ф.845) – 1 метрична книга за 1876 р. 

Чотири метричні книги зберігаються у фонді Брацлавського 
духовного правління, м. Брацлав Брацлавського повіту Подільської губ. 
(Ф.799). 

Метричні книги римо-католицької конфесії зберігаються у фондах:  
- Пиківський римо-католицький костел (Ф.409) – 9 метричних 

книг за 1788-1886 рр.; 
- Уланівський римо-католицький костел (Ф.653) – 1 метрична 

книга за 1905-1911 рр.;  
- Брацлавський римо-католицький костел(Ф. 802) – 3 метричні 

книги за 1806-1834 рр.;  
- римо-католицький костел м.Вінниця (ф. 803) – 1 метрична книга 

за 1796-1814 рр. 
Метричні книги зустрічаються також у фондах єврейських 

молитовних громад:  
- м-ка Браїлова Вінницького повіту Подільської губ.(Ф.171) – 15 

метричних книг за 1836-1853 рр.;  
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- м. Вінниці Подільської губ. (Ф.397) – 9 метричних книг за 1834-
1870 рр.;  

- м-ка Янів Вінницького повіту Подільської губ (Ф.400) – 80 
метрич-них книг за 1853-1872 рр.;  

- м-ка Тиврів Вінницького повіту Подільської губ. (Ф. 402) – 33 
метричні книги за 1836-1872 рр.;  

- м-ка Юзвин Вінницького повіту Подільської губ. (Ф.404) – 30 
метричних книг за 1834-1877 рр.;  

- м-ка Іллінці Липовецького повіту Київської губ (Ф.407) – 107 
метричних книг за 1843- 1882 рр. 

Метричні книги лютеранських парафій представлені лише однією 
метричною книгою євангельсько-лютеранської парафії м. Немирова за 1900, 
1903, 1906, 1908-1911, 1913 рр. 

Перші метричні книги надійшли на зберігання у Державний архів 
Вінницької області в 1920-х рр. (фонди церков, духовних правлінь, костелів, 
деканатів, єврейських молитовних громад). З 1978 р. метричні книги 
надходили від відділів РАЦС (ЗАГС)  

В 1984 році до фонду 904 були приєднані метричні книги, які 
зберігалися у фондах церков, костелів та рабинатів (657 справ). 

Незначна кількість метричних книг, сповідних списків 
православних та римо-католицьких парафій відклалася в фондах 
Вінницького обласного краєзнавчого музею. Інформація про них подається в 
Каталозі.  

Абсолютна більшість метричних книг архівного зібрання є 
храмовими примірниками. Винятком лише є деканатські річні зшитки та 
кілька справ річних зшитків метричних книг та сповідальних списків з 
фондів духовних правлінь. Окремі метричні книги, зокрема римо-
католицькі, представлені у двох примірниках. 

Метричні книги православних церков велися згідно із 
законодавством Російської імперії і складалися з трьох частин (народження, 
шлюб, смерть). Всі метричні книги були встановленої форми і записи у них 
заносились одразу після здійснення обряду. 

В деяких церковних книгах, незалежно від конфесій, зареєстровано 
народження, одруження та смерть парафіян з одного села, іноді до парафії 
входило кілька сусідніх сіл.  

У метричних книгах про народження громадян православного 
віросповідання міститься така інформація: номер актового запису, ім’я 
новонародженої дитини, дата народження, дата хрещення, населений пункт, 
де дитина народилася, ім’я, по-батькові та прізвище батька із зазначенням 
його соціального стану, ім’я матері. Далі подається інформація про 
хрещених батьків, священика, який провів обряд хрещення. Крім того, є 
відомості про те, чи дитина народжена у законному шлюбі. 
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У метричних книгах про одруження вказується номер актового 
запису, дата вінчання, прізвище, ім’я, по-батькові осіб, які вступають до 
шлюбу, їх вік та соціальний стан, населений пункт, у якому вони 
проживають. У актовому записі є також відомості про те, чи наречений та 
наречена вступають до шлюбу вперше, чи він або вона є вдовою чи вдівцем 
та вказуються дані про свідків та священика, який здійснив обряд вінчання. 

Метричні книги про смерть містять таку інформацію про 
померлого: прізвище, ім’я, по-батькові, його вік, місце проживання, дата 
смерті, дата поховання, причина смерті, місце поховання, прізвище 
священика, який провів обряд поховання. У метричних записах про смерть 
дітей подаються також відомості про батьків. 

Інформація, яка міститься у метричних книгах доповнюється 
сповідальними відомостями, у яких містяться списки мешканців населених 
пунктів, які приходили на сповідь до церков. В них вказується склад сім’ї (із 
зазначенням глави сім’ї), соціальний стан, а також вік усіх членів сім’ї. До 
списку входили не лише мешканці тієї чи іншої місцевості, але й люди, які 
перебували там тимчасово. 

У зазначених вище фондах також зустрічаються дошлюбні 
опитування. 

Метричні книги православних конфесій написані російською 
мовою та в окремих випадках (період УНР) – українською мовою. 

Римо-католицькі метричні записи складені латинською, польською 
та російською мовами. 

У метричних книгах про народження, крім інформації, яка 
міститься у православних метричних книгах, вказується дівоче прізвище 
матері дитини.  

У метричних книгах актових записів про смерть є інформація про 
родину померлого. Метричні книги актових записів про шлюб громадян не 
відрізняються від православних, в них змінено лише форму подачі 
інформації. 

Метричні книги про народження громадян іудейського 
віросповідання містять такі відомості: ім’я та стать дитини, дату 
народження, дату обрізання, ім’я рабина, який виконував обряд обрізання, 
імена та соціальний стан батьків, населений пункт – місце походження 
батька та матері. Новонароджена дитина могла отримувати два, чи навіть 
три імені. 

У метричних записах про шлюб зазначається прізвище, ім’я 
наречених, їх вік, дата шлюбу, зазначені дані про їх батьків. 

У метричних книгах іудейських конфесій, на відміну від 
православних та католицьких конфесій, присутні записи про розлучення, які 
містять таку інформацію: прізвище, ім’я подружжя, ім’я рабина, який 
виконував обряд розлучення, причина та дата розлучення, хто став 
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ініціатором розлучення. Метричні записи про смерть містять такі дані: ім’я 
та прізвище померлого, його вік, дату та причину смерті. Дати народження, 
шлюбу, розлучення та смерті вказуються за християнським та єврейським 
календарем. Метричні записи складені російською та мовою іврит. 

Текст в метричних книгах рукописний, записи зроблено чорнилами, 
у поодиноких випадках олівцем. 

Довідковим апаратом до метричних книг служать описи колекцій та 
фондів, в яких зазначено хронологічні межі книг.  

На метричні книги ф. 904 частково створено страховий фонд. 
Триває створення фонду користування метричних книг архіву на 
електронних носіях.  
 

Тетяна Мазур 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
 
ВКМ – Вінницький обласний краєзнавчий музей 
м. – місто 
м-ко – містечко 
оп. – опис 
прис – присілок  
с. – село 
с-ще – селище 
спр. – справа 
ф. - фонд 
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ПРАВОСЛАВ’Я 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
 
БАРСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська с. Антонівка Літинського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Антонівка 
5. Народження: 1918-1921: ф.904, оп.12, спр.110; 
6. Шлюб: 1918-1921: ф.904, оп.12, спр.110; 
7.  
8. Смерть: 1918-1921: ф.904, оп.12, спр.110; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м. Бар Могилівського повіту Подільської 

губернії  
4. м. Бар 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1917: ф.904, оп.12, спр.108; 

1919-1922: ф.904, оп.12, спр.116;  
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1917: ф.904, оп.12, спр.108; 1919-

1920: ф.904, оп.12, спр.116; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а;1917: ф.904, оп.12, спр.108; 

1919-1920: ф.904, оп.12, спр.116; 
9. Дошлюбні опитування: 1912-1918: ф.904, оп.12, спр.108; 1919-1921: 

ф.904, оп.12, спр.116; 
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква м. Бар Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4.  м. Бар 
5. Народження (ВКМ): 1822-1830: кв.12182, Д-1487; 
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6. Шлюб (ВКМ): 1822-1830: кв.12182, Д-1487; 
7.  
8. Смерть (ВКМ): 1822-1830: кв.12182, Д-1487; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква м. Бар Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4. м.Бар  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Барок Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Барок 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1911-1920: ф.904, оп.12, 

спр.100;  
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1911-1916, 1918-1920: ф.904, 

оп.12, спр.100; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1912-1916, 1918-1920: ф.904, 

оп.2, спр.100; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Біличин Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Біличин 



15 
 

5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1911-1919: ф.904, оп.12, 
спр.104;  

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1911-1919: ф.904, оп.12, спр.104; 
1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 

7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а;1911-1919: ф.904, оп.12, спр.104; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миклаївська церква с.  Буцні Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Буцні, Сеферфівка 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Георгіївська церква с. Васютинці Літинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Васютинці 
5. Народження: 1862-1875: ф.904, оп.12, спр.5; 1890-1896: ф.904, оп.12, 

спр.41; 1897-1907: ф.904, оп.12, спр.59; 1908-1921: ф.904, оп.12, 
спр.90; 

6. Шлюб: 1862-1875: ф.904, оп.12, спр.5; 1890-1896: ф.904, оп.12, 
спр.41; 1897-1907: ф.904, оп.12, спр.59; 1908-1920: ф.904, оп.12, 
спр.90; 

7.  
8. Смерть: 1862-1875: ф.904, оп.12, спр.5; 1890-1896: ф.904, оп.12, 

спр.41; 1897-1907: ф.904, оп.12, спр.59; 1908-1921: ф.904, оп.12, 
спр.90; 

9. Сповідальні відомості: 1893-1896: ф.904, оп.12, спр.1; 
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с.  Верхівка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Верхівка  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Володіївці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Володіївці 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Волоські Чемериси Могилівського 

повіту Подільської губернії 
4. сс.Волоські Чемериси, Пилипи 
5. Народження: 1832-1854: ф.513, оп.1, спр.177; 1884-1890: ф.904, 

оп.12, спр.121; 1898-1903: ф.904, оп.12, спр.60; 1910-1914, 1919-1921: 
ф.904, оп.12, спр.95;  

6. Шлюб: 1831-1854: ф.513, оп.1, спр.177; 1884-1890: ф.904, оп.12, 
спр.121; 1898-1903: ф.904, оп.12, спр.60; 1910-1914: ф.904, оп.12, 
спр.95; 

7.  
8. Смерть: 1831-1854: ф.513, оп.1, спр.177; 1884-1890: ф.904, оп.12, 

спр.121; 1898-1903: ф.904, оп.12, спр.60; 1910-1914, 1919-1920: 
ф.904, оп.12, спр.95; 

9.  
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10.  
 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Гармаки Летичівського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Гармаки, Козярівка 
5. Народження: 1827-1847: ф.904, оп.12, спр.1; 1920: ф.904, оп.12, 

спр.96; 
6. Шлюб: 1826-1827, 1829-1847: ф.904, оп.12, спр.1; 1920: ф.904, оп.12, 

спр.96; 
7.  
8. Смерть: 1826-1827, 1829-1847: ф.904, оп.12, спр.1; 1920: ф.904, 

оп.12, спр.96; 
9. Дошлюбні опитування: 1910-1914; 1916-1918: ф.904, оп.12, спр.96; 
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Голодьки Літинського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Голодьки, Стара-Гута 
5. Народження: 1884-1889: ф.904, оп.12, спр.23; 1890-1900: ф.904, 

оп.12, спр.40; 1901-1910: ф.904, оп.12, спр.76; 1911-1919: ф.904, 
оп.12, спр.102 

6. Шлюб: 1884-1889: ф.904, оп.12, спр.23; 1890-1900: ф.904, оп.12, 
спр.40; 1901-1910: ф.904, оп.12, спр.76; 1911-1919: ф.904, оп.12, 
спр.102 

7.  
8. Смерть: 1884-1889: ф.904, оп.12, спр.23; 1890-1900: ф.904, оп.12, 

спр.40; 1901-1910: ф.904, оп.12, спр.76; 1911-1919: ф.904, оп.12, 
спр.102 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Гулі Ушицького повіту Подільської 

губернії 
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4. сс.Гулі, Гулівська-Слобідка 
5. Народження: 1890-1892: ф.904, оп.12, спр.32; 
6. Шлюб: 1888, 1890-1892: ф.904, оп.12, спр.32; 
7.  
8. Смерть: 1888-1894: ф.904, оп.12, спр.32; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська губернія 
3. Свято-Георгіївська церква с. Каришків Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Каришків 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1861-1870: ф.904, оп.12, спр.3; 1884-1894: ф.904, оп.12, спр.29; 1896-
1903: ф.904, оп.12, спр.50; 1904-1908: ф.904, оп.12, спр.81; 1909-
1913: ф.904, оп.12, спр.91; 1914-1920: ф.904, оп.12, спр.111;  

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1861-
1870: ф.904, оп.12, спр.3; 1884-1894: ф.904, оп.12, спр.29; 1896-1903: 
ф.904, оп.12, спр.50; 1904-1908: ф.904, оп.12, спр.81; 1909-1913: 
ф.904, оп.12, спр.91; 1914-1920: ф.904, оп.12, спр.111; 

7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1861-1870: ф.904, оп.12, спр.3; 1884-1894: ф.904, оп.12, спр.29; 1895-
1903: ф.904, оп.12, спр.50; 1904-1908: ф.904, оп.12, спр.81; 1909-
1913: ф.904, оп.12, спр.91; 1914-1920: ф.904, оп.12, спр.111; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Каришків Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Каришків 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
9.  
10.  



19 
 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Киянівка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Киянівка 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколївська церква с. Клебанки (нині с. Глинянка) 

Літинського повіту Подільської губернії 
4. сс.Клебанки, Антонівка, Попівка 
5. Народження: 1913-1921: ф.904, оп.12, спр.110; 
6. Шлюб: 1913-1921: ф.904, оп.12, спр.110; 
7.  
8. Смерть: 1913-1921: ф.904, оп.12, спр.110; 
9. Дошлюбні опитування: 1920: ф.904, оп.12, спр.110; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдвоо-Богородицька церква м-ка Копайгород Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Копайгород, с. Романки 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1861-1870: ф.904, оп.12, спр.119; 1882-1890: ф.904, оп.12, спр.120; 
1891-1895: ф.904, оп.12, спр.122; 1896-1900: ф.904, оп.12,спр.52; 
1901-1905: ф.904, оп.12, спр.66; 1906-1911: ф.904, оп.12, спр.86; 
1912-1921: ф.904, оп.12, спр.109; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1861-
1870: ф.904, оп.12, спр.119; 1882-1890: ф.904, оп.12, спр.120; 1891-
1895: ф.904, оп.12, спр.122; 1896-1900: ф.904, оп.12,спр.52; 1901-
1905: ф.904, оп.12, спр.66; 1906-1911: ф.904, оп.12, спр.86; 1912-
1921: ф.904, оп.12, спр.109; 



20 
 

7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1861-1870: ф.904, оп.12, спр.119; 1882-1890: ф.904, оп.12, спр.120; 
1891-1895: ф.904, оп.12, спр.122; 1896-1900: ф.904, оп.12,спр.52; 
1901-1905: ф.904, оп.12, спр.66; 1906-1911: ф.904, оп.12, спр.86; 
1912-1921: ф.904, оп.12, спр.109; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Кошаринці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Кошаринці 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1864-1874: ф.904, оп.12, спр.6; 1875-1882: ф.904, оп.12, спр.14; 1883-
1889, 1895: ф.904, оп.12, спр.22; 1890-1895: ф.904, оп.12, спр.42; 
1896-1900: ф.904, оп.12, спр.55; 1904-1909: ф.904, оп.12, спр.80; 
1910-1912, 1914-1916, 1918-1920: ф.904, оп.12, спр.94; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а;1864-
1874: ф.904, оп.12, спр.6; 1875-1882: ф.904, оп.12, спр.14; 1883-1889: 
ф.904, оп.12, спр.22; 1890-1895: ф.904, оп.12, спр.42; 1896-1900: 
ф.904, оп.12, спр.55; 1904-1909: ф.904, оп.12, спр.80; 1910-1912, 1914-
1916, 1918-1919: ф.904, оп.12, спр.94; 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, 

спр.220а;1864-1874: ф.904, оп.12, спр.6; 1875-1882: ф.904, оп.12, 
спр.14; 1883-1889: ф.904, оп.12, спр.22; 1890-1895: ф.904, оп.12, 
спр.42; 1896-1900: ф.904, оп.12, спр.55; 1904-1909: ф.904, оп.12, 
спр.80; 1910-1912, 1914-1916, 1918-1919: ф.904, оп.12, спр.94; 1835: 
ф. 

9. Сповідальні відомості: 1864, 1866-1868, 1870-1874: ф.904, оп.12, 
спр.6; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Кузьминці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Кузьминці, Мартинівка 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, 

спр.220а;1853-1871: ф.904, оп.12, спр.2; 1872-1884: ф.904, оп.12, 
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спр.13; 1885-1900: ф.904, оп.12, спр.30; 1901-1910: ф.904, оп.12, 
спр.75; 1911-1920: ф.904, оп.12, спр.99; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1853-
1871: ф.904, оп.12, спр.2; 1872-1884: ф.904, оп.12, спр.13; 1885-1900: 
ф.904, оп.12, спр.30; 1901-1910: ф.904, оп.12, спр.75; 1911-1920: 
ф.904, оп.12, спр.99; 

7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1853-1871: ф.904, оп.12, спр.2; 1872-1884: ф.904, оп.12, спр.13; 1885-
1900: ф.904, оп.12, спр.30; 1901-1910: ф.904, оп.12, спр.75; 1911-
1919: ф.904, оп.12, спр.99; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Лісові Бирлинці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Лісові Бирлинці 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1865-1879: ф.904, оп.12, 

спр.8; 1880-1895: ф.904, оп.12, спр.17; 1896-1904: ф.904, оп.12, 
спр.56; 1905-1910: ф.904, оп.12, спр.84; 1911-1917: ф.904, оп.12, 
спр.105;  

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1865-1874, 1876-1879: ф.904, 
оп.12, спр.8; 1880-1894: ф.904, оп.12, спр.17; 1896-1904: ф.904, оп.12, 
спр.56; 1905-1910: ф.904, оп.12, спр.84; 1911-1917: ф.904, оп.12, 
спр.105; 

7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1865-1874, 1876-1879: ф.904, 

оп.12, спр.8; 1880-1894: ф.904, оп.12, спр.17; 1896-1904: ф.904, оп.12, 
спр.56; 1905-1910: ф.904, оп.12, спр.84; 1911-1917: ф.904, оп.12, 
спр.105; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Лука-Барська Літинського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Лука-Барська, Майдан-Янівка, Німетчина (Слобідка) 
5. Народження: 1865-1875: ф.904, оп.1, спр.7; 1876-1883: ф.904, оп.12, 

спр.16; 1884-1888: ф.904, оп.12, спр.28; 1889-1896: ф.904, оп.12, 
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спр.36; 1897-1899: ф.904, оп.12, спр.58; 1900-1903: ф.904, оп.12, 
спр.64; 1904-1907: ф.904, оп.12, спр.69; 1908-1910: ф.904, оп.12, 
спр.89; 1911-1914: ф.904, оп.12 спр.97; 

6. Шлюб: 1865-1875: ф.904, оп.1, спр.7; 1876-1883: ф.904, оп.12, спр.16; 
1884-1888: ф.904, оп.12, спр.28; 1889-1896: ф.904, оп.12, спр.36; 
1897-1899: ф.904, оп.12, спр.58; 1900-1903: ф.904, оп.12, спр.64; 
1904-1907: ф.904, оп.12, спр.69; 1908-1910: ф.904, оп.12, спр.89; 
1911-1914: ф.904, оп.12 спр.97; 

7.  
8. Смерть: 1865-1875: ф.904, оп.1, спр.7; 1876-1883: ф.904, оп.12, 

спр.16; 1884-1888: ф.904, оп.12, спр.28; 1889-1896: ф.904, оп.12, 
спр.36; 1897-1899: ф.904, оп.12, спр.58; 1900-1903: ф.904, оп.12, 
спр.64; 1904-1907: ф.904, оп.12, спр.69; 1908-1910: ф.904, оп.12, 
спр.89; 1911-1914: ф.904, оп.12 спр.97; 

9.  
10. Сповідальні відомості: 1876-1883: ф.904, оп.12, спр.16; 1885-1888: 

ф.904, оп.12, спр.28; 
 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Мальчівці Літинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Мальчівці 
5. Народження: 1871-1880: ф.904, оп.12, спр.12; 1881-1890: ф.904, 

оп.12, спр.19; 1891-1900: ф.904, оп.12, спр.45; 1901-1910: ф.904, 
оп.12, спр.77; 1911-1915: ф.904, оп.12, спр.103; 1916-1921: ф.904, 
оп.12, спр.113; 

6. Шлюб: 1871-1880: ф.904, оп.12, спр.12; 1881-1890: ф.904, оп.12, 
спр.19; 1891-1900: ф.904, оп.12, спр.45; 1901-1910: ф.904, оп.12, 
спр.77; 1911-1915: ф.904, оп.12, спр.103; 1916-1921: ф.904, оп.12, 
спр.113; 

7.  
8. Смерть: 1871-1880: ф.904, оп.12, спр.12; 1881-1890: ф.904, оп.12, 

спр.19; 1891-1900: ф.904, оп.12, спр.45; 1901-1910: ф.904, оп.12, 
спр.77; 1911-1915: ф.904, оп.12, спр.103; 1916-1922: ф.904, оп.12, 
спр.113; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільска губернія 
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2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Маньківці Літинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Маньківці 
5. Народження: 1870-1879: ф.904, оп.1, спр.10; 1880-1888: ф.904, оп.12, 

спр.18; 1889-1894: ф.904, оп.12, спр.38; 1895-1902: ф.904, оп.12, 
спр.49; 1903-1910: ф.904, оп.12, спр.78; 1911-1919: ф.904, оп.12, 
спр.101; 

6. Шлюб: 1870-1879: ф.904, оп.1, спр.10; 1880-1888: ф.904, оп.12, 
спр.18; 1890-1893: ф.904, оп.12, спр.38; 1895-1902: ф.904, оп.12, 
спр.49; 1903-1910: ф.904, оп.12, спр.78; 1911-1919: ф.904, оп.12, 
спр.101; 

7.  
8. Смерть: 1870-1879: ф.904, оп.1, спр.10; 1880-1888: ф.904, оп.12, 

спр.18; 1889-1893: ф.904, оп.12, спр.38; 1895-1902: ф.904, оп.12, 
спр.49; 1903-1910: ф.904, оп.12, спр.78; 1911-1919: ф.904, оп.12, 
спр.101; 

9. Дошлюбні опитування: 1884-1906: ф.904, оп.12, спр.26; 
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Мар’янівка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Мар’янівка 
5. Народження: 1884-1892: ф.904, оп.12, спр.25; 1893-1903: ф.904, 

оп.12, спр.46; 1914-1921: ф.904, оп.12, спр.112; 
6. Шлюб: 1884-1892: ф.904, оп.12, спр.25; 1894-1902: ф.904, оп.12, 

спр.46; 1914-1921: ф.904, оп.12, спр.112; 
7.  
8. Смерть: 1884-1892: ф.904, оп.12, спр.25; 1894-1902: ф.904, оп.12, 

спр.46; 1914-1921: ф.904, оп.12, спр.112; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Матвійків Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Матвійків, Слобода-Матвійківська 
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5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Преображенська церква с. Мигалівці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Мигалівці, Борщі 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1891-1895: ф.904, оп.12, 

спр.37; 1896-1899: ф.904, оп.12, спр.53; 1900-1903: ф.904, оп.12, 
спр.63; 1904-1908: ф.904, оп.12, спр.83; 1909-1913, 1916: ф.904, оп.12, 
спр.92; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1891-1895: ф.904, оп.12, спр.37; 
1896-1899: ф.904, оп.12, спр.53; 1900-1903: ф.904, оп.12, спр.63; 
1904-1908: ф.904, оп.12, спр.83; 1909-1913: ф.904, оп.12, спр.92; 

7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1889-1895: ф.904, оп.12, спр.37; 

1896-1899: ф.904, оп.12, спр.53; 1900-1903: ф.904, оп.12, спр.63; 
1904-1908: ф.904, оп.12, спр.83; 1909-1913, 1916: ф.904, оп.12, спр.92; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покоровська церква с. Підлісний Ялтушків Могилівського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Підлісний Ялтушікв 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
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2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Польові Бирлинці Могилівського 

повіту Подільської губернії 
4. сс.Польові Бирлинці, Барок  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1889-1893: ф.904, оп.12, 

спр.34; 1896-1905: ф.904, оп.12, спр.57; 1895-1910: ф.904, оп.12, 
спр.71; 1911-1920: ф.904, оп.12, спр.100;  

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1889-1893: ф.904, оп.12, спр.34; 
1896-1905: ф.904, оп.12, спр.57; 1897, 1900-1910: ф.904, оп.12, спр.71; 
1915-1916, 1918-1920: ф.904, оп.12, спр.100; 

7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1889-1893: ф.904, оп.12, спр.34; 

1896-1905: ф.904, оп.12, спр.57; 1895-1910: ф.904, оп.12, спр.71; 
1915-1916, 1918-1920: ф.904, оп.12, спр.100; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Попівці Могилівського повіту Подільскої 

губернії 
4. сс.Попівці, Гальчинці 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1861-1870: ф.904, оп.12, 

спр.4; 1871-1880: ф.904, оп.12, спр.11; 1881-1884: ф.904, оп.12, 
спр.20; 1885-1890: ф.904, оп.12, спр.24; 1891-1894: ф.904, оп.12, 
спр.43; 1895-1900: ф.904, оп.12, спр.51; 1901-1904: ф.904, оп.12, 
спр.68; 1905-1911: ф.904, оп.12, спр.85; 1912-1918, 1921: ф.904, оп.12, 
спр.107; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1861-1870: ф.904, оп.12, спр.4; 
1871-1880: ф.904, оп.12, спр.11; 1881-1884: ф.904, оп.12, спр.20; 
1884-1890: ф.904, оп.12, спр.24; 1891-1894: ф.904, оп.12, спр.43; 
1895-1899: ф.904, оп.12, спр.51; 1901-1904: ф.904, оп.12, спр.68; 
1905-1911: ф.904, оп.12, спр.85; 1912-1915, 1917-1918, 1921: ф.904, 
оп.12, спр.107; 

7.  
8. Смерть: 1861-1870: ф.904, оп.12, спр.4; 1871-1880: ф.904, оп.12, 

спр.11; 1881-1884: ф.904, оп.12, спр.20; 1885-1890: ф.904, оп.12, 
спр.24; 1891-1894: ф.904, оп.12, спр.43; 1895-1900: ф.904, оп.12, 
спр.51; 1901-1904: ф.904, оп.12, спр.68; 1905-1911: ф.904, оп.12, 
спр.85; 1912-1918, 1921: ф.904, оп.12, спр.107; 

9.  
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10.  
 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Романки (нині с.Українське) 

Могилівського повіту Подільської губернії 
4. сс.Романки, Степанки 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Преображенська церква с. Семенки Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Семенки, Гавришівка, Голубівка 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Слобода-Ялтушківська Могилівського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Слобода-Ялтушківська 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1883-1892: ф.904, оп.12, 

спр.21; 1893-1899: ф.904, оп.12, спр.47; 1900-1906: ф.904, оп.12, 
спр.62; 1869-1890, 1892-1913: ф.904, оп.12, спр.70; 1907-1911: ф.904, 
оп.12, спр.87; 1912-1916: ф.904, оп.12, спр.106; 1917-1919, 1922: 
ф.904, оп.12, спр.114; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1883-1892: ф.904, оп.12, спр.21; 
1893-1899: ф.904, оп.12, спр.47; 1900-1906: ф.904, оп.12, спр.62; 
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1907-1911: ф.904, оп.12, спр.87; 1912-1916: ф.904, оп.12, спр.106; 
1917-1922: ф.904, оп.12, спр.114; 

7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1883-1892: ф.904, оп.12, спр.21; 

1893-1899: ф.904, оп.12, спр.47; 1900-1906: ф.904, оп.12, спр.62; 
1907-1911: ф.904, оп.12, спр.87; 1912-1916: ф.904, оп.12, спр.106; 
1917-1921: ф.904, оп.12, спр.114; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Супівка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Супівка 
5. Народження: 1875-1887: ф.904, оп.12, спр.15; 1888-1897: ф.904, 

оп.12, спр.31; 1898-1903: ф.904, оп.12, спр.61; 1904-1910: ф.904, 
оп.12, спр.82; 1911-1921: ф.904, оп.12, спр.98; 

6. Шлюб: 1875-1887: ф.904, оп.12, спр.15; 1888-1897: ф.904, оп.12, 
спр.31; 1898-1903: ф.904, оп.12, спр.61; 1904-1910: ф.904, оп.12, 
спр.82; 1911-1921: ф.904, оп.12, спр.98; 

7.  
8. Смерть: 1875-1887: ф.904, оп.12, спр.15; 1888-1897: ф.904, оп.12, 

спр.31; 1898-1903: ф.904, оп.12, спр.61; 1904-1910: ф.904, оп.12, 
спр.82; 1911-1921: ф.904, оп.12, спр.98; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Терешки Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Терешки 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Ходаки Літинського повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Ходаки, Слобода-Ходацька 
5. Народження: 1889-1903: ф.904, оп.12, спр.35; 1904-1909: ф.904, 

оп.12, спр.79; 1910-1915: ф.904, оп.12, спр.93; 
6. Шлюб: 1890-1894, 1896-1903: ф.904, оп.12, спр.35;1904-1909: ф.904, 

оп.12, спр.79; 1910-1915: ф.904, оп.12, спр.93; 
7.  
8. Смерть: 1890-1903: ф.904, оп.12, спр.35: 1904-1909: ф.904, оп.12, 

спр.79; 1910-1915: ф.904, оп.12, спр.93; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Георгіївська церква с. Червоне Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Червоне 
5. Народження: 1918: ф.904, оп.12, спр.115; 
6. Шлюб: 1918: ф.904, оп.12, спр.115; 
7.  
8. Смерть: 1918: ф.904, оп.12, спр.115; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Шершні Могилівського повіту 

Подільської губернії  
4. сс.Шершні, Шостаківка, Курники 
5. Народження: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хресто-Воздвиженська церква с. Шипинки Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Шипинки 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква м-ка Ялтушків Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Ялтушків 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  

 
 
ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, М. ВІННИЦЯ 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Івано-Богословська церква с. Бохоники Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Бохоники 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1843: ф.506, оп.1, спр.159а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1843: ф.506, оп.1, спр.159а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1843: ф.506, оп.1, спр.159а; 
9.  
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Предтеченська церква с. Великі Крушлинці Вінницького 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Великі Крушлинці 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква Старої Вінниці Подільської губернії 
4. м. Вінниця (Старе Місто) 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1841-18626 ф.693, оп.1, 

спр.1а; 1858-1868: ф.693, оп.1, спр.4а; 1869-1871: ф.905, оп.1, спр.1; 
1872-1874: ф.905, оп.1, спр.4; 1875-1877: ф.905, оп.1, спр.8; 1878-
1879: ф.905, оп.1, спр.12; 1880-1882: ф.905, оп.1, спр.14; 1883-1885: 
ф.905, оп.1, спр.18; 1886-1888: ф.905, оп.1, спр.23; 1889-1891: ф.905, 
оп.1, спр.26;1892-1894: ф.905, оп.1, спр.31; 1895-1896: ф.905, оп.1, 
спр.36;1897-1898: ф.905, оп.1, спр.39; 1899-1901: ф.905, оп.1, спр.43; 
1902-1906: ф.905, оп.4, спр.3; 1907-1913: ф.905, оп.5, спр.17; 1914-
1916: ф.905, оп.5, спр.18; 1917-1919: ф.905, оп.5, спр.19  

6. Шлюб: 1869-1871: ф.905, оп.1, спр.1; 1841-18626 ф.693, оп.1, спр.1а; 
1858-1868: ф.693, оп.1, спр.4а; 1872-1874: ф.905, оп.1, спр.4; 1875-
1877: ф.905, оп.1, спр.8; 1878-1879: ф.905, оп.1, спр.12; 1880-1882: 
ф.905, оп.1, спр.14; 1883-1885: ф.905, оп.1, спр.18; 1886-1888: ф.905, 
оп.1, спр.23; 1889-1891: ф.905, оп.1, спр.26; 1892-1894: ф.905, оп.1, 
спр.31; 1895-1896: ф.905, оп.1, спр.36; 1897-1898: ф.905, оп.1, спр.39; 
1899-1901: ф.905, оп.1, спр.43; 1902-1906: ф.905, оп.4, спр.3; 1907-
1913: ф.905, оп.5, спр.17; 1914-1916: ф.905, оп.5, спр.18; 1917-1919: 
ф.905, оп.5, спр.19;  

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1841-18626 ф.693, оп.1, спр.1а; 

1858-1868: ф.693, оп.1, спр.4а; 1869-1871: ф.905, оп.1, спр.1; 1872-
1874: ф.905, оп.1, спр.4; 1875-1877: ф.905, оп.1, спр.8; 1878-1879: 
ф.905, оп.1, спр.12; 1880-1882: ф.905, оп.1, спр.14; 1883-1885: ф.905, 
оп.1, спр.18; 1886-1888: ф.905, оп.1, спр.23; 1889-1891: ф.905, оп.1, 
спр.26; 1892-1894: ф.905, оп.1, спр.31; 1895-1896: ф.905, оп.1, спр.36; 
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1897-1898: ф.905, оп.1, спр.39; 1899-1901: ф.905, оп.1, спр.43; 1902-
1906: ф.905, оп.4, спр.3; 1907-1913: ф.905, оп.5, спр.17; 1914-1916: 
ф.905, оп.5, спр.18; 1917-1919: ф.905, оп.5, спр.19; 

9.  
10. Cповідальні відомості: 1823-1854: ф.693, оп.1, спр.1; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Спасо-Преображенський собор м. Вінниця Подільської губернії 
4. м. Вінниця 
5. Народження: 1843: ф.506, оп.1, спр.159а; 1871-1872: ф.905, оп.1, 

спр.2; 1873-1874: ф.905, оп.1, спр.5; 1875-1876: ф.905, оп.1, спр.7; 
1877-1878: ф.905, оп.1, спр.10; 1879-1880: ф.905, оп.1, спр.13; 1881-
1882: ф.905, оп.1, спр.16; 1883-1884: ф.905, оп.1, спр.17; 1885: ф.905, 
оп.1, спр.20; 1886-1887: ф.905, оп.1, спр.22; 1888-1889: ф.905, оп.1, 
спр.24; 1890: ф.905, оп.1, спр.27; 1891: ф.905, оп.1, спр.28; 1892: 
ф.905, оп.1, спр.30; 1893: ф.905, оп.1, спр.32; 1894: ф.905, оп.1, 
спр.33; 1895: ф.905, оп.1, спр.35; 1896: ф.905, оп.1, спр.37; 1897: 
ф.905, оп.1, спр.38; 1898: ф.905, оп.1, спр.41; 1899: ф.905, оп.1, 
спр.42; 1900: ф.905, оп.1, спр.45; 1901: ф.905, оп.1, спр.46; 1902: 
ф.905, оп.1, спр.47; 1903: ф.905, оп.1, спр.48; 1904: ф.905, оп.4, спр.5; 
1905: ф.905, оп.4, спр.7; 1906: ф.905, оп.4, спр.9; 1907: ф.905, оп.4, 
спр.11; 1908: ф.905, оп.5, спр.4; 1909: ф.905, оп.5, спр.5; 1910: ф.905, 
оп.5, спр.6; 1911: ф.905, оп.5, спр.7: 1912: ф.905, оп.5, спр.8; 1913: 
ф.905, оп.5, спр.9; 1914: ф.905, оп.5, спр.10; 1915: ф.905, оп.5, спр.11; 
1916: ф.905, оп.5, спр.12; 1917: ф.905, оп.5, спр.13; 1918-1919: ф.905, 
оп.5, спр.14;  

6. Шлюб: 1843: ф.506, оп.1, спр.159а; 1871-1872: ф.905, оп.1, спр.2; 
1873-1874: ф.905, оп.1, спр.5; 1875-1876: ф.905, оп.1, спр.7; 1877-
1878: ф.905, оп.1, спр.10; 1879-1880: ф.905, оп.1, спр.13; 1881-1882: 
ф.905, оп.1, спр.16; 1883-1884: ф.905, оп.1, спр.17; 1885: ф.905, оп.1, 
спр.20; 1886-1887: ф.905, оп.1, спр.22; 1888-1889: ф.905, оп.1, спр.24; 
1890: ф.905, оп.1, спр.27; 1891: ф.905, оп.1, спр.28; 1892: ф.905, оп.1, 
спр.30; 1893: ф.905, оп.1, спр.32; 1894: ф.905, оп.1, спр.33; 1895: 
ф.905, оп.1, спр.35; 1896: ф.905, оп.1, спр.37; 1897: ф.905, оп.1, 
спр.38; 1898: ф.905, оп.1, спр.41; 1899: ф.905, оп.1, спр.42; 1900: 
ф.905, оп.спр.45; 1901: ф.905, оп.1, спр.46; 1902: ф.905, оп.1, спр.47; 
1903: ф.905, оп.1, спр.48; 1904: ф.905, оп.4, спр.5; 1905: ф.905, оп.4, 
спр.7; 1906: ф.905, оп.4, спр.9; 1907: ф.905, оп.4, спр.11; 1908: ф.905, 
оп.5, спр.4; 1909: ф.905, оп.5, спр.5: 1910: ф.905, оп.5, спр.6; 1911: 
ф.905, оп.5, спр.7; 1912: ф.905, оп.5, спр.8; 1913: ф.905, оп.5, спр.9; 
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1914: ф.905, оп.5, спр.10; 1915: ф.905, оп.5, спр.11; 1916: ф.905, оп5., 
спр.12; 1917: ф.905, оп.5, спр.13; 1918-1919: ф.905, оп.5, спр.14;  

7.  
8. Смерть: 1843: ф.506, оп.1, спр.159а; 1876: ф.905, оп.1, спр.7; 1877-

1878: ф.905, оп.1, спр.10; 1879-1880: ф.905, оп.1, спр.13; 1881-1882: 
ф.905, оп.1, спр.16; 1883-1884: ф.905, оп.1, спр.17; 1885: ф.905, оп.1, 
спр.20; 1886-1887: ф.905, оп.1, спр.22; 1888-1889: ф.905, оп.1, спр.24; 
1890: ф.905, оп.1, спр.27; 1891: ф.905, оп.1, спр.28; 1892: ф.905, оп.1, 
спр.30; 1893: ф.905, оп.1, спр.32; 1894: ф.905, оп.1, спр.33; 1895: 
ф.905, оп.1, спр.35; 1896: ф.905, оп.1, спр.37; 1897: ф.905, оп.1, 
спр.38; 1898: ф.905, оп.1, спр.41; 1899: ф.905, оп.1, спр.42; 1900: 
ф.905, оп.1, спр.45; 1901: ф.905, оп.1, спр.46; 1902: ф.905, оп.1, 
спр.47; 1903: ф.905, оп.1, спр.48; 1904: ф.905, оп.4, спр.5; 1905: 
ф.905, оп.4, спр.7; 1906: ф.905, оп.4, спр.9; 1907: ф.905, оп.4, спр.11; 
1908: ф.905, оп.5, спр.4; 1909: ф.905, оп.5, спр.5: 1910: ф.905, оп.5, 
спр.6; 1911: ф.905, оп.5, спр.7; 1912: ф.905, оп.5, спр.8; 1913: ф.905, 
оп.5, спр.9; 1914: ф.905, оп.5, спр.10; 1915: ф.905, оп.5, спр.11; 1916: 
ф.905, оп.5, спр.12; 1917: ф.905, оп.5, спр.13; 1918-1919: ф.905, оп.5, 
спр.14;  

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Вознесенська церква м. ВінницяПодільської губернії 
4. м. Вінниця 
5. Народження: 1915-1917: ф.905, оп.5, спр.16; 1918-1919: ф.905, оп.5, 

спр.17; 
6. Шлюб: 1915-1917: ф.905, оп.5, спр.16; 1918-1919: ф.905, оп.5, спр.17; 
7.  
8. Смерть: 1915-1917: ф.905, оп.5, спр.16; 1918-1919: ф.905, оп.5, 

спр.17; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Старообрядницька Свято-Троїцька церква м. Вінниця Подільської 

губернії 
4. м. Вінниця 
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5. Народження: 1908, 1914-1915; 1919-1920: ф.905, оп.5, спр.20; 
6. Шлюб: 1908, 1914-1915; 1919-1920: ф.905, оп.5, спр.20; 
7.  
8. Смерть: 1908, 1914-1915; 1919-1920: ф.905, оп.5, спр.20; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Вознесенська церква (Кладовищенська) м. Вінниця 

Подільської губернії 
4. м. Вінниця 
5. Народження: 1918-1919: ф.905, оп.5, спр.21; 
6. Шлюб: 1918-1919: ф.905, оп.5, спр.21; 
7.  
8. Смерть: 1918-1919: ф.905, оп.5, спр.21; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Церква на честь Ікони Божої Матері «Всіх Скорботних Радості» 

при Вінницькій окружній лікарні 
4. м. Вінниця 
5. Народження: 1897-1904: ф.905, оп.4, спр.1; 1905-1910: ф.905, оп.5, 

спр.22; 1911-1915: ф.905, оп.5, спр.23; 1916-1919: ф.905, оп.5, спр.24; 
6. Шлюб: 1897-1904: ф.905, оп.4, спр.1; 1905-1910: ф.905, оп.5, спр.22; 

1911-1915: ф.905, оп.5, спр.23; 1916-1919: ф.905, оп.5, спр.24; 
7.  
8. Смерть: 1897-1904: ф.905, оп.4, спр.1; 1905-1910: ф.905, оп.5, спр.22; 

1911-1915: ф.905, оп.5, спр.23; 1916-1919: ф.905, оп.5, спр.24; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Георгіївська церква с. Вінницькі Хутори Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4. сс.Вінницькі Хутори, Кайдашиха, Геталка, Тененьки, Щітки 
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5. Народження: 1875-1880: ф.904, оп.21, спр.9; 1904-1910: ф.904, оп.21, 
спр.57 

6. Шлюб: 1875-1880: ф.904, оп.21, спр.9; 1904-1910: ф.904, оп.21, спр.57 
7.  
8. Смерть: 1875-1880: ф.904, оп.21, спр.9; 1903-1910: ф.904, оп.21, 

спр.57 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква м-ка Вороновиця та приписна Свято-

Покровська с.Сорочин Брацлавського повіту Подільської губернії 
4. м-ко Вороновиця,с.Сорочин 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Гавришівка Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4. сс.Гавришівка, Телепеньки 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1898-1904: ф.904, оп.21, 

спр.45; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1898-1904: ф.904, оп.21, спр.45; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1898-1904: ф.904, оп.21, спр.45; 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1798: ф.160, оп.1, спр.1; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Зарванці Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Зарванці, Вовкотрубівка 
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5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1841-1854: ф.904, оп.27, 
спр.37; 1854-1862: ф.904, оп.27, спр.38;  

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1841-1854: ф.904, оп.27, спр.37; 
1854-1862: ф.904, оп.27, спр.38; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1841-1854: ф.904, оп.27, спр.37; 

1854-1862: ф.904, оп.27, спр.38; 
 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Зарудинці Брацлавського повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Зарудинці 
5. Народження: 1901-1911: ф.904, оп.21, спр.88; 1912, 1913, 1915, 1917, 

1918, 1920: ф.904, оп.21, спр.89; 
6. Шлюб: 1901-1911: ф.904, оп.21, спр.88; 1912, 1920: ф.904, оп.21, 

спр.89; 
7.  
8. Смерть: 1901-1911: ф.904, оп.21, спр.88; 1913, 1920: ф.904, оп.21, 

спр.89; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Ільківка Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4. сс.Ільківка, Біскупка 
5. Народження: 1892-1897: ф.904, оп.21, спр.32; 1898-1906: ф.904, 

оп.21, спр.47; 1907-1914, 1920: ф.904, оп.21, спр.61; 1915-1921: ф.904, 
оп.21, спр.62 

6. Шлюб: 1892-1897: ф.904, оп.21, спр.32; 1898-1906: ф.904, оп.21, 
спр.47; 1907-1914, 1920: ф.904, оп.21, спр.61; 1915-1921: ф.904, оп.21, 
спр.62 

7.  
8. Смерть: 1892-1897: ф.904, оп.21, спр.32; 1898-1906: ф.904, оп.21, 

спр.47; 1907-1914, 1920: ф.904, оп.21, спр.61; 1915-1921: ф.904, оп.21, 
спр.62 

9.  
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Комарів Брацлавського повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Комарів 
5. Народження: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Кордишівка та Іоанно-

Богословськас.Зарудинці Брацлавського повіту Подільської губернії  
4. сс.Кордишівка, Зарудинці 
5. Народження: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 

1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: ф.904, 
оп.27, спр.198; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 

6. Шлюб: 1812: ф.799, оп.1 спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1875: 
ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: ф.904, оп.27, 
спр.198; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 

7.  
8. Смерть: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1875: 

ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: ф.904, оп.27, 
спр.198; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Лаврівка Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Лаврівка 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1901-1907: ф.904, оп.21, 

спр.54; 1908-1913: ф.904, оп.21, спр.63; 
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6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1901-1907: ф.904, оп.21, спр.54; 
1908-1913: ф.904, оп.21, спр.63; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1901-1907: ф.904, оп.21, спр.54; 

1908-1913: ф.904, оп.21, спр.63; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Преображенська церква с. Лука-Мелешківська Вінницького 

повіту Подільської губернії  
4.  с.Лука-Мелешківська 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1858-1864: ф.160, оп.1, спр.4; 

1892-1898: ф.904, оп.21, спр.34; 1899-1905: ф.904, оп.21, спр.49; 
1906-1912: ф.904, оп.21, спр.66; 

6. Шлюб: 1858-1864: ф.160, оп.1, спр.4; 1892-1898: ф.904, оп.21, спр.34; 
1899-1905: ф.904, оп.21, спр.49; 1906-1912: ф.904, оп.21, спр.66; 

7.  
8. Смерть: 1858-1864: ф.160, оп.1, спр.4; 1892-1898: ф.904, оп.21, 

спр.34; 1899-1905: ф.904, оп.21, спр.49; 1906-1912: ф.904, оп.21, 
спр.66; 

9. Дошлюбні опитування: 1839-1857: ф.160, оп.1, спр.2; 
10. Сповідальні відомості: 1796-1820: ф.160, оп.1, спр.1; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Майдан-Юзвинський Вінницького 

повіту Подільської губернії  
4.  с.Майдан-Юзвинський 
5. Народження: 1836-1850: ф.904, оп.27, спр.88; 1858-1864: ф.904, 

оп.27, спр.89; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1871-1875: ф.904, оп.21, 
спр.5; 1881-1886: ф.904, оп.21, спр.16; 1893-1897: ф.904, оп.21, 
спр.36; 1898-1903: ф.904, оп.21, спр.44; 1904-1909: ф.904, оп.21, 
спр.67; 

6. Шлюб: 1836-1850: ф.904, оп.27, спр.88; 1858-1864: ф.904, оп.27, 
спр.89; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1871-1875: ф.904, оп.21, спр.5; 
1881-1886: ф.904, оп.21, спр.16; 1893-1897: ф.904, оп.21, спр.36; 
1898-1903: ф.904, оп.21, спр.44; 1904-1909: ф.904, оп.21, спр.67; 

7.  
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8. Смерть: 1836-1850: ф.904, оп.27, спр.88; 1858-1864: ф.904, оп.27, 
спр.89; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1871-1875: ф.904, оп.21, спр.5; 
1881-1886: ф.904, оп.21, спр.16; 1893-1897: ф.904, оп.21, спр.36; 
1898-1903: ф.904, оп.21, спр.44; 1904-1909: ф.904, оп.21, спр.67; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Малі Крушлинці Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Малі Крушлинці 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1905-1911: ф.904, оп.21, 

спр.71; 1912-1921: ф.904, оп.21, спр.72; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1905-1911: ф.904, оп.21, спр.71; 

1912-1921: ф.904, оп.21, спр.72; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1905-1911: ф.904, оп.21, спр.71; 

1912-1921: ф.904, оп.21, спр.72; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Малі Хутори (с. Педьки) Вінницького 

повіту Подільської губернії (нині у складі м. Вінниці) 
4. сс. Малі Хутори (с. Педьки), Тяжилів 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1840-1850: ф.904, оп.27, 

спр.107; 1851: ф.904, оп.27, спр.108; 1861-1870: ф.905, оп.1, спр.1а; 
1871-1879: ф.904, оп.21, спр.4; 1880-1887: ф.904, оп.21, спр.14 1888-
1897: ф.904, оп.21, спр.23; 1898-1902: ф.904, оп.21, спр.46; 1903-
1906: ф.904, оп.21, спр.55; 1907-1912: ф.904, оп.21, спр.58; 1918-
1921: ф.904, оп.21, спр.59;  

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1840-1850: ф.904, оп.27, спр.107; 
1851: ф.904, оп.27, спр.108; 1861-1870: ф.905, оп.1, спр.1а; 1871-
1879: ф.904, оп.21, спр.4; 1880-1887: ф.904, оп.21, спр.14 1888-1897: 
ф.904, оп.21, спр.23; 1898-1902: ф.904, оп.21, спр.46; 1903-1906: 
ф.904, оп.21, спр.55; 1907-1912: ф.904, оп.21, спр.58; 1918-1921: 
ф.904, оп.21, спр.59; 

7.  
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8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1840-1850: ф.904, оп.27, спр.107; 
1851: ф.904, оп.27, спр.108; 1861-1870: ф.905, оп.1, спр.1а; 1871-
1879: ф.904, оп.21, спр.4; 1880-1887: ф.904, оп.21, спр.14 1888-1897: 
ф.904, оп.21, спр.23; 1898-1902: ф.904, оп.21, спр.46; 1903-1906: 
ф.904, оп.21, спр.55; 1907-1912: ф.904, оп.21, спр.58; 1918-1921: 
ф.904, оп.21, спр.59; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Медвеже Вушко Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Медвеже Вушко 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1808-1814: ф.904, оп.27, 

спр.90; 1815: ф.904, оп.27, спр.91; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1886-
1896: ф.904, оп.21, спр.21; 1897-1910: ф.904, оп.21, спр.68; 1911-1918, 
1921: ф.904, оп.21, спр.69; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1808-1814: ф.904, оп.27, спр.90; 
1815: ф.904, оп.27, спр.91; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1886-1896: 
ф.904, оп.21, спр.21; 1897-1910: ф.904, оп.21, спр.68; 1911-1918, 1921: 
ф.904, оп.21, спр.69; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1808-1814: ф.904, оп.27, спр.90; 

1815: ф.904, оп.27, спр.91; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1886-1896: 
ф.904, оп.21, спр.21; 1897-1910: ф.904, оп.21, спр.68; 1911-1918: 
ф.904, оп.21, спр.69; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Медвідка Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4. сс.Медвідка, Вільхова 
5. Народження: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1891-1898: ф.904, оп.21, 

спр.31; 1899-1904: ф.904, оп.21, спр.50; 1905-1912: ф.904, оп.21, 
спр.64; 1913-1919: ф.904, оп.21, спр.65; 
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6. Шлюб: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1891-1898: ф.904, оп.21, спр.31; 
1899-1904: ф.904, оп.21, спр.50; 1905-1912: ф.904, оп.21, спр.64; 
1913-1919: ф.904, оп.21, спр.65; 

7.  
8. Смерть: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1891-1898: ф.904, оп.21, спр.31; 

1899-1904: ф.904, оп.21, спр.50; 1905-1912: ф.904, оп.21, спр.64; 
1913-1919: ф.904, оп.21, спр.65; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Мізяківські Хутори Вінницького 

повіту Подільської губернії  
4.  с.Мізяківські Хутори 
5. Народження: 1799-1808: ф.413, оп.2, спр.1; 1816-1839: ф.413, оп.2, 

спр.3; 1839-1841: ф.413, оп.2, спр.4; 1842-1853: ф.413, оп.1, спр.7; 
1854-1856: ф.413, оп.1, спр.8; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1911-1916: 
ф.904, оп.21, спр.70; 

6. Шлюб: 1799-1808: ф.413, оп.2, спр.1; 1816-1837: ф.413, оп.2, спр.3; 
1839-1841: ф.413, оп.2, спр.4; 1842-1853: ф.413, оп.1, спр.7; 1854-
1856: ф.413, оп.1, спр.8; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1911-1916: 
ф.904, оп.21, спр.70; 

7.  
8. Смерть: 1799-1808: ф.413, оп.2, спр.1; 1816-1819: ф.413, оп.2, спр.3; 

1839-1841: ф.413, оп.2, спр.4; 1842-1853: ф.413, оп.1, спр.7; 1854-
1856: ф.413, оп.1, спр.8; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1911-1916: 
ф.904, оп.21, спр.70; 

9. Дошлюбні опитування: 1803-1839: ф.413, оп.1, спр.1; 1840-1852: 
ф.413, оп.1, спр.2; 1852-1866: ф.413, оп.1, спр.3; 1867-1872: ф.413, 
оп.1, спр.4; 1872-1879: ф.413, оп.1, спр.5;  

10. Сповідальні відомості: 1829-1835, 1839-1841, 1843-1848: ф.413, оп.2, 
спр.2; 1849-1856: ф.413, оп.1, спр.6;  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Парпурівці Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4. сс.Парпурівці, Майдан-Чапельський, Соловіївка 
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5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
1875-1884: ф.904, оп.21, спр.11; 1885-1892: ф.904, оп.21, спр.25; 
1893-1900: ф.904, оп.21, спр.38; 1905-1913: ф.904, оп.21, спр.77; 
1914-1921: ф.904, оп.21, спр.78; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1875-
1884: ф.904, оп.21, спр.11; 1885-1892: ф.904, оп.21, спр.25; 1893-
1900: ф.904, оп.21, спр.38; 1905-1913: ф.904, оп.21, спр77; 1914-1921: 
ф.904, оп.21, спр.78; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1875-

1884: ф.904, оп.21, спр.11; 1885-1892: ф.904, оп.21, спр.25; 1893-
1900: ф.904, оп.21, спр.38; 1905-1913: ф.904, оп.21, спр77; 1914-1921: 
ф.904, оп.21, спр.78; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Писарівка Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4. сс.Писарівка, Тененки, Щітки 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1840-1854: ф.904, оп.27, 

спр.109; 1855-1863: ф.904, оп.27, спр.110; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
1894-1899: ф.904, оп.21, спр.39; 1900-1907: ф.904, оп.21, спр.75; 
1910-1914, 1916-1921: ф.904, оп.21, спр.76; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1840-1854: ф.904, оп.27, спр.109; 
1855-1863: ф.904, оп.27, спр.110; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1894-
1899: ф.904, оп.21, спр.39; 1900-1907: ф.904, оп.21, спр.75; 1910-1914, 
1916-1921: ф.904, оп.21, спр.76; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1840-1854: ф.904, оп.27, спр.109; 

1855-1863: ф.904, оп.27, спр.110; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1894-
1899: ф.904, оп.21, спр.39; 1900-1907: ф.904, оп.21, спр.75; 1910-1914, 
1916-1921: ф.904, оп.21, спр.76; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Різдво-Богородицька церква с. П’ятничани Вінницького повіту 
Подільської губерніїф 

4.  с.П’ятничани (нині у складі м. Вінниці) 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

1869: ф.154, оп.1, спр.34; 1871-1872: ф.905, оп.1, спр.3; 1873-1874: 
ф.905, оп.1, спр.6; 1875-1876: ф.905, оп.1, спр.9; 1877-1879: ф.905, 
оп.1, спр.11; 1880-1882: ф.905, оп.1, спр.15; 1883-1884: ф.905, оп.1, 
спр.19; 1885-1886: ф.905, оп.1, спр.21; 1888-1889: ф.905, оп.1, спр.25; 
1891-1893: ф.905, оп.1, спр.29; 1894-1896: ф.905, оп.1, спр.34; 1897-
1898: ф.905, оп.1, спр.40; 1899-1900: ф.905, оп.1, спр.44; 1901-1904: 
ф.905, оп.4, спр.2; 1905-1908: ф.905, оп.5. спр.25; 1909-1912: ф.905, 
оп.5, спр.26; 1913-1916: ф.905, оп.5, спр.27; 1917-1919: ф.905, оп.5, 
спр.28; 1920-1922: ф.905, оп.5, спр.29; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1869: 
ф.154, оп.1, спр.34; 1871-1872: ф.905, оп.1, спр.3; 1873-1874: ф.905, 
оп.1, спр.6; 1875-1876: ф.905, оп.1, спр.9; 1877-1879: ф.905, оп.1, 
спр.11; 1880-1882: ф.905, оп.1, спр.15; 1883-1884: ф.905, оп.1, спр.19; 
1885-1886: ф.905, оп.1, спр.21; 1888-1889: ф.905, оп.1, спр.25; 1891-
1893: ф.905, оп.1, спр.29; 1894-1896: ф.905, оп.1, спр.34; 1897-1898: 
ф.905, оп.1, спр.40; 1899-1900: ф.905, оп.1, спр.44; 1901-1904: ф.905, 
оп.4, спр.2; 1905-1908: ф.905, оп.5. спр.25; 1909-1912: ф.905, оп.5, 
спр.26; 1913-1916: ф.905, оп.5, спр.27; 1917-1919: ф.905, оп.5, спр.28; 
1920-1922: ф.905, оп.5, спр.29; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1869: 

ф.154, оп.1, спр.34; 1871-1872: ф.905, оп.1, спр.3; 1873-1874: ф.905, 
оп.1, спр.6; 1875-1876: ф.905, оп.1, спр.9; 1877-1879: ф.905, оп.1, 
спр.11; 1880-1882: ф.905, оп.1, спр.15; 1883-1884: ф.905, оп.1, спр.19; 
1885-1886: ф.905, оп.1, спр.21; 1888-1889: ф.905, оп.1, спр.25; 1891-
1893: ф.905, оп.1, спр.29; 1894-1896: ф.905, оп.1, спр.34; 1897-1898: 
ф.905, оп.1, спр.40; 1899-1900: ф.905, оп.1, спр.44; 1901-1904: ф.905, 
оп.4, спр.2; 1905-1908: ф.905, оп.5. спр.25; 1909-1912: ф.905, оп.5, 
спр.26; 1913-1916: ф.905, оп.5, спр.27; 1917-1919: ф.905, оп.5, спр.28; 
1920-1922: ф.905, оп.5, спр.29; 

9. Дошлюбні опитування: 1857-1872: ф.154, оп.1, спр.8; 1873-1888: 
ф.154, оп.1, спр.9; 1888-1901: ф.154, оп.1, спр.11; 1901-1914: ф.154, 
оп.1, спр.17; 1914-1921: ф.154, оп.1, спр.19;  

10. Сповідальні відомості: 1796: ф.154, оп.1, спр.20; 1861: ф.154, оп.1, 
спр.33; 

 
 

1. Подільська губернія 
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2. Подільська єпархія 
3. Церква Архистратига Михаїла с. Сабарів Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с. Сабарів (нині у складі м. Вінниці) 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Сокиринці Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Сокиринці 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1850-1862: ф.904, оп.27, 

спр.136; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1889-1900: ф.904, оп.21, спр.28; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1829-1833, 1835-1849: ф.904, оп.21, 

спр.98; 1850-1862: ф.904, оп.27, спр.136; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
1889-1900: ф.904, оп.21, спр.28; 1918-1921: ф.904, оп.21,спр.99; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1829-1833, 1835-1849: ф.904, 

оп.21, спр.98; 1850-1862: ф.904, оп.27, спр.136; 1859: ф.506, оп.1, 
спр.209а; 1889-1900: ф.904, оп.21, спр.28; 1918-1921: ф.904, 
оп.21,спр.99; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Соловіївка Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Соловіївка 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1809: ф.160, оп.1, спр.1; 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Сосонка Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Сосонка 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

1902-1910: ф.904, оп.21, спр.79; 1918-1921: ф.904, оп.21, спр.80; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1902-

1910: ф.904, оп.21, спр.79; 1918-1921: ф.904, оп.21, спр.80; 
7. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1902-

1910: ф.904, оп.21, спр.79; 1918-1921: ф.904, оп.21, спр.80; 
8.  
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Стадниця Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Стадниця 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1838: ф.904, оп.27, 138; 1858: 

ф.904, оп.27, спр.139; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1896-1902: ф.904, 
оп.21, спр.42; 1903-1908: ф.904, оп.21, спр.81; 1909-1914: ф.904, 
оп.21, спр.82; 1915-1920: ф.904, оп.21, спр.83; 

6. Шлюб: 1838: ф.904, оп.27, 138; 1858: ф.904, оп.27, спр.139; 1797: 
ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1896-1902: ф.904, 
оп.21, спр.42; 1903-1908: ф.904, оп.21, спр.81; 1909-1914: ф.904, 
оп.21, спр.82; 1915-1920: ф.904, оп.21, спр.83; 

7.  
8. Смерть: 1838: ф.904, оп.27, 138; 1858: ф.904, оп.27, спр.139; 1797: 

ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1896-1902: ф.904, 
оп.21, спр.42; 1903-1908: ф.904, оп.21, спр.81; 1909-1914: ф.904, 
оп.21, спр.82; 1915-1920: ф.904, оп.21, спр.8; 

9. Дошлюбні опитування: 1803: ф.109, оп.1, спр.2; 1839-1862: ф.109, 
оп.1, спр.12; 1864-1878: ф.109, оп.1, спр.21; 1872-1886: ф.109, оп.1, 
спр.25; 1887-1898: ф.109, оп.1, спр.40; 1898-1906: ф.109, оп.1, спр.57; 
1905-1918: ф.109, оп.1, спр.72;  

10. Сповідальні відомості: 1803, 1804, 1818, 1837: ф.109, оп.1, спр.3; 
1825-1834: ф.109, оп.1, спр.7; 1827-1833: ф.109, оп.1, спр.8; 1836: 
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ф.109, оп.1, спр.9; 1838-1842: ф.109, оп.1, спр.10; 1844, 1847, 1848: 
ф.109, оп.1, спр.13; 1849, 1854-1855, 1862-1863, 1865-1841, 1874-
1879: ф.109, оп.1, спр.15; 1852: ф.109, оп.1, спр.16; 1880-1901: ф.109, 
оп.1, спр.31; 1902-1903: ф.109, оп.1, спр.65; 1904-1916: ф.109, оп.1, 
спр.69; 1905-1909: ф.109, оп.1, спр.71; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Свято-Успенська церква м-ка Стрижавка Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4. м-ко Стрижавка 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1802-1837: ф.904, оп.27, 

спр.141; 1807: ф.904, оп.27, спр.142; 1809: ф.904, оп.27, спр.143; 
1831: ф.904, оп.27, спр.144; 1864: ф.904, оп.27, спр.145; 1859: ф.506, 
оп.1, спр.209а; 1869-1883: ф.904, оп.21, спр.2; 1884-1894: ф.904, 
оп.21, спр.20; 1895-1904: ф.904, оп.21, спр.41; 1905-1912, 1918: ф.904, 
оп.21, спр.85; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1802-1837: ф.904, оп.27, спр.141; 
1807: ф.904, оп.27, спр.142; 1809: ф.904, оп.27, спр.143; 1831: ф.904, 
оп.27, спр.144; 1864: ф.904, оп.27, спр.145; 1859: ф.506, оп.1, 
спр.209а; 1869-1883: ф.904, оп.21, спр.2; 1884-1894: ф.904, оп.21, 
спр.20; 1895-1904: ф.904, оп.21, спр.41; 1905-1912, 1918: ф.904, оп.21, 
спр.85; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1802-1837: ф.904, оп.27, спр.141; 

1807: ф.904, оп.27, спр.142; 1809: ф.904, оп.27, спр.143; 1831: ф.904, 
оп.27, спр.144; 1864: ф.904, оп.27, спр.145; 1859: ф.506, оп.1, 
спр.209а; 1869-1883: ф.904, оп.21, спр.2; 1884-1894: ф.904, оп.21, 
спр.20; 1895-1904: ф.904, оп.21, спр.41; 1905-1912, 1918: ф.904, оп.21, 
спр.85; 

9. Списки парафіян 1918: ф.904, оп.21, спр.85; 
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Стрижавська Слобода Вінницького 

повіту Подільської губернії  
4. сс.Стрижавська Слобода, Михайлівка, Переорки 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1811: ф.904, оп.27, спр.134; 

1829: ф.904, оп.27, спр.135; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1876-1885: 



46 
 

ф.904, оп.21, спр.13; 1886-1890: ф.904, оп.21, спр.22; 1892-1895: 
ф.904, оп.21, спр.33; 1896-1900: ф.904, оп.21, спр.43; 1902-1909: 
ф.904, оп.21, спр.86; 1910-1920: ф.904, оп.21, спр.87; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1811: ф.904, оп.27, спр.134; 1829: 
ф.904, оп.27, спр.135; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1876-1885: ф.904, 
оп.21, спр.13; 1886-1890: ф.904, оп.21, спр.22; 1892-1895: ф.904, 
оп.21, спр.33; 1896-1900: ф.904, оп.21, спр.43; 1902-1909: ф.904, 
оп.21, спр.86; 1910-1920: ф.904, оп.21, спр.87; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1811: ф.904, оп.27, спр.134; 1829: 

ф.904, оп.27, спр.135; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1876-1885: ф.904, 
оп.21, спр.13; 1886-1890: ф.904, оп.21, спр.22; 1892-1895: ф.904, 
оп.21, спр.33; 1896-1900: ф.904, оп.21, спр.43; 1902-1909: ф.904, 
оп.21, спр.86; 1910-1920: ф.904, оп.21, спр.87; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Телепеньки Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Телепеньки 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Хижинці Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Хижинці 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

1865-1874: ф.904, оп.21, спр.1; 1875-1882: ф.904, оп.21, спр.12; 1883-
1893: ф.904, оп.21, спр.18; 1894-1901: ф.904, оп.21, спр.40; 1902-
1908: ф.904, оп.21, спр.97; 1909-1914: ф.904, оп.21, спр.94; 1916-
1921: ф.904, оп.21, спр.95; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1865-
1874: ф.904, оп.21, спр.1; 1875-1882: ф.904, оп.21, спр.12; 1883-1893: 
ф.904, оп.21, спр.18; 1894-1901: ф.904, оп.21, спр.40; 1902-1908: 
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ф.904, оп.21, спр.97; 1909-1914: ф.904, оп.21, спр.94; 1916-1921: 
ф.904, оп.21, спр.95; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1865-

1874: ф.904, оп.21, спр.1; 1875-1882: ф.904, оп.21, спр.12; 1883-1893: 
ф.904, оп.21, спр.18; 1894-1901: ф.904, оп.21, спр.40; 1902-1908: 
ф.904, оп.21, спр.97; 1909-1914: ф.904, оп.21, спр.94; 1916-1921: 
ф.904, оп.21, спр.95; 

9.  
10. Сповідальні відомості: 1841: ф.506, оп.1, спр.158а; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Кузьмо-Дем'янівська церква с. Цвіжин Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Цвіжин 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

1888-1898: ф.904, оп.21, спр.27; 1900-1906: ф.904, оп.21, спр.51; 1907, 
1909-1919: ф.904, оп.21, спр.60; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1887-
1896: ф.904, оп.21, спр.27; 1900-1906: ф.904, оп.21, спр.51; 1907, 1909 
-1919: ф.904, оп.21, спр.60; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1887-

1896: ф.904, оп.21, спр.27; 1900-1906: ф.904, оп.21, спр.51; 1907, 1909 
-1919: ф.904, оп.21, спр.60; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Черлинків Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4. сс.Черлинків, Бохоники, Комарів 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

1899-1906: ф.904, оп.21, спр.48; 1907-1921: ф.904, оп.21, спр.56; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1899-

1906: ф.904, оп.21, спр.48; 1907-1919: ф.904, оп.21, спр.56; 
7.  
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8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1899-
1906: ф.904, оп.21, спр.48; 1907-1920: ф.904, оп.21, спр.56; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська (з 1885 р.) церква с. Шереметка Вінницького 

повіту Подільської губернії (нині – с. Пирогове) 
4.  с.Шереметка 
5. Народження: 1891-1900: ф.904, оп.21, спр.30; 1901-1910: ф.905, оп.5, 

спр.2; 1911-1920: ф.905, оп.5, спр.3; 
6. Шлюб: 1891-1900: ф.904, оп.21, спр.30; 1901-1910: ф.905, оп.5, спр.2; 

1911-1920: ф.905, оп.5, спр.3; 
7.  
8. Смерть: 1891-1900: ф.904, оп.21, спр.30; 1901-1910: ф.905, оп.5, 

спр.2; 1911-1920: ф.905, оп.5, спр.3; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська (до 1885 р.) церква с. Шереметка Вінницького 

повіту Подільської губернії (нині – с. Пирогове) 
4. сс. Шереметка, Сабарів 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

1881-1890: ф.905, оп.5, спр.1; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1881-

1890: ф.905, оп.5, спр.1; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1881-

1890: ф.905, оп.5, спр.1; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Широка Гребля Вінницького повіту 

Подільської губернії  
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4. сс.Широка Гребля, Філіопіль 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

1890-1900: ф.904, оп.21, спр.29; 1901-1905: ф.904, оп.21, спр.53; 
1906-1909: ф.904, оп.21, спр.90; 1910-1912: ф.904, оп.21, спр.91; 
1913-1915: ф.904, оп.21, спр.92; 1916-1921: ф.904, оп.21, спр.93;  

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1890-
1900: ф.904, оп.21, спр.29; 1901-1905: ф.904, оп.21, спр.53; 1906-
1909: ф.904, оп.21, спр.90; 1910-1912: ф.904, оп.21, спр.91; 1913-
1915: ф.904, оп.21, спр.92; 1916-1921: ф.904, оп.21, спр.93; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1890-

1900: ф.904, оп.21, спр.29; 1901-1905: ф.904, оп.21, спр.53; 1906-
1909: ф.904, оп.21, спр.90; 1910-1912: ф.904, оп.21, спр.91; 1913-
1915: ф.904, оп.21, спр.92; 1916-1921: ф.904, оп.21, спр.93; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Шкуринці (нині с. Прибузьке) Вінницького 

повіту Подільської губернії  
4. сс.Шкуринці, Тютьки 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1839-1852: ф.904, оп.27, 

спр.172; 1853-1863: ф.904, оп.27, спр.173; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
1864-1871: ф.904, оп.27, спр.174; 1872-1881: ф.904, оп.21, спр.6; 
1892-1896: ф.904, оп.21, спр.35; 1904-1913: ф.904, оп.21, спр.100; 
1914-1921: ф.904, оп.21, спр.101; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1839-1852: ф.904, оп.27, спр.172; 
1853-1863: ф.904, оп.27, спр.173; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1864-
1871: ф.904, оп.27, спр.174; 1872-1881: ф.904, оп.21, спр.6; 1892-
1896: ф.904, оп.21, спр.35; 1904-1913: ф.904, оп.21, спр.100; 1914-
1921: ф.904, оп.21, спр.101; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1839-1852: ф.904, оп.27, спр.172; 

1853-1863: ф.904, оп.27, спр.173; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1864-
1871: ф.904, оп.27, спр.174; 1872-1881: ф.904, оп.21, спр.6; 1892-
1896: ф.904, оп.21, спр.35; 1904-1913: ф.904, оп.21, спр.100; 1914-
1921: ф.904, оп.21, спр.101; 

9.  
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м-ка Юзвин Вінницького повіту Подільської 

губернії  
4. м-ко Юзвин (нині с. Некрасове) 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1842: ф.904, оп.27, спр.175; 

1858: ф.904, оп.27, спр.177; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1865: 
ф.904,оп.27, спр.179; 1870-1879: ф.904, оп.21, спр.3; 1880-1887: 
ф.904, оп.21, спр.15; 1888-1894: ф.904, оп.21, спр.26; 1900-1910: 
ф.904, оп.21, спр.73; 1911-1919, 1921: ф.904, оп.21, спр.74; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1842: ф.904, оп.27, спр.176; 1858: 
ф.904, оп.27, спр.177; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1865: ф.904,оп.27, 
спр.179; 1870-1879: ф.904, оп.21, спр.3; 1880-1887: Ф.904, оп.21, 
спр.15; 1888-1894: ф.904, оп.21, спр.26; 1900-1910: ф.904, оп.21, 
спр.73; 1911-1919, 1921: ф.904, оп.21, спр.74; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1858: ф.904, оп.27, спр.177; 1859: 

ф.506, оп.1, спр.209а; 1865: ф.904,оп.27, спр.179; 1870-1879: ф.904, 
оп.21, спр.3; 1880-1887: ф.904, оп.21, спр.15; 1888-1894: ф.904, оп.21, 
спр.26; 1900-1910: ф.904, оп.21, спр.73; 1911-1919, 1921: ф.904, оп.21, 
спр.74; 

9.  
10. Сповідальні відомості: 1914: ф.904, оп.21, спр.74; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Якушинці Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4. сс.Якушинці, Лисогора 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

1875-1882: ф.904, оп.21, спр.10; 1883-1887: ф.904, оп.21, спр.17; 
1888-1892: ф.904, оп.21, спр.24; 1893-1899: ф.904, оп.21, спр.37; 
1900-1905: ф.904, оп.21, спр.52; 1906-1908: ф.904, оп.21, спр.102; 
1909-1911: ф.904, оп.21, спр. 103; 1912-1921: ф.904, оп.21, спр.104; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1875-
1882: ф.904, оп.21, спр.10; 1883-1887: ф.904, оп.21, спр.17; 1888-
1892: ф.904, оп.21, спр.24; 1893-1899: ф.904, оп.21, спр.37; 1900-
1905: ф.904, оп.21, спр.52; 1906-1908: ф.904, оп.21, спр.102; 1909-
1911: ф.904, оп.21, спр.103; 1912-1918: ф.904, оп.21, спр.104; 

7.  
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8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1875-
1882: ф.904, оп.21, спр.10; 1883-1887: ф.904, оп.21, спр.17; 1888-
1892: ф.904, оп.21, спр.24; 1893-1899: ф.904, оп.21, спр.37; 1900-
1905: ф.904, оп.21, спр.52; 1906-1908: ф.904, оп.21, спр.102; 1909-
1911: ф.904, оп.21, спр.103; 1912-1918: ф.904, оп.21, спр.104; 

9.  
10.  

 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хресто-Воздвиженвька церква с. Янків Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Янків 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
9.  
10.  

 
 
ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Адамівка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Адамівка 
5. Народження: 1915-1918: ф.904, оп.13, спр.199; 
6. Шлюб: 1915-1918: ф.904, оп.13, спр.199; 
7.  
8. Смерть: 1915-1918: ф.904, оп.13, спр.199; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Басаличівка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Басаличівка, Дмитренки 
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5. Народження: 1881-1891: ф.904, оп.13, спр.38; 1892-1901: ф.904, 
оп.13, спр.75; 1902-1915: ф.904, оп.13, спр.136; 1916-1921: ф.904, 
оп.13, спр.206; 

6. Шлюб: 1881-1891: ф.904, оп.13, спр.38; 1892-1901: ф.904, оп.13, 
спр.75; 1902-1915: ф.904, оп.13, спр.136; 1916-1921: ф.904, оп.13, 
спр.206; 

7.  
8. Смерть: 1881-1891: ф.904, оп.13, спр.38; 1892-1901: ф.904, оп.13, 

спр.75; 1902-1915: ф.904, оп.13, спр.136; 1916-1921: ф.904, оп.13, 
спр.206; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Воскресенська церква с. Бондурі Липовецького повіту 

Київської губернії 
4.  с.Бондурі 
5. Народження: 1876-1887: ф.904, оп.13, спр.24; 1888-1896: ф.904, 

оп.13, спр.55; 1897-1900, 1902-1908: ф.904, оп.13, спр.132; 1909-1916: 
ф.904, оп.13, спр.167; 

6. Шлюб: 1876-1887: ф.904, оп.13, спр.24; 1888-1896: ф.904, оп.13, 
спр.55; 1897-1900, 1902-1908: ф.904, оп.13, спр.132; 1909-1916: 
ф.904, оп.13, спр.167; 

7.  
8. Смерть: 1876-1887: ф.904, оп.13, спр.24; 1888-1896: ф.904, оп.13, 

спр.55; 1897-1900, 1902-1908: ф.904, оп.13, спр.132; 1909-1916: 
ф.904, оп.13, спр.167; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Борсуки Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Борсуки 
5. Народження: 1796-1822: ф.904, оп.13, спр.1; 1863-1875: ф.904, оп.13, 

спр.8;1876-1884: ф.904, оп.13, спр.25; 1885-1890: ф.904, оп.13, 
спр.50; 1891-1897: ф.904, оп.13, спр.68; 1898-1906: ф.904, оп.13, 
спр.107; 
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6. Шлюб: 1796-1822: ф.904, оп.13, спр.1; 1863-1875: ф.904, оп.13, 
спр.8;1876-1884: ф.904, оп.13, спр.25; 1885-1890: ф.904, оп.13, 
спр.50; 1891-1897: ф.904, оп.13, спр.68; 1898-1906: Ф.904, оп.13, 
спр.107; 

7.  
8. Смерть: 1796-1822: ф.904, оп.13, спр.1; 1863-1875: ф.904, оп.13, 

спр.8;1876-1884: ф.904, оп.13, спр.25; 1885-1890: ф.904, оп.13, 
спр.50; 1891-1897: ф.904, оп.13, спр.68; 1898-1906: ф.904, оп.13, 
спр.107; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Бубнівка Гайсинського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Бубнівка 
5. Народження: 1874-1882: ф.904, оп.13, спр.21; 1876-1887: ф.904, 

оп.13, спр.26; 1888-1891: ф.904, оп.13, спр.56; 1892-1894: ф.904, 
оп.13, спр.76; 1897-1899: ф.904, оп.13, спр.100; 1900-1902: ф.904, 
оп.13, спр.114; 1903-1906: ф.904, оп.13, спр.127; 1907-1913: ф.904, 
оп.13, спр.156; 1914-1920: ф.904, оп.13, спр.191; 

6. Шлюб: 1874-1882: ф.904, оп.13, спр.21; 1876-1887: ф.904, оп.13, 
спр.26; 1888-1891: ф.904, оп.13, спр.56; 1892-1894: ф.904, оп.13, 
спр.76; 1897-1899: ф.904, оп.13, спр.100; 1900-1902: ф.904, оп.13, 
спр.114; 1903-1906: ф.904, оп.13, спр.127; 1907-1913: ф.904, оп.13, 
спр.156; 1914-1920: ф.904, оп.13, спр.191; 

7.  
8. Смерть: 1874-1882: ф.904, оп.13, спр.21; 1876-1887: ф.904, оп.13, 

спр.26; 1888-1891: ф.904, оп.13, спр.56; 1892-1894: ф.904, оп.13, 
спр.76; 1897-1899: ф.904, оп.13, спр.100; 1900-1902: ф.904, оп.13, 
спр.114; 1903-1906: ф.904, оп.13, спр.127; 1907-1913: ф.904, оп.13, 
спр.156; 1914-1920: ф.904, оп.13, спр.191; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква м. Гайсин Подільської губернії 
4. м. Гайсин 
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5. Народження: 1892-1893: ф.904, оп.13, спр.77; 1894-1898: ф.904, 
оп.13, спр.87; 1899-1902: ф.904, оп.13, спр.112; 1903-1907: ф.904, 
оп.13, спр.138; 1908-1911: ф.904, оп.13, спр.163; 1912-1917: ф.904, 
оп.13, спр.182; 1918-1920: ф.904, оп.13, спр.210; 

6. Шлюб: 1892-1893: ф.904, оп.13, спр.77; 1894-1898: ф.904, оп.13, 
спр.87; 1899-1902: ф.904, оп.13, спр.112; 1903-1907: ф.904, оп.13, 
спр.138; 1908-1911: ф.904, оп.13, спр.163; 1912-1917: ф.904, оп.13, 
спр.182; 1918-1920: ф.904, оп.13, спр.210; 

7.  
8. Смерть: 1892-1893: ф.904, оп.13, спр.77; 1894-1898: ф.904, оп.13, 

спр.87; 1899-1902: ф.904, оп.13, спр.112; 1903-1907: ф.904, оп.13, 
спр.138; 1908-1911: ф.904, оп.13, спр.163; 1912-1917: ф.904, оп.13, 
спр.182; 1918-1920: ф.904, оп.13, спр.210; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква м. Гайсин Подільської губернії  
4. м. Гайсин 
5. Народження: 1894-1895: ф.904, оп.13, спр.88; 1896-1899: ф.904, 

оп.13, спр.96; 1900-1905: ф.904, оп.13, спр.115; 1903-1907: ф.904, 
оп.13, спр.138; 1906-1909: ф.904, оп.13, спр.151; 1910-1918: ф.904, 
оп.13, спр.173; 

6. Шлюб: 1894-1895: ф.904, оп.13, спр.88; 1896-1899: ф.904, оп.13, 
спр.96; 1900-1905: ф.904, оп.13, спр.115; 1903-1907: ф.904, оп.13, 
спр.138; 1906-1909: ф.904, оп.13, спр.151; 1910-1918: ф.904, оп.13, 
спр.173;  

7.  
8. Смерть: 1894-1895: ф.904, оп.13, спр.88; 1896-1899: ф.904, оп.13, 

спр.96; 1900-1905: ф.904, оп.13, спр.115; 1903-1907: ф.904, оп.13, 
спр.138; 1906-1909: ф.904, оп.13, спр.151; 1910-1917: ф.904, оп.13, 
спр.173; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Чудо-Михайлівська церква с. Гнатівка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
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4.  с. Гнатівка 
5. Народження: 1892-1896: ф.904, оп.13, спр.80; 1901-1905: ф.904, 

оп.13, спр.119; 1907, 1909-1912: ф.904, оп.13, спр.158; 1913-1920: 
ф.904, оп.13, спр.188; 

6. Шлюб: 1892-1896: ф.904, оп.13, спр.80; 1901-1905: ф.904, оп.13, 
спр.119; 1907, 1909-1912: ф.904, оп.13, спр.158; 1913-1920: ф.904, 
оп.13, спр.188; 

7.  
8. Смерть: 1892-1896: ф.904, оп.13, спр.80; 1901-1905: ф.904, оп.13, 

спр.119; 1907, 1909-1912: ф.904, оп.13, спр.158; 1913-1920: ф.904, 
оп.13, спр.188; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м-ка Гранів Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Гранів 
5. Народження: 1876: ф.845, оп.1,спр.1; 1876-1880: ф.904, оп.13, спр.27; 

1881-1885: ф.904, оп.13, спр.39; 1886-1890: ф.904, оп.13, спр.53; 
1891-1894: ф.904, оп.13, спр.70; 1895-1897: ф.904, оп.13, спр.92; 
1898-1901: ф.904, оп.13, спр.108; 1902: ф.904, оп.13,спр123; 

6. Шлюб: 1876: ф.845, оп.1,спр.1; 1876-1880: ф.904, оп.13, спр.27; 1881-
1885: ф.904, оп.13, спр.39; 1886-1890: ф.904, оп.13, спр53; 1891-1894: 
ф.904, оп.13, спр.70; 1895-1897: ф.904, оп.13, спр.92; 1898-1901: 
ф.904, оп.13, спр.108; 1902: ф.904, оп.13,спр123; 

7.  
8. Смерть: 1876: ф.845, оп.1,спр.1; 1876-1880: ф.904, оп.13, спр.27; 

1881-1885: ф.904, оп.13, спр.39; 1886-1890: ф.904, оп.13, спр53; 1895-
1897: ф.904, оп.13, спр.92; 1898-1901: ф.904, оп.13, спр.108; 1902: 
ф.904, оп.13, спр123; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква м-ка Гранів Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Гранів, с. Адамівка 
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5. Народження: 1876: ф.845, оп.1, спр.1; 1881-1885: ф.904, оп.13, 
спр.40; 1886-1888: ф.904, оп.13, спр.54; 1889-1891: ф.904, оп.13, 
спр.62; 1892-1894: ф.904, оп.13, спр.78; 1895-1897: ф.904, оп.13, 
спр.93; 1898-1900: ф.904, оп.13, спр.109; 1901-1902: ф.904, оп.13, 
спр.117; 1903-1904: ф.904, оп.13, спр.128; 1905, 1908: ф.904, оп.13, 
спр.147; 1906-1907: ф.904, оп.13, спр.149; 1909-1911: ф.904, оп.13, 
спр.169; 1912-1913: ф.904, оп.13, спр.181; 1914-1915: ф.904, оп.13, 
спр.192; 1916-1917: ф.904, оп.13, спр.207; 

6. Шлюб: 1876: ф.845, оп.1, спр.1; 1881-1885: ф.904, оп.13, спр.40; 1886-
1888: ф.904, оп.13, спр.54; 1889-1891: ф.904, оп.13, спр.62; 1892-
1894: ф.904, оп.13, спр.78; 1895-1897: ф.904, оп.13, спр.93; 1898-
1900: ф.904, оп.13, спр.109; 1901-1902: ф.904, оп.13, спр.117; 1903-
1904: ф.904, оп.13, спр.128; 1905, 1908: ф.904, оп.13, спр.147; 1906-
1907: ф.904, оп.13, спр.149; 1909-1911: ф.904, оп.13, спр.169; 1912-
1913: ф.904, оп.13, спр.181; 1914-1915: ф.904, оп.13, спр.192; 1916-
1917: ф.904, оп.13, спр.207; 

7.  
8. Смерть: 1876: ф.845, оп.1, спр.1; 1881-1885: ф.904, оп.13, спр.40; 

1886-1888: ф.904, оп.13, спр.54; 1889-1891: ф.904, оп.13, спр.62; 
1892-1894: ф.904, оп.13, спр.78; 1895-1897: ф.904, оп.13, спр.93;1898-
1900: ф.904, оп.13, спр.109; 1901-1902: ф.904, оп.13, спр.117; 1903-
1904: ф.904, оп.13, спр.128;1905, 1908: ф.904, оп.13, спр.147; 1906-
1907: ф.904, оп.13, спр.149; 1909-1911: ф.904, оп.13, спр.169; 1912-
1913: ф.904, оп.13, спр.181; 1914-1915: ф.904, оп.13, спр.192; 1916-
1917: ф.904, оп.13, спр.207; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Грузьке (Миколаїв) Гайсинського 

повіту Подільської губернії 
4. с. Грузьке 
5. Народження: 1903-1908: ф.904, оп.13, спр.137; 1911-1914: ф.904, 

оп.13, спр.177; 1915-1920: ф.904, оп.13, спр.203; 
6. Шлюб: 1903-1908: ф.904, оп.13, спр.137; 1911-1914: ф.904, оп.13, 

спр.177; 1915-1920: ф.904, оп.13, спр.203; 
7.  
8. Смерть: 1903-1908: ф.904, оп.13, спр.137; 1911-1914: ф.904, оп.13, 

спр.177; 1915-1920: ф.904, оп.13, спр.203; 
9.  
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10.  
 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Губник Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Губник 
5. Народження: 1878-1883: ф.904, оп.13, спр.31; 1884-1889: ф.904, 

оп.13, спр.47; 1891-1896, 1898: ф.904, оп.13, спр.71; 1897-1900: ф.904, 
оп.13, спр.101; 1901-1903: ф.904, оп.13, спр.118; 1911-1914: ф.904, 
оп.13, спр.178; 1915-1916: ф.904, оп.13, спр.200; 1917-1919: ф.904, 
оп.13, спр.209; 1920: ф.904, оп.13, спр.211; 

6. Шлюб: 1878-1883: ф.904, оп.13, спр.31; 1884-1889: ф.904, оп.13, 
спр.47; 1891-1896, 1898: ф.904, оп.13, спр.71; 1897-1900: ф.904, оп.13, 
спр.101; 1901-1903: ф.904, оп.13, спр.118; 1911-1914: ф.904, оп.13, 
спр.178; 1915-1916: ф.904, оп.13, спр.200; 1917-1919: ф.904, оп.13, 
спр.209; 1920: ф.904, оп.13, спр.211; 

7.  
8. Смерть: 1878-1883: ф.904, оп.13, спр.31; 1884-1889: ф.904, оп.13, 

спр.47; 1891-1896, 1898: ф.904, оп.13, спр.71; 1897-1900: ф.904, оп.13, 
спр.101; 1901-1903: ф.904, оп.13, спр.118; 1911-1914: ф.904, оп.13, 
спр.178; 1915-1916: ф.904, оп.13, спр.200; 1917-1919: ф.904, оп.13, 
спр.209; 1920: ф.904, оп.13, спр.211; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Кузьмо-Дем’янівська церква с. Гунча Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Гунча 
5. Народження: 1861-1875: ф.904, оп.13, спр.7; 1884-1887: ф.904, оп.13, 

спр.48; 1888-1891: ф.904, оп.13, спр.57; 1892-1897: ф.904, оп.13, 
спр.79; 1897-1901: ф.904, оп.13, спр.102; 1902-1906: ф.904, оп.13, 
спр.124; 1915-1920: ф.904, оп.13, спр.204; 

6. Шлюб: 1861-1875: ф.904, оп.13, спр.7; 1884-1887: ф.904, оп.13, 
спр.48; 1888-1891: ф.904, оп.13, спр.57; 1892-1897: ф.904, оп.13, 
спр.79; 1897-1901: ф.904, оп.13, спр.102; 1902-1906: ф.904, оп.13, 
спр.124; 1915-1920: ф.904, оп.13, спр.204; 

7.  
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8. Смерть: 1861-1875: ф.904, оп.13, спр.7; 1884-1887: ф.904, оп.13, 
спр.48; 1888-1891: ф.904, оп.13, спр.57; 1892-1897: ф.904, оп.13, 
спр.79; 1897-1901: ф.904, оп.13, спр.102; 1902-1906: ф.904, оп.13, 
спр.124; 1915-1920: ф.904, оп.13, спр.204; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Жерденівка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Жерденівка  
5. Народження: 1851-1862: ф.904, оп.13, спр.4; 1863-1871: ф.904, оп.13, 

спр.9; 1872-1883: ф.904, оп.13, спр.33; 1884-1890: ф.904, оп.13, 
спр.49; 1891-1895: ф.904, оп.13, спр.69; 1896-1902: ф.904, оп.13, 
спр.97; 1903-1910: ф.904, оп.13, спр.139; 1910-1920: ф.904, оп.13, 
спр.172; 

6. Шлюб: 1851-1862: ф.904, оп.13, спр.4; 1863-1871: ф.904, оп.13, спр.9; 
1872-1883: ф.904, оп.13, спр.33; 1884-1890: ф.904, оп.13, спр.49; 
1891-1895: ф.904, оп.13, спр.69; 1896-1902: ф.904, оп.13, спр.97; 
1903-1909: ф.904, оп.13, спр.139; 1910-1920: ф.904, оп.13, спр.172; 

7.  
8. Смерть: 1851-1862: ф.904, оп.13, спр.4; 1863-1871: ф.904, оп.13, 

спр.9; 1872-1883: ф.904, оп.13, спр.33; 1884-1890: ф.904, оп.13, 
спр.49; 1891-1895: ф.904, оп.13, спр.69; 1896-1902: ф.904, оп.13, 
спр.97; 1903-1909: ф.904, оп.13, спр.139; 1910-1920: ф.904, оп.13, 
спр.172; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква м-ка Зятківці Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Зятківці 
5. Народження: 1866-1868: ф.904, оп.13, спр.13; 1882-1888: ф.904, 

оп.13, спр.43; 1889-1895: ф.904, оп.13, спр.63; 1893, 1896-1897: ф.904, 
оп.13, спр.85; 1898-1903: ф.904, оп.13, спр.111; 1904-1908: ф.904, 
оп.13, спр.142; 1909-1913: ф.904, оп.13, спр.170; 1914-1917, 1919-
1920: ф.904, оп.13, спр.193; 
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6. Шлюб: 1866-1868: ф.904, оп.13, спр.13; 1882-1888: ф.904, оп.13, 
спр.43; 1889-1895: ф.904, оп.13, спр.63; 1893, 1896-1897: ф.904, оп.13, 
спр.85; 1898-1903: ф.904, оп.13, спр.111; 1904-1908: ф.904, оп.13, 
спр.142; 1909-1913: ф.904, оп.13, спр.170; 1914-1917: ф.904, оп.13, 
спр.193; 

7.  
8. Смерть: 1866-1868: ф.904, оп.13, спр.13; 1882-1888: ф.904, оп.13, 

спр.43; 1889-1895: ф.904, оп.13, спр.63; 1893, 1896-1897: ф.904, оп.13, 
спр.85; 1898-1903: ф.904, оп.13, спр.111; 1904-1908: ф.904, оп.13, 
спр.142; 1909-1913: ф.904, оп.13, спр.170; 1914-1917, 1919-1920: 
ф.904, оп.13, спр.193; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Кисляк Гайсинського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Кисляк 
5. Народження: 1875-1893: ф.904, оп.13, спр.23; 1888-1891: ф.904, 

оп.13, спр.59; 1892-1896: ф.904, оп.13, спр.81; 1897-1900: ф.904, 
оп.13, спр.103; 1901-1905: ф.904, оп.13, спр.120; 1894, 1896, 1899, 
1903-1904, 1907-1908, 1911, 1916: ф.904,оп.13, спр.131; 1906-1912: 
ф.904, оп.13, спр.152; 1912-1920: ф.904, оп.13, спр.187; 

6. Шлюб: 1875-1893: ф.904, оп.13, спр.23; 1888-1891: ф.904, оп.13, 
спр.59; 1892-1896: ф.904, оп.13, спр.81; 1897-1900: ф.904, оп.13, 
спр.103; 1901-1905: ф.904, оп.13, спр.120; 1894, 1896, 1899, 1903-
1904, 1907-1908, 1911, 1916: ф.904, оп.13, спр.131; 1906-1912: ф.904, 
оп.13, спр.152; 1912-1920: ф.904, оп.13, спр.187; 

7.  
8. Смерть: 1875-1893: ф.904, оп.13, спр.23; 1888-1891: ф.904, оп.13, 

спр.59;1892-1896: ф.904, оп.13, спр.81; 1897-1900: ф.904, оп.13, 
спр.103; 1901-1905: ф.904, оп.13, спр.120; 1894, 1896, 1899, 1903-
1904, 1907-1908, 1911, 1916: ф.904,оп.13, спр.131; 1906-1912: ф.904, 
оп.13, спр.152; 1912-1920: ф.904, оп.13, спр.187; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Покровська церква с. Краснопілка Гайсинського повіту 
Подільської губернії 

4.  с.Краснопілка 
5. Народження: 1895-1904: ф.904, оп.13, спр.95; 1915-1918: ф.904, 

оп.13, спр.202; 
6. Шлюб: 1895-1904: ф.904, оп.13, спр.95; 1915-1918: ф.904, оп.13, 

спр.202; 
7.  
8. Смерть: 1895-1904: ф.904, оп.13, спр.95; 1915-1918: ф.904, оп.13, 

спр.202; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Різдво-Богородицька церква м-ка Кіблич Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Кіблич 
5. Народження: 1888-1894: ф.904, оп.13, спр.58; 1895-1898: ф.904, 

оп.13, спр.94; 1904-1911: ф.904, оп.13, спр.143; 1912-1920: ф.904, 
оп.13, спр.184; 

6. Шлюб: 1888-1894: ф.904, оп.13, спр.58; 1895-1898: ф.904, оп.13, 
спр.94; 1904-1911: ф.904, оп.13, спр.143; 1912-1920: ф.904, оп.13, 
спр.184; 

7.  
8. Смерть: 1888-1894: ф.904, оп.13, спр.58; 1895-1898: ф.904, оп.13, 

спр.94; 1904-1911: ф.904, оп.13, спр.143; 1912-1920: ф.904, оп.13, 
спр.184; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Свято-Дмитрівська церква с. Кузьминці Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Кузьминці, Сокілець 
5. Народження: 1863-1867: ф.904, оп.13, спр.10; 1868-1871: ф.904, 

оп.13, спр.14; 1885-1891: ф.904, оп.13, спр.51; 1892-1895: ф.904, 
оп.13, спр.82; 1896-1899: ф.904, оп.13, спр.98; 1900-1902: ф.904, 
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оп.13, спр.116; 1906-1908: ф.904, оп.13, спр.153; 1909-1911: ф.904, 
оп.13, спр.171; 

6. Шлюб: 1863-1867: ф.904, оп.13, спр.10; 1868-1871: ф.904, оп.13, 
спр.14; 1885-1891: ф.904, оп.13, спр.51; 1892-1895: ф.904, оп.13, 
спр.82; 1896-1899: ф.904, оп.13, спр.98; 1900-1902: ф.904, оп.13, 
спр.116; 1906-1908: ф.904, оп.13, спр.153; 1909-1911: ф.904, оп.13, 
спр.171; 

7.  
8. Смерть: 1863-1867: ф.904, оп.13, спр.10; 1868-1871: ф.904, оп.13, 

спр.14; 1885-1891: ф.904, оп.13, спр.51; 1892-1895: ф.904, оп.13, 
спр.82; 1896-1899: ф.904, оп.13, спр.98; 1900-1902: ф.904, оп.13, 
спр.116; 1906-1908: ф.904, оп.13, спр.153; 1909-1911: ф.904, оп.13, 
спр.171; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Різдво-Богородицька церква м-ка Куна Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Куна 
5. Народження: 1907-1912: ф.904, оп.13, спр.159; 1912-1918: ф.904, 

оп.13, спр.183; 
6. Шлюб: 1907-1912: ф.904, оп.13, спр.159; 1912-1918: ф.904, оп.13, 

спр.183; 
7.  
8. Смерть: 1907-1912: ф.904, оп.13, спр.159; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Іоанно-Богословська церква с. Кунка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Кунка 
5. Народження: 1860-1869: ф.904, оп.13, спр.5; 1870-1880: ф.904, оп.13, 

спр.17; 1881-1891: ф.904, оп.13, спр.41; 1892-1903: ф.904, оп.13, 
спр.83; 1904-1909: ф.904, оп.13, спр.144; 1910-1921: ф.904, оп.13, 
спр.174; 
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6. Шлюб: 1860-1869: ф.904, оп.13, спр.5; 1870-1880: ф.904, оп.13, 
спр.17; 1881-1891: ф.904, оп.13, спр.41; 1892-1903: ф.904, оп.13, 
спр.83; 1904-1909: ф.904, оп.13, спр.144; 1910-1921: ф.904, оп.13, 
спр.174; 

7.  
8. Смерть: 1860-1869: ф.904, оп.13, спр.5; 1870-1880: ф.904, оп.13, 

спр.17; 1881-1891: ф.904, оп.13, спр.41; 1892-1903: ф.904, оп.13, 
спр.83; 1904-1909: ф.904, оп.13, спр.144; 1910-1921: ф.904, оп.13, 
спр.174; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Свято-Покровська церква с. Кущинці Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Кущинці 
5. Народження: 1819-1834: ф.904, оп.13, спр.2; 1907-1912: ф.904, оп.13, 

спр.157; 
6. Шлюб: 1819-1834: ф.904, оп.13, спр.2; 1907-1912: ф.904, оп.13, 

спр.157; 
7.  
8. Смерть: 1819-1834: ф.904, оп.13, спр.2; 1907-1912: ф.904, оп.13, 

спр.157; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Свято-Дмитрівська церква с. Ладижинські Хутори Гайсинського 

повіту Подільської губернії 
4.  с. Ладижинські Хутори 
5. Народження: 1865-1878: ф.904, оп.13, спр.12; 1891-1900: ф.904, 

оп.13, спр.73; 1901-1913: ф.904, оп.13, спр.134; 1914-1919: ф.904, 
оп.13, спр.194; 

6. Шлюб: 1865-1878: ф.904, оп.13, спр.12; 1891-1900: ф.904, оп.13, 
спр.73; 1901-1913: ф.904, оп.13, спр.134; 1914-1919: ф.904, оп.13, 
спр.194; 

7.  



63 
 

8. Смерть: 1865-1878: ф.904, оп.13, спр.12; 1891-1900: ф.904, оп.13, 
спр.73; 1901-1913: ф.904, оп.13, спр.134; 1914-1919: ф.904, оп.13, 
спр.194; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Свято-Успенська церква с. Мар’янівка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Мар’янівка 
5. Народження: 1885-1890: ф.904, оп.13, спр.52; 1903-1909: ф.904, 

оп.13, спр.140; 1910-1914: ф.904, оп.13, спр.175; 1915-1920: ф.904, 
оп.13, спр.201; 

6. Шлюб: 1885-1890: ф.904, оп.13, спр.52; 1903-1909: ф.904, оп.13, 
спр.140; 1910-1914: ф.904, оп.13, спр.175; 1915-1920: ф.904, оп.13, 
спр.201; 

7.  
8. Смерть: 1885-1890: ф.904, оп.13, спр.52; 1903-1909: ф.904, оп.13, 

спр.140; 1910-1914: ф.904, оп.13, спр.175; 1915-1920: ф.904, оп.13, 
спр.201; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Мелешків Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Мелешків 
5. Народження: 1877-1884: ф.904, оп.13, спр.129; 1896-1902: ф.904, 

оп.13, спр.99; 1905-1920: ф.904, оп.13, спр.148; 
6. Шлюб: 1877-1884: ф.904, оп.13, спр.129; 1896-1902: ф.904, оп.13, 

спр.99; 1905-1920: ф.904, оп.13, спр.148; 
7.  
8. Смерть: 1877-1884: ф.904, оп.13, спр.129; 1896-1902: ф.904, оп.13, 

спр.99; 1905-1920: ф.904, оп.13, спр.148; 
9.  
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Свято-Михайлівська церква с. Митків Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Митків 
5. Народження: 1879-1892: ф.904, оп.13, спр.34; 1915-1920: ф.904, 

оп.13, спр.205; 
6. Шлюб: 1879-1892: ф.904, оп.13, спр.34; 1915-1920: ф.904, оп.13, 

спр.205; 
7.  
8. Смерть: 1879-1892: ф.904, оп.13, спр.34; 1915-1920: ф.904, оп.13, 

спр.205; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Свято-Покровська церква с. Михайлівка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. сс. Михайлівка, Адамівка 
5. Народження: 1871-1879: ф.904, оп.13, спр.19; 1880-1889: ф.904, 

оп.13, спр.37; 1890-1896: ф.904, оп.13, спр.67; 1897-1901: ф.904, 
оп.13, спр.104; 1902-1907: ф.904, оп.13, спр.125; 1908-1913: ф.904, 
оп.13, спр.164; 1914-1919: ф.904, оп.13, спр.195;  

6. Шлюб: 1871-1879: ф.904, оп.13, спр.19; 1880-1889: ф.904, оп.13, 
спр.37; 1890-1896: ф.904, оп.13, спр.67; 1897-1901: ф.904, оп.13, 
спр.104; 1902-1907: ф.904, оп.13, спр.125; 1908-1913: ф.904, оп.13, 
спр.164; 1914-1919: ф.904, оп.13, спр.195; 

7.  
8. Смерть: 1871-1879: ф.904, оп.13, спр.19; 1880-1889: ф.904, оп.13, 

спр.37; 1890-1896: ф.904, оп.13, спр.67; 1897-1901: ф.904, оп.13, 
спр.104; 1902-1907: ф.904, оп.13, спр.125; 1908-1913: ф.904, оп.13, 
спр.164; 1914-1919: ф.904, оп.13, спр.195; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Свято-Михайлівська церква с. Мітлинці Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
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4. сс. Мітлинці, Шура 
5. Народження: 1870-1879: ф.904, оп.13, спр.18; 1892-1899: ф.904, 

оп.13, спр.84; 1901-1906: ф.904, оп.13, спр.121; 1907-1915: ф.904, 
оп.13, спр.168; 1916-1920: ф.904, оп.13, спр.208; 

6. Шлюб: 1870-1879: ф.904, оп.13, спр.18; 1892-1899: ф.904, оп.13, 
спр.84; 1901-1906: ф.904, оп.13, спр.121; 1907-1915: ф.904, оп.13, 
спр.168; 1916-1920: ф.904, оп.13, спр.208; 

7.  
8. Смерть: 1870-1879: ф.904, оп.13, спр.18; 1892-1899: ф.904, оп.13, 

спр.84; 1901-1906: ф.904, оп.13, спр.121; 1907-1915: ф.904, оп.13, 
спр.168; 1916-1920: ф.904, оп.13, спр.208; 

9. Дошлюбні опитування: 1846-1857: ф.114, оп.1, спр.40; 1854-1864: 
ф.114, оп.1, спр.3; 1865-1869: ф.114, оп.1, спр.6; 1869-1875: ф.114, 
оп.1, спр.9; 1876-1887: ф.114, оп.1, спр.13; 1889-1896: ф.114, оп.1, 
спр.30; 1896-1902: ф.114, оп.1, спр.39; 1902-1906: ф.114, оп.2, спр.2; 
1906-1909: ф.114, оп.2, спр.5; 1909-1912: ф.114, оп.2, спр.9; 1912-
1919: ф.114, оп.2, спр.13;  

10. Сповідальні відомості: 1831-1858: ф.114, оп.1, спр.1; 1859-1884: 
ф.114, оп.1, спр.4; 1885-1905: ф.114, оп.2, спр.1; 1906: ф.114, оп.2, 
спр.6; 1907: ф.114, оп.2, спр.7; 1909: ф.114, оп.2, спр.8; 1910: ф.114, 
оп.2, спр.10; 1912: ф.114, оп.2, спр.12; 1913: ф.114, оп.2, спр.14; 1914: 
ф.114, оп.2, спр.15; 1916: ф.114, оп.2, спр.16; 1917: ф.114, оп.2, 
спр.17; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Різдво-Богородицька церква с. Нараївка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Нараївка 
5. Народження: 1868-1877: ф.904, оп.13, спр.15; 1878-1882: ф.904, 

оп.13, спр.32; 1883-1887: ф.904, оп.13, спр.44; 1888-1897: ф.904, 
оп.13, спр.60; 1898-1907: ф.904, оп.13, спр.110; 1908-1912: ф.904, 
оп.13, спр.166; 1913-1920: ф.904, оп.13, спр.189; 

6. Шлюб: 1868-1877: ф.904, оп.13, спр.15; 1878-1882: ф.904, оп.13, 
спр.32; 1883-1887: ф.904, оп.13, спр.44; 1888-1897: ф.904, оп.13, 
спр.60; 1898-1907: ф.904, оп.13, спр.110; 1908-1912: ф.904, оп.13, 
спр.166; 1913-1920: ф.904, оп.13, спр.189; 

7.  
8. Смерть: 1868-1877: ф.904, оп.13, спр.15; 1878-1882: ф.904, оп.13, 

спр.32; 1883-1887: ф.904, оп.13, спр.44; 1888-1897: ф.904, оп.13, 
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спр.60; 1898-1907: ф.904, оп.13, спр.110; 1908-1912: ф.904, оп.13, 
спр.166; 1913-1920: ф.904, оп.13, спр.189; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Свято-Покровська церква с. Носівці Гайсинського повіту Подільської 

губернії 
4.  с. Носівці 
5. Народження: 1872-1876: ф.904, оп.13, спр.20; 1877-1884: ф.904, 

оп.13, спр.28; 1891-1898: ф.904, оп.13, спр.72;1899-1905: ф.904, оп.13, 
спр.113; 1911-1916: ф.904, оп.13, спр.179; 

6. Шлюб: 1872-1876: ф.904, оп.13, спр.20; 1877-1884: ф.904, оп.13, 
спр.28; 1891-1898: ф.904, оп.13, спр.72; 1899-1905: ф.904, оп.13, 
спр.113; 1911-1916: ф.904, оп.13, спр.179; 

7.  
8. Смерть: 1872-1876: ф.904, оп.13, спр.20; 1877-1884: ф.904, оп.13, 

спр.28; 1891-1898: ф.904, оп.13, спр.72; 1899-1905: ф.904, оп.13, спр. 
113; 1911-1916: ф.904, оп.13, спр.179; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Іоанно-Богословська церква с. Огіївка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Огіївка  
5. Народження: 1859: ф.798, оп.1, спр.96; 1881-1885: ф.904, оп.13, 

спр.42; 1901-1911: ф.904, оп.13, спр.135; 1912-1916, 1918-1919, 1921: 
ф.904, оп.13, спр.185; 

6. Шлюб: 1859: ф.798, оп.1, спр.96; 1881-1885: ф.904, оп.13, спр.42; 
1901-1911: ф.904, оп.13, спр.135; 1912-1916, 1918-1919, 1921: ф.904, 
оп.13, спр.185; 

7.  
8. Смерть: 1859: ф.798, оп.1, спр.96; 1881-1885: ф.904, оп.13, спр.42; 

1901-1911: ф.904, оп.13, спр.135; 1912-1916, 1918-1919, 1921: ф.904, 
оп.13, спр.185; 

9.  
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Іоанно-Богословська церква с. Рахнівка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Рахнівка 
5. Народження: 1864-1874: ф.904, оп.13, спр.11; 1875-1888: ф.904, 

оп.13, спр.22; 1889-1902: ф.904, оп.13, спр.64; 1903-1913: ф.904, 
оп.13, спр.141; 1914-1920: ф.904, оп.13, спр.197; 

6. Шлюб: 1864-1874: ф.904, оп.13, спр.11; 1875-1888: ф.904, оп.13, 
спр.22; 1889-1902: ф.904, оп.13, спр.64; 1903-1913: ф.904, оп.13, 
спр.141; 1914-1920: ф.904, оп.13, спр.197; 

7.  
8. Смерть: 1864-1874: ф.904, оп.13, спр.11; 1875-1888: ф.904, оп.13, 

спр.22; 1889-1902: ф.904, оп.13, спр.64; 1903-1913: ф.904, оп.13, 
спр.141; 1914-1920: ф.904, оп.13, спр.197; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Лукинська церква с. Семирічка Гайсинського повіту Подільської 

губернії 
4.  с. Семирічка 
5. Народження: 1907-1921: ф.904, оп.13, спр.160; 
6. Шлюб: 1907-1921: ф.904, оп.13, спр.160; 
7.  
8. Смерть: 1907-1921: ф.904, оп.13, спр.160; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Сокілець Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Сокілець 
5. Народження: 1908-1922: ф.904, оп.13, спр.165 
6. Шлюб: 1908-1922: ф.904, оп.13, спр.165; 
7.  
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8. Смерть: 1908-1922: ф.904, оп.13, спр.165; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Різдво-Богородицька церква с. Степашки Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Степашки 
5. Народження: 1869-1876: ф.904, оп.13, спр.164; 1877-1882: ф.904, 

оп.13, спр.29; 1883-1888: ф.904, оп.13, спр.45; 1889-1893: ф.904, 
оп.13, спр.65; 1894-1896: ф.904, оп.13, спр.90; 1897-1900: ф.904, 
оп.13, спр.105; 1901-1903: ф.904, оп.13, спр.122; 1904-1913: ф.904, 
оп.13, спр.145; 1914-1919: ф.904, оп.13, спр.196; 

6. Шлюб: 1869-1876: ф.904, оп.13, спр.164; 1869-1876: ф.904, оп.13, 
спр.164; 1883-1888: ф.904, оп.13, спр.45; 1889-1893: ф.904, оп.13, 
спр.65; 1894-1896: ф.904, оп.13, спр.90; 1897-1900: ф.904, оп.13, 
спр.105; 1901-1903: ф.904, оп.13, спр.122; 1904-1913: ф.904, оп.13, 
спр.145; 1914-1919: ф.904, оп.13, спр.196; 

7.  
8. Смерть: 1869-1876: ф.904, оп.13, спр.164; 1869-1876: ф.904, оп.13, 

спр.164; 1883-1888: ф.904, оп.13, спр.45; 1889-1893: ф.904, оп.13, 
спр.65; 1894-1896: ф.904, оп.13, спр.90; 1897-1900: ф.904, оп.13, 
спр.105; 1901-1903: ф.904, оп.13, спр.122; 1904-1913: ф.904, оп.13, 
спр.145; 1914-1919: ф.904, оп.13, спр.196; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпрахія  
3. Свято-Михайлівська церква с. Тимар Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. сс. Тимар, Гнатівка 
5. Народження: 1860-1868: ф.904, оп.13, спр.6; 1879-1892: ф.904, оп.13, 

спр.35; 1892-1896: ф.904, оп.13, спр.86; 1897-1901: ф.904, оп.13, 
спр.106; 1902-1905: ф.904, оп.13, спр.126; 1906-1909: ф.904, оп.13, 
спр.154; 1910-1913: ф.904, оп.13, спр.176; 1914-1920: ф.904, оп.13, 
спр.198; 

6. Шлюб: 1860-1868: ф.904, оп.13, спр.6; 1879-1892: ф.904, оп.13, 
спр.35; 1892-1896: ф.904, оп.13, спр.86; 1897-1901: ф.904, оп.13, 
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спр.106; 1902-1905: ф.904, оп.13, спр.126; 1906-1909: ф.904, оп.13, 
спр.154; 1910-1913: ф.904, оп.13, спр.176; 1914-1920: ф.904, оп.13, 
спр.198; 

7.  
8. Смерть: 1860-1868: ф.904, оп.13, спр.6; 1879-1892: ф.904, оп.13, 

спр.35; 1892-1896: ф.904, оп.13, спр.86; 1897-1901: ф.904, оп.13, 
спр.106; 1902-1905: ф.904, оп.13, спр.126; 1906-1909: ф.904, оп.13, 
спр.154; 1910-1913: ф.904, оп.13, спр.176; 1914-1920: ф.904, оп.13, 
спр.198; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Іоанно-Златоустівська церква с. Тишківка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. сс. Тишківка, Тишківська-Слобідка 
5. Народження: 1877-1882: ф.904, оп.13, спр.30; 1883-1887: ф.904, 

оп.13, спр.46; 1888-1893: ф.904, оп.13, ср.61; 1894-1898: ф.904, оп.13, 
спр.91;1899-1903: ф.904, оп.13, спр.133; 1904-1914: ф.904, оп.13, 
спр.146; 

6. Шлюб: 1877-1882: ф.904, оп.13, спр.30; 1883-1887: ф.904, оп.13, 
спр.46; 1888-1893: ф.904, оп.13, ср.61; 1894-1898: ф.904, оп.13, 
спр.91; 1899-1903: ф.904, оп.13, спр.133; 1904-1914: ф.904, оп.13, 
спр.146; 

7.  
8. Смерть: 1877-1882: ф.904, оп.13, спр.30; 1883-1887: ф.904, оп.13, 

спр.46; 1888-1893: ф.904, оп.13, ср.61;1894-1898: ф.904, оп.13, 
спр.91; 1899-1903: ф.904, оп.13, спр.133; 1904-1914: ф.904, оп.13, 
спр.146;  

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Свято-Покровська церква с. Харпачка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Харпачка 
5. Народження: 1907-1912: ф.904, оп.13, спр.162; 1913-1918: ф.904, 

оп.13, спр.190; 
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6. Шлюб: 1907-1912: ф.904, оп.13, спр.162; 1913-1918: ф.904, оп.13, 
спр.190; 

7.  
8. Смерть: 1907-1912: ф.904, оп.13, спр.162; 1913-1918: ф.904, оп.13, 

спр.190; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Чечелівка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Чечелівка 
5. Народження: 1906-1911: ф.904, оп.13, спр.155; 1912-1918: ф.904, 

оп.13, спр.186; 
6. Шлюб: 1906-1911: ф.904, оп.13, спр.155; 1912-1918: ф.904, оп.13, 

спр.186; 
7.  
8. Смерть: 1906-1911: ф.904, оп.13, спр.155; 1912-1918: ф.904, оп.13, 

спр.186; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Різдво-Богородицька церква с. Щурівці Гайсинського повіту 
4.  с. Щурівці 
5. Народження: 1891-1896: ф.904, оп.13, спр.74; 1907-1919: ф.904, 

оп.13, спр.161; 
6. Шлюб: 1891-1896: ф.904, оп.13, спр.74; 1907-1919: ф.904, оп.13, 

спр.161; 
7.  
8. Смерть: 1891-1896: ф.904, оп.13, спр.74; 1907-1919: ф.904, оп.13, 

спр.161; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Миколаївська церква с. Ярмолинці Гайсинського повіту 
Подільської губернії 

4.  с. Ярмолинці 
5. Народження: 1835: ф.904, оп.27, спр.186; 1889-1897: ф.904, оп.13, 

спр.66; 
6. Шлюб: 1835: ф.904, оп.27, спр.186; 1889-1897: ф.904, оп.13, спр.66; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.904, оп.27, спр.186; 1889-1897: ф.904, оп.13, спр.66; 
9.  
10.  

 
 
ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Івано-Богословська церква м-ка Браїлів Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Браїлів 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1843: ф.506, оп.1, спр.159а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1843: ф.506, оп.1, спр.159а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1843: ф.506, оп.1, спр.159а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква м-ка Браїлів Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Браїлів 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Троїцька церква м-ка Браїлів Вінницького повіту Подільської 
губернії 

4. м-ко Браїлів 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1843: ф.506, оп.1, спр.159а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1843: ф.506, оп.1, спр.159а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1843: ф.506, оп.1, спр.159а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Будьки Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4. сс. Будьки, Майдан-Будецький 
5. Народження: 1843: ф.506, оп.1, спр.159а; 1892-1898, 1900: ф.904, 

оп.34, спр.34; 1903-1912: ф.904, оп.34, спр.54; 1913-1921: ф.904, 
оп.34, спр.70; 

6. Шлюб: 1843: ф.506, оп.1, спр.159а; 1892-1897, 1900: ф.904, оп.34, 
спр.34; 1903-1912: ф.904, оп.34, спр.54; 1913-1918, 1920-1921: ф.904, 
оп.34, спр.70; 

7.  
8. Смерть: 1843: ф.506, оп.1, спр.159а; 1892-1897, 1900: ф.904, оп.34, 

спр.34; 1903-1912: ф.904, оп.34, спр.54; 1913-1921: ф.904, оп.34, 
спр.70; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Велика Жмеринка Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Велика Жмеринка  
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
9.  
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Вознівці Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Вознівці 
5. Народження: 1894-1909: ф.904, оп.34, спр.38; 1910-1920: ф.904, 

оп.34, спр.63; 
6. Шлюб: 1894-1909: ф.904, оп.34, спр.38; 1910-1920: ф.904, оп.34, 

спр.63; 
7.  
8. Смерть: 1894-1909: ф.904, оп.34, спр.38; 1910-1920: ф.904, оп.34, 

спр.63; 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Демидівка Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Демидівка 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
9. Дошлюбні опитування: 1839, 1841, 1844, 1856-1860: ф.90, оп.1, 

спр.12; 1866-1869: ф.90, оп.1, спр.13; 1870-1876: ф.90, оп.1, спр.14; 
1876-1888: ф.90, оп.1, спр.15; 1888-1897: ф.90, оп.2, спр.4; 1896-1907: 
ф.90, оп.1, спр.16; 1897-1905: ф.90, оп.2, спр.10; 

10. Сповідальні відомості: 1821-1869: ф.90, оп.1, спр.9; 1874-1899: ф.90, 
оп.2, спр.2; 1904: ф.90, оп.2, спр.25; 1905: ф.90, оп.2, спр.28; 1906: 
ф.90, оп.2, спр.31; 1907: ф.90, оп.2, спр.32; 1908: ф.90, оп.2, спр.33; 
1909: ф.90, оп.2, спр.34; 1910: ф.90, оп.2, спр.38; 1911: ф.90, оп.2, 
спр.40; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Дзялів Вінницького повіту Подільської 

губернії 
4. сс. Дзялів (нині с. Кам’яногірка), Олексіївка 
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5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1866-1874: ф.904, оп.34, 
спр.3; 1875-1881: ф.904, оп.34, спр.10; 1882-1888: ф.904, оп.34, 
спр.20; 1889-1892: ф.904, оп.34, спр.29; 1893-1896: ф.904, оп.34, 
спр.36; 1897-1900: ф.904, оп.34, спр.45; 1901-1909: ф.904, оп.34, 
спр.51;1910-1913: ф.904, оп.34, спр.64; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1866-1874: ф.904, оп.34, спр.3; 1875-
1881: ф.904, оп.34, спр.10; 1882-1888: ф.904, оп.34, спр.20; 1889-
1892: ф.904, оп.34, спр.29; 1893-1896: ф.904, оп.34, спр.36; 1897-
1899: ф.904, оп.34, спр.45; 1901-1909: ф.904, оп.34, спр.51;1910-1913: 
ф.904, оп.34, спр.64; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1866-1874: ф.904, оп.34, спр.3; 

1875-1881: ф.904, оп.34, спр.10; 1882-1888: ф.904, оп.34, спр.20; 
1889-1892: ф.904, оп.34, спр.29; 1893-1896: ф.904, оп.34, спр.36; 
1897-1899: ф.904, оп.34, спр.45; 1901-1909: ф.904, оп.34, спр.51;1910-
1913: ф.904, оп.34, спр.64; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Дзялів Вінницького повіту Подільської 

губернії 
4.  с. Дзялів (нині с. Кам’яногірка) 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Кацмазів Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Кацмазів 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1890-1893: ф.904, оп.34, спр.31; 1893: ф.904, оп.34, спр.35; 1895-
1897: ф.904, оп.34, спр.40; 1899-1902: ф.904, оп.34, спр.48; 1903-
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1906: ф.904, оп.34, спр.53; 1907-1910: ф.904, оп.34, спр.59; 1911-
1914: ф.904, оп.34, спр.67; 1915-1921: ф.904, оп.34, спр.73; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1849-
1857: ф.904, оп.27, спр.41; 1890-1892: ф.904, оп.34, спр.31; 1880 -
1883: ф.904, оп.34, спр.35;1895-1897: ф.904, оп.34, спр.40; 1899-1902: 
ф.904, оп.34, спр.48; 1903-1906; : ф.904, оп.34, спр.53; 1907-1910: 
ф.904, оп.34, спр.59; 1911-1914: ф.904, оп.34, спр.67; 1915-1921: 
ф.904, оп.34, спр.73; 

7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1890, 1892: ф.904, оп.34, спр.31; 1895-1897: ф.904, оп.34, спр.40; 
1899-1902: ф.904, оп.34, спр.48;1903-1906: ф.904, оп.34, спр.53; 1907-
1910: ф.904, оп.34, спр.59;1911-1914: ф.904, оп.34, спр.67; 1915-1921: 
ф.904, оп.34, спр.73; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Кудіївці Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Кудіївці 
5. Народження: 1861-1874: ф.904, оп.34, спр.2; 1882-1888, 1890: ф.904, 

оп.34, спр.18; 1907-1912: ф.904, оп.34, спр.60; 1913-1921: ф.904, 
оп.34, спр.71; 

6. Шлюб: 1861-1874: ф.904, оп.34, спр.2; 1882-1888, 1890: ф.904, оп.34, 
спр.18; 1907-1912: ф.904, оп.34, спр.60; 1913-1921: ф.904, оп.34, 
спр.71; 

7.  
8. Смерть: 1861-1874: ф.904, оп.34, спр.2; 1882-1886, 1888, 1890: ф.904, 

оп.34, спр.18; 1907-1912: ф.904, оп.34, спр.60; 1913-1921: ф.904, 
оп.34, спр.71; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Кудіївці Вінницького повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Кудіївці 
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5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1889, 1891-1897: ф.904, оп.34, 
спр.30; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1889, 1891-1897: ф.904, оп.34, 
спр.30; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1889, 1891-1897: ф.904, оп.34, 

спр.30; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Курилівці Літинського повіту 

Подільської губернії 
4. сс. Курилівці, Лопатинці 
5. Народження: 1800-1821: ф.124, оп.1, спр.1; 1821-1850: ф.124, оп.1, 

спр.2; 
6. Шлюб: 1800-1821: ф.124, оп.1, спр.1; 1821-1850: ф.124, оп.1, спр.2; 
7.  
8. Смерть: 1800-1821: ф.124, оп.1, спр.1; 1821-1850: ф.124, оп.1, спр.2; 
9. Дошлюбні опитування: 1815-1886: ф.124, оп.2, спр.2; 1858-1873: 

ф.124, оп.2, спр.1; 1892: ф.124, оп.2, спр.3; 1903-1917: ф.124, оп.2, 
спр.3а; 1917-1925: ф.124, оп.2, спр.4;  

10. Сповідальні відомості: 1830-1872: ф.124, оп.2, спр.5; 1876: ф.124, 
оп.2, спр.6; 1886-1896: ф.124, оп.2, спр.8; 1907: ф.124, оп.2, спр.10; 
1908: ф.124, оп.2, спр.11; 1909: ф.124, оп.2, спр.14; 1910: ф.124, оп.2, 
спр.16; 1911: ф.124, оп.2, спр.17; 1912: ф.124, оп.2, спр.18; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Кузьмо-Дем’янівська церква с. Леляки Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Леляки 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
9.  
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Лисянка Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Лисянка 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а;1816: ф.506, оп.1, спр.79; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а;1816: ф.506, оп.1, спр.79; 
7. - 
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а;1816: ф.506, оп.1, спр.79; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Чудо-Михайлівська церква с. Лопатинці Літинського повіту 

Подільської губернії 
4. с Лопатинці 
5. Народження: див. с. Курилівці 
6. Шлюб: див.с.Курилівці 
7.  
8. Смерть: див. с. Курилівці 
9. Дошлюбні опитування: 1896-1906: ф.99, оп.1, спр.1; 1906: ф.99, оп.1, 

спр.2;  
10. Сповідальні відомості: 1897-1907: ф.99, оп.1, спр.3; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Лука-Мовчанська Ямпільського 

повіту Подільської губернії 
4.  с. Лука-Мовчанська, при с.Гута 
5. Народження: 1824: ф.800,оп.1, спр.5; 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1872-

1886: ф.904, оп.34, спр.9а; 1887-1893: ф.904, оп.34, спр.24; 1901-
1909: ф.904, оп.34, спр.49; 1910-1918: ф.904, оп.34, спр.65; 

6. Шлюб: 1824: ф.800,оп.1, спр.5; 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1872-1886: 
ф.904, оп.34, спр.9а; 1887-1893: ф.904, оп.34, спр.24; 1901-1909: 
ф.904, оп.34, спр.49; 1910-1918, 1921: ф.904, оп.34, спр.65; 

7.  
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8. Смерть: 1824: ф.800,оп.1, спр.5; 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1872-1886: 
ф.904, оп.34, спр.9а; 1887-1893: ф.904, оп.34, спр.24; 1901-1909: 
ф.904, оп.34, спр.49; 1910-1918: ф.904, оп.34, спр.65; 

9. Дошлюбні опитування: 1921: ф.904, оп.34, спр.65; 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 

 
 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Людавка Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Людавка 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Мала Жмеринка Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Мала Жмеринка  
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Махнівка (нині с. Красне) Вінницького 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Махнівка 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
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8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9. Дошлюбні опитування: 1876: ф.127, оп.1, спр.12; 
10. Сповідальні відомості: 1887-1904: ф.127, оп.1, спр.2; 1902-1915: 

ф.127, оп.1, спр.3; 1905: ф.127, оп.1, спр.5; 1906: ф.127, оп.1, спр.6; 
1907: ф.127, оп.1, спр.7; 1907-1916: ф.127, оп.1, спр.8; 1909: ф.127, 
оп.1, спр.9; 1911-1912: ф.127, оп.1, спр.10; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Богородицька церква с. Мовчани Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. сс. Мовчани, Андріївка, Пасинки 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1870-1875: ф.904, оп.34, 

спр.8; 1881-1885: ф.904, оп.34, спр.19; 1886-1900: ф.904, оп.34, 
спр.23; 1891-1899: ф.904, оп.34, спр.32; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1870-1875: ф.904, оп.34, спр.8; 1881-
1885: ф.904, оп.34, спр.19; 1886-1900: ф.904, оп.34, спр.23; 1891-
1899: ф.904, оп.34, спр.32; 

7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1870-1875: ф.904, оп.34, спр.8; 

1881-1885: ф.904, оп.34, спр.19; 1886-1900: ф.904, оп.34, спр.23; 
1891-1899: ф.904, оп.34, спр.32; 

9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Мовчани Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Мовчани 
5. Народження: 1901-1910: ф.904, оп.34, спр.50; 1911-1919: ф.904, 

оп.34, спр.68; 
6. Шлюб: 1895-1903: ф.904, оп.34, спр.41; 1901-1910: ф.904, оп.34, 

спр.50; 1911-1919: ф.904, оп.34, спр.68; 
7.  
8. Смерть: 1901-1910: ф.904, оп.34, спр.50; 1911-1919: ф.904, оп.34, 

спр.68; 
9.  
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Василівська церква с. Могилівка Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Могилівка 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Новоселиця Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Новоселиця 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Носківці Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Носківці 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

1879-1887: ф.904, оп.34, спр.15; 1882-1884: ф.904, оп.34, спр.21; 
1888-1893: ф.904, оп.34, спр.26; 1894-1896: ф.904, оп.34, спр.39; 
1898-1901: ф.904, оп.34, спр.46; 1902-1905: ф.904, оп.34, спр.52; 
1906-1907: ф.904, оп.34, спр.58; 1910-1913: ф.904, оп.34, спр.66; 
1915-1919: ф.904, оп.34, спр.74; 1920-1921: ф.904, оп.34, спр.75; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1879-
1887: ф.904, оп.34, спр.15; 1882-1884: ф.904, оп.34, спр.21; 1888-
1893: ф.904, оп.34, спр.26; 1894-1896: ф.904, оп.34, спр.39; 1898-
1901: ф.904, оп.34, спр.46; 1902-1904: ф.904, оп.34, спр.52; 1906-
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1907: ф.904, оп.34, спр.58; 1910-1913: ф.904, оп.34, спр.66; 1915-
1919: ф.904, оп.34, спр.74; 1920-1921: ф.904, оп.34, спр.75; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1879-

1887: ф.904, оп.34, спр.15; 1882-1883: ф.904, оп.34, спр.21; 1888-
1893: ф.904, оп.34, спр.26; 1894-1896: ф.904, оп.34, спр.39; 1898-
1901: ф.904, оп.34, спр.46; 1902-1904: ф.904, оп.34, спр.52; 1906-
1907: ф.904, оп.34, спр.58; 1910-1913: ф.904, оп.34, спр.66; 1915-
1919: ф.904, оп.34, спр.74; 1920-1921: ф.904, оп.34, спр.75; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Пултівці Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с. Пултівці 
5. Народження: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Рижавка Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Рижавка 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Михайлівська церква с. Сербинівці Літинського повіту 
Подільської губернії  

4.  с. Сербинівці 
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть:  
9. Дошлюбні опитування: 1839-1857: ф.116, оп.1, спр.28; 1858-1870: 

ф.116, оп.1, спр.29; 1871-1880: ф.116, оп.1, спр.30; 1880-1894: ф.116, 
оп.1, спр.32; 1894-1903: ф.116, оп.1, спр.33;  

10.  
 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Сідава Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Сідава 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Слобода-Межирівська Літинського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Слобода Межирівська 
5. Народження: 1822-1860: ф.104, оп.2, спр.4; 1842: ф.104, оп.2, спр.3; 
6. Шлюб: 1822-1860: ф.104, оп.2, спр.4; 1842: ф.104, оп.2, спр.3;1881-

1908: ф.104, оп.3, спр.8;  
7.  
8. Смерть: 1822-1860: ф.104, оп.2, спр.4; 1842: ф.104, оп.2, спр.3; 
9. Дошлюбні опитування: 1803-1838: ф.104, оп.2, спр.1; 1855-1870: 

ф.104, оп.2, спр.2;  
10. Сповідальні відомості: 1882-1896: ф.104, оп.3, спр.9; 1897-1909: 

ф.104, оп.1, спр.1; 1910: ф.104, оп.1, спр.5; 1912: ф.104, оп.1, спр.6; 
1913: ф.104, оп.1, спр.7; 1915: ф.104, оп.1, спр.9;  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Слобода-Носковецька Вінницького 

повіту Подільської губернії 
4.  с. Слобода-Носковецька 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

1868-1878: ф.904, оп.34, спр.7; 1888-1895: ф.904, оп.34, спр.27; 1905-
1921: ф.904, оп.34, спр.57; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1868-
1878: ф.904, оп.34, спр.7; 1888-1895: ф.904, оп.34, спр.27; 1905-1921: 
ф.904, оп.34, спр.57; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1868-

1878: ф.904, оп.34, спр.7; 1888-1895: ф.904, оп.34, спр.27; 1905-1921: 
ф.904, оп.34, спр.57; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Слобода-Потікська Вінницького 

повіту Подільської губернії  
4.  с.Слобода-Потікська 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9. Дошлюбні опитування: 1858: ф.91, оп.1, спр.1; 
10. Сповідальні відомості: 1875-1888: ф.91, оп.2, спр.5; 1900-1910: ф.91, 

оп.2, спр.28; 1906-1907: ф.91, оп.2, спр.33; 1908: ф.91, оп.2, спр.34; 
1909: ф.91, оп.2, спр.37, 38; 1910: ф.91, оп.2, спр.39; 1911: ф.91, оп.2, 
спр.41; 1912: ф.91, оп.2, спр.43; 1913: ф.91, оп.2, спр.45; 1916: ф.91, 
оп.2, спр.47; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Вознесенська церква м-ка Станіславчик Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Станіславчик 
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5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
1861-1868: ф.904, оп.34, спр.1; 1877-1881: ф.904, оп.34, спр.12; 1888-
1893: ф.904, оп.34, спр.25; 1896-1908: ф.904, оп.34, спр.44; 1909-
1913: ф.904, оп.34, спр.61; 1912-1919: ф.904, оп.34, спр.69; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1861-
1867: ф.904, оп.34, спр.1; 1877-1881: ф.904, оп.34, спр.12; 1888-1890, 
1892-1893: ф.904, оп.34, спр.25; 1896-1898, 1900, 1902,1904-1907: 
ф.904, оп.34, спр.44; 1909-1913: ф.904, оп.34, спр.61; 1912-1919: 
ф.904, оп.34, спр.69; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1861-

1867: ф.904, оп.34, спр.1; 1877-1881: ф.904, оп.34, спр.12; 1888-1893: 
ф.904, оп.34, спр.25; 1896, 1898-1902, 1904-1906: ф.904, оп.34, спр.44; 
1909-1913: ф.904, оп.34, спр.61; 1912-1919: ф.904, оп.34, спр.69; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква м-ка Станіславчик Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Станіславчик 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

1866-1875: ф.904, оп.34, спр.4; 1876-1883: ф.904, оп.34, спр.11; 1894-
1895: ф.904, оп.34, спр.37; 1896-1903: ф.904, оп.34, спр.43; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1866-
1875: ф.904, оп.34, спр.4; 1876-1877, 1880-1883: ф.904, оп.34, спр.11; 
1894-1895: ф.904, оп.34, спр.37; 1896-1903: ф.904, оп.34, спр.43; 

7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1866-

1875: ф.904, оп.34, спр.4; 1876-1879, 1881-1883: ф.904, оп.34, спр.11; 
1894-1895; : Ф.904, оп.34, спр.37; 1896-1903: ф.904, оп.34, спр.43; 

9. Дошлюбні опитування:1803-1840: ф.506, оп.1, спр.201; 
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Старий Потік Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с. Старий Потік 
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5. Народження: 1795-1839: ф.109, оп.1, спр.1; 1859: ф.506, оп.1, 
спр.209а; 

6. Шлюб: 1810-1838: ф.109, оп.1, спр.1; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1796-1836: ф.109, оп.1, спр.1; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Стодульці Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Стодульці 
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть:  
9. Дошлюбні опитування: 1803-1838: ф.128, оп.1, спр.79; 1870-1882: 

ф.128, оп.1, спр.80; 1882-1891: ф.128, оп.1, спр.27; 1904-1918: ф.128, 
оп.1, спр.81; 

10. Сповідальні відомості: 1875-1900: ф.128, оп.1, спр.82; 
 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Сьомаки Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с. Сьомаки 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Тарасівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Тарасівка 
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5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1871-1878: ф.904, оп.34, 
спр.9; 1879-1887: ф.904, оп.34, спр.16; 1888-1897: ф.904, оп.34, 
спр.28; 1898-1903: ф.904, оп.34, спр.47; 1904-1908: ф.904, оп.34, 
спр.56; 1909-1920: ф.904, оп.34, спр.62; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1871-1878: ф.904, оп.34, спр.9; 1879-
1887: ф.904, оп.34, спр.16; 1888-1897: ф.904, оп.34, спр.28; 1898-
1903: ф.904, оп.34, спр.47; 1904-1908: ф.904, оп.34, спр.56; 1909-
1920: ф.904, оп.34, спр.62; 

7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1871-1878: ф.904, оп.34, спр.9; 

1879-1887: ф.904, оп.34, спр.16; 1888-1897: ф.904, оп.34, спр.28; 
1898-1903: ф.904, оп.34, спр.47; 1904-1908: ф.904, оп.34, спр.56; 
1909-1920: ф.904, оп.34, спр.62; 

9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Телелинці Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с. Телелинці 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1866-1876: ф.904, оп.34, 

спр.5; 1877-1890: ф.904, оп.34, спр.13; 1891-1903: ф.904, оп.34, 
спр.33; 1904-1918: ф.904, оп.34, спр.55; 1919-1921: ф.Р-6129, оп.2, 
спр.44; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1866-1876: ф.904, оп.34, спр.5; 1877-
1890: ф.904, оп.34, спр.13; 1891-1903: ф.904, оп.34, спр.33; 1904-
1918: ф.904, оп34, спр.55; 1919-1921: ф.Р-6129, оп.2, спр.44; 

7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1866-1876: ф.904, оп.34, спр.5; 

1877-1890: ф.904, оп.34, спр.13; 1891-1903: ф.904, оп.34, спр.33; 
1904-1918: ф.904, оп34, спр.55; 1919-1921: ф.Р-6129, оп.2, спр.44; 

9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 

 
 
ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
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3. Свято-Параскевська церква с. Бабин Липовецького повіту Київської 
губернії. 

4.  с. Бабин. 
5. Народження: 1811-1836: ф.89, оп.1, спр.1; 1836-1846: ф.89, оп.1, 

спр.2; 1846-1862: ф.89, оп.1, спр.3; 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: 
ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: ф.904, оп.25, 
спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: 
ф.904, оп.25, спр.32; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, 
спр.37; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: 
ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, 
спр.48; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.56; 1900-1906: ф.904, оп.25, спр.80; 1907-1912, 1914: 
ф.904, оп.25, спр.95; 1913, 1915-1917: ф.904, оп.25, спр.113. 

6. Шлюб: 1811-1836: ф.89, оп.1, спр.1; 1836-1846: ф.89, оп.1, спр.2; 
1846-1862: ф.89, оп.1, спр.3; 1864-1879: ф.89, оп.1, спр.5; 1880: 
ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, 
спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: 
ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: ф.904, оп.25, 
спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: 
ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, 
спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: 
ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25, 
спр.56; 1913: ф.904, оп.25, спр.113. 

7.  
8. Смерть: 1811-1836: ф.89, оп.1, спр.1; 1836-1846: ф.89, оп.1, спр.2; 

1846-1862: ф.89, оп.1, спр.3; 1862-1879: ф.89, оп.1, спр.4; 1880: 
ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, 
спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: 
ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: ф.904, оп.25, 
спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1891: ф.904, оп.25, спр.40;1892: 
ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, 
спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: 
ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25, 
спр.56. 

9. Дошлюбні опитування: 1849-1871: ф.89, оп.2, спр.4; 1849-1902: ф.89, 
оп.2, спр.38; 1872-1886: ф.89, оп.2, спр.13; 1888-1907: ф.89, оп.2, 
спр.26; 1907-1912: ф.89, оп.2, спр.41; 

10. Сповідальні відомості: 1847-1881: ф.89, оп.2, спр.16; 1856-1860: 
ф.89, оп.2, спр.5; 1861-1865: ф.89, оп.2, спр.8; 1866-1872: ф.89, оп.2, 
спр.6; 1873: ф.89, оп.2, спр.14; 1882-1886: ф.89, оп.2, спр.18; 1887-
1891: ф.89, оп.2, спр.22; 1892-1895: ф.89, оп.2, спр.28; 1896-1905: 
ф.89, оп.2, спр.32; 1897-1913: ф.89, оп.2, спр.34; 1905: ф.89, оп.2, 
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спр.39; 1907: ф.89, оп.2, спр.40; 1909: ф.89, оп.2, спр.44; 1910: ф.89, 
оп.2, спр.46, 47, 48; 1914: ф.89, оп.2, спр.52; 

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Білки Липовецького повіту Київської 

губернії. 
4.  с.Білки. 
5. Народження: 1880-1890: ф.904, оп.25, спр.6; 1891-1899: ф.904, оп.25, 

спр.41; 1902, 1903, 1908-1916: ф.904, оп.25, спр.84. 
6. Шлюб: 1880-1890: ф.904, оп.25, спр.6; 1891-1899: ф.904, оп.25, 

спр.41; 1902, 1903, 1908-1916: ф.904, оп.25, спр.84. 
7.  
8. Смерть: 1880-1890: ф.904, оп.25, спр.6; 1891-1899: ф.904, оп.25, 

спр.41; 1902, 1903, 1908-1916: ф.904, оп.25, спр.84. 
9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Борисівка Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4.  с. Борисівка. 
5. Народження: 1876: ф.904, оп.25, спр.79; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 

1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, 
оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 
1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, 
оп.5, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 
1893: ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, 
оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 
1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25, спр.56; 1876, 1900-
1903, 1905-1907: ф.904, оп.25, спр.69; 1904, 1909-1912, 1914: ф.904, 
оп.25, спр.92; 1913, 1915-1917: ф.904, оп.25, спр.114. 

6. Шлюб: 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: 
ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, 
спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, 
спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.44; 1894: 
ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, 
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спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.56. 

7.  
8. Смерть: 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: 

ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, 
спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, 
спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.44; 1894: 
ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, 
спр.50;1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.56. 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Василівка Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4.  с. Василівка. 
5. Народження: 1912-1914, 1917-1920: ф.904, оп.25, спр.111; 
6. Шлюб: 1912-1914, 1917-1918: ф.904, оп.25, спр.111; 
7.  
8. Смерть: 1912-1914, 1917-1920: ф.904, оп.25, спр.111; 
9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Даньківка Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4.  с. Даньківка. 
5. Народження: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 

1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, 
оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 
1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, 
оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 
1893: ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, 
оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 
1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25, спр.57; 1900, 1902-
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1912, 1914: ф.904, оп.25, спр.70; 1901, 1913, 1915-1917: ф.904, оп.25, 
спр.81. 

6. Шлюб: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: 
ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, 
спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25. спр.37; 1890: ф.904, оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25. 
спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.44; 1894: 
ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, 
спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1904: 
ф.904, оп.25, спр.70. 

7.  
8. Смерть: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: 

ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, 
спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25. спр.37; 1890: ф.904, оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25. 
спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25.с пр.44; 1894: 
ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, 
спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.57. 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Жадани Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4. сс. Жадани, Сорока. 
5. Народження: 1880-1885, 1887: ф.904, оп.25, спр.9; 1886, 1888-1899: 

ф.904, оп.25, спр.28; 1900: ф.904, оп.25, спр.76; 1902-1903, 1907-1909: 
ф.904, оп.25, спр.88; 1910-1915: ф.904, оп.25, спр.103. 

6. Шлюб: 1880-1885, 1887: ф.904, оп.25, спр.9; 1886, 1888-1899: ф.904, 
оп.25, спр.28; 1900: ф.904, оп.25, спр.76; 1902-1903, 1907-1909: ф.904, 
оп.25, спр.88; 1910-1915: ф.904, оп.25, спр.103. 

7.  
8. Смерть: 1880-1885, 1887: ф.904, оп.25, спр.9; 1886, 1888-1899: ф.904, 

оп.25, спр.28; 1990: ф.904, оп.25, спр.76; 1902-1903, 1907-1909: ф.904, 
оп.25, спр.88; 1910-1915: ф.904, оп.25, спр.103. 

9.  
10.  
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1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква м-ка Жорнище Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4. м-ко Жорнище, сс. В'язовиця, Шарниполе. 
5. Народження: 1832: ф.904, оп.27, спр.35; 1843-1855: ф.904, оп.27, 

спр.36; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, спр.49; 1883: 
ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25,спр.25; 1885: ф.904, оп.25, 
спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: ф.-94, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, 
спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.44; 1894: 
ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, 
спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.57; 1900-1908: ф.904, оп.25, спр.71; 1909-1912, 1914: 
ф.904, оп.25, спр.100; 1913, 1915, 1916-1918: ф.904, оп.25, спр.115. 

6. Шлюб: 1843-1855: ф.904, оп.27, спр.36; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 
1882: ф.904, оп.25, спр.49; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, 
оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 
1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, 
оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 
1893: ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, 
оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 
1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25, спр.57. 

7.  
8. Смерть: 1843-1855: ф.904, оп.27, спр.36; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 

1882: ф.904, оп.25, спр.49; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, 
оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 
1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, 
оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 
1893: ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, 
оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 
1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25, спр.57. 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква м-ка Іллінці Липовецького повіту Київської 

губернії. 
4. м-ко Іллінці. 
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5. Народження: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 
1882: ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, 
оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 
1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25. спр.37; 1890: ф.904, 
оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 
1893: ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, 
оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 
1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25. спр.57; 1900-1903: 
ф.904, оп.25, спр.67; 1904-1906: ф.904, оп.25, спр.91; 1907-1909: 
ф.904, оп.25, спр.94; 1910-1914: ф.904, оп.25, спр.102; 1915-1918, 
1920, 1921: ф.904, оп.25. спр.122. 

6. Шлюб: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 1882: 
ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, 
спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: 
ф.904, оп.25. спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25. 
спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: 
ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, 
спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 1898: 
ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25. спр.57; 1905: ф.904, оп.25, 
спр.91; 1921: ф.904, оп.25, спр.122. 

7.  
8. Смерть: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 1882: 

ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, 
спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25. спр.31; 1888: 
ф.904, оп.25. спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, 
спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: 
ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, 
спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 1898 
ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25, спр.57. 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква м-ка Іллінці Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4. м-ко Іллінці. 
5. Народження: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 

1882: ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, 
оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 
1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, 
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оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 
1893: ф.904, оп.25. спр.44; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, 
оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 
1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25, спр.57; 1900-1903: 
ф.904, оп.25, спр.67; 1904-1906: ф.904, оп.25, спр.91; 1907-1909: 
ф.904, оп.25, спр.94; 1910-1914: ф.904, оп.25, спр.102; 1915-1919: 
ф.904, оп.25, спр.122; 1920-1921: ф.904, оп.25, спр.100; 

6. Шлюб: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 1882: 
ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25, спр24; 1884: ф.904, оп.25, 
спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: 
ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, 
спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: 
ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, 
спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 1898: 
ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25. спр.57;1911: ф.904, оп.25, 
спр.102; 1919: ф.904, оп.25. спр.122. 

7.  
8. Смерть: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 1882: 

ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, 
спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: 
ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, 
спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: 
ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, 
спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 1898: 
ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904,оп.25, спр.57. 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Воскресенська церква м-ка Іллінці Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4. м-ко Іллінці. 
5. Народження: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 

1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, 
оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 
1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, 
оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 
1893: ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, 
оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 
1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25. спр.57; 1900-1903: 
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ф.904, оп.25, спр.67; 1904-1906: ф.904, оп.25, спр.91; 1907-1909: 
ф.904, оп.25, спр.94; 1910-1914: ф.904, оп.25, спр.102; 1915-1918: 
ф.904, оп.25, спр.122. 

6. Шлюб: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 1882: 
ф.904, оп.25, спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, 
спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: 
ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, 
спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: 
ф.904, оп.25. спр.44; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, 
спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 1898: 
ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25, спр.57. 

7.  
8. Смерть: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 1882: 

ф.904, оп.25. спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, 
спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: 
ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25. спр.37; 1890: ф.904, оп.25, 
спр.39; 1891: ф.904, оп.25. спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: 
ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, 
спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 1898: 
ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25, спр.57. 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Кальник Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4.  с.Кальник. 
5. Народження: 1880-1888: ф.904, оп.25, спр.11; 1889-1899: ф.904, 

оп.25, спр.35; 1900: ф.904, оп.25, спр.76; 1902, 1903, 1907-1909: 
ф.904, оп.25, спр.85; 1910-1916: ф.904, оп.25, спр.106. 

6. Шлюб: 1880-1888: ф.904, оп.25, спр.11; 1889-1899: ф.904, оп.25, 
спр.35; 1900: ф.904, оп.25. спр.76; 1902, 1903, 1907-1909: ф.904, 
оп.25. спр.85; 1910-1916: ф.904, оп.25, спр.106. 

7.  
8. Смерть: 1880-1888: ф.904, оп.25, спр.11; 1889-1899: ф.904, оп.25, 

спр.35; 1900: ф.904, оп.25. спр.76; 1902, 1903, 1907-1909: ф.904, оп.25 
спр.85; 1910-1916: ф.904, оп.25, спр.106. 

9.  
10.  
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1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Кантелина Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4.  с.Кантелина. 
5. Народження: 1880-1886: ф.904, оп.25, спр.12; 1888-1899: ф.904, 

оп.25, спр.33; 1900: ф.904, оп.25, спр.76; 1915: ф.904, оп.25, спр.106. 
6. Шлюб: 1880-1886: ф.904, оп.25. спр.12; 1888-1899: ф.904, оп.25, 

спр.33; 1900: ф.904, оп.25, спр.76; 1915: ф.904, оп.25, спр.106. 
7.  
8. Смерть: 1880-1886: ф.904, оп.25, спр.12; 1888-1899: ф.904, оп.25, 

спр.33; 1900: ф.904, оп.25. спр.76; 1915: ф.904, оп.25, спр.106. 
9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква м-ка Китайгород Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4. м-ко Китайгород,с.Кам'яногірка. 
5. Народження: 1880-1888, 1890, 1892: ф.904, оп.25, спр.13; 1889, 1891, 

1893-1899: ф.904, оп.25, спр.36; 1900: ф.904, оп.25, спр.76; 1902-1903, 
1908-1915: ф.904, оп.25. спр.86. 

6. Шлюб: 1880-1888, 1890, 1892: ф.904, оп.25, спр.13; 1889, 1891,1893-
1899: ф.904, оп.25, спр.36; 1900: ф.904, оп.25, спр.76; 1902-1903, 
1908-1915: ф.904, оп.25. спр.86. 

7.  
8. Смерть: 1880-1888, 1890, 1892: ф.904, оп.25, спр.13; 1889, 1891,1893-

1899: ф.904, оп.25, спр.36; 1900: ф.904, оп.25, спр.76; 1902-1903, 
1908-1915: ф.904, оп.25, спр.86. 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Копіївка Липовецького повіту 

Київської губернії.  
4. сс. Копіївка, Янишівка. 
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5. Народження: 1880-1885, 1887: ф.904, оп.25, спр.14; 1886, 1888-1899: 
ф.904, оп.25, спр.29; 1902-1903: ф.904, оп.25, спр.87; 1908, 1909: 
ф.904, оп.25, спр.90; 1908: ф.904, оп.25, спр.97; 1910, 1911: ф.904, 
оп.25, спр.105: 1912-1917: ф.904, оп.25, спр.112. 

6. Шлюб: 1880-1885, 1887: ф.904, оп.25, спр.14; 1886, 1888-1899: ф.904, 
оп.25, спр.29; 1902-1903: ф.904, оп.25, спр.87; 1908, 1909, ф.904, 
оп.25, спр.90; 1908: ф.904, оп.25. спр.97; 1910, 1911: ф.904, оп.25. 
спр.105; 1912-1917: ф.904, оп.25, спр.112. 

7.  
8. Смерть: 1880-1885, 1887: ф.904, оп.25, спр.14; 1886, 1888-1899: 

ф.904, оп.25, спр.29; 1902-1903: ф.904, оп.25, спр.87; 1908, 1909: 
ф.904, оп.25, спр.90; 1908: ф.904, оп.25, спр.97; 1910, 1911: ф.904, 
оп.25, спр.105; 1912-1917: ф.904, оп.25, спр.112. 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Красненьке Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4.  с.Красненьке. 
5. Народження: 1876-1880: ф.904, оп.25, спр.2; 1881-1890: ф.904, оп.25, 

спр.19; 1912: ф.904, оп.25, спр.60; 1908: ф.904, оп.25. спр.97; 1909: 
ф.904, оп.25, спр.104; 1910-1911: ф.904, оп.25, спр.105; 1913, 1914: 
ф.904, оп.25, спр.116; 1914: ф.904, оп.25, спр.123; 1915: ф.904, оп.25, 
спр.90. 

6. Шлюб: 1876-1878, 1880: ф.904, оп.25, спр.2; 1881-1890: ф.904, оп.25, 
спр.19; 1912: ф.904, оп.25, спр.60; 1910, 1911, 1913: ф.904, оп.25, 
спр.61; 1914: ф.904, оп.25, спр.62; 1908: ф.904, оп.25. спр.97; 1909: 
ф.904, оп.25, спр.104; 1916, 1917: ф.904, оп.25, спр.123; 1915: ф.904, 
оп.25, спр.90. 

7.  
8. Смерть: 1876-1878, 1880: ф.904, оп.25, спр.2; 1881-1890: ф.904, 

оп.25, спр.19; 1912: ф.904, оп.25, спр.60; 1910, 1911, 1913: ф.904, 
оп.25, спр.61; 1914: ф.904, оп.25,спр.62; 1908: ф.904, оп.25, спр.97; 
1917: ф.904, оп.25, спр.123; 1915, 1916: ф.904, оп.25, спр.90. 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
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2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Криштопівка Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4. сс.Криштопівка,Шура-Бондуранська. 
5. Народження: 1876-1889: ф.904, оп.25, спр.3; 1890-1896: ф.904, оп.25, 

спр.38. 
6. Шлюб: 1876-1889: ф.904, оп.25, спр.3; 1890-1896: ф.904, оп.25, 

спр.38. 
7.  
8. Смерть: 1876-1889: ф.904, оп.25, спр.3; 1890-1896: ф.904, оп.25, 

спр.38. 
9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Купчинці Липовецького повіту Київської 

губернії. 
4. сс.Купчинці, Варварівка. 
5. Народження: 1880-1885, 1887, 1890, 1892: ф.904, оп.25, спр.15; 1886, 

1888-1889, 1891, 1893-1899: ф.904, оп.25, спр.30; 1900: ф.904, оп.25, 
спр.76;  

6. Шлюб: 1880-1885, 1887, 1890, 1892: ф.904, оп.25, спр.15; 1886, 1888-
1889, 1891, 1893-1899: ф.904, оп.25, спр.30; 1900: ф.904, оп.25. 
спр.76;  

7.  
8. Смерть: 1880-1885, 1887, 1890, 1892: ф.904, оп.25, спр.15; 1886, 

1888-1889, 1891, 1893-1899: ф.904, оп.25, спр.30; 1900: ф.904, оп.25. 
спр.76;  

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Лиса Гора Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4.  с.Лиса Гора. 
5. Народження: 1876-1882, 1884-1895, 1897-1899: ф.904, оп.25, спр.4; 

1896: ф.904, оп.25, спр.50. 
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6. Шлюб: 1876-1882, 1884-1895, 1897-1899: ф.904, оп.25, спр.4; 1896: 
ф.904, оп.25, спр.50. 

7.  
8. Смерть: 1876-1882, 1884-1895, 1897-1899: ф.904, оп.25, спр.4; 1896: 

ф.904, оп.25, спр.50. 
9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Лугова Липовецького повіту Київської 

губернії. 
4.  с.Лугова. 
5. Народження: 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, спр.23; 

1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, 
оп.25. спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: ф.904, оп.25. спр.34; 
1889: ф.904, оп.25. спр.37; 1891: ф.904, оп.25. спр.40; 1892: ф.904, 
оп.25. спр.43; 1893: ф.904, оп.5, спр.46; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 
1895: ф.904, оп.25, спр.49; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, 
оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1898: ф.904, оп.25. спр.54; 
1899: ф.904, оп.25, спр.57; 1900-1903, 1906-1910, 1912-1918: ф.904, 
оп.25, спр.72. 

6. Шлюб: 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: 
ф.904, оп.25. спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, 
спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25, спр.37; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, 
спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: 
ф.904, оп.25, спр.49: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 
1898: ф.904, оп.25, спр.53;1898: ф.904, оп.25. спр.54; 1899: ф.904, 
оп.25, спр.57. 

7.  
8. Смерть: 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: 

ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, 
спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25, спр.37; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, 
спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: 
ф.904, оп.25, спр.49: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 
1898: ф.904, оп.25, спр.53;1898: ф.904, оп.25, спр.54; 1899: ф.904, 
оп.25, спр.57. 

9.  
10.  
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1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська (до 1907 р., з 1908 р. – Свято-Казанська) церква с. 

Лядська Слобідка Липовецького повіту Київської губернії. 
4.  с.Лядська Слобідка. 
5. Народження: 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, спр.23; 

1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25. спр.25; 1885: ф.904, 
оп.25. спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1887: ф.904, оп.25. спр.31; 
1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25. спр.37; 1890: ф.904, 
оп.25, спр.39; 1891: ф.904, сп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 
1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, 
оп.25, спр.49; 1896: ф.904, оп.25, спр.4; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 
1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25, спр.57; 1901-1903, 
1905-1918: ф.904, оп.25, спр.77. 

6. Шлюб: 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: 
ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25. 
спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, спр.39; 1891: ф.904, сп.25, 
спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: 
ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.49; 1896:ф.904, оп.25, 
спр.4; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.57; 1910: ф.904, оп.25, спр.77. 

7.  
8. Смерть: 1881: ф.904 оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: 

ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25. 
спр.26; 1887: ф.904, оп.25. спр.31; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, спр.39; 1891: ф.904, сп.25, 
спр.40; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: 
ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.49; 1896: ф.904, оп.25, 
спр.4; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.57. 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Неменка Липовецького повіту Київської 

губернії. 
4.  с.Неменка. 
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5. Народження: 1808-1842: ф.-153, оп.2, спр.1; 1880: ф.904, оп.25, 
спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 1882: ф.904, оп.25, спр.22; 1883: 
ф.904, оп.25, спр.24; 1884:ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, 
спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25. спр.37; 1891: ф.904, оп.25, спр.42; 1892: ф.904, оп.25, 
спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: 
ф.904, оп.25, спр.49; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25. 
спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.54; 1899: ф.904, оп.25, спр.57; 1900-
1903, 1906, 1907: ф.904, оп.25, спр.73; 1908, 1910-1921: ф.904, оп.25, 
спр.98; 

6. Шлюб: 1808-1829, 1831-1842: ф.153, оп.2, спр.1; 1880: ф.904, оп.25, 
спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 1882: ф.904, оп.25, спр.22; 1883: 
ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, 
спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25, спр.37; 1891: ф.904, оп.25, спр.42; 1892: ф.904, оп.25. 
спр.43; 1893: ф.904, оп.25. спр.43; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: 
ф.904, оп.25, спр.49; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25. 
спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.54; 1899: ф.904, оп.25, спр.57; 1902: 
ф.904, оп.25, спр.73; 

7.  
8. Смерть: 1808-1842: ф.153, оп.2, спр.1; 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 

1881: ф.904, оп.25, спр.18; 1882: ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, 
оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 
1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: ф.904, оп.25. спр.34; 1889: ф.904, 
оп.25, спр.37; 1891: ф.904, оп.25, спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 
1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, 
оп.25, спр.49; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 
1898: ф.904, оп.25, спр.54; 1899: ф.904, оп.25, спр.57; 

9. Дошлюбні опитування: 1802-1846: ф.153, оп.1, спр.34;1846-1870: 
ф.153, оп.1, спр.33; 

10. Сповідальні відомості: 1839: ф.153, оп.1, спр.36; 
 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Онуфріївська церква м-ка Новий Дашів Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4. м-ко Новий Дашів. 
5. Народження: 1876-1879: ф.904, оп.25, спр.5; 1880-1884: ф.904, оп.25, 

спр.8; 1885-1892: ф.904, оп.25, спр.27; 1893-1899: ф.904, оп.25, 
спр.45. 
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6. Шлюб: 1876-1879: ф.904, оп.25, спр.5; 1880-1884: ф.904, оп.25, спр.8; 
1885-1892: ф.904, оп.25, спр.27; 1893-1899: ф.904, оп.25, спр.45. 

7.  
8. Смерть: 1876-1879: ф.904, оп.25, спр.5; 1880-1883: ф.904, оп.25, 

спр.8; 1885-1892: ф.904, оп.25, спр.27; 1893-1899: ф.904, оп.25, 
спр.45. 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Олександрівка Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4.  с.Олександрівка. 
5. Народження: 1848: ф.904, оп.27, спр.1; 1860-1871: ф.904, оп.27, 

спр.2; 1875-1887, 1889-1894: ф.904, оп.25, спр.1; 1895: ф.904, оп.25, 
спр.49. 

6. Шлюб: 1848: ф.904, оп.27, спр.1; 1875-1887, 1889-1894: ф.904, оп.25, 
спр.1; 1895: ф.904, оп.25, спр.49. 

7.  
8. Смерть: 1848: ф.904, оп.27, спр.1; 1875-1887, 1889-1894: ф.904, 

оп.25, спр.1; 1895: ф.904, оп.25, спр.49. 
9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Павлівка Липовецького повіту Київської 

губернії. 
4. сс.Павлівка, Романів Хутір. 
5. Народження: 1796-1813: ф.904, оп.27, спр.103; 1814-1835: ф.904, 

оп.27, спр.104; 1849-1872: ф.904, оп.27, спр.105; 1852-1884: ф.904, 
оп.27, спр.106; 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 
1882: ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, 
оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 
1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1891: ф.904, 
оп.25. спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 
1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.49; 1896: ф.904, 
оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.54; 
1899: ф.904, оп.25, спр.56; 1900-1903, 1906-1908: ф.904, оп.25, спр.74; 
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1909-1912, 1914: ф.904, оп.25, спр.101; 1913, 1915-1918: ф.904, оп.25, 
спр.117; 

6. Шлюб: 1796-1813: ф.904, оп.27, спр.103; 1814-1835: ф.904, оп.27, 
спр.104; 1849-1872: ф.904, оп.27, спр.105; 1852-1884: ф.904, оп.27, 
спр.106; 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 1882: 
ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, 
спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: 
ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25. спр.37; 1891: ф.904, оп.25, 
спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: 
ф.904, оп.25. спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.49; 1896: ф.904, оп.25, 
спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.54; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.56; 

7.  
8. Смерть: 1796-1813: ф.904, оп.27, спр.103; 1814-1835: ф.904, оп.27, 

спр.104; 1849-1872: ф.904, оп.27, спр.105; 1852-1884: ф.904, оп.27, 
спр.106; 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 1882: 
ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25. 
спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: 
ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1891: ф.904, оп.25, 
спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: 
ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.49; 1896: ф.904, оп.25. 
спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.54; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.56; 

9.  
10.  

 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Паріївка Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4.  с.Паріївка. 
5. Народження: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 

1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, 
оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 
1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1891: ф.904, 
оп.25, спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 
1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.49; 1896: ф.904, 
оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.54; 
1899: ф.904, оп.25, спр.56; 1900-1903, 1905-1907: ф.904, оп.25, спр.75; 
1908-1912, 1914, 1919-1920: ф.904, оп.25, спр.99; 1913, 1916-1918: 
ф.904, оп.25, спр.118; 
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6. Шлюб: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 1882: 
ф.904, оп.25, спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, 
спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25. спр.32; 1888: 
ф.904, оп.25. спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1891: ф.904, оп.25, 
спр.42; 1892: ф.904, оп.25. спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: 
ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.49; 1896: ф.904, оп.25, 
спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.54; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.56; 1914: ф.904, оп.25, спр.99; 

7.  
8. Смерть: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 1882: 

ф.904, оп.25, спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, 
спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25. спр.32; 1888: 
ф.904, оп.25. спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1891: ф.904, оп.25, 
спр.42; 1892: ф.904, оп.25. спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: 
ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25. спр.49; 1896: ф.904, оп.25, 
спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.54; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.56; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Пархомівка Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4. сс.Пархомівка, Талалаївка. 
5. Народження: 1880-1889, 1891-1899: ф.904, оп.25, спр.10; 1900: 

ф.904, оп.25, спр.76; 1901-1903, 1907-1911: ф.904, оп.25, спр.83; 1912-
1917: ф.904, оп.25, спр.110; 

6. Шлюб: 1880-1889, 1891-1899: ф.904, оп.25, спр.10; 1900: ф.904, оп.25, 
спр.76; 1901-1903, 1907-1911: ф.904, оп.25, спр.83; 1912-1915, 1917: 
ф.904, оп.25. спр.110; 

7.  
8. Смерть: 1880-1889, 1891-1899: ф.904, оп.25, спр.10; 1900: ф.904, 

оп.25, спр.76; 1901-1903, 1907-1911: ф.904, оп.25, спр.83; 1912-1917: 
ф.904, оп.25, спр.110; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
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3. Свято-Михайлівська церква м-ка Старий Дашів Липовецького 
повіту Київської губернії. 

4. м-ко Старий Дашів. 
5. Народження: 1876-1880: ф.904, оп.25, спр.5; 1881-1884: ф.904, оп.25, 

спр.8; 1885-1892: ф.904, оп.25, спр.27; 1893-1895, 1897-1899: ф.904, 
оп.25, спр.45. 

6. Шлюб: 1876-1880: ф.904, оп.25, спр.5; 1881-1884: ф.904, оп.25, спр.8; 
1885-1892: ф.904, оп.25, спр.27; 1893-1895,1897-1899: ф.904, оп.25, 
спр.45. 

7.  
8. Смерть: 1876-1880: ф.904, оп.25. спр.5; 1881-1884: ф.904, оп.25, 

спр.8; 1885-1892: ф.904, оп.25, спр.27; 1893-1895,1897-1899: ф.904, 
оп.25. спр.45. 

9.  
10.  

 
 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Тодорівка Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4.  с.Тодорівка. 
5. Народження: 1880-1885, 1887-1897: ф.904, оп.25, спр.16; 1886: 

ф.904, оп.25, спр.6; 1889-1906: ф.904, оп.25, спр.59; 1898, 1899, 1902, 
1903, 1908-1910: ф.904, оп.25, спр.66; 1900: ф.904, оп.25, спр.76; 
1911-1915, 1917: ф.904, оп.25, спр.108. 

6. Шлюб: 1880-1885, 1887-1897: ф.904, оп.25, спр.16; 1886: ф.904, оп.25, 
спр.6; 1898, 1899, 1902-1903, 1908-1910: ф.904, оп.25, спр.66; 1900: 
ф.904, оп.25, спр.76; 1911-1917: ф.904, оп.25, спр.108. 

7.  
8. Смерть: 1880-1885, 1887-1897: ф.904, оп.25, спр.16; 1886: ф.904, 

оп.25, спр.6; 1898, 1899, 1902-1903, 1908-1910: ф.904, оп.25, спр.66; 
1900: ф.904, оп.25, спр.76; 1911-1917: ф.904, оп.25, спр.108. 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Тягун Липовецького повіту Київської 

губернії. 
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4.  с.Тягун. 
5. Народження: 1814-1835: ф.904, оп.27, спр.157; 1848: ф.904, оп.27, 

спр.160; 1853-1865: ф.904, оп.27, спр.161; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 
1882: ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25. спр.24; 1884: ф.904, 
оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 
1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, 
оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 
1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, 
оп.25, спр.49; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 
1898: ф.904, оп.25, спр.54; 1899: ф.904, оп.25. спр.56; 1900-1904, 
1906-1910: ф.904, оп.25, спр.78; 1911, 1912, 1914: ф.904, оп.25, 
спр.109; 1913, 1915-1918: ф.904, оп.25, спр.119. 

6. Шлюб: 1814-1835: ф.904, оп.27, спр.157; 1848: ф.904, оп.27, спр.160; 
1853-1865: ф.904, оп.27, спр.161; 1842-1843: ф.904, оп.27, спр.158; 
1844-1869: ф.904, оп.27, спр.159; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: 
ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, 
спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: 
ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, 
спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: 
ф.904, оп.25, спр.46; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, 
спр.49; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: 
ф.904, оп.25, спр.54; 1899: ф.904, оп.25, спр.56. 

7.  
8. Смерть: 1814-1835: ф.904, оп.27, спр.157; 1848: ф.904, оп.27, 

спр.160; 1853-1865: ф.904, оп.27, спр.161; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 
1882: ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, 
оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 
1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25. спр.37; 1890: ф.904, 
оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 
1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, 
оп.25, спр.49; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 
1898: ф.904, оп.25, спр.54; 1899: ф.904, оп.25. спр.56. 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Аннинська церква с. Уланівка Липовецького повіту Київської 

губернії. 
4.  с.Уланівка. 
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5. Народження: 1814-1833: ф.164, оп.2, спр.1; 1834-1851: ф.164, оп.2, 
спр.2; 1852-1870: ф.164, оп.2, спр.3; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: 
ф.904, оп.25, спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24: 1884: ф.904, оп.25, 
спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: 
ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, 
спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: 
ф.904, оп.25, спр.46; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, 
спр.49; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: 
ф.904, оп.25, спр.54; 1899: ф.904, оп.25, спр.56; 1901, 1902, 1906-
1912, 1914: ф.904, оп.25, спр.82; 1913, 1915-1918: ф.904, оп.25, 
спр.120; 

6. Шлюб: 1814-1829, 1831-1833: ф.164, оп.2, спр.1; 1834-1851: ф.164, 
оп.2, спр.2; 1852-1870: ф.164, оп.2, спр.3; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 
1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, 
оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 
1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, 
оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 
1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, 
оп.25, спр.49; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 
1898: ф.904,оп.25, спр.54; 1899: ф.904, оп.25, спр.56; 1912: ф.904, 
оп.25, спр.82; 

7.  
8. Смерть: 1814-1833: ф.164, оп.2, спр.1; 1834-1851: ф.164, оп.2, спр.2; 

1852-1870: ф.164, оп.2, спр.3; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, 
оп.25, спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 
1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: ф.904, 
оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, спр.39; 
1891: ф.904, оп.25, спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, 
оп.25, спр.46; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.49; 
1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, 
оп.25, спр.54; 1899: ф.904, оп.25, спр.56; 

9. Дошлюбні опитування: 1901-1914: ф.164, оп.1, спр.1; 1914-1926: 
ф.164, оп.1, спр.2;  

10. Сповідальні відомості: 1910: ф.164, оп.1, спр.6; 1911: ф.164, оп.1, 
спр.7, 8, 9, 10; 1912: ф.164, оп.1, спр.11, 12, 13; 1913: ф.164, оп.1, 
спр.14, 15, 16; 1914: ф.164, оп.1, спр.17, 18;  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Хрінівка Липовецького повіту 

Київської губернії. 
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4.  с.Хрінівка. 
5. Народження: 1881-1890, 1892: ф.904, оп.25, спр.21; 1898: ф.904, 

оп.25, спр.54; 1891, 1912: ф.904, оп.25, спр.60; 1893, 1897, 1899: 
ф.904, оп.25, спр.61; 1902, 1903, 1909: ф.904, оп.25, спр.62; 1894-
1896: ф.904, оп.25, спр.64; 1900, 1901: ф.904, оп.25, спр.76; 1914: 
ф.904, оп.25, спр.90; 1907, 1908, 1910, 1911, 1915-1917: ф.904, оп.25, 
спр.96; 1913: ф.904, оп.25, спр.116. 

6. Шлюб: 1881-1890, 1892: ф.904, оп.25, спр.21; 1898: ф.904, оп.25, 
спр.54; 1891, 1912: ф.904, оп.25, спр.60; 1893, 1896, 1897, 1899: 
ф.904, оп.25, спр.61; 1901-1903,1909: ф.904, оп.25, спр.62; 1894, 1895: 
ф.904, оп.25, спр.64; 1900: ф.904, оп.25, спр.76; 1908, 1914: ф.904, 
оп.25, спр.90; 1907, 1910, 1911, 1915-1917: ф.904, оп.25, спр.96; 1913: 
ф.904, оп.25, спр.116. 

7.  
8. Смерть: 1881-1890, 1892: ф.904, оп.25, спр.21; 1898: ф.904, оп.25, 

спр.54; 1891, 1912: ф.904, оп.25, спр.60; 1891, 1893, 1896, 1897, 1899: 
ф.904, оп.25, спр.61; 1901, 1902, 1909: ф.904, оп.25. спр.62; 1894, 
1895: ф.904, оп.25, спр.64; 1900: ф.904, оп.25, спр.76; 1903, 1908-
1910, 1913, 1914: ф.904, оп.25, спр.90; 1907, 1911, 1915-1917: ф.904, 
оп.25, спр.96. 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Шабельня Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4.  с.Шабельня  
5. Народження: 1891, 1912: ф.904, оп.25, спр.60; 1892-1898: ф.904, 

оп.25, спр.63; 1899: ф.904, оп.25, спр.64; 1907-1908: ф.904, оп.25, 
спр.97; 1909-1910: ф.904, оп.25. спр.104; 1903, 1911: ф.904, оп.25, 
спр.105; 1913: ф.904, оп.25, спр.116; 1914, 1915: ф.904, оп.25, 
спр.121; 1916: ф.904, оп.25, спр.123; 1917-1919: ф.904, оп.25, спр.124. 

6. Шлюб: 1891, 1912: ф.904, оп.25, спр.60; 1903: ф 904, оп.25, 
спр.61;1892, 1898, 1915: ф.904, оп.25, спр.62; 1893, 1895-1897: ф.904, 
оп.25, спр.63; 1899: ф.904, оп.25, спр.64; 1903: ф.904, оп.25, спр.61; 
1907-1908:ф.904, оп.25, спр.97; 1909-1910: ф.904, оп.25, спр.104; 
1911: ф.904, оп.25, спр.105; 1913: ф.904, оп.25, спр.116; 1914: ф.904, 
оп.25, спр.121; 1916: ф.904, оп.25, спр.123; 1917-1919: ф.904, оп.25, 
спр.124. 

7.  
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8. Смерть: 1891, 1912: ф.904, оп.25, спр.60; 1903: ф 904, оп.25, спр.61; 
1892, 1898, 1915: ф.904, оп.25, спр.62; 1893-1897: ф.904, оп.25, 
спр.63; 1899: ф.904, оп.25, спр.64; 1907-1908: ф.904, оп.25, спр.97; 
1909-1910: ф.904, оп.25, спр.104; 1911: ф.904, оп.25, спр.105; 1913: 
ф.904, оп.25, спр.116; 1914: ф.904, оп.25, спр.121; 1916: ф.904, оп.25, 
спр.123; 1917-1919: ф.904, оп.25, спр.124. 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Якубівка Липовецького повіту Київської 

губернії. 
4.  с.Якубівка. 
5. Народження: 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, спр.23; 

1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, 
оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 
1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, спр.39; 1891: ф.904, 
оп.25, спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 
1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.48; 1896: ф.904, 
оп.25, спр.24; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 1899: ф.904, оп.25, спр.56; 
1900-1902, 1906-1918: ф.904, оп.25, спр.79. 

6. Шлюб: 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: 
ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, 
спр.26; 1887: ф.904, оп.25. спр.32; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25, спр.37; 1891: ф.904, оп.25, спр.42; 1892: ф.904, оп.25, 
спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: 
ф.904, оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.24; 1897: ф.904, оп.25, 
спр.52; 1899: ф.904, оп.25, спр.56. 

7.  
8. Смерть: 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: 

ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, 
спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25, спр.37; 1891: ф.904, оп.25, спр.42; 1892: ф.904, оп.25, 
спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: 
ф.904, оп.25, спр.48; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 1899: ф.904, оп.25, 
спр.56. 

9. Дошлюбні опитування: 1845-1852: ф.93, оп.1, спр.1; 1852-1891: ф.93, 
оп.1, спр.2; 1892-1911: ф.93, оп.1, спр.3; 1911-1925: ф.93, оп.1, спр.4; 

10. Сповідальні відомості: 1868-1885: ф.93, оп.1, спр.5; 1868: ф.93, оп.1, 
спр.6; 1885: ф.93, оп.1, спр.7; 1886: ф.93, оп.1, спр.8; 1887: ф.93, оп.1, 
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спр.9; 1888: ф.93, оп.1, спр.10; 1889: ф.93, оп.1, спр.11; 1890: ф.93, 
оп.1, спр.12; 1891: ф.93, оп.1, спр.13; 1893: ф.93, оп.1, спр.14; 1894: 
ф.93, оп.1, спр.15; 1895: ф.93, оп.1, спр.16; 1897: ф.93, оп.1, спр.17; 
1898: ф.93, оп.1, спр.18; 1899: ф.93, оп.1, спр.19; 1900: ф.93, оп.1, 
спр.20; 1903: ф.93, оп.1, спр.21; 1906: ф.93, оп.1, спр.22; 1907: ф.93, 
оп.1, спр.23; 1908: ф.93, оп.1, спр.24; 1909: ф.93, оп.1, спр.25; 1910: 
ф.93, оп.1, спр.26; 1912: ф.93, оп.1, спр.27; 

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Яструбинці Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4.  с.Яструбинці. 
5. Народження: 1880-1887: ф.904, оп.25, спр.17; 1900: ф.904, оп.25, 

спр.76; 1902, 1903, 1908-1911: ф.904, оп.25, спр.89; 1912-1917: ф.904, 
оп.25, спр.107. 

6. Шлюб: 1880-1887: ф.904, оп.25, спр.17; 1900: ф.904, оп.25, спр.76; 
1902, 1903, 1908-1910: ф.904, оп.25, спр.89; 1911-1917: ф.904, оп.25, 
спр.107. 

7.  
8. Смерть: 1880-1887: ф.904, оп.25, спр.17; 1900: ф.904, оп.25, спр.76; 

1902, 1903, 1908-1910: ф.904, оп.25. спр.89; 1911-1917: ф.904, оп.25, 
спр.107. 

9.  
10.  

 
 
КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Байківка Вінницького повіту 
Подільської губернії 
4.  с.Байківка  
5. Народження: 1823-1841: ф.904, оп.27, спр.6; 1841-1852: ф.904, оп.27. 
спр.7; 
6. Шлюб: 1823-1841: ф.904, оп.27, спр.6; 1841-1852: ф.904, оп.27, спр.7;  
7.  
8. Смерть: 1823-1841: ф.904, оп.27, спр.6; 1841-1852: ф.904, оп.27, 
спр.7; 
9.  
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10.  
 
 

1. Київська губернія  
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Варшиця Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Варшиця 
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1881-1882, 
1884-1891: ф.904, оп.14, спр.14; 1895-1899, 1901-1903, 1905-1906: 
ф.904, оп.14, спр.32; 1908, 1910-1917: ф.904, оп.14, спр.51; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1881-1882, 1884-
1891: ф.904, оп.14, спр.14; 1895-1899, 1901-1903, 1905-1906: ф.904, 
оп.14, спр.32; 1908, 1910-1915, 1917: ф.904, оп.14, спр.51; 

7.  
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1881-1882, 
1884-1891: ф.904, оп.14, спр.14; 1895-1899, 1901-1903, 1905-1906: 
ф.904, оп.14, спр.32; 1908, 1910-1917: ф.904, оп.14, спр.51; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія  
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Великий Чернятин Бердичівського 

повіту Київської губернії 
4.  с.Великий Чернятин 
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.196; 

1878: ф.904, оп.27, спр.196; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1887: 
ф.904, оп.14, спр.7; 1888-1891, 1894-1897: ф.904, оп.14, спр.22; 1898-
1899, 1901-1902, 1904-1906: ф.904, оп.14, спр.34; 1908-1917: ф.904, 
оп.14, спр.57; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.196; 1878: 
ф.904, оп.27, спр.196; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1887: ф.904, 
оп.14, спр.7; 1888-1891, 1894-1897: ф.904, оп.14, спр.22; 1898-1899, 
1901-1902, 1904-1906: ф.904, оп.14, спр.34; 1908-1917: ф.904, оп.14, 
спр.57; 

7.  
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8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.196; 
1878: ф.904, оп.27, спр.196; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1887: 
ф.904, оп.14, спр.7; 1888-1891, 1894-1897: ф.904, оп.14, спр.22; 1898-
1899, 1901-1902, 1904-1906: ф.904, оп.14, спр.34; 1908-1917: ф.904, 
оп.14, спр.57; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Гущинці Вінницького повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Гущинці  
5. Народження: 1797-1825: ф.130, оп.1, спр.1; 1826-1845: ф.130, оп.1, 

спр.7; 
6. Шлюб: 1797-1826: ф.130, оп.1, спр.1; 1826-1845: ф.130, оп.1, спр.7; 
7.  
8. Смерть: 1797-1826: ф.130, оп.1, спр.1; 1826-1845: ф.130, оп.1, спр.7; 
9. Дошлюбні опитування: 1803-1838: ф.130, оп.1, спр. 3; 1849-1859: 

ф.130, оп.1, спр.15; 1860-1864: ф.130, оп.1, спр.21; 1865-1874: ф.130, 
оп.1, спр.23; 1875-1892: ф.130, оп.1, спр.29; 1906-1912: ф.130, оп.2, 
спр.2; 1920: ф.130, оп.2, спр.19; 

10. Сповідальні відомості: 1823-1841: ф.130, оп.1, спр.4; 1842-1876: 
ф.130, оп.1, спр.12; 1880-1881: ф.130, оп.1, спр.38; 1882: ф.130, оп.1, 
спр.41;1883-1886: ф.130, оп.1, спр.44; 1884: ф.130, оп.1, спр.46; 1883-
1887: ф.130, оп.1, спр.48; 1888-1889: ф.130, оп.1, спр.54; 1906: ф.130, 
оп.1, спр.81; 1909: ф.130, оп.1, спр.82; 1910: ф.130, оп.2, спр.6; 1911: 
ф.130, оп.2, спр.8; 1912: ф.130, оп.2, спр.11; 1913: ф.130, оп.2, спр.16; 
1916: ф.130, оп.2, спр.18; 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Заливанщина Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Заливанщина 
5. Народження: 1874: ф.86, оп.1, спр.18; 
6. Шлюб: 1874: ф.86, оп.1, спр.18; 
7.  
8. Смерть: 1874: ф.86, оп.1, спр.18; 
9.  
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10.  
 
 

1. Київська губернія  
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Корделівка Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с. Корделівка  
5. Народження: 1900-1903: ф.904, оп.14, спр.41; 1904-1907: ф.904, 

оп.14, спр.44; 1908-1910: ф.904, оп.14, спр.63; 
6. Шлюб: 1900-1901,1903: ф.904, оп.14, спр.41; 1904-1907: ф.904, оп.14, 

спр.44; 
7.  
8. Смерть: 1900-1903: ф.904, оп.14, спр.41; 1904-1907: ф.904, оп.14, 

спр.44; 1908-1910: ф.904, оп.14, спр.63; 
9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія  
2. Київська єпархія  
3. Вознесенська церква с. Котюжинці Бердичівського повіту Київської 

губернії 
4.  с.Котюжинці  
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880, 1882-
1886: ф.904, оп.14, спр.9; 1887-1890: ф.904, оп.14, спр.20; 1891, 1894-
1897: ф.904, оп.14, спр.27; 1898-1901: ф.904, оп.14, спр.36; 1902, 
1904-1905: ф.904, оп.14, спр.43; 1908-1912: ф.904, оп.14, спр.59; 
1913-1917: ф.904, оп.14, спр.64; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880, 1882-1886: 
ф.904, оп.14, спр.9; 1887-1890: ф.904, оп.14, спр.20; 1891, 1894-1897: 
ф.904, оп.14, спр.27; 1898-1901: ф.904, оп.14, спр.36; 1902, 1904-1905: 
ф.904, оп.14, спр.43; 1908-1912: ф.904, оп.14, спр.59; 1913-1917: 
ф.904, оп.14, спр.64; 

7.  
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880, 1882-
1886: ф.904, оп.14, спр.9; 1887-1890: ф.904, оп.14, спр.20; 1891, 1894-
1897: ф.904, оп.14, спр.27; 1898-1901: ф.904, оп.14, спр.36; 1902, 
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1904-1905: ф.904, оп.14, спр.43; 1908-1912: ф.904, оп.14, спр.59; 
1913-1917: ф.904, оп.14, спр.64; 

9.  
10. Сповідальні відомості: 1830: ф.163, оп.2, спр.12; 1831: ф.163, оп.2, 

спр.13; 1832: ф.163, оп.2, спр.14; 1833: ф.163, оп.2, спр.15; 1834: 
ф.163, оп.2, спр.16; 1835: ф.163, оп.2, спр.17; 1836: ф.163, оп.2, 
спр.18; 1837: ф.163, оп.2, спр.19; 1840: ф.163, оп.2, спр.20; 1841: 
ф.163, оп.2, спр.21; 1842: ф.163, оп.2, спр.22; 1843: ф.163, оп.2, 
спр.23; 1846: ф.163, оп.2, спр.1; 1847: ф.163, оп.2, спр.4; 1849: ф.163, 
оп.2, спр.2; 1850: ф.163, оп.2, спр.3; 1851: ф.163, оп.2, спр.5; 1852: 
ф.163, оп.2, спр.6; 1853: ф.163, оп.2, спр.7; 1854: ф.163, оп.2, спр.8; 
1855: ф.163, оп.2, спр.9; 1859: ф.163, оп.2, спр.10; 1860: ф.163, оп.2, 
спр.11;  

 
 

1. Київська губернія  
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Курава Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Курава (нині с. Дружелюбівка) 
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1887: 
ф.904, оп.14, спр.8; 1888-1891, 1894-1897: ф.904, оп.14, спр.23; 1898-
1902, 1904-1906: ф.904, оп.14, спр.35; 1908-1917: ф.904, оп.14, спр.45; 
1915: ф.904, оп.14, спр.103; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1887: ф.904, 
оп.14, спр.8; 1888-1891, 1894-1897: ф.904, оп.14, спр.23; 1898-1902, 
1904-1906: ф.904, оп.14, спр.35; 1908-1917: ф.904, оп.14, спр.45: 
Ф.904, оп.14, спр.103; 

7.  
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1887: 
ф.904, оп.14, спр.8; 1888-1891, 1894-1897: ф.904, оп.14, спр.23; 1898-
1902, 1904-1906: ф.904, оп.14, спр.35; 1908-1917: ф.904, оп.14, спр.45: 
ф.904, оп.14, спр.103; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія  
2. Київська єпархія  
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3. Свято-Покровська церква с. Леонардівка Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4.  с.Леонардівка (нині с.Голубівка) 
5. Народження: 1906, 1911: ф.904, оп. 14, спр.97; 
6. Шлюб: 1906, 1911: ф.904, оп. 14, спр.97; 
7.  
8. Смерть: 1906, 1911: ф.904, оп. 14, спр.97; 
9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Лосіївка Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Лосіївка  
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1884: 
ф.904, оп.14, спр.10; 1885-1888: ф.904, оп.14, спр.15; 1889-1890, 1894-
1900: ф.904, оп.14, спр.24; 1901-1902, 1904-1906: ф.904, оп.14, спр.42; 
1908: ф.904, оп.14, спр.56; 1910-1911, 1913, 1915-1917: ф.904, оп.14, 
спр.58; 1912: ф.904, оп.20.спр.105; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1884: ф.904, 
оп.14, спр.10; 1885-1888: ф.904, оп.14, спр.15; 1889-1890, 1894-1900: 
ф.904, оп.14, спр.24; 1901-1902, 1904-1906: ф.904, оп.14, спр.42; 1908: 
ф.904, оп.14, спр.56; 1910-1911, 1913, 1915-1917: ф.904, оп.14, спр.58; 
1912: ф.904, оп.20.спр.105; 

7.  
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1884: 
ф.904, оп.14, спр.10; 1885-1888: ф.904, оп.14, спр.15; 1889-1890, 1894-
1900: ф.904, оп.14, спр.24; 1901-1902, 1904-1906: ф.904, оп.14, спр.42; 
1908: ф.904, оп.14, спр.56; 1910, 1911, 1913, 1915-1917: ф.904, оп.14, 
спр.58; 1912: ф.904, оп.20.спр.105; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія  
2. Київська єпархія  
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3. Лукинська церква с. Малий Чернятин Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4.  с.Малий Чернятин  
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880, 1882-
1885: ф.904, оп.14, спр.11; 1886-1890: ф.904, оп.14, спр.18; 1891-1892, 
1894-1897: ф.904, оп.14, спр.28; 1898-1899, 1901-1902, 1904-1905: 
ф.904, оп.14, спр.37; 1906: ф.904, оп.14, спр.96; 1908-1912: ф.904, 
оп.14, спр.60; 1913-1917: ф.904, оп.14, спр.55; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880, 1882-1885: 
ф.904, оп.14, спр.11; 1886-1890: ф.904, оп.14, спр.18; 1891-1892, 1894-
1897: ф.904, оп.14, спр.28; 1898-1899, 1901-1902, 1904-1905: ф.904, 
оп.14, спр.37; 1906: ф.904, оп.14, спр.96; 1908-1912: ф.904, оп.14, 
спр.60; 1913-1917: ф.904, оп.14, спр.55; 

7.  
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880, 1882-
1885: ф.904, оп.14, спр.11; 1886-1890: ф.904, оп.14, спр.18; 1891-1892, 
1894-1897: ф.904, оп.14, спр.28; 1898-1899, 1901-1902, 1904-1905: 
ф.904, оп.14, спр.37; 1906: ф.904, оп.14, спр.96; 1908-1912: ф.904, 
оп.14, спр.60; 1913-1917: ф.904, оп.14, спр.55; 

9. Дошлюбні опитування: 1869-1882: ф.102, оп.1, спр.3; 1883-1894: 
ф.102, оп.1, спр.11; 1894-1905: ф.102, оп.1, спр.26; 1906-1908: ф.102, 
оп.1, спр.43; 1906: ф.102, оп.1, спр.44; 1909-1910: ф.102, оп.1, спр.48; 
1910-1916: ф.102, оп.2, спр.2; 1916-1918: ф.102, оп.2, спр.12;  

10. Сповідальні відомості: 1821-1856: ф.102, оп.1, спр.1; 1857-1881: 
ф.102, оп.1, спр.2; 1882: ф.102, оп.1, спр.9; 1883: ф.102, оп.1, спр.12; 
1884: ф.102, оп.1, спр.13; 1885: ф.102, оп.1, спр.15; 1886: ф.102, оп.1, 
спр.16; 1887: ф.102, оп.1, спр.17; 1888: ф.102, оп.1, спр.18; 1889: 
ф.102, оп.1, спр.19; 1890: ф.102, оп.1, спр.21; 1892: ф.102, оп.1, 
спр.23; 1893: ф.102, оп.1, спр.24; 1894: ф.102, оп.1, спр.27; 1895: 
ф.102, оп.1, спр.28; 1896: ф.102, оп.1, спр.30; 1897: ф.102, оп.1, 
спр.32; 1898: ф.102, оп.1, спр.34; 1899: ф.102, оп.1, спр.35; 1901: 
ф.102, оп.1, спр.36; 1902: ф.102, оп.1, спр.39; 1903: ф.102, оп.1, 
спр.40; 1904: ф.102, оп.1, спр.41; 1905: ф.102, оп.1, спр.42; 1900, 
1905: ф.102, оп.1, спр.20; 1907: ф.102, оп.1, спр.45; 1908: ф.102, оп.1, 
спр.46; 1909: ф.102, оп.1, спр.47; 1911: ф.102, оп.2, спр.6; 1912: 
ф.102, оп.2, спр.7; 1913: ф.102, оп.2, спр.8; 1914: ф.102, оп.2, спр.10; 
1915: ф.102, оп.2, спр.11; 1916: ф.102, оп.2, спр.13; 1917: ф.102, оп.2, 
спр.14; 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Михайлівська церква м-ка Мізяків Вінницького повіту Подільської 

губернії 
4. м-ко Мізяків  
5. Народження: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а;1894-1897: ф.904, оп.14, 

спр.30; 
6. Шлюб: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а;1894-1897: ф.904, оп.14, спр.30; 
7.  
8. Смерть: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а;1894-1897: ф.904, оп.14, спр.30; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Феодосіївська церква м-ка Мізяків Вінницького повіту Подільської 

губернії 
4. м-ка Мізяків  
5. Народження: 1911-1914: ф.904, оп.14, спр.62;  
6. Шлюб: 1911-1914: ф.904, оп.14, спр.62; 
7.  
8. Смерть: 1911-1914: ф.904, оп.14, спр.62; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Мончинці Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Мончинці, Нападівка-Михайлівська 
5. Народження: 1821-1839: ф.904, оп.27, спр.93; 1844-1847: ф.904, 

оп.27, спр.94; 1851-1860: ф.904, оп.27, спр.95; 1859: ф.506, оп.1, 
спр.209а; 

6. Шлюб: 1821-1839: ф.904, оп.27, спр.93; 1844-1847: ф.904, оп.27, 
спр.94; 1851-1860: ф.904, оп.27, спр.95; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

7.  
8. Смерть: 1821-1839: ф.904, оп.27, спр.93; 1844-1847: ф.904, оп.27, 

спр.94; 1851-1860: ф.904, оп.27, спр.95; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
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10.  
 
 

1. Київська губернія  
2. Київська єпархія  
3. Михайлівська церква с. Нова Гребля Бердичівського повіту Київської 

губернії 
4.  с.Нова Гребля 
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1884: 
ф.904, оп.14, спр.12; 1885-1891: ф.904, оп.14, спр.16; 1894-1899: 
ф.904, оп.14, спр.31; 1900-1902, 1904-1906: ф.904, оп.14, спр.40; 1908-
1909: ф.904, оп.14, спр.49; 1910-1917: ф.904, оп.14, спр.52; 1915: 
ф.904, оп.20, спр.102; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1884: ф.904, 
оп.14, спр.12; 1885-1891: ф.904, оп.14, спр.16; 1894-1899: ф.904, 
оп.14, спр.31; 1900-1902, 1904-1906: ф.904, оп.14, спр.40; 1908-1909: 
ф.904, оп.14, спр.49; 1910-1917: ф.904, оп.14, спр.52: ф.904, оп.20, 
спр.102; 

7.  
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1884: 
ф.904, оп.14, спр.12; 1885-1891: ф.904, оп.14, спр.16; 1894-1899: 
ф.904, оп.14, спр.31; 1900-1902, 1904-1906: ф.904, оп.14, спр.40; 1908-
1909: ф.904, оп.14, спр.49; 1910-1917: ф.904, оп.14, спр.52: ф.904, 
оп.20, спр.102; 

9. Дошлюбні опитування: 1899-1905: ф.146, оп.1, спр.22; 1803-1847: 
ф.146, оп.1, спр.86; 1803-1838: ф.146, оп.1, спр.87; 1884-1888: ф.146, 
оп.1, спр.88; 1888-1895: ф.146, оп.1, спр.89; 1896-1899: ф.146, оп.1, 
спр.90;  

10. Сповідальні відомості: 1826-1834: ф.146, оп.1, спр.91; 1835-1850: 
ф.146, оп.1, спр.92; 1851-1864: ф.146, оп.1, спр.93;1904: ф.146, оп.1, 
спр.1; 1905: ф.146, оп.1, спр.24 1906: ф.146, оп.1, спр.3; 1908: ф.146, 
оп.1, спр.4; 1909: ф.146, оп.1, спр.5; 1910: ф.146, оп.1, спр.6; 1911: 
ф.146, оп.1, спр.7; 1913: ф.146, оп.1, спр.8; 1914: ф.146, оп.1, спр.9; 
1882-1891: ф.146, оп.1, спр.59; 1892-1903: ф.146, оп.1, спр.73;  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Покровська церква м-ка Новий Пиків Вінницького повіту 
Подільської губернії  

4. м-ко Новий Пиків 
5. Народження: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія  
2. Київська єпархія  
3. Свято-Михайлівська церква с. Овечаче Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Овечаче (нині с. Дружне) 
5. Народження: 1804-1824: ф.131,оп.1,спр.44; 1852: ф.131,оп.1, спр.47; 

1880-1885: ф.904, оп.14, спр.13; 1886-1889: ф.904, оп.14, спр.19; 
1890-1891, 1894-1897: ф.904, оп.14, спр.25; 1898-1899, 1901-1902, 
1904-1905: ф.904, оп.14, спр.38; 1906, 1915: ф.904, оп.20 спр.98;1908-
1910: ф.904, оп.14, спр.53; 1911-1917: ф.904, оп.14, спр.54;  

6. Шлюб: 1804-1822: ф.131,оп.1,спр.44; 1880-1885: ф.904, оп.14, спр.13; 
1886-1889: ф.904, оп.14, спр.19; 1890-1891, 1894-1897: ф.904, оп.14, 
спр.25; 1898-1899, 1901-1902, 1904-1905: ф.904, оп.14, спр.38; 1906, 
1915: ф.904, оп.20 спр.98;1908-1910: ф.904, оп.14, спр.53; 1911-1917: 
ф.904, оп.14, спр.54:  

7.  
8. Смерть: 1804-1824: ф.131,оп.1,спр.44; 1852-1875: ф.131, оп.1, спр.47; 

1880-1885: ф.904, оп.14, спр.13; 1886-1889: ф.904, оп.14, спр.19; 
1890-1891, 1894-1897: ф.904, оп.14, спр.25; 1898-1899, 1901-1902, 
1904-1905: ф.904, оп.14, спр.38; 1906, 1915: ф.904, оп.20 спр.98;1908-
1910: ф.904, оп.14, спр.53; 1911-1917: ф.904, оп.14, спр.54:  

9. Дошлюбні опитування: 1803-1850: ф.131, оп.1, спр.43; 1851-1870: 
ф.131, оп.1, спр.46; 1870-1889: ф.131, оп.1, спр.48; 

10. Сповідальні відомості: 1822: ф.131, оп.1, спр.15; 1823: ф.131, оп.1, 
спр.16; 1831: ф.131, оп.1, спр.17; 1837: ф.131, оп.1, спр.18; 1845: 
ф.131, оп.1, спр.19; 1848: ф.131, оп.1, спр.20; 1849: ф.131, оп.1, 
спр.21; 1853: ф.131, оп.1, спр.22; 1855: ф.131, оп.1, спр.24; 1856: 
ф.131, оп.1, спр.25; 1857: ф.131, оп.1, спр.26; 1865: ф.131, оп.1, 
спр.27; 1866: ф.131, оп.1, спр.28; 1869: ф.131, оп.1, спр.29; 1871: 
ф.131, оп.1, спр.30; 1883: ф.131, оп.1, спр.31; 1885: ф.131, оп.1, 
спр.32; 1886: ф.131, оп.1, спр.33; 1887: ф.131, оп.1, спр.34; 1895: 
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ф.131, оп.1, спр.35; 1904: ф.131, оп.1, спр.36; 1906: ф.131, оп.1, 
спр.37; 1908: ф.131, оп.1, спр.38; 1914: ф.131, оп.1, спр.39;  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Павлівка Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Павлівка 
5. Народження: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1861: ф.904, оп.1, спр.24; 

1880-1885: ф.904, оп.32, спр.73; 1886, 1888, 1889: ф.904, оп.32, 
спр.104; 1890-1891, 1893: ф.904, оп.32, спр.136; 1894-1896: ф.904, 
оп.32, спр.172; 1897-1900: ф.904, оп.32, спр.193; 1901-1903: ф.904, 
оп.32, спр.219; 1905-1907: ф.904, оп.32, спр.235; 1906, 1908, 1912: 
ф.904, оп.1, спр.124; 1907-1910: ф.904, оп.1, спр.125; 1910: ф.904, 
оп.1, спр.314; 1911-1914: ф.904, оп.1, спр.310; 1909: ф.904, оп.1, 
спр.311; 1914-1917, 1919-1921: ф.904, оп.1, спр.312; 1915-1917: 
ф.904, оп.1, спр.313; 

6. Шлюб: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1880-1885: ф.904, оп.32, спр.73; 
1886, 1888, 1889: ф.904, оп.32, спр.104; 1890-1891, 1893: ф.904, оп.32, 
спр.136; 1894-1896: ф.904, оп.32, спр.172; 1897-1900: ф.904, оп.32, 
спр.193; 1901-1903: ф.904, оп.32, спр.219; 1905-1907: ф.904, оп.32, 
спр.235; 1906, 1908, 1912: ф.904, оп.1, спр.124; 1907-1910: ф.904, 
оп.1, спр.125; 1909: ф.904, оп.1, спр.311; 1910: ф.904, оп.1, спр.314; 
1911-1914: ф.904, оп.1, спр.310; 1914-1917, 1919-1921: ф.904, оп.1, 
спр.312; 1915-1917: ф.904, оп.1, спр.313; 

7.  
8. Смерть: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1880-1885: ф.904, оп.32, спр.73; 

1886, 1888, 1889: ф.904, оп.32, спр.104; 1890-1891, 1893: ф.904, оп.32, 
спр.136; 1894-1896: ф.904, оп.32, спр.172; 1897-1900: ф.904, оп.32, 
спр.193; 1901-1903: ф.904, оп.32, спр.219; 1905-1907: ф.904, оп.32, 
спр.235; 1907-1910: ф.904, оп.1, спр.125; 1909: ф.904, оп.1,спр.311; 
1910: ф.904, оп.1, спр.314; 1911-1914: ф.904, оп.1, спр.310; 1914-1917, 
1919-1921: ф.904, оп.1, спр.312; 1915-1917: ф.904, оп.1, спр. 313; 

9.  
10.  

 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква м-ка Пиків Вінницького повіту Подільської 

губернії  
4. м-ко Пиків 



120 
 

5. Народження: 1834-1843: ф.904, оп.27, спр.108а; 1859: ф.506, оп.1, 
спр.209а; 

6. Шлюб: 1834-1843: ф.904, оп.27, спр.108а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1834-1843: ф.904, оп.27, спр.108а; 1859: ф.506, оп.1, 

спр.209а; 
9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія  
2. Київська єпархія  
3. Свято-Писарівська церква с. Псярівка (нині с. Кіровка) 

Бердичівського повіту Київської області 
4.  с.Псярівка 
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1890: ф.904, 
оп.14, спр.26; 1897, 1901, 1906: ф.904, оп.14, спр.95; 1913, 1914, 1916, 
1917: ф.904, оп.14, спр.101; 1923-1924: ф.904, оп.14, спр.81; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1890: ф.904, оп.14, 
спр.26; 1897, 1901, 1906: ф.904, оп.14, спр.95; 1913, 1914, 1916, 1917: 
ф.904, оп.14, спр.101; 

7.  
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1890: ф.904, 
оп.14, спр.26; 1897, 1901, 1906: ф.904, оп.14, спр.95; 1913, 1914, 1916, 
1917: ф.904, оп.14, спр.101; 1923-1924: ф.904, оп.14, спр.81; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Анно-Зачатіївська церква с. Радівка Вінницького повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Радівка, прис. Софіївка 
5. Народження: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1859-1867: ф.904, оп.14, 

спр.1; 1876-1884: ф.904, оп.14, спр.6; 1885-1891: ф.904, оп.14, спр.17; 
1892-1898: ф.904, оп.14, спр.29; 1899-1907: ф.904, оп.14, спр.39; 
1908-1909: ф.904, оп.14, спр.61; 1910-1918: ф.904, оп.14, спр.48; 
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6. Шлюб: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1859-1867: ф.904, оп.14, спр.1; 
1876-1884: ф.904, оп.14, спр.6; 1885-1891: ф.904, оп.14, спр.17; 1892-
1898: ф.904, оп.14, спр.29; 1899-1907: ф.904, оп.14, спр.39; 1908-
1909: ф.904, оп.14, спр.61; 1910-1918: ф.904, оп.14, спр.48; 

7.  
8. Смерть: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1859-1867: ф.904, оп.14, спр.1; 

1876-1884: ф.904, оп.14, спр.6; 1885-1891: ф.904, оп.14, спр.17; 1892-
1898: ф.904, оп.14, спр.29; 1899-1907: ф.904, оп.14, спр.39; 1908-
1909: ф.904, оп.14, спр.61; 1910-1918: ф.904, оп.14, спр.48; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Сальник Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Сальник 
5. Народження: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1859-1864: ф.904, оп.14, 

спр.2; 1865-1870: ф.904, оп.14, спр.4; 1871-1876: ф.904, оп.14, спр.5; 
1908-1921: ф.904, оп.14, спр.46; 

6. Шлюб: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1859-1864: ф.904, оп.14, спр.2; 
1865-1870: ф.904, оп.14, спр.4; 1871-1876: ф.904, оп.14, спр.5; 1908-
1921: ф.904, оп.14, спр.46; 

7.  
8. Смерть: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1859-1864: ф.904, оп.14, спр.2; 

1865-1870: ф.904, оп.14, спр.4; 1871-1876: ф.904, оп.14, спр.5; 1908-
1921: ф.904, оп.14, спр.46; 

9. Дошлюбні опитування: 1803-1852: ф.96, оп.1, спр.4; 1839-1861: ф.96, 
оп.1, спр.8; 1862-1879: ф.96, оп.1, спр.9; 1879-1903: ф.96, оп.1, спр.3; 
1892-1901: ф.96, оп.2, спр.3; 1901-1910: ф.96, оп.2, спр.14; 1910-1917: 
ф.96, оп.2, спр.21; 1920: ф.96, оп.2, спр.22; 

10. Сповідальні відомості: 1885-1890: ф.96, оп.1, спр.12; 1890-1906: 
ф.96, оп.2, спр.2; 1907: ф.96, оп.2, спр.8; 1908: ф.96, оп.2, спр.10; 
1909: ф.96, оп.2, спр.12; 1910: ф.96, оп.2, спр.13; 1911: ф.96, оп.2, 
спр.15; 1912: ф.96, оп.2, спр.16; 1913: ф.96, оп.2, спр.17; 1914: ф.96, 
оп.2, спр.18; 1915: ф.96, оп.2, спр.19; 1916: ф.96, оп.2, спр.20;  

 
 

1. Київська губернія  
2. Київська єпархія  
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3. Іоанно-Богословська церква с. Халявинці Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4.  с.Халявинці (нині у складі с. Лісова Лисіївка) 
5. Народження: 1887-1891; 1895-1896: ф.904, оп.14, спр.21; 1897-1899, 

1901-1902, 1904-1905: ф.904, оп.14, спр.33; 1903-1909: ф.904, оп.14, 
спр.50; 1911-1917: ф.904, оп.14, спр.47; 

6. Шлюб: 1887-1891; 1895-1896: ф.904, оп.14, спр.21; 1897-1899, 1901-
1902, 1904-1905: ф.904, оп.14, спр.33; 1903-1909: ф.904, оп.14, спр.50; 
1911-1917: ф.904, оп.14, спр.47; 

7.  
8. Смерть: 1887-1891; 1895-1896: ф.904, оп.14, спр.21; 1897-1899, 1901-

1902, 1904-1905: ф.904, оп.14, спр.33; 1903-1909: ф.904, оп.14, спр.50; 
1911-1917: ф.904, оп.14, спр.47; 

9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Хомутинці Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Хомутинці 
5. Народження: 1796-1807: ф.85, оп.1, спр.1; 1808-1820: ф.85, оп.1, 

спр.3; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1796-1807: ф.85, оп.1, спр.1; 1808-1820: ф.85, оп.1, спр.3; 

1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1796: ф.85, оп.1, спр.1; 1808-1820: ф.85, оп.1, спр.3; 1859: 

ф.506, оп.1, спр.209а; 
9. Дошлюбні опитування 1803-1844: ф.85, оп.1, спр.2; 1844-1857: ф.85, 

оп.1, спр.10 
10. Сповідальні відомості: 1800, 1829-1850: ф.85, оп.1, спр.6;  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Черепашинці Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Черепашинці 
5. Народження: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
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8. Смерть: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Шепіївка Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Шепіївка 
5. Народження: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  

 
 
КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Георгіївська церква с. Безіменне Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Безіменне  
5. народження: 1876: ф.904, оп.2, спр.377; 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 

1881-1885: ф.904, оп.2, спр.1; 1889, 1891: ф.904, оп.2, спр.2; 1892, 
1894-1904: ф.904, оп.2, спр.169; 1906-1916, 1918: ф.904, оп.2, спр.234; 

6. шлюб: 1876: ф.904, оп.2, спр.377; 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-
1885: ф.904, оп.2, спр.1; 1889-1891: ф.904, оп.2, спр.2; 1892, 1894-
1904: ф.904, оп.2, спр.169; 1906-1916, 1918: ф.904, оп.2, спр.234; 

7.  
8. смерть: 1876: ф.904, оп.2, спр.377; 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-

1885: ф.904, оп.2, спр.1; 1889, 1891: ф.904, оп.2, спр.2; 1892, 1894-
1904: ф.904, оп.2, спр.169; 1906-1916, 1918: ф.904, оп.2, спр.234; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
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3. Петро-Павлівська церква м-ка Білопілля Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4. м-ко Білопілля  
5. Народження: 1802-1816, 1821-1838: ф.742, оп.1, спр.1; 1839-1856: 

ф.742, оп.1, спр.7; 1857-1862: ф.904, оп.2, спр.378; 1863-1868: ф.904, 
оп.2, спр.3; 1869-1888: ф.904, оп.2, спр.4; 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 
1889-1901: ф.904, оп.2, спр.147; 1894-1904: ф.904, оп.2, спр.174; 
1905-1907: ф.904, оп.2, спр.226; 1908-1910: ф.904, оп.2, спр.259; 
1911-1914: ф.904, оп.2, спр.285; 1915-1918: ф.904, оп.2, спр.325; 
1918-1919: ф.904, оп.2, спр.349; 1919-1922: ф.904, оп.2, спр.356; 

6. Шлюб: 1800-1838: ф.742, оп.1, спр.1; 1839-1868: ф.742, оп.1, спр.5; 
1857-1862: ф.904, оп.2, спр.378; 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1881-
1883: ф.904, оп.2, спр.5; 1889-1891: ф.904, оп.2, спр.4; 1905-1907: 
ф.904, оп.2, спр.226; 1909-1910: ф.904, оп.2, спр.259; 1911-1914: 
ф.904, оп.2, спр.285; 1915-1918: ф.904, оп.2, спр.325; 1918, 1919: 
ф.904, оп.2, спр.349; 

7.  
8. Смерть: 1802-1813, 1817-1838: ф.742, оп.1, спр.1; 1838-1862: ф.742, 

оп.1, спр.6; 1857-1862: ф.904, оп.2, спр.378; 1877: ф.904, оп.27, 
спр.200; 1881-1883: ф.904, оп.2, спр.5; 1881-1893: ф.904, оп.2, спр.6; 
1894-1904: ф.904, оп.2, спр174; 1905-1907: ф.904, оп.2, спр.226; 1908-
1910: ф.904, оп.2, спр.259; 1911-1914: ф.904, оп.2, спр.285; 1915-
1918: ф.904, оп.2, спр.325; 1918-1921: ф.904, оп.2, спр.349; 

9. Дошлюбні опитування: 1871-1881: ф.742, оп.1, спр.9; 1907-1911: 
ф.904, оп.2, спр.379; 1912-1917: ф.904, оп.2, спр.380; 

10. Сповідальні відомості: 1883: ф.742, оп.1, спр.11;1885: ф.742, оп.1, 
спр.12; 1906: ф.742, оп.1, спр.15; 1907: ф.742, оп.1, спр.16; 

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Блажіївка Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Блажіївка  
5. Народження: 1859, 1860, 1862-1890: ф.904, оп.2, спр.7; 1876: 

ф.904, оп.27, спр.202; 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1891-1897: ф.904, 
оп.2, спр.164; 1898-1904: ф.904, оп.2, спр.188; 1905-1910: ф.904, оп.2, 
спр.227; 1911-1918: ф.904, оп.2, спр.286; 1916: ф.904, оп.2, спр.381;  

6. Шлюб: 1859-1890: ф.904, оп.2, спр.8; 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 
1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1891-1899: ф.904, оп.2, спр.164; 1897, 
1899-1900, 1902-1904: ф.904, оп.2, спр.188; 1906-1910: ф.904, оп.2, 
спр.227; 1911-1918: ф.904, оп.2, спр.286; 1916: ф.904, оп.2, спр.381; 
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7.  –  
8. Смерть: 1859-1890: ф.904, оп.2, спр.9; 1876: ф.904, оп.27, 

спр.202; 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1891-1896: ф.904, оп.2,спр.164; 
1897-1904: ф.904, оп.2, спр.188; 1906-1910: ф.904, оп.2, спр.227; 
1911-1918: ф.904, оп.2, спр.286; 1916: ф.904, оп.2, спр.381;  

9.  –  
10.  –  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Бродецьке Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Бродецьке  
5. Народження: 1876: ф.904, оп.2, спр.382; 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 

1881-1885: ф.904, оп.2, спр.10; 1888, 1889: ф.904, оп.2, спр.11; 1890-
1891, 1894-1896: ф.904, оп.2, спр.149; 1898-1903: ф.904, оп.2, спр.192; 
1904, 1906: ф.904, оп.2, спр.215; 1907-1920: ф.904, оп.2, спр.252; 

6. Шлюб: 1876: ф.904, оп.2, спр.382; 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-
1885: ф.904, оп.2, спр.10; 1888, 1889: ф.904, оп.2, спр.11; 1890-1891, 
1894-1896: ф.904, оп.2, спр.149; 1898-1903: ф.904, оп.2, спр.192; 1904, 
1906: Ф.ф.904, оп.2, спр.215 ; 1907-1918: ф.904, оп.2, спр.252; 

7.  
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.2, спр.382; 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 

педі1881-1885: ф.904, оп.2, спр.10; 1888, 1889: ф.904, оп.2, спр.11; 
1890-1891, 1894-1896: ф.904, оп.2, спр.149; 1898-1903: ф.904, оп.2, 
спр.192; 1904, 1906: ф.904, оп.2, спр.215 ; 1907-1920: ф.904, оп.2, 
спр.252; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Вернигородок Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Вернигородок  
5. Народження: 1862-1874: ф.904, оп.2, спр.14; 1874-1886: ф.904, 

оп.2, спр.16; 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1880-1883: ф.904, оп.2, 
спр.18; 1886-1895: ф.904, оп.2, спр.141; 1891-1905, 1919: ф.904, оп.2, 
спр.163; 1896-1905: ф.904, оп.2, спр.184; 1913-1915: ф.904, оп.2, 
спр.197; 1906-1909: ф.904, оп.2, спр.233; 1910: ф.904, оп.2, спр.273; 
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1911: ф.904, оп.2, спр.284; 1916: ф.904, оп.2, спр.383; 1918, 1922: 
ф.904, оп.2, спр.332; 1920, 1921: ф.904, оп.2, спр.355;  

6. Шлюб: 1839-1871: ф.904, оп.2, спр.12; 1872-1893: ф.904, оп.2, 
спр.15; 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1880-1883: ф.904, оп.2, спр.18; 
1894-1905, 1919: ф.904, оп.2, спр.163; 1900-1905, 1913-1915: ф.904, 
оп.2, спр.197; 1906-1909: ф.904, оп.2, спр.233; 1910: ф.904, оп.2, 
спр.273; 1911: ф.904, оп.2, спр.284; 1916: ф.904, оп.2, спр.383; 1918, 
1922: ф.904, оп.2, спр.332; 1920, 1921: ф.904, оп.2, спр.355; 

7.  –  
8. Смерть: 1857-1874: ф.904, оп.2, спр.13; 1875-1891: ф.904, оп.2, 

спр.17; 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1880-1883: ф.904, оп.2, спр.18; 
1905: ф.904, оп.2, спр.163; 1913-1915: ф.904, оп.2, спр.197; 1906-
1909: ф.904, оп.2, спр.233; 1910: ф.904, оп.2. спр.273; 1911: ф.904, 
оп.2, спр.284; 1916: ф.904, оп.2, спр.383; 1918, 1922: ф.904, оп.2, 
спр.332; 1905, 1919-1921: ф.904, оп.2, спр.355;  

9. - 
10.  –  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Петро-Павлівська церква с. Вівсяники Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Вівсяники  
5. Народження: 1857-1880: ф.904, оп.2, спр.94; 1876: ф.904, 

оп.27, спр.204; 1880-1884: ф.904, оп.2, спр.96; 1885-1890: ф.904, оп.2, 
спр.95; 1891, 1894-1898, 1902: ф.904, оп.2, спр.166; 1899-1901, 1903-
1905: ф.904, оп.2, спр.196; 1906-1909: ф.904, оп.2, спр.246; 1910-
1913: ф.904, оп.2, спр.276; 1914-1919, 1921: ф.904, оп.2, спр.317; 

6. Шлюб: 1872-1873: ф.904, оп.2, спр.94; 1876: ф.904, оп.27, 
спр.204; 1880-1884; ф.904, оп.2, спр.96; 1885-1890: ф.904, оп.2, 
спр.95; 1891, 1894-1898: ф.904, оп.2, спр.166; 1899-1901, 1903-1905: 
ф.904, оп.2, спр.196; 1906-1909: ф.904, оп.2, спр.246; 1910-1913: 
ф.904, оп.2, спр.276; 1914-1919: ф.904, оп.2, спр.317; 

7. –  
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1880-1884: ф.904, оп.2, 

спр.96; 1885-1890: ф.904, оп.2, спр.95; 1891, 1894-1898, 1902: ф.904, 
оп.2, спр.166; 1899-1901, 1904, 1905: ф.904, оп.2, спр.196; 1906-1909: 
ф.904, оп.2, спр.246; 1910-1913: ф.904, оп.2, спр.276; 1914-1917, 1919, 
1921: ф.904, оп.2, спр.317;  

9. –  
10.  – 
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1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Вовчинці Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Вовчинці 
5. Народження: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1882: ф.904, 

оп.2, спр.27; 1881-1885, 1889: ф.904, оп.2, спр.30; 1883-1885: ф.904, 
оп.2, спр.28; 1888-1889: ф.904, оп.2, спр.29; 1890-1891, 1894-1904: 
ф.904, оп.2, спр.151; 1906-1917: ф.904, оп.2, спр.232;  

6. Шлюб: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1882: ф.904, оп.2, 
спр.27; 1883-1885: ф.904, оп.2, спр.28; 1888-1889: ф.904, оп.2, спр.29; 
1891-1885, 1889: ф.904, оп.2, спр.30; 1890-1891, 1894-1904: ф.904, 
оп.2, спр.151; 1906-1917: ф.904, оп.2,спр.232; 

7.  –  
8. Смерть: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1882: ф.904, оп.2, 

спр.27; 1881-1885, 1889: ф.904, оп.2,спр.30; 1883-1885: ф.904, оп.2, 
спр.28; 1888-1889: ф.904, оп.2, спр.29; 1890-1891, 1894-1904: ф.904, 
оп.2, спр.151; 1906-1917: ф.904, оп.2, спр.232; 

9.  –  
10.  –  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Волоські Махаринці Бердичівського 

повіту Київської губернії  
4.  с.Волоські Махаринці 
5. Народження: 1858-1887: ф.904, оп.2, спр.22; 1877: ф.904, оп.27, 

спр.200; 1880-1885, 1889: ф.904, оп.2, спр.24; 1888-1904: ф.904, оп.2, 
спр.144; 1888-1906, 1905-1907: ф.904, оп.2, спр.145; 1890-1892, 1894-
1899: ф.904, оп.2, спр.26; 1900-1903: ф.904, оп.2, спр.384; 1904, 1906-
1908: ф.904, оп.2, спр.385; 1907-1910: ф.904, оп.2, спр.256; 1909-
1912: ф.904, оп.2, спр.386; 1911-1912: ф.904, оп.2, спр.291; 1913: 
ф.904, оп.2, спр.308; 1913, 1914, 1917, 1918, 1920: ф.904, оп.2, 
спр.387; 1914, 1916: ф.904, оп.2, спр.319; 1916: ф.904, оп.2, спр.388; 
1917: ф.904, оп.2, спр.343; 1918: ф.904, оп.2, спр.352; 1919-1922: 
ф.904, оп.2, спр.361; 

6. Шлюб: 1845-1888: ф.904, оп.2, спр.20; 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 
1880-1885, 1889: ф.904, оп.2, спр.24; 1888-1906, 1905-1906: ф.904, 
оп.2, спр.145; 1890-1892, 1894-1899: ф.904, оп.2, спр.26; 1900-1903: 
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ф.904, оп.2, спр.384; 1904-1908: ф.904, оп.2, спр.385; 1907-1910: 
ф.904, оп.2, спр.256; 1909-1912: ф.904, оп.2, спр.386; 1911-1912: 
ф.904, оп.2, спр.291; 1913: ф.904, оп.2, спр.308; 1913, 1914, 1917, 
1918, 1920: ф.904, оп.2, спр.387; 1914, 1916: ф.904, оп.2, ср.319; 1916: 
ф.904, оп.2, спр.388; 1917: ф.904, оп.2, спр.343; 1918: ф.904, оп.2, 
спр.352; 1919-1921: ф.904, оп.2, спр.361;  

7. – 
8. Смерть: 1838-1870: ф.904, оп.2, спр.19; 1864-1891: ф.904, оп.2, 

спр.23; 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1880-1885, 1889: ф.904, оп.2, 
спр.24; 1890-1892, 1894-1899:д-904, оп.2, спр.26; 1900-1903: ф.904, 
оп.2, спр.384; 1904-1908: ф.904, оп.2, спр.385; 1907-1910: ф.904, оп.2, 
спр.256; 1909-1912: ф.904, оп.2, спр.386; 1911-1912: ф.904, оп.2, 
спр.291; 1913: ф.904, оп.2, спр.308; 1914, 1917, 1918: ф.904, оп.2, 
спр.387; 1914, 1916: ф.904, оп.2, спр.319; 1916: ф.904, оп.2, спр.388; 
1917: ф.904, оп.2, спр.343; 1918: ф.904, оп.2, спр.352; 1922: ф.904, 
оп.2, спр.361;  

9.  Дошлюбні опитування: 1838, 1841, 1853-1859, 1861, 1864-1871: 
ф.904, оп.2. спр.21; 1871-1876: ф.904, оп.2, спр.21аа; 1882-1896: 
ф.904, оп.2, спр.25; 

10.  –  
 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Воскодавинці Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Воскодавинці  
5. Народження: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1882, 1884, 1885, 

1887, 1889, 1890, 1895, 1896, 1898, 1899: ф.904, оп.2, спр.136; 1901, 
1902, 1904: ф.904, оп.2, спр.208; 1905, 1906,1908-1917: ф.904, оп.2, 
спр.225;  

6. Шлюб: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1882, 1884, 1885, 1889, 1890, 
1895, 1896, 1898, 1899: ф.904, оп.2, спр.136; 1901, 1902, 1904: ф.904, 
оп.2, спр.208: 1905-1915, 1917: ф.904, оп.2, спр.225;  

7.  
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880, 1882, 1884, 1885, 1889, 

1890, 1895, 1896, 1898, 1899: ф.904, оп.2, спр.136; 1901, 1902, 1904: 
ф.904, оп.2, спр.208; 1905-1917: ф.904, оп.2, спр.225;  

9.  
10.  
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1. Київська губернія 
2. Київська єпархія  
3. Свято-Михайлівська церква с. Вуйна Бердичівського повіту Київської 

губернії  
4.  с.Вуйна (нині с.Перемога) 
5. Народження: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1885, 1889: ф.904, 

оп.2, спр.30; 1904: ф.904, оп.2, спр.218; 1906-1910: ф.904, оп.2, 
спр.243; 1911-1914: ф.904, оп.2, спр.289; 1915-1918: ф.904, оп.2, 
спр.328; 

6. Шлюб: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1885, 1889: ф.904, оп.2, 
спр.30; 1904: ф.904, оп.2, спр.218; 1906-1910: ф.904, оп.2, спр.243; 
1911-1914: ф.904, оп.2, спр.289; 1915-1918: ф.904, оп.2, спр.328; 

7.  
8. Смерть: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1885, 1889: ф.904, оп.2, 

спр.30; 1904: ф.904, оп.2, спр.218; 1906-1910: ф.904, оп.2, спр.243; 
1911-1914: ф.904, оп.2, спр.289; 1915-1918: ф.904, оп.2, спр.328; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Глухівці Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Глухівці  
5. Народження: 1883-1885: ф.904, оп.2, спр.31; 1889: ф.904, оп.2, 

спр.32; 1890-1891, 1894-1898: ф.904, оп.2, спр.150; 1899-1903: ф.904, 
оп.2, спр.194; 1918-1921: ф.904, оп.2, спр.347; 

6. Шлюб: 1883-1885: ф.904, оп.2, спр.31; 1889: ф.904, оп.2, спр.32; 1890-
1891, 1894-1898: ф.904, оп.2, спр.150; 1899-1903: ф.904, оп.2, спр.194; 
1918-1921: ф.904, оп.2, спр.347;  

7.  
8. Смерть: 1883-1885: ф.904, оп.2, спр.31; 1889: ф.904, оп.2, спр.32; 

1890-1891, 1894-1898: ф.904, оп.2, спр.150; 1918-1921: ф.904, оп.2, 
спр.347; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
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3. Різдво-Богородицька церква с. Гурівці Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4.  с.Гурівці  
5. Народження: 1856-1862: ф.904, оп.27, спр.31; 1863-1880: ф.904, оп.2, 

спр.33; 1881-1898: ф.904, оп.2, спр.137; 1883-1895, 1889, 1890: ф.904, 
оп.2, спр.35; 1891, 1892, 1894-1897: ф.904, оп.2, спр.36; 1898-1904: 
ф.904, оп.2, спр.193; 1898-1903, 1918: ф.904, оп.2, спр.389;1905-1909: 
ф.904, оп.2, спр.224; 1910: ф.904, оп.2, спр.272; 1911-1914: ф.904, 
оп.2, спр.283; 1915, 1916, 1919: ф.904, оп.2, спр.324; 1917, 1920, 1921: 
ф.904, оп.2, спр.338; 1918: ф.904, оп.2, спр.348; 

6. Шлюб: 1838-1862: ф.904, оп.27, спр.30; 1863-1893: ф.904, оп.2, 
спр.34; 1883-1895, 1889, 1890: ф.904, оп.2, спр.35; 1891, 1892, 1894-
1897: ф.904, оп.2, спр.36; 1894-1904: ф.904, оп.2, спр.173; 1898-1903, 
1918: ф.904, оп.2, спр.389; 1905-1909: ф.904, оп.2, спр.224; 1910: 
ф.904, оп.2, спр.272; 1911-1914: ф.904, оп.2, спр.283; 1915, 1916, 
1919-1920: ф.904, оп.2, спр.324; 1917, 1920, 1921: ф.904, оп.2, 
спр.338; 1918: ф.904, оп.2, спр.348;  

7.  
8. Смерть: 1883-1895, 1889, 1890: ф.904, оп.2, спр.35; 1891, 1892, 1894-

1897: ф.904, оп.2, спр.36; 1894-1905: ф.904, оп.2, спр.173; 1898-1903, 
1918: ф.904, оп.2, спр.389; 1905-1909: ф.904, оп.2, спр.224; 1910: 
ф.904, оп.2, спр.272; 1911-1914, 1921: ф.904, оп.2, спр.283; 1915, 
1916, 1919: ф.904 оп.2, спр.324; 1917, 1920, 1921: ф.904, оп.2, 
спр.338; 1918: ф.904, оп.2, спр.348; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Дубові Махаринці Бердичівського 

повіту Київської губернії 
4.  с.Дубові Махаринці  
5. Народження: 1869-1882: ф.904, оп.2, спр.37; 1875: ф.904, оп.27, 

спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: ф.904, оп.27, спр.198; 
1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1887: ф.904, оп.2, спр.38; 1888-
1894: ф.904, оп.2, спр.146; 1895-1900: ф.904, оп.2, спр.181; 1901-
1904: ф.904, оп.2, спр.207; 1905-1907: ф.904, оп.2; спр.223; 1908-
1913: ф.904, оп.2, спр.258; 1914-1922: ф.904, оп.2, спр.313; 1916: 
ф.904, оп.2, спр.390; 

6. Шлюб: 1869-1882: ф.904, оп.2, спр.37; 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 
1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, 
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оп.27, спр.199; 1880-1887: ф.904, оп.2, спр.38; 1888-1894: ф.904, оп.2, 
спр.146; 1895-1900: ф.904, оп.2, спр.181; 1901-1904: ф.904, оп.2, 
спр.207; 1905-1907: ф.904, оп.2, спр.223; 1908-1913: ф.904, оп.2, 
спр.258; 1914-1917, 1919-1922: ф.904, оп.2, спр.313; 1916: ф.904, оп.2, 
спр.390; 

7.  
8. Смерть: 1869-1882: ф.904, оп.2, спр.37; 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 

1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, 
оп.27, спр.199; 1880-1887: ф.904, оп.2, спр.38; 1888-1894: ф.904, оп.2, 
спр.146; 1895-1900: ф.904, оп.2, спр.181; 1901-1904: ф.904, оп.2, 
спр.207; 1905-1907: ф.904, оп.2, спр.223; 1908-1913: ф.904, оп.2, 
спр.258; 1914-1922: ф.904, оп.2, спр.313; 1916: ф.904, оп.2, спр.390; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Жежелів Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Жежелів  
5. Народження: 1876: ф.904, оп.2, спр.391; 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 

1881-1883: ф.904, оп.2, спр.39; 
6. Шлюб: 1876: ф.904, оп.2, спр.391; 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-

1883: ф.904, оп.2, спр.39; 
7.  
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.2, спр.391; 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-

1883: ф.904, оп.2, спр.39; 
9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Журбинці Бердичівського повіту 

Київської губернії  
4. сс.Журбинці, Прушиники  
5. Народження: 1873-1876, 1879: ф.904, оп.2, спр.42; 1877: ф.904, оп.27, 

спр.200; 1880-1882: ф.904, оп.2, спр.41; 1883-1886, 1889: ф.904, оп.2, 
спр.42; 1886-1888: ф.904, оп.2, спр.45; 1892-1896: ф.904, оп.2, 
спр.168; 1897-1900: ф.904, оп.2, спр.187; 1901-1904: ф.904, оп.2, 
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спр.206; 1905-1908: ф.904, оп.2, спр.222; 1913-1915, 1917-1918: 
ф.904, оп.2, спр.303; 

6. Шлюб: 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1880-1882: ф.904, оп.2, спр.41; 
1883-1885: ф.904, оп.2, спр.43; 1889-1891: ф.904, оп.2, спр.44; 1886-
1888: ф.904, оп.2, спр.45; 1886-1888: ф.904, оп.2, спр.45; 1892-1896: 
ф.904, оп.2, спр.168; 1897-1900: ф.904, оп.2, спр.187; 1901-1904: 
ф.904, оп.2, спр.206; 1905-1908: ф.904, оп.2, спр.222; 1913-1915, 1917-
1918: ф.904, оп.2, спр.303; 

7.  
8. Смерть: 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1880-1882: ф.904, оп.2, спр.41; 

1883-1885: ф.904, оп.2, спр.43; 1889-1891: ф 904, оп.2, спр.44;1886-
1888: ф.904, оп.2, спр.45; 1886-1888: ф.904, оп.2, спр.45; 1892-1896: 
ф.90оп.2, спр.168; 1897-1900: ф.904, оп.2, спр.187; 1901-1904: ф.904, 
оп.2, спр.206; 1905-1908: ф.904, оп.2, спр.222; 1913-1915, 1917-1918: 
ф.904, оп.2, спр.303; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Збараж Бердичівського повіту Київської 

губернії 
4.  с.Збараж  
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 

1878: ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1881: 
ф.904, оп.2, спр.46; 1882-1884: ф.904, оп.2, спр.47; 1885-1886: ф.904, 
оп.2, спр.48; 1887-1889: ф.904, оп.2, спр.49; 1885, 1890-1892, 1894-
1896: ф.904, оп.2, спр.140; 1897-1900: ф.904, оп.2, спр.190; 1901, 
1902, 1904, 1905: ф.904, оп.2, спр.210;1906-1909: ф.904, оп.2, спр.250; 
1910-1913: ф.904, оп.2, спр.281; 1914-1918: ф.904, оп.2, спр.322; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: 
ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1881: ф.904, 
оп.2, спр.46; 1882-1884: ф.904, оп.2, спр.47; 1885-1886: ф.904, оп.2, 
спр.48; 1887-1889: ф.904, оп.2, спр.49; 1885, 1890-1892, 1894-1896: 
ф.904, оп.2, спр.140; 1897-1900: ф.904, оп.2, спр.190;1901, 1902, 1904, 
1905: ф.904, оп.2, спр.210; 1906-1909: ф.904, оп.2, спр.250; 1910-
1913: ф.904, оп.2, спр.281; 1914-1918: ф.904, оп.2, спр.322; 

7.  
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 

1878: ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1881: 
ф.904, оп2, спр.46;1882-1884: ф.904, оп.2, спр.47; 1885-1886: ф.904, 
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оп.2, спр.48; 1887-1889: ф.904, оп.2, спр.49; 1885, 1890-1892, 1894-
1896: ф.904, оп.2, спр.140; 1897-1900: ф.904, оп2, спр.190; 1901, 1902, 
1904, 1905: ф.904, оп.2, спр.210; 1906-1909: ф.904, оп.2, спр.250; 
1910-1913: ф.904, оп.2, спр.281; 1914-1918: ф.904, оп.2, спр.322; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Зозулинці Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Зозулинці  
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 

1878: ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1890: 
ф.904, оп.2, спр.53; 1892-1900: ф.904, оп.2, спр.167; 1901-1904: ф.904, 
оп.2, спр.205; 1905-1907, 1909: ф.904, оп.2, спр.221; 1910-1921: ф.904, 
оп.2, спр.271; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: 
ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1890: ф.904, 
оп.2, спр.53; 1892-1900: ф.904, оп.2, спр.167; 1901-1904: ф.904, оп.2, 
спр.205; 1905-1907, 1909: ф.904, оп.2, спр.221; 1910-1921: ф.904, оп.2, 
спр.271; 

7.  
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 

1878: ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1890: 
ф.904, оп.2, спр.53; 1892-1900: ф.904, оп.2. спр.167; 1901-1904: ф.904, 
оп.2, спр.205; 1905-1907, 1909: ф.904, оп.2, спр.221; 1910-1921: ф.904, 
оп.2, спр.271; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Кашперівка Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Кашперівка  
5. Народження: 1863-1883: ф.904, оп.2, спр.64; 1877: ф.904, оп.27, 

спр.200; 1880-1883: ф.904, оп.2, спр.66; 1894-1904: ф.904, оп.2, 
спр.172; 1905-1923: ф.904, оп.2, спр.231а; 1913, 1914, 1916: ф.904, 
оп.2, спр.312; 
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6. Шлюб: 1863-1883: ф.904, оп.2, спр.63; 1863-1883: ф.904, оп.2, спр.64; 
1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1880-1883: ф.904, оп.2, спр.66; 1894-
1904: ф.904, оп.2, спр.172; 1905-1923: ф.904, оп.2, спр.231а; 1913, 
1914, 1916: ф.904, оп.2, спр.312; 

7.  
8. Смерть:1863-1883: ф.904, оп.2, спр.64; 1865-1892: ф.904, оп.2, 

спр.65; 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1880-1883: ф.904, оп.2, спр.66; 
1905-1923: ф.904, оп.2 спр.231а; 1913, 1914, 1916: ф.904, оп.2, 
спр.312; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Клітенка Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Клітенка  
5. Народження: 1883-1885: ф.904, оп.2, спр.74; 1888-1889: ф.904, оп.2, 

спр.75; 1890-1891, 1894, 1897-1901: ф.904, оп.2, спр.158; 1902-1904: 
ф.904, оп.2, спр.213; 1907, 1908, 1910-1912, 1914-1917: ф.904, оп.2, 
спр.255;1909: ф.904, оп.23, спр.36а; 

6. Шлюб:1883-1885: ф.904, оп.2, спр.74; 1888-1889: ф.904, оп.2, спр.75; 
1890-1891, 1894, 1897-1901: ф.904, оп.2, спр.158; 1902-1904: ф.904, 
оп.2, спр.213; 1907, 1908, 1910-1912, 1914-1917: ф.904, оп.2, 
спр.255;1909: ф.904, оп.23, спр.36а; 

7.  
8. Смерть: 1883-1885: ф.904, оп.2, спр.74; 1888-1889: ф.904, оп.2, 

спр.75; 1890-1891, 1894, 1897-1901: ф.904, оп.2, спр.158; 1902-1904: 
ф.904, оп.2, спр.213; 1907, 1908, 1910-1912, 1914-1917: ф.904, оп.2, 
спр.255;1909: ф.904, оп.23, спр.36а; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Вознесенська церква ст. Козятин Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4. ст.Козятин  
5. Народження: 1834-1853: ф.904, оп.27, спр.39; 1895-1899: ф.904, оп.2, 

спр.183; 1900: ф.904, оп.2, спр.204; 1901-1904: ф.904, оп.2, спр.212; 
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1901, 1903, 1904, 1906: ф.904, оп.2, спр.392; 1904, 1906-1907: ф.904, 
оп.2, спр.220; 1907, 1909, 1911: ф.904, оп.2, спр.395; 1908: ф.904, 
оп.2, спр.263; 1909: ф.904, оп.2, спр.270; 1910: ф.904, оп.2, спр.282; 
1911: ф.904, оп.2, спр.293; 1912: ф.904, оп.2, спр.302; 1912, 1914: 
ф.904, оп.2, спр.397; 1913, 1915: ф.904, оп.2, спр.311; 1914: ф.904, 
оп.2, спр.323; 1916: ф.904, оп.2, спр.337; 1916, 1918, 1919: ф.904, 
оп.2, спр.400; 1917: ф.904, оп.2, спр.346; 1918: ф.904, оп.2, спр.354; 
1919: ф.904, оп.2, спр.363; 

6. Шлюб: 1895-1899: ф.904, оп.2, сп.183; 1900: ф.904, оп.2, спр.204; 
1901, 1903, 1904, 1906: ф.904, оп.2, спр.392; 1904, 1906-1907: ф.904, 
оп.2, спр.220; 1907, 1909, 1911: ф.904, оп.2, спр.395; 1908: ф.904, 
оп.2, спр.263; 1909: ф.904, оп.2, спр.270; 1910: ф.904, оп.2, спр.282; 
1911: ф.904, оп.2, спр.293; 1912: ф.904, оп.2, спр.302; 1912, 1914: 
ф.904, оп.2, спр.397; 1913, 1915: ф.904, оп.2, спр.311; 1914: ф.904, 
оп.2, спр.323; 1916: ф.904, оп.2, спр.337; 1916, 1918, 1919: ф.904, 
оп.2, спр.400; 1917: ф.904, оп.2, спр.346; 1918: ф.904, оп.2, спр.354; 
1919: ф.904, оп.2, спр.363; 

7.  
8. Смерть: 1849-1858: ф.904, оп.27, спр.40; 1895-1899: ф.904, оп.2, 

спр.183; 1900: ф.904, оп.2, спр.204; 1901, 1903, 1904, 1906: ф.904 
оп.2, спр.392; 1904, 1906-1907: ф.904, оп.2, спр.220; 1907, 1909, 1911: 
ф.904, оп.2, спр.395; 1908: ф.904, оп.2, спр.263; 1909: ф.904, оп.2, 
спр.270; 1910: ф.90оп.2, спр.282; 1911: ф.904, оп.2, спр.293; 1912: 
ф.904, оп.2, спр.302; 1912, 1914: ф.904, оп.2, спр.397; 1913, 1915: 
ф.904, оп.2, спр.311; 1914: ф.904, оп.2, спр.323; 1916: ф.904, оп.2, 
спр.337; 1916, 1918, 1919: ф.904, оп.2, спр.400; 1917: ф.904, оп.2, 
спр.346; 1918: ф.904, оп.2, спр.354; 1919: ф.904, оп.2, спр.363; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Лукинська церква с. Козятин Бердичівського повіту Київської 

губернії 
4.  с. Козятин  
5. Народження: 1864-1876: ф.904, оп.2, спр.58; 1877: ф.904, оп.27, 

спр.200; 1880-1885: ф.904, оп.2, спр.59; 1887-1893: ф.904, оп.1, 
спр.21; 1889-1891: ф.904, оп.2, спр.60; 1890-1899: ф.904, оп.2, спр.61; 
1892, 1894, 1895: ф.904, оп.2, спр.62; 1894-1900: ф.904, оп.2, спр.179; 
1900-1901, 1904: ф.904, оп.2, спр.201; 1900-1904, 1911-1913: ф.904, 
оп.1, спр.202; 1903, 1904, 1906: ф.904, оп.2, спр.393; 1905-1906: 
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ф.904, оп.2, спр.229; 1907-1910: ф.904, оп.2, спр.394; 1907-1908: 
ф.904, оп.2, спр.257; 1909: ф.904, оп.2, спр.268; 1910: ф.904, оп.2, 
спр.278, 279; 1911: ф.904, оп.2, спр.292; 1911-1912: ф.904, оп.2, 
спр.396; 1912-1913: ф.904, оп.2, спр.300; 1913: ф.904, оп.2, спр.309; 
1913-1914: ф.904, оп.2, спр.398; 1914: ф.904, оп.2, спр.320; 1915: 
ф.904, оп.2, спр.331; 1915-1917, 1919-1920: ф.904, оп.2, спр.399; 1916: 
ф.904, оп.2, спр.336; 1917-1918: ф.904, оп.2, спр.344; 1918: ф.904, 
оп.2, спр.353; 1918: ф.904, оп.2, спр.401; 1919-1921: ф.904, оп.2, 
спр.362; 

6. Шлюб: 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1880-1885: ф.904, оп.2, спр.59; 
1889-1891: ф.904, оп.2, спр.60; 1890-1899: ф.904, оп.2, спр.61; 1892, 
1894, 1895: ф.904, оп.2, спр.62; 1894-1900: ф.904, оп.2, спр.179; 1900-
1901, 1904: ф.904, оп.2, спр.201; 1900-1904, 1911-1913: ф.904, оп.1, 
спр.202; 1903, 1904, 1906: ф.904, оп.2, спр.393; 1905-1906: ф.904, 
оп.2, спр.229; 1907-1910: ф.904, оп.2, спр.394; 1907-1908: ф.904, оп.2, 
спр.257; 1909: ф.904, оп.2, спр.268; 1910: ф.904, оп.2, спр.278, 279; 
1911: ф.904, оп.2, спр.292; 1911-1912: ф.904, оп.2, спр.396; 1912-
1913: ф.904, оп.2, спр.300; 1913: ф.904, оп.2, спр.309; 1913-1914: 
ф.904, оп.2, спр.398; 1914: ф.904, оп.2, спр.320; 1915: ф.904, оп.2, 
спр.331; 1915-1917, 1919-1920: ф.904, оп.2, спр.399; 1916: ф.904, оп.2, 
спр.336; 1917-1918: ф.904, оп.2, спр.344; 1918: ф.904, оп.2, спр.353; 
1918: ф.904, оп.2, спр.401; 1919-1921: ф.904, оп.2, спр.362; 

7.  
8. Смерть: 1858-1871: ф.904, оп.2, спр.57; 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 

1880-1885: ф.904, оп.2, спр.59; 1889-1891: ф.904, оп.2, спр.60; 1889-
1904: ф.904, оп.2, спр.148; 1890-1899: ф.904, оп.2, спр.61; 1892, 1894, 
1895: ф.904, оп.2, спр.62; 1894-1900: ф.904, оп.2, спр.179; 1900-1901, 
1904: ф.904, оп.2, спр.201; 1903, 1904, 1906: ф.904, оп.2, спр.393; 
1905-1906: ф.904, оп.2, спр.229; 1907-1910: ф.904, оп.2, спр.394; 
1907-1908: ф.904, оп.2, спр.257; 1909: ф.904, оп.2, спр.268; 1910: 
ф.904, оп.2, спр.278, 279; 1911: ф.904, оп.2, спр.292; 1911-1912: 
ф.904, оп.2, спр.396; 1912-1913: ф.904, оп.2, спр.300; 1913: ф.904, 
оп.2, спр.309; 1913-1914: ф.904, оп.2, спр.398; 1914: ф.904, оп.2, 
спр.320; 1915: ф.904, оп.2, спр.331; 1915-1917, 1919-1920: ф.904, оп.2, 
спр.399; 1916: ф.904, оп.2, спр.336; 1917-1918: ф.904, оп.2, спр.344; 
1918: ф.904, оп.2, спр.353; 1918: ф.904, оп.2, спр.401; 1919-1921: 
ф.904, оп.2, спр.362; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
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2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Кордишівка Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Кордишівка  
5. Народження: 1866-1875: ф.904, оп.2, спр.69; 1875: ф.904, оп.27, 

спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: ф.904, оп.27, спр.198; 
1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1876-1883: ф.904, оп.2, спр.67; 1880-
1883: ф.904, оп.2, спр.68; 1884-1887: ф.904, оп.2, спр.70; 1888-1892: 
ф.904, оп.2, спр.71; 1893-1896: ф.904, оп.2, спр.171; 1897-1900: ф.904, 
оп.2, спр.191; 1901-1904: ф.904, оп.2, спр.211; 1905-1908: ф.904, оп.2, 
спр.231; 1909-1912: ф.904, оп.2, спр.269; 1913-1917: ф.904, оп.2, 
спр.310; 1916: ф.904, оп.2, спр.402; 1917-1920, 1921: ф.904, оп.2, 
спр.345; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: 
ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1883: ф.904, 
оп.2, спр.68; 1884-1887: ф.904, оп.2, спр.70; 1888-1892: ф.904, оп.2, 
спр.71; 1893-1896: ф.904, оп.2, спр.171; 1897-1900: ф.904, оп.2, 
спр.191; 1901-1904: ф.904, оп.2, спр.211; 1905-1908: ф.904, оп.2, 
спр.231; 1909-1912: ф.904, оп.2, спр.269; 1913-1917: ф.904, оп.2, 
спр.310; 1916: ф.904, оп.2, спр.402; 1917-1920, 1921: ф.904, оп.2, 
спр.345; 

7.  
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 

1878: ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1883: 
ф.904, оп.2, спр.68; 1884-1887: ф.904, оп.2, спр.70; 1888-1892: ф.904, 
оп.2, спр.71; 1893-1896: ф.904, оп.2, спр.171; 1897-1900: ф.904, оп.2, 
спр.191; 1901-1904: ф.904, оп.2, спр.211; 1905-1908: ф.904, оп.2, 
спр.231; 1909-1912: ф.904, оп.2, спр.269; 1913-1917: ф.904, оп.2, 
спр.310; 1916: ф.904, оп.2, спр.402; 1917-1920, 1921: ф.904, оп.2, 
спр.345; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Куманівка Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  сс.Куманівка, Туча 
5. Народження: 1845-1860: ф.904, оп.27, спр.62; 1875: ф.904, оп.27, 

спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: ф.904, оп.27, спр.198; 
1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1895: ф.904, оп.2, спр.72; 1889: 
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ф.904, оп.2, спр.73; 1890-1892, 1894-1901,1903: ф.904, оп.2, спр.161; 
1904: ф.904, оп.2, спр.219; 1906-1911: ф.904, оп.2, спр.251; 1912, 
1914-1917: ф.904, оп.2, спр.301; 

6. Шлюб: 1845-1860: ф.904, оп.27, спр.62; 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 
1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, 
оп.27, спр.199; 1880-1895: ф.904, оп.2, спр.72; 1889: ф.904, оп.2, 
спр.73; 1890-1892, 1894-1901, 1903: ф.904, оп.2, спр.161; 1904: ф.904, 
оп.2, спр.219; 1906-1911: ф.904, оп.2, спр.251; 1912, 1914-1917: ф.904, 
оп.2, спр.301; 

7.  
8. Смерть: 1845-1860: ф.904, оп.27, спр.62; 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 

1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, 
оп.27, спр.199; 1880-1895: ф.904, оп.2, спр.72; 1889: ф.904, оп.2, 
спр.73; 1890-1892, 1894-1901, 1903: ф.904, оп.2, спр.161; 1904: ф.904, 
оп.2, спр.219; 1906-1911: ф.904, оп.2, спр.251; 1912, 1914-1917: ф.904, 
оп.2, спр.301; 

9.  
10.  Дошлюбні опитування: 1847-1892: ф.904, оп.27, спр.63; 

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Златоустівська церква с. Марківці Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Марківці  
5. Народження: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1883,1889: ф.904, 

оп.2, спр.83; 1884, 1885, 1892, 1894-1903: ф.904, оп.2, спр.139; 1890-
1891, 1904: ф.904, оп.2, спр.157; 1906-1920: ф.904, оп.2, спр.247; 

6. Шлюб: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1883, 1889: ф.904, оп.2, 
спр.83; 1884, 1895, 1892, 1894-1903: ф.904, оп.2, спр.139; 1890-1891, 
1904: ф.904, оп.2, спр.157; 1906-1920: ф.904, оп.2, спр.247; 

7.  
8. Смерть: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1883, 1889: ф.904, оп.2, 

спр.83; 1884, 1885, 1892, 1894-1903: ф.904, оп.2, спр.139; 1890-1891, 
1904: ф.90оп.2, спр.157; 1906-1920: ф.904, оп.2, спр.247; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
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3. Різдво-Богородицька церква та приписна Георгіївська церква м-ка 
Махнівка  Бердичівського повіту Київської губернії 

4. м-ко Махнівка (нині с. Комсомольське) 
5. Народження: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881: ф.904, оп.2, спр.76; 

1882: ф.904, оп.2, спр.77; 1883: ф.904, оп.2, спр.78; 1884: ф.904, оп.2, 
спр.79; 1885: ф.904, оп.2, спр.80; 1888: ф.904, оп.2, спр.81;1889: 
ф.904, оп.2, спр.82; 1890-1891, 1894-1900: ф.904, оп.2, спр.160; 1906-
1911: ф.904, оп.2, спр.249; 1912-1914: ф.904, оп.2, спр.299; 1915-
1920: ф.904, оп.2, спр.330; 1918: ф.904, оп.2, спр.403; 

6. Шлюб: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881: ф.904, оп.2, спр.76; 1882: 
ф.904, оп.2, спр.77;1883: ф.904, оп.2, спр.78; 1884: ф.904, оп.2, 
спр.79; 1885: ф.904, оп.2, спр.80; 1888: ф.904, оп.2, спр.81; 1889: 
ф.904, оп.2, спр.82; 1890-1891, 1894-1900: ф.904, оп.2, спр.160; 1906-
1911: ф.904, оп.2, спр.249; 1912-1914: ф.904, оп.2, спр.299; 1915-
1920: ф.904, оп.2, спр.330; 1918: ф.904, оп.2, спр.403; 

7.  
8. Смерть: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881: ф.904, оп.2, спр.76; 1882: 

ф.904, оп.2, спр.77; 1883: ф.904, оп.2, спр.78; 1884: ф.904, оп.2, 
спр.79; 1885: ф.904, оп.2, спр.80; 1888: ф.904, оп.2, спр.81; 1889: 
ф.904, оп.2, спр.82; 1890-1891, 1894-1900: ф.904, оп.2, спр.160; 1906-
1911: ф.904, оп.2, спр.249; 1912-1914: ф.904, оп.2, спр.299; 1915-
1920: ф.904, оп.2, спр.330; 1918: ф.904, оп.2, спр.403; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Георгіївська церква м-ка Махнівка Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4. м-ко Махнівка (нині с. Комсомольське), с.Медведівка  
5. Народження: 1901, 1903, 1904: ф.904, оп.2, спр.209; 
6. Шлюб: 1901, 1903, 1904: ф.904, оп.2, спр.209; 
7.  
8. Смерть: 1901, 1903, 1904: ф.904, оп.2, спр.209; 
9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
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3. Свято-Миколаївська церква с. Молотківці Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4.  с.Молотківці 
5. Народження: 1889: ф.904, оп.2, спр.85; 1890-1904: ф.904, оп.2, 

спр.159; 1906-1921: ф.904, оп.2, спр.248; 1918: ф.904, оп.2, спр.404; 
6. Шлюб: 1889: ф.904, оп.2, спр.85;1890-1904: ф.904, оп.2, спр.159; 

1906-1921: ф.904, оп.2, спр.248; 1918: ф.904, оп.2, спр.404; 
7.  
8. Смерть: 1889: ф.904, оп.2, спр.85; 1918; 1890-1904: ф.904, оп.2, 

спр.159; 1906-1921: ф.904, оп.2, спр.248; 1918: ф.904, оп.2, спр.404; 
9.  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Немиринці Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Немиринці 
5. Народження: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Непедівка Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Непедівка  
5. Народження: 1861-1881: ф.904, оп.2, спр.87; 1878: ф.904, оп.27, 

спр.201; 1881-1893: ф.904, оп.2, спр.89; 1881-1885, 1889: ф.904, оп.2, 
спр.91; 1890-1892, 1894-1896, 1898: ф.904, оп.2, спр.93; 1894-1904: 
ф.904, оп.2, спр.178; 1897, 1899-1903, 1919, 1920: Ф.904, оп.2, 
спр.406; 1905-1907: ф.904, оп.2, спр.228; 1908: ф.904, оп.2, спр.262; 
1909: ф.904, оп.2, спр.267; 1910-1912, 1919, 1920: ф.904, оп.2, 
спр.277; 1913: ф.904: ф.904, оп.2, спр.307; 1914: ф.904, оп.2, спр.318; 
1915: ф.904, оп.2, спр.329; 1916: ф.904, оп.2, спр.335; 1917: ф.904, 
оп.2, спр.342; 1918: ф.904, оп.2, спр.351; 1919-1921: ф.904, оп.2, 
спр.360; 
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6. Шлюб: 1846-1893: ф.904, оп.2, спр.86; 1872-1886: ф.904, оп.2, спр.88; 
1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1885, 1889: ф.904, оп.2, спр.91; 
1890-1892, 1894-1896, 1898: ф.904, оп.2, спр.93; 1894-1904: ф.904, 
оп.2, спр.178; 1897, 1899-1903, 1919, 1920: Ф.904, оп.2, спр.406; 1905-
1907: ф.904, оп.2, спр.228; 1908: ф.904, оп.2, спр.262; 1909: ф.904, 
оп.2, спр.267; 1910-1912, 1919, 1920: ф.904, оп.2, спр.277; 1913: 
ф.904, оп.2, спр.307; 1914: ф.904, оп.2, спр.318; 1915: ф.904, оп.2, 
спр.329; 1916: ф.904, оп.2, спр.335; 1917: ф.94, оп.2, спр.342; 1918: ф 
904, оп.2, спр.351; 1919-1921: ф.904, оп.2, спр.360; 

7.  
8. Смерть: 1872-1886: ф.904, оп.2, спр.90; 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 

1881-1885, 1889: ф.904, оп.2, спр.91; 1887-1893: ф.904, оп.2, спр.92; 
1890-1892, 1894-1896, 1898: ф.904, оп.2, спр.93; 1894-1904: ф.904, 
оп.2, спр.178; 1897, 1899-1903, 1919, 1920: Ф.904, оп.2, спр.406; 1905-
1907: ф.904, оп.2, спр.228; 1908: ф.904, оп.2, спр.262; 1909: ф.904, 
оп.2, спр.267; 1910-1912, 1919, 1920: ф.904, оп.2, спр.277; 1913: 
ф.904, оп.2, спр.307; 1914: ф.904, оп.2, спр.318; 1915: ф.904, оп.2, 
спр.329; 1916: ф.904, оп.2, спр.335; 1917: ф.904, оп.2, спр.342; 1918: 
ф.904, оп.2, спр351; 1919-1921: ф.904, оп.2, спр.360; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Пиковець Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4. сс.Пиковець, Рубанка 
5. Народження: 1855-1869: ф.904, оп.2, спр.97; 1869-1886: ф.904, оп.2, 

спр.98; 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1885, 1890-1892, 1887-1894: 
ф.904, оп.2, спр.99; 1882-1891: ф.904, оп.2, спр.100; 1890-1906: ф.904, 
оп.2, спр.156; 1891-1892, 1894-1903: ф.904, оп.2, спр.165; 1898-1899, 
1901-1904, 1906-1910: ф.904, оп.2, спр.407; 1907: ф.904, оп.2, спр.254; 
1908: ф.904, оп.2, спр.261; 1909: ф.904, оп.2, спр.266; 1910: ф.904, 
оп.2, спр.274; 1911-1913: ф.904, оп.2, спр.290; 1911, 1914-1920: ф.904, 
оп.2, спр.408; 1914-1918: ф.904, оп.2, спр.316; 1919-1920: ф.904, оп.2, 
спр.359; 

6. Шлюб: 1855-1869: ф.904, оп.2, спр.97; 1869-1886: ф.904, оп. 2, спр.98; 
1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1885, 1890-1892, 1887-1894: ф.904, 
оп.2, спр.99; 1890-1906: ф.904, оп.2, спр.156; 1891-1892, 1894-1903: 
ф.904, оп.2, спр.165; 1898-1899, 1901-1904, 1906-1910: ф.904, оп.2, 
спр.407; 1907: ф.904, оп.2, спр.254; 1908: ф.904, оп.2, спр.261; 1909: 
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ф.904, оп.2, спр.266; 1910: ф.904, оп.2, спр.274; 1911-1913: ф.904, 
оп.2, спр.290; 1911, 1914-1920: ф.904, оп.2, спр.408; 1914-1918: ф.904, 
оп.2, спр.316; 1919-1920: ф.904, оп.2, спр.359; 

7.  
8. Смерть: 1855-1869: ф.904, оп.2, спр.97; 1869-1886: ф.904, оп.2, 

спр.98; 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1885, 1890-1892, 1887-1894: 
ф.904, оп.2, спр.99; 1890-1906: ф.904, оп.2, спр.156; 1891-1892, 1894-
1903: ф.904, оп.2, спр.165; 1898-1899, 1901-1904, 1906-1910: ф.904, 
оп.2, спр.407; 1907: ф.904, оп.2, спр.254; 1908: ф.904, оп.2, спр.261; 
1909: ф.904, оп.2, спр.266; 1910: ф.904, оп.2, спр.274; 1911-1913: 
ф.904, оп.2, спр.290; 1911, 1914-1920: ф.904, оп.2, спр.408; 1914-1918: 
ф.904, оп.2, спр.316; 1919-1920: ф.904, оп.2, спр.359; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Церква Святої Анни с. Пляхова Бердичівського повіту Київської 

губернії 
4.  с.Пляхова  
5. Народження: 1859-1880: ф.904, оп.2, спр.409; 1878: ф.904, оп.27, 

спр.201; 1881-1882, 1884-1885, 1889-1891: ф.904, оп.2, спр.102; 1894-
1898: ф.904, оп.2, спр.177; 1899-1904: ф.904, оп.2, спр.195; 1906-
1909: ф.904, оп.2, спр.245; 1910-1919: ф.904, оп.2, спр.275; 

6. Шлюб: 1857-1889: ф.904, оп.2, спр.101; 1859-1904: ф.904, оп.2, 
спр.410; 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1882, 1884-1885, 1889-
1891: ф.904, оп.2, спр.102; 1894-1898: ф.904, оп.2, спр.177; 1899-
1904: ф.904, оп.2, спр.195; 1906-1909: ф.904, оп.2, спр.245; 1910-
1919: ф.904, оп.2, спр.275; 

7.  
8. Смерть: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1882, 1884-1885, 1889-

1891: ф.904, оп.2, спр.102; 1894-1898: ф.904, оп.2, спр.177; 1899-
1904: ф.904, оп.2, спр.195; 1906-1909: ф.904, оп.2, спр.245; 1910-
1919: ф.904, оп.2, спр.275; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
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3. Свято-Преображенська церква с. Поличинці Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4.  с.Поличинці  
5. Народження: 1883-1885, 1888-1891, 1894-1899: ф.904, оп.2, спр.138; 

1900-1904: ф.904, оп.2, спр.200; 1906-1911: ф.904, оп.2, спр.244; 
1912-1918: ф.904, оп.2, спр.298; 

6. Шлюб: 1861-1879: ф.870, оп.1, спр.10; 1883-1885, 1888-1891, 1894-
1899: ф.904, оп.2, спр.138; 1900-1904: ф.904, оп.2, спр.200; 1906-
1911: ф.904, оп.2, спр.244; 1912-1914: ф.904, оп.2, спр.298; 

7.  
8. Смерть: 1883-1885, 1888-1891, 1894-1899: ф.904, оп.2, спр.138; 1900-

1904: ф.904, оп.2, спр.200; 1906-1911: ф.904, оп.2, спр.244; 1912-
1914: ф.904, оп.2, спр.298; 

9.  Дошлюбні опитування: 1845-1871: ф.870, оп.1, спр.6;  
10. Сповідальні відомості: 1893: ф.870, оп.1, спр.16; 1895: ф.870, оп.1, 

спр.17; 1897: ф.870, оп.1, спр.18; 1898: ф.870, оп.1, спр.19; 1899: 
ф.870, оп.1, спр.20; 1900: ф.870, оп.1, спр.21; 1901: ф.870, оп.1, 
спр.22; 1902: ф.870, оп.1, спр.23 ; 1903: ф.870, оп.1, спр.24; 1904: 
ф.870, оп.1, спр.25; 1905: ф.870, оп.1, спр.30; 1906: ф.870, оп.1, 
спр.26; 1907: ф.870, оп.1, спр.27; 1908: ф.870, оп.1, спр.28; 1909: 
ф.870, оп.1, спр.29; 1910: ф.870, оп.1, спр.31; 1912: ф.870, оп.1, 
спр.33; 1914: ф.870, оп.1, спр.32; 

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Пузирки Бердичівського повіту Київської 

губернії 
4.  с.Пузирки  
5. Народження: 1847-1862: ф.904, оп.27, спр.114; 1863-1865: ф.904, 

оп.2, спр.106; 1878-1886: ф.904, оп.2, спр.109; 1879-1887: ф.904, оп.2, 
спр.104; 1883: ф.904, оп.2, спр.108; 1888-1907: ф.904, оп.2, спр.143; 
1907-1910: ф.904, оп.2, спр.253; 1911-1915: ф.904, оп.2, спр.288; 1916, 
1918: ф.904, оп.2, спр.334; 1918-1920: ф.904, оп.2, спр.412; 

6. Шлюб: 1876-1884: ф.904, оп.2, спр.103; 1883: ф.904, оп.2, спр.108; 
1884-1890: ф.904, оп.2, спр.105; 1890-1897: ф.904, оп.2, спр.110; 
1897-1901: ф.904, оп.2, спр.111; 1907-1910: ф.904, оп.2, спр.253; 
1911-1915: ф.904, оп.2, спр.288; 1916, 1918: ф.904, оп.2, спр.334; 
1918-1920: ф.904, оп.2, спр.412; 

7.  
8. Смерть: 1874-1875: ф.904, оп.2, спр.107; 1883: ф.904, оп.2, спр.108; 

1886-1904: ф.904, оп.2, спр.411; 1907-1910: ф.904, оп.2, спр.253; 
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1911-1915: ф.904, оп.2, спр.288; 1916, 1918: ф.904, оп.2, спр.334; 
1918-1920: ф.904, оп.2, спр.412. 

9.  
10. Дошлюбні опитування: 1871-1876: ф.904, оп.27, спр.115; 1915: ф.904, 

оп.27, спр.116; 
 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква м-ка Самгородок Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4. м-ко Самгородок  
5. Народження: 1868-1877: ф.904, оп.2, спр.112; 1875: ф.904, оп.27, 

спр.196; 1879-1887: ф.904, оп.2, спр.113; 1880-1885: ф.904, оп.2, 
спр.114; 1886-1889: ф.904, оп.2, спр.115; 1887-1896: ф.904, оп.2, 
спр.116; 1890-1891, 1894-1895: ф.904, оп.2, спр.154; 1896-1899: 
ф.904, оп.2, спр.185; 1896-1905: ф.904, оп.2, спр.186; 1900-1904: 
ф.904, оп.2, спр.198; 1906-1908: ф.904, оп.2, спр.238; 1909-1912: 
ф.904, оп.2, спр.265; 1913, 1914, 1916, 1917: ф.904, оп.2, спр.305; 
1915: ф.904, оп.2, спр.413; 1918-1923: ф.904, оп.2, спр.354а; 1919-
1920: ф.904, оп.2, спр.357; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1880-1885: ф.904, оп.2, спр.114; 
1886-1889: ф.904, оп.2, спр.115; 1890-1891, 1894-1895: ф.904, оп.2, 
спр.154; 1896-1899: ф.904, оп.2, спр.185; 1896-1905: ф.904, оп.2, 
спр.186; 1900-1904: ф.904, оп.2, спр.198; 1906-1908: ф.904, оп.2, 
спр.238; 1909-1912: ф.904, оп.2, спр.265; 1913, 1914, 1916, 1917: 
ф.904, оп.2, спр.305; 1915: ф.904, оп.2, спр. 413; 1918-1923: ф.904, 
оп.2, спр.354а; 1919-1920: ф.904, оп.2, спр.357; 

7.  
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1880-1885: ф.904, оп.2, спр.114; 

1886-1889: ф.904, оп.2, спр.115; 1890-1891, 1894-1895: ф.904, оп.2, 
спр.154; 1896-1899: ф.904, оп.2, спр.185; 1896-1905: ф.904, оп.2, 
спр.186; 1900-1904: ф.904, оп.2, спр.198; 1906-1908: ф.904, оп.2, 
спр.238; 1909-1912: ф.д.904, оп.2, спр.265; 1913, 1914, 1916, 1917: 
ф.904, оп.2, спр.305; 1915: ф.904, оп.2, спр. 413; 1918-1923: ф.904, 
оп.2, спр.354а; 1919-1920: ф.904, оп.2, спр.357; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
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3. Свято-Покровська церква с. Сестринівка Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4.  с.Сестринівка  
5. Народження: 1852-1874: ф.904, оп.2, спр.120; 1875-1896: ф.904, оп.2, 

спр.121; 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1878, 1916: ф.904, оп.2, спр.414; 
1880-1882: ф.904, оп.2, спр.117; 1884-1887: ф.904, оп.2, спр.119; 
1889: ф.904, оп.2, спр.118; 1892-1898, 1890: ф.904, оп.2, спр.170; 
1900-1905: ф.904, оп.2, спр.199; 1906-1910: ф.904, оп.2, спр.239; 
1911-1915: ф.904, оп.2, спр.294; 1917-1920: ф.904, оп.2, спр.340; 

6. Шлюб: 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1878, 1916: ф.904, оп.2, спр.414; 
1880-1882: ф.904, оп.2, спр.117; 1884-1887: ф.904, оп.2, спр.119; 
1889: ф.904, оп.2, спр.118; 1892-1898, 1890: ф.904, оп.2, спр.170; 
1900-1905: ф.904, оп.2, спр.199; 1906-1910: ф.904, оп.2, спр.239; 
1911-1915: ф.904, оп.2, спр.294; 1917-1920: ф.904, оп.2, спр.340; 

7.  
8. Смерть: 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1878, 1916: ф.904, оп.спр.414; 

1880-1882: ф.904, оп.2, спр.117; 1884-1887: ф.904, оп.2, спр.119; 
1889: ф.904, оп.2, спр.118; 1892-1898, 1890: ф.904, оп.2, спр.170; 
1900-1905: ф.904, оп.2, спр.199; 1906-1910: ф.904, оп.2, спр.239; 
1911-1915: ф.904, оп.2, спр.294; 1917-1920: ф.904, оп.2, спр.340; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Сокілець Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Сокілець  
5. Народження: 1834-1855: ф.904, оп.27, спр.137; 1851-1866: ф.904, 

оп.2, спр.122; 1867-1886: ф.904, оп.2, спр.124; 1875: ф.904, оп.27, 
спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: ф.904, оп.27, спр.198; 
1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1884, 1889-1891: ф.904, оп.2, 
спр.126; 1887-1905: ф.904, оп.2, спр.142; 1892, 1894-1897, 1899: 
ф.904, оп.2, спр.127; 1900-1902, 1904-1908: ф.904, оп.2, спр.415; 1906-
1912, 1918: ф.904, оп.2, спр.241; 1909-1911, 1913-1915, 1917: ф.904, 
оп.2, спр.416; 1913, 1916, 1917: ф.904, оп.2, спр.306; 1914, 1915, 1919-
1921: ф.904, оп.2, спр.315; 1915: ф.904, оп.2, спр.327; 1916: ф.904, 
оп.2, спр.417; 

6. Шлюб: 1834-1855: ф.904, оп.27, спр.137; 1865-1897: ф.904, оп.2, 
спр.123; 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 
1878: ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1884, 
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1889-1891: ф.904, оп.2, спр.126; 1892, 1894-1897, 1899: ф.904, оп.2, 
спр.127; 1894-1912, 1918: ф.904, оп.2, спр.175; 1900-1902, 1904-1908: 
ф.904, оп.2, спр.415; 1906-1912: ф.904, оп.2, спр.240; 1906-1912, 1918: 
ф.904, оп.2, спр.241; 1909-1911, 1913-1915, 1917: ф.904, оп.2, спр.416; 
1913, 1916, 1917: ф.904, оп.2, спр.306; 1914, 1915, 1919-1921: ф.904, 
оп.2, спр.315; 1916: ф.904, оп.2, спр.417; 

7.  
8. Смерть: 1834-1855: ф.904, оп.27, спр.137; 1875: ф.904, оп.27, 

спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: ф.904, оп.27, спр.198; 
1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1894: ф.904, оп.2, спр.125; 1880-
1884, 1889-1891: ф.904, оп.2, спр.126; 1887-1905: ф.904, оп.2, спр.142; 
1892, 1894-1897, 1899: ф.904, оп.2, спр.127; 1894-1912, 1918: ф.904, 
оп.2, спр.175; 1900-1902, 1904-1908: ф.904, оп.2, спр.415; 1906-1912, 
1918: ф.904, оп.2, спр.241; 1909-1911, 1913-1915, 1917: ф.904, оп.2, 
спр.416; 1913, 1916, 1917: ф.904, оп.2, спр.306; 1914, 1915, 1919-1921: 
ф.904, оп.2, спр.315; 1915: ф.904, оп.2, спр.327; 1916: ф.904, оп.2, 
спр.417; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Сошанське Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Сошанське  
5. Народження: 1857-1872: ф.904, оп.2, спр.128; 1880-1884: ф.904, оп.2, 

спр.129; 1885-1890: ф.904, оп.2, спр.130; 1892-1893: ф.904, оп.2, 
спр.418; 1894-1898, 1900-1903: ф.904, оп.2, спр.176; 1904, 1905: 
ф.904, оп.2, спр.217; 1906-1911: ф.904, оп.2, спр.242; 1912-1921: 
ф.904, оп.2, спр.297; 

6. Шлюб: 1880-1884: ф.904, оп.2, спр.129; 1885-1890: ф.904, оп.2, 
спр.130; 1892-1893: ф.904, оп.2, спр.418; 1894-1898, 1900-1903: 
ф.904, оп.2, спр.176; 1904, 1905: ф.904, оп.2, спр.217; 1906-1911: 
ф.904, оп.2, спр.242; 1912-1921: ф.904, оп.2, спр.297; 

7.  
8. Смерть: 1880-1884: ф.904, оп.2, спр.129; 1885-1890: ф.904, оп.2, 

спр.130; 1892-1893: ф.904, оп.2, спр.418; 1894-1898, 1900-1903: 
ф.904, оп.2, спр.176; 1904, 1905: ф.904, оп.2, спр.217; 1906-1911: 
ф.904, оп.2, спр.242; 1912-1921: ф.904, оп.2, спр.297; 

9.  
10.  
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1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Фридрів Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Фридрів (нині с. Тернівка) 
5. Народження: 1883-1885: ф.904, оп.2, спр.131; 1888-1889: ф.904, оп.2, 

спр.132; 
6. Шлюб: 1883-1885: ф.904, оп.2, спр.131; 1888-1889: ф.904, оп.2, 

спр.132; 
7.  
8. Смерть: 1883-1885: ф.904, оп.2, спр.131; 1888-1889: ф.904, оп.2, спр. 

132; 
9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Чернички Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Чернички  
5. Народження: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1902, 1904: ф.904, оп.2, 

спр.214; 1906-1912: ф.904, оп.2, спр.236; 1913-1920: ф.904, оп.2, 
спр.304; 1903: ф.904, оп.2, спр.419; 

6. Шлюб: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1902, 1904: ф.904, оп.2, сппр.214; 
1906-1912: ф.904, оп.2, спр236; 1913-1920: ф.904, оп.2, спр.304; 1903: 
ф.904, оп.2, спр.419; 

7.  
8. Смерть: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1902, 1904: ф.904, оп.2, спр.214; 

1906-1912: ф.904, оп.2, спр.236; 1913-1920: ф.904, оп.2, спр.304; 
1903: ф.904, оп.2, спр.419; 

9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Олександро-Невська церква с. Юзефівка Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4. сс.Юзефівка (нині с. Йосипівка), Михайлин 
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5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 
1878: ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1885: 
ф.904, оп.2, спр.55; 1886-1893: ф.904, оп.2, спр.56;1900-1904: ф.904, 
оп.2, спр.203; 1914, 1915, 1917, 1918: ф.904, оп.2, спр.321; 1916: 
ф.904, оп.2, спр.420; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 1878: 
ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1885: ф.904, 
оп.2, спр.55; 1886-1893: ф.904, оп.2, спр.56;1900-1904: ф.904, оп.2, 
спр.203; 1914, 1915, 1917, 1918: ф.904, оп.2, спр.321; 1916: ф.904, 
оп.2, спр.420; 

7.  
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877: ф.904, оп.27, спр.197; 

1878: ф.904, оп.27, спр.198; 1879: ф.904, оп.27, спр.199; 1880-1885: 
ф.904, оп.2, спр.55; 1886-1893: ф.904, оп.2, спр.56;1900-1904: ф.904, 
оп.2, спр.203; 1914, 1915, 1917, 1918: ф.904, оп.2, спр.321; 1916: 
ф.904, оп.2, спр.420; 

9.  
10.  

 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Юзефівка Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Юзефівка (нині с. Йосипівка), прис. Малишівка, Широка Гребля 
5. Народження: 1869-1882: ф.904, оп.2, спр.54; 
6. Шлюб: 1869-1875: ф.904, оп.2, спр.54; 
7.  
8. Смерть: 
9.  
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Юрівка Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Юрівка  
5. Народження: 1830-1839: ф.904, оп.27, спр.180; 1839-1854: ф.904, 

оп.27, спр.181; 1840-1869: ф.904, оп.27, спр.183; 1878: ф.904, оп.27, 
спр.201; 1881-1885: ф.904, оп.2, спр.133; 1889: ф.904, оп.2, спр.134; 
1890-1892, 1894-1903: ф.904, оп.2, спр.152; 1904: ф.904, оп.2, спр.216; 
1906-1911: ф.904, оп.2, спр.235; 1912-1917: ф.904, оп.2, спр.295; 
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6. Шлюб: 1830-1839: ф.904, оп.27, спр.180; 1840-1869: ф.904, оп.27, 
спр.183; 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881-1885: ф.904, оп.2, спр.133; 
1889: ф.904, оп.2, спр.134; 1890-1892, 1894-1903: ф.904, оп.2, спр.152; 
1904: ф.904, оп.2, спр.216; 1906-1911: ф.904, оп.2, спр.235; 1912-
1917: ф.904, оп.2, спр.295; 

7.  
8. Смерть: 1830-1839: ф.904, оп.27, спр.180; 1840-1859: ф.904, оп.27, 

спр.182; 1840-1869: ф.904, оп.27, спр.183; 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 
1881-1885: ф.904, оп.2, спр.133; 1889: ф.904, оп.2, спр.134; 1890-1892, 
1894-1903: ф.904, оп.2, спр.152; 1904: ф.904, оп.2, спр.216; 1906-
1911: ф.904, оп.2, спр.235; 1912-1917: ф.904, оп.2, спр.295; 

9.  
10.  

 
 
КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Андріяшівка Ямпільського повіту 
Подільської губернії 
4. сс. Андріяшівка, Каетанівка 
5. Народження: 1867-1879: ф.904, оп.24, спр.12; 1880-1890: ф.904, оп.24, 
спр.145; 1899-1909: ф.904, оп.24,спр.138; 1910-1921: ф.904, оп.24, спр.119;  
6. Шлюб: 1867-1879: ф.904, оп.24, спр.12; 1880-1890: ф.904, оп.24, 
спр.145; 1899-1909: ф.904, оп.24,спр.138; 1910-1920: ф.904, оп.24, спр.119; 
7. – 
8. Смерть: 1867-1879: ф.904, оп.24, спр.12; 1880-1890: ф.904, оп.24, 
спр.145; 1899-1909: ф.904, оп.24,спр.138; 1910-1920: ф.904, оп.24, спр.119;  
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Вербка-Волоська Ольгопільського повіту 
Подільської губернії 
4. сс.Вербка-Волоська, Петранівка 
5. Народження: 1858-1862: ф.904, оп.24, спр.10; 1863-1867: ф.904, оп.24, 
спр.25; 1868-1875: ф.904, оп.24, спр.30; 1876-1882: ф.904, оп.24, спр.51; 
1883-1887: ф.904, оп.24, спр.71; 1888-1892: ф.904, оп.24, спр.86; 1893-1894: 
ф.904, оп.24, спр.97; 1895-1899: ф.904, оп.24, спр.156; 1900-1904: ф.904, 
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оп.24, спр.143; 1905-1908: ф.904, оп.24, спр.105; 1909-1911: ф.904, оп.24, 
спр.117; 1912-1914: ф.904, оп.24, спр.187; 1915-1919: ф.904, оп.24, спр.201; 
1920-1924: ф.904, оп.24, спр.215; 
6. Шлюб: 1858-1862: ф.904, оп.24, спр.10; 1863-1867: ф.904, оп.24, спр.25; 
1868-1875: ф.904, оп.24, спр.30; 1876-1882: ф.904, оп.24, спр.51; 1883-1887: 
ф.904, оп.24, спр.71; 1888-1892: ф.904, оп.24, спр.86; 1893-1894: ф.904, 
оп.24, спр.97; 1895-1899: ф.904, оп.24, спр.156; 1900-1904: ф.904, оп.24, 
спр.143; 1905-1908: ф.904, оп.24, спр.105; 1909-1911: ф.904, оп.24, спр.117; 
1912-1914: ф.904, оп.24, спр.187; 1915-1919: ф.904, оп.24, спр.201; 1920-
1921, 1924: ф.904, оп.24, спр.215; 
7. – 
8. Смерть: 1858-1862: ф.904, оп.24, спр.10; 1863-1867: ф.904, оп.24, 
спр.25; 1868-1875: ф.904, оп.24, спр.30; 1876-1882: ф.904, оп.24, спр.51; 
1883-1887: ф.904, оп.24, спр.71; 1888-1892: ф.904, оп.24, спр.86; 1893-1894: 
ф.904, оп.24, спр.97; 1895-1899: ф.904, оп.24, спр.156; 1900-1904: ф.904, 
оп.24, спр.143; 1905-1908: ф.904, оп.24, спр.105; 1909-1911: ф.904, оп.24, 
спр.117; 1912-1914: ф.904, оп.24, спр.187; 1915-1919: ф.904, оп.24, спр.201; 
1920: ф.904, оп.24, спр.215; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Вільшанка Ольгопільського повіту 
Подільської губернії 
4.  с.Вільшанка 
5. Народження: 1860-1869: ф.904, оп.24, спр.13; 1870-1879: ф.904, оп.24, 
спр.33; 1880-1884: ф.904, оп.24, спр.64; 1885-1889: ф.904, оп.24, спр.80; 
1890-1894: ф.904, оп.24, спр.94; 1895-1900: ф.904, оп.24, спр.128; 1901-1904: 
ф.904, оп.24, спр.141; 1905-1907: ф.904, оп.24, спр.166; 1908-1909: ф.904, 
оп.24, спр.178; 1910-1911: ф.904, оп.24, спр.185; 1912-1914: ф.904, оп.24, 
спр.191; 1915-1919: ф.904, оп.24, спр.202; 
6. Шлюб: 1860-1869: ф.904, оп.24. спр.13; 1870-1879: ф.904, оп.24, спр.33; 
1880-1884: ф.904, оп.24, спр.64; 1885-1889: ф.904, оп.24, спр.80; 1890-1894: 
ф.904, оп.24, спр.94; 1895-1900: ф.904, оп.24, спр.128; 1901-1904: ф.904, 
оп.24, спр.141; 1905-1907: ф.904, оп.24. спр.166; 1908-1909: ф.904, оп.24, 
спр.178; 1910-1911: ф.904, оп.24, спр.185; 1912-1914: ф.904, оп.24, спр.191; 
1915-1919: ф.904, оп.24, спр.202; 
7. – 
8. Смерть: 1860-1869: ф.904, оп.24, спр.13; 1870-1879: ф.904, оп.24, 
спр.33; 1880-1884: ф.904, оп.24, спр.64; 1885-1889: ф.904, оп.24, спр.80; 
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1890-1894: ф.904, оп.24, спр.94; 1895-1900: ф.904, оп.24, спр.128; 1901-1904: 
ф.904, оп.24, спр.141; 1897, 1905-1907: ф.904, оп.24. спр.166; 1908-1909: 
ф.904, оп.24, спр.178; 1910-1911: ф.904, оп.24, спр.185; 1912-1914: ф.904, 
оп.24,спр.191; 1915-1919: ф.904, оп.24, спр.202; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Казанська церква с. Волосо-Крикливець Ольгопільського повіту 
Подільської губернії 
4. сс.Волосо-Крикливець, Ілієве-Поле 
5. Народження: 1856-1865: ф.904, оп.24, спр.5; 1866-1876: ф.904, оп.24, 
спр.27; 1877-1882: ф.904, оп.24, спр.59; 1880-1885: ф.904, оп.24, спр.58; 
1883-1894: ф.904, оп.24, спр.74; 1886-1890: ф.904, оп.24, спр.82; 1891-1894: 
ф.904, оп.24, спр.95; 1895-1902: ф.904, оп.24, спр.161; 1903-1909: ф.904, 
оп.24, спр.101; 1910-1915: ф.904, оп.24, спр.184; 1916-1920: ф.904, оп.24, 
спр.204; 
6. Шлюб: 1856-1865: ф.904, оп.24, спр.5; 1866-1876: ф.904, оп.24, спр.27; 
1880-1885: ф.904, оп.24, спр.58; 1880-1887: ф.904, оп.24, спр.59; 1883-1894: 
ф.904, оп.24, спр.74; 1886-1890: ф.904, оп.24, спр.82; 1891-1894: ф.904, 
оп.24, спр.95; 1895-1902: ф.904, оп.24, спр.161; 1903-1909: ф.904, оп.24, 
спр.101; 1910-1915: ф.904, оп.24, спр.184; 1916-1920: ф.904, оп.24, спр.204; 
7. – 
8. Смерть: 1856-1865: ф.904, оп.24, спр.5; 1866-1876: ф.904, оп.24,спр.27; 
1880-1885: ф.904, оп.24, спр.58; 1883-1894: ф.904, оп.24, спр.74; 1886-1890: 
ф.904, оп.24, спр.82; 1891-1894: ф.904, оп.24, спр.95; 1895-1902: ф.904, 
оп.24, спр.161; 1903-1909: ф.904, оп.24, спр.101; 1910-1915: ф.904, оп.24, 
спр.184; 1916-1920: ф.904, оп.24, спр.204; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подольська губернія 
2. Подольська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Стара Гарячківка Ольгопільського 
повіту Подільської губернії 
4.  с. Стара Гарячківка  
5. Народження: 1861-1870: ф.904, оп.24, спр.17; 1871-1881: ф.904, оп.24, 
спр.18; 1895-1897: ф.904, оп.24, спр.155; 1897-1904: ф.904, оп.24, спр.136; 
1913-1919: ф.904, оп.24, спр.125;  
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6. Шлюб: 1861-1870: ф.904, оп.24, спр.17; 1871-1881: ф.904, оп.24. спр.18; 
1895-1897: ф.904, оп.24. спр.155; 1897-1904: ф.904, оп.24, спр.136; 1913-
1919: ф.904, оп.24, спр.125;  
7. – 
8. Смерть: 1861-1870: ф.904, оп.24, спр.17; 1871-1881: ф.904, оп.24, 
спр.18; 1895-1897: ф.904, оп.24, спр.155; 1897-1904: ф.904, оп.24, спр.136; 
1913-1919: ф.904, оп.24, спр.125;  
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Голубече Ольгопільського повіту 
Подільської губернії 
4. сс.Голубече, Жидівка, Новосілка  
5. Народження: 1861-1867: ф.904, оп.24, спр.20; 1868-1873: ф.904, оп.24, 
спр.29; 1874-1882: ф.904, оп.24, спр.47; 1875-1879, 1880, 1882, 1883, 1898, 
1909: ф.904, оп.24, спр.69; 1883-1888: ф.904, оп.24, спр.72; 1889-1894: 
ф.904, оп.24, спр.171; 1903-1909: ф.904, оп.24, спр.100; 1910-1916: ф.904, 
оп.24, спр.120; 1917-1921, 1923: ф.904, оп.24, спр.209; 
6. Шлюб: 1861-1867: ф.904, оп.24, спр.20; 1868-1873: ф.904, оп.24, спр.29; 
1874-1882: ф.904, оп.24, спр.47; 1875-1879, 1880, 1882, 1883, 1898, 1909: 
ф.904, оп.24, спр.69; 1883-1888: ф.904, оп.24, спр.72; 1889-1894: ф.904, 
оп.24, спр.171; 1903-1909; ф.904, оп.24, спр.100; 1910-1916: ф.904, оп.24, 
спр.120; 1917-1919: ф.904, оп.24, спр.209; 
7. – 
8. Смерть: 1861-1867: ф.904, оп.24, спр.20; 1868-1873: ф.904, оп.24, 
спр.29; 1874-1882: ф.904, оп.24, спр.47; 1875-1879, 1880, 1882, 1883, 1898, 
1909: ф.904, оп.24. спр.69; 1883-1888: ф.904, оп.24, спр.72; 1889-1894: 
ф.904, оп.24, спр.171; 1903-1909: ф.904, оп.24. спр.100; 1910-1916: ф.904, 
оп.24, спр.120; 1917-1921: ф.904, оп.24, спр.209; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Благовіщенська церква м-ка М’ястківка Ольгопільського повіту 
Подільської губернії 
4. м-ко М’ястківка (нині с. Городківка) 
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5. Народження: 1865-1875: ф.904, оп.24, спр.24; 1876-1885: ф.904, оп.24, 
спр.53; 1886-1894: ф.904, оп.24, спр.83; 1895-1901: ф.904, оп.24, спр.134; 
1902-1907: ф.904, оп.24, спр.99; 1908-1909: ф.904, оп.24, спр.114; 1910-1913: 
ф.904, оп.24, спр.118; 1914-1920: ф.904, оп.24, спр.199; 1921-1924: ф.904, 
оп.24, спр.214; 
6. Шлюб: 1865-1875: ф.904, оп.24, спр.24; 1863-1867: ф.904, оп.24, спр.25; 
1976-1985: ф.904, оп.24, спр.53; 1886-1894: ф.904, оп.24, спр.83; 1895-1901: 
ф.904, оп.24, спр.134; 1902-1907: ф.904, оп.24, спр.99; 1908-1909: ф.904, 
оп.24, спр.114; 1910-1913: ф.904, оп.24, спр.118; 1914-1918: ф.904, оп.24, 
спр.199; 1921, 1924: ф.904, оп.24, спр.214; 
7. – 
8. Смерть: 1865-1875: ф.904, оп.24, спр.24; 1863-1867: ф.904, оп.24, 
спр.25; 1976-1985: ф.904, оп.24, спр.53; 1886-1894: ф.904, оп.24, спр.83; 
1895-1901: ф.904, оп.24, спр.134; 1902-1907: ф.904, оп.24, спр.99; 1908-1909: 
ф.904, оп.24, спр.114; 1910-1913: ф.904, оп.24, спр.118; 1914-1920: ф.904, 
оп.24, спр.199; 1921: ф.904, оп.24, спр.214; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Дахталія Ямпільського повіту 
Подільської губернії 
4.  с.Дахталія  
5. Народження: 1863-1879: ф.904, оп.24, спр.23; 1887, 1889-1894: ф.904, 
оп.24, спр.84; 1895-1906: ф.904, оп.24, спр.129; 1907-1910: ф.904, оп.24, 
спр.170; 1911-1919: ф.904, оп.24, спр.188; 1920, 1923, 1924: ф.904, оп.24, 
спр.213; 
6. Шлюб: 1863-1879: ф.904, оп.24, спр.23; 1887, 1889-1894:: ф.904, оп.24, 
спр.84; 1895-1906: ф.904, оп.24, спр.129; 1907-1910: ф.904, оп.24, спр.170; 
1911-1919: ф.904, оп.24, спр.188; 1921: ф.904, оп.24, спр.213; 
7. – 
8. Смерть: 1863-1879: ф.904, оп.24, спр.23; 1887, 1889-1894: ф.904, оп.24, 
спр.84; 1895-1906: ф.904, оп.24, спр.129; 1907-1910: ф.904, оп.24, спр.170; 
1911-1919: ф.904, оп.24, спр.188; 1923-1924: ф.904, оп.24, спр.213; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Василівська церква с. Джугастра Ольгопільського повіту 
Подільської губернії 
4. сс.Джугастра, Леонівка, част.Шляхетної 
5. Народження: 1867-1874: ф.904, оп.24, спр.28; 1875-1879: ф.904, оп.24, 
спр.49; 1880-1889: ф.904, оп.24, спр.63; 1890-1894: ф.904, оп.24. спр.92; 
1895-1898: ф.904, оп.24, спр.160; 1899-1903: ф.904, оп.24, спр.137; 1904-
1907: ф.904, оп.24, спр.102; 1908-1911: ф.904, оп.24, спр.181; 1912-1915: 
ф.904, оп.24, спр.124; 1916-1919: ф.904, оп.24, спр.127;  
6. Шлюб: 1867-1874: ф.904, оп.24, спр.28; 1875-1879: ф.904, оп.24, спр.49; 
1880-1889: ф.904, оп.24, спр.63; 1890-1894: ф.904, оп.24. спр.92; 1895-1898: 
ф.904, оп.24, спр.160; 1899-1903: ф.904, оп.24, спр.137; 1904-1907: ф.904, 
оп.24, спр.102; 1908-1911: ф.904, оп.24, спр.181; 1912-1915: ф.904, оп.24, 
спр.124; 1916-1919: ф.904, оп.24, спр.127;  
7. – 
8. Смерть: 1867-1874: ф.904, оп.24, спр.28; 1875-1879: ф.904, оп.24, 
спр.49; 1880-1889: ф.904, оп.24, спр.63; 1890-1894: ф.904, оп.24. спр.92; 
1895-1898: ф.904, оп.24, спр.160; 1899-1903: ф.904, оп.24, спр.137; 1904-
1907: ф.904, оп.24, спр.102; 1908-1911: ф.904, оп.24, спр.181; 1912-1915: 
ф.904, оп.24, спр.124; 1916-1919: ф.904, оп.24, спр.127; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Жабокрич Ольгопільського повіту 
Подільської губернії 
4.  с.Жабокрич  
5. Народження: 1856-1868: ф.904, оп.24, спр.4; 1869-1873: ф.904, оп.24, 
спр.31; 1874-1878: ф.904, оп.24, спр.46; 1880-1884: ф.904, оп.24, спр.61; 
1890-1895: ф.904, оп.24, спр.93; 1895-1897: ф.904, оп.24, спр.157; 1897-1901: 
ф.904, оп.24, спр.152; 1902-1906: ф.904, оп.24, спр.169; 1907-1910: ф.904, 
оп.24, спр.111; 1911-1914: ф.904, оп.24, спр.190; 1915-1919: ф.904, оп.24, 
спр.203; 
6. Шлюб: 1856-1868: ф.904, оп.24, спр.4; 1869-1873: ф.904, оп.24, спр.31; 
1874-1878: ф.904, оп.24, спр.46; 1880-1884: ф.904, оп.24, спр.61; 1890-1895: 
ф.904, оп.24, спр.93; 1895-1897: ф.904, оп.24, спр.157; 1897-1901: ф.904, 
оп.24, спр.152; 1902-1906: ф.904, оп.24, спр.169; 1907-1910: ф.904, оп.24, 
спр.111; 1911-1914: ф.904, оп.24, спр.190; 1915-1918: ф.904, оп.24, спр.203; 
7. – 
8. Смерть: 1856-1868: ф.904, оп.24, спр.4; 1869-1873: ф.904, оп.24, спр.31; 
1874-1878: ф.904, оп.24, спр.46; 1880-1884: ф.904, оп.24, спр.61; 1890-1895: 
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ф.904, оп.24, спр.93; 1895-1897: ф.904, оп.24, спр.157; 1897-1901: ф.904, 
оп.24, спр.152; 1902-1906: ф.904, оп.24, спр.169; 1907-1910: ф.904, оп.24, 
спр.111; 1911-1914: ф.904, оп.24, спр.190; 1915-1920: ф.904, оп.24, спр.203; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Жабокрич (Слобода-Жабокрич) 
Ольгопільського повіту Подільської губернії 
4.  с.Жабокрич (Слобода-Жабокрич)  
5. Народження: 1857-1861: ф.904, оп.24, спр.6; 1870-1875: ф.904, оп.24, 
спр.32; 1876-1882: ф.904, оп.24, спр.52; 1883-1891: ф.904, оп.24, спр.73; 
1898-1905: ф.904, оп.24, спр.165; 1912-1920: ф.904, оп.24, спр.192; 
6. Шлюб: 1857-1861: ф.904, оп.24, спр.6; 1870-1875: ф.904, оп.24, спр.32; 
1876-1882: ф.904, оп.24, спр.52; 1883-1891: ф.904, оп.24, спр.73; 1898-1905: 
ф.904, оп.24, спр.165; 1912-1920: ф.904, оп.24, спр.192; 
7. – 
8. Смерть: 1857-1861: ф.904, оп.24, спр.6; 1870-1875: ф.904, оп.24, спр.32; 
1876-1882: ф.904, оп.24, спр.52; 1883-1891: ф.904, оп.24, спр.73; 1898-1905: 
ф.904, оп.24, спр.165; 1912-1920: ф.904, оп.24, спр.192; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Зеленянка Ольгопільського повіту 
Подільської губернії 
4.  с.Зеленянка  
5. Народження: 1857-1870: ф.904, оп.24, спр.3; 1871-1880: ф.904, оп.24, 
спр.39; 1881-1887: ф.904, оп.24, спр.67; 1888-1894: ф.904, оп.24, спр.89; 
1895-1899: ф.904, оп.24, спр.132; 1900-1906: ф.904, оп.24, спр.150; 1907-
1914: ф.904, оп.24, спр.177; 1916-1919, 1923: ф.904, оп.24, спр.206; 
6. Шлюб: 1857-1871: ф.904, оп.24, спр.3; 1871-1880: ф.904, оп.24, спр.39; 
1881-1887: ф.904, оп.24, спр.67; 1888-1894: ф.904, оп.24, спр.89; 1895-1899: 
ф.904, оп.24, спр.132; 1900-1906: ф.904, оп.24, спр.150; 1907-1914: ф.904, 
оп.24, спр.177; 1916-1919: ф.904, оп.24, спр.206; 
7. – 
8. Смерть: 1857-1871: ф.904, оп.24, спр.3; 1871-1880: ф.904, оп.24, спр.39; 
1881-1887: ф.904, оп.24, спр.67; 1888-1894: ф.904, оп.24, спр.89; 1895-1899: 
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ф.904, оп.24, спр.132; 1900-1906: ф.904, оп.24, спр.150; 1907-1914: ф.904, 
оп.24, спр.177; 1916-1919: ф.904, оп.24, спр.206; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Мала Кісниця Ямпільського повіту 
Подільської губернії 
4. сс.Мала Кісниця, Антонівка 
5. Народження: 1889-1894: ф.904, оп.24, спр.90; 1895-1904: ф.904, оп.24, 
спр.163; 1905-1910: ф.904, оп.24, спр.106; 1919-1921: ф.904, оп.24, спр.210; 
6. Шлюб: 1889-1894: ф.904, оп.24, спр.90; 1895-1904: ф.904, оп.24, 
спр.163; 1905-1910: ф.904, оп.24, спр.106; 1919-1921: ф.904, оп.24, спр.210; 
7. – 
8. Смерть: 1889-1894: ф.904, оп.24, спр.90; 1895-1904: ф.904, оп.24, 
спр.163; 1905-1910: ф.904, оп.24, спр.106; 1919-1921: ф.904, оп.24, спр.210; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Княже Ямпільського повіту Подільської 
губернії 
4. с.Княже (нині с. Радянське) 
5. Народження: 1852-1869: ф.904, оп.24, спр.1; 1870-1886: ф.904, оп.24, 
спр.35; 1887-1894: ф.904, оп.24, спр.85; 1895-1905: ф.904, оп.24, спр.148; 
1907-1912: ф.904, оп.24, спр.113;1913-1924: ф.904, оп.24, спр.196; 
6. Шлюб: 1852-1869: ф.904, оп.24, спр.1; 1870-1886: ф.904, оп.24, спр.35; 
1887-1894: ф.904, оп.24, спр.85; 1895-1905: ф.904, оп.24, спр.148; 1907-1912: 
ф.904, оп.24, спр.113;1915-1921, 1924: ф.904, оп.24, спр.196; 
7. – 
8. .Смерть: 1852-1869: ф.904, оп.24, спр.1; 1870-1886: ф.904, оп.24, 
спр.35; 1887-1894: ф.904, оп.24, спр.85; 1895-1905: ф.904, оп.24, спр.148; 
1907-1912: ф.904, оп.24, спр.113;1915-1924: ф.904, оп.24, спр.196; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
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2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Куниче Брацлавського повіту Подільської 
губернії 
4. с .Куниче  
5. Народження: 1860-1869: ф.904, оп.24, спр.15; 1870-1879: ф.904, оп.24, 
спр.37; 1880-1894: ф.904, оп.24, спр.57; 1895-1900: ф.904, оп.24, спр.158; 
1901-1907: ф.904, оп.24, спр.167; 1913-1918, 1922-1924: ф.904, оп.24, 
спр.195; 
6. Шлюб: 1860-1869: ф.904, оп.24, спр.15; 1870-1879: ф.904, оп.24, спр.37; 
1880-1894: ф.904, опе.24, спр.57; 1895-1900: ф.904, оп.24, спр.158; 1901-
1907: ф.904, оп.24, спр.167; 1913-1918: ф.904, оп.24, спр.195; 
7. – 
8. Смерть: 1860-1869: ф.904, оп.24, спр.15; 1870-1879: ф.904, оп.24, 
спр.37; 1880-1894: ф.904, оп.24, спр.57; 1895-1900: ф.904, оп.24, спр.158; 
1901-1907: ф.904, оп.24, спр.167; 1913-1918: ф.904, оп.24, спр.195; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Левків Ольгопільського повіту Подільської 
губернії 
4.  с.Левків  
5. Народження: 1857-1869: ф.904, оп.24, спр.9; 1870-1880: ф.904, оп.24, 
спр.34; 1881-1894: ф.904, оп.24, спр.76; 1895-1899: ф.904, оп.24, спр.147; 
1900-1906: ф.904, оп.24, спр.98; 1907-1912: ф.904, оп.24, спр.108; 1913-1924: 
ф.904, оп.24, спр.194; 
6. Шлюб: 1857-1869: ф.904, оп.24, спр.9; 1870-1880: ф.904, оп.24, спр.34; 
1881-1894: ф.904, оп.24, спр.76; 1895-1899: ф.904, оп.24, спр.147; 1900-1906: 
ф.904, оп.24, спр.98; 1907-1912: ф.904, оп.24, спр.108; 1913-1924: ф.904, 
оп.24, спр.194; 
7. – 
8. Смерть: 1857-1869: ф.904, оп.24, спр.9; 1870-1880: ф.904, оп.24, спр.34; 
1881-1894: ф.904, оп.24, спр.76; 1895-1899: ф.904, оп.24, спр.147; 1900-1906: 
ф.904, оп.24, спр.98; 1907-1912: ф.904, оп.24, спр.108; 1913-1924: ф.904, 
оп.24, спр.194; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
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2. Подільська єпархія 
3. Церква Казанської Божої Матері с. Ротмістрівка Ольгопільського 
повіту Подільської губернії 
4. сс.Ротмістрівка, Висока-Гребля, Мар’янівка. 
5. Народження: 1863-1869: ф.904, оп.24, спр.22; 1870-1874: ф.904, оп.24, 
спр.36; 1875-1879: ф.904, оп.24, спр.48; 1895-1900: ф.904, оп.24, спр.131; 
1901-1905: ф.904, оп.24, спр.142; 1906-1910: ф.904, оп.24, спр.175; 1911-
1915: ф.904, оп.24, спр.189; 1916-1920: ф.904, оп.24, спр.205; 
6. Шлюб: 1863-1869: ф.904, оп.24, спр.22; 1870-1874: ф.904, оп.24, спр.36; 
1875-1879: ф.904, оп.24, спр.48; 1895-1900: ф.904, оп.24, спр.131; 1901-1905: 
ф.904, оп.24, спр.142; 1906-1910: ф.904, оп.24, спр.175; 1911-1915: ф.904, 
оп.24, спр.189; 1916-1920: ф.904, оп.24, спр.205; 
7. – 
8. Смерть: 1863-1869: ф.904, оп.24, спр.22; 1870-1874; ф.904, оп.24, 
спр.36; 1875-1879: ф.904, оп.24, спр.48; 1895-1900: ф.904, оп.24, спр.131; 
1901-1905: ф.904, оп.24, спр.142; 1906-1910: ф.904, оп.24, спр.175; 1911-
1915: ф.904, оп.24, спр.189; 1916-1918: ф.904, оп.24, спр.205; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Савчине Ямпільського повіту 
Подільської губернії 
4.  с.Савчине, Теклівка 
5. Народження: 1860-1871: ф.904, оп.24, спр.14; 1872-1882: ф.904, оп.24, 
спр.42; 1883-1894: ф.904, оп.24, спр.75; 1895-1900: ф.904, оп.24, спр.135; 
1901-1907: ф.904, оп.24, спр.144; 1908-1915: ф.904, оп.24, спр.179; 1916-
1924: ф.904, оп.24, спр.207; 
6. Шлюб: 1860-1871: ф.904, оп.24, спр.14; 1872-1882: ф.904, оп.24, спр.42; 
1883-1894: ф.904, оп.24, спр.75; 1895-1900: ф.904, оп.24, спр.135; 1901-1907: 
ф.904, оп.24, спр.144; 1908-1915: ф.904, оп.24, спр.179; 1916-1924: ф.904, 
оп.24, спр.207; 
7. – 
8. Смерть: 1860-1871: ф.904, оп.24, спр.14; 1872-1882: ф.904, оп.24, 
спр.42; 1883-1894: ф.904, оп.24, спр.75; 1895-1900: ф.904, оп.24, спр.135; 
1901-1907: ф.904, оп.24, спр.144; 1908-1915: ф.904, оп.24, спр.179; 1916-
1924: ф.904, оп.24, спр.207; 
9. – 
10. - 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Слобода-Гарячківська Ольгопільського 
повіту Подільської губернії 
4.  с. Слобода-Гарячківська  
5. Народження: 1861-1868: ф.904, оп.24, спр.19; 1871-1880: ф.904, оп.24, 
спр.38; 1881-1888: ф.904, оп.24, спр.66; 1882-1890: ф.904, оп.24, спр.68; 
1889-1894: ф.904, оп.24, спр.88; 1898-1906: ф.904, оп.24, спр.146; 1907-1909: 
ф.904, оп.24, спр.110; 1910-1912: ф.904, оп.24, спр.121; 1913-1919: ф.904, 
оп.24, спр.126; 1920-1924: ф.904, оп.24, спр.211; 
6. Шлюб: 1861-1868: ф.904, оп.24, спр.19; 1871-1880: ф.904, оп.24, спр.38; 
1881-1888: ф.904, оп.24, спр.66; 1882-1890: ф.904, оп.24, спр.68; 1889-1894: 
ф.904, оп.24, спр.88; 1898-1906: ф.904, оп.24, спр.146; 1907-1909: ф.904, 
оп.24, спр.110; 1910-1912: ф.904, оп.24, спр.121; 1913-1919: ф.904, оп.24, 
спр.126; 1920, 1921: ф.904, оп.24, спр.211; 
7. – 
8. Смерть: 1861-1869: ф.904, оп.24, спр.19; 1871-1880: ф.904, оп.24, 
спр.38; 1881-1888: ф.904, оп.24, спр.66; 1882-1890: ф.904, оп.24, спр.68; 
1889-1894: ф.904, оп.24, спр.88; 1898-1906: ф.904, оп.24, спр.146; 1907-1909: 
ф.904, оп.24, спр.110; 1910-1912: ф.904, оп.24, спр.121; 1913-1919: ф.904, 
оп.24, спр.126; 1920-1924: ф.904, оп.24. спр.211; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдвоо-Богородицька церква с. Слободо-Шарапанівка Ольгопільського 
повіту Подільської губернії 
4.  с.Слободо-Шарапанівка  
5. Народження: 1864-1873: ф.904, оп.24, спр.149; 1874-1880: ф.904, оп.24, 
спр.45; 1881-1889: ф.904, оп.24, спр.62; 1890-1894: ф.904, оп.24, спр.91; 
1904-1910: ф.904, оп.24, спр.103; 1911-1919: ф.904, оп.24, спр.122;  
6. Шлюб: 1863-1873: ф.904, оп.24, спр.149; 1874-1880: ф.904, оп.24, 
спр.45; 1881-1889: ф.904, оп.24, спр.62; 1890-1894: ф.904, оп.24, спр.91; 
1904-1910: ф.904, оп.24, спр.103; 1911-1919: ф.904, оп.24, спр.122;  
7. – 
8. Смерть: 1864-1873: ф.904, оп.24, спр.149; 1874-1880: ф.904, оп.24, 
спр.45; 1881-1889: ф.904, оп.24, спр.62; 1890-1894: ф.904, оп.24, спр.91; 
1904-1910: ф.904, оп.24, спр.103; 1911-1919: ф.904, оп.24, спр.122;  
9. – 
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10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Соколівка Ольгопільського повіту 
Подільської губернії 
4.  с.Соколівка  
5. Народження: 1859-1865: ф.904, оп.24, спр.11; 1866-1872: ф.904, оп.24, 
спр.26; 1873-1877: ф.904, оп.24, спр.43; 1878-1887: ф.904, оп.24, спр.56; 
1888-1891: ф.904, оп.24, спр.87; 1892-1894: ф.904, оп.24, спр.96; 1895-1902: 
ф.904, оп.24, спр.151; 1907-1911: ф.904, оп.24, спр.112; 1912-1916: ф.904, 
оп.24, спр.123; 1917-1923: ф.904, оп.24, спр.208; 
6. Шлюб: 1859-1865: ф.904, оп.24, спр.11; 1866-1872: ф.904, оп.24, спр.26; 
1873-1877: ф.904, оп.24, спр.43; 1878-1887: ф.904, оп.24, спр.56; 1888-1891: 
ф.904, оп.24, спр.87; 1892-1894: ф.904, оп.24, спр.96; 1895-1902: ф.904, 
оп.24, спр.151; 1907-1911: ф.904, оп.24, спр.112; 1912-1916: ф.904, оп.24, 
спр.123; 1917-1921: ф.904, оп.24, спр.208; 
7. – 
8. Смерть: 1859-1864: ф.904, оп.24, спр.11; 1866-1872: ф.904, оп.24, 
спр.26; 1873-1877: ф.904, оп.24, спр.43; 1878-1887: ф.904, оп.24, спр.56; 
1888-1891: ф.904, оп.24, спр.87; 1892-1894: ф.904, оп.24, спр.96; 1895-1902: 
ф.904, оп.24, спр.151; 1907-1911: ф.904, оп.24, спр.112; 1912-1914: ф.904, 
оп.24, спр.123; 1917-1923: ф.904, оп.24, спр.208; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Стара-Шарапанівка Ольгопільського 
повіту Подільської губернії 
4.  с.Стара-Шарапанівка  
5. Народження: 1861-1870: ф.904, оп.24, спр.16; 1872-1881: ф.904, оп.24, 
спр.40; 1882-1886: ф.904, оп.24, спр.41; 1887-1894: ф.904, оп.24, спр.164; 
1895-1901: ф.904, оп.24, спр.153; 1902-1908: ф.904, оп.24, спр.168; 1909-
1919: ф.904, оп.24, спр.116;  
6. Шлюб: 1861-1870: ф.904, оп.24, спр.16; 1871-1881: ф.904, оп.24, спр.40; 
1872-1876: ф.904, оп.24, спр.41; 1887-1894: ф.904, оп.24, спр.164; 1895-1901: 
ф.904, оп.24, спр.153; 1902-1908: ф.904: оп.24, спр.168; 1909-1919: ф.904, 
оп.24, спр.116;  
7. – 
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8. Смерть: 1861-1870: ф.904, оп.24, спр.16; 1871-1881: ф.904, оп.24, 
спр.40; 1872-1876: ф.904, оп.24, спр.41; 1887-1894: ф.904, оп.24, спр.164; 
1895-1901: ф.904, оп.24, спр.153; 1902-1908: ф.904, оп.24, спр.168; 1909-
1919: ф.904, оп.24, спр.116; 
9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Хрестовоздвиженська церква с. Тернівка Ольгопільського повіту 
Подільської губернії 
4.  с.Тернівка (В. Тернівка Жабокрицька) 
5. Народження: 1874-1885: ф.904, оп.24, спр.44; 1895-1897: ф.904, оп.24, 
спр.162; 1900-1905: ф.904, оп.24, спр.140; 1906-1911: ф.904, оп.24, спр.176; 
1912-1919: ф.904, оп.24, спр.193; 1920-1924: ф.904, оп.24, спр.212; 
6. Шлюб: 1874-1885: ф.904, оп.24, спр.44; 1895-1897: ф.904, оп.24, 
спр.162; 1900-1905: ф.904, оп.24, спр.140; 1906-1911: ф.904, оп.24, спр.176; 
1912-1919: ф.904, оп.24, спр.193; 1920: ф.904, оп.24, спр.212; 
7. – 
8. Смерть: 1874-1885: ф.904, оп.24, спр.44; 1895-1897: ф.904, оп.24, 
спр.162; 1900-1905: ф.904, оп.24, спр.140; 1906-1911: ф.904, оп.24, спр.176; 
1912-1919: ф.904, оп.24, спр.193; 1920: ф.904, оп.24, спр.212; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Тернівка-Комаргородська 
Ольгопільського повіту Подільської губернії 
4.  с.Тернівка-Комаргородська  
5. Народження: 1859-1880: ф.904, оп.24, спр.7; 1881-1894: ф.904, оп.24, 
спр.65; 1898-1907: ф.904, оп.24, спр.173; 1908-1913: ф.904, оп.24, спр.180; 
1914-1919: ф.904, оп.24, спр.200; 
6. Шлюб: 1857, 1959-1880: ф.904, оп.24, спр.7; 1881-1894: ф.904, оп.24, 
спр.65; 1898-1907: ф.904, оп.24, спр.173; 1908-1913: ф.904, оп.24, спр.180; 
1914-1919: ф.904, оп.24. спр.200; 
7. – 
8. Смерть: 1857, 1959-1880: ф.904, оп.24, спр.7; 1881-1894: ф.904, оп.24, 
спр.65; 1898-1907: ф.904, оп.24, спр.173; 1908-1913: ф.904, оп.24, спр.180; 
1914-1919: ф.904, оп.24, спр.200; 
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9. – 
10. – 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Чоботарка Ольгопільського повіту 
Подільської губернії 
4.  с.Чоботарка (нині с.Заболотне) 
5. Народження: 1857-1867, 1869-1873, 1880-1882: ф.904, оп.24, спр.8; 
1895-1899: ф.904, оп.24, спр.133; 1900-1905: ф.904, оп.24, спр.139; 1914-
1922, 1924: ф.904, оп.24, спр.197; 
6. Шлюб: 1857-1867, 1869-1873: ф.904, оп.24, спр.8; 1895-1899: ф.904, 
оп.24, спр.133; 1900-1905: ф.904, оп.24, спр.139; 1914-1920: ф.904, оп.24, 
спр.197; 
7. – 
8. Смерть: 1857-1867, 1869-1873: ф.904, оп.24, спр.8; 1895-1899: ф.904, 
оп.24, спр.133; 1900-1905: ф.904, оп.24, спр.139; 1914-1921: ф.904, оп.24, 
спр.197; 
9. – 
10. - 
 
 
ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Біла Бердичівського повіту Київської 

губернії 
4.  с.Біла 
5. Народження: 1854-1870: ф.904, оп.27, спр.13: 1875: ф.904, оп.27, 

спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: 
ф.904, оп.27, спр.195; 1890, 1891, 1894-1899: ф.904, оп.20, спр.27; 1900-
1902, 1904-1906, 1908, 1909: ф.904, оп.20, спр.51; 1910-1917: ф.904, 
оп.20, спр.75; 

6. Шлюб: 1847-1870: ф.904, оп.27, спр.10; 1849-1876: ф.904, оп.27, спр.11; 
1854-1870: ф.904, оп.27, спр.12; 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, 
оп.27, спр.193; 1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 
1890, 1891, 1894-1899: ф.904, оп.20, спр.27; 1900-1902, 1904-1906, 1908, 
1909: ф.904, оп.20, спр.51; 1910-1917: ф.904, оп.20, спр.75; 

7. – 
8. Смерть: 1854: ф.904, оп.27, спр.14; 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: 

ф.904, оп.27, спр.193; 1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, 
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спр.195; 1890, 1891, 1894-1899: ф.904, оп.20, спр.27; 1900-1902, 1904-
1906, 1908, 1909: ф.904, оп.20, спр.51; 1911-1917: ф.904, оп.20, спр.75; 

9.  - 
10.  - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Богданівка Липовецького повіту 

Київської губернії 
4.  с.Богданівка 
5. Народження: 1831-1845: ф.904, оп.27, спр.15; 1898-1905, 1909, 1910, 

1913, 1917: ф.904, оп.20, спр.49; 
6. Шлюб: 1831-1845: ф.904, оп.27, спр.15; 1898-1905, 1909, 1910, 1913, 

1917: ф.904, оп.20, спр.49; 
7. - 
8. Смерть: 1831-1845: ф.904, оп.27, спр.15; 1898-1905, 1909, 1910, 1913, 

1917: ф.904, оп.20, спр.49; 
9. - 
10. - 
 
 
2. Київська губернія 
3. Київська єпархія 
4. Свято-Параскевська церква с. Брицьке Бердичівського повіту Київської 

губернії 
5. сс.Брицьке, Лукашове, Конюшівка, Ясенки.  
6. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1882, 
1884-1886: ф.904, оп.20, спр.8; 1887-1891, 1893: ф.904, оп.20, спр.22; 
1895-1899: ф.904, оп.20, спр.39; 1900-1902, 1904-1906, 1908: ф.904, 
оп.20, спр.52; 1909-1914, 1916-1917: ф.904, оп.20, спр.73; 1915: ф.904, 
оп.20, спр.106; 

7. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1882, 1884-1886: 
ф.904, оп.20, спр.8; 1887-1891, 1893: ф.904, оп.20, спр.22; 1895-1899: 
ф.904, оп.20, спр.39; 1900-1902, 1904-1906, 1908: ф.904, оп.20, спр.52; 
1909-1914, 1916-1917: ф.904, оп.20, спр.73; 1915: ф.904, оп.20, спр.106; 

8. – 
9. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 

ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1882, 1884-1886: 
ф.904, оп.20, спр.8; 1887-1891, 1893: ф.904, оп.20, спр.22; 1895-1899: 
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ф.904, оп.20, спр.39; 1900-1902, 1904-1906, 1908;ф.904, оп.20, спр.52; 
1909-1914, 1916-1917: ф.904, оп.20, спр.73; 1915: ф.904, оп.20, спр.106; 

10. – 
11. – 
 
 
1. Київська губернія  
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква м-ка Вахнівка Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4. м-ко Вахнівка 
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1882, 1884, 
1886-1889, 1892: ф.904, оп.20, спр.14; 1893, 1895-1900: ф.904, оп.20, 
спр.28; 1901-1902, 1905, 1908-1909: ф.904, оп.20, спр.56; 1911-1914, 
1916: ф.904, оп.20, спр.80; 1907: ф.904, оп.20, спр.104; 1915: ф.904, 
оп.20, спр.107; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1882, 1884, 1886-1889, 
1892: ф.904, оп.20, спр.14; 1890, 1893, 1895-1900: ф.904, оп.20, спр.28; 
1901-1902, 1905, 1908-1909: ф.904, оп.20, спр.56; 1911-1914, 1916: 
ф.904, оп.20, спр.80; 1907: ф.904, оп.20, спр.104; 1915: ф.904, оп.20, 
спр.107; 

7. - 
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 

ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1882, 1884, 1886-1889, 
1892: ф.904, оп.20, спр.14; 1890, 1893, 1895-1900: ф.904, оп.20, спр.28; 
1901-1902, 1905, 1908-1909: ф.904, оп.20, спр.56; 1911-1914, 1916: 
ф.904, оп.20, спр.80; 1907: ф.904, оп.20, спр.104; 1915: ф.904, оп.20, 
спр.107; 

9. – 
10. – 
 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 

3. Свято-Успенська церква с. Війтівці Брацлавського повіту Подільської 
губернії 

4.  с.Війтівці 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
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8. Смерть: 1846: ф 799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Київська губернія  
2. Київська єпархія  
3. Свято-Покровська церква передмістя Гайсин Липовецького повіту 

Київської губернії  
4.  передмістя Гайсин(нині у складі м. Липовець), сс.. Вінцентівка, 

Іоаннівка, Славна, Ульянівка. 
5. Народження: 1902-1908: ф.904, оп.20, спр.60; 1910-1917: ф.904, оп.20. 

спр.85; 
6. Шлюб: 1902-1908: ф.904, оп.20, спр.60; 1910-1917: ф.904, оп.20. спр.85; 
7.  
8. Смерть: 1902-1908: ф.904, оп.20, спр.60; 1910-1917: ф.904, оп.20. 

спр.85; 
9.  
10.  
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Гордіївка Липовецького повіту Київської 

губернії 
4.  с.Гордіївка, с.Зозівка, с.Нападівка, с.Зозів, с.Кам’янка, с.Іванька, 

с.Попівка, с.Росоша, с.Скитка, с.Троща 
5. Народження: 1895: ф.904, оп.20, спр.40; 1905, 1907-1917: ф.904, оп.20, 

спр.65; 
6. Шлюб: 1895: ф.904, оп.20, спр.40; 1905, 1907-1914, 1916: ф.904, оп.20, 

спр.65; 
7. – 
8. Смерть: 1895: ф.904, оп.20, спр.40; 1905, 1907-1917: ф.904, оп.20, 

спр.65; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Зозівка Липовецького повіту Київської 

губернії 
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4.  с.Зозівка 
5. Народження: 1884-1887, 1889-1891: ф.904, оп.20, спр.18; 1900-1908, 

1910: ф.904, оп.20, спр.53; 1911-1917: ф.904, оп.20, спр.81; 
6. Шлюб: 1884-1885, 1887, 1889-1891: ф.904, оп.20, спр.18; 1900-1908, 

1910: ф.904, оп.20, спр.53; 1911-1915, 1917: ф.904, оп.20, спр.81; 
7. – 
8. Смерть: 1884-1887, 1889-1891: ф.904, оп.20, спр.18; 1900-1908, 1910: 

ф.904, оп.20, спр.53; 1911-1917: ф.904, оп.20, спр.81; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Преображенська церква с. Зозів Липовецького повіту Київської 

губернії 
4.  с.Зозів 
5. Народження: 1899-1904: ф.904, оп.20, спр.43; 1905-1908, 1910-1911: 

ф.904, оп.20, спр.66; 1912-1917: ф.904, оп.20, спр.84; 
6. Шлюб: 1899-1904: ф.904, оп.20, спр.43; 1905-1908, 1910-1911: ф.904, 

оп.20, спр.66; 1912-1917: ф.904, оп.20, спр.84; 
7. – 
8. Смерть: 1899-1904: ф.904, оп.20, спр.43; 1905-1908, 1910-1911: ф.904, 

оп.20, спр.66; 1912-1917: ф.904, оп.20, спр.84; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Іваньки Липовецького повіту Київської 

губернії 
4.  с.Іваньки 
5. Народження: 1894, 1896-1902, 1904, 1906-1909: ф.904, оп.20, спр.48; 

1910-1918: ф.904, оп.20, спр.76; 
6. Шлюб: 1894, 1896-1902, 1904, 1906-1909: ф.904, оп.20, спр.48; 1910-

1918: ф.904, оп.20, спр.76; 
7. – 
8. Смерть: 1894, 1896-1902, 1904, 1906-1909: ф.904, оп.20, спр.48; 1910-

1918: ф.904, оп.20, спр.76; 
9.  – 
10. - 
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1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Богородицька церква с. Кам’янка Липовецького повіту Київської 

губернії 
4.  с.Кам’янка 
5. Народження: 1905-1908, 1910-1917: ф.904, оп.20, спр.68; 
6. Шлюб: 1905-1908, 1910-1912, 1914-1917: ф.904, оп.20, спр.68; 
7. - 
8. Смерть: 1905-1908, 1910-1917: ф.904, оп.20, спр.68; 
9. - 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Козинці Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  сс.Козинці, Королівка, Олександрівка, Пеньківка 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1820-1848: ф.904, оп.27, спр.46; 

1862-1874: ф.904, оп.27, спр.47; 1888-1893: ф.904, оп.20, спр.24; 1895-
1900: ф.904, оп.20, спр.38; 1911-1917: ф.904, оп.20, спр.82; 1918-1921: 
ф.904, оп.20, спр.92; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1820-1848: ф.904, оп.27, спр.46; 1862-
1874: ф.904, оп.27, спр.47; 1888-1893: ф.904, оп.20, спр.24; 1895-1900: 
ф.904, оп.20, спр.38; 1911-1917: ф.904, оп.20, спр.82; 1918-1921: ф.904, 
оп.20, спр.92; 

7. – 
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1820-1848: ф.904, оп.27, спр.46; 

1862-1874: ф.904, оп.27, спр.47; 1888-1893: ф.904, оп.20, спр.24; 1894-
1900: ф.904, оп.20, спр.38; 1911-1917: ф.904, оп.20, спр.82; 1918-1921: 
ф.904, оп.20, спр.92; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Богословська церква с. Косаківка Вінницького повіту Подільської 

губернії 
4.  сс.Косаківка, хут.Кобильня 
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5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1873-1982: ф.904, оп.20, спр.5; 
1883-1890: ф.904, оп.20, спр.16; 1904-1910, 1912: ф.904, оп.20, спр.63; 
1913-1921: ф.904, оп.20, спр.87; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1873-1982: ф.904, оп.20, спр.5; 1883-
1890: ф.904, оп.20, спр.16; 1904-1910, 1912: ф.904, оп.20, спр.63; 1913-
1921: ф.904, оп.20, спр.87; 

7. – 
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1873-1982: ф.904, оп.20, спр.5; 1883-

1886, 1888-1890: ф.904, оп.20, спр.16; 1904-1910, 1912: ф.904, оп.20, 
спр.63; 1913-1921: ф.904, оп.20, спр.87; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Костянтинівка Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Костянтинівка 
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1889-1891, 
1894-1899: ф.904. оп.20, спр.25; 1900-1902, 1904-1905, 1908-1910: ф.904, 
оп.20, спр.54; 1906: ф.904, оп.20, спр.103; 1911-1917: ф.904, оп.20, 
спр.83;  

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1889-1891, 1894-1899: 
ф.904. оп.20, спр.25; 1900-1902, 1904-1905, 1908-1910: ф.904, оп.20, 
спр.54; 1906: ф.904, оп.20, спр.103; 1911-1917: ф.904, оп.20, спр.83;  

7. – 
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 

ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1889-1891, 1894-1899: 
ф.904. оп.20, спр.25; 1900-1902, 1904-1905, 1908-1910: ф.904, оп.20, 
спр.54; 1906: ф.904, оп.20, спр.103; 1911-1917: ф.904, оп.20, спр.83;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Коханівка Вінницького повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Коханівка 
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5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1871-1882: ф.904, оп.20, спр.2; 
1883-1890: ф.904, оп.20, спр.17; 1891-1895: ф.904, оп.20, спр.31; 1896-
1898: ф.904, оп.20, спр.41; 1899-1902: ф.904, оп.20, спр.44; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1871-1882: ф.904, оп.20, спр.2; 1883-
1890: ф.904, оп.20, спр.17; 1891-1895: ф.904, оп.20, спр.31; 1896-1898: 
ф.904, оп.20, спр.41; 1899-1902: ф.904, оп.20, спр.44; 

7. – 
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1871-1882: ф.904, оп.20, спр.2; 1883-

1890: ф.904, оп.20, спр.17; 1891-1895: ф.904, оп.20, спр.31; 1896-1898: 
ф.904, оп.20, спр.41; 1899-1902: ф.904, оп.20, спр.44; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Соборно-Воскресенська церква м. Липовець Київської губернії 
4. м. Липовець,сс.Вінцентівка, Лукашова, Струтинка, Феліксівка 
5. Народження: 1880, 1882-1884: ф.904, оп.20, спр.9; 1885-1887, 1889-

1890: ф.904, оп.20, спр.19; 1891-1894, 1896: ф.904, оп.20, спр.42; 1905-
1908: ф.904, оп.20, спр.67; 1910-1913: ф.904, оп.20, спр.77; 1914-1917: 
ф.904, оп.20, спр.89; 1918-1920: ф.904, оп.20, спр.93; 1920-1922: ф.904, 
оп.20, спр.97; 

6. Шлюб: 1880, 1882-1884: ф.904, оп.20, спр.9; 1885-1887, 1889-1890: 
ф.904, оп.20, спр.19; 1891-1894, 1896: ф.904, оп.20, спр.42; 1905-1908: 
ф.904, оп.20, спр.67; 1910-1913: ф.904, оп.20, спр.77; 1914-1917: ф.904, 
оп.20, спр.89; 1918-1922: ф.904, оп.20, спр.94; 1919-1922: ф.904, оп.20, 
спр.95; 1921-1923: ф.904, оп.20, спр.99; 

7. Розлучення: 1920-1922: ф.904, оп.20, спр.99; 
8. Смерть: 1880, 1882-1884: ф.904, оп.20, спр.9; 1885-1887, 1889-1890: 

ф.904, оп.20, спр.19; 1891-1894, 1896: ф.904, оп.20, спр.42; 1905-1908: 
ф.904, оп.20, спр.67; 1910-1913: ф.904, оп.20, спр.77; 1914-1917: ф.904, 
оп.20, спр.89; 1920-1922: ф.904, оп.20, спр.98 

9. - 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква м. ЛиповецьКиївської губернії 
4. м. Липовець (передмістя Гайсин) 
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5. Народження: 1902-1908: ф.904, оп.20, спр.60; 1910-1917: ф.904, оп.20. 
спр.85; 

6. Шлюб: 1902-1908: ф.904, оп.20, спр.60; 1910-1917: ф.904, оп.20. спр.85; 
7. – 
8. Смерть: 1902-1908: ф.904, оп.20, спр.60; 1910-1917: ф.904, оп.20. спр.85 
9. – 
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Лозувата Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Лозувата 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоано-Богословська церква с. Лосіївка Липовецького повіту Київської 

губернії 
4.  с.Лосіївка 
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1912: ф.904, 
оп.20.спр.105; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1912: ф.904, 
оп.20.спр.105; 

7. - 
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 

ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1912: ф.904, 
оп.20.спр.105; 

9.  - 
10.  - 
 
 
1. Київська губернія 
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2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква м-ка Лукашівка Липовецького повіту 

Київської губернії 
4.  м-ко Лукашівка 
5. Народження: 1898: ф.904, оп.20.спр.39; 
6. Шлюб: 1898: ф.904, оп.20.спр.39; 
7. - 
8. Смерть: 1898: ф.904, оп.20.спр.39; 
9.  - 
10.  - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Нападівка Липовецького повіту Київської 

губернії 
4.  с.Нападівка 
5. Народження: 1808-1831: ф.904, оп.27, спр.96; 1831-1842: ф.904, оп.27, 

спр.97; 1900-1905, 1907-1908: ф.904, оп.20, спр.55; 1909-1917: ф.904, 
оп.20, спр.74; 

6. Шлюб: 1808-1831: ф.904, оп.27, спр.96; 1831-1842: ф.904, оп.27, спр.97; 
1900-1905, 1907-1908: ф.904, оп.20, спр.55; 1909-1917: ф.904, оп.20, 
спр.74; 

7. – 
8. Смерть: 1808-1831: ф.904, оп.27, спр.96; 1831-1842: ф.904, оп.27, 

спр.97; 1900-1905, 1907-1908: ф.904, оп.20, спр.55; 1909-1917: ф.904, 
оп.20, спр.74; 

9.  - 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Преображенська церква м-ка Нова Прилука Бердичівського 

повіту Київської губернії 
4. м-ко Нова Прилука 
5. Народження: 1876-1879: ф.904, оп.20, спр.6; 1880-1900: ф.904, оп.20, 

спр.11; 1914-1917: ф.904, оп.20, спр.90; 
6. Шлюб: 1914-1917: ф.904, оп.20, спр.90; 
7. - 
8. Смерть: 1914-1917: ф.904, оп.20, спр.90; 
9. - 
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10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква м-ка Нова Прилука Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4. м-ко Нова Прилука 
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1882, 
1884: ф.904, оп.20, спр.10;1885-1890: ф.904, оп.20, спр.20;1891, 1893, 
1895-1899: ф.904, оп.20, спр.32; 1906: ф.904, оп.20, спр.47;1908-1909, 
1911-1914: ф.904, оп.20, спр.72;1915: ф.904, оп.20, спр.108; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1882, 1884: 
ф.904, оп.20, спр.10;1885-1890: ф.904, оп.20, спр.20;1891, 1893, 1895-
1899: ф.904, оп.20, спр.32; 1906: ф.904, оп.20, спр.47; 1908-1909, 1911-
1914: ф.904, оп.20, спр.72; 1915: ф.904, оп.20, спр.108; 

7. – 
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 

ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1882, 1884: 
ф.904, оп.20, спр.10;1885-1890: ф.904, оп.20, спр.20;1891, 1893, 1895-
1899: ф.904, оп.20, спр.32;1906: ф.904, оп.20, спр.47; 1908-1909, 1911-
1914: ф.904, оп.20, спр.72; 1915: ф.904, оп.20, спр.108; 

9. - 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Анненська церква с. Попівка Липовецького повіту Київської єпархії 
4.  с.Попівка 
5. Народження: 1840-1847: ф.904, оп.27, спр.112; 1855: ф.904, оп.27, 

спр.113; 1876-1878, 1880-1887, 1889-1891: ф.904, оп.20, спр.7; 1905, 
1907-1918: ф.904, оп.20, спр.69; 

6. Шлюб: 1840-1847: ф.904, оп.27, спр.112; 1855: ф.904, оп.27, спр.113; 
1876-1878, 1880-1887, 1889-1891: ф.904, оп.20, спр.7; 1905, 1907-1913, 
1915-1917: ф.904, оп.20, спр.69; 

7. – 
8. Смерть: 1840-1847: ф.904, оп.27, спр.112; 1855: ф.904, оп.27, спр.113; 

1876-1878, 1880-1887, 1889-1891: ф.904, оп.20, спр.7; 1905, 1907-1917: 
ф.904, оп.20, спр.69; 
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9.  – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Росоша Липовецького повіту Київської 

губернії 
4.  с.Росоша 
5. Народження: 1882: ф.904, оп.20, спр.15; 1883-1887, 1889-1891: ф.904, 

оп.20, спр.33; 1901-1905, 1907-1909: ф.904, оп.20, спр.57; 1910-1917: 
ф.904, оп.20, спр.78; 

6. Шлюб: 1882: ф.904, оп.20, спр.15; 1883-1887, 1889-1891: ф.904, оп.20, 
спр.33; 1901-1905, 1907-1909: ф.904, оп.20, спр.57; 1910-1917: ф.904, 
оп.20, спр.78; 

7. - 
8. Смерть: 1882: ф.904, оп.20, спр.15; 1883-1887, 1889-1891: ф.904, оп.20, 

спр.33; 1901-1905, 1907-1909: ф.904, оп.20, спр.57; 1910-1917: ф.904, 
оп.20, спр.78; 

9.  - 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Рыздво-Богородицька церква с. Сиваківці (Сививківці) Вінницького 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Сиваківці (Сививківці) 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

1881-1888: ф.904, оп.20, спр.13; 1892-1894: ф.904, оп.20, спр.36; 1904-
1909: ф.904, оп.20, спр.61; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1881-1883, 
1885-1887: ф.904, оп.20, спр.13; 1892-1893, 1897-1899: ф.904, оп.20, 
спр.36; 1900, 1904-1909: ф.904, оп.20, спр.61; 

7. – 
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1881-

1883, 1885-1887: ф.904, оп.20, спр.13; 1892-1893, 1897-1899: ф.904, 
оп.20, спр.36; 1900, 1903-1908: ф.904, оп.20, спр.61 

9.  - 
10. - 
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1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Преображенська церква м-ка Стара Прилука Бердичівського 

повіту Київської губернії 
4. м-ко Стара Прилука 
5. Народження: 1854-1871: ф.904, оп.20, спр.1; 1871-1876: ф.904, оп.20, 

спр.3; 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1886-1889: ф.904, 
оп.20, спр.21; 1890-1891, 1893-1899: ф.904, оп.20, спр.29; 1890-1896: 
ф.904, оп.20, спр.30; 1897-1904: ф.904, оп.20, спр.34; 1899-1902: ф.904, 
оп.20, спр.45; 1904, 1918: ф.904, оп.20, спр.46; 1905-1906, 1908-1912: 
ф.904, оп.20, спр.70; 1913-1920: ф.904, оп.20, спр.88; 1906: ф.904, оп.20, 
спр.102; 1915: ф.904. оп.20, спр.109; 

6. Шлюб: 1886-1889: ф.904, оп.20, спр.21; 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 
1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, 
оп.27, спр.195; 1890-1891, 1893-1896: ф.904, оп.20, спр.30; 1897-1898, 
1900-1902, 1904: ф.904, оп.20, спр.34; 1904: ф.904, оп.20, спр.46; 1905, 
1908-1912: ф.904, оп.20, спр.70; 1913-1920: ф.904, оп.20, спр.88; 1906: 
ф.904, оп.20, спр.102; 1915: ф.904. оп.20, спр.109; 

7. – 
8. Смерть: 1872-1881: ф.904, оп.20, спр.4; 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 

1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, 
оп.27, спр.195; 1886-1889: ф.904, оп.20, спр.21; 1890-1891, 1893-1896; 
ф.904, оп.20, спр.30; 1897-1902, 1904: ф.904, оп.20, спр.34; 1893-1904: 
ф.904, оп.20, спр.37; 1904: ф.904, оп.20, спр.46; 1905, 1908-1912: ф.904, 
оп.20, спр.70; 1913-1920: ф.904, оп.20, спр.88; 1906: ф.904, оп.20, 
спр.102; 1915: ф.904. оп.20, спр.109; 

9.  - 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Скитка Липовецького повіту Київської 

губернії 
4.  с.Скитка 
5. Народження: 1903-1905, 1907-1917: ф.904, оп.20, спр.62; 
6. Шлюб: 1903-1905, 1907-1917: ф.904, оп.20, спр.62; 
7. - 
8. Смерть: 1903-1905, 1907-1917: ф.904, оп.20, спр.62; 
9.- 
10.- 
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1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Рыздво-Богородицька церква с. Троща Липовецького повіту Київської 

губернія 
4.  с.Троща 
5. Народження: 1904-1905, 1907-1917: ф.904, оп.20, спр.64; 
6. Шлюб: 1904-1905, 1907-1917: ф.904, оп.20, спр.64; 
7. - 
8. Смерть: 1904-1905, 1907-1917: ф.904, оп.20, спр.64; 
9. - 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Турбів Бердичівського повіту Київської 

губернії 
4.  с.Турбів 
5. Народження: 1854-1856: ф.904, оп.27; спр.156; 1875: ф.904, оп.27, 

спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: 
ф.904, оп.27, спр.195; 1880-1882, 1884-1886: ф.904, оп.20, спр.12; 1887-
1890: ф.904, оп.20, спр.23; 1891, 1893-1897: ф.904, оп.20, спр.35; 1898-
1900: ф.904, оп.20, спр.50; 1901-1902, 1904-1906: ф.904, оп.20, спр.58; 
1903: ф.904, оп.20, спр.101; 1908-1911: ф.904, оп.20, спр.71; 1912-1914, 
1916-1917: ф.904, оп.20, спр.86; 1915: ф.904, оп.20, спр.110; 

6. Шлюб: 1854-1856: ф.904, оп.27; спр.156; 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 
1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, 
оп.27, спр.195; 1880-1882, 1884-1886: ф.904, оп.20, спр.12; 1887-1890: 
ф.904, оп.20, спр.23; 1891, 1893-1897: ф.904, оп.20, спр.35; 1898-1900: 
ф.904, оп.20, спр.50; 1901-1902, 1904-1906: ф.904, оп.20, спр.58; 1903: 
ф.904, оп.20, спр.101; 1908-1911: ф.904, оп.20, спр.71; 1912-1914, 1916-
1917: ф.904, оп.20, спр.86; 1915: ф.904, оп.20, спр.110; 

7. – 
8. Смерть: 1854-1856: ф.904, оп.27; спр.156; 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 

1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, 
оп.27, спр.195; 1880-1882, 1884-1886: ф.904, оп.20, спр.12; 1887-1890: 
ф.904, оп.20, спр.23; 1891, 1893-1897: ф.904, оп.20, спр.35; 1898-1900: 
ф.904, оп.20, спр.50; 1901-1902, 1904-1906: ф.904, оп.20, спр.58; 1903: 
ф.904, оп.20, спр.101; 1908-1911: ф.904, оп.20, спр.71; 1912-1914, 1916-
1917: ф.904, оп.20, спр.86; 1915: ф.904, оп.20, спр.110; 
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9.  
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Шендерівка Бердичівського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Шендерівка 
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 

1877: ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1889-1892, 
1894-1899: ф.904, оп.20, спр.26; 1901-1902, 1904-1906, 1908-1909: ф.904, 
оп.20, спр.59; 1910-1917: ф.904, оп.20, спр.79; 

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1889-1892, 1894-1899: 
ф.904, оп.20, спр.26; 1901-1902, 1905-1906, 1908-1909: ф.904, оп.20, 
спр.59; 1910-1912, 1914-1917: ф.904, оп.20, спр.79; 

7.  – 
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.192; 1876: ф.904, оп.27, спр.193; 1877: 

ф.904, оп.27, спр.194; 1878: ф.904, оп.27, спр.195; 1889-1892, 1894-1899: 
ф.904, оп.20, спр.26; 1901-1902, 1904-1906, 1908-1909: ф.904, оп.20, 
спр.59; 1910-1917: ф.904, оп.20, спр.79; 

9. - 
10. - 
 
 
ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Балин Літинського повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Балин, Гута-Літинська, Майдан-Голський 
5. Народження: 1861-1865: ф.904, оп.16, спр.8; 1866-1870: ф.904, оп.16, 

спр.13; 1871-1880: ф.904, оп.16, спр.16; 1881-1890: ф.904, оп.16, спр.27; 
1891-1900: ф.904, оп.16, спр.40; 1901-1906: ф.904, оп.16, спр.53; 1907-
1912: ф.904, оп.16, спр.74; 1913-1920: ф.904, оп.16, спр.75; 

6. Шлюб: 1861-1865: ф.904, оп.16, спр.8; 1866-1870: ф.904, оп.16, спр.13; 
1871-1880: ф.904, оп.16, спр.16; 1881-1890: ф.904, оп.16, спр.27; 1891-
1900: ф.904, оп.16, спр.40; 1901-1906: ф.904, оп.16, спр.53; 1907-1912: 
ф.904, оп.16, спр.74; 1913-1920: ф.904, оп.16, спр.75; 

7. - 
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8. Смерть: 1861-1865: ф.904, оп.16, спр.8;1866-1870: ф.904, 
оп.16,спр.13;1871-1880: ф.904, оп.16, спр.16;1881-1890: ф.904, оп.16, 
спр.27;1891-1900: ф.904, оп.16, спр.40;1901-1906: ф.904, оп.16, 
спр.53;1907-1912: ф.904, оп.16, спр.74;1913-1920: ф.904, оп.16,спр.75; 

9. – 
10. - 
 
1. Подільська губернія  
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Бруслинів Літинського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Бруслинів 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9. Дошлюбні опитування: 1839-1858: ф.121, оп.1, спр.10; 1858-1881: ф.121, 

оп.1, спр.11; 1882-1896: ф.121, оп.1, спр.12; 
10. Сповідальні відомості:  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Вінниківці Літинського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Вінниківці, Макарів, Майдан-Савин. 
5. Народження: 1857, 1859-1875: ф.904, оп.16, спр.4; 1876-1886: ф.904, 

оп.16, спр.21; 1888-1895: ф.904, оп.16, спр.36;1896-1905: ф.904, оп.16, 
спр.46; 1906-1912: ф.904, оп.16, спр.66; 1913-1922: ф.904, оп.16, спр.67; 

6. Шлюб: 1857, 1864-1875: ф.904, оп.16, спр.4;1876-1886: ф.904, оп.16, 
спр.21; 1888-1895: ф.904, оп.16, спр.36;1896-1905: ф.904, оп.16, спр.46; 
1906-1912: ф.904, оп.16, спр.66; 1913-1919: ф.904, оп.16, спр.67; 

7. - 
8. Смерть: 1857-1875: ф.904, оп.16, спр.4;1876-1886: ф.904, 

оп.16,спр.21;1888-1895: ф.904, оп.16, спр.36;1896-1905: ф.904, оп.16, 
спр.46;1906-1912: ф.904, оп.16, спр.66;1913-1919: ф.904, оп.16, спр.67; 

9. Дошлюбні опитування: 1803-1838: ф.604, оп.1, спр.2а; 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Параскевська церква с. Вонячин Літинського повіту Подільської 
губернії 

4. с.Вонячин (нині с. Городище) 
5. Народження: 1879-1887: ф.904, оп.16, спр.22; 1888-1894: ф.904, оп.16, 

спр.29; 1897-1904: ф.904, оп.16, спр.48; 1905-1912: ф.904, оп.16, спр.80; 
1913-1920: ф.904, оп.16, спр.81; 

6. Шлюб: 1879-1887: ф.904, оп.16, спр.22; 1888-1894: ф.904, оп.16, спр.29; 
1897-1904: ф.904, оп.16, спр.48; 1905-1912: ф.904, оп.16, спр.80; 1913-
1918, 1920-1921: ф.904, оп.16, спр.81; 

7. – 
8. Смерть: 1879-1887: ф.904, оп.16, спр.22; 1888-1894: ф.904, оп.16, 

спр.29; 1897-1904: ф.904, оп.16, спр.48; 1905-1912: ф.904, оп.16, спр.80; 
1913-1921: ф.904, оп.16, спр.81; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Гута-Літинська Літинського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Гута-Літинська (нині с. Малинівка) 
5. Народження: 1909-1917, 1919-1920: ф.904, оп.16, спр.73; 
6. Шлюб: 1909-1917: ф.904, оп.16, спр.73; 
7. - 
8. Смерть: 1909-1917, 1919-1920: ф.904, оп.16, спр.73; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Дяківці Літинського повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Дяківці, Медведівка, Нетребівка 
5. Народження: 1859-1872: ф.904, оп.16, спр.6; 1873-1879: ф.904, оп.16, 

спр.17; 1880-1891: ф.904, оп.16, спр.25; 1892-1895: ф.904, оп.16, спр.41; 
1896-1897: ф.904, оп.16, спр.47; 1898-1903: ф.904, оп.16, спр.50; 1904-
1907: ф.904, оп.16, спр.55; 1908-1912: ф.904, оп.16, спр.64; 1913-1920: 
ф.904, оп.16, спр.65; 
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6. Шлюб: 1859-1872: ф.904, оп.16, спр.6; 1873-1879: ф.904, оп.16, спр.17; 
1880-1891: ф.904, оп.16, спр.25; 1892-1895: ф.904, оп.16, спр.41; 1896-
1897: ф.904, оп.16, спр.47; 1898-1903: ф.904, оп.16, спр.50; 1904-1907: 
ф.904, оп.16, спр.55; 1908-1912: ф.904, оп.16, спр.64; 1913-1920: ф.904, 
оп.16, спр.65; 

7. – 
8. Смерть: 1859-1872: ф.904, оп.16, спр.6; 1873-1879: ф.904, оп.16, спр.17; 

1880-1891: ф.904, оп.16, спр.25; 1892-1895: ф.904, оп.16, спр.41; 1896-
1897: ф.904, оп.16, спр.47; 1898-1903: ф.904, оп.16, спр.50; 1904-1907: 
ф.904, оп.16, спр.55; 1908-1912: ф.904, оп.16, спр.64; 1913-1920: ф.904, 
оп.16, спр.65; 

9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Різдво-Богородицька церква с. Журавне Літинського повіту Подільської 

губернії 
4. с.Журавне 
5. Народження: 1807-1816: ф.94, оп.1, спр.3; 1818-1824: ф.94, оп.1, спр.4; 

1833-1852: ф.94, оп.1, спр.8;  
6. Шлюб: 1807-1816: ф.94, оп.1, спр.3; 1818-1824: ф.94, оп.1, спр.4; 1833-

1852: ф.94, оп.1, спр.8; 
7. – 
8.  Смерть: 1807-1816: ф.94, оп.1, спр.3; 1818-1824: ф.94, оп.1, спр.4; 

1833-1852: ф.94, оп.1, спр.8; 
9. Дошлюбні опитування: 1803-1838: ф.94, оп.1, спр.1;  
10. - 
 
 
1. Подільська губернія  
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Зиновинці Літинського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Зиновинці 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9. Дошлюбні опитування: 1839-1858: ф.101, оп.1, спр.4; 1901-1921: ф.101, 

оп.1, спр.30; 1902: ф.101, оп.1, спр.31; 
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10. Сповідальні відомості: 1888: ф.101, оп.1, спр.43; 1890: ф.101, оп.1, 
спр.9; 1891: ф.101, оп.1, спр.11; 1892: ф.101, оп.1, спр.12; 1893: ф.101, 
оп.1, спр.13; 1895: ф.101, оп.1, спр.19; 1896: ф.101, оп.1, спр.20; 1897: 
ф.101, оп.1, спр.25; 1899: ф.101, оп.1, спр.26; 1900: ф.101, оп.1, спр.29;  

 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Свято-Успенська церква с. Івча Літинського повіту Подільської 

губернії 
4. с.Івча 
5. Народження: 1850, 1853-1854: ф.904, оп.16, спр.2; 1881-1887: ф.904, 

оп.16, спр.28; 1888-1892: ф.904, оп.16, спр.37; 1893-1897: ф.904, оп.16, 
спр.42; 1904-1910: ф.904, оп.16, спр.68; 1911, 1913-1918, 1921-1927: 
ф.904, оп.16, спр.83; 

6. Шлюб: 1850, 1853-1854: ф.904, оп.16, спр.2; 1881-1887: ф.904, оп.16, 
спр.28; 1888-1892: ф.904, оп.16, спр.37; 1893-1897: ф.904, оп.16, спр.42; 
1904-1910: ф.904, оп.16, спр.68; 1911, 1913-1918, 1924-1925: ф.904, 
оп.16, спр.83; 

7. – 
8.  Смерть: 1850, 1853-1854: ф.904, оп.16, спр.2; 1881-1887: ф.904, оп.16, 

спр.28; 1888-1892: ф.904, оп.16, спр.37; 1893-1897: ф.904, оп.16, спр.42; 
1904-1910: ф.904, оп.16, спр.68; 1911, 1913, 1915-1918: ф.904, оп.16, 
спр.83; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Кусиківці Літинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Кусиківці 
5. Народження: 1888-1894: ф.904, оп.16, спр.38; 1905-1914: ф.904, оп.16, 

спр.71; 1915-1920: ф.904, оп.16, спр.72; 
6. Шлюб: 1888-1894: ф.904, оп.16, спр.38; 1905-1914: ф.904, оп.16, спр.71; 

1915-1920: ф.904, оп.16, спр.72; 
7. – 
8. Смерть: 1888-1894: ф.904, оп.16, спр.38; 1905-1914: ф.904, оп.16, 

спр.71; 1915-1920: ф.904, оп.16, спр.72; 
9. – 
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10. -Сповідальні відомості: 1915: ф.126, оп.1, спр.2; 1905-1917: ф.126, оп.1, 
спр.3; 

 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївський Собор м. Літин Подільської губернії 
4. м. Літин,с.Кулига, Літинські Хутори 
5. Народження: 1865-1869: ф.904, оп.16, спр.11; 1870-1874: ф.904, оп.16, 

спр.15; 1875-1879: ф.904, оп.16, спр.19; 1880-1884: ф.904, оп.16, спр.23; 
1885-1889: ф.904, оп.16, спр.32; 1890-1894: ф.904, оп.16, спр.39; 1895-
1899: ф.904, оп.16, спр.45; 1900-1902: ф.904, оп.16, спр.52; 1903-1907: 
ф.904, оп.16, спр.54; 1908-1910: ф.904, оп.16, спр.56; 1911-1914: ф.904, 
оп.16, спр.57; 1915-1921: ф.904, оп.16, спр.58; 1921-1922: ф.904. оп.16, 
спр.82; 

6. Шлюб: 1865-1869: ф.904, оп.16, спр.11; 1870-1874: ф.904, оп.16, спр.15; 
1875-1879: ф.904, оп.16, спр.19; 1880-1884: ф.904, оп.16, спр.23; 1885-
1889: ф.904, оп.16, спр.32; 1890-1894: ф.904, оп.16, спр.39; 1895-1899: 
ф.904, оп.16, спр.45; 1900-1902: ф.904, оп.16, спр.52; 1903-1907: ф.904, 
оп.16, спр.54; 1908-1910: ф.904, оп.16, спр.56; 1911-1914: ф.904, оп.16, 
спр.57; 1915-1921: ф.904, оп.16, спр.58; 1921-1922: ф.904. оп.16, спр.82; 

7. Розлучення: 1922: ф.904, оп.16, спр.82; 
8. Смерть: 1865-1869: ф.904, оп.16, спр.11; 1865-1896: ф.904, оп.16, 

спр.12; 1870-1874: ф.904, оп.16, спр.15; 1875-1879: ф.904, оп.16, спр.19; 
1880-1884: ф.904, оп.16, спр.23; 1885-1889: ф.904, оп.16, спр.32; 1890-
1894: ф.904, оп.16, спр.39; 1895-1899: ф.904, оп.16, спр.45; 1900-1902: 
ф.904, оп.16, спр.52; 1903-1907: ф.904, оп.16, спр.54; 1908-1910: ф.904, 
оп.16, спр.56; 1911-1914: ф.904, оп.16, спр.57; 1915-1921: ф.904, оп.16, 
спр.58; 1921-1922: ф.904. оп.16, спр.82; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Старовірська церква м. Літин Подільської губернії 
4. м. Літин 
5. Народження: 1890-1922: ф.904, оп.16, спр.60; 
6. Шлюб: 1890, 1892, 1894-1902, 1904-1907, 1909-1910, 1912-1915, 1917-

1918, 1920-1921: ф.904, оп.16, спр.60; 
7. - 
8. Смерть: 1890-1914, 1916-1922: ф.904, оп.16, спр.60; 
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9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Церква с. Майдан-Курилівський Літинського повіту Подільської 

губернії 
4. с.Майдан-Курилівський  
5. Народження: 1845-1906: ф.904, оп.16, спр.1; 1907-1921: ф.904, оп.16, 

спр.61; 
6. Шлюб:  
7. – 
8. Смерть:  
9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Майдан-Супрунівський Вінницького 

повіту Подільської губернії  
4.  с. Майдан-Супрунівський (нині с.Підлісне) 
5. Народження: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія  
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Миколаївка Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4. с.Миколаївка 
5. Народження: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1911-1919: ф.904, оп.16, 

спр.78; 
6. Шлюб: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1911-1919: ф.904, оп.16, спр.78; 
7. - 
8. Смерть: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1911-1919: ф.904, оп.16, спр.78; 
9. - 
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10.  - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Микулинці Літинського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Микулинці, Ріжок-Микулинецький 
5. Народження: 1859-1868: ф.904, оп.16, спр.7; 1869-1879: ф.904, оп.16, 

спр.14; 1880-1893: ф.904, оп.16, спр.26; 1894-1898: ф.904, оп.16, спр.44; 
1899-1906: ф.904, оп.16, спр.51а; 1907-1912: ф.904, оп.16, спр.76; 1913-
1921: ф.904, оп.16, спр.77; 

6. Шлюб: 1859-1868: ф.904, оп.16, спр.7; 1869-1879: ф.904, оп.16, спр.14; 
1880-1893: ф.904, оп.16, спр.26; 1894-1898: ф.904, оп.16, спр.44; 1899-
1906: ф.904, оп.16, спр.51а; 1907-1912: ф.904, оп.16, спр.76; 1913-1921: 
ф.904, оп.16, спр.77; 

7. – 
8. Смерть: 1859-1868: ф.904, оп.16, спр.7; 1869-1879: ф.904, оп.16, спр.14; 

1880-1893: ф.904, оп.16, спр.26; 1894-1898: ф.904, оп.16, спр.44; 1899-
1906: ф.904, оп.16, спр.51а; 1907-1912: ф.904, оп.16, спр.76; 1913-1921: 
ф.904, оп.16, спр.77; 

9. – 
10. - 
 
1. Подільська губернія  
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Новоселиця-Залужна Літинського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Новоселиця-Залужна 
5. Народження: 1852: ф.88, оп.2, спр.25; 
6. Шлюб: 1852: ф.88, оп.2, спр.25; 
7. - 
8. Смерть: 1852: ф.88, оп.2, спр.25; 
9. - 
10. Сповідальні відомості: 1822: ф.767, оп.1, спр.1; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоано-Богословська церква с. Новоселиця-Літинська Літинського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Новоселиця-Літинська, Майдан-Грузький 
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5. Народження: 1802: ф.88, оп.2, спр.10; 1813-1833: ф.88, оп.2, спр.3; 
1842: ф.88, оп.2, спр.15; 1843: ф.88, оп.2, спр.16; 1844: ф.88, оп.2, 
спр.17; 1845: ф.88, оп.2, спр.18; 1846: ф.88, оп.2, спр.19; 1847: ф.88, 
оп.2, спр.21; 1848: ф.88, оп.2, спр.22; 1849: ф.88, оп.2, спр.24; 1850-
1853: ф.88, оп.2, спр.25; 1854-1855: ф.88, оп.2, спр.28; 1863-1872: ф.904, 
оп.16, спр.10; 1873-1886: ф.904, оп.16, спр.18; 1887-1893: ф.904, оп.16, 
спр.35; 1894-1901: ф.904, оп.16, спр.43; 1902-1910: ф.904, оп.16, спр.62; 
1911-1920: ф.904, оп.16, спр.63;  

6. Шлюб: 1802: ф.88, оп.2, спр.10; 1813-1834: ф.88, оп.2, спр.3; 1842: ф.88, 
оп.2, спр.15; 1844: ф.88, оп.2, спр.17; 1846: ф.88, оп.2, спр.19; 1847: 
ф.88, оп.2, спр.21; 1848: ф.88, оп.2, спр.22; 1849: ф.88, оп.2, спр.24; 
1850-1853: ф.88, оп.2, спр.25; 1854-1855: ф.88, оп.2, спр.28; 1863-1872: 
ф.904, оп.16, спр.10; 1873-1886: ф.904, оп.16, спр.18; 1887-1893: ф.904, 
оп.16, спр.35; 1894-1901: ф.904, оп.16, спр.43; 1902-1910: ф.904, оп.16, 
спр.62; 1911-1920: ф.904, оп.16, спр.63;  

7. – 
8. Смерть: 1802: ф.88, оп.2, спр.10; 1813-1833: ф.88, оп.2, спр.3; 1842: 

ф.88, оп.2, спр.15; 1844: ф.88, оп.2, спр.17; 1846: ф.88, оп.2, спр.19; 
1847: ф.88, оп.2, спр.21; 1848: ф.88, оп.2, спр.22; 1849: ф.88, оп.2, 
спр.24; 1850-1853: ф.88, оп.2, спр.25; 1854-1855: ф.88, оп.2, спр.28; 
1863-1872: ф.904, оп.16, спр.10; 1873-1886: ф.904, оп.16, спр.18; 1887-
1893: ф.904, оп.16, спр.35; 1894-1901: ф.904, оп.16, спр.43; 1902-1910: 
ф.904, оп.16, спр.62; 1911-1920: ф.904, оп.16,спр.63;  

9. Дошлюбні опитування: 1859: ф.88, оп.3, спр.1; 1859-1881: ф.88, оп.3, 
спр.2; 

10. Сповідальні відомості: 1828, 1837, 1840, 1843-1844, 1846-1848: ф.88, 
оп.2, спр.10; 1829, 1842: ф.88, оп.2, спр.7; 1835, 1848: ф.88, оп.2, спр.9; 
1838, 1857: ф.88, оп.2, спр.11; 1840-1841: ф.88, оп.2, спр.14; 1846, 1853-
1854, 1858: ф.88, оп.2, спр.20; 1871-1889: ф.88, оп.3, спр.9; 1894: ф.88, 
оп.3, спр.11; 1913: ф.88, оп.1, спр.23; 1913-1916: ф.88, оп.1, спр.24; 
1915: ф.88, оп.1, спр.28; 

 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Сосни Літинського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Сосни 
5. Народження: 1854-1868, 1872: ф.904, оп.16, спр.3; 1883-1900: ф.904, 

оп.16, спр.30; 1901-1911: ф.904, оп.16, спр.79; 
6. Шлюб: 1854-1868, 1872: ф.904, оп.16, спр.3; 1883-1900: ф.904, оп.16, 

спр.30; 1901-1911: ф.904, оп.16, спр.79; 
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7. – 
8. Смерть: 1854-1868, 1872: ф.904, оп.16, спр.3; 1883-1900: ф.904, оп.16, 

спр.30; 1901-1911: ф.904, оп.16, спр.79; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Супрунів Вінницького повіту Подільської 

губернії  
4.  с.Супрунів 
5. Народження: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Трибухи Літинського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Трибухи, Гута-Нова 
5. Народження: 1858-1860, 1862-1874: ф.904, оп.16, спр.5; 1886-1897: 

ф.904, оп.16, спр.34; 1898-1905: ф.904, оп.16, спр.51; 1906-1911: ф.904, 
оп.16, спр.69; 1912-1920: ф.904, оп.16, спр.70; 

6. Шлюб: 1858-1860, 1862-1874: ф.904, оп.16, спр.5; 1886-1897: ф.904, 
оп.16, спр.34; 1898-1905: ф.904, оп.16, спр.51; 1906-1911: ф.904, оп.16, 
спр.69; 1912-1920: ф.904, оп.16, спр.70; 

7. – 
8. Смерть: 1858-1860, 1862-1874: ф.904, оп.16, спр.5; 1886-1897: ф.904, 

оп.16, спр.34; 1898-1905: ф.904, оп.16, спр.51; 1906-1911: ф.904, оп.16, 
спр.69; 1912-1920: ф.904, оп.16, спр.70; 

9. – 
10. – 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Уладівка Вінницького повіту Подільської 

губернії  
4. с.Уладівка 
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5. Народження: 1819-1844: ф.904, оп.27, спр.162; 1819-1845: ф.904, оп.27, 
спр.163; 1844-1855: ф.904, оп.27, спр.164; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

6. Шлюб: 1819-1844: ф.904, оп.27, спр.162; 1844-1855: ф.904, оп.27, 
спр.164; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

7.  
8. Смерть: 1819-1844: ф.904, оп.27, спр.162; 1844-1855: ф.904, оп.27, 

спр.164; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  Дошлюбні опитування: 1862-1869: ф.904, оп.27, спр.165; 1869-1877: 

ф.904, оп.27, спр.166; 
10.  
 
 
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Бандишівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Бандишівка 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Бернашівка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Бернашівка 
5. Народження: 1889-1905: ф.904, оп.22, спр.17; 1906-1921: ф.904, оп.22, 

спр.50; 
6. Шлюб: 1889-1905: ф.904, оп.22, спр.17; 1906-1921: ф.904, оп.22, спр.50; 
7. – 
8. Смерть: 1889-1905: ф.904, оп.22, спр.17; 1906-1921: ф.904, оп.22, 

спр.50; 
9.  - 
10. - 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Борщівці Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Борщівці 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Богородицька церква с. Вендичани Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Вендичани 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровськацерква с. Вищий Ольчедаїв Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Вищий Ольчедаїв  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Михайлівська церква с. Григорівка Могилівського повіту 
Подільської губернії 

4.  с.Григорівка 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитівська церква с. Грушка Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Грушка 
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Довгівці Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Довгівці 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Жеребилівка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Жеребилівка, Ястребна 
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5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
1879-1890: ф.904, оп.22, спр.6; 1892-1905: ф.904, оп.22, спр.28; 1906-
1910: ф.904, оп.22, спр.51; 1911-1917: ф.904, оп.22, спр.52; 1918-1921: 
ф.904, оп.22, спр.53; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1879-
1890: ф.904, оп.22, спр.6; 1892-1905: ф.904, оп.22, спр.28; 1906-1910: 
ф.904, оп.22, спр.51; 1911-1917: ф.904, оп.22, спр.52; 1918-1921: ф.904, 
оп.22, спр.53; 

7. - 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1879-

1890: ф.904, оп.22, спр.6; 1892-1905: ф.904, оп.22, спр.28; 1906-1910: 
ф.904, оп.22, спр.51; 1911-1917: ф.904, оп.22, спр.52; 1918-1921: ф.904, 
оп.22, спр.53; 

9. - 
10.- 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Івонівка Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Івонівка 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Воздвиженська церква с. Ізраїлівка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Ізраїлівка (нині с. Грабарівка) 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1901-1905: ф.904, оп.22, спр.45; 1906-1910: ф.904, оп.22, спр.54; 1911-
1920: ф.904, оп.22, спр.55; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1901-
1905: ф.904, оп.22, спр.45; 1906-1910: ф.904, оп.22, спр.54; 1911-1920: 
ф.904, оп.22, спр.55; 

7. – 
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8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1901-
1905: ф.904, оп.22, спр.45; 1906-1910: ф.904, оп.22, спр.54; 1911-1920: 
ф.904, оп.22, спр.55; 

9.  
10.- 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Карпівка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Карпівка 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Преображенська церква с. Козлів Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Козлів 
5. Народження: 1801-1804, 1806, 1808-1814, 1816-1826, 1828-1829, 1831, 

1833, 1836, 1837, 1839, 1842, 1844, 1846-1848, 1856: ф.513, оп.1, спр.221; 
1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1879-1887: ф.904, оп.22, спр.7; 1889-1898: 
ф.904, оп.22, спр.18; 1899-1905: ф.904, оп.22, спр.39; 1906-1911: ф.904, 
оп.22, спр.56; 1912-1916, 1918-1922: ф.904, оп.22, спр.57; 

6. Шлюб: 1801-1804, 1806, 1808-1814, 1816-1826, 1828-1829, 1831, 1833, 
1836, 1837, 1839, 1842, 1844, 1846-1848, 1856: ф.513, оп.1, спр.221; 1848: 
ф.513, оп.1, спр.220а; 1879-1887: ф.904, оп.22, спр.7; 1889-1898: ф.904, 
оп.22, спр.18; 1899-1905: ф.904, оп.22, спр.39; 1906-1911: ф.904, оп.22, 
спр.56; 1912-1916, 1918-1921: ф.904, оп.22, спр.57; 

7. - 
8. Смерть: 1801-1804, 1806, 1808-1814, 1816-1826, 1828-1829, 1831, 1833, 

1836, 1837, 1839, 1842, 1844, 1846-1848, 1856: ф.513, оп.1, спр.221; 1848: 
ф.513, оп.1, спр.220а; 1879-1888: ф.904, оп.22, спр.7; 1889-1898: ф.904, 
оп.22, спр.18; 1899-1905: ф.904, оп.22, спр.39; 1906-1911: ф.904, оп.22, 
спр.56; 1912-1916, 1918-1922: ф.904, оп.22, спр.57; 

9. - 
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10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Конева Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Конева 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Кричанівка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Кричанівка 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Кукавка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Кукавка 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1889-1899: ф.904, оп.22, спр.19; 1900-1905: ф.904, оп.22, спр.41; 1906-
1911: ф.904, оп.22, спр.58; 1912-1921: ф.904, оп.22, спр.59; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1889-
1897: ф.904, оп.22, спр.19; 1900-1905: ф.904, оп.22, спр.41; 1906-1911: 
ф.904, оп.22, спр.58; 1912-1921: ф.904, оп.22, спр.59; 

7. – 
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8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1889-
1897: ф.904, оп.22, спр.19; 1900-1905: ф.904, оп.22, спр.41; 1906-1911: 
ф.904, оп.22, спр.58; 1912-1921: ф.904, оп.22, спр.59; 

9.  
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Липчани Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Липчани 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1889-1898: ф.904, оп.22, спр.20; 1899-1905: ф.904, оп.22, спр.40; 1906-
1912: ф.904, оп.22, спр.60; 1913-1921: ф.904, оп.22, спр.61; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1889-
1898: ф.904, оп.22, спр.20; 1899-1905: ф.904, оп.22, спр.40; 1906-1912: 
ф.904, оп.22, спр.60; 1913-1921: ф.904, оп.22, спр.61; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1890-

1898: ф.904, оп.22, спр.20; 1899-1905: ф.904, оп.22, спр.40; 1906-1912: 
ф.904, оп.22, спр.60; 1913-1921: ф.904, оп.22, спр.61; 

9.  - 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Іоанно-Усікновенська церква с. Лядова Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Лядова, при с.Гордіївка 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1891-1899: ф.904, оп.22, 

спр.25; 1900, 1902-1905: ф.904, оп.22, спр.42; 1906-1912: ф.904, оп.22, 
спр.62; 1913-1921: ф.904, оп.22, спр.63; 1901: ф.904, оп.22, спр.37; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1891-1899: ф.904, оп.22, спр.25; 
1900-1905: ф.904, оп.22, спр.42; 1906-1912: ф.904, оп.22, спр.62; 1913-
1921: ф.904, оп.22, спр.63;  

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1891-1899: ф.904, оп.22, спр.25; 

1900-1905: ф.904, оп.22, спр.42; 1906-1912: ф.904, оп.22, спр.62; 1913-
1921: ф.904, оп.22, спр.63; 

9. - 
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10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Ляшівці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Ляшівці  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1883-1886, 1888-1896: ф.904, 

оп.22, спр.11; 1897-1905: ф.904, оп.22, спр.35; 1907, 1909-1913: ф.904, 
оп.22, спр.64; 1914-1921: ф.904, оп.22, спр.65; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1883-1886, 1888-1896: ф.904, оп.22, 
спр.111897-1905: ф.904, оп.22, спр.35; 1907, 1909-1913: ф.904, оп.22, 
спр.64; 1914-1921: ф.904, оп.22, спр.65; 

7. - 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1883-1886, 1888-1896: ф.904, оп.22, 

спр.11; 1897-1905: ф.904, оп.22, спр.35; 1909-1913: ф.904, оп.22, спр.64; 
1914-1921: ф.904, оп.22, спр.65; 

9. - 
10.  – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Мервинці Ямпільського 

повітуПодільської губернії 
4.  с.Мервинці  
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1902-1905: ф.904, оп.22, спр.48; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1902-1905: ф.904, оп.22, спр.48; 
7. – 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1902-1905: ф.904, оп.22, спр.48; 
9. - 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївський собор м. Могилів Подільської губернії 
4. м.Могилів  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
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8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Георгіївська (грецька) церква м. Могилів Подільської губернії 
4. м.Могилів  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Нагоряни Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Нагоряни 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1880-1882, 1887-1897, 1901-

1905: ф.904, оп.22, спр.16; 1906-1919, 1921: ф.904, оп.22, спр.66; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1880, 1882, 1887-1896, 1901-1905: 

ф.904, оп.22, спр.16; 1906-1914, 1917, 1919: ф.904, оп.22, спр.66; 
7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1880-1882, 1887-1896, 1901-1905: 

ф.904, оп.22, спр.16; 1906-1917, 1919: ф.904, оп.22, спр.66; 
9. - 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Нижчий Ольчедаїв Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Нижчий Ольчедаїв, Іракліївка, Ломозова 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1880-1890: ф.904, оп.22, 

спр.9; 1891-1899: ф.904, оп.22, спр.26; 1901-1905: ф.904, оп.22, спр.46; 
1906-1910: ф.904, оп.22, спр.67; 1911-1914: ф.904, оп.22, спр.68; 1915-
1921: ф.904, оп.22, спр.69; 
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6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1880-1890: ф.904, оп.22, спр.9; 1891-
1892, 1894-1899: ф.904, оп.22, спр.26; 1902-1905: ф.904, оп.22, спр.46; 
1906-1910: ф.904, оп.22, спр.67; 1911-1914: ф.904, оп.22, спр.68; 1915-
1920: ф.904, оп.22, спр.69; 

7. - 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1880-1890: ф.904, оп.22, спр.9; 

1891-1892, 1894-1899: ф.904, оп.22, спр.26; 1901-1905: ф.904, оп.22, 
спр.46; 1906-1910: ф.904, оп.22, спр.67; 1911-1914: ф.904, оп.22, спр.68; 
1915-1920: ф.904, оп.22, спр.69; 

9. - 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Обухів Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Обухів  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська та приписна Різдво-Богородицька церкви м-ка 

Озаринці Могилівського повіту Подільської губернії 
4. м-ко Озаринці  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Іоанно-Богословська церква с. Садова Могилівського повіту Подільської 
губернії 

4.  с.Садова 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Садки Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Садки 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Богородицька церква с. Садківці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Садківці 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Серби Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Серби (нині с. Гонтівка) 
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5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Серебринці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Серебринці  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1882-1889, 1897, 1899-1905: 

ф.904, оп.22, спр.10; 1906-1909, 1911-1912: ф.904, оп.22, спр.70; 1913-
1914, 1917-1921: ф.904, оп.22, спр.71; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1882-1889, 1897, 1899-1900, 1902-
1905: ф.904, оп.22, спр.10; 1906-1909, 1911-1912: ф.904, оп.22, спр.70; 
1913-1914, 1917-1920: ф.904, оп.22, спр.71; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1882-1889, 1897, 1899-1900, 1902-

1905: ф.905, оп.22, спр.10; 1906-1909, 1911-1912: ф.904, оп.22, спр.70; 
1913-1914, 1917-1919: ф.904, оп.22, спр.71; 

9. - 
10.  - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миайлівська церква с. Серебрія Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Серебрія 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Хрестовоздвиженська церква с. Сліди Могилівського повіту 
Подільської губернії 

4.  с.Сліди 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Слобода-Шлишковецька Могилівського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Слобода-Шлишковецька 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Слобода-Яришівська Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Слобода-Яришівська  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1876, 1888-1897: ф.904, оп.22, 

спр.3; 1898-1901, 1904: ф.904, оп.22, спр.37; 1908-1913: ф.904, оп.22, 
спр.72; 1914-1921: ф.904, оп.22, спр.73; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1888-1897: ф.904, оп.22, спр.3; 1898-
1904: ф.904, оп.22, спр.37; 1909-1913: ф.904, оп.22, спр.73; 1914-1920: 
ф.904, оп.22, спр.73; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1888, 1890-1895, 1897: ф.904, 

оп.22, спр.3; 1898-1901, 1904: ф.904, оп.22, спр.37; 1908-1913: ф.904, 
оп.22, спр.72; 1914-1920: ф.904, оп.22, спр.73; 

9. - 
10. - 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Суботівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Суботівка 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Преподобно-Симеонівська церква с. Сугаки Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Сугаки 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Предтеченська церква с. Тропова Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Тропова 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Михайлівська церква с. Хоньківці Могилівського повіту 
Подільської губернії 

4.  с.Хоньківці  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1890-1897: ф.904, оп.22, 

спр.22; 1900-1905: ф.904, оп.22, спр.43; 1906-1912: ф.904, оп.22, спр.74; 
1913-1915, 1918-1921: ф.904, оп.22, спр.75; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1890-1897: ф.904, оп.22, спр.22; 
1900-1905: ф.904, оп.22, спр.43; 1906-1912: ф.904, оп.22, спр.74; 1913-
1915, 1918-1921: ф.904, оп.22, спр.75; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1890-1897: ф.904, оп.22, спр.22; 

1900-1905: ф.904, оп.22, спр.43; 1906, 1909-1912: ф.904, оп.22, спр.74; 
1913-1914, 1918-1921: ф.904, оп.22, спр.75; 

9. - 
10.- 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Шендерівка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Шендерівка 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1875-1885: ф.904, оп.22, 

спр.2; 1891-1899: ф.904, оп.22, спр.23; 1900-1905: ф.904, оп.22, спр.44; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1875-1885: ф.904, оп.22, спр.2; 1891-

1899: ф.904, оп.22, спр.23; 1900-1905: ф.904, оп.22, спр.44; 
7. - 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1875-1885: ф.904, оп.22, спр.2; 

1890-1899: ф.904, оп.22, спр.23; 1900-1905: ф.904, оп.22, спр.44; 
9. - 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Шлишківці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Шлишківці 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
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9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Юрківці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Юрківці  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1884-1894: ф.904, оп.22, 

спр.13; 1896-1905: ф.904, оп.22, спр.34; 1906-1911: ф.904, оп.22, спр.76; 
1912-1919: ф.904, оп.22, спр.77; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1884-1894: ф.904, оп.22, спр.13; 
1896-1905: ф.904, оп.22, спр.34; 1906-1911: ф.904, оп.22, спр.76; 1912, 
1914-1919: ф.904, оп.22, спр.77; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1884-1894: ф.904, оп.22, спр.13; 

1896-1905: ф.904, оп.22, спр.34; 1906-1911: ф.904, оп.22, спр.76; 1912, 
1914-1919: ф.904, оп.22, спр.77; 

9. - 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м-ка Яришів Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4. м-ко Яришів  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1883-1888: ф.904, оп.22, 

спр.12; 1889-1894: ф.904, оп.22, спр.21; 1895-1900: ф.904, оп.22, спр.32; 
1901-1905: ф.904, оп.22, спр.47; 1906, 1911-1912: ф.904, оп.22, спр.78; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1885-1888: ф.904, оп.22, спр.12; 
1889-1894: ф.904, оп.22, спр.21; 1895-1900: ф.904, оп.22, спр.32; 1901-
1905: ф.904, оп.22, спр.47; 1906, 1911-1912: ф.904, оп.22, спр.78; 

7. - 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1885-1888: ф.904, оп.22, спр.12; 

1889-1894: ф.904, оп.22, спр.21; 1895-1900: ф.904, оп.22, спр.32; 1901-
1905: ф.904, оп.22, спр.47; 1906, 1911-1912: ф.904, оп.22, спр.78; 

9. – 
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Вознесенська церква м-ка Яруга Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4. м-ко Яруга 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Яструбна Могилівського повту 

Подільської губернії 
4.  с.Яструбна  
5. Народженя: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1872-1879, 1881-1883: ф.904, 

оп.22, спр.1; 1890-1905: ф.904, оп.22, спр.24; 1906-1919: ф.904, оп.22, 
спр.81; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1873-1879, 1881-1883: ф.904, оп.22, 
спр.1; 1890-1905: ф.904, оп.22, спр.24; 1906, 1908-1915, 1917-1919: 
ф.904, оп.22, спр.81; 

7. - 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1872-1883: ф.904, оп.22, спр.1; 

1890-1905: ф.904, оп.22, спр.24; 1906, 1908-1919: ф.904, оп.22, спр.81; 
9. - 
10. - 
 
 
МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Бахтин Ушицького повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Бахтин, Новосілка, Бахтинка  
5. Народження: 1909-1914: ф.904, оп.17, спр.81; 1915-1922: ф.904, оп.17, 

спр.82; 
6. Шлюб: 1909-1914: ф.904, оп.17, спр.81; 1915-1922: ф.904, оп.17, спр.82;  
7. – 



203 
 

8. Смерть: 1909-1914: ф.904, оп.17, спр.81; 1915-1922: ф.904, оп.17, 
спр.82; 

9. Дошлюбні опитування: 1882-1904: ф.904, оп.17, спр.37; 1905-1912: 
ф.904, оп.17, спр.83; 

10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Березова Ушицького повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Березова (нині с.Наддністрянське) 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1861-1867: ф.904, оп.17, 

спр.4; 1868-1871, 1890-1891: ф.904, оп.17, спр.13; 1892-1896: ф.904, 
оп.17, спр.58; 1902-1904: ф.904, оп.17, спр.78; 1905-1908: ф.904, оп.17, 
спр.85; 1909-1911: ф.904, оп.17, спр.86; 1912-1922: ф.904, оп.17, спр.84; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1862-1867: ф.904, оп.17, спр.4; 1868-
1871, 1890-1891: ф.904, оп.17, спр.13; 1892-1896: ф.904, оп.17, спр.58; 
1902-1904: ф.904, оп.17, спр.78; 1905-1908: ф.904, оп.17, спр.85; 1909-
1911: ф.904, оп.17, спр.86; 1912-1922: ф.904, оп.17, спр.84; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1861-1867: ф.904, оп.17, спр.4; 

1868-1871, 1890-1891: ф.904, оп.17, спр.13; 1892-1896: ф.904, оп.17, 
спр.58; 1902-1904: ф.904, оп.17, спр.78; 1905-1908: ф.904, оп.17, спр.85; 
1909-1911: ф.904, оп.17, спр.86; 1912-1922: ф.904, оп.17, спр.84; 

9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с.  Берлятка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Берлятка  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Вінож Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Вінож  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а;1865-1869, 1871-1873: ф.904, 

оп.17, спр.8; 1875-1880: ф.904, оп.17, спр.24; 1881-1889: ф.904, оп.17, 
спр.32; 1897-1905: ф.904, оп.17, спр.67; 1906-1909: ф.904 оп.17, спр.87; 
1910-1921: ф.904, оп.17, спр.88; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а;1865-1874: ф.904, оп.17, спр.8; 1875-
1880: ф.904, оп.17, спр.24; 1881-1889: ф.904, оп.17, спр.32; 1897-1905: 
ф.904, оп.17, спр.67; 1906-1909: ф.904, оп.17, спр.87; 1910-1921: ф.904, 
оп.17, спр.88; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а;1865-1873: ф.904, оп.17, спр.8; 

1875-1880: ф.904, оп.17, спр.24; 1881-1889: ф.904, оп.17, спр.32; 1897-
1905: ф.904, оп.17, спр.67; 1906-1909: ф.904, оп.17, спр.87; 1910-1921: 
ф.904, оп.17, спр.88; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Воронівці Ушицького повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Воронівці, Калівка 
5. Народження: 1870-1879: ф.904, оп.17, спр.15; 1892-1902: ф.904, оп.17, 

спр.59; 
6. Шлюб: 1869-1870, 1873-1879: ф.904, оп.17, спр.15; 1892-1901: ф.904, 

оп.17, спр.59; 
7. – 
8. Смерть: 1870-1879: ф.904, оп.17, спр.15; 1892-1901: ф.904, оп.17, 

спр.59; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Кузьмо-Дем’янівська церква с. Галайківці Могилівського повіту 

Подільської губернії 



205 
 

4.  с.Галайківці 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
  
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Горай Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Горай, Степанки  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1865-1874: ф.904, оп.17, спр.9; 1875-1884: ф.904, оп.17, спр.25; 1885-
1904: ф.904, оп.17, спр.44; 1905: ф.904, оп.17, спр.92; 1906-1919: ф.904, 
оп.17, спр.93; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1865-
1874: ф.904, оп.17, спр.9; 1875-1884: ф.904, оп.17, спр.25; 1885-1904: 
ф.904, оп.17, спр.44; 1905: ф.904, оп.17, спр.92; 1906-1919: ф.904, оп.17, 
спр.93; 

7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1865-

1874: ф.904, оп.17, спр.9; 1875-1884: ф.904, оп.17,спр.25; 1885-1904: 
ф.904, оп.17, спр.44; 1905: ф.904, оп.17, спр.92; 1906-1919: ф.904, оп.17, 
спр.93; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Громівка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Громівка  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1872-1877: ф.904, оп.17, 

спр.19; 1882-1888: ф.904, оп.17, спр.38; 1889-1895: ф.904, оп.17, спр.48; 
1896-1900: ф.904, оп.17, спр.64; 1901-1904: ф.904, оп.17, спр.75; 1906-
1911: ф.904, оп.17, спр.89; 1905, 1912-1916: ф.904, оп.17, спр.90; 1917-
1921: ф.904, оп.17, спр.91; 
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6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1872-1877: ф.904, оп.17, спр.19; 
1882-1888: ф.904, оп.17, спр.38; 1889-1895: ф.904, оп.17, спр.48; 1896-
1900: ф.904, оп.17, спр.64; 1902-1904: ф.904, оп.17, спр.75; 1906-1911: 
ф.904, оп.17, спр.89; 1905, 1912-1916: ф.904, оп.15, спр.90; 1917-1921: 
ф.904, оп.17, спр.91; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1872-1877: ф.904, оп.17, спр.19; 

1882-1888: ф.904, оп.17,спр.38; 1889-1895: ф.904, оп.17, спр.48; 1896-
1900: ф.904, оп.17, спр.64; 1901-1904: ф.904, оп.17, спр.75; 1906-1911: 
ф.904, оп.17, спр.89; 1905, 1912-1916: ф.904, оп.17, спр.90; 1917-1921: 
ф.904, оп.17, спр.91; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Жван Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Жван, Бернашівка 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1869-1873: ф.904, оп.17, спр.16; 1881, 1889, 1899-1901: ф.904, оп.17, 
спр.33; 1902-1904: ф.904, оп.17, спр.79; 1905, 1913-1922: ф.904, оп.17, 
спр.99; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1869-
1873: ф.904, оп.17, спр.16; 1881, 1889, 1899-1901: ф.904, оп.17, спр.33; 
1902-1904: ф.904, оп.17, спр.79; 1905, 1913-1922: ф.904, оп.17, спр.99; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1869-

1873: ф.904, оп.17, спр.16; 1881, 1889, 1899-1901 : ф.904, оп.17, спр.33; 
1902-1904: ф.904, оп.17, спр.79; 1905, 1913-1922: ф.904, оп.17, спр.99; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Конищів Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Конищів  
5. Народження: 1890-1894: ф.904, оп.17, спр.49; 
6. Шлюб: 1891-1893: ф.904, оп.17, спр.49; 
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7. - 
8. Смерть: 1890-1892: ф.904, оп.17, спр.49; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Котюжани Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Котюжани 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Кривохижинці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Кривохижинці 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Курашівці Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Курашівці 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1868-1873: ф.904, оп.17, спр.14; 1874-1879: ф.904, оп.17, спр.21; 1895-
1900: ф.904, оп.17, спр.61; 1901-1904: ф.904, оп.17, спр.76; 1905-1909: 
ф.904, оп.17, спр.101; 1916-1921: ф.904, оп.17, спр.102; 
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6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1868-
1873: ф.904, оп.17, спр.14; 1874-1879: ф.904, оп.17, спр.21; 1895-1900: 
ф.904, оп.17, спр.61; 1901-1904: ф.904, оп.17, спр.76; 1905-1909: ф.904, 
оп.17, спр.101; 1916-1918, 1921: ф.904, оп.17, спр.102; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1868-

1873: ф.904, оп.17, спр.14; 1874-1879: ф.904, оп.17, спр.21; 1895-1900: 
ф.904, оп.17, спр.61; 1901-1904: ф.904, оп.17, спр.76; 1905-1909: ф.904, 
оп.17, спр.101; 1916-1921: ф.904, оп.17, спр.102; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква м-ка Лучинець Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Лучинець 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Лучинчик Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Лучинчик  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1875-1882: ф.904, оп.17, спр.26; 1883-1890: ф.904, оп.17, спр.40; 1891-
1895: ф.904, оп.17, спр.55; 1896-1900: ф.904, оп.17, спр.65; 1901-1904: 
ф.904, оп.17, спр.77; 1905-1912: ф.904, оп.17, спр.94; 1913-1919: ф.904, 
оп.17, спр.95; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1875-
1881: ф.904, оп.17, спр.26; 1883-1890: ф.904, оп.17, спр.40; 1891-1895: 
ф.904, оп.17, спр.55; 1896-1900: ф.904, оап.17, спр.65; 1901-1904: ф.904, 
оп.17, спр.77; 1905-1910, 1912: ф.904, оп.17, спр.94; 1913-1919: ф.904, 
оп.17, спр.95; 

7. – 
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8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1875-
1881: ф.904, оп.17, спр.26; 1883-1890: ф.904, оп.17, спр.40; 1891-1895: 
ф.904, оп.17. спр.55; 1896-1900: ф.904, оп.17, спр.65; 1901-1904: ф.904, 
оп.17, спр.77; 1905-1912: ф.904, оп.17,спр.94; 1913-1919: ф.904, оп.17, 
спр.95; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Михайлівці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Михайлівці 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. МлинівкаМогилівського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Млинівка  
5. Народження: 1880-1883, 1885, 1891, 1892, 1894-1896: ф.904, оп.17, 

спр.31; 1897-1904: ф.904, оп.17, спр.68; 1905: ф.904, оп.17, спр.109;  
6. Шлюб: 1879-1883, 1885, 1892, 1894, 1896: ф.904, оп.17, спр.31; 1897-

1904: ф.904, оп.17, спр.68; 1905: ф.904, оп.17, спр.109; 1922: ф.904, 
оп.17, спр.110; 

7. - 
8. Смерть: 1880, 1882, 1883, 1885, 1886: ф.904, оп.17, спр.31; 1897-1899, 

1902-1903: ф.904, оп.17, спр.68; 1905: ф.904, оп.17, спр.109;  
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Іоанно-Богословська церква с. Немерче Могилівського повіту 
Подільської губернії 

4.  с.Немерче  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1855-1865: ф.904, оп.17, 

спр.2; 1866-1875: ф.904, оп.17, спр.12; 1876-1887: ф.904, оп.17, спр.27; 
1888-1894: ф.904, оп.17, спр.45; 1890-1896: ф.904, оп.17, спр.52; 1895-
1901: ф.904, оп.17, спр.62; 1913-1922; ф.904, оп.17, спр.97; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1855-1865: ф.904, оп.17, спр.2; 1866-
1875: ф.904, оп.17, спр.12; 1876-1887: ф.904, оп.17, спр.27; 1888-1894: 
ф.904, оп.17, спр.45; 1890-1896: ф.904, оп.17, спр.52; 1895-1901: ф.904, 
оп.17, спр.62; 1913-1921: ф.904, оп.17, спр.97; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1855-1865: ф.904, оп.17, спр.2; 

1866-1875: ф.904, оп.17, спр.12; 1876-1887: ф.904, оп.17, спр.27; 1888-
1895: ф.904, оп.17, спр.45; 1890-1896: ф.904, оп.17, спр.52; 1895-1900: 
ф.904, оп.17, спр.62; 1913-1921: ф.904, оп.17. спр.97; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Богородицька церква с. Нишівці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Нишівці  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1909-1920: ф.904, оп.17, 

спр.104; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1910-1915, 1917-1920: ф.904, оп.17, 

спр.104; 
7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1910-1915, 1917-1920: ф.904, оп.17, 

спр.104; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Новосілка Ушицького повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Новосілка 
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5. Народження: 1895-1904: ф.904, оп.17, спр.63; 1905-1922: ф.904, оп.17, 
спр.103; 

6. Шлюб: 1895-1904: ф.904, оп.17, спр.63; 1905-1921: ф.904, оп.17, 
спр.103; 

7. – 
8. Смерть: 1895-1904: ф.904, оп.17, спр.63; 1905-1921: ф.904, оп.17, 

спр.103; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскеївська церква с. Обухів Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Обухів  
5. Народження: 1876-1881, 1883-1887: ф.904, оп.17, спр.28; 1888-1893, 

1899: ф.904, оп.17, спр.46; 1906-1910: ф.904, оп.17, спр.107; 1911-1915: 
ф.904, оп.17, спр.108; 

6. Шлюб: 1876-1881, 1883-1887: ф.904, оп.17, спр.28; 1888-1893, 1898, 
1899: ф.904, оп.17, спр.46; 1906-1910: ф.904, оп.17, спр.107; 1911-1915: 
ф.904, оп.17, спр.108; 

7.  
8. Смерть: 1876-1880, 1883, 1884, 1886-1887: ф.904, оп.17, спр.28; 1888-

1893: ф.904, оп.17, спр.46; 1906-1910: ф.904, оп.17, спр.107; 1911-1915: 
ф.904, оп.17, спр.108; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Плоске Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Плоске  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1856-1864: ф.904, оп.17, 

спр.3; 1865-1873: ф.904, оп.17, спр.10; 1874-1880: ф.904, оп.17, спр.22; 
1881-1889: ф.904, оп.17, спр.34; 1890-1897: ф.904, оп.17, спр.53; 1898-
1904: ф.904, оп.17, спр.70; 1905: ф.904, оп.17, спр.111; 1906-1921: ф.904, 
оп.17, спр.112;  

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1856, 1857, 1859-1864: ф.904, оп.17, 
спр.3; 1865-1873: ф.904, оп.17, спр.10; 1874-1880: ф.904, оп.17, спр.22; 
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1881-1889: ф.904, оп.17, спр.34; 1890-1897: ф.904, оп.17, спр.53; 1898-
1904: ф.904, оп.17, спр.70; 1905: ф.904, оп.17, спр.111; 1906-1921: ф.904, 
оп.17, спр.112; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1856-1864: ф.904, оп.17, спр.3; 

1865-1873: ф.904, оп.17, спр.10; 1874-1880: ф.904, оп.17, спр.22; 1881-
1888: ф.904, оп.17, спр.34; 1890-1897: ф.904, оп.17, спр.53; 1898-1904: 
ф.904, оп.17, спр.70; 1905: ф.904, оп.17, спр.111; 1906-1921: ф.904, 
оп.17, спр.112; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Вознесенська церква с. Погоріла Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Погоріла  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1896-1899: ф.904, оп.17, 

спр.66; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1896-1899: ф.904, оп.17, спр.66; 
7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1896-1899: ф.904, оп.17, спр.66; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Попелюхи Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Попелюхи (нині с. Яворівка) 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Різдво-Богородицька церква с. Посухів Могилівського повіту 
Подільської губернії 

4.  с.Посухів 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1883-1887, 1889-1904: ф.904, 

оп.17, спр.41; 1905-1906: ф.904, оп.17, спр.105; 1907-1918, 1920-1921: 
ф.904, оп.17, спр.106; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1883-1887, 1889-1904: ф.904, оп.17, 
спр.41; 1905-1906: ф.904, оп.17, спр.105; 1907-1918, 1920: ф.904, оп.17, 
спр.106; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1883-1887, 1889-1904: ф.904, оп.17, 

спр.41; 1905-1906: ф.904, оп.17, спр.105; 1907-1918, 1920-1921: ф.904, 
оп.17, спр.106; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Рівна Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Рівна  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1869-1874, 1881, 1884-1886: 

ф.904, оп.17, спр.17; 1891-1897: ф.904, оп.17, спр.54; 1898-1903: ф.904, 
оп.17, спр.71; 1904-1909: ф.904, оп.17, спр.121; 1910-1915, 1917: ф.904, 
оп.17, спр.122; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1869-1873, 1885-1886: ф.904, оп.17, 
спр.17; 1891-1897: ф.904, оп.17, спр.54; 1898-1903: ф.904, оп.17, спр.71; 
1904-1909: ф.904, оп.17, спр.121; 1910-1915, 1917: ф.904, оп.17, спр.122; 

7. - 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1869-1873, 1884-1886: ф.904, оп.17, 

спр.17; 1890-1894: ф.904, оп.17, спр.54; 1898-1902: ф.904, оп.17 спр.71; 
1904-1909: ф.904, оп.17,спр.121; 1910-1915, 1917: ф.904, оп.17, спр.122; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Сказинці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Сказинці  
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5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1852-1862: ф.904, оп.17, 
спр.1; 1863-1873: ф.904, оп.17, спр.5; 1874-1881: ф.904, оп.17, спр.23; 
1882-1888: ф.904, оп.17, спр.39; 1899-1904: ф.904, оп.17. спр.73; 1905, 
1913-1919: ф.904, оп.17, спр.100; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1852-1862: ф.904, оп.17, спр.1; 1863-
1873: ф.904, оп.17, спр.5; 1874-1881: ф.904, оп.17, спр.23; 1882-1888: 
ф.904, оп.17, спр.39; 1899-1904: ф.904, оп.17, спр.73; 1905, 1913-1919: 
ф.904, оп.17, спр.100; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1852-1862: ф.904, оп.17, спр.1; 

1863-1873: ф.904, оп.17, спр.5; 1874-1881: ф.904, оп.17, спр.23; 1882-
1888: ф.904, оп.17, спр.39; 1899-1904: ф.904, оп.17, спр.73; 1905, 1913-
1919: ф.904, оп.17, спр.100; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква м-ка Снітків Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Снітків,с.Снітківська Юридика 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1902-1904: ф.904, оп.17, 

спр.80; 1905-1908: ф.904, оп.17, спр.116; 1909-1912: ф.904, оп.17, 
спр.117; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1902-1904: ф.904, оп.17, спр.80; 
1905-1908: ф.904, оп.17, спр. 116; 1909-1912: ф.904, оп.17, спр.117; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1902-1904: ф.904, оп.17, спр.80; 

1905-1908: ф.904, оп.17, спр.116; 1909-1912: ф.904, оп.17, спр.117; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Татариски Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Татариски (нині с.Морозівка) 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1863-1871: ф.904, оп.17, 

спр.11; 1872-1874, 1877-1880: ф.904, оп.17, спр.20; 1889-1896: ф.904, 
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оп.17, спр.51; 1897-1904: ф.904, оп.17, спр.69; 1905-1909: ф.904, оп.17, 
спр.98; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1863-1871: ф.904, оп.17, спр.11; 
1872-1873, 1877-1880: ф.904, оп.17, спр.20; 1889-1896: ф.904, оп.17, 
спр.51; 1897-1904: ф.904, оп.17, спр.69; 1905-1909: ф.904, оп.17, спр.98; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1863-1871: ф.904, оп.17, спр.11; 

1872-1873, 1877-1880: ф.904, оп.17,спр.20; 1889-1896: ф.904, оп.17, 
спр.51; 1897-1904: ф.904, оп.17, спр.69; 1905-1909: ф.904, оп.17, спр.98; 

9.  – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Хрінівка Ушицького повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Хрінівка  
5. Народження: 1862-1868: ф.904, оп.17, спр.7; 1869-1875: ф.904, оп.17, 

спр.18; 1876-1880: ф.904, оп.17, спр.30; 1881-1887: ф.904, оп.17, спр.36; 
1888-1893: ф.904, оп.17, спр.47; 1894-1899: ф.904, оп.17, спр.60; 1900-
1906: ф.904, оп.17, спр.74; 1907-1908: ф.904, оп.17, спр.118; 1909-1914: 
ф.904, оп.17, спр.119; 1915-1919: ф.904, оп.17, спр.120; 

6. Шлюб: 1862-1868: ф.904, оп.17, спр.7; 1869-1875: ф.904, оп.17, спр.18; 
1876-1880: ф.904, оп.17, спр.30; 1881-1887: ф.904, оп.17, спр.36; 1888-
1893: ф.904, оп.17, спр.47; 1894-1899: ф.904, оп.17, спр.60; 1900-1905: 
ф.904, оп.17, спр.74; 1906-1907: ф.904, оп.17, спр.118; 1908-1914: ф.904, 
оп.17, спр.119; 1915-1919: ф.904, оп.17, спр.120; 

7. – 
8. Смерть: 1862-1868: ф.904, оп.17. спр.7; 1869-1875: ф.904, оп.17, спр.18; 

1876-1880: ф.904, оп.17, спр.30; 1881-1887: ф.904, оп.17, спр.36; 1888-
1893: ф.904, оп.17, спр.47; 1894-1899: ф.904, оп.17, спр.60; 1900-1905: 
ф.904, оп.17, спр.74; 1906-1907: ф.904, оп.17, спр.118; 1908-1914: ф.904, 
оп.17, спр.119; 1915, 1919: ф.904, оп.17, спр.120; 

9. – 
10. – 
 
 
НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Вознесенська церква с. Боблів Брацлавського повіту Подільської 
губернії 

4. сс.Боблів, Головеньки, Язвинки 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1867: ф.139, оп.1, спр.1; 1914-

1915: ф.904, оп.18, спр.55;  
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1867: ф.139, оп.1, спр.1; 1913-1915: 

ф.904, оп.18, спр.55;  
7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1867: ф.139, оп.1, спр.1; 1913-

1915: ф.904, оп.18, спр.55; 1867 
9. – 
10. Сповідальні відомості: 1877-1896: ф.139, оп.1, спр.2; 1898: ф.139, оп.1, 

спр.4; 1899-1900: ф.139, оп.1, спр.5; 1900: ф.139, оп.1, спр.7; 1901: 
ф.139, оп.1, спр.8; 1902: ф.139, оп.1, спр.9; 1903: ф.139, оп.1, спр.11; 
1904: ф.139, оп.1, спр.12; 1905: ф.139, оп.1, спр.13; 1906: ф.139, оп.1, 
спр.14; 1897: ф.139, оп.1, спр.15; 1907: ф.139, оп.1, спр.16; 1908: ф.139, 
оп.1, спр.17; 1908: ф.139, оп.1, спр.18; 1909: ф.139, оп.1, спр.19; 1910: 
ф.139, оп.1, спр.20; 1911: ф.139, оп.1, спр.21; 1912: ф.139, оп.1, спр.22; 
1913: ф.139, оп.1, спр.23; 1914: ф.139, оп.1, спр.24; 1916: ф.139, оп.1, 
спр.25; 

 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с.  Бондурівка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Бондурівка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Преображенська церква м. Брацлав Подільської губернії 
4. м.Брацлав, сс.Вовчок, Пархомівка, Довжок  
5. Народження: 1841-1850: ф.904, оп.18, спр.19; 1864-1872: ф.904, оп.18, 

спр.3; 
6. Шлюб: 1841-1850: ф.904, оп.18, спр.19; 1864-1872: ф.904, оп.18, спр.3; 
7.  
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8. Смерть: 1841-1850: ф.904, оп.18, спр.19; 1863-1872: ф.904, оп.18, спр.3; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква м. Брацлав Подільської губернії 
4. м.Брацлав, сс.Чернишівка, Ксьондзівка, Павликівка  
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1901-1916, 1918: ф.904, оп.18, 

спр.51; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1901-1909, 1912-1918: ф.904, оп.18, 

спр.53; 1910-1911: ф.904, оп.18, спр.52; 
7. - 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1901-1909, 1911-1918: ф.904, оп.18, 

спр.52; 1910, ф.904, оп.18, спр.53; 
9. – 
10. - 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м. Брацлав Подільської губернії 
4. м.Брацлав 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с.  Бугаків Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Бугаків 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Воскресенська церква с. Бушинка-Немирівська Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Бушинка-Немирівська 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Вербка Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Вербка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Вишківці Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Вишківці 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Покровська церква с. Вища Кропивна Гайсинського повіту 
Подільської губернії 

4. сс.Вища Кропивна, Гутка-Кропивнянська 
5. Народження: 1854-1857, 1867, 1886-1892: ф.904, оп.18, спр.1; 1873-

1879, 1881-1885: ф.904, оп.18, спр.8; 1893-1894: ф.904, оп.18, спр.37; 
1902-1906: ф.904, оп.18, спр.43; 

6. Шлюб: 1854, 1856-1857, 1867, 1886-1892: ф.904, оп.18, спр.1; 1873-1879, 
1881-1885: ф.904, оп.18, спр.8; 1893-1894: ф.904, оп.18, спр.37; 1902-
1906: ф.904, оп.18, спр.43; 

7. – 
8. Смерть: 1854-1857, 1867, 1886-1892: ф.904, оп.18, спр.1; 1873-1879, 

1881-1885: ф.904, оп.18, спр.8; 1893-1894: ф.904, оп.18, спр.37; 1902-
1906: ф.904, оп.18, спр.43; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Преображенська церква с. Вовчок Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Вовчок, Березівка, Осипенки 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1870-1878: ф.904, оп.18, 

спр.6; 1879-1890: ф.904, оп.18, спр.16; 1891-1902: ф.904, оп.18, спр.32; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1870-1878: ф.904, оп.18, спр.6; 1879-

1890: ф.904, оп.18, спр.16; 1891-1902: ф.904, оп.18, спр.32; 
7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1869-1878: ф.904, оп.18, спр.6; 

1879-1890: ф.904, оп.18, спр.16; 1891-1902: ф.904, оп.18, спр.32; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Богородицька церква с. Воловодівка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Воловодівка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1891-1896: ф.904, оп.18, 

спр.33; 1897-1905, 1907, 1909: ф.904, оп.18, спр.42; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1891-1896: ф.904, оп.18, спр.33; 

1897-1904, 1906, 1907: ф.904, оп.18, спр.42; 
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7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1891-1896: ф.904, оп.18, спр.33; 

1897-1904, 1906, 1907: ф.904, оп.18, спр.42; 
9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Воробіївка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Воробіївка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Микодлаївська церква с. Глинянець та приписна Георгіївська 

церква с. Дубовець Брацлавського повіту Подільської губернії 
4. сс.Глинянець, Дубовець 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Кузьмо-Дем’янівська церква с. Грабовець Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Грабовець 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
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9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Івано-Богословська церква с. Гриненки Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Гриненки 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Джуринці Липовецького повіту Київської 

губернії 
4.  с.Джуринці 
5. Народження: 1879-1888: ф.904, оп.18, спр.15; 1889-1895, 1897-1899: 

ф.904, оп.18, спр.45; 
6. Шлюб: 1879-1888: ф.904, оп.18, спр.15; 1889-1895, 1897-1899: ф.904, 

оп.18, спр.45; 
7. – 
8. Смерть: 1879-1888: ф.904, оп.18, спр.15; 1889-1895, 1897-1899: ф.904, 

оп.18, спр.45; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Забужжя Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Забужжя 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
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9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Зарудинці Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Зарудинці, при с.Озеро, Кароліна 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1904-1913: ф.904, оп.18, 

спр.65; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1904-1913: ф.904, оп.18, спр.65; 
7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1904-1913: ф.904, оп.18, спр.65; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Зяньківці Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Зяньківці, Анчиполівка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1880-1883: ф.904, оп.18, 

спр.17; 1884-1887: ф.904, оп.18, спр.24; 1888-1891: ф.904, оп.18, спр.27; 
1892-1896: ф.904, оп.18, спр.36; 1897-1904: ф.904, оп.18, спр.41; 1906-
1907, 1910-1914: ф.904, оп.18, спр.66; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1880-1883: ф.904, оп.18, спр.17; 
1884-1887: ф.904, оп.18, спр.24; 1888-1891: ф.904, оп.18, спр.27; 1892-
1896: ф.904, оп.18, спр.36; 1897-1904: ф.904, оп.18, спр.41; 1906-1907, 
1910-1914: ф.904, оп.18, спр.66; 

7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1880-1883: ф.904, оп.18, спр.17; 

1884-1887: ф.904, оп.18, спр.24; 1888-1891: ф.904, оп.18, спр.27; 1892-
1896: ф.904, оп.18, спр.36; 1897-1904: ф.904, оп.18, спр.41; 1906-1907, 
1911-1914: ф.904, оп.18, спр.66; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Покровська церква с. Ковалівка Брацлавського повіту 
4.  с.Ковалівка 
5. Народження: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7. – 
8. Смерть: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Криківці Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  сс.Криківці, Біївці 
5. Народження: 1803-1823: ф.116, оп.1, спр.49; 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 

1830: ф.116, оп.1, спр.50; 1842-1851: ф.116, оп.1, спр.51; 1846: ф.799, 
оп.1, спр.133а; 1851-1858: ф.116, оп.1, спр.52; 1867-1871: ф.904, оп.18, 
спр.5; 1874-1882; ф.904, оп.18, спр.9; 1883-1894: ф.904, оп.18, спр.23; 
1908-1920: ф.904, оп.18, спр.68;  

6. Шлюб: 1812: ф.799, оп.1, спр.46;1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1867-1871: 
ф.904, оп.18, спр.5; 1873-1874, 1876-1882: ф.904, оп.18, спр.9; 1883-
1894: ф.904, оп.18, спр.23; 1911-1920: ф.904, оп.18, спр.68;  

7. – 
8. Смерть: 1812: ф.799, оп.1, спр.46;1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1867-

1871: ф.904, оп.18, спр.5; 1873-1876, 1878-1882: ф.904, оп.18, спр.9; 
1883, 1885-1894: ф.904, оп.18, спр.23; 1912, 1915, 1918-1920: ф.904, 
оп.18, спр.68;  

9. Дошлюбні опитування: 1803-1839: ф.113, оп.1, спр.26; 1853-1875: ф.116, 
оп.1, спр.27; 1876-1893: ф.113, оп.1, спр.31; 1894-1900: ф.113, оп.1, 
спр.34; 1901-1907: ф.113, оп.1, спр.35; 1907-1909: ф.113, оп.1, спр.36; 
1909-1914: ф.113, оп.1, спр.37; 1914-1922: ф.113, оп.1, спр.38; 

10. Сповідальні відомості: 1852: ф.116, оп.1. спр.22; 1867-1894: ф.116, оп.1. 
спр.23; 1881-1894: ф.116, оп.1. спр.24; 1897-1907: ф.116, оп.1. спр.25; 

 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Лоївці Гайсинського повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Лоївці, Олександрівка 
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5. Народження: 1886-1893: ф.904, оп.18, спр.26; 1894-1897: ф.904, оп.18, 
спр.37; 1898-1901: ф.904, оп.18, спр.43; 

6. Шлюб: 1886-1893: ф.904, оп.18, спр.26; 1894-1897: ф.904, оп.18, спр.37; 
1898-1901: ф.904, оп.18, спр.43; 

7. – 
8. Смерть: 1886-1893: ф.904, оп.18, спр.26; 1894-1897: ф.904, оп.18, 

спр.37; 1898-1901: ф.904, оп.18, спр.43; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Лука-Немирівська Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Лука-Немирівська 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Мачуха Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4. с.Мачуха, Глинище 
5. Народження: 1861-1870: ф.904, оп.18, спр.2; 1871-1880: ф.904, оп.18, 

спр.7; 1881-1890: ф.904, оп.18, спр.20; 1892-1900: ф.904, оп.18, спр.35; 
1901-1908: ф.904, оп.18, спр.49; 1909-1918, 1920: ф.904, оп.18, спр.72; 

6. Шлюб: 1861-1870: ф.904, оп.18, спр.2; 1871-1880: ф.904, оп.18, спр.7; 
1881-1890: ф.904, оп.18, спр.20; 1892-1899: ф.904, оп.18, спр.35; 1901-
1908: ф.904, оп.18, спр.49; 1909-1920: ф.904, оп.18, спр.72; 

7. – 
8. Смерть: 1861-1870: ф.904, оп.18, спр.2; 1871-1880: ф.904, оп.18, спр.7; 

1881-1890: ф.904, оп.18, спр.20; 1892-1899: ф.904, оп.18, спр.35; 1901-
1908: ф.904, оп.18, спр.49; 1900, 1909-1920: ф.904, оп.18, спр.72; 

9. – 
10. - 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Мельниківці Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Мельниківці 
5. Народження: 1804-1844: ф.133, оп.1, спр.2; 1822-1835: ф.133, оп.1, 

спр.3; 1890-1900: ф.904, оп.18, спр.29; 1911-1918: ф.904, оп.18, спр.69;  
6. Шлюб: 1803: ф.133, оп.1, спр.1; 1804-1844: ф.133, оп.1, спр.2; 1822-

1835: ф.133, оп.1, спр.3; 1890-1900: ф.904, оп.18, спр.29; 1911-1918: 
ф.904, оп.18, спр.69;  

7. – 
8. Смерть: 1804-1842: ф.133, оп.1, спр.2; 1822-1835: ф.133, оп.1, спр.3; 

1890-1900: ф.904, оп.18, спр.29; 1911-1918: ф.904, оп.18, спр.69;  
9. Дошлюбні опитування: 1803-1838: ф.133, оп.1, спр.1; 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Мухівці Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Мухівці 
5. Народження: 1900-1904, 1907-1912, 1914-1920: ф.904, оп.18, спр.71; 
6. Шлюб:  
7. – 
8. Смерть:  
9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Богородицька церква с. Нижча Кропивна Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Нижча Кропивна, Косанова 
5. Народження: 1867-1880: ф.904, оп.18, спр.4; 1881-1890: ф.904, оп.18, 

спр.18; 1891-1900: ф.904, оп.18, спр.31; 1901-1905: ф.904, оп.18, спр.48; 
1906-1910: ф.904, оп.18, спр.58; 1911-1919: ф.904, оп.18, спр.59;  

6. Шлюб: 1867-1880: ф.904, оп.18, спр.4; 1882, 1883, 1885, 1887-1890: 
ф.904, оп.18, спр.18; 1891-1900: ф.904, оп.18, спр.31; 1901-1905: ф.904, 
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оп.18, спр.48; 1906-1910: ф.904, оп.18, спр.58; 1911-1919: ф.904, оп.18, 
спр.59; 

7. – 
8. Смерть: 1867-1880: ф.904, оп.18, спр.4; 1881-1883, 1885, 1887-1890: 

ф.904, оп.18, спр.18; 1891-1900: ф.904, оп.18, спр.31; 1901-1905: ф.904, 
оп.18, спр.48; 1906-1910: ф.904, оп.18, спр.58; 1911-1918: ф.904, оп.18, 
спр.59; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Ометинці Гайсинського повіту Подільської 

губернії 
4. с.Ометинці 
5. Народження: 1876-1881: ф.904, оп.18, спр.11; 1882-1886: ф.904, оп.18, 

спр.22; 1897-1902: ф.904, оп.18, спр.40; 1903-1908: ф.904, оп.18, спр.50; 
6. Шлюб: 1876-1881: ф.904, оп.18. спр.11; 1882-1885: ф.904, оп.18, спр.22; 

1897-1902: ф.904, оп.18, спр.40; 1903-1908: ф.904, оп.18, спр.50; 
7. – 
8. Смерть: 1876-1881: ф.904, оп.18, спр.11; 1882-1885: ф.904, оп.18, 

спр.22; 1903-1908: ф.904, оп.18, спр.50; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Остолопове Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Остолопове 
5. Народження: 1877-1887: ф.904, оп.18, спр.14; 1896-1905: ф.904, оп.18, 

спр.39; 1906-1919: ф.904, оп.18, спр.70; 
6. Шлюб: 1877-1887: ф.904, оп.18, спр.14; 1896-1905: ф.904, оп.18, спр.39; 

1906-1916, 1918, 1919: ф.904, оп.18, спр.70; 
7. – 
8. Смерть: 1877-1887: ф.904, оп.18, спр.14; 1896-1905: ф.904, оп.18, 

спр.39; 1906-1919: ф.904, оп.18, спр.70; 
9. – 
10. - 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Рачки Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4. с.Рачки  
5. Народження: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 
6. Шлюб: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 
7.  
8. Смерть: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Кузьмо-Дем’янівська церква с. Селевинці Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Селевинці 
5. Народження:  
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9. Дошлюбні опитування: 1840-1853: ф.107, оп.1, спр.1; 1890-1903: ф.107, 

оп.1, спр.2; 1903-1914: ф.107, оп.1, спр.3; 1853-1879: ф.107, оп.1, спр.13;  
10. Сповідальні відомості: 1823, 1830-1832, 1835-1859, 1861-1868, 1870, 

1872, 1874: ф.107, оп.1, спр.14;  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Скрицьке Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Скрицьке 
5. Народження: 1915-1918: ф.904, оп.18, спр.75; 
6. Шлюб: 1915-1918: ф.904, оп.18, спр.75; 
7. – 
8. Смерть: 1915-1918: ф.904, оп.18, спр.75; 
9. – 
10. – 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Сокілець Брацлавського повіту 
4. с.Сокілець 
5. Народження: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 
6. Шлюб: 1812: ф.799, оп.1, спр.46. 
7. – 
8. Смерть: 1812: ф.799, оп.1, спр.46. 
9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Іллінська церква с. Стрільчинці Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Стрільчинці 
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 
9. Дошлюбні опитування: 1896-1902: ф.112, оп.1, спр.3;1902-1907: ф.112, 

оп.1, спр.7; 1907-1918: ф.112, оп.1, спр.10; 1918: ф.112, оп.1, спр.15; 
10. Сповідальні відомості: 1896-1897: ф.112, оп.1, спр.2; 1898-1899: ф.112, 

оп.1, спр.4; 1900-1902: ф.112, оп.1, спр.5; 1901-1913: ф.112, оп.1, спр.6; 
1903-1904: ф.112, оп.1, спр.8; 1905: ф.112, оп.1, спр.9; 1913: ф.112, оп.1, 
спр.13; 

 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м-ка Райгород Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Райгород, сс.Слобода, Гута Райгородська 
5. Народження: 1875-1880: ф.904, оп.18, спр.10; 1881-1887: ф.904, оп.18, 

спр.19; 1893-1900: ф.904, оп.18, спр.34; 
6. Шлюб: 1875-1880: ф.904, оп.18, спр.10; 1881-1887: ф.904, оп.18, спр.19; 

1892-1900: ф.904, оп.18, спр.34; 
7. – 
8. Смерть: 1875-1880: ф.904, оп.18, спр.10; 1881-1887: ф.904, оп.18, 

спр.19; 1892-1900: ф.904, оп.18, спр.34; 
9. – 
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10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Воскресенська церква с. Рубань Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Рубань 
5. Народження: 1812: ф.799, оп.1, спр.47; 1858-1862: ф.113, оп.1, спр.6; 
6. Шлюб: 1812: ф.799, оп.1, спр.47; 1858-1862: ф.113, оп.1, спр.6; 
7. – 
8. Смерть: 1812: ф.799, оп.1, спр.47; 1858-1862: ф.113, оп.1, спр.6; 
9. Дошлюбні опитування: 1839-1847: ф.113, оп.1, спр.1; 1852-1869: ф.113, 

оп.1, спр.5; 
10. Сповідальні відомості: 1870: ф.113, оп.1, спр.2; 1847, 1866: ф.113, оп.1, 

спр.3; 1848-1865: ф.113, оп.1, спр.4; 1869: ф.113, оп.1, спр.7; 1870: 
ф.113, оп.1, спр.8; 

 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Чудо-Михайлівська церква с. Селище Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Селище, Березівка, Козаківка  
5. Народження: 1898-1908: ф.904, оп.18, спр.44; 
6. Шлюб: 1907, 1908: ф.904, оп.18, спр.44; 
7. – 
8. Смерть: 1901, 1905-1908: ф.904, оп.18, спр.44; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Семенки Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Семенки 
5. Народження: 1882-1898: ф.904, оп.18, спр.21; 
6. Шлюб: 1882-1898: ф.904, оп.18, спр.21; 
7. – 
8. Смерть: 1882-1898: ф.904, оп.18, спр.21; 
9. – 
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10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Вознесенська церква с. Ситківці Липовецького повіту Київської 

губернії 
4. с.Ситківці 
5. Народження: 1876-1883: ф.904, оп.18, спр.13; 1884-1887: ф.904, оп.18, 

спр.25; 1888-1892: ф.904, оп.18, спр.28; 1893-1897: ф.904, оп.18, спр.38; 
1898-1900, 1902-1905: ф.904, оп.18, спр.46; 1918: ф.904, оп.18, спр.54; 

6. Шлюб: 1876-1883: ф.904, оп.18, спр.13; 1884-1887: ф.904, оп.18, спр.25; 
1888-1892: ф.904, оп.18, спр.28; 1893-1897: ф.904, оп.18, спр.38; 1898-
1900, 1902-1905: ф.904, оп.18, спр.46; 1918: ф.904, оп.18, спр.54; 

7. – 
8. Смерть: 1876-1883: ф.904, оп.18, спр.13; 1884-1887: ф.904, оп.18, 

спр.25; 1888-1892: ф.904, оп.18, спр.28; 1893-1897: ф.904, оп.18, спр.38; 
1898-1900, 1902-1905: ф.904, оп.18, спр.46; 1918: ф.904, оп.18, спр.54; 

9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Скрицьке Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Скрицьке, Шура 
5. Народження: 1915-1918: ф.904, оп.18, спр.75; 
6. Шлюб: 1915, 1917-1918: ф.904, оп.18, спр.75; 
7. – 
8. Смерть: 1915-1918: ф.904, оп.18, спр.75; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Сорокотяжинці Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Сорокотяжинці, Будки, Данилки 
5. Народження: 1825-1848: ф.92, оп.1, спр.4; 1849-1861: ф.92, оп.1, спр.5; 

1916-1922: ф.904, оп.18, спр.67; 
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6. Шлюб: 1825-1848: ф.92, оп.1, спр.4; 1849-1861: ф.92, оп.1, спр.5; 1916-
1920: ф.904, оп.18, спр.67; 

7. – 
8. Смерть: 1825-1848: ф.92, оп.1, спр.4; 1849-1861: ф.92, оп.1, спр.5; 1916-

1922: ф.904, оп.18, спр.67; 
9. Дошлюбні опитування: 1853-1863: ф.92, оп.1, спр.1; 1863-1880: ф92, 

оп.1, спр.2; 1880-1886: ф.92, оп.1, спр.3; 
10. Сповідальні відомості: 1827: ф.92, оп.1, спр.7; 1875-1890: ф.92, оп.1, 

спр.8; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Юрківці Липовецького повіту Київської 

губернії 
4. сс.Юрківці, Телешівка 
5. Народження: 1876-1884, 1886-1889: ф.904, оп.18, спр.12; 1890-1897: 

ф.904, оп.18, спр.30; 1898-1899, 1902-1905: ф.904, оп.18, спр.47; 1908-
1917: ф.904, оп.18, спр.76; 

6. Шлюб: 1876-1884, 1886-1889: ф.904, оп.18, спр.12; 1890-1897: ф.904, 
оп.18. спр.30; 1898-1899, 1902-1905: ф.904, оп.18, спр.47; 1908-1917: 
ф.904, оп.18, спр.76; 

7. – 
8. Смерть: 1876-1884, 1886-1889: ф.904, оп.18, спр.12; 1890-1897: ф.904, 

оп.18, спр.30; 1898-1899, 1902-1905: ф.904, оп.18, спр.47; 1908-1917: 
ф.904, оп.18, спр.76; 

9. – 
10. – 
 
 
ОРАТІВСЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Воскресенська церква м-ко Балабанівка Липовецького повіту 

Київської губернії 
4. м-ко Балабанівка 
5. Народження: 1875, 1880-1883: ф.904, оп.33, спр.11; 1884-1888: ф.904, 

оп.33, спр.60; 1889-1894: ф.904, оп.33, спр.78; 1895-1900: ф.904, оп.33, 
спр.108; 1902-1906: ф.904, оп.33, спр.132; 1908-1912: ф.904, оп.33, 
спр.138; 1913-1916: ф.904, оп.33, спр.139; 1915-1917: ф.904, оп.33, 
спр.140; 1922-1923: ф.904, оп.33, спр.141; 
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6. Шлюб: 1875, 1880-1883: ф.904, оп.33, спр.11; 1884-1888: ф.904, оп.33, 
спр.60; 1889-1894: ф.904, оп.33, спр.78; 1895-1900: ф.904, оп.33, 
спр.108; 1902-1906: ф.904, оп.33, спр.132; 1908-1912: ф.904, оп.33, 
спр.138; 1913-1916: ф.904, оп.33, спр.139; 1915-1917: ф.904, оп.33, 
спр.140; 

7. – 
8. Смерть: 1875, 1880-1883: ф.904, оп.33, спр.11; 1884-1888: ф.904, оп.33, 

спр.60; 1889-1894: ф.904, оп.33, спр.78; 1895-1900: ф.904, оп.33, 
спр.108; 1902-1906: ф.904, оп.33, спр.132; 1908-1912: ф.904, оп.33, 
спр.138; 1914-1916: ф.904, оп.33, спр.139; 1915-1917: ф.904, оп.33, 
спр.140; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Богданівка Липовецького повіту 

Київської губернії 
4.  с.Богданівка  
5. Народження: 1876, 1878, 1882, 1891-1893, 1907: ф.904, оп.33, спр.18; 

1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1911-1912: ф.904, оп.1, спр.185; 
6. Шлюб: 1876, 1878, 1882, 1891-1893, 1907: ф.904, оп.33,спр.18; 1880: 

ф.904, оп.25, спр.7; 1911-1912: ф.904, оп.1, спр.185; 
7. – 
8. Смерть: 1876, 1878, 1882, 1891-1893, 1907: ф.904, оп.33, спр.18; 1880: 

ф.904, оп.25, спр.7;1911-1912: ф.904, оп.1, спр.185; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Бугаївка Таращанського повіту Київської 

губернії 
4.  с.Бугаївка 
5. Народження: 1881, 1882, 1884-1886: ф.904, оп.33, спр.39; 1887-1892: 

ф.904, оп.33, спр.72; 1893: ф.904, оп.33, спр.143;1893-1898: ф.904, оп.33, 
спр.102; 1900-1907, 1909, 1910: ф.904, оп.33, спр.142;  

6. Шлюб: 1881, 1882, 1884-1886: ф.904, оп.33, спр.39; 1887, 1889-1892: 
ф.904, оп.33, спр.72; 1893-1898: ф.904, оп.33, спр.102; 1900-1907, 1909, 
1910: ф.904, оп.33, спр.142; 
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7. – 
8. Смерть: 1881, 1882, 1884-1886: ф.904, оп.33, спр.39; 1887, 1889-1892: 

ф.904, оп.33, спр.72; 1893-1898: ф.904, оп33, спр.102; 1900-1907, 1909, 
1910: ф.904, оп.33, спр.142; 1893-1904, 1919-1920: ф.904, оп.33, спр.143; 

 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Бугаївка Липовецького повіту Київської 

губернії 
4.  с.Бугаївка  
5. Народження: 1911-1921: ф.904, оп.33, спр.144; 
6. Шлюб: 1911-1921: ф.904, оп.33, спр.144; 
7. – 
8. Смерть: 1911-1921: ф.904, оп.33, спр.144; 
9. – 
10. – 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Велика Ростівка Липовецького повіту 

Київської губернії 
4.  с.Велика Ростівка 
5. Народження: 1875, 1878, 1880, 1883: ф.904, оп.33, спр.12; 1881-1890: 

ф.904, оп.33, спр.40; 1881, 1882, 1884-1885, 1887, 1891-1892: ф.904, 
оп.33, спр.41; 1886, 1890: ф.904, оп.33, спр.66а; 1891-1904: ф.904, оп.33, 
спр.88; 1893-1899: ф.904, оп.33, спр.97; 1900-1905, 1907: ф.904, оп.33. 
спр.145; 1905-1907: ф.904, оп.33, спр.146; 1908-1914, 1916: ф.904, оп.33, 
спр.147; 1908-1911: ф.904, оп.33, спр.148; 1912: ф.904, оп.33, спр.149; 
1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.150; 1916: ф.904, оп.33, спр.151; 1913, 
1915, 1917-1922: ф.904, оп.33, спр.152; 

6. Шлюб: 1875, 1878, 1880, 1883: ф.904, оп.33, спр.12; 1886, 1890: ф.904, 
оп.33, спр.66а; 1881, 1882, 1884-1885, 1887, 1891-1892: ф.904, оп.33, 
спр.41; 1881-1904: ф.904, оп.33, спр.46; 1893-1899: ф.904, оп.33, спр.97; 
1900-1905, 1907: ф.904, оп.33, спр.145; 1905-1907: ф.904, оп.33, спр.146; 
1908-1914, 1916: ф.904, оп.33, спр.147; 1908-1911: ф.904, оп.33, спр.148; 
1912: ф.904, оп.33, спр.149; 1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.150; 1916: 
ф.904, оп.33, спр.151; 1913, 1915, 1917-1922: ф.904, оп.33, спр.152; 

7. – 
8. Смерть: 1875, 1878, 1880, 1883: ф.904, оп.33, спр.12; 1886, 1890: ф.904, 

оп.33, спр.66а; 1881, 1882, 1884-1885, 1887, 1891-1892: ф.904, оп.33, 
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спр.41; 1893-1899: ф.904, оп.33, спр.97; 1900-1905, 1907: ф.904, оп.33, 
спр.145; 1905-1907: ф.904, оп.33, спр.146; 1908-1914, 1916: ф.904, оп.33, 
спр.147; 1908-1911: ф.904, оп.33, спр.148; 1912: ф.904, оп.33, спр.149; 
1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.150; 1916: ф.904, оп.33, спр.151; 19131915, 
1917-1922: ф.904, оп.33, спр.152; 

9. – 
10. – 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Гоноратка Липовецького повіту 

Київської губернії 
4.  с.Гоноратка  
5. Народження: 1885-1887, 1889-1894: ф.904, оп.33, спр.62; 1896-1904: 

ф.904, оп.33, спр.113; 1895-1897, 1899-1909, 1911: ф.904, оп.33, спр.157; 
1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1910, 1912-1916, 1918-1919: ф.904, оп.33, 
спр.160; 1917: ф.904, оп.33, спр.167; 

6. Шлюб: 1885-1887, 1889-1894: ф.904, оп.33, спр.62; 1895-1897, 1899-
1909, 1911: ф.904, оп.33, спр.157; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1912-1914, 
1916-1918: ф.904, оп.33, спр.160; 1917: ф.904, оп.33, спр.167; 

7. – 
8. Смерть: 1885-1887, 1889-1894: ф.904, оп.33, спр.62; 1895-1897, 1899-

1909, 1911: ф.904, оп.33, спр.157; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1918: 
ф.904, оп.33. спр.160; 1917: ф.904, оп.33, спр.167; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Дібровинці Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4.  с.Дібровинці. 
5. Народження: 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: ф.904, оп.25, спр.18; 1882: 

ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25. 
спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.31; 1888: 
ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, 
спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.2, спр.43; 1893: ф.904, 
оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.48; 
1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 1898: ф.904, оп.25, 
спр.53; 1899: ф.904, оп.25, спр.57; 1900-1909: ф.904, оп.33, спр.166; 
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1910-1912, 1914, 1919: ф.904, оп.33, спр.164; 1913, 1915-1918: ф.904, 
оп.33, спр.162; 

6. Шлюб: 1859-1874: ф.904, оп.27, спр.33; 1880: ф.904, оп.25, спр.7; 1881: 
ф.904, оп.25, спр.18; 1882: ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25, 
спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: 
ф.904, оп.25, спр.31; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, 
спр.37; 1890: ф.904, оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: 
ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф.904, оп.25, 
спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: 
ф.904, оп.25, спр.52; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25, 
спр.57; 1914: ф.904, оп.33, спр.164; 

7.  
8. Смерть: 1859-1874: ф.904, оп.27, спр.33; 1880: ф.904, оп.25, спр.7;1881: 

ф.904, оп.25, спр.18; 1882: ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25, 
спр.24; 1884: ф.904, оп.25, сп.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, 
оп.25, спр.31; 1888: ф.904, опа.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 
1890: ф.904, оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.40; 1892: ф.904, оп.25, 
спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.44; 1894: ф 904, оп.25, спр.47; 1895: 
ф.904, оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, 
спр.52; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25, спр.57; 1914: 
ф.904, оп.33, спр.164; 

9.  Дошлюбні опитування: 1874: ф.904, оп.27, спр.34; 
10.  
 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Закриниччя Таращанського повіту 

Київської губернії 
4.  с.Закриниччя  
5. Народження: 1839, 1843-1852, 1854, 1861: ф.904, оп.33, спр.2; 1876, 

1882-1885: ф.904. оп.33, спр.47; 1887, 1890-1893: ф.904, оп.33, спр.74; 
1887-1904: ф.904, оп.33, спр.77; 1894-1899: ф.904, оп.33, спр.103; 1900-
1909: ф.904, оп.33, спр.270; 1910-1911, 1913-1918: ф.904, оп.33, спр.275; 
1914-1922: ф.904, оп.33, спр.278; 

6. Шлюб: 1835, 1839, 1844-1851, 1854, 1861: ф.904, оп.33, спр.1; 1839, 
1843-1852, 1854, 1861: ф.904, оп.33, спр.2; 1876, 1882-1885: ф.904, оп.33, 
спр.47; 1887, 1890-1893: ф.904, оп.33, спр.74; 1894-1899: ф.904, оп.33, 
спр.103; 1900-1909: ф.904, оп.33, спр.270; 1910-1911, 1913-1918: ф.904, 
оп.33, спр.275; 

7. – 
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8. Смерть: 1839, 1843-1852, 1854, 1861: ф.904, оп.33, спр.1; 1839, 1843-
1852, 1854, 1861: ф.904, оп.33, спр.2; 1881-1886: ф.904, оп.33, спр.47; 
1887, 1890-1893: ф.904, оп.33, спр.74; 1894-1899: ф.904, оп.33, спр.103; 
1900-1909: ф.904, оп.33, спр.270; 1905-1919: ф.904, оп.33, спр.273; 1910-
1911, 1913-1918: ф.904, оп.33, спр.275; 

 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Заруддя Липовецького повіту Київської 

губернії 
4. с.Заруддя 
5. Народження: 1875, 1878: ф.904, оп.33, спр.12; 1880-1885: ф.904, оп.33, 

спр.28; 1886-1893: ф.904, оп.33, спр.73; 1894-1897, 1899-1901: ф.904, 
оп.33, спр.104; 1898: ф.904, оп.25, спр.54; 1902-1905, 1907-1909: ф.904, 
оп.33, спр.158; 1910-1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.159; 1916, 1918: ф.904, 
оп.33, спр.161; 

6. Шлюб: 1875, 1878: ф.904, оп.33, спр.12; 1880-1885: ф.904, оп.33, спр.28; 
1886-1893: ф.904, оп.33, спр.73; 1894-1897, 1899-1901: ф.904, оп.33, 
спр.104; 1898: ф.904, оп.25, спр.54; 1902-1905, 1907-1909: ф.904, оп.33, 
спр.158; 1910-1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.159; 1918: ф.904, оп.33, 
спр.161; 

7. – 
8. Смерть: 1875, 1878: ф.904, оп.33, спр.12; 1880-1885: ф.904, оп.33, 

спр.28; 1886-1893: ф.904, оп.33, спр.73; 1894-1897, 1899-1901: ф.904, 
оп.33, спр.104; 1898: ф.904, оп.25, спр.54;1902-1905, 1907-1909: ф.904, 
оп.33, спр.158; 1910-1915: ф.904, оп.33, спр.159; 

9. - 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Животівка Липовецького повіту Київської 

губернії 
4. с. Животівка 
5. Народження: 1891-1896: ф.904, оп.33, спр.86; 1900-1909: ф.904, оп.153; 

1910-1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.154; 1918-1921: ф.904, оп.33, спр.155; 
6. Шлюб: 1891-1896: ф.904, оп.33, спр.86; 1900-1909: ф.904, оп.33, 

спр.153; 1910-1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.154; 1920: ф.904, оп.33, 
спр.155; 

7. – 
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8. Смерть: 1891-1896: ф.904, оп.33, спр.86; 1900-1909: ф.904, оп.33, 
спр.153; 1910-1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.154; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Воскресенська церква с Животівка Липовецького повіту 

Київської губернії 
4. с.Животівка 
5. Народженя: 1922: ф.904, оп.33, спр.156; 
6. Шлюб:  
7. – 
8. Смерть:  
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Кожанка Липовецького повіту 

Київської губернії 
4. с.Кожанка 
5. Народження: 1875, 1878-1883, 1885-1887, 1889: ф.904, оп.33, спр.13; 

1876-1877, 1884, 1891, 1897: ф.904, оп.33, спр.19; 1890, 1892-1896, 1898-
1899: ф.904, оп.33, спр.83; 1901-1905, 1917: ф.904, оп.33, спр.131; 1907-
1910, 1912-1913, 1915-1916: ф.904, оп.33, спр.168; 1911: ф.904, оп.1, 
спр.255; 

6. Шлюб: 1875, 1878-1883, 1885-1887, 1889: ф.904, оп.33, спр.13; 1876-
1877, 1884, 1891, 1897: ф.904, оп.33, спр.19; 1876-1877, 1884, 1891, 1897: 
ф.904, оп.33, спр.19; 890, 1892-1896, 1898-1899: ф.904, оп.33, спр.83; 
1902-1905, 1917: ф.904, оп.33, спр.131; 1900: ф.904, оп.33, спр.167; 1907, 
1909, 1910, 1912-1913, 1915-1916: ф.904, оп.33, спр.168; 1911: ф.904, 
оп.1, спр.255; 

7. – 
8. Смерть: 1875, 1878-1883, 1885-1887, 1889: ф.904, оп.33, спр.13; 1876-

1877, 1884, 1891, 1897: ф.904, оп.33, спр.19; 890, 1892-1896, 1898-1899: 
ф.904, оп.33, спр.83; 1902-1905, 1917: ф.904, оп.33, спр.131; 1900: ф.904, 
оп.33, спр.167; 1907, 1909, 1910, 1912-1913, 1915-1916: ф.904, оп.33, 
спр.168; 1911: ф.904, оп.1, спр.255; 
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1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Кошлани Липовецького повіту Київської 

губернії 
4. с.Кошлани  
5. Народження: 1880-1885, 1887, 1891, 1893: ф.904, оп.33, спр.30; 1886, 

1888-1890: ф.904, оп.33, спр.66; 1892: ф.904, оп.33, спр.92; 1894-1895: 
ф.904, оп.33, спр.105; 1896-1897: ф.904, оп.33, спр.114; 1899: ф.904, 
оп.33, спр.123;1900: ф.904, оп.25, спр.76; 1901-1903, 1907-1910: ф.904, 
оп.33, спр.165; 1911-1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.163; 

6. Шлюб: 1880-1885, 1887, 1891, 1893: ф.904, оп.33, спр.30; 1886, 1888-
1890: ф.904, оп.33, спр.66; 1892: ф.904, оп.33, спр.92; 1894-1895: ф.904, 
оп.33, спр.105; 1896-1897: ф.904, оп.33, спр.114; 1899: ф.904, оп.33, 
спр.123; 1900: ф.904, оп.25, спр.76; 1901-1903, 1907-1910: ф.904, оп.33, 
спр.165; 1911-1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.163; 

7. – 
8. Смерть: 1880-1885, 1887, 1891, 1893: ф.904, оп.33, спр.30; 1886, 1888-

1890: ф.904, оп.33, спр.66; 1892: ф.904, оп.33, спр.92; 1894-1895: ф.904, 
оп.33, спр.105; 1896-1897: ф.904, оп.33, спр.114; 1899: ф.904, оп.33, 
спр.123; 1900: ф.904, оп.25, спр.76; 1901-1903, 1907-1910: ф.904, оп.33, 
спр.165; 1911-1913, 1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.163; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Аненська церква с. Люлинці Липовецького повіту Київської губернії 
4. с.Люлинці  
5. Народження: 1877, 1881-1883, 1890, 1893, 1897: ф.904, оп.33, спр.23; 

1900-1902, 1904, 1907-1909: ф.904, оп.33, спр.169; 1910, 1912-1913, 
1915-1917: ф.904, оп.33, спр.170;  

6. Шлюб: 1877, 1881-1883, 1890, 1893, 1897, 1903: ф.904, оп.33, спр.23; 
1900-1902, 1904, 1907: ф.904, оп.33, спр.169; 1910, 1912-1913, 1915-
1917: ф.904, оп.33, спр.170; 

7. – 
8. Смерть: 1877, 1881-1883, 1890, 1893, 1897, 1903: ф.904, оп.33. спр.23; 

1900-1902, 1904, 1907: ф.904, оп.33, спр.169; 1910, 1912-1913, 1915-
1917: ф.904, оп.33, спр.170; 1916: ф.904, оп.33, спр.266; 

9. – 
10. - 
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1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Мала Ростівка Липовецького повіту 

Київської губернії 
4. с.Мала Ростівка  
5. Народження: 1875, 1878: ф.904 оп.33, спр.14; 1880-1883, 1885-1886: 

ф.904, оп.33, спр.31; 1884: ф.904, оп.33, спр.55; 1881-1895: ф.904, оп.33, 
спр.42; 1887-1891, 1893: ф.904, оп.33, спр.75; 1895-1900: ф.904, оп.33, 
спр.109; 1896-1904: ф.904, оп.33, спр.115; 1908: ф.904, оп.33, спр.167; 
1901-1907: ф.904, оп.33, спр.249; 1905-1909, 1914-1915, 1917-1920: 
ф.904, оп.33, спр.251; 1912: ф.904, оп.33, спр.253; 1913: ф.904, оп.33, 
спр.254; 1914: ф.904, оп.33, спр.255; 1909-1913: ф.904, оп.33, спр.257; 
1917: ф.904, оп.33, спр.258; 

6. Шлюб: 1875, 1878: ф.904, оп.33, спр.14; 1880, 1882-1883, 1885-1886: 
ф.904, оп.33, спр.31; 1884: ф.904, оп.33, спр.55; 1887-1891, 1893: ф.904, 
оп.33, спр.75; 1889-1904: ф.904, оп.33, спр.79; 1895-1900: ф.904, оп.33, 
спр.109; 1900: ф.904, оп.33, спр.167; 1901-1907: ф.904, оп.33, спр.249; 
1905-1909, 1914-1915, 1917-1918: ф.904, оп.33, спр.251; 1912: ф.904, 
оп.33, спр.253; 1913: ф.904, оп.33, спр.254; 1914: ф.904, оп.33, спр.255; 
1909-1913: ф.904, оп.33, спр.257; 1917: ф.904, оп.33, спр.258; 

7. Дошлюбні опитування: 1910-1920: ф.904, оп.33, спр.252; 
8. Смерть: 1875, 1878: ф.904, оп.33, спр.14; 1880-1883, 1885-1886: ф.904, 

оп.33, спр.31; 1884: ф.904, оп.33, спр.55; 1887-1891, 1893: ф.904, оп.33, 
спр.75; 1895-1900: ф.904, оп.33, спр.109; 1901-1907: ф.904, оп.33, 
спр.249; 1905-1909, 1914-1915, 1917-1919: ф.904, оп.33, спр.251; 1912: 
ф.904, оп.33, спр.253; 1913: ф.904, оп.33, спр.254; 1914: ф.904, оп.33, 
спр.255; 1909-1913: ф.904, оп.33, спр.257; 1917: ф.904, оп.33, спр.258; 

9. Дошлюбні опитування: 1882-1894: ф.904, оп.33, спр.48; 
10.  
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Медівка Липовецького повіту Подільської 

губернії 
4. с.Медівка  
5. Народження: 1875, 1878, 1918-1920: ф.904, оп.33, спр.15; 1876-1883: 

ф.904, оп.33, спр.21; 1883-1885, 1889-1893: ф.904, оп.33, спр.51; 1884-
1901: ф.904, оп.33, спр.61; 1894-1899, 1901: ф.904, оп.33, спр.106; 1900: 
ф.904, оп.33, спр.124; 1902-1906: ф.904, оп.33, спр.133; 1902-1904, 1919-
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1920: ф.904, оп.33, спр.172; 1907-1911: ф.904, оп.33, спр.173; 1910-1911: 
ф.904, оп.33, спр.175; 1912: ф.904, оп.33, спр.176; 1912-1917: ф.904, 
оп.33, спр.174; 1913: ф.904, оп.33, спр.177; 1916: ф.904, оп.33, спр.178; 

6. Шлюб: 1875, 1878, 1918-1920: ф.904, оп.33, спр.15; 1876-1889: ф.904, 
оп.33, спр.21; 1883-1885, 1889-1893: ф.904, оп.33, спр.51; 1894-1899, 
1901: ф.904, оп.33, спр.106; 1900: ф.904, оп.33, спр.124; 1902-1906: 
ф.904, оп.33, спр.133; 1890, 1901-1904, 1919-1920: ф.904, оп.33, спр.171; 
1907-1911: ф.904, оп.33, спр.173; 1910-1911: ф.904, оп.33, спр.175; 1912: 
ф.904, оп.33, спр.176; 1913: ф.904, оп.33, спр.177; 1916: ф.904, оп.33, 
спр.178; 

7. – 
8. Смерть: 1875, 1878, 1918-1920: ф.904, оп.33, спр.15; 1876-1889: ф.904, 

оп.33, спр.21; 1883-1885, 1889-1893: ф.904, оп.33, спр.51; 1894-1899, 
1901: ф.904, оп.33, спр.106; 1900: ф.904, оп.33, спр.124; 1902-1906: 
ф.904, оп.33, спр.133; 1907-1911: ф.904, оп.33, спр.173; 1912-1917: 
ф.904, оп.33, спр.174; 1910-1911: ф.904, оп.33, спр.175; 1912: ф.904, 
оп.33, спр.176; 1912-1917: ф.904, оп.33, спр.174; 1913: ф.904, оп.33, 
спр.177; 1916: ф.904, оп.33, спр.178; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Мервин Липовецького повіту Київської 

губернії 
4. с.Мервин  
5. Народження: 1872-1881: ф.904, оп.33, спр.9; 
6. Шлюб: 1871-1889: ф.904, оп.33, спр.8; 
7. – 
8. Смерть:  
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Новоживотів Таращанського повіту 

Київської губернії  
4. с.Новоживотів  
5. Народження:  
6. Шлюб:  
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7. – 
8. Смерть: 1864-1901: ф.904, оп.33, спр.4; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Новоживотів Таращанського повіту 

Київської губернії 
4. с.Новоживотів  
5. Народження: 1869-1892: ф.904, оп.33, спр.6; 1877-1878, 1885, 1888: 

ф.904, оп.33, спр.24; 1887-1899: ф.904, оп.33, спр.76; 1900-1907: ф.904, 
оп.33, спр.181; 1899-1912: ф.904, оп.33, спр.182; 1908-1911, 1913: ф.904, 
оп.33, спр.183; 1914-1920: ф.904, оп.33, спр.184; 

6. Шлюб: 1877-1878, 1885, 1888: ф.904, оп.33, спр.24; 1887, 1889-1899: 
ф.904, оп.33, спр.76; 1900-1907: ф.904, оп.33, спр.181; 1908-1911, 1913: 
ф.904, оп.33, спр.183; 1914-1918: ф.904, оп.33, спр.184; 

7. – 
8. Смерть: 1877-1878, 1885, 1888: ф.904, оп.33, спр.24; 1887-1899: ф.904, 

оп.33, спр.76; 1900-1907: ф.904, оп.33, спр.181; 1908-1911, 1913: ф.904, 
оп.33, спр.183; 1914-1918: ф.904, оп.33, спр.184; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Георгієвстка церква с. Осична Таращанського повіту Київської 

губернії 
4. с.Осична  
5. Народження: 1880, 1882-1885, 1887-1891: ф.904, оп.33, спр.32; 1892-

1900: ф.904, оп.33, спр.94; 1901-1906, 1908: ф.904, оп.33, спр.197; 1909-
1914: ф.904, оп.33, спр.198; 1915-1919: ф.904, оп.33, спр.199; 

6. Шлюб: 1880-1891: ф.904, оп.33, спр.32; 1892-1900: ф.904, оп.33, спр.94; 
1892-1900: ф.904, оп.33, спр.94; 1901-1906, 1908: ф.904, оп.33, спр.197; 
1909-1914: ф.904, оп.33, спр.198; 1916, 1918-1919: ф.904, оп.33, спр.199; 

7. – 
8. Смерть: 1880-1891: ф.904, оп.33, спр.32; 1892-1900: ф.904, оп.33, 

спр.94; 1901-1908: ф.904, оп.33, спр.197; 1909-1914: ф.904, оп.33, 
спр.198; 

9. – 
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10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м-ка Оратів Липовецького повіту Київської 

губернії 
4. м-ко Оратів  
5. Народження: 1883-1886: ф.904, оп.33, спр.53; 1886-1892: ф.904, оп.33, 

спр.67; 1892-1896: ф.904, оп.33, спр.93; 1897-1900: ф.904, оп.33, 
спр.118; 1901-1906: ф.904, оп.33, спр.128; 1911: ф.904, оп.33, спр.192; 
1912: ф.904, оп.33, спр.193; 1913-1916, 1918: ф.904, оп.33, спр.194; 
1908-1912: ф.904, оп.33, спр.195; 1918-1921: ф.904, оп.33, спр.196; 

6. Шлюб: 1883-1904; ф.904, оп.33, спр.52; 1883-1886: ф.904, оп.33, спр.53; 
1892-1896: ф.904, оп.33, спр.93; 1897-1900: ф.904, оп.33, спр.118; 1901-
1906: ф.904, оп.33, спр.128; 1911: ф.904, оп.33, спр.192; 1912: ф.904, 
оп.33, спр.193; 1913-1916, 1918: ф.904, оп.33, спр.194; 1908-1912: ф.904, 
оп.33, спр.195; 1918-1921: ф.904, оп.33, спр.196; 

7. – 
8. Смерть: 1883-1886; ф.904, оп.33, спр.52; 1883-1886: ф.904, оп.33, 

спр.53; 1892-1896: ф.904, оп.33, спр.93; 1897-1900: ф.904, оп.33, 
спр.118; 1901-1906: ф.904, оп.33, спр.128; 1895-1904, 1918-1920: ф.904, 
оп.33, спр.191; 1911: ф.904, оп.33, спр.192; 1912: ф.904, оп.33, спр.193; 
1913-1916, 1918: ф.904, оп.33, спр.194; 1908-1912: ф.904, оп.33, спр.195; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква м-ка Оратів Липовецького повіту Київської 

губернії 
4. м-ко Оратів  
5. Народження: 1893-1902: ф.904, оп.33, спр.98; 
6. Шлюб: 1869-1898: ф.904, оп.33, спр.7; 
7. – 
8. Смерть:  
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
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2. Київська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Оратівка Липовецького повіту 

Київської губернії 
4. с.Оратівка  
5. Народження: 1891: ф.904, оп.33, спр.62; 1885-1895: ф.904, оп.33, 

спр.63; 1895-1899: ф.904, оп.33, спр.110; 1900-1905, 1907-1914: ф.904, 
оп.33, спр.203; 1915, 1917-1919: ф.904, оп.33, спр.204; 1915-1919: ф.904, 
оп.33, спр.205; 1906: ф.904, оп.33, спр.211; 

6. Шлюб: 1885-1903: ф.904, оп.33, спр.63; 1895-1899: ф.904, оп.33, 
спр.110; 1900-1905, 1907-1914: ф.904, оп.33, спр.203; 1915, 1918: ф.904, 
оп.33, спр.204; 1915-1918: ф.904, оп.33, спр.205; 1906: ф.904, оп.33, 
спр.211; 

7. – 
8. Смерть: 1895-1899: ф.904, оп.33, спр.110; 1900-1905, 1907-1914: ф.904, 

оп.33, спр.203; 1915, 1918-1919: ф.904, оп.33, спр.204; 1915-1918: ф.904, 
оп.33, спр.205; 1906: ф.904, оп.33, спр.211; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято Михайлівська церква с. Очитків Липовецького повіту Київської 

губернії 
4. сс.Очитків, Бардошівка 
5. Народження: 1875, 1877, 1881, 1882, 1884: ф.904, оп.33, спр.16; 1879, 

1880, 1883, 1885, 1891, 1894, 1896-1899: ф.904, оп.33, спр.26; 1886-1887, 
1889, 1892: ф.904, оп.33, спр.68; 1895: ф.904, оп.33, спр.102; 1900-1905, 
1907-1908: ф.904, оп.33, спр.201; 1909: ф.904, оп.1, спр.113; 1910-1914, 
1918: ф.904, оп.33, спр.202; 

6. Шлюб: 1875, 1877, 1881, 1882, 1884: ф.904, оп.33, спр.16; 1879, 1880, 
1883, 1885, 1891, 1896-1899: ф.904, оп.33, спр.26; 1886-1887, 1889, 1892, 
1894: ф.904, оп.33, спр.68; 1900-1905, 1907-1908: ф.904, оп.33, спр.201; 
1909: ф.904, оп.1, спр.113; 1910-1914, 1918: ф.904, оп.33, спр.202; 

7. – 
8. Смерть: 1875, 1877, 1881, 1882, 1884: ф.904, оп.33, спр.16; 1879, 1880, 

1883, 1885, 1891, 1895, 1897-1899: ф.904, оп.33. спр.26; 1886-1887, 1889, 
1892: ф.904, оп.33, спр.68; 1900-1905, 1907-1908: ф.904, оп.33, спр.201; 
1909: ф.904, оп.1, спр.113; 1910-1914, 1918: ф.904, оп.33, спр.202; 

9. – 
10. - 
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1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Підвисоке Липовецького повіту Київської 

губернії 
4. с.Підвисоке  
5. Народженя: 1883-1889: ф.904, оп.33, спр.54; 1890-1897: ф.904, оп.33, 

спр.82; 1893-1905: ф.904, оп.33, спр.100; 1898-1906, 1908-1909: ф.904, 
оп.33, спр.206; 1910-1912, 1914: ф.904, оп.33, спр.207; 1913: ф.904, 
оп.33, спр.208; 1913, 1915-1917, 1922: ф.904, оп.33, спр.209; 1918-1919: 
ф.904, оп.33, спр.210; 

6. Шлюб: 1883-1889: ф.904, оп.33, спр.54; 1890-1897: ф.904, оп.33, спр.82; 
1893-1905: ф.904, оп.33, спр.99; 1893-1905: ф.904, оп.33, спр.100; 1898-
1906, 1908-1909: ф.904, оп.33, спр.206; 1910-1912, 1914: ф.904, оп.33, 
спр.207; 1913: ф.904, оп.33, спр.208; 1913, 1915-1917: ф.904, оп.33, 
спр.209; 1918-1918: ф.904, оп.33, спр.210; 1921-1922: ф.904, оп.33, 
спр.248; 

7. – 
8. Смерть: 1883-1889: ф.904, оп.33, спр.54; 1890-1897: ф.904, оп.33, 

спр.82; 1893-1905: ф.904, оп.33, спр.100; 1898-1906, 1908-1909: ф.904, 
оп.33, спр.206; 1910-1912, 1914: ф.904, оп.33, спр.207; 1913: ф.904, 
оп.33, спр.208; 1913, 1915-1917: ф.904, оп.33, спр.209; 1918-1920: ф.904, 
оп.33, спр.210; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Онуфріївська церква с. Рожична Таращанського повіту 

Київської губернії 
4. с.Рожична 
5. Народження: 1880-1898: ф.904, оп.33, спр.33; 1900-1906: ф.904, оп.33, 

спр.125; 1907-1908, 1913-1918: ф.904, оп.33, спр.212; 1909: ф.904, оп.33, 
спр.213; 1910: ф.904, оп.33, спр.214; 1911: ф.904, оп.33, спр.215; 1912: 
ф.904, оп.33, спр.216; 

6. Шлюб: 1900-1906: ф.904, оп.33, спр.125; 1907-1908, 1913-1918: ф.904, 
оп.33, спр.212; 1909: ф.904, оп.33, спр.213; 1910: ф.904, оп.33, спр.214; 
1911: ф.904, оп.33, спр.215; 1912: ф.904, оп.33, спр.216; 

7. – 
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8. Смерть: 1900-1906: ф.904, оп.33, спр.125; 1907-1908, 1913-1918: ф.904, 
оп.33, спр.212; 1909: ф.904, оп.33, спр213; 1910: ф.904, оп.33, спр.214; 
1911: ф.904, оп.33, спр.215; 1912: ф.904, оп.33, спр.216; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Рожична Таращанського повіту Київської 

губернії 
4. с.Рожична 
5. Народження: 1890-1899: ф.904, оп.33, спр.35; 1881-1889: ф.904, оп.33, 

спр.44; 
6. Шлюб: 1880-1906: ф.904, оп.33, спр.34; 1890-1899: ф.904, оп.33, спр.35; 

1881-1889: ф.904, оп.33, спр.44; 
7. – 
8. Смерть: 1890-1899: ф.904, оп.33, спр.35; 1881-1889: ф.904, оп.33, 

спр.44; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Сабарівка Липовецького повіту Київської 

губернії 
4. с.Сабарівка 
5. Народження: 1883-1890: ф.904, оп.33, спр.55; 1891-1900: ф.904, оп.33, 

спр.87; 1901-1908: ф.904, оп.33, спр.233; 1905-1909: ф.904, оп.33, 
спр.234; 1909-1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.235; 1916: ф.904, оп.33, 
спр.236; 

6. Шлюб: 1883-1890: ф.904, оп.33, спр.55; 1891-1900: ф.904, оп.33, спр.87; 
1901-1908: ф.904, оп.33, спр.233; 1905-1909: ф.904, оп.33, спр.234; 1909-
1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.235; 1916: ф.904, оп.33, спр.236; 

7. – 
8. Смерть: 1883-1890: ф.904, оп.33, спр.55; 1891-1898, 1900: ф.904, оп.33, 

спр.87; 1901-1908: ф.904, оп.33, спр.233; 1905-1909: ф.904, оп.33, 
спр.234; 1909-1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.235; 1916: ф.904, оп.33, 
спр.236; 

9. – 
10. - 
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1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Скала Таращанського повіту Київської 

губернії 
4. сс.Скала, Вербівка, Скоморошки 
5. Народження: 1865-1869: ф.904, оп.33, спр.5; 1875, 1877, 1880: ф.904, 

оп.33, спр.25; 1880-1890: ф.904, оп.33, спр.36; 1881, 1889: ф.904, оп.33, 
спр.43; 1882, 1890: ф.904, оп.33, спр.49; 1885, 1896: ф.904, оп.33, спр.64; 
1891, 1893, 1896, 1897: ф.904, оп.33, спр.89: 1886-1887, 1899: ф.904, 
оп.33, спр.69; 1891-1900: ф.904, оп.33, спр.90; 1892, 1894, 1898: ф.904, 
оп.33, спр.95; 1902: ф.904, оп.33, спр.134; 1903-1905: ф.904, оп.33, 
спр.135; 1906: ф.904, оп.33, спр.129; 1906-1907: ф.904, оп.33. спр.226; 
1907-1908, 1910-1911: ф.904, оп.33, спр.227; 1912, 1915, 1917-1921: 
ф.904, оп.33, спр.228; 1913-1914, 1916, 1918: ф.904, оп.33, спр.229;  

6. Шлюб: 1875, 1877, 1880: ф.904, оп.33, спр.25; 1881, 1889: ф.904, оп.33, 
спр.43; 1882, 1887, 1890: ф.904, оп.33, спр.49; 1885, 1896: ф.904, оп.33, 
спр.64; 1886, 1887, 1899: ф.904, оп.33, спр.69; 1891, 1893, 1897: ф.904, 
оп.3, спр.89; 1892, 1894, 1898: ф.904, оп.33, спр.95; 1901: ф.904, оп.33, 
спр.130; 1902: ф.904, оп.33, спр.134; 1903-1905: ф.904, оп.33, спр.135; 
1888-1921: ф.904, оп.33, спр.225; 1906: ф.904, оп.33, спр.129; 1906-1907: 
ф.904, оп.33, спр.226; 1907-1908, 1910-1911: ф.904, оп.33, спр.227; 1912, 
1915, 1917: ф.904, оп.3, спр.228; 1913-1914, 1918: ф.904, оп.33, спр.229; 

7. – 
8. Смерть: 1858-1872: ф.904, оп.33, спр.3; 1875, 1880: ф.904, оп.33, спр.25; 

1881, 1889: ф.904, оп.33, спр.43; 1882, 1890: ф.904, оп.33, спр.49; 1885, 
1896: ф.904, оп.33, спр.64; 1886: ф.904, оп.1, спр.131; 1886, 1887, 1899: 
ф.904, оп.33, спр.69; 1891, 1893, 1897: ф.904, оп.33, спр.89: 1892, 1894, 
1898: ф.904, оп.33, пр.95; 1895: ф.904, оп.33, спр.131; 1898-1904: ф.904, 
оп.33, спр.121; 1902: ф.904, оп.33, спр.134; 1906: ф.904, оп.33, спр.129; 
1903-1905: ф.904, оп.33, спр.135; 1906-1907: ф.904, оп.33, спр.226; 1907-
1908, 1910-1911: ф.904, оп.33, спр.227; 1912, 1915, 1917: ф.904, оп.33, 
спр.228; 1913-1914, 1916, 1918: ф.904, оп.33, спр.229; 1905-1921: ф.904, 
оп.33, спр.231; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
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3. Церква Казанської Божої Матері с. Скоморошки Таращанського 
повіту Київської губернії 

4. с.Скоморошки  
5. Народження: 1901-1906: ф.904, оп.33, спр.129; 1904: ф.904, оп.33, 

спр.136; 1905: ф.904, оп.33, спр.137; 1888, 1913, 1917: ф.904, оп.33, 
спр.217; 1908-1909: ф.904, оп.33, спр.218; 1911: ф.904, оп.33, спр.219; 
1910: ф.904, оп.33, спр.220; 1912: ф.904, оп.33, спр.221; 1915: ф.904, 
оп.33, спр.222; 1918: ф.904, оп.33, спр.223; 1900, 1901, 1907, 1913-1914: 
ф.904, оп.33, спр.224; 1916, 1919: ф.904, оп.33, спр.230; 

6. Шлюб: 1906: ф.904, оп.33, спр.129; 1904: ф.904, оп.33, спр.136; 1905: 
ф.904, оп.33, спр.137; 1888, 1913, 1917: ф.904, оп.33, спр.217; 1908-1909: 
ф.904, оп.33, спр.218; 1911: ф.904, оп.33, спр.219; 1910: ф.904, оп.33, 
спр.220; 1912: ф.904, оп.33, спр.221; 1915: ф.904, оп.33, спр.222; 1918: 
ф.904, оп.33, спр.223; 1900, 1907, 1913-1914: ф.904, оп.33, спр.224; 1916, 
1919: ф.904, оп.33, спр.230; 

7. – 
8. Смерть: 1903, 1906: ф.904, оп.33, спр.129; 1904: ф.904, оп.33, спр.136; 

1905: ф.904, оп.33, спр.137; 888, 1901, 1913, 1917: ф.904, оп.33, спр.217; 
1908-1909: ф.904, оп.33, спр.218; 1911: ф.904, оп.33, спр.219; 1910: 
ф.904, оп.33, спр.220; 1912: ф.904, оп.33, спр.221; 1915: ф.904, оп.33, 
спр.222; 1918: ф.904, оп.33, спр.223; 1900, 1907, 1913-1914: ф.904, оп.33, 
спр.224; 1916, 1919: ф.904, оп.33, спр.230; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Варварівська церква с. Сологубівка Липовецького повіту 

Київської губернії 
4. с.Сологубівка  
5. Народження: 1888-1896: ф.904, оп.33, спр.56; 1897-1903: ф.904, оп.33, 

спр.119; 1913: ф.904, оп.33, спр.167; 1883, 1885-1887, 1911-1912, 1914, 
1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.240; 1904-1910: ф.904, оп.33, спр.241; 
1917-1918: ф.904, оп.33, спр.242; 1916: ф.904, оп.33, спр.242а; 

6. Шлюб: 1888-1896: ф.904, оп.33, спр.56; 1897-1903: ф.904, оп.33, 
спр.119; 1883, 1885-1887, 1911-1912, 1914, 1915, 1917: ф.904, оп.33, 
спр.240; 1904-1910: ф.904, оп.33, спр.241; 1918: ф.904, оп.33, спр.242; 
1916: ф.904, оп.33, спр.242а; 

7. – 
8. Смерть: 1888-1896: ф.904, оп.33, спр.56; 1897-1903: ф.904, оп.33, 

спр.119; 1913: ф.904, оп.33, спр.167; 1883, 1885-1887, 1911-1912, 1914, 
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1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.240; 1904-1910: ф.904, оп.33, спр.241; 
1917-1918: ф.904, оп.33, спр.242; 1916: ф.904, оп.33, спр.242а; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Старо-Животів Таращанського повіту 

Київської губернії 
4. с.Старо-Животів 
5. Народження: 1880, 1882-1887: ф.904, оп.33, спр.29; 
6. Шлюб: 1880, 1882-1887: ф.904, оп.33, спр.29; 
7. – 
8. Смерть: 1880, 1882-1887: ф.904, оп.33, спр.29; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Старо-Животів Таращанського повіту 

Київської губернії 
4. с.Старо-Животів 
5. Народження: 1890-1896: ф.904, оп.33, спр.84; 1897-1903: ф.904, оп.33, 

спр.120; 1904-1909: ф.904, оп.33, спр.185; 1910-1917: ф.904, оп.33, 
спр.186; 1918-1921: ф.904, оп.33, спр.187; 

6. Шлюб: 1890-1896: ф.904, оп.33, спр.84; 1897-1903: ф.904, оп.33, 
спр.120; 1918-1918: ф.904, оп.33, спр.187; 

7. – 
8. Смерть: 1890-1896: ф.904, оп.33, спр.84; 1897-1903: ф.904, оп.33, 

спр.120; 1918-1918: ф.904, оп.33, спр.187; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Стрижаків Липовецького повіту Київської 

губернії. 
4. сс.Стрижаків, Синарна. 



249 
 

5. Народження: 1818-1831: ф.904, оп.27; спр.147; 1831-1841: ф.904, оп.27; 
спр.148; 1848-1866: ф.904, оп.27, спр.150; 1867-1874: ф.904, оп.27, 
спр.151; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25, спр.22; 1883: 
ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, 
спр.26; 1887: ф.904, оп.25. спр.32; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25. спр.37; 1890: ф.904, оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, 
спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: 
ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, 
спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 1898: ф.904, оп.25. спр.53; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.56; 1900-1906: ф.904, оп.33, спр.237; 1907-1914: ф.904, 
оп.33, спр.238; 1913, 1915, 1917: ф.904, оп.33, спр.239; 

6. Шлюб: 1818-1831: ф.904, оп.27; спр.147; 1848-1866: ф.904, оп.27, 
спр.150; 1867-1874: ф.904, оп.27, спр.151; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 
1882: ф.904, оп.25, спр.22; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, 
спр.25; 1885: ф.904, оп.25, спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: 
ф.904, оп.25, спр.34; 1889: ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, 
спр.39; 1891: ф.904, оп.25, спр.42; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: 
ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, 
спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.56. 

7.  
8. Смерть: 1818-1831: ф.904, оп.27; спр.147; 1843-1844: ф.904, оп.27; 

спр.149; 1848-1866: ф.904, оп.27, спр.150; 1867-1874: ф.904, оп.27, 
спр.151; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: ф.904, оп.25. спр.22; 1883: 
ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, спр.25; 1885: ф.904, оп.25, 
спр.26; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, 
спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: 
ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.48; 1896: ф.904, оп.25, 
спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.52; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.56. 

9.  
10.  
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Кузьмо-Дем’янівська церква с. Фронтівка Липовецького району 

Київської губернії 
4. с.Фронтівка 
5. Народження: 1883-1888: ф.904, оп.33, спр.57; 1889-1894: ф.904, оп.33, 

спр.80; 1895-1900: ф.904, оп.33, спр.111; 1902-1906, 1908-1909: ф.904, 
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оп.33, спр.243; 1907, 1911: ф.904, оп.33, спр.244; 1910, 1912-1917: ф.904, 
оп.33, спр.245; 1918: ф.904, оп.33, спр.246; 1921: ф.904, оп.33, спр.247; 

6. Шлюб: 1883-1888: ф.904, оп.33, спр.57; 1889-1894: ф.904, оп.33, спр.80; 
1895-1900: ф.904, оп.33, спр.111; 1902-1906, 1908-1909: ф.904, оп.33, 
спр.243; 1911: ф.904, оп.33, спр.244; 1910, 1912-1917: ф.904, оп.33, 
спр.245; 1918: ф.904, оп.33, спр.246; 

7. – 
8. Смерть: 1883-1888: ф.904, оп.33, спр.57; 1889-1894: ф.904, оп.33, 

спр.80; 1895-1900: ф.904, оп.33, спр.111; 1902-1906, 1908-1909: ф.904, 
оп.33, спр.243; 1910, 1912-1917: ф.904, оп.33, спр.245; 1918: ф.904, 
оп.33, спр.246; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Чагів Липовецького повіту Київської 

губернії 
4. с.Чагів  
5. Народження: 1880-1885, 1887-1890: ф.904, оп.33, спр.37; 1886: ф.904, 

оп.33, спр.55; 1891-1897: ф.904, оп.33, спр.91; 1898-1905: ф.904, оп.33, 
спр.122; 1905-1913: ф.904, оп.33, спр.250; 1906, 1908-1913, 1915, 1917, 
1920: ф.904, оп.33, спр.256; 

6. Шлюб: 1880-1885, 1887-1890: ф.904, оп.33, спр.37; 1886: ф.904, оп.33, 
спр.55; 1891-1897: ф.904, оп.33, спр.91; 1898-1905: ф.904, оп.33, 
спр.122; 1905-1913: ф.904, оп.33. спр.250; 1906, 1908-1913, 1915, 1917, 
1920: ф.904, оп.33, спр.256; 

7. – 
8. Смерть: 1880-1885, 1887-1890: ф.904, оп.33, спр.37; 1886: ф.904, оп.33, 

спр.55; 1891-1897: ф.904, оп.33, спр.91; 1898-1905: ф.904, оп.33, 
спр.122; 1905-1913: ф.904, оп.33, спр.250; 1906, 1908-1913, 1915, 1917, 
1920: ф.904, оп.33, спр.256; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Чернявка Липовецького повіту Київської 

губернії 
4. сс.Чернявка, Аннівка 
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5. Народження: 1876-1877, 1879, 1881: ф.904, оп.33, спр.22; 1882-1884, 
1891: ф.904, оп.33, спр.50; 1885, 1890, 1896: ф.904, оп.33, спр.65; 1886-
1895: ф.904, оп.33, спр.70; 1886, 1889, 1898: ф.904, оп.33, спр.71; 1892-
1893, 1897, 1899: ф.904, оп.33, спр.96; 1894: ф.904, оп.33, спр.107; 1896-
1904: ф.904, оп.33, спр.116; 1900, 1904: ф.904, оп.33, спр.127; 1901-1903, 
1907: ф.904, оп.33, спр.130; 1905-1912: ф.904, оп.33, спр.259; 1905, 1909, 
1911, 1913: ф.904, оп.33, спр.260; 1923: ф.904, оп.33, спр.263; 1913-
1920: ф.904, оп.33, спр.265; 1914-1916: ф.904, оп.33, спр.266; 1912, 
1917-1919, 1924: ф.904, оп.33, спр.268; 

6. Шлюб: 1876-1877, 1879, 1881: ф.904, оп.33, спр.22; 1879-1903: ф.904, 
оп.33, спр.27; 1882-1884, 1891: ф.904, оп.33, спр.50; 1890, 1896: ф.904, 
оп.33, спр.65; 1886, 1889, 1896, 1898: ф.904, оп.33, спр.71; 1892-1893, 
1897: ф.904, оп.33, спр.96; 1894: ф.904, оп.33, спр.107; 1900, 1904: 
ф.904, оп.33, спр.127; 1900-1903, 1907: ф.904, оп.33, спр.130; 1905, 1909, 
1911, 1913: ф.904, оп.33, спр.260; 1905-1915: ф.904, оп.33, спр.262; 
1914-1916: ф.904, оп.33, спр.266; 1912, 1917-1918: ф.904, оп.33, спр.268; 

7. Дошлюбні опитування: 1874-1881: ф.904, оп.33, спр.10; 1905-1908: 
ф.904, оп.33, спр.261; 1915-1920: ф.904, оп.33, спр.267; 

8. Смерть: 1876-1877, 1879, 1881: ф.904, оп.33, спр.22; 1882-1884, 1891: 
ф.904, оп.33, спр.50; 1890, 1896, 1899: ф.904, оп.33, спр.65; 1886, 1889, 
1896, 1898: ф.904, оп.33, спр.71; 1892-1893, 1897: ф.904, оп.33,спр.96; 
1894: ф.904, оп.33, спр.107; 1900, 1904: ф.904, оп.33, спр.127; 1901-1903, 
1907: ф.904, оп.33, спр.130; 1905, 1909, 1911, 1913: ф.904, оп.33, 
спр.260; 1923: ф.904, оп.33, спр.263; 1905-1918: ф.904, оп.33, спр.264; 
1914-1916: ф.904, оп.33, спр.266; 1912, 1917-1918: ф.904, оп.33, спр.268; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Човновиця Таращанського повіту 

Київської губернії 
4. с.Човновиця 
5. Народження: 1861-1879: ф.904, оп.1, спр.60; 1875, 1876, 1880, 1882, 

1885: ф.904, оп.33, спр.17; 1883, 1884, 1887, 1893, 1898, 1899: 1883-
1888: ф.904, оп.33, спр.58; 1883-1887, 1893, 1884, 1898, 1893, 1899: 
ф.904, оп.33, спр.59; 1888, 1903-1921: ф.904, оп.33, спр.272; 1890-1891, 
1892, 1894-1897, 1898: ф.904, оп.33, спр.85; 1895-1902: ф.904, оп.33, 
спр.112; 1900-1905: ф.904, оп.33, спр.126; 1906-1911: ф.904, оп.33, 
спр.274; 1912-1914: ф.904, оп.33, спр.276; 1915-1918: ф.904, оп.33, 
спр.280; 
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6. Шлюб: 1861-1879: ф.904, оп.1, спр.60; 1876, 1880-1882, 1885: ф.904, 
оп.33, спр.17; 1883-1887, 1893, 1884, 1898, 1893, 1899: ф.904, оп.33, 
спр.59; 1888, 1903-1921: ф.904, оп.33, спр.272; 1890-1891, 1892, 1894-
1895, 1897, 1898: ф.904, оп.33, спр.85; 1900-1905: ф.904, оп.33, спр.126; 
1906-1911: ф.904, оп.33, спр.274; 1912-1914: ф.904, оп.33, спр.276; 1913-
1921: ф.904, оп.33, спр.277;  

7. - 
8. Смерть: 1861-1880: ф.904, оп.1, спр.60; 1876, 1880-1882, 1885, 1888: 

ф.904, оп.33, спр.17; 1883-1887, 1893, 1884, 1898, 1893, 1899: ф.904, 
оп.33, спр.59; 1890-1891, 1892, 1894, 1895, 1897, 1898: ф.904, оп.33, 
спр.85; 1888, 1903-1921: ф.904, оп.33, спр.272; 1900-1905: ф.904, 
оп.33,спр.126; 1901: ф.904, оп.33, спр.130; 1900-1912: ф.904, оп.33, 
спр.271; 1906-1911: ф.904, оп.33, спр.274; 1912-1914: ф.904, оп.33, 
спр.276; 1913-1920: ф.904, оп.33, спр.277; 

9. Дошлюбні опитування: 1912-1915: ф.904, оп.33, спр.279; 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Юшківці Липовецького повіту Київської 

губернії 
4.  с.Юшківці  
5. Народження: 1883-1888: ф.904, оп.33, спр.59; 1889-1895: ф.904, оп.33, 

спр.81; 1896-1903: ф.904, оп.33, спр.117; 1905-1912: ф.904, оп.33, 
спр.281; 1913-1920: ф.904, оп.33, спр.282; 

6. Шлюб: 1883-1888: ф.904, оп.33, спр.59; 1889-1895: ф.904, оп.33, спр.81; 
1896-1903: ф.904, оп.33, спр.117; 1905-1912: ф.904, оп.33, спр.281; 1913-
1918: ф.904, оп.33, спр.282; 

7. – 
8. Смерть: 1883-1888: ф.904, оп.33, спр.59; 1889-1895: ф.904, оп.33, 

спр.81; 1896-1903: ф.904, оп.33, спр.117; 1905-1912: ф.904, оп.33, 
спр.281; 1913-1920: ф.904, оп.33, спр.282; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Яблуновиця Липовецького повіту 

Київської губернії 
4. сс.Яблуновиця, Скибин 
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5. Народження: 1900-1906, 1908-1909: ф.904, оп.33, спр.283; 1907: ф.904, 
оп.1, спр.138; 

6. Шлюб: 1900-1906, 1908-1909: ф.904, оп.33, спр.283; 1907: ф.904, оп.1, 
спр.138; 

7. – 
8. Смерть: 1900-1906, 1908-1909: ф.904, оп.33, спр.283; 1907: ф.904, оп.1, 

спр.138; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Яблуновиця Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4.  с.Яблуновиця. 
5. Народження: 1880: ф.904, оп.33, спр.38; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 

1882: ф.904, оп.25, спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, 
спр.25; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: ф.904, оп.25. спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25. спр.39; 1891: ф.904, оп.25, 
спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: 
ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.49; 1896: ф.904, оп.25, 
спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.57; 1910-1915, 1917: ф.904, оп.33. спр.284; 

6. Шлюб: 1880: ф.904, оп.33, спр.38; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: 
ф.904, оп.25, спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, 
спр.25; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: ф.904, оп.25. спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25, спр.37; 1890: ф.904, оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, 
спр.42; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 1894: ф.904, оп.25, спр.47; 1895: 
ф.904, оп.25, спр.49; 1896: ф.904, оп.25, спр.50; 1897: ф.904, оп.25, 
спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: ф.904, оп.25, спр.57. 

7.  
8. Смерть: 1880: ф.904, оп.33, спр.38; 1881: ф.904, оп.25, спр.20; 1882: 

ф.904, оп.25, спр.23; 1883: ф.904, оп.25, спр.24; 1884: ф.904, оп.25, 
спр.25; 1887: ф.904, оп.25, спр.32; 1888: ф.904, оп.25, спр.34; 1889: 
ф.904, оп.25. спр.37; 1890: ф.904, оп.25, спр.39; 1891: ф.904, оп.25, 
спр.42; 1892: ф.904, оп.25, спр.43; 1893: ф.904, оп.25, спр.46; 
1894:ф.904, оп.25, спр.47; 1895: ф.904, оп.25, спр.49; 1896: ф.904, оп.25, 
спр.50; 1897: ф.904, оп.25, спр.51; 1898: ф.904, оп.25, спр.53; 1899: 
ф.904, оп.25, спр.57. 

9. Дошлюбні опитування: 1844-1860: ф.97, оп.1, спр.29; 1861-1880: ф.97, 
оп.1, спр.30; 1908: ф.97, оп.1, спр.31; 
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10. Сповідальні відомості: 1830: ф.97, оп.1, спр.27; 1859: ф.97, оп.1, 
спр.28;1873: ф.97, оп.1, спр.10; 1880: ф.97, оп.1, спр.12;  

 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Яблуновиця Липовецького повіту Київської 

губернії 
4. с.Яблуновиця 
5. Народження: 1918-1919: ф.904, оп.33, спр.285; 
6. Шлюб: 1918-1919: ф.904, оп.33, спр.285; 
7. – 
8. Смерть: 1918-1919: ф.904, оп.33, спр.285; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Якимівка Таращанського повіту Київської 

губернії 
4. с.Якимівка  
5. Народження: 1881-1886, 1889-1891, 1893-1903: ф.904, оп.33, спр.45; 

1893-1904: ф.904, оп.33, спр.101; 1905, 1906, 1908, 1911-1916: ф.904, 
оп.33, спр.188; 1907: ф.904, оп.33,спр.189; 1917-1919: ф.904, оп.33, 
спр.190; 

6. Шлюб: 1893-1903: ф.904, оп.33, спр.101; 1905, 1906, 1908, 1911-1916: 
ф.904, оп.33, спр.188; 1907: ф.904, оп.33, спр.189; 1917-1919: ф.904, 
оп.33, спр.190; 

7. – 
8. Смерть: 1893-1903: ф.904, оп.33, спр.101; 1905, 1906, 1908, 1911-1916: 

ф.904, оп.33, спр.188; 1907: ф.904, оп.33, спр.189; 1917, 1919: ф.904, 
оп.33, спр.190; 

9. – 
10. – 
 
 
ПІЩАНСЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Успенська церква с. Дмитрашківка Ольгопільського повіту 
Подільської губернії 

4. с.Дмитрашківка 
5. Народження: 1875, 1877-1880, 1882: ф.904, оп.38, спр.2; 1883, 1884, 

1887, 1888, 1893: ф.904, оп.38. спр.5; 
6. Шлюб: 1882: ф.904, оп.38, спр.2; 1883, 1887, 1888, 1909: ф.904, оп.38, 

спр.5; 
7. – 
8. Смерть: 1882: ф.904, оп.38, спр.2; 1883, 1884, 1887: ф.904, оп.38, спр.5; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Дмитрашківка Ольгопільського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Дмитрашківка 
5. Народження: 1888, 1893: ф.904, оп.38. спр.5; 1894, 1896, 1898: ф.904, 

оп.38, спр.9; 1904: ф.904, оп.38, сппр.15; 1906: ф.904, оп.38, спр.16; 
1908: ф.904, оп.38, спр.19; 1909: ф.904, оп.38, спр.20; 

6. Шлюб: 1888, 1893: ф.904, оп.38. спр.5; 1894, 1898: ф.904, оп.38, спр.9; 
1909: ф.904, оп.38, спр.20; 

7. – 
8. Смерть: 1888, 1893: ф.904, оп.38. спр.5; 1889, 1894, 1898: ф.904, оп.38, 

спр.9; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Дмитрашківка Ольгопільського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Дмитрашківка 
5. Народження: 1907-1912: ф.904, оп.38, спр.18; 
6. Шлюб: 1907-1912: ф.904, оп.38, спр.18; 
7. – 
8. Смерть: 1907-1912: ф.904, оп.38, спр.18; 
9. – 
10. - 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Кукули Ольгопільського повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Кукули, Студена 
5. Народження: 1876, 1882, 1884: ф.904, оп.38, спр.4; 1906, 1912, 1913, 

1917: ф.904, оп.38, спр.17; 
6. Шлюб: 1882: ф.904, оп.38. спр.4; 
7. – 
8. Смерть: 1882, 1884: ф.904, оп.38, спр.4; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м-ка Піщанка Ольгопільського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Піщанка  
5. Народження: 1875-1877, 1880: ф.904, оп.38, спр.1; 1882-1884: ф.904, 

оп.38, спр.3; 1888, 1894, 1898: ф.904, оп.38, спр.8; 1902: ф.904, оп.38, 
спр.12; 1911: ф.904, оп.38, спр.22; 

6. Шлюб: 1875, 1877, 1880: ф.904, оп.38, спр.1; 1881-1884: ф.904, оп.38, 
спр.3; 1888: ф.904, оп.38, спр.8; 1902: ф.904, оп.38. спр.12; 1911: ф.904, 
оп.38, спр.22; 

7. – 
8. Смерть: 1875, 1877, 1880: ф.904, оп.38, спр.1; 1881-1882, 1884: ф.904, 

оп.38, спр.3; 1888, 1899: ф.904, оп.38, спр.8; 1902: ф.904, оп.38, спр.12; 
1911: ф.904, оп.38, спр.22; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Рудницьке Ольгопільського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Рудницьке  
5. Народження: 1887-1890: ф.904, оп.38, спр.7; 1913-1915, 1917, 1918, 

1920, 1921: ф.904, оп.38, спр.23; 
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6. Шлюб: 1888-1890: ф.904, оп.38, спр.7; 1913, 1914, 1915, 1917, 1918: 
ф.904, оп.38, спр.23; 

7. – 
8. Смерть: 1887-1890: ф.904, оп.38, спр.7; 1913, 1914, 1915, 1917, 1918, 

1920, 1921: ф.904, оп.38, спр.23; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Рудницьке Ольгопільського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Рудницьке  
5. Народження: 1902-1906: ф.904, оп.38, спр.13; 
6. Шлюб: 1902-1906: ф.904, оп.38, спр.13; 
7. – 
8. Смерть: 1902-1906: ф.904, оп.38, спр.13; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Старі Попелюхи Ольгопільського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Старі Попелюхи 
5. Народження:1886-1892: ф.904, оп.38, спр.6; 1896-1901: ф.904, оп.38, 

спр.10; 1904-1909: ф.904, оп.38, спр.14; 1910-1915: ф.904, оп38, спр.21; 
6. Шлюб: 1886-1892: ф.904, оп.38, спр.6; 1896-1901: ф.904, оп.38, спр.10; 

1903-1909: ф.904, оп.38, спр.14; 1910-1915: ф.904, опа.38, спр.21; 
7. – 
8. Смерть: 1886-1892: ф.904, оп.38, спр.6; 1896-1901: ф.904, оп.38, спр.10; 

1903-1909: ф.904, оп.38, спр.14; 1910-1915: ф.904, оп.38, спр.21; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Старі Попелюхи Ольгопільського повіту 

Подільської губернії 
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4. с.Старі Попелюхи Ольгопільського повіту Подільської губернії 
5. Народження: 1915: ф.904, оп.38, спр.21; 
6. Шлюб: 1915: ф.904, оп.38. спр.21; 
7. – 
8. Смерть: 1915: ф.904, оп.38, спр.21; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Студена Ольгопільського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Студена  
5. Народження: 1796-1807: ф.606, оп.1, спр.2; 1796-1808: ф.606, оп.2, 

спр.110; 
6. Шлюб: 1796-1807: ф.606, оп.1, спр.2; 1796-1808: ф.606, оп.2, спр.110; 
7. – 
8. Смерть: 1796-1807: ф.606, оп.1, спр.2; 1796-1808: ф.606, оп.2, спр.110; 
9. – 
10. - 
 
 
ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Андрушівка Липовецького повіту 
Київської губернії 

4. сс.Андрушівка, Млинки 
5. Народження: 1809-1825: ф.904, оп.27, спр.3; 1858-1875: ф.904, оп.1, 
спр.2; 1876-1892: ф.904, оп.32, спр.35; 1876-1878: ф.904, оп.32, спр.36; 
1885-1887, 1889: ф.904, оп.32, спр.91; 1891-1892, 1894: ф.904, оп.32, 
спр.142; 1895-1897: ф.904, оп.32, спр.175; 1898-1899: ф.904, оп.32, 
спр.196; 1900-1903, 1905: ф.904, оп.32, спр.208; 1904-1910: ф.904, оп.1, 
спр.64; 1908-1910: ф.904, оп.1, спр.189; 1911-1913: ф.904, оп.1, спр.185; 
1911-1918: ф.904, оп.1, спр.187; 1914-1917, 1919: ф.904, оп.1, спр.188;  

6. Шлюб: 1809-1825: ф.904, оп.27, спр.3; 1843-1857: ф.904, оп.27, спр.4; 
1858-1897, 1919: ф.904, оп.1, спр.63; 1876-1878: ф.904, оп.32, спр.36; 
1885-1887, 1889: ф.904, оп.32, спр.91; 1885-1897: ф.904, оп.32, спр.92; 
1891-1894: ф.904, оп.32, спр.142; 1895-1897: ф.904, оп.32, спр.175; 1898-
1907: ф.904, оп.32, спр.195; 1898-1899: ф.904, оп.32, спр.196; 1900-1903, 
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1905: ф.904, оп.32, спр.208; 1906-1911: ф.904, оп.1, спр.64; 1911-1913: 
ф.904, оп.1, спр.185; 1908, 1910-1918: ф.904, оп.1, спр.186; 1914-1916, 
1919: ф.904, оп.1, спр.188; 1908-1910: ф.904, оп.1, спр.189;  

7. - 
8. Смерть: 1809-1825: ф.904, оп.27, спр.3; 1838-1871: ф.904, оп.1, спр.4; 

1843-1857: ф.904, оп.27, спр.4; 1858-1888: ф.904, оп.1, спр.1; 1889-1909: 
ф.904, оп.1, спр.3; 1876-1892: 1876-1878: ф.904, оп.32, спр.36; 1885-1887, 
1889: ф.904, оп.32, спр.91; 1891-1892, 1894: ф.904, оп.32, спр.142; 1895-
1897: ф.904, оп.32, спр.175; 1898-1899: ф.904, оп.32, спр.196; 1900-1903, 
1905: ф.904, оп.32, спр.208; 1908-1910: ф.904, оп.1, спр.189; 1910-1919: 
ф.904, оп.1, спр.184; 1911-1913: ф.904, оп.1, спр.185; 1914-1915, 1917: 
ф.904, оп.1, спр.188;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Бабинці Сквирського повіту Київської 
губернії 

4. с.Бабинці,с.Бистрик 
5. Народження: 1872-1891: ф.904, оп.32, спр.19; 1876, 1885, 1894, 1900, 

1904-1906: ф.904, оп.32, спр.37; 1907: ф.904, оп.27, спр.208; 1909-1911, 
1913-1915, 1917: ф.904, оп.1, спр.225; 1912, 1916: ф.904, оп.1, спр.226;  

6. Шлюб: 1876, 1885, 1894, 1900, 1904-1906: ф.904, оп.32, спр.37; 1907: 
ф.904, оп.27, спр.208; 1909-1911, 1913-1915, 1917: ф.904, оп.1, спр.225; 
1912, 1916: ф.904, оп.1, спр.226;  

7. – 
8. Смерть: 1872-1891: ф.904, оп.32, спр.19; 1876, 1885, 1894, 1900, 1904-

1906: ф.904, оп.32, спр.37; 1907: ф.904, оп.27, спр.208; 1909-1911, 1913-
1915, 1917: ф.904, оп.1, спр.225; 1912, 1916: ф.904, оп.1, спр.226;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Преображенська церква с. Білашки Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4. с.Білашки  
5. Народження: 1841-1860: ф.904, оп.27, спр.9; 1880-1887: ф.904, оп.32, 
спр.56; 1882-1906: ф.904, оп.1, спр.66; 1888-1891, 1893-1895: ф.904, оп.32, 
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спр.111; 1896-1900: ф.904, оп.32, спр.180; 1901-1905: ф.904, оп.32, 
спр.217; 1904, 1906-1909, 1911-1916, 1919: ф.904, оп.1, спр.67; 1906-1911: 
ф.904, оп.1, спр.65; 1912-1917: ф.904, оп.1, спр.228; 1917-1918: ф.904, 
оп.1, спр.227;  

6. Шлюб: 1880-1887: ф.904, оп.32, спр.56; 1888-1891, 1893-1895: ф.904, 
оп.32, спр.111; 1895-1906: ф.904, оп.32, спр.55; 1896-1900: ф.904, оп.32, 
спр.180; 1901-1905: ф.904, оп.32, спр.217; 1904, 1912-1916, 1919: ф.904, 
оп.1, спр.67; 1906-1911: ф.904, оп.1, спр.65; 1912-1917: ф.904, оп.1, 
спр.228; 1917-1918: ф.904, оп.1, спр.227;  

7. – 
8.  Смерть: 1880-1882, 1890-1906: ф.904, оп.32, спр.55; 1880-1887: ф.904, 
оп.32, спр.56; 1888-1891, 1893-1895: ф.904, оп.32, спр.111; 1896-1900: 
ф.904, оп.32, спр.180; 1901-1905: ф.904, оп.32, спр.217; 1904, 1910, 1913-
1916, 1919: ф.904, оп.1, спр.67; 1906-1911: ф.904, оп.1, спр.65; 1912-1917: 
ф.904, оп.1, спр.228; 1917-1918: ф.904, оп.1, спр.227;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м-ка Борщагівка Сквирського повіту Київської 
губернії 

4. м-ко Борщагівка  
5. Народження: 1836-1846: ф.904, оп.27, спр.16; 1847: ф.904, оп.27, спр.17; 

1861-1873: ф.904, оп.32, спр.10; 1879-1896: ф.904, оп.32, спр.46; 1879-
1884, 1886, 1888, 1890: ф.904, оп.1, спр.68; 1881-1904: ф.904, оп.32, 
спр.80; 1885, 1889, 1891, 1893, 1894: ф.904, оп.32, спр.93; 1895-1899: 
ф.904, оп.32, спр.176; 1900-1905, 1907: ф.904, оп.32, спр.209; 1906, 1908-
1911, 1913, 1915, 1918: ф.904, оп.1, спр.69; 1906, 1914-1915: ф.904, оп.1, 
спр.70; 1907: ф.904, оп.27, спр.208; 1909: ф.904, оп.1, спр.233; 1911: 
ф.904, оп.1, спр.229; 1912, 1916: ф.904, оп.1, спр.231; 1913: ф.904, оп.1, 
спр.234; 1914, 1916-1918, 1920-1921: ф.904, оп.1, спр.232; 1917: ф.904, 
оп.1, спр.179; 1918-1919: ф.904, оп.1, спр.72; 

6. Шлюб: 1836-1846: ф.904, оп.27, спр.16; 1879-1884, 1886, 1888, 1890: 
ф.904, оп.1, спр.68; 1880-1920: ф.904, оп.1, спр.232; 1885, 1889, 1891, 
1893, 1894: ф.904, оп.32, спр.93; 1895-1899: ф.904, оп.32, спр.176; 1900-
1905, 1907: ф.904, оп.32, спр.209; 1906, 1908-1911, 1913, 1915, 1918: 
ф.904, оп.1, спр.69; 1906, 1915: ф.904, оп.1, спр.70; 1907: ф.904, оп.27, 
спр.208; 1908-1920: ф.904, оп.1, спр.236; 1909: ф.904, оп.1, спр.233; 1910-
1911: ф.904, оп.1, спр.229; 1912, 1916: ф.904, оп.1, спр.231; 1913: ф.904, 
оп.1, спр.234; 1917: ф.904, оп.1, спр.179; 1918: ф.904, оп.1, спр.72; 
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7. – 
8. Смерть: 1836-1846: ф.904, оп.27, спр.16; 1879-1884, 1886, 1888, 1890: 
ф.904, оп.1, спр.68; 1882-1883, 1885-1888: ф.904, оп.32, спр.27; 1885, 
1889, 1891, 1893, 1894: ф.904, оп.32, спр.93; 1895-1899: ф.904, оп.32, 
спр.176; 1900-1905, 1907: ф.904, оп.32, спр.209; 1901, 1918: ф.904, оп.1, 
спр.72; 1906, 1908-1911, 1913, 1915, 1918: ф.904, оп.1, спр.69; 1906, 1915: 
ф.904, оп.1, спр.70; 1907: ф.904, оп.27, спр.208; 1909: ф.904, оп.1, спр.233; 
1910-1911: ф.904, оп.1, спр.229; 1912, 1916: ф.904, оп.1, спр.231; 1913: 
ф.904, оп.1, спр.234; 1914, 1916-1918, 1921: ф.904, оп.1, спр.232; 1917: 
ф.904, оп.1, спр.179;  

9. –Дошлюбні опитування: 1920-1921: ф.904, оп.1, спр.232; 
10.  
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Булаї Бердичівського (до 1846 р. 
Махнівського) повіту 

4. с.Булаї 
5. Народження: 1863-1877: ф.904, оп.32, спр.13; 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 

1880-1889: ф.904, оп.32, спр.57; 1891, 1893-1896, 1898-1901: ф.904, оп.32, 
спр.144; 1902-1909: ф.904, оп.1, спр.78; 1910-1914, 1917: ф.904, оп.1, 
спр.239;  

6. Шлюб:1838-1870: ф.904, оп.1, спр.5; 1872-1904: ф.904, оп.32, спр.20; 
1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1889: ф.904, оп.32, спр.57; 1891, 1893-
1895, 1898-1901: ф.904, оп.32, спр.144; 1902-1909: ф.904, оп.1, спр.78; 
1910-1917: ф.904, оп.1, спр.239;  

7. – 
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1889: ф.904, оп.32, спр.57; 

1891, 1893-1896, 1898-1899, 1901: ф.904, оп.32, спр.144; 1902-1909: ф.904, 
оп.1, спр.78; 1910-1917: ф.904, оп.1, спр.239.  

9.  
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Георгіївська церква с. Бурківці Сквирського повіту Київської 
губернії  

4. с.Бурківці  
5. Народження: 1876, 1899-1900, 1904-1906, 1908: ф.904, оп.1, спр.75; 1877-

1886, 1905-1907, 1913, 1916-1917, 1921: ф.904, оп.1, спр.74; 1897-1909, 



262 
 

1921: ф.904, оп.1, спр.73; 1905-1908: ф.904, оп.1, спр.81; 1908: ф.904, 
оп.1, спр.81; 1909-1910: ф.904, оп.1, спр.242; 1909-1911, 1913-1915: ф.904, 
оп.1, спр.240; 1911-1912, 1914-1915: ф.904, оп.1, спр.241; 1918, 1930-
1931: ф.904, оп.1, спр.243; 

6. Шлюб: 1871-1892, 1905-1907, 1916-1917: ф.904, оп.1, спр.74; 1876, 1899-
1900, 1904-1906, 1908: ф.904, оп.1, спр.75; 1893-1909, 1920-1921, 1930-
1931: ф.904, оп.1, спр.243; 1905-1908: ф.904, оп.1, спр.81; 1908: ф.904, 
оп.1, спр.81; 1909-1910: ф.904, оп.1, спр.242; 1909-1911, 1913-1915: ф.904, 
оп.1, спр.240; 1911-1912, 1914-1915: ф.904, оп.1, спр.241;  

7. - 
8. Смерть: 1871-1882, 1905-1907, 1916-1917: ф.904, оп.1, спр.74; 1876, 

1899-1900, 1904-1906, 1908: ф.904, оп.1, спр.75; 1905-1908: ф.904, оп.1, 
спр.81; 1908: ф.904, оп.1, спр.81; 1909-1911, 1913-1915: ф.904, оп.1, 
спр.240; 1909-1910: ф.904, оп.1, спр.242; 1911-1912, 1914-1915: 904, оп.1, 
спр.241; 1918, 1921-1922: ф.904, оп.1, спр.243; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Бухни Сквирського повіту Київської 
губернії 

4. с.Бухни  
5. Народження: 1858-1875: ф.904, оп.32, спр.8; 1876-1880, 1882-1886: 
ф.904, оп.32, спр.38; 1879-1882, 1884-1885, 1900, 1910: ф.904, оп.1, 
спр.76; 1889: ф.904, оп.1, спр.353; 1889-1909: ф.904, оп.1, спр.77; 1910-
1920: ф.904, оп.1, спр.238;  

6. Шлюб: 1879-1882, 1884-1885, 1900, 1910: ф.904, оп.1, спр.76;  
7. – 
8. Смерть: 1879-1882, 1884-1885, 1900, 1910: ф.904, оп.1, спр.76;  
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Васильківці Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4. с.Васильківці 
5. Народження: 1841-1851, 1858-1865: ф.904, оп.32, спр.2; 1852-1854, 1857-

1858, 1860-1861: ф.904, оп.1, спр.165; 1866-1893: ф.904, оп.32, спр.16; 
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1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: ф.904, 
оп.27, спр.205; 1880-1885: ф.904, оп.1, спр.6; 1886-1891, 1893: ф.904, оп.1, 
спр.7; 1894-1899: ф.904, оп.32, спр.164; 1900-1903, 1913-1917: ф.904, оп.1, 
спр.79; 1904: ф.904, оп.1, спр.175; 1905-1912: ф.904, оп.1, спр.80;  

6. Шлюб: 1841-1849, 1852-1878; ф.904, оп.1, спр.165; 1875: ф.904, оп.27, 
спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: ф.904, оп.27, спр.205; 1879-
1904: ф.904, оп.32, спр.47; 1880-1885: ф.904, оп.1, спр.6; 1886-1891, 1893: 
ф.904, оп.1, спр.7; 1894-1899: ф.904, оп.32, спр.164; 1900-1903, 1913-1917: 
ф.904, оп.1, спр.79; 1904: ф.904, оп.1, спр.175; 1905-1912: ф.904, оп.1, 
спр.80; 

7. – 
8. Смерть : 1841-1878: ф.904, оп.1, спр.165; 1866-1904: ф.904, оп.32, спр.14; 

1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: ф.904, 
оп.27, спр.205; 1880-1885: ф.904, оп.1, спр.6; 1886-1891, 1893: ф.904, оп.1, 
спр.7; 1894-1899: ф.904, оп.32, спр.164; 1900-1903, 1913-1917: ф.904, оп.1, 
спр.79; 1904: ф.904, оп.1, спр.175, 1905-1912: ф.904, оп.1, спр.80; 

9. - 
10. - 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Городок Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4. сс.Городок, Сахни 
5. Народження: 1876: ф.904, оп.27, спр.204;  
6. Шлюб: 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 
7. – 
8. Смерть : 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 
9. - 
10. - 
 
1. Київська губернія  
2. Київська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Довжок Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4. сс.Довжок, Кожанка 
5. Народження: 1866-1869: ф.904, оп.1, спр.10; 1847-1865: ф.904, оп.1, 
спр.8; 1876-1879, 1882-1884: ф.904, оп.32, спр.39; 1880: ф.904, оп.1, 
спр.12; 1885-1887, 1889, 1891-1892, 1896: ф.904, оп.32, спр.95; 1889-1896: 
ф.904, оп.32, спр.117; 1890, 1893-1895, 1897: ф.904, оп.32, спр.127; 1897-
1903: ф.904, оп.32, спр.189; 1898-1903: ф.904, оп.32, спр.199; 1904-1905, 
1907-1910: ф.904, оп.1, спр.89; 1904-1910: ф.904, оп.1, спр.90; 1910: 
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ф.904, оп.1, спр.113; 1911-1920: ф.904, оп.1, спр.257; 1911-1914, 1916-
1917: ф.904, оп.1, спр.255;  

6. Шлюб: 1846-1861: ф.904, оп.1, спр.10; 1866: ф.904, оп.1, спр.10; 1876-
1879, 1882-1883: ф.904, оп.32, спр.39; 1880: ф.904, оп.1, спр.12; 1885, 
1887, 1889, 1891-1892, 1894, 1896: ф.904, оп.32, спр.95; 1890, 1893, 1895, 
1897: ф.904, оп.32, спр.127; 1898-1903: ф.904, оп.32, спр.199; 1904-1905, 
1907, 1908, 1910: ф.904, оп.1, спр.89; 1911-1913, 1916-1917: ф.904, оп.1, 
спр.255; 1917: ф.904, оп.1, спр.257;  

7. – 
8. Смерть: 1846-1865: ф.904, оп.1, спр.10; 1876-1879, 1882-1884: ф.904, 
оп.32, спр.39; 1880: ф.904, оп.1, спр.12; 1885, 1887, 1889, 1891-1892, 1894, 
1896: ф.904, оп.32, спр.95; 1890, 1893, 1895, 1897: ф.904, оп.32, спр.127; 
1898-1903: ф.904, оп.32, спр.199;1904-1905, 1907, 1908, 1910: ф.904, оп.1, 
спр.89; 1911, 1913, 1916-1917; ф.904, оп.1, спр.255; 1912-1913, 1915-1920: 
ф.904, оп.1, спр.256;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Гопчиця Бердичівського повіту Київської 
губерні 

4. с.Гопчиця 
5. Народження: 1857-1872: ф.904, оп.1, спр.9; 1872-1881: ф.904, оп.32, 
спр.21; 1874-1875: ф.904, оп.1, спр.88; 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-
1885: ф.904, оп.32, спр.58; 1882-1889: ф.904, оп.32, спр.84; 1890-1896: 
ф.904, оп.1, спр.82; 1891, 1893-1895: ф.904, оп.32, спр.145; 1896-1899: 
ф.904, оп.32, спр.181; 1896-1904: ф.904, оп.32, спр.182; 1900-1903: ф.904, 
оп.32, спр.210; 1904: ф.904, оп.1, спр.176 ; 1905-1909: ф.904, оп.1, 
спр.244; 1905-1908: ф.904, оп.1, спр.81; 1909: ф.904, оп.1, спр.245; 1909-
1911: ф.904, оп.1, спр.242; 1910-1913: ф.904, оп.1, спр.246; 1912: ф.904, 
оп.1, спр.247; 1913, 1915-1917: ф.904, оп.1, спр.248; 1914, 1918-1920: 
ф.904, оп.1, спр.250; 1915-1918: ф.904, оп.1, спр.249;  

6. Шлюб: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1885: ф.904, оп.32, спр.58; 1891, 
1893-1895: ф.904, оп.32, спр.145; 1896-1899: ф.904, оп.32, спр.181; 1900-
1903: ф.904, оп.32, спр.210; 1904: ф.904, оп.1, спр.176; 1905-1908: ф.904, 
оп.1, спр.81; 1905-1909: ф.904, оп.1, спр.244; 1909: ф.904, оп.1, спр.245; 
1909-1910: ф.904, оп.1, спр.242; 1910-1913: ф.904, оп.1, спр.246; 1912: 
ф.904, оп.1, спр.247; 1914, 1918-1919: ф.904, оп.1, спр.250; 1915-1917: 
ф.904, оп.1, спр.248; 1915-1918: ф.904, оп.1, спр.249;  

7. – 



265 
 

8. Смерть: 1840-1861: ф.904, оп.32, спр.1; 1862-1879: ф.904, оп.32, спр.12; 
1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1879-1894: ф.904, оп.32, спр.48; 1880-1885: 
ф.904, оп.32, спр.58; 1891, 1893-1895: ф.904, оп.32, спр.145; 1896-1899: 
ф.904, оп.32, спр.181; 1900-1903: ф.904, оп.32, спр.210; 1904: ф.904, оп.1, 
спр.176; 1905-1908: ф.904, оп.1, спр.81; 1905-1909: ф.904, оп.1, спр.244; 
1909: ф.904, оп.1, спр.245; 1909-1910: ф.904, оп.1, спр.242; 1910-1913: 
ф.904, оп.1, спр.246; 1912: ф.904, оп.1, спр.247; 1913, 1915-1917: ф.904, 
оп.1, спр.248; 1914, 1918-1920: ф.904, оп.1, спр.250; 1915-1918: ф.904, 
оп.1, спр.249;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква м-ка Дзюньків Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4. м-ко Дзюньків 
5. Народження:1899: ф.904, оп.32, спр.183; 1900-1901: ф. 904, оп.32, 
спр.107; 1902, 1905-1907: ф. 904, оп.32, спр.221; 1903, 1912-1913: ф.904, 
оп.1, спр.88; 1908-1911: ф.904, оп.1, спр.253; 1914-1917: ф.904, оп.1, 
спр.254; 

6. Шлюб: 1899: ф.904, оп.32, спр.183; 1900-1901: ф. 904, оп.32, спр.107; 
1902, 1905-1907: ф. 904, оп.32, спр.221; 1903, 1912-1913: ф.904, оп.1, 
спр.88; 1908-1911: ф.904, оп.1, спр.253; 1914-1917: ф.904, оп.1, спр.254; 

7. – 
8. Смерть: 1899: ф.904, оп.32, спр.183; 1900-1901: ф. 904, оп.32, спр.107; 

1902, 1905-1907: ф. 904, оп.32, спр.221; 1903, 1912-1913: ф.904, оп.1, 
спр.88; 1908-1911: ф.904, оп.1, спр.253; 1914-1917: ф.904, оп.1, спр.254; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква м-ка Дзюньків Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4. м-ко Дзюньків,с.Юнашки 
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 

1877: ф.904, оп.27, спр.205; 1878: ф.904, оп.27, спр.206; 1880: ф. 904, 
оп.1, спр.88; 1882-1885: ф.904, оп.32, спр.59; 1888-1891, 1893: ф.904, 
оп.32, спр.112; 1890: ф.904, оп.32, спр.94; 1894: ф.904, оп. 32, спр. 155; 
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1895-1897: ф. 904, оп. 32, спр. 165; 1898: ф. 904, оп. 32, спр. 183; 1899-
1901: ф.904, оп.32, спр.197; 1902, 1905-1907: ф.904, оп.32, спр.222; 1903, 
1912-1913: ф.904, оп.1, спр.88; 1908-1911: ф.904, оп.1, спр.253; 1914-
1917: ф.904, оп.1, спр.254;  

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.205; 1878: ф.904, оп.27, спр.206; 1880: ф. 904, оп.1, 
спр.88;  1882-1885: ф.904, оп.32, спр.59; 1888-1891, 1893: ф.904, оп.32, 
спр.112; 1890: ф.904, оп.32, спр.94; 1894: ф.904, оп. 32, спр. 155; 1895-
1897: ф. 904, оп. 32, спр. 165; 1898: ф. 904, оп. 32, спр. 183; 1899, 1901: 
ф.904, оп.32, спр.197; 1902, 1905-1907: ф.904, оп.32, спр.222; 1903, 1912-
1913: ф.904, оп.1, спр.88; 1908-1911: ф.904, оп.1, спр.253; 1914-1917: 
ф.904, оп.1, спр.254;  

7. – 
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.205; 1878: ф.904, оп.27, спр.206; 1880: ф. 904, оп.1, 
спр.88; 1880, 1882-1885: ф.904, оп.32, спр.59; 1881-1884: ф.904, оп.32, 
спр.81; 1888-1891, 1893: ф.904, оп.32, спр.112; 1890: ф.904, оп.32, спр.94; 
1894: ф.904, оп. 32, спр. 155; 1895-1897: ф. 904, оп. 32, спр. 165; 1898: ф. 
904, оп. 32, спр. 183; 1899, 1901: ф.904, оп.32, спр.197; 1902, 1905-1907: 
ф.904, оп.32, спр.222; 1903, 1912-1913: ф.904, оп.1, спр.88; 1908-1911: 
ф.904, оп.1, спр.253; 1914-1917: ф.904, оп.1, спр.254;  

9. – 
10. - 
 
 
1 Київська губернія 
2 Київська єпархія 
3 Благовіщенська церква м-ка Дзюньків Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4 м-ко Дзюньків 
5 Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 

1877: ф.904, оп.27, спр.205; 1878: ф.904, оп.27, спр.206; 1880: ф.904, оп.1, 
спр.88; 1882-1884: ф.904, оп.1, спр.81; 1887: ф.904, оп.32, спр.107; 1888, 
1889, 1891: ф. 904, оп.32, спр.94; 1893-1895: ф.904, оп.32, спр.155; 1896-
1897: ф.904, оп.32, спр.183; 1898: ф.904, оп.32, спр.197; 

6 Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.205; 1878: ф.904, оп.27, спр.206; 1880: ф.904, оп.1, 
спр.88; 1881-1884: ф.904, оп.1, спр.81; 1885: ф.904, оп.32, спр.94; 1887: 
ф.904, оп.32, спр.107; 1888, 1889, 1891: ф. 904, оп.32, спр.94; 1893-1895: 
ф.904, оп.32, спр.155; 1896-1897: ф.904, оп.32, спр.183; 1898: ф.904, 
оп.32, спр.197; 

7 – 
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8 Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.205; 1878: ф.904, оп.27, спр.206; 1880: ф.904, оп.1, 
спр.88; 1881-1884: ф.904, оп.1, спр.81; 1885: ф.904, оп.32, спр.94; 1887: 
ф.904, оп.32, спр.107; 1888, 1889, 1891: ф. 904, оп.32, спр.94; 1893-1895: 
ф.904, оп.32, спр.155; 1896-1897: ф.904, оп.32, спр.183; 1898: ф.904, 
оп.32, спр.197; 

9 – 
10  
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Церква Святого Якова с. Долотецьке Бердичівського повіту Київської 
губерні 

4.  с.Долотецьке 
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 

1877: ф.904, оп.27, спр.205; 1880-1882: ф.904, оп.1, спр.13; 1883-1885: 
ф.904, оп.1, спр.14; 1883-1897: ф.904, оп.32, спр.86; 1888-1891: ф.904, 
оп.32, спр.113; 1893-1896: ф.904, оп.32, спр.156; 1897-1909: ф.904, оп.1, 
спр.84; 1898-1903, 1905-1907: ф.904, оп.32, спр.198; 1908-1917: ф.904, 
оп.1, спр.251; 1910-1921: ф.904, оп.1, спр.252;  

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.205; 1880-1882: ф.904, оп.1, спр.13; 1883-1985: ф.904, 
оп.1, спр.14; 1888-1891: ф.904, оп.32, спр.113; 1890-1921: ф.904, оп.1, 
спр.86; 1893-1896: ф.904, оп.32, спр.156; 1898-1903, 1905-1907: ф.904, 
оп.32, спр.198; 1908-1917: ф.904, оп.1, спр.251;  

7. – 
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.205; 1880-1882: ф.904, оп.1, спр.13; 1883-1885: ф.904, 
оп.1, спр.14; 1888-1891: ф.904, оп.32, спр.113; 1893-1896: ф.904, оп.32, 
спр.156; 1898-1903, 1905-1907: ф.904, оп.32, спр.198; 1901, 1905-1921: 
ф.904, оп.1, спр.87; 1908-1917: ф.904, оп.1, спр.251;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Іоанівська церква с. Долотецьке Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Долотецьке 
5. Народження: 1871-1882: ф.904, оп.1, спр.83 
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6. Шлюб: 1871-1890: ф.904, оп.1, спр.83; 
7. – 
8. Смерть: 1871-1882: ф.904, оп.1, спр.83; 1883-1903: ф.904, оп.1, спр.85; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Жидівці Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Жидівці (нині с.Чапаївка) 
5. Народження: 1852-1889: ф.904, оп.1, спр.15; 1876: ф.904, оп.27, 
спр.204;1881-1891: ф.904, оп.32, спр.82; 1890-1904, 1907: ф.904, оп.32, 
спр.128; 1893-1896, 1898-1902: ф.904, оп.32, спр.157; 1903-1906, 1909, 
1912, 1917: ф.904, оп.1, спр.160; 1908-1915, 1918-1920: ф.904, оп.1, 
спр.373; 

6. Шлюб:1852-1860, 1862-1892: ф.904, оп.2, спр.40; 1876: ф.904, оп.27, 
спр.204; 1881-1891: ф.904, оп.32, спр.82; 1893-1896, 1899-1902: ф.904, 
оп.32, спр.157; 1903-1906, 1909, 1912, 1917: ф.904, оп.1, спр.160; 1913-
1915, 1919: ф.904, оп.1, спр.372; 

7. – 
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.27, спр.204;1892: ф.904, оп.1, спр.15; 1881-1891: 
ф.904, оп.32, спр.82; 1893-1896, 1898-1902: ф.904, оп.32, спр.157; 1903-
1906, 1909, 1912, 1917: ф.904, оп.1, спр.160; 1892-1920: ф.904, оп.1, 
спр.372; 

9. Дошлюбні опитування: 1895-1922: ф 904, оп.1, спр.372; 
10. – 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Збаражівка Таращанського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Збаражівка  
5. Народження: 1876-1887: ф.904, оп.2, спр.51; 1877-1879: ф.904, оп.2, 
спр.52; 1883-1884: ф.904, оп.2, спр.50;1908: ф.904, оп.1, спр.253; 1909-
1922: ф.904, оп.1, спр.258; 

6. Шлюб: 1876-1887: ф.904, оп.2, спр.51; 1877-1879: ф.904, оп.2, спр.52; 
1883-1884: ф.904, оп.2, спр.50;1911: ф.904, оп.1, спр.258; 

7.  
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8. Смерть: 1876-1887: ф.904, оп.2, спр.51; 1877-1879: ф.904, оп.2, спр.52; 
1883-1884: ф.904, оп.2, спр.50; 

9.  
10.  
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Круподеринці Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4.  с.Круподеринці 
5. Народження: 1852-1877: ф.904, оп.1, спр.18; 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 

1880-1887, 1889: ф.904, оп.32, спр.60; 1880-1892: ф.904, оп.32, спр.61; 
1890-1891, 1893-1896, 1898-1899: ф.904, оп.32, спр.129; 1892-1904, 1919-
1922: ф.904, оп.1, спр.237; 1900-1903, 1905-1908: ф.904, оп.1, спр.93;1905-
1909, 1918: ф.904, оп.1, спр.94;1909-1917: ф.904, оп.1, спр.261; 1910-1914, 
1916-1917: ф.904, оп.1, спр.262; 1915: ф.904, оп.1, спр.263;  

6. Шлюб: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1887, 1889: ф.904, оп.32, спр.60; 
1890-1891, 1893-1896, 1899: ф.904, оп.32, спр.129; 1900-1903, 1905-1908: 
ф.904, оп.1, спр.93; 1905-1909, 1918:ф.904, оп.1, спр.94; 1909-1917: ф.904, 
оп.1, спр.261; 1910-1914, 1917: ф.904, оп.1, спр.262;  

7. – 
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1879, 1880, 1883-1904, 1919-1921: 
ф.904, оп.1, спр.19; 1880-1887, 1889: ф.904, оп.32, спр.60; 1890-1891, 
1893-1896, 1898-1899: ф.904, оп.32, спр.129; 1900-1903, 1905-1908: ф.904, 
оп.1, спр.93; 1905-1909, 1918: ф.904, оп.1, спр.94; 1909-1917: ф.904, оп.1, 
спр.261; 1910-1914, 1916-1917: ф.904, оп.1, спр.262; 1915: ф.904, оп.1, 
спр.263;  

9. Дошлюбні опитування: 1917-1921: ф.904, оп.1, спр.263; 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Кулешів Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Кулешів 
5. Народження: 1873-1885: ф.904, оп.1, спр.17; 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 

1880-1882: ф.904, оп.32, спр.62; 1883-1891, 1893-1894: ф.904, оп.32, 
спр.87; 1885-1908: ф.904, оп.32, спр.96; 1907-1917: ф.904, оп.1, спр.98; 
1907-1908: ф.904, оп.1, спр.268; 1908-1910: ф.904, оп.1, спр.271; 1911: 
ф.904, оп.1. спр.270; 1912: ф.904, оп.1, спр.267; 1913: ф.904, оп.1, спр.266; 
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1914: ф.904, оп.1, спр.269; 1915: ф.904, оп.1, спр.264; 1916: ф.904, оп.1, 
спр.272; 1917-1921: ф.904, оп.1, спр.265;  

6. Шлюб: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1892: ф.904, оп.32, спр.62; 1883-
1891, 1893-1894: ф.904, оп.32, спр.87; 1907-1917: ф.904, оп.1, спр.98; 
1907-1908: ф.904, оп.1, спр.268; 1909-1910: ф.904, оп.1, спр.271; 1911: 
ф.904, оп.1, спр.270; 1912: ф.904, оп.1, спр.267; 1913: ф.904, оп.1, спр.266; 
1914: ф.904, оп.1, спр.269; 1915: ф.904, оп.1, спр.264; 1916: ф.904, оп.1, 
спр.272; 1917-1921: ф.904, оп.1, спр.265;  

7. – 
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1882: ф.904, оп.32, спр.62; 

1883-1891: 1893-1894: ф.904, оп.32, спр.87; 1907-1917: ф.904, оп.1, 
спр.98; 1907-1908: ф.904, оп.1, спр.268; 1909-1910: ф.904, оп.1, спр.271; 
1911: ф.904, оп.1, спр.270; 1912: ф.904, оп.1, спр.267; 1913: ф.904, оп.1, 
спр.266; 1914: ф.904, оп.1, спр.269; 1915: ф.904, оп.1, спр.264; 1916: 
ф.904, оп.1, спр.272; 1917-1921; ф.904, оп.1, спр.265;  

9. Дошлюбні опитування: 1918-1927: ф.904, оп.1, спр.265; 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Кузьмо-Дем’янівська церква с. Кур’янці Сквирського повіту Київської 
губернії 

4.  сс.Кур’янці, Бистрик, Юнашки 
5. Народження: 1873-1894: ф.904, оп.1, спр.20; 1879-1885: ф.904, оп.32, 
спр.49; 1887-1888, 1890-1894: ф.904, оп.32, спр.109; 1889, 1896, 1902-
1903, 1916, 1918: ф.904, оп.1, спр.95; 1890, 1895-1902: ф.904, оп.32, 
спр.130; 1897-1901, 1904-1906: ф.904, оп.32, спр.191; 1904-1915, 1917: 
ф.904, оп.1, спр.96; 1905-1908: ф.904, оп.1, спр.97; 1907: ф.904, оп.27, 
спр.208; 1908-1912, 1914-1915, 1918: ф.904, оп.1, спр.273; 1909-1912: 
ф.904, оп.1, спр.278; 1913: ф.904, оп.1, спр.275; 1914: ф.904, оп.1, спр.277; 
1915, 1917: ф.904, оп.1, спр.274;  

6. Шлюб: 1873-1915: ф.904, оп.1, спр.20; 1879-1885: ф.904, оп.32, спр.49; 
1887-1888, 1890-1894: ф.904, оп.32, спр.109; 1889, 1896, 1902-1903, 1916, 
1918: ф.904, оп.1, спр.95; 1890: ф.904, оп.32, спр.130; 1897-1901, 1904-
1906: ф.904, оп.32, спр.191; 1905-1908: ф.904, оп.1, спр.97; 1907: ф.904, 
оп.27, спр.208; 1908-1912, 1914-1915, 1918: ф.904, оп.1, спр.273; 1909-
1912: ф.904, оп.1, спр.278; 1913: ф.904, оп.1, спр.275; 1915, 1917: ф.904, 
оп.1, спр.274; 1917: ф.904, оп.1, спр.96; 

7. – 
8. Смерть: 1873-1885: ф.904, оп.1, спр.20; 1879-1885: ф.904, ф.904, оп.32, 
спр.109; 1889, 1896, 1902-1903, 1916, 1918: ф.904, оп.1, спр.95; 1890: 



271 
 

ф.904, оп.32, спр.130; 1892, 1908-1912, 1914-1915, 1918: ф.904, оп.1, 
спр.273; 1897-1901, 1904-1906: ф.904, оп.32, спр.191; 1905-1908: ф.904, 
оп.1, спр.97; 1907: ф.904, оп.27, спр.208; 1909-1912: ф.904, оп.1, спр.278; 
1913: ф.904, оп.1, спр.275; 1915, 1917: ф.904, оп.1, спр.274; 1917: ф.904, 
оп.1, спр.96; 

9. Дошлюбні опитування: 1911-1920: ф.904, оп.1. спр.276; 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Левківка Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Левківка 
5. Народження: 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1880-1891: ф.904, оп.32, спр.63; 

1894-1902, 1904-1906: ф.904, оп.32, спр.166; 1907-1917: ф.904, оп.1, 
спр.99;  

6. Шлюб: 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1880-1891: ф.904, оп.32, спр.63; 1887-
1905: ф.904, оп.32, спр.110; 1894-1902, 1904-1906: ф.904, оп.32, спр.166; 
1907-1917: ф.904, оп.1, спр.99; 

7. – 
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1880-1891: ф.904, оп.32, спр.63; 

1894-1902, 1904-1906: ф.904, оп.32, спр.166; 1907-1917: ф.904, оп.1, 
спр.99; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Ліщинці Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Ліщинці  
5. Народження: 1867-1874: ф.904, оп.1, спр.23; 1874-1895: ф.904, оп.32, 
спр.29; 1880-1889: ф.904, оп.32, спр.65; 1890, 1893-1897, 1899-1903: 
ф.904, оп.32, спр.131; 1892, 1911: ф.904, оп.1, спр.103; 1896-1905: ф.904, 
оп.1, спр.280; 1905-1911: ф.904, оп.1, спр.105; 1906-1909: ф.904, оп.1, 
спр.104; 1910-1913: ф.904, оп.1, спр.284; 1912-1918: ф.904, оп.1, спр.283; 
1914-1916, 1918-1919: ф.904, оп.1, спр.281; 1919-1921: ф.904, оп.1, 
спр.282;  

6. Шлюб: 1845-1888: ф.904, оп.32, спр.3; 1888-1905: ф.904, оп.32, спр.115; 
1890, 1893-1897, 1899-1903: ф.904, оп.32, спр.131; 1892, 1911: ф.904, оп.1, 
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спр.103; 1905-1911: ф.904, оп.1, спр.105; 1906-1909: ф.904, оп.1, спр.104; 
1910-1913: ф.904, оп.1, спр.284; 1912-1921: ф.904, оп.1, спр.283; 1914-
1916, 1918-1921: ф.904, оп.1, спр.281;  

7. – 
8. Смерть: 1862-1875: ф.904, оп.1, спр.22; 1875-1905: ф.904, оп.32, спр.32; 

1890, 1893-1897, 1899-1903: ф.904, оп.32, спр.131; 1892, 1911: ф.904, оп.1, 
спр.103; 1905-1911: ф.904, оп.1, спр.105; 1906-1909: ф.904, оп.1, спр.104; 
1910-1913: ф.904, оп.1, спр.284; 1912-1921: ф.904, оп.1, спр.283; 1914-
1916, 1918: ф.904, оп.1, спр.281;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Ліщинці Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Ліщинці 
5. Народження: 1920: ф.904, оп.1, спр.279; 
6. Шлюб:  
7. - 
8. Смерть:  
9. - 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Люлинці Бердичівського повіту Київської 
губернії  

4.  с.Люлинці 
5. Народження: 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1876, 1879, 1880, 1885, 1891-

1892, 1894, 1895, 1898: ф.904, оп.33, спр.20;1880-1891: ф.904, оп.32, 
спр.64; 1893-1898, 1900-1904: ф.904, оп.32, спр.158; 1897-1903, 1917-
1918: ф.904, оп.1, спр.289; 1901-1911: ф.904, оп.1, спр.101; 1905: ф.904, 
оп.32, спр.229; 1905: ф.904, оп.1, спр.198; 1905-1921; ф.904, оп.1, спр.102; 
1912: ф.904, оп.1, спр.285; 1913: ф.904, оп.1, спр.288; 1914: ф.904, оп.1, 
спр.287; 1915-1916: ф.904, оп.1, спр.286; 1919-1921: ф.904, оп.1, спр.380; 

6. Шлюб: 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1876, 1879, 1880, 1885, 1891-1892, 
1894, 1895, 1898: ф.904, оп.33, спр.20;1880-1891: ф.904, оп.32, спр.64; 
1888, 1890, 1904, 1907-1911: ф.904, оп.1, спр.100; 1893-1898, 1900-1904: 
ф.904, оп.32, спр.158; 1905-1920: ф.904, оп.1, спр.102; 1905: ф.904, оп.32, 
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спр.229; 1905: ф.904, оп.1, спр.198; 1906: ф.904, оп.1, спр.101; 1912: 
ф.904, оп.1, спр.285; 1913, ф.904, оп.1, спр.288; 1914: ф.904, оп.1, спр.287; 
1915-1916: ф.904, оп.1, спр.286; 1917-1918: ф.904, оп.1, спр.289; 

7. – 
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.27, спр.204;1876, 1879, 1880, 1885, 1891-1892, 

1894, 1895, 1898: ф.904, оп.33, спр.20;1880-1891: ф.904, оп.32, спр.64; 
1893-1898, 1900-1904: ф.904, оп.32, спр.158; 1903-1909, 1917-1918: ф.904, 
оп.1, спр.289; 1905: ф.904, оп.32, спр.229; 1905: ф.904, оп.1, спр.198; 
1905-1921: ф.904, оп.1, спр.102; 1906: ф.904, оп.1, спр.101; 1912: ф.904, 
оп.1, спр.285; 1913: ф.904, оп.1, спр.288; 1914: ф.904, оп.1, спр.287; 1915-
1916: ф.904, оп.1, спр.286; 1919-1921: ф.904, оп.1, спр.380; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Малинки Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Малинки 
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 

1877: ф.904, оп.27, спр.205; 1880-1889: ф.904, оп.32, спр.66; 1890-1891, 
1893-1899: ф.904, оп.32, спр.132; 1900-1903, 1905-1908: ф.904, оп.1, 
спр.107; 1905, 1917: ф.904, оп.1, спр.298; 1907: ф.904, оп.1, спр.106; 1909: 
ф.904, оп.1, спр.300; 1909-1917: ф.904, оп.1, спр.296; 1910, 1915: ф.904, 
оп.1, спр.289; 1911: ф.904, оп.1, спр.299; 1912: ф.904, оп.1, спр.297; 1913: 
ф.904, оп.1, спр.294; 1914: ф.904, оп.1, спр.301; 1916: ф.904, оп.1, спр.295; 
1918: ф.904, оп.1, спр.302;  

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.205; 1880-1889: ф.904, оп.32, спр.66; 1891, 1893-1899: 
ф.904, оп.32, спр.132; 1900-1903, 1905-1908: ф.904, оп.1, спр.107; 1905, 
1917: ф.904, оп.1, спр.298; 1907: ф.904, оп.1, спр.106; 1909: ф.904, оп.1, 
спр.300; 1909-1917: ф.904, оп.1, спр.296; 1910, 1915: ф.904, оп.1, спр.289; 
1911: ф.904, оп.1, спр.299; 1912: ф.904, оп.1, спр.297; 1913: ф.904, оп.1, 
спр.294; 1914: ф.904, оп.1, спр.301; 1916: ф.904, оп.1, спр.295; 1918: 
ф.904, оп.1, спр.302;  

7. – 
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.205; 1889-1890: ф.904, оп.32, спр.66; 1890-1891, 1893-
1899: ф.904, оп.32, спр.132; 1900-1903, 1905-1908: ф.904, оп.1, спр.107; 
1900, 1918: ф.904, оп.1, спр.302; 1905, 1907: ф.904, оп.1, спр.298; 1907: 
ф.904, оп.1, спр.106; 1909: ф.904, оп.1, спр.300; 1909-1917: ф.904, оп.1, 
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спр.296; 1910, 1915: ф.904, оп.1, спр.289; 1911: ф.904, оп.1, спр.299; 1912: 
ф.904, оп.1, спр.297; 1913: ф.904, оп.1, спр.294; 1914: ф.904, оп.1, спр.301; 
1916: ф.904, оп.1, спр.295;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Воздвиженська церква с. Мала Чернявка Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4.  с.Мала Чернявка 
5. Народження: 1899: ф.904, оп.1, спр.173; 
6. Шлюб: 1899: ф.904, оп.1, спр.173; 
7. - 
8. Смерть: 1899: ф.904, оп.1, спр.173 
9. - 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Мончин Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Мончин 
5. Народження: 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1889-1891, 1894-1899: ф.904, 
оп.32, спр.118; 1901-1902, 1904-1909: ф.904, оп.1, спр.291; 1910-1917: 
ф.904, оп.1, спр.290;  

6. Шлюб: 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1889-1891, 1894-1899: ф.904, оп.32, 
спр.118; 1901-1902, 1904-1909: ф.904, оп.1, спр.291; 1910-1917: ф.904, 
оп.1, спр.290; 

7. - 
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1889-1891, 1894-1899: ф.904, оп.32, 
спр.118; 1901-1902, 1904-1909: ф.904, оп.1, спр.291; 1910-1917: ф.904, 
оп.1, спр.290; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Миколаївська церква с. Морозівка Сквирського повіту Київської губернії 
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4.  с.Морозівка 
5. Народження: 1876: ф.904, оп.1, спр.167; 1898, 1916, 1920-1923: ф.904, 
оп.1, спр.108; 1898-1907: ф.904, оп.32, спр.200; 1900, 1904-1906, 1908, 
1910-1911, 1913-1914: ф.904, оп.1, спр.109; 1912: ф.904, оп.27, спр.210; 
оп.1, спр.304; 

6. Шлюб: 1876: ф.904, оп.1, спр.167; 1900, 1904-1906, 1908, 1910-1911, 1913-
1914: ф.904, оп.1, спр.109; 1905-1907: ф.904, оп.32, спр.200; 1912: ф.904, 
оп.27, спр.210; оп.1, спр.304; 1916, 1919-1922: ф.904, оп.1 спр.108;  

7. – 
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.1, спр.167; 1900, 1904-1906, 1908, 1910-1911, 

1913-1914: ф.904, оп.1, спр.109; 1905-1907: ф.904, оп.32, спр.200; 1912: 
ф.904, оп.27, спр.210; оп.1, спр.304;1916, 1919-1922: ф.904, оп.1, спр.108;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Наказне Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Наказне 
5. Народження: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 

1877: ф.904, оп.27, спр.205; 1880-1886, 1888-1890: ф.904, оп.32, спр.68; 
1891, 1893-1899: ф.904, оп.32, спр.146; 1900-1903, 1905-1910: ф.904, оп.1, 
спр.110; 1911-1917: ф.904, оп.1, спр.305;  

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.205; 1880-1886, 1888-1890: ф.904, оп.32, спр.68; 1891, 
1893-1899: ф.904, оп.32, спр.146; 1900-1903, 1905-1910: ф.904, оп.1, 
спр.110; 1911-1917: ф.904, оп.1, спр.305; 

7. – 
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.205; 1880-1886, 1888-1890: ф.904, оп.32, спр.68; 1891, 
1893-1899: ф.904, оп.32, спр.146; 1900-1903, 1905-1910: ф.904, оп.1, 
спр.110; 1911-1917: ф.904, оп.1, спр.305; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія  
3. Свято-Михайлівська церква с. Новофастів Сквирського повіту Київської 
губернії 
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4.  с.Новофастів 
5. Народження: 1879-1883: ф.904, оп.32, спр.50; 1884-1888: ф.904, оп.32, 
спр.88; 1889-1891, 1893: ф.904, оп.32, спр.119; 1892, 1899, 1904-1906, 
1908: ф.904, оп.1, спр.111; 1894-1897: ф.904, оп.32, спр.167; 1898, 1900-
1903, 1916: ф.904, оп.1, спр.112; 1907, 1917: ф.904, оп.1, спр.178; 1909: 
ф.904, оп.27, спр.209; 1910-1911, 1913-1915, 1918: ф.904, оп.1, спр.303; 
1912: ф.904, оп.27, спр.210; 

6. Шлюб: 1879-1883: ф.904, оп.32, спр.50; 1884-1888: ф.904, оп.32, спр.88; 
1889-1891, 1893: ф.904, оп.32, спр.119; 1892, 1899, 1904-1906, 1908: 
ф.904, оп.1, спр.111; 1894-1897: ф.904, оп.32, спр.167; 1898, 1900-1903, 
1916: ф.904, оп.1, спр.112; 1907, 1917: ф.904, оп.1, спр.178; 1909: ф.904, 
оп.27, спр.209; 1910-1911, 1913-1915, 1918: ф.904, оп.1, спр.303; 1912: 
ф.904, оп.27, спр.210; 

7. – 
8. Смерть: 1879-1883: ф.904, оп.32, спр.50; 1884-1888: ф.904, оп.32, спр.88; 

1889-1891, 1893: ф.904, оп.32, спр.119; 1892, 1899, 1904-1906, 1908: 
ф.904, оп.1, спр.111; 1894-1897: ф.904, оп.32, спр.167; 1898, 1900-1903, 
1916: ф.904, оп.1, спр.112; 1907, 1917: ф.904, оп.1, спр.178; 1909: ф.904, 
оп.27, спр.209;1910-1911, 1913-1915, 1918: ф.904, оп.1, спр.303; 1912: 
ф.904, оп.27, спр.210; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Ординці Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Ординці 
5. Народження: 1849-1871: ф.904, оп.1, спр.27; 1872-1887: ф.904, оп.32, 
спр.22; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1880-1889: ф.904, оп.32, спр.69; 1889-
1896, 1904, 1906-1907: ф.904, оп.32, спр.120; 1890-1891, 1893-1900: ф.904, 
оп.32, спр.134; 1901-1907: ф.904, оп.32, спр.218; 1905: ф.904, оп.32, 
спр.230; 1910-1918: ф.904, оп.1, спр.309; 1915: ф.904, оп.1, спр.308; 1919-
1921: ф.904, оп.1, спр.307;  

6. Шлюб: 1849-1871: ф.904, оп.1, спр.27; 1872-1903: ф.904, оп.32, спр.23; 
1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1880-1889: ф.904, оп.32, спр.69; 1890-1891, 
1893-1897, 1899-1900: ф.904, оп.32, спр.134; 1901-1907: ф.904, оп.32, 
спр.218; 1903-1914, 1916-1921: ф.904, оп.1, спр.115; 1904, 1906-1914: 
ф.904, оп.1, спр.114; 1905: ф.904, оп.32, спр.230; 1910-1918: ф.904, оп.1, 
спр.309; 1920-1921: ф.904, оп.1, спр.307; 

7. – 
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8. Смерть: 1849-1871: ф.904, оп.1, спр.27; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1880-
1889: ф.904, оп.32, спр.69; 1890-1891, 1893-1900: ф.904, оп.32, спр.134; 
1901-1907: ф.904, оп.32, спр.218; 1901-1904, 1907-1914: ф.904, оп.1, 
спр.116; 1905: ф.904, оп.32, спр.230; 1910-1918: ф.904, оп.1, спр.309; 
1915: ф.904, оп.1, спр.308; 1919-1921: ф.904, оп.1, спр.307;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Очеретня Липовецького повіту Київської 
губернії 

4.  с.Очеретня 
5. Народження: 1876, 1884, 1889: ф.904, оп.32, спр.40; 1880-1881, 1883, 

1885-1887: ф.904, оп.1, спр.12; 1890-1893: ф.904, оп.32, спр.133; 1894-
1897: ф.904, оп.32, спр.168; 1898-1901: ф.904, оп.32, спр.201; 1903-1905, 
1908-1910: ф.904, оп.1, спр.113; 1911-1915: ф.904, оп.1, спр.306; 1917: 
ф.904, оп.1, спр.330; 

6. Шлюб: 1876, 1881-1882, 1884, 1887, 1889: ф.904, оп.32, спр.40; 1880, 
1883, 1885-1886: ф.904, оп.1, спр.12; 1890-1893: ф.904, оп.32, спр.133; 
1894-1895, 1897: ф.904, оп.32, спр.168; 1898-1901: ф.904, оп.32, спр.201; 
1903-1905, 1908-1910: ф.904, оп.1, спр.113; 1911-1915: ф.904, оп.1, 
спр.306; 1917: ф.904, оп.1, спр.330; 

7. – 
8. Смерть: 1876, 1881-1882, 1884, 1887, 1889: ф.904, оп.32, спр.40; 1880, 

1883, 1885-1886: ф.904, оп.1, спр.12; 1890-1893: ф.904, оп.32, спр.133; 
1894-1895, 1897: ф.904, оп.32, спр.168; 1898-1901: ф.904, оп.32, спр.201; 
1903-1905, 1908-1910: ф.904, оп.1, спр.113; 1911-1915: ф.904, оп.1, 
спр.306; 1917: ф.904, оп.1, спр.330; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Павлівка Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Павлівка 
5. Народження: 1861-1874: ф.904, оп.1, спр.24; 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 

1880-1885: ф.904, оп.32, спр.73; 1886, 1888, 1889: ф.904, оп.32, спр.104; 
1890-1891, 1893: ф.904, оп.32, спр.136; 1894-1896: ф.904, оп.32, спр.172; 
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1897-1900: ф.904, оп.32, спр.193; 1901-1903: ф.904, оп.32, спр.219; 1905-
1907: ф.904, оп.32, спр.235; 1906, 1908, 1912: ф.904, оп.1, спр.124; 1907-
1910: ф.904, оп.1, спр.125; 1909: ф.904, оп.1, спр.311; 1910: ф.904, оп.1, 
спр.314; 1911-1914: ф.904, оп.1, спр.310; 1914-1917, 1919-1921: ф.904, 
оп.1, спр.312; 1915-1917: ф.904, оп.1, спр.313;  

6. Шлюб: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1885: ф.904, оп.32, спр.73; 1886, 
1888, 1889: ф.904, оп.32, спр.104; 1890-1891, 1893: ф.904, оп.32, спр.136; 
1894-1896: ф.904, оп.32, спр.172; 1897-1900: ф.904, оп.32, спр.193; 1901-
1903: ф.904, оп.32, спр.219; 1905-1907: ф.904, оп.32, спр.235; 1906, 1908, 
1912: ф.904, оп.1, спр.124; 1907-1910: ф.904, оп.1, спр.125; 1909: ф.904, 
оп.1, спр.311; 1910: ф.904, оп.1, спр.314; 1911-1914: ф.904, оп.1, спр.310; 
1914-1917, 1919-1921: ф.904, оп.1, спр.312; 1915-1917: ф.904, оп.1, 
спр.313;  

7. – 
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1885: ф.904, оп.32, спр.73; 

1886, 1888, 1889: ф.904, оп.32, спр.104; 1890-1891, 1893: ф.904, оп.32, 
спр.136; 1894-1896: ф.904, оп.32, спр.172; 1897-1900: ф.904, оп.32, 
спр.193; 1901-1903: ф.904, оп.32, спр.219; 1905-1907: ф.904, оп.32, 
спр.235; 1907-1910: ф.904, оп.1, спр.125; 1909: ф.904, оп.1, спр.311; 1910: 
ф.904, оп.1, спр.314; 1911-1914: ф.904, оп.1, спр.310; 1914-1917, 1919-
1921: ф.904, оп.1, спр.312; 1915-1917: ф.904, оп.1, спр.313;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія  
3. Свято-Миколаївська церква с. Педоси Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Педоси 
5. Народження: 1865-1881: ф.904, оп.1, спр.26; 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 

1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: ф.904, оп.27, спр.205; 1880-1888: ф.904, 
оп.32, спр.72; 1889-1891, 1893-1899: ф.904, оп.32, спр.122; 1900-1903, 
1905-1908: ф.904, оп.1, спр.127; 1900-1904, 1920-1921: ф.904, оп.1, 
спр.323; 1905: ф.904, оп.32, спр.234; 1907: ф.904, оп.32, спр.242; 1908: 
ф.904, оп.1, спр.322; 1909-1917: ф.904, оп.1, спр.315; 1909: ф.904, оп.1, 
спр.324; 1910: ф.904, оп.1, спр.325; 1911: ф.904, оп.1, спр.326; 1912: 
ф.904, оп.1, спр.320; 1913: ф.904, оп.1, спр.321; 1914: ф.904, оп.1, спр.319; 
1916: ф.904, оп.1, спр.318; 1917, 1919: ф.904, оп.1, спр.327; 1918: ф.904, 
оп.1, спр.328;  

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.205; 1880-1888: ф.904, оп.32, спр.72; 1889-1891, 1893-
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1899: ф.904, оп.32, спр.122; 1897-1904: ф.904, оп.32, спр.190; 1901-1903, 
1905-1908: ф.904, оп.1, спр.127; 1905: ф.904, оп.32, спр.234; 1907: ф.904, 
оп.32, спр.242; 1908: ф.904, оп.1, спр.322; 1909: ф.904, оп.1, спр.324; 
1909-1917: ф.904, оп.1, спр.315; 1910: ф.904, оп.1, спр.325; 1911: ф.904, 
оп.1, спр.326; 1912: ф.904, оп.1, спр.320; 1913: ф.904, оп.1, спр.321; 1914: 
ф.904, оп.1, спр.319; 1916: ф.904, оп.1, спр.318; 1917, 1919: ф.904, оп.1, 
спр.327; 1918: ф.904, оп.1, спр.328; 1920: ф.904, оп.1, спр.316; 1921: 
ф.904, оп.1, спр.317;  

7. – 
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.205; 1880-1888: ф.904, оп.32, спр.72; 1889-1891, 1893-
1899: ф.904, оп.32, спр.122; 1893-1904: ф.904, оп.32, спр.160; 1902-1903, 
1905-1908; ф.904, оп.1, спр.127; 1905: ф.904, оп.32, спр.234; 1907: ф.904, 
оп.32, спр.242; 1908: ф.904, оп.1, спр.322; 1909: ф.904, оп.1, спр.324; 
1909-1917: ф.904, оп.1, спр.315; 1910: ф.904, оп.1, спр.325; 1911: ф.904, 
оп.1, спр.326; 1912: ф.904, оп.1, спр.320; 1913: ф.904, оп.1, спр.321; 1914: 
ф.904, оп.1, спр.319; 1916: ф.904, оп.1, спр.318; 1917, 1919: ф.904, оп.1, 
спр.327; 1918: ф.904, оп.1, спр.328; 1920: ф.904, оп.1, спр.316; 1921: 
ф.904, оп.1, спр.317;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Параскеївська церква с. Плисків Липовецького повіту Київської 
губернії 

4.  с.Плисків  
5. Народження: 1876-1877, 1881-1884: ф.904, оп.32, спр.42; 1885, 1887, 

1890-1892: ф.904, оп.32, спр.97; 1890-1901: ф.904, оп.32, спр.137; 1893-
1897: ф.904, оп.32, спр.161; 1898-1902: ф.904, оп.32, спр.203; 1902-1905: 
ф.904, оп.32, спр.223; 1903, 1905, 1907: ф.904, оп.32, спр.225; 1906-1908: 
ф.904, оп.1, спр.126; 1909-1911: ф.904, оп.1, спр.331; 1909: ф.904. оп.1, 
спр.113; 1912-1915: ф.904, оп.1, спр.329; 1913, 1916-1917: ф.904, оп.1, 
спр.330; 1916-1918: ф.904, оп.1, спр.332;  

6. Шлюб: 1876-1877, 1881-1884: ф.904, оп.32, спр.42; 1885, 1887, 1890-1892: 
ф.904, оп.32, спр.97; 1893-1897: ф.904, оп.32, спр.161; 1898-1902: ф.904, 
оп.32, спр.203; 1905: ф.904, оп.32, спр.223; 1903, 1905, 1907: ф.904, оп.32, 
спр.225; 1906-1908: ф.904, оп.1, спр.126; 1909-1911: ф.904, оп.1, спр.331; 
1909: ф.904, оп.1, спр.113; 1912-1915: ф.904, оп.1, спр.329; 1913, 1916-
1917: ф.904, оп.1, спр.330; 1916-1918: ф.904, оп.1, спр.332;  

7. – 
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8. Смерть: 1876-1877, 1881-1884: ф.904, оп.32, спр.42; 1885, 1887, 1890-
1892: ф.904, оп.32, спр.97; 1893-1897: ф.904, оп.32, спр.161; 1898-1902: 
ф.904, оп.32, спр.203; 1905: ф.904, оп.32, спр.223; 1903, 1905, 1907: ф.904, 
оп.32, спр.225; 1906-1908: ф.904, оп.1, спр.126; 1909-1911: ф.904, оп.1, 
спр.331; 1909: ф.904, оп.1, спр.113; 1912-1915: ф.904, оп.1, спр.329; 1913, 
1916-1917: ф.904, оп.1, спр.330; 1916-1918: ф.904, оп.1, спр.332;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м-ка Погребище Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4. м-ко Погребище 
5. Народження: 1859-1876: ф.904, оп.32, спр.9; 1874-1891: ф.904, оп.32, 
спр.31; 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1876-1899: ф.904, оп.32, спр.41; 1880-
1885: ф.904, оп.32, спр.71; 1886-1891, 1893: ф.904, оп.32, спр.102; 1894-
1898: ф.904, оп.32, спр.170; 1900-1903, 1905: ф.904, оп.32, спр.213; 1905: 
ф.904, оп.32, спр.233; 1906: ф.904, оп.32, спр.238; 1906, 1908-1911: ф.904, 
оп.1, спр.121; 1907: ф.904, оп.32, спр.241; 1907: ф.904, оп.1, спр.120; 
1908: ф.904, оп.1, спр.210; 1909: ф.904, оп.1, спр.194; 1910: ф.904, оп.1, 
спр.191; 1910: ф.904, оп.1, спр.192; 1911: ф.904, оп.1, спр.211; 1912: 
ф.904, оп.1, спр.203; 1912-1916: ф.904, оп.1, спр.207; 1913: ф.904, оп.1, 
спр.199; 1914: ф.904, оп.1, спр.205; 1915: ф.904, оп.1, спр.193; 1916: 
ф.904, оп.1, спр.200; 1917: ф.904, оп.1, спр.198; 1918: ф.904, оп.1, спр.197; 
1920: ф.904, оп.1, спр202;  

6. Шлюб: 1870-1873, 1879, 1884-1887, 1891-1904: ф.904, оп.32, спр.17; 1876: 
ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1885: ф.904, оп.32, спр.71; 1886-1891, 1893: 
ф.904, оп.32, спр.102; 1894-1898: ф.904, оп.32, спр.170; 1900-1903, 1905: 
ф.904, оп.32, спр.213; 1905: ф.904, оп.32, спр.233; 1906: ф.904, оп.32, 
спр.238; 1906, 1908-1911: ф.904, оп.1, спр.121; 1907: ф.904, оп.1, спр.120; 
1907: ф.904, оп.32, спр.241; 1908: ф.904, оп.1, спр.210; 1909: ф.904, оп.1, 
спр.194; 1910: ф.904, оп.1, спр.191; 1910: ф.904, оп.1, спр.192; 1911: ф . 
904, оп.1, спр.211; 1912: ф.904, оп.1, спр.203; 1912-1916: ф.904, оп.1, 
спр.207; 1913: ф.904, оп.1, спр.199; 1914: ф.904, оп.1, спр.205; 1915: 
ф.904 . оп.1, спр.193; 1916: ф.904, оп.1, спр.200; 1917: ф.904, оп.1, 
спр.198; 1918; 904, оп.1, спр.197;  

7. – 
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1885: ф.904, оп.32, спр.71; 

1886-1891, 1893: ф.904, оп.32, спр.102; 1894-1898: ф.904, оп.32, спр.170; 
1900-1903, 1905: ф.904, оп.32, спр.213; 1905: ф.904, оп.32, спр.233; 1906: 
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ф.904, оп.32, спр.238; 1906, 1908-1907: ф.904, оп.1, спр.120; 1907: ф.904, 
оп.32, спр.241;1908: ф.904, оп.1, спр.210; 1909: ф.904, оп.1, спр.194; 1910: 
ф.904, оп.1, спр.191; 1910: ф.904, оп.1, спр.192; 1911: ф.904, оп.1, спр.211; 
1911: ф.904, оп.1, спр.121; 1912: ф.904, оп.1, спр.203; 1912-1916: ф.904, 
оп.1, спр.207; 1913: ф.904, оп.1, спр.199; 1914: ф.904, оп.1, спр.205; 1915: 
ф.904, оп.1, спр.193; 1916: ф.904, оп.1, спр.200; 1917: ф.904, оп.1, спр.198; 
1918: ф.904, оп.1, спр.197;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква м-ка Погребище Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4. м-ко Погребище 
5. Народження: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1885: ф.904, оп.32, спр.70; 

1886-1890: ф.904, оп.32, спр.103; 1892-1904: ф.904, оп.32, спр.151; 1894-
1907: 1899-1902: ф.904, оп.32, спр.205; 1903, 1906-1907: ф.904, оп.32, 
спр.224; 1905: ф.904, оп.32, спр.231; 1905, 1909-1912, 1914: ф.904, оп.1. 
спр.120; 1907: ф.904, оп.32, спр.240; 1908, 1913, 1915-1917: ф.904, оп.1, 
спр.190; 1908: ф.904, оп.1, спр.209; 1909: ф.904, оп.1, спр.208; 1911: 
ф.904, оп.1, спр.212; 1913: ф.904, оп.1, спр.195; 1914: ф.904, оп.1, спр.206; 
1916: ф.904, оп.1, спр.204; 1918: ф.904, оп.1, спр.201;  

6. Шлюб: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1885: ф.904, оп.32, спр.70; 1886-
1890: ф.904, оп.32, спр.103; 1891, 1893-1898: ф.904, оп.32, спр.148; 1899-
1902: ф.904, оп.32, спр.205; 1903, 1906-1907: ф.904, оп.32, спр.224; 1905: 
ф.904, оп.32, спр.231; 1905, 1909-1912, 1914: ф.904, оп.1, спр.120; 1907: 
ф.904, оп.32, спр.240; 1908: ф.904, оп.1, спр.209; 1908, 1913, 1915-1917: 
ф.904, оп.1, спр.190; 1909: ф.904, оп.1, спр.208; 1911: ф.904, оп.1, спр.212; 
1914: ф.904, оп.1, спр.206; 1916: ф.904, оп.1, спр.204; 1918: ф.904, оп.1, 
спр.201;  

7. – 
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1885: ф.904, оп.32, спр.70; 

1886-1890: ф.904, оп.32, спр.103; 1899-1902: ф.904, оп.32, спр.205; 1905: 
ф.904, оп.32, спр.231; 1905, 1910-1912, 1914: ф.904, оп.1, спр.120; 1908, 
1913, 1915-1917: ф.904, оп.1, спр.190; 1907: ф.904, оп.32, спр.240;1908: 
ф.904, оп.1, спр.209; 1909: ф.904, оп.1, спр.208; 1911: ф.904, оп.1, спр.212; 
1914: ф.904, оп.1, спр.206; 1916: ф.904, оп.1, спр.204; 1918: ф.904, оп.1, 
спр.201;  

9. Дошлюбні опитування: 1894-1907: ф.904, оп.32, спр.171; 1912-1914: 
ф.904, оп.1, спр.196; 
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10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Попівці Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Попівці 
5. Народження: 1864-1867: ф.904, оп.1, спр.128; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 

1880-1890: ф.904, оп.32, спр.74; 1891, 1893-1899: ф.904, оп.32, сп.149; 
1900-1903, 1905-1907: ф.904, оп.32, спр.214; 1907-1908, 1910-1911: ф.904, 
оп.1, спр.129; 1908-1910, 1912, 1916-1918: ф.904, оп.1, спр.333; 1911-
1916: ф.904, оп.1, спр.334;  

6. Шлюб: 1864-1867: ф.904, оп.1, спр.128; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1880-
1890: ф.904, оп.32, спр.74; 1891, 1893-1899: ф.904, оп.32, сп.149; 1900-
1903, 1905-1907: ф.904, оп.32, спр.214; 1907-1908, 1910-1911: ф.904, оп.1, 
спр.129; 1908-1910, 1912, 1916-1918: ф.904, оп.1, спр.333; 1911-1916: 
ф.904, оп.1, спр.334; 

7. – 
8. Смерть: 1864-1867: ф.904, оп.1, спр.128; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 

1880-1890: ф.904, оп.32, спр.74; 1891, 1893-1899: ф.904, оп.32, сп.149; 
1900-1903, 1905-1907: ф.904, оп.32, спр.214; 1907-1908, 1910-1911: ф.904, 
оп.1, спр.129; 1908-1910, 1912, 1916-1918: ф.904, оп.1, спр.333; 1911-
1916: ф.904, оп.1, спр.334; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Розкопане Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4.  с.Розкопане 
5. Народження: 1853-1874: ф.904, оп.1, спр.30; 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 

1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: ф.904, оп.27, спр.205; 1876-1904: ф.904, 
оп.32, спр.43; 1880-1884: ф.904, оп.1, спр.131; 1885-1886, 1888-1890: 
ф.904, оп.32, спр.98; 1893-1895, 1897, 1898: ф.904, оп.32, спр.162; 1903, 
1905, 1910-1911: ф.904, оп.1, спр.130; 1906-1909, 1911-1917: ф.904, оп.1, 
спр.177; 1906: ф.904, оп.32, спр.239; 1907-1908: ф.904, оп.1, спр.133; 
1909: ф.904, оп.1, спр.132; 1910: ф.904, оп.1, спр.110; 1912-1913: ф.904, 
оп.1, спр.338; 1914-1915: ф.904, оп.1, спр.336; 1916, 1920-1921: ф.904, 
оп.1, спр.335; 1917-1919: ф.904, оп.1, спр.337;  
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6. Шлюб:1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.205; 1876-1904: ф.904, оп.32, спр.43; 1880-1884: ф.904, 
оп.1, спр.131; 1885-1886, 1888-1890: ф.904, оп.32, спр.98; 1893-1895, 1897, 
1898: ф.904, оп.32, спр.162; 1903, 1905, 1910-1911: ф.904, оп.1, спр.130; 
1906-1909, 1911-1917: ф.904, оп.1, спр.177; 1906: ф.904, оп.32, спр.239; 
1907-1908: ф.904, оп.1, спр.133; 1909: ф.904, оп.1, спр.132; 1910: ф.904, 
оп.1, спр.110; 1912-1913: ф.904, оп.1, спр.338; 1914-1915: ф.904, оп.1, 
спр.336; 1916, 1920-1921: ф.904, оп.1, спр.335; 1917-1919: ф.904, оп.1, 
спр.337; 

7. – 
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.203; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1877: 
ф.904, оп.27, спр.205; 1876-1904: ф.904, оп.32, спр.43народж; 1880-1884: 
ф.904, оп.1, спр.131; 1885-1886, 1888-1890: ф.904, оп.32, спр.98; 1893-
1895, 1897, 1898: ф.904, оп.32, спр.162; 1903, 1905, 1910: ф.904, оп.1, 
спр.130; 1906-1909, 1911-1917: ф.904, оп.1, спр.177; 1906: ф.904, оп.32, 
спр.239; 1907-1908: ф.904, оп.1, спр.133; 1909: ф.904, оп.1, спр.132; 1910: 
ф.904, оп.1, спр.110; 1912-1913: ф.904, оп.1, спр.338; 1914-1915: ф.904, 
оп.1, спр.336; 1916, 1920-1921: ф.904, оп.1, спр.335; 1917-1919: ф.904, 
оп.1, спр.337; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Саражинці Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Саражинці  
5. Народження: 1851-1884: ф.904, оп.1, спр.28; 1876: ф.904, оп.1, спр.168; 

1884-1903: ф.904, оп.32, спр.90; 1890-1891, 1893-1899: ф.904, оп.32, 
спр.138; 1900-1903, 1905-1908: ф.904, оп.32, спр.216; 1904, 1911, 1914-
1919: ф.904, оп.1, спр.346; 1905, 1919-1920: ф.904, оп.1, спр.135; 1906, 
1920-1921: ф.904, оп.1, спр.136; 1908, 1921: ф.904, оп.1, спр.344; 1909: 
ф.904, оп.1, спр.342; 1909-1917: ф.904, оп.1, спр.347; 1912: ф.904, оп.1, 
спр.343; 1913: ф.904, оп.1, спр.345;  

6. Шлюб: 1855-1900: ф.904, оп.1, спр.28; 1876: ф.904, оп.1, спр.168; 1890-
1891, 1893-1899: ф.904, оп.32, спр.138; 1900-1903, 1906-1908: ф.904, 
оп.32, спр.216; 1900-1913: ф.904, оп.1, спр.137; 1905, 1920: ф.904, оп.1, 
спр.135; 1906, 1920-1921: ф.904, оп.1, спр.136; 1908: ф.904, оп.1, спр.344; 
1909: ф.904, оп.1, спр.342; 1909-1917: ф.904, оп.1, спр.347; 1911, 1914-
1919: ф.904, оп.1, спр.346; 1912: ф.904, оп.1, спр.343; 1913: ф.904, оп.1, 
спр.345;  
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7. – 
8. Смерть: 1855-1895: ф.904, оп.1, спр.28; 1876: ф.904, оп.1, спр.168; 1890-

1891, 1893-1899: ф.904, оп.32, спр.138; 1898-1904, 1919-1920, 1922-1925: 
ф.904, оп.1, спр.134; 1900-1903, 1905-1908: ф.904, оп.32, спр.216; 1905: 
ф.904, оп.1, спр.135; 1906: ф.904, оп.1, спр.136; 1908: ф.904, оп.1, спр.344; 
1909: ф.904, оп.1, спр.342; 1909-1917: ф.904, оп.1, спр.347; 1911, 1914-
1918: ф.904, оп.1, спр.346; 1912: ф.904, оп.1, спр.343; 1913: ф.904, оп.1, 
спр.345;  

9. Дошлюбні опитування: 1891-1899: ф.904, оп.32, спр.150; 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Свитинці Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Свитинці  
5. Народження: 1855-1867: ф.904, оп.32, спр.6; 1869-1876: ф.904, оп.1, 
спр.29; 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1877-1890: ф.904, оп.1, спр.32; 1880-
1884: ф.904, оп.1, спр.142; 1885-1890, 1892-1894: ф.904, оп.32, спр.100; 
1890-1904: ф.904, оп.32, спр.139; 1895-1898, 1900-1904: ф.904, оп.32, 
спр.179; 1905: ф.904, оп.32, спр.236; 1905-1911: ф.904, оп.1, спр.143; 
1906-1909, 1911: ф.904, оп.1, спр.144; 1912-1918, 1920: ф.904, оп.1, 
спр.366; 1912: ф.904, оп.1, спр.103; 1913: ф.904, оп.1, спр.368; 1914-1915: 
ф.904, оп.1, спр.364; 1916, 1921: ф.904, оп.1, спр.367; 1917-1918: ф.904, 
оп.1, спр.365;  

6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1879-1888, 1890-1904: ф.904, оп.32, 
спр.53; 1880-1884: ф.904, оп.1, спр.142; 1885-1890, 1892-1894: ф.904, 
оп.32, спр.100; 1895-1898, 1900-1904: ф.904, оп.32, спр.179; 1905: ф.904, 
оп.32, спр.236; 1905-1911: ф.904, оп.1, спр.143; 1907-1909, 1911: ф.904, 
оп.1, спр.144; 1912: ф.904, оп.1, спр.103; 1912-1918, 1920: ф.904, оп.1, 
спр.366; 1913: ф.904, оп.1, спр.368; 1914-1915: ф.904, оп.1, спр.364; 1916, 
1921: ф.904, оп.1, спр.367; 1917-1918: ф.904, оп.1, спр.365;  

7. – 
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.27, спр.196; 1879-1895: ф.904, оп.1, спр.31; 1880-

1884: ф.904, оп.1, спр.142; 1885-1890, 1892-1894: ф.904, оп.32, спр.100; 
1887-1890: ф.904, оп.1, спр.32; 1895-1898, 1900-1904: ф.904, оп.32, 
спр.179; 1896-1904: ф.904, оп.32, спр.186; 1905: ф.904, оп.32, спр.236; 
1905-1911: ф.904, оп.1, спр.143; 1907, 1909, 1911: ф.904, оп.1, спр.144; 
1912: ф.904, оп.1, спр.103; 1912-1918, 1920: ф.904, оп.1, спр.366; 1913: 
ф.904, оп.1, спр.368; 1914-1915: ф.904, оп.1, спр.364; 1916, 1921: ф.904, 
оп.1, спр.367; 1917-1918: ф.904, оп.1, спр.365;  
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9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Скибинці Сквирського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Скибинці 
5. Народження: 1879-1882, 1884: ф.904, оп.32, спр.54; 1885, 1889, 1893, 

1918: ф.904, оп.1, спр.138; 1886-1888, 1892, 1897, 1898: ф.904, оп.32, 
спр.105; 1899-1901, 1904-1906: ф.904, оп.32, спр.207; 1907: ф.904, оп.27, 
спр.208; 1908, 1910-1915: ф.904, оп.1, спр.369; 1909: ф.904, оп.27, 
спр.209; 

6. Шлюб: 1879-1882, 1884: ф.904, оп.32, спр.54; 1885, 1889, 1893, 1918: 
ф.904, оп.1, спр.138; 1886-1888, 1892, 1897, 1898: ф.904, оп.32, спр.105; 
1899-1901, 1904-1906: ф.904, оп.32, спр.207; 1907: ф.904, оп.27, спр.208; 
1908, 1910-1915: ф.904, оп.1, спр.369; 1909: ф.904, оп.27, спр.209; 

7. – 
8. Смерть: 1879-1882, 1884: ф.904, оп.32, спр.54; 1885, 1889, 1893, 1918: 
ф.904, оп.1, спр.138; 1886-1888, 1892, 1897, 1898: ф.904, оп.32, спр.105; 
1899-1901, 1904-1906: ф.904, оп.32, спр.207; 1907: ф.904, оп.27, спр.208; 
1908, 1910-1915: ф.904, оп.1, спр.369;1909: ф.904, оп.27, спр.209; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Сніжна Сквирського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Сніжна 
5. Народження: 1872-1895: ф.904, оп.1, спр.39; 1879-1884, 1888, 1893-1894, 

1897, 1899: ф.904, оп.32, спр.52; 1885-1886, 1891, 1895-1896, 1898: ф.904, 
оп.32, спр.99; 1891-1911, 1918-1921: ф.904, оп.1, спр.159; 1902, 1907, 
1911-1917: ф.904, оп.1, спр.158; 1904-1906, 1908, 1910-1911, 1913-1915: 
ф.904, оп.1, спр.157; 1906-1908: ф.904, оп.1, спр.155; 1909-1911: ф.904, 
оп.1, спр.348; 1909: ф.904, оп.27, спр.209; 

6. Шлюб: 1879-1884, 1888, 1893-1894, 1897, 1899: ф.904, оп.32, спр.52; 1885-
1886, 1891, 1895-1896, 1898: ф.904, оп.32, спр.99; 1902, 1907, 1911-1917: 
ф.904, оп.1, спр.158; 1904-1906, 1908, 1910-1911, 1913-1915: ф.904, оп.1, 



286 
 

спр.157; 1906-1908: ф.904, оп.1, спр.155; 1909-1911: ф.904, оп.1, спр.348; 
1909: ф.904, оп.27, спр.209; 

7. – 
8. Смерть: 1879-1884, 1888, 1893-1894, 1897, 1899: ф.904, оп.32, спр.52; 

1885-1886, 1891, 1895-1896, 1898: ф.904, оп.32, спр.99; 1901-1909, 1918-
1921: ф.904, оп.1, спр.156; 1902, 1907, 1911-1917: ф.904, оп.1, спр.158; 
1904-1906, 1908, 1910-1911, 1913-1915: ф.904, оп.1, спр.157; 1906-1908: 
ф.904, оп.1, спр.155; 1909-1911: ф.904, оп.1, спр.348; 1909: ф.904, оп.27, 
спр.209; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Сопин Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Сопин 
5. Народження: 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1880-1888: ф.904, оп.32, спр.77; 

1889-1891, 1894-1899: ф.904, оп.32, спр.124; 1900-1902, 1904-1909: ф.904, 
оп.1, спр.145; 1910-1917: ф.904, оп.1, спр.360;  

6. Шлюб: 1845-1897: ф.904, оп.1, спр.42; 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1880-
1888: ф.904, оп.32, спр.77; 1889-1891, 1894-1899: ф.904, оп.32, спр.124; 
1900-1902, 1904-1909: ф.904, оп.1, спр.145; 1910-1917: ф.904, оп.1, 
спр.360;  

7. – 
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.27, спр.204; 1880-1888: ф.904, оп.32, спр.77; 

1889-1891, 1894-1899: ф.904, оп.32, спр.124; 1900-1902, 1904-1909: ф.904, 
оп.1, спр.145; 1910-1917: ф.904, оп.1, спр.360;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Спичинці Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Спичинці 
5. Народження: 1854-1871: ф.904, оп.1, спр.43; 1872-1888: ф.904, оп.32, 
спр.24; 1875, 1876, 1879, 1900: ф.904, оп.32, спр.33; 1882, 1883, 1887, 
1888, 1889, 1894: ф.904, оп.1, спр.169; 1889-1906: ф.904, оп.32, спр.123; 
1896, 1899, 1905, 1908, 1909, 1910, 1913-1915, 1917: ф.904, оп.1, спр.172; 
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1907-1913: ф.904, оп.1, спр.139; 1914-1919: ф.904, оп.1, спр.341; 1920: 
ф.904, оп.1, спр.340; 1922: ф.904, оп.1, спр.339;  

6. Шлюб: 1854-1871: ф.904, оп.1, спр.43; 1872-1880: ф.904, оп.32, спр.24; 
1875, 1876, 1879, 1900: ф.904, оп.32, спр.33; 1882, 1883, 1887, 1888, 1889, 
1894: ф.904, оп.1, спр.169; 1896, 1899, 1905, 1908, 1909, 1910, 1913-1915, 
1917; ф.904, оп.1, спр.172; 1905-1906: ф.904, оп.32, спр.123; 1907-1913: 
ф.904, оп.1, спр.139; 1914-1919: ф.904, оп.1, спр.341; 1920: ф.904, оп.1, 
спр.340;  

7. – 
8. Смерть: 1854-1871: ф.904, оп.1, спр.43; 1872-1880: ф.904, оп.32, спр.24; 

1875, 1876, 1879, 1900: ф.904, оп.32, спр.33; 1882, 1883, 1887, 1888, 1889, 
1894: ф.904, оп.1, спр.169; 1896, 1899, 1905, 1908, 1909, 1910, 1913-1915, 
1917: ф.904, оп.1, спр.172; 1905-1906: ф.904, оп.32, спр.123; 1907-1913: 
ф.904, оп.1, спр.139; 1914-1919: ф.904, оп.1, спр.341; 1920: ф.904, оп.1, 
спр.340;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Вознесенська церква с. Станилівка Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4. сс.Станилівка, Вікторівка 
5. Народження: 1861-1872: ф.904, оп.32, спр.11; 1873-1887: ф.904, оп.32, 
спр.28; 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-1888: ф.904, оп.32, спр.76; 1887-
1901: ф.904, оп.1, спр.152; 1889-1891, 1894-1900: ф.904, оп.32, спр.125; 
1901-1906, 1908-1909: ф.904, оп.1, спр.353; 1905-1914: ф.904, оп.1, 
спр.151; 1901-1902, 1918: ф.904, оп.1, спр.352; 1910-1917: ф.904, оп.1, 
спр.351; 1915: ф.904, оп.1, спр.349; 1916-1917: ф.904, оп.1, спр.350; 1918-
1921: ф.904, оп.1, спр.354;  

6. Шлюб: 1855-1886: ф.904, оп.1, спр.45; 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-
1888: ф.904, оп.32, спр.76; 1889-1891, 1894-1900: ф.904, оп.32, спр.125; 
1897-1901, 1904: ф.904, оп.32, спр.194; 1901-1902, 1904-1906, 1908-1909: 
ф.904, оп.1, спр.353; 1904-1914: ф.904, оп.1, спр.149; 1910-1917: ф.904, 
оп.1, спр.351; 1915: ф.904, оп.1, спр.349; 1916-1917: ф.904, оп.1. спр.350; 
1918: ф.904, оп.1, спр.352; 1919-1921: ф.904, оп.1, спр.354;  

7. – 
8. Смерть: 1855-1879: ф.904, оп.1, спр.45; 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1880-

1888: ф.904, оп.32, спр.76; 1880-1915: ф.904, оп.1, спр.349; 1889-1891, 
1894-1900: ф.904, оп.32, спр.125; 1892: ф.904, оп.1, спр.150; 1901-1902, 
1904-1906, 1908-1909: ф.904, оп.1, спр.353; 1904-1914: ф.904, оп.1, 
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спр.149; 1910-1917: ф.904, оп.1, спр.351; 1916-1917: ф.904, оп.1, спр.350; 
1918: ф.904, оп.1, спр.352; 1919-1921: ф.904, оп.1, спр.354;  

9. Дошлюбні опитування: 1900-1913: ф.904. оп.1, спр.148; 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Старостинці Сквирського повіту 
Київської губернії 

4.  с.Старостинці 
5. Народження: 1847-1857: ф.904, оп.32, спр.4; 1864-1876: ф.904, оп.1, 
спр.46; 1876, 1900, 1904-1906: ф.904, оп.32, спр.44; 1877-1885: ф.904, 
оп.1, спр.47; 1886-1896: ф.904, оп.32, спр.106; 1896-1902: ф.904, оп.32, 
спр.187; 1898, 1899: ф.904, оп.1, спр.171; 1901-1902, 1906-1908, 1911, 
1914: ф.904, оп.1, спр.146; 1903-1906: ф.904, оп.32, спр.226; 1907-1910: 
ф.904, оп.1, спр.147; 1909: ф.904, оп.27, спр.209;1910-1915: ф.904, оп.1, 
спр.356; 1910, 1912-1915, 1917: ф.904, оп.1, спр.359; 1916: ф.904, оп.1, 
спр.358; 1916, 1918-1920: ф.904, оп.1, спр.355; 1917: ф.904, оп.1, спр.182;  

6. Шлюб: 1863-1874: ф.904, оп.1, спр.46; 1876, 1900, 1904-1906: ф.904, 
оп.32, спр.44; 1898, 1899: ф.904, оп.1, спр.171; 1906: ф.904, оп.32, 
спр.226; 1907, 1911: ф.904, оп.1, спр.146; 1908-1909: ф.904, оп.1, спр.147; 
1909: ф.904, оп.27, спр.209;1910-1915: ф.904, оп.1, спр.356; 1910, 1912-
1915, 1917: ф.904, оп.1, спр.359; 1916: ф.904, оп.1, спр.358; 1917: ф.904, 
оп.1, спр.182;  

7. – 
8. Смерть: 1863-1872: ф.904, оп.1, спр.46; 1876, 1900, 1904-1906: ф.904, 
оп.32, спр.44; 1898, 1899: ф.904, оп.1, спр.171; 1906: ф.904, оп.32, 
спр.226; 1907, 1911: ф.904, оп.1, спр.146; 1908-1909: ф.904, оп.1, спр.147; 
1909: ф.904, оп.27, спр.209;1910-1915: ф.904, оп.1, спр.356; 1910, 1912-
1915, 1917: ф.904, оп.1, спр.359; 1916: ф.904, оп.1, спр.355; 1916: ф.904, 
оп.1, спр.358; 1917: ф.904, оп.1, спр.182; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Степанки Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4.  с.Степанки 
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5. Народження: 1846-1870: ф.904, оп.1, спр.48; 1871-1876, 1878-1896: 
ф.904, оп.32, спр.18; 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1882-1888, 1890-1891, 
1893: ф.904, оп.32, спр.85; 1889: ф.904, оп.1, спр.153; 1893, 1897-1905, 
1907-1914, 1919-1921: ф.904, оп.1, спр.154; 1894-1900: ф.904, оп.32, 
спр.173; 1901-1907: ф.904, оп.32, спр.220; 1908-1921: ф.904, оп.1, спр.362; 
1915: ф.904, оп.1, спр.361; 1917-1918: ф.904, оп.1, спр.363;  

6. Шлюб: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1882-1888, 1890-1891, 1893: ф.904, 
оп.32, спр.85; 1889, 1894-1904, 1907-1918: ф.904, оп.1, спр.153; 1894-
1900: ф.904, оп.32, спр.173; 1894-1914, 1918: ф.904, оп.1, спр.153; 1901-
1907: ф.904, оп.32, спр.220; 1908-1921: ф.904, оп.1, спр.362; 1915: ф.904, 
оп.1, спр.361; 1917-1918: ф.904, оп.1, спр.363;  

7. – 
8. Смерть: 1846-1870: ф.904, оп.1, спр.48; 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1882-

1888, 1890-1891, 1893: ф.904, оп.32, спр.85; 1889: ф.904, оп.1, спр.153; 
1894-1900: ф.904, оп.32, спр.173; 1901-1907: ф.904, оп.32, спр.220; 1908-
1921: ф.904, оп.1, спр.362; 1915: ф.904, оп.1, спр.361; 1917-1918: ф.904, 
оп.1, спр.363;  

9. Дошлюбні опитування: 1902-1918: ф.904, оп.1, спр.153; 1906, 1918: 
ф.904, оп.1, спр.362; 

10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія  
3. Свято-Покровська церква с. Талалаї Бердичівського повіту Київської 
губернії 

4.  с.Талалаї 
5. Народження: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1889-1892: ф.904, оп.32, спр.34; 

1892-1898: ф.904, оп.32, спр.153; 1909-1920: ф.904, оп.1, спр.370; 1910-
1916: ф.904, оп.1, спр.371;  

6. Шлюб: 1875-1904: ф.904, оп.32, спр.34; 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1909-
1920: ф.904, оп.1, спр.370; 1910-1916: ф.904, оп.1, спр.371;  

7. – 
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1909-1920: ф.904, оп.1, спр.370; 

1910-1916: ф.904, оп.1, спр.371;  
9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 



290 
 

3. Свято-Дмитрівська церква с. Черемошне Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4.  с.Черемошне 
5. Народження: 1863-1870: ф.904, оп.1, спр.56; 1872-1894: ф.904, оп.32, 
спр.25; 1880-1883, 1885-1888: ф.904, оп.32, спр.79; 1889-1890, 1893-1896, 
1898-1899: ф.904, оп.32, спр.126; 1894-1904: ф.904, оп.32, спр.174; 1900, 
1902-1903, 1919-1921: ф.904, оп.1, спр.375; 1904-1910: ф.904, оп.1, 
спр.162; 1905-1918: ф.904, оп.1, спр.161; 1911-1917: ф.904, оп.1, спр.374;  

6. Шлюб: 1880-1883, 1885-1888: ф.904, оп.32, спр.79; 1889-1890, 1893-1896, 
1898-1899: ф.904, оп.32, спр.126; 1900, 1902-1903, 1905-1921: ф.904, оп.1, 
спр.375; 1904-1910: ф.904, оп.11, спр.162; 1911-1917: ф.904, оп.1, спр.374;  

7. – 
8. Смерть: 1863-1870: ф.904, оп.1, спр.56; 1880-1883, 1885-1888: ф.904, 
оп.32, спр.79; 1889-1890, 1893-1896, 1898-1899: ф.904, оп.32, спр.126; 
1893-1921: ф.904, оп.1, спр.170; 1900, 1902-1903: ф.904, оп.1, спр.375; 
1904-1910: ф.904, оп.1, спр.162; 1911-1917: ф.904, оп.1, спр.374;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Чернявка Липовецького повіту Київської 
губернії 

4.  с.Чернявка  
5. Народження: 1860-1867: ф.904, оп.1, спр.49; 1867: ф.904, оп.1, спр.289; 
6. Шлюб: 1860-1867: ф.904, оп.1, спр.49; 1919: ф.904, оп.1, спр.183; 
7. - 
8. Смерть: 1860-1867: ф.904, оп.1, спр.49; 
9. - 
10. - 
 
 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Ширмівка Бердичівського повіту 
Київської губернії 

4.  с.Ширмівка 
5.  Народження: 1857-1874: ф.904, оп.1, спр.61; 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 

1888-1890, 1892-1895: ф.904, оп.32, спр.116; 1893-1903: ф.904, оп.32, 
спр.163; 1896-1898, 1900-1903: ф.904, оп.32, спр.188; 1904-1907: ф.904, 
оп.32, спр.228; 1908-1909: ф.904, оп.1, спр.377; 1910-1913: ф.904, оп.1, 
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спр.378; 1911-1912, 1919-1920: ф.904, оп.1, спр.379; 1914-1919, 1921: 
ф.904, оп.1, спр.380; 1915-1916: ф.904, оп.1, спр.376;  

6. Шлюб: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1888-1890, 1892-1895: ф.904, оп.32, 
спр.116; 1896-1898, 1900-1903: ф.904, оп.32, спр.188; 1904-1907: ф.904, 
оп.32, спр.228; 1908-1909: ф.904, оп.1, спр.377; 1910-1913: ф.904, оп.1, 
спр.378; 1911-1912, 1918-1919: ф.904, оп.1, спр.379; 1914-1919, 1921: 
ф.904, оп.1, спр.380; 1915-1916: ф.904, оп.1, спр.376;  

7. – 
8. Смерть: 1876: ф.904, оп.27, спр.202; 1888-1890, 1892-1895: ф.904, оп.32, 
спр.116; 1896-1898, 1900-1903: ф.904, оп.32, спр.188; 1904-1907: ф.904, 
оп.32, спр.228; 1908-1909: ф.904, оп.1, спр.377; 1910-1913: ф.904, оп.1, 
спр.378; 1911-1912, 1918-1919: ф.904, оп.1, спр.379; 1915-1919, 1921: 
ф.904, оп.1, спр.380; 1915-1916: ф.904, оп.1, спр.376;  

9. – 
10.  
 
 
ТЕПЛИЦЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Велика Мочулка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Велика Мочулка 
5. Народження: 1899, 1901, 1905, 1909: ф.904, оп.19, спр.13; 
6. Шлюб: 1899, 1901, 1905, 1909: ф.904, оп.19, спр.13; 
7. - 
8. Смерть: 1899, 1901, 1909; ф.904, оп.19, спр.13; 
9. - 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Завадівка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Завадівка 
5. Народження: 1875-1879: ф.904, оп.19, спр.4; 1881, 1883-1884, 1887-

1890: ф.904, оп.19, спр.5; 1891, 1894, 1896-1897, 1899: ф.904, оп.19. 
спр.8; 1904-1905: ф.904, оп.19, спр.12; 1907, 1913: ф.904, оп.19, спр.14; 
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6. Шлюб: 1874-1879: ф.904, оп.19, спр.4; 1881, 1883-1884, 1887-1890: 
ф.904, оп.19, спр.5; 1891, 1894, 1896-1897, 1899: ф.904, оп.19, спр.8; 
1904-1905: ф.904, оп.19, спр.12; 1907, 1913: ф.904, оп.19, спр.14; 

7. – 
8. Смерть: 1874-1879: ф.904, оп.19, спр.4; 1883-1884, 1887-1890: ф.904, 

оп.19, спр.5; 1891, 1894, 1896-1897, 1899: ф.904, оп.19, спр.8; 1904-1905: 
ф.904, оп.19, спр.12; 1907, 1913: ф.904, оп.19, спр.14; 

9.- 
10.- 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Метанівка Гайсинського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Метанівка 
5. Народження: 1886-1889: ф.904, оп.19, спр.6; 1890-1892: ф.904, оп.19, 

спр.7; 
6. Шлюб: 1886-1889: ф.904, оп.19, спр.6; 1890-1892: ф.904, оп.19, спр.7; 
7. – 
8. Смерть: 1886-1889: ф.904, оп.19. спр.6; 1890-1892: ф.904, оп.19, спр.7; 
9.- 
10.- 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Орлівка Гайсинського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Орлівка  
5. Народження: 1851-1855, 1957-1959: ф.904, оп.19, спр.1; 1860-1866: 

ф.904, оп.19, спр.2; 
6. Шлюб: 1851-1954, 1956-1859: ф.904, оп.19, спр.1; 1860-1866: ф.904, 

оп.19, спр.2; 
7. – 
8. Смерть: 1851-1954, 1956-1859: ф.904, оп.19, спр.1; 1860-1866: ф.904, 

оп.19, спр.2; 
9.- 
10.- 
 
 
1. Подільська губернія 
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2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Розкошівка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Розкошівка 
5. Народження: 1907: ф.904, оп.19, спр.15; 
6. Шлюб: 1907: ф.904, оп.19, спр.15; 
7. - 
8. Смерть: 1907: ф.904, оп.19, спр.15; 
9. - 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Сокиряни Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Сокиряни 
5. Народження: 1867-1875: ф.904, оп.19, спр.3; 
6. Шлюб: 1867-1875: ф.904, оп.19, спр.3; 
7. – 
8. Смерть: 1867-1875: ф.904, оп.19, спр.3; 
9.- 
10.- 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Тополівка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Тополівка  
5. Народження: 1892-1895: ф.904, оп.19, спр.9; 1896-1899: ф.904, оп.19, 

спр.10; 1900-1903: ф.904, оп.19, спр.11; 
6. Шлюб: 1892-1895: ф.904, оп.19, спр.9; 1896-1899: ф.904, оп.19, спр.10; 

1900-1903: ф.904, оп.19, спр.11; 
7. – 
8. Смерть: 1892-1895: ф.904, оп.19, спр.9; 1896-1899: ф.904, оп.19, спр.10; 

1900-1903: ф.904, оп.19, спр.11; 
9. – 
10. – 
 
 
ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Василівка Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Василівка 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Велика Вулига Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Велика Вулига  
5. Народження: 1863-1876: ф.904, оп.36, спр.4; 1877-1890: ф.904, оп.36, 

спр.5; 1891-1898: ф.904, оп.36, спр.6; 1899-1908: ф.904, оп.36, спр.13; 
1909-1920: ф.904, оп.36, спр.20; 

6. Шлюб: 1863-1876: ф.904, оп.36, спр.4; 1877-1890: ф.904, оп.36, спр.5; 
1891-1898: ф.904, оп.36, спр.6; 1899-1908: ф.904, оп.36, спр.13; 1909-
1920: ф.904, оп.36, спр.20; 

7. – 
8. Смерть: 1863-1876: ф.904, оп.36, спр.4; 1877-1890: ф.904, оп.36, спр.5; 

1891-1898: ф.904, оп.36, спр.6; 1899-1908: ф.904, оп.36, спр.13; 1909-
1920: ф.904, оп.36, спр.20; 

9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Витава Вінницького повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Витава 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
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9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Ворошилівка Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Ворошилівка 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Гришівці Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Гришівці 
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Дзвониха Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Дзвониха 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Онуфріївська церква с. Жахнівка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Жахнівка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Іванківці Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Іванківці 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Івонівці Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Івонівці 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Різдво-Богородицька церква с. Кліщів Вінницького повіту Подільської 
губернії 

4.  с.Кліщів 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Кобилецьке Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Кобилецьке 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Воскресенська церква м-ка Красне Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Красне 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква м-ка Красне Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Красне 
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5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква м-ка Красне Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4. м-ко Красне 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква м-ка Красне Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4. м-ко Красне 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м-ка Красне Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4. м-ко Красне 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
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8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Космо-Дем’янівська церква с. Мала Вулига Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Мала Вулига 
5. Народження: 1870-1889: ф.904, оп.36, спр.7; 1893-1904: ф.904, оп.36, 

спр.12; 1906-1921: ф.904, оп.36, спр.16; 
6. Шлюб: 1870-1889: ф.904, оп.36, спр.7; 1893-1904: ф.904, оп.36, спр.12; 

1906-1921: ф.904, оп.36, спр.16; 
7. – 
8. Смерть: 1870-1889: ф.904, оп.36, спр.7; 1893-1904: ф.904, оп.36, спр.12; 

1906-1921: ф.904, оп.36, спр.16; 
9. - 
10.  - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Маянів Вінницького повіту Подільської 

губернії  
4.  с.Маянів 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9. Дошлюбні опитування: 1890-1903: ф.125, оп.1, спр.3; 1903-1912: ф.125, 

оп.1, спр.15; 1912-1920: ф.125, оп.1, спр.16; 
10. Сповідальні відомості: 1891-1893: ф.125, оп.1, спр.5; 1892, 1895: ф.125, 

оп.1, спр.7; 1896-1916: ф.125, оп.1, спр.11; 1898-1900: ф.125, оп.1, 
спр.13; 1902-1914: ф.125, оп.1, спр.14;  

 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Пилява Вінницького повіту Подільської 

губернії  
4.  с.Пилява 
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5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Пирогів Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Пирогів 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1907-1918: ф.137, оп.2, спр.19;  
9. Дошлюбні опитування: 1872-1882: ф.137, оп.1, спр.1; 1882-1896: ф.137, 

оп.1, спр.2; 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 1896: ф.137, оп.2, 

спр.6;1898-1900: ф.137, оп.2, спр.7; 1901-1902: ф.137, оп.2, спр.11; 1903-
1906: ф.137, оп.2, спр.13; 1905-1908: ф.137, оп.2, спр.15; 1909: ф.137, 
оп.2, спр.21; 1911: ф.137, оп.2, спр.25; 1912: ф.137, оп.2, спр.28; 1913: 
ф.137, оп.2, спр.30; 1914: ф.137, оп.2, спр.32; 1915: ф.137, оп.2, спр.37; 
1916: ф.137, оп.2, спр.39; 

 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Рахни-Польові Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Рахни-Польові 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1908: ф.904, оп.36, спр.19; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1908: ф.904, оп.36, спр.19; 
7. - 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1908: ф.904, оп.36, спр.19; 
9. - 
10.  - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Успенська церква с. Рогізна Брацлавського повіту Подільської 
губернії 

4.  с.Рогізна 
5. Народження: 1812: ф.799, оп.1, спр.47; 
6. Шлюб: 1812: ф.799, оп.1, спр.47; 
7.  
8. Смерть: 1812: ф.799, оп.1, спр.47; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Соборно-Михайлівська церква с. Сліди Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Сліди  
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1876-1878, 1880, 1882, 1884, 

1896-1905: ф.904, оп.36, спр.11; 1890-1895: ф.904, оп.36, спр.10; 1906-
1920: ф.904, оп.36, спр.17; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1876-1878, 1880, 1882, 1884, 1889, 
1897-1905: ф.904, оп.36, спр.11; 1890-1895: ф.904, оп.36, спр.10; 1906-
1920: ф.904 оп.36. спр.17; 

7. - 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1876-1878, 1880, 1881, 1884, 1889, 

1896-1905: ф.904, оп.36, спр.11; 1890-1895: ф.904, оп.36, спр.10; 1906-
1921: ф.904, оп.36, спр.17; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Слобода-Сутиська Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Слобода-Сутиська 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а;  
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Стара Сутиска Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Стара Сутиска 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а;  
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Стояни Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Стояни 
5. Народження: 1859-1877: ф.904, оп.36, спр.1; 1878-1890: ф.904, оп.36, 

спр.2; 1891-1899: ф.904, оп.36. спр.3; 1891, 1900-1919: ф.904, оп.36, 
спр.14; 

6. Шлюб: 1859-1877: ф.904, оп.36, спр.1; 1878-1890: ф.904, оп.36, спр.2; 
1891-1899: ф.904, оп.36. спр.3; 1891, 1900-1919: ф.904, оп.36, спр.14; 

7. - 
8. Смерть: 1859-1877: ф.904, оп.36, спр.1; 1878-1890: ф.904, оп.36, спр.2; 

1891-1899: ф.904, оп.36, спр.3; 1891, 1900-1919: ф.904, оп.36. спр.14; 
9. - 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Строїнці Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Строїнці 
5. Народження: 1806-1819: ф.94, оп.1, спр.2; 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1806-1819: ф.94, оп.1, спр.2; 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1806-1819: ф.94, оп.1, спр.2; 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
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9. Дошлюбні опитування: 1838-1839: ф.94, оп.1, спр.9; 1839-1858: ф.94, 
оп.1, спр.10; 1843-1860: ф.94, оп.1, спр.14; 1859-1874: ф.94, оп.1, спр.17; 
1899*: ф.94, оп.1, спр.38;  

10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 1821-1858: ф.94, оп.1, 
спр.5; 1829-1860: ф.94, оп.1, спр.7; 1859-1871: ф.94, оп.1, спр.16; 1873-
1893: ф.94, оп.1, спр.21; 1904*: ф.94, оп.1, спр.50; 1905*: ф.94, оп.1, 
спр.52; 1906*: ф.94, оп.1, спр.54; 1907*: ф.94, оп.1, спр.56; 1908*: ф.94, 
оп.1, спр.57; 1909*: ф.94, оп.1, спр.61; 1910*: ф.94, оп.1, спр.64; 1911: : 
ф.94, оп.1, спр.66; 1912: ф.94, оп.1, спр.68; 1913: ф.94, оп.1, спр.70; 
1916: ф.94, оп.1, спр.74;  

 
*Строїнецько-Кобилецька парафія 

 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Вознесенська церква м-ка Тиврів Вінницького повіту Подільської 

губернії  
4. м-ко Тиврів 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква м-ка Тиврів Вінницького повіту Подільської 

губернії  
4. м-ко Тиврів 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Успенська церква с. Уяринці Ямпільського повіту Подільської 
губернії 

4.  с.Уяринці 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Черемошне Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Черемошне 
5. Народження: 1795: ф.109, оп.1, спр.1; 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1850-

1862: ф.109, оп.2,спр.17; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7. - 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
9. Дошлюбні опитування: 1803-1838: ф.109, оп.2, спр.1; 1839-1858: ф.109, 

оп.2, спр.8; 1859-1875: ф.109, оп.2, спр.15; 1877-1895: ф.109, оп.1, 
спр.27;  

10. Сповідальні відомості: 1810-1820, ф.109, оп.2, спр.3; 1821-1830: ф.109, 
оп.2, спр.4; 1823, 1913: ф.109, оп.1, спр.4; 1831-1839: ф.109, оп.2, спр.7; 
1840-1843: ф.109, оп.2, спр.9; 1844-1849: ф.109, оп.2, спр.12; 1850-1852: 
ф109, оп.2, спр.13; 1853, 1854, 1856-1876: ф.109, оп.1, спр.1; 17; 1884-
1889: ф.1909, оп.1, спр.37; 1890-1894, ф109, оп.1. спр.42; 1895-1897: 
ф.109, оп.1, спр.50; 1898-1899: ф.109, оп.1, спр.56; 1900-1901: ф.109, 
оп.1. спр.61; 1902-1903: ф.109, оп.1, спр.64; 1904-1905: ф.109. оп.1, 
спр.70; 1906-1907: ф.109, оп.1, спр.73; 1908-1909: ф.109, оп.1, спр.77; 
1910-1912: ф.109, оп.1, спр.80; 1914-1915: ф.109, оп.1, спр.83;  

 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Шершні Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Шершні 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
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7.  
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Яришівка Вінницького повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Яришівка, Студениця, Тарабанівка, Юрківці 
5. Народження: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

1864: ф.904, оп.27, спр.190; 1865: ф.904, оп.27, спр.191; 1872-1888: 
ф.904, оп.36, спр.8; 1888-1900: ф.904, оп.36, спр.9; 1901-1905: ф.904, 
оп.36, спр.15; 1906-1910: ф.904, оп.36, спр.18; 1911-1915: ф.904, оп.36, 
спр.21; 1916-1919: ф.904, оп.36, спр.22; 

6. Шлюб: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1864: 
ф.904, оп.27, спр.190; 1865: ф.904, оп.27, спр.191; 1872-1888: ф.904, 
оп.36, спр.8; 1888-1900: ф.904, оп.36, спр.9; 1901-1905: ф.904, оп.36, 
спр.15; 1906-1910: ф.904, оп.36, спр.18; 1911-1915: ф.904, оп.36, спр.21; 
1916-1919: ф.904, оп.36, спр.22; 

7. - 
8. Смерть: 1797: ф.799, оп.1, спр.5а; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1864: 

ф.904, оп.27, спр.190; 1865: ф.904, оп.27, спр.191; 1872-1888: ф.904, 
оп.36, спр.8; 1888-1899: ф.904, оп.36. спр.9; 1901-1905: ф.904, оп.36, 
спр.15; 1906-1910: ф.904, оп.36, спр.18; 1911-1915: ф.904, оп.36, спр.21; 
1916-1919: ф.904, оп.36, спр.22; 

9. - 
10. - 
 
 
ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Антонівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Антонівка, Ельжбетівка 
5. Народження: 
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 



306 
 

9.  
10.  Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Антопіль Ямпільського повіту 
Подільської губернії 
4.  с.Антопіль 
5. Народження: 1906-1910, 1912-1913: ф.904, оп.39, спр.1; 
6. Шлюб: 1906-1910, 1912-1913: ф.904, оп.39, спр.1; 
7. – 
8. Смерть: 1906-1910, 1912-1913: ф.904, оп.39, спр.1; 
9. – 
10. -Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церка с. Велика Русава Ямпільського повіту 
Подільської губернії 
4.  с.Велика Русава 
5. Народження: 1906-1909, 1914: ф.904, оп.39, спр.2; 
6. Шлюб: 1906-1909, 1914: ф.904, оп.39, спрп.2; 
7. – 
8. Смерть: 1906-1909, 1914: ф.904, оп.39, спр.2; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Святої Анни церква с. Вербова Ямпільського повіту Подільської губернії 
4.  с.Вербова 
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Вила-Томашпільські Ямпільського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Вила-Томашпільські 
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Гнатків Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Гнатків 
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Голово-Русава Ямпільського повіту 
Подільської губернії 
4.  с.Голово-Русава 
5. Народження: 1906, 1907, 1909: ф.904, оп.39, спр.5; 1908: ф.904, оп.39, 
спр.5а; 
6. Шлюб: 1906, 1909: ф.904, оп.39, спр.5; 1908: ф.904, оп.39, спр.5а; 
7. – 
8. Смерть: 1906, 1909: ф.904, оп.39, спр.5; 1908: ф.904, оп.39, спр.5а; 
9.  - 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 



308 
 

3. Різдво-Богородицька церква с. Горишківка Ямпільського повіту 
Подільської губернії 
4.  с.Горишківка  
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7. – 
8. Смерть:  
9. Дошлюбні опитування: 1918-1923: ф.904, оп.39, спр.6; 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Жолоби Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Жолоби 
5. Народження: 
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Кислицьке Ямпільського повіту 
Подільської губернії 
4.  с.Кислицьке, слоб. Цапівка 
5. Народження: 1898, 1906-1908, 1910, 1912, 1913: ф.904, оп.39, спр.7; 
6. Шлюб: 1906-1908, 1910: ф.904, оп.39, спр.7; 
7. – 
8. Смерть: 1906-1908, 1910, 1912: ф.904, оп.39. спр.7; 
9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Стефанівська церква с. Колоденка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Колоденка 
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5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Колоденка Ямпільського повіту 
Подільської губернії 
4.  с.Колоденка  
5. Народження: 1905-1908: ф.904, оп.39, спр.8; 1910: ф.904, оп.39, спр.9; 
6. Шлюб: 1905-1908: ф.904, оп.39, спр.8; 1910: ф.904, оп.39, спр.9; 
7. – 
8. Смерть: 1905-1908: ф.904, оп.39. спр.8; 1910: ф.904, оп.39, спр.9; 
9. – 
10.  – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква м-ка Комаргород Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Комаргород 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Липівка-Комаргородська Ямпільського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Липівка-Комаргородська 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
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8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Мала Русава Ямпільського повіту 
Подільської губернії 
4. сс.Мала Русава, Фолюшівка 
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7. – 
8. Смерть:  
9. Дошлюбні опитування: 1915-1922: ф.904, оп.39, спр.3; 1907-1914: ф.904, 
оп.39, спр.4. 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м-ка Марківка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Марківка 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Нетребівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Нетребівка 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
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10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Онуфріївська церква с. Олександрівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Олександрівка 
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Отченашівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  сс. Отченашівка, Степанівка 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, ср.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, ср.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, ср.8а; 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Паланка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Паланка 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Чудо-Михайлівська церква с. Пеньківка-Томашпільська Ямпільського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Пеньківка-Томашпільська 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Рожнятівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Рожнятівка 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Степанівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Степанівка 
5. Народження: 1846: ф.800, оп.1, спр.8; 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1846: ф.800, оп.1, спр.8; 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.800, оп.1, спр.8; 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10.  Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Миколаївська церква с. Стіна Ямпільського повіту Подільської 
губернії 

4.  с.Стіна 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква м-ка Томашпіль Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Томашпіль 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м-ка Томашпіль Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Томашпіль 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Яланець Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Яланець, Ратуш 
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5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10.  
 
 
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Буди Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Буди 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м-ка Верхівка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Верхівка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф 799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Витягайлівка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Витягайлівка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
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6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Кузьмо-Дем'янівська церква с. Глибочок Гайсинського повіту 
Подільської губернії 
4. сс.Глибочок, Михайлівка 
5. Народження: 1912-1915: ф.904, оп.40, спр.1; 
6. Шлюб: 1912-1915: ф.904, оп.40, спр.1; 
7. - 
8. Смерть: 1912-1915: ф.904, оп.40, спр.1; 
9. - 
10.  - 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Демківка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Покровська 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Ілляшівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Ілляшівка 
5. Народження: 
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 
9.  
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10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Капустяни Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Капустяни 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Китайгород Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Китайгород 
5. Народження: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Козинці Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Козинці 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
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2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Красногірка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Красногірка 
5. Народження: 1841: ф.800, оп.1, спр.15; 
6. Шлюб: 1841: ф.800, оп.1, спр.15; 
7.  
8. Смерть: 1841: ф.800, оп.1, спр.15; 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Олександрівка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Олександрівка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м-ка Тростянець Брацлавського повіту 
Подільської губернії 
4. м-ко Тростянець, част. Бесарабівка, Лисогірка 
5. Народження:  
6. Шлюб: 1916-1922: ф.904, оп.40, спр.2; 
7. - 
8. Смерть:  
9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Торканівка Брацлавського повіту 
Подільської губернії 
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4.  с.Торканівка 
5. Народження: 1912: ф.904, оп.40, спр.3; 
6. Шлюб: 1912: ф.904, оп.40, спр.3; 
7. – 
8. Смерть: 1912: ф.904, оп.40, спр.3; 
9. – 
10. – 
 
 
ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Білоусівка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Білоусівка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1869-1874: ф.904, оп.35, 

спр.57; 1870-1877: ф.904, оп.35, спр.63; 1875-1880: ф.904, оп.35, спр.88; 
1880-1885: ф.904, оп.35, спр.114; 1881-1888: ф.904, оп.35, спр.117; 1886-
1892: ф.904, оп.35, спр.148; 1893-1896: ф.904, оп.35, спр.190; 1897-1899: 
ф.904, оп.35, спр.211; 1901: ф.904, оп.35, спр.232; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.236; 1903: ф.904, оп.35, спр.240; 1904: ф.904, оп.35, спр.244; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.248; 1906: ф.904, оп.35, спр.252; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.256; 1908: ф.904, оп.35, спр.260; 1909: ф.904, оп.35, спр.264; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.268; 1911: ф.904, оп.35, спр.272; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.276; 1913: ф.904, оп.35, спр.280; 1914: ф.904, оп.35, спр.284; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.288; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, оп.35, спр.301; 1920: 
ф.904, оп.35, спр.304; 1921: ф.904, оп.35, спр.307; 1922: ф.904, оп.35, 
спр.312; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1869-1874: ф.904, оп.35, спр.57; 
1870-1873: ф.904, оп.35, спр.63; 1875-1880: ф.904, оп.35, спр.88; 1880-
1885: ф.904, оп.35, спр.114; 1881-1888: ф.904, оп.35, спр.117; 1886-1892: 
ф.904, оп.35, спр.148; 1893-1896: ф.904, оп.35, спр.190; 1897-1899: 
ф.904, оп.35, спр.211; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35,с пр.246; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1917: ф.904, оп.35, 
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спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1919: ф.904, оп.35, спр.302; 1920: 
ф.904, оп.35, спр.305; 1921: ф.904, оп.35, спр.308; 

7. - 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1869-1874: ф.904, оп.35, спр.57; 

1870-1873: ф.904, оп.35, спр.63; 1875-1880: ф.904, оп.35, спр.88; 1880-
1885: ф.904, оп.35, спр.114; 1881-1885: ф.904, оп.35, спр.117; 1886-1892: 
ф.904, оп.35, спр.148; 1893-1896: ф.904, оп.35, спр.190; 1897-1899: 
ф.904, оп.35, спр.211; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 1920: 
ф.904, оп.35, спр.306; 1921: ф.904, оп.35, спр.309; 1922: ф.904, оп.35, 
спр.319; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Богданівка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Богданівка (нині с.Калініне) 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1868-1876: ф.904, оп.35, 

спр.54; 1877-1886: ф.904, оп.35, спр.96; 1887-1894: ф.904, оп.35, 
спр.152; 1901: ф.904, оп.35, спр.232; 1902: ф.904, оп.35, спр.236; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.240; 1904: ф.904, оп.35, спр.244; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.248; 1906: ф.904, оп.35, спр.252; 1907: ф.904, оп.35, спр.256; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.260; 1910: ф.904, оп.35, спр.268; 1911: ф.904, оп.35, 
спр.272; 1912: ф.904, оп.35, спр.276; 1913: ф.904, оп.35, спр.280; 1914: 
ф.904, оп.35, спр.284; 1915: ф.904, оп.35, спр.288; 1916: ф.904, оп.35, 
спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1919: 
ф.904, оп.35, спр.301; 1920: ф.904, оп.35, спр.304; 1921: ф.904, оп.35, 
спр.307; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1868-1876: ф.904, оп.35, спр.54; 
1877-1886: ф.904, оп.35, спр.96; 1887-1894: ф.904, оп.35, спр.152; 1901: 
ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, 
спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: 
ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, 
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спр.262; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1912: 
ф.904, оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, 
спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1917: 
ф.904, оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1919: ф.904, оп.35, 
спр.302; 1920: ф.904, оп.35, спр. 305; 1921: ф.904, оп.35, спр.308; 

7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1868-1876: ф.904, оп.35, спр.54; 

1877-1886: ф.904, оп.35, спр.96; 1887-1894: ф.904, оп.35, спр.152; 1901: 
ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, 
спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: 
ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: ф.904, оп.35, 
спр.263; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: 
ф.904, оп.35, спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, 
спр.287; 1915: ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: 
ф.904, оп.35, спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, 
спр.303; 1920: ф.904, оп.35, спр.306; 1921: ф.904, оп.35, спр.309; 1922: 
ф.904, оп.35, спр.319; 

9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Чудо-Михайлівська церква с. Бортники Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Бортники 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1859-1867: ф.904, оп.35, 

спр.19; 1868-1876: ф.904, оп.35, спр.52; 1877-1882: ф.904, оп.35, 
спр.100; 1883-1889: ф.904, оп.35, спр.127; 1890-1894: ф.904, оп.35, 
спр.170; 1895-1899: ф.904, оп.35, спро.198; 1900: ф.904, оп.35, спр.226; 
1901: ф.904, оп.35, спр.232; 1902: ф.904, оп.35, спр.236; 1903: ф.904, 
оп.35, спр.240; 1904: ф.904, оп.35, спр.244; 1905: ф.904, оп.35, спр.248; 
1906: ф.904, оп.35, спр.252; 1907: ф.904, оп.35, спр.256; 1908: ф.904, 
оп.35, спр.260; 1909: ф.904, оп.35, спр.264; 1910: ф.904, оп.35, спр.268; 
1911: ф.904, оп.35, спр.272; 1912: ф.904, оп.35, спр.276; 1913: ф.904, 
оп.35, спр.280; 1914: ф.904, оп.35, спр.284; 1915: ф.904, оп.35, спр.288; 
1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, 
оп.35, спр.298; 1919: ф.904, оп.35, спр.301; 1921: ф.904, оп.35, спр.307; 
1922: ф.904, оп.35, спр.312; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1859-1867: ф.904, оп.35, спр.19; 
1868-1876: ф.904, оп.35, спр.52; 1877-1882: ф.904, оп.35, спр.100; 1883-
1889: ф.904, оп.35, спр.127; 1890-1894: ф.904, оп.35, спр.170; 1895-1899: 
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ф.904, оп.35, спр.198; 1900: ф.904, оп.35, спр.226; 1901: ф.904, оп.35, 
спр.234; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1919: ф.904, оп.35, спр.302; 

7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1859-1867: ф.904, оп.35, спр.19; 

1868-1876: ф.904, оп.35, спр.52; 1877-1882: ф.904, оп.35, спр.100; 1883-
1889: ф.904, оп.35, спр.127; 1890-1894: ф.904, оп.35, спр.170; 1895-1899: 
ф.904, оп.35, спр.198; 1900: ф.904, оп.35, спр.226; 1901: ф.904, оп.35, 
спр.235; 1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35,спр.294; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Василівка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Василівка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1854-1867: ф.904, оп.35, 

спр.7; 1868-1874: ф.904, оп.35, спр.50; 1875-1886: ф.904, оп.35, спр.77; 
1887-1898: ф.904, оп.35, спр.150; 1899-1900: ф.904, оп.35, спр.223; 1901: 
ф.904, оп.35, спр.232; 1902: ф.904, оп.35, спр.236; 1903: ф.904, оп.35, 
спр.240; 1904: ф.904, оп.35, спр.244; 1905: ф.904, оп.35, спр.248; 1906: 
ф.904, оп.35, спр.252; 1907: ф.904, оп.35, спр.256; 1908: ф.904, оп.35, 
спр.260; 1909: ф.904, оп.35, спр.264; 1910: ф.904, оп.35, спр.268; 1911: 
ф.904, оп.35, спр.272; 1912: ф.904, оп.35, спр.276; 1913: ф.904, оп.35, 
спр.280; 1914: ф.904, оп.35, спр.284; 1915: ф.904, оп.35, спр.288; 1916: 
ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35, 
спр.298; 1921: ф.904, оп.35, спр.307; 1922: ф.904, оп.35, спр.312; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1854-1867: ф.904, оп.35, спр.7; 1868-
1874: ф.904, оп.35, спр.50; 1875-1886: ф.904, оп.35, спр.77; 1886-1890: 
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ф.904, оп.35, спр.141; 1887-1898: ф.904, оп.35, спр.150; 1899-1900: 
ф.904, оп.35, спр.223; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.258; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1906: 
ф.904, оп.35. спр.254; 1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, 
спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: 
ф.904, оп.35, спр.274; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, о.35, 
спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.299; 

7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1854-1867: ф.904, оп.35, спр.7; 

1868-1873: ф.904, оп.35, спр.50; 1874-1886: ф.904, оп.35, спр.77; 1886-
1890: ф.904, оп.35, спр.141; 1887-1898: ф.904, оп.35, спр.150; 1899-1900: 
ф.904, оп.35, спр.223; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1908: ф.904, оп.35, 
спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 1911: 
ф.904, оп.35, спр.275; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: 
ф.904, оп.35,спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1922: ф.904, оп.35, спр.319; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Війтівка Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Війтівка, частини Нагоряни, Підмети, Мазурівка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1871-1876: ф.904, оп.35, 

спр.67; 1877-1882: ф.904, оп.35, спр.111; 1883-1891: ф.904, оп.35, 
спр.128; 1892-1897: ф.904, оп.35, спр.185; 1898-1900: ф.904, оп.35, 
спр.218; 1901: ф.904, оп.35, спр.232; 1902: ф.904, оп.35, спр.236; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.240; 1904: ф.904, оп.35, спр.244; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.248; 1906: ф.904, оп.35, спр.252; 1907: ф.904, оп.35, спр.256; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.260; 1909: ф.904, оп.35, спр.264; 1910: ф.904, оп.35, 
спр.268; 1911: ф.904, оп.35, спр.272; 1912: ф.904, оп.35, спр.276; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.280; 1914: ф.904, оп.35. спр.284; 1915: ф.904, оп.35, 
спр.288; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.293; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.298; 1920: ф.904, оп.35, спр.304; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1871-1876: ф.904, оп.35, спр.67; 
1880-1882: ф.904, оп.35, спр.111; 1883-1891: ф.904, оп.35, спр.128; 1892-
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1897: ф.904, оп.35, спр.185; 1898-1900: ф.904, оп.35, спр.218; 1901: 
ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, 
спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: 
ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, 
спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: 
ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, 
спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: 
ф.904, оп.35, спр.293; 1917: ф.904, оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, 
спр.299; 1920: ф.904, оп.35, спр.305; 

7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1871-1875: ф.904, оп.35, спр.67; 

1880-1882: ф.904, оп.35, спр.111; 1883-1891: ф.904, оп.35, спр.128; 1892-
1897: ф.904, оп.35, спр.185; 1898-1900: ф.904, оп.35, спр.218; 1901: 
ф.904, оп.35, спр.235; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, 
спр.247; 1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: 
ф.904, оп.35, спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, 
спр.267; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: 
ф.904, оп.35. спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, 
спр.287; 1915: ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: 
ф.904, оп.35, спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1920: ф.904, оп.35, 
спр.306; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Ганнопіль Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Ганнопіль 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1860-1870: ф.904, оп.35, 

спр.23; 1871-1873, 1875-1878: ф.904, оп.35. спр.64; 1879-1883: ф.904, 
оп.35, спр.106; 1884-1889: ф.904, оп.35, спр.138; 1890-1897: ф.904, 
оп.35, спр.169; 1898-1900: ф.904, оп.35, спр.217; 1901: ф.904, оп.35, 
спр.232; 1902: ф.904, оп.35, спр.236; 1903: ф.904, оп.35, спр.240; 1904: 
ф.904, оп.35, спр.244; 1905: ф.904, оп.35, спр.248; 1906: ф.904, оп.35, 
спр.252; 1919: ф.904, оп.35, спр.301; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1860-1870: ф.904, оп.35, спр.23; 
1871-1873, 1875-1878: Ф.904, оп.35, спр.64; 1879-1883: ф.904, оп.35, 
спр.106; 1884-1889: ф.904, оп.35, спр.138; 1890-1897: ф.904, оп.35, 
спр.169; 1898-1900: ф.904, оп.35, спр.217; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 
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1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 

7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1860-1870: ф.904, оп.35, спр.23; 

1871-1873, 1875-1878: ф.904, оп.35, спр.64; 1879-1883: ф.904, оп.35, 
спр.106; 1884-1889: ф.904, оп.35, спр.138; 1890-1897: ф.904, оп.35, 
спр.169; 1898-1900: ф.904, оп.35, спр.217; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 
1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Гута Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Гута 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1870-1879: ф.904, оп.35, 

спр.62; 1880-1888: ф.904, оп.35, спр.108; 1890-1900: ф.904, оп.35, 
спр.168; 1901: ф.904, оп.35, спр.232; 1903: ф.904, оп.35, спр.240; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.248; 1906: ф.904, оп.35, спр.252; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.256; 1908: ф.904, оп.35, спр.260; 1909: ф.904, оп.35, спр.264; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.268; 1911: ф.904, оп.35, спр.272; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.276; 1913: ф.904, оп.35, спр.280; 1914: ф.904, оп.35, спр.284; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.288; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, оп.35, спр.301; 1920: 
ф.904, оп.35, спр.304; 1921: ф.904, оп.35, спр.307; 1922: ф.904, оп.35, 
спр.312; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1870-1879: ф.904, оп.35, спр.62; 
1880-1888: ф.904, оп.35, спр.108; 1890-1900: ф.904, оп.35, спр.168; 1902: 
ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.262; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, 
спр.274; 1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: 
ф.904, оп.35, спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, 
спр.293; 1917: ф.904, оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1919: 
ф.904, оп.35, спр.302; 1920: ф.904, оп.35, спр.305; 1921: ф.904, оп.35, 
спр.308; 

7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1871-1879: ф.904, оп.35, спр.62; 

1880-1888: ф.904, оп.35, спр.108; 1890-1900: ф.904, оп.35, спр.168; 1902: 
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ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35,спр.259; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.263; 1910: ф.904, оп.35,спр.271; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 1920: 
ф.904, оп.35, спр.306; 1921: ф.904, оп.35, спр.309; 1922: ф.904, оп.35, 
спр.319; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Даньківка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Даньківка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1876-1888: ф.904, оп.35, 

спр.87; 1889-1902: ф.904, оп.35, спр.164; 1903: ф.904, оп.35, спр.240; 
1904: ф.904, оп.35, спр.244; 1905: ф.904, оп.35, спр.248; 1906: ф.904, 
оп.35, спр.252; 1907: ф.904, оп.35, спр.256; 1908: ф.904, оп.35, спр.260; 
1909: ф.904, оп.35, спр.264; 1910: ф.904, оп.35, спр.268; 1911: ф.904, 
оп.35, спр.272; 1912: ф.904, оп.35, спр.276; 1913: ф.904, оп.35, спр.280; 
1914: ф.904, оп.35, спр.284; 1915: ф.904, оп.35, спр.288; 1916: ф.904, 
оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 
1919: ф.904, оп.35, спр.301; 1921: ф.904, оп.35, спр.307; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1875-1876, 1878-1888: ф.904, оп.35, 
спр.87; 1889-1902: ф.904, оп.35, спр.164; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 
1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, 
оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 
1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, 
оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 
1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1917: ф.904, 
оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1919: ф.904, оп.35, спр.302; 

7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1876-1888: ф.904, оп.35, спр.87; 

1889-1902: ф.904, оп.35, спр.164; 1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35,спр.267; 1910: ф.904, оп.35, 
спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, 
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спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Дранка Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Дранка 
5. Народження: 1850-1866: ф.904, оп.27, спр.32; 1888-1892: ф.904, оп.35, 

спр.155; 1893-1896: ф.904, оп.35, спр.186; 1897-1900: ф.904, оп.35, 
спр.212; 1901: ф.904, оп.35, спр.232; 1902: ф.904, оп.35, спр.236; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.240; 1904: ф.904, оп.35, спр.244; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.248; 1906: ф.904, оп.35, спр.252; 1908: ф.904, оп.35, спр.260; 1909: 
ф.904, оп.35, спр.264; 1910: ф.904, оп.35, спр.268; 1913: ф.904, оп.35, 
спр.280; 1914: ф.904, оп.35, спр.284; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, оп.35, спр.301; 1922: ф.904, оп.35, 
спр.312;  

6. Шлюб: 1850-1866: ф.904, оп.27, спр.32; 1888-1892: ф.904, оп.35, 
спр.155; 1893-1896: ф.904, оп.35, спр.186; 1897-1900: ф.904, оп.35, 
спр.212; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: 
ф.904, оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1913: ф.904, оп.35, 
спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1917: ф.904, оп.35, спр.296; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.299;  

7. – 
8. Смерть: 1850-1866: ф.904, оп.27, спр.32; 1888-1892: ф.904, оп.35, 

спр.155; 1893-1896: ф.904, оп.35, спр.186; 1897-1900: ф.904, оп.35, 
спр.212; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: 
ф.904, оп.35,спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: 
ф.904, оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 1913: ф.904, оп.35, 
спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.300; 1922: ф.904, оп.35, спр.319;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
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2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Жабокрич Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Жабокрич, прис. Майдан, Войцехівка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1877-1882: ф.904, оп.35, 

спр.101; 1883-1887: ф.904, оп.35, спр.130; 1888-1896: ф.904, оп.35, 
спр.153; 1897-1900: ф.904, оп.35, спр.213; 1901: ф.904, оп.35, спр.232; 
1902: ф.904, оп.35, спр.236; 1903: ф.904, оп.35, спр.240; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.244; 1905: ф.904, оп.35, спр.248; 1906: ф.904, оп.35, спр.252; 
1907: ф.904, оп.35, спр.256; 1908: ф.904, оп.35, спр.260; 1909: ф.904, 
оп.35, спр.264; 1910: ф.904, оп.35, спр.268; 1911: ф.904, оп.35, спр.272; 
1912: ф.904, оп.35, спр.276; 1913: ф.904, оп.35, спр.280; 1914: ф.904, 
оп.35, спр.284; 1915: ф.904, оп.35, спр.288; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 
1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, 
оп.35, спр.301; 1920: ф.904, оп.35, спр.304; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1877-1882: ф.904, оп.35, спр.101; 
1883-1887: ф.904, гп.35, спр.130; 1888-1896: ф.904, оп.35, спр.153; 1897-
1900: ф.904, оп.35, спр.213; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, 
оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 
1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, 
оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 
1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, 
оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 
1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1917: ф.904, 
оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1919: ф.904, оп.35, спр.302; 
1920: ф.904, оп.35, спр.305; 

7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1877-1882: ф.904, оп.35. спр.101; 

1883-1887: ф.904, оп.35, спр.130; 1888-1896: ф.904, оп.35, спр.153; 1897-
1900: ф.904, оп.35, спр.213; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, 
оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 
1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, 
оп.35, спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 
1910: ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, 
оп.35, спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 
1915: ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, 
оп.35, спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 
1920: ф.904, оп.35, спр.306; 

9. – 
10. - 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Журавлівка Брацлавського 

повітуПодільської губернії 
4.  с.Журавлівка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1866-1881: ф.904, оп.35, 

спр.43; 1888, 1890-1896: ф.904, оп.35, спр.154; 1897-1900: ф.904, оп.35, 
спр.214; 1901: ф.904, оп.35, спр.232; 1902: ф.904, оп.35, спр.236; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.240; 1904: ф.904, оп.35, спр.244; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.248; 1906: ф.904, оп.35, спр.252; 1907: ф.904, оп.35, спр.256; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.260; 1909: ф.904, оп.35, спр.264; 1910: ф.904, оп.35, 
спр.268; 1911: ф.904, оп.35, спр.272; 1912: ф.904, оп.35, спр.276; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.280; 1914: ф.904, оп.35, спр.284; 1915: ф.904, оп.35, 
спр.288; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, оп.35, спр.301; 1922: ф.904, оп.35, 
спр.312; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1866-1881: ф.904, оп.35, спр.43; 
1888, 1890-1896: ф.904, оп.35, спр.154; 1897-1900: ф.904, оп.35, спр.214; 
1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, 
оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, спр.250; 
1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: ф.904, 
оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 
1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913: ф.904, 
оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 
1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1917: ф.904, оп.35, спр.296; 1918: ф.904, 
оп.35, спр.299; 1919: ф.904, оп.35, спр.302; 1922: ф.904, оп.35, спр.315; 

7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1866-1881: ф.904, оп.35, спр.43; 

1888, 1890-1895: ф.904, оп.35, спр.154; 1897-1900: ф.904, оп.35, спр.214; 
1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, 
оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, спр.251; 
1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: ф.904, 
оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 
1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: ф.904, 
оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, спр.291; 
1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: ф.904, 
оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 1922: ф.904, оп.35, спр.319; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
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2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Журавлівка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Журавлівка 
5. Народження: 1877-1878, 1887, 1889-1890: ф.904, оп.35, спр.73; 
6. Шлюб: 1877-1878, 1887, 1889-1890: ф.904, оп.35, спр.73; 
7. – 
8. Смерть: 1877-1878, 1887, 1889-1890: ф.904, оп.35, спр.73; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Захар’яшівка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Захар’яшівка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1892-1900: ф.904, оп.35, 

спр.174; 1901: ф.904, оп.35, спр.232; 1902: ф.904, оп.35, спр.236; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.240; 1904: ф.904, оп.35, спр.244; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.248; 1906: ф.904, оп.35, спр.252; 1907: ф.904, оп.35, спр.256; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.260; 1909: ф.904, оп.35, спр.264; 1910: ф.904, оп.35, 
спр.268; 1911: ф.904, оп.35, спр.272; 1912: ф.904, оп.35, спр.276; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.280; 1914: ф.904, оп.35, спр.284; 1915: ф.904, оп.35, 
спр.288; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, оп.35, спр.301; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1890, 1892-1900; ф.904, оп.35, 
спр.174; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, 
спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1915: ф.904, оп.35, 
спр.290; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 

7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1892-1900: ф.904, оп.35, спр.174; 

1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, 
оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35,спр.251; 
1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: Ф.904, 
оп.35, спр.263; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 
1910: ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, 
оп.35, спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 
1915: ф.904, оп.35, спр.291; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 
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9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Іцька Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Іцька (нині с. Тарасівка) 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1869-1876: ф.904, оп.35, 

спр.59; 1877-1885: ф.904, оп.35, спр.98; 1886-1890: ф.904, оп.35, 
спр.141; 1891-1899: ф.904, оп.35, спр.177; 1901: ф.904, оп.35, спр.232; 
1902: ф.904, оп.35, спр.236; 1903: ф.904, оп.35, спр.240; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.244; 1905: ф.904, оп.35, спр.248; 1906: ф.904, оп.35, спр.252; 
1907: ф.904, оп.35, спр.256; 1908: ф.904, оп.35, спр.260; 1909: ф.904, 
оп.35, спр.264; 1910: ф.904, оп.35, спр.268; 1911: ф.904, оп.35, спр.272; 
1912: ф.904, оп.35, спр.276; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1869-1876: ф.904, оп.35, спр.59; 
1877-1885: ф.904, оп.35, спр.98; 1886-1890: ф.904, оп.35, спр.141; 1891-
1899: ф.904, оп.35, спр.177; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.д904, 
оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 
1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, 
оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 
1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, 
оп.35, спр.278; 

7.  
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1869-1876: ф.904, оп.35, спр.59; 

1877-1885: ф.904, оп.35, спр.98; 1886-1890: ф.904, оп.35, спр.141; 1891-
1899: ф.904, оп.35, спр.177; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, 
оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 
1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, 
оп.35, спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 
1910: ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, 
оп.35, спр.279; 

9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія  
3. Іоанно-Богословська церква с. Кинашів Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
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4.  с.Кинашів 
5. Народження: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 

1870-1875: ф.904, оп.35, спр.61; 1870, 1876-1882: ф.904, оп.35, спр.93; 
1883-1890: ф.904, оп.35, спр.126; 1891-1897: ф.904, оп.35, спр.181; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.260; 1909: ф.904, оп.35, спр.264; 1910: ф.904, оп.35, 
спр.268; 1911: ф.904, оп.35, спр.272; 1912: ф.904, оп.35, спр.276; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.280; 1914: ф.904, оп.35, спр.284; 1915: ф.904, оп.35, 
спр.288; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, оп.35, спр.301; 1920: ф.904, оп.35, 
спр.304; 1812: ф.799, оп.1, спр.46, арк.94-97; 

6. Шлюб: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1870-1875: 
ф.904, оп.35, спр.61; 1876-1882: ф.904, оп.35, спр.93; 1883-1890: ф.904, 
оп.35, спр.126; 1891-1897: ф.904, оп.35, спр.181; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1916: ф.904, оп.35, 
спр.293; 1917: ф.904, оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1919: 
ф.904, оп.35, спр.302; 1920: ф.904, оп.35, спр.305; 1812: ф.799, оп.1, 
спр.46, арк.97-98зв.; 

7. – 
8. Смерть: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1870-

1875: ф.904, оп.35, спр.61; 1876-1882: ф.904, оп.35, спр.93; 1883-1890: 
ф.904, оп.35, спр.126; 1891-1897: ф.904, оп.35, спр.181; 1907: ф.904, 
оп.35, спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 
1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, 
оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 
1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1812: ф.799, 
оп.1, спр.46, арк.99-100зв.; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Кирнасівка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Кирнасівка  
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1867-1870: ф.904, оп.35, 

спр.47; 1872-1873: ф.904, оп.35, спр.68; 1874: ф.904, оп.35, спр.74; 1875: 
ф.904, оп.35, спр.85; 1878-1880: ф.904, оп.35, спр.102; 1881-1882: ф.904, 
оп.35, спр.121; 1884-1885: ф.904, оп.35, спр.132; 1886: ф.904, оп.35, 
спр.143; 1887: ф.904, оп.35, спр.151; 1888-1889: ф.904, оп.35, спр.157; 
1893: ф.904, оп.35, спр.188; 1894: ф.904, оп.35, спр.192; 1895: ф.904, 
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оп.35, спр.199; 1896: ф.904, оп.35, спр.203; 1897: ф.904, оп.35, спр.209; 
1898-1899: ф.904, оп.35, спр.219; 1900: ф.904, оп.35, спр.225; 1901: 
ф.904, оп.35, спр.232; 1902: ф.904, оп.35, спр.236; 1903: ф.904, оп.35, 
спр.240; 1904: ф.904, оп.35, спр.244; 1905: ф.904, оп.35, спр.248; 1906: 
ф.904, оп.35, спр.252; 1907: ф.904, оп.35, спр.256; 1908: ф.904, оп.35, 
спр.260; 1909: ф.904, оп.35, спр.264; 1910: ф.904, оп.35, спр.268; 1911: 
ф.904, оп.35, спр.273; 1912: ф.904, оп.35, спр.277; 1913: ф.904, оп.35, 
спр.280; 1914: ф.904, оп.35, спр.285; 1915: ф.904, оп.35, спр.288; 1916: 
ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1919: ф.904, оп.35, 
спр.301; 1920: ф.904, оп.35, спр.304; 1921: ф.904, оп.35, спр.307; 1922: 
ф.904, оп.35, спр.312; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1867-1870: ф.904, оп.35, спр.47; 
1872-1873: ф.904, оп.35, спр.68; 1874: ф.904, оп.35, спр.74; 1875: ф.904, 
оп.35, спр.85; 1878-1880: ф.904, оп.35, спр.102; 1881-1882: ф.904, оп.35, 
спр.121; 1884-1885: ф.904, оп.35, спр.132; 1886: ф.904, оп.35, спр.143; 
1887: ф.904, оп.35, спр.151; 1888-1889: ф.904, оп.35, спр.157; 1893: 
ф.904, оп.35, спр.188; 1894: ф.904, оп.35, спр.192; 1895: ф.904, оп.35, 
спр.199; 1896: ф.904, оп.35, спр.203; 1897: ф.904, оп.35, спр.209; 1898-
1899: ф.904, оп.35, спр.219; 1900: ф.904, оп.35, спр.225; 1901: ф.904, 
оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 
1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, 
оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 
1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, 
оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 
1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, 
оп.35, спр.293; 

7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1867-1870: ф.904, оп.35, спр.47; 

1872-1873: ф.904, оп.35, спр.68; 1874: ф.904, оп.35, спр.74; 1875: ф.904, 
оп.35, спр.85; 1878-1880: ф.904, оп.35, спр.102; 1881-1882: ф.904, оп.35, 
спр.121; 1884-1885: ф.904, оп.35, спр.132; 1886: ф.904, оп.35, спр.143; 
1887: ф.904, оп.35, спр.151; 1888-1889: ф.904, оп.35, спр.157; 1893: 
ф.904, оп.35, спр.188; 1894: ф.904, оп.35,спр.192; 1895: ф.904, оп.35, 
спр.199; 1896: ф.904, оп.35, спр.203; 1897: ф.904, оп.35, спр.209; 1898-
1899: ф.904, оп.35,спр.219; 1900: ф.904, оп.35, спр.225; 1901: ф.904, 
оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 
1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, 
оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 
1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, 
оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: ф.904, оп.35,спр.283; 
1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, 
оп.35, спр.294; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 
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9. – 
10. Сповідальні відомості: 1873: ф.904, оп.35, спр.68; 1896: ф.904, оп.35, 

спр.203; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Клебань Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Клебань, прис. Федьківка 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1869-1873: ф.904, оп.35, 

спр.56; 1874-1877: ф.904, оп.35, спр.75; 1878-1880: ф.904, оп.35, 
спр.103; 1885-1888: ф.904, оп.35. спр.139; 1889-1891: ф.904, оп.35, 
спр.163; 1892-1894: ф.904, оп.35, спр.183; 1895-1898: ф.904, оп.35, 
спр.197; 1899-1900: ф.904, оп.35, спр.221; 1901: ф.904, оп.35. спр.233; 
1902: ф.904, оп.35, спр.236; 1903: ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.244; 1905: ф.904, оп.35, спр.248; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 
1907: ф.904, оп.35, спр.256; 1908: ф.904, оп.35, спр.260; 1909: ф.904, 
оп.35, спр.265; 1910: ф.904, оп.35, спр.269; 1911: ф.904, оп.35, спр.273; 
1913: ф.904, оп.35, спр.281; 1914: ф.904, оп.35, спр.285; 1915: ф.904, 
оп.35, спр.289; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 
1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1922: ф.904, оп.35, спр.312; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1869-1873: ф.904, оп.35, спр.56; 
1874-1877: ф.904, оп.35, спр.75; 1878-1880: ф.904, оп.35, спр.103; 1885-
1888: ф.904, оп.35, спр.139; 1889-1891: ф.904, оп.35, спр.163; 1892-1894: 
ф.904, оп.35, спр.183; 1895-1898: ф.904, оп.35, спр.197; 1899-1900: 
ф.904, оп.35, спр.221; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: 
Ф.904, оп.35, спр.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, 
оп.35, спр.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, 
спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1914: 
ф.904, оп.35, спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.296; 1922: ф.904, оп.35, спр.315; 

7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1869-1873: ф.904, оп.35, спр.56; 

1874-1877: ф.904, оп.35, спр.75; 1878-1880: ф.904, оп.35, спр.103; 1884: 
ф.904, оп.35, спр.133; 1885-1888: ф.904, оп.35, спр.139; 1889-1891: 
ф.904, оп.35, спр.163; 1892-1894: ф.904, оп.35, спр.183; 1895-1898: 
ф.904, оп.35, спр.197; 1899-1900: ф.904, оп.35, спр.221; 1901: ф.904, 
оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 
1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, 
оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 
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1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, 
оп.35,спр.275; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35,спр.287; 
1915: ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, 
оп.35, спр.297; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Клебань Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Клебань 
5. Народження: 1884-1889: ф.904, оп.35, спр.133; 
6. Шлюб: 1884-1889: ф.904, оп.35, спр.133; 
7. – 
8. Смерть: 1884-1889: ф.904, оп.35, спр.133; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Кобилівка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Кобилівка 
5. Народження: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
6. Шлюб: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
7. – 
8. Смерть: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Копіївка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Копіївка 
5. Народження: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 

1876-1880, 1882-1884, 1887, 1889: ф.904, оп.35, спр.90; 1877-1883: 
ф.904, оп.35, спр.97; 1884-1892: ф.904, оп.35, спр.135; 1890, 1893, 1897-
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1899, 1902: ф.904, оп.35, спр.165; 1893-1898; ф.904, оп.35, спр.189; 
1899-1900: ф.904, оп.35, спр.231; 1901: ф.904, оп.35, сппр.233; 1902: 
ф.904, оп.35, спр.237; 1903: ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, оп.35, 
спр.245; 1905: ф.904, оп.35, спр.249; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 1907: 
ф.904, оп.35, спр.257; 1908: ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, оп.35, 
спр.265; 1910: ф.904, оп.35, спр.269; 1911: ф.904, оп.35, спр.273; 1912: 
ф.904, оп.35, спр.277; 1913: ф.904, оп.35, спр.281; 1914: ф.904, оп.35, 
спр.285; 1915: ф.904, оп.35, спр.289; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: 
ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, оп.35, 
спр.301;  

6. Шлюб: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1876-1880, 
1882-1884, 1887, 1889: ф.904, оп.35, спр.90; 1877-1883: ф.904, оп.35, 
спр.97; 1884-1892: ф.904, оп.35, спр.135; 1890, 1893, 1897-1899, 1902: 
ф.904, оп.35, спр.165; 1893-1898; ф.904, оп.35, спр.189; 1899-1900: 
ф.904, оп.35, спр.231; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.296; 1919: ф.904, оп.35, спр.302; 

7. – 
8. Смерть: 1812: ф.799, оп.1, спр.46; 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1876-

1880, 1882-1884, 1887, 1889: ф.904, оп.35, спр.90; 1877-1883: ф.904, 
оп.35, спр.97; 1884-1892: ф.904, оп.35, спр.135; 1890, 1893, 1897-1899, 
1902: ф.904, оп.35, спр.165; 1893-1898; ф.904, оп.35, спр.189; 1899-1900: 
ф.904, оп.35, спр.231; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303;  

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Дмитрівська церква с. Крищинці Брацлавського повіту 
Подільської губернії 

4.  с.Крищинці 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1872-1876: ф.904, оп.35, 

спр.69; 1877-1880: ф.904, оп.35, спр.99; 1881-1887: ф.904, оп.35, 
спр.119; 1888-1895: ф.904, оп.35, спр.158; 1896-1900: ф.904, оп.35, 
спр.204; 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 1902: ф.904, оп.35, спр.237; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, оп.35, спр.245; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.249; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 1907: ф.904, оп.35, спр.257; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, оп.35, спр.265; 1910: ф.904, оп.35, 
спр.269; 1911: ф.904, оп.35, спр.273; 1912: ф.904, оп.35, спр.277; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.281; 1914: ф.904, оп.35, спр.285; 1915: ф.904, оп.35, 
спр.289: 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, оп.35, спр.301; 1920: ф.904, оп.35, 
спр.304; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1872-1876: ф.904, оп.35, спр.69; 
1877-1880: ф.904, оп.35, спр.99; 1881-1887: ф.904, оп.35, спр.119; 1888-
1893, 1895: ф.904, оп.35, спр.158; 1896-1900: ф.904, оп.35, спр.204; 
1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, 
оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, спр.250; 
1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: ф.904, 
оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 
1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913; ф.904, 
оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 
1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1917: ф.904, оп.35, спр.296; 1918: ф.904, 
оп.35, спр.299; 1919: ф.904, оп.35, спр.302; 1920: ф.904, оп.35, спр.305; 

7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1872-1876: ф.904, оп.35, спр.69; 

1877-1880: ф.904, оп.35, спр.99; 1881-1887: ф.904, оп.35, спр.119; 1888-
1895: ф.904, оп.35, спр.158; 1896-1900: ф.904, оп.35, спр.204; 1901: 
ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, 
спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: 
ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: ф.904, оп.35, 
спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35. спр.271; 1911: 
ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: ф.904, оп.35, 
спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, спр.291; 1916: 
ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: ф.904, оп.35, 
спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 1920: ф.904, оп.35, спр.306; 

9. – 
10. - 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Левківці Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Левківці, Кічмань-Чернече 
5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1864-1868, 1871-1872: ф.904, 

оп.35, спр.38; 1885-1888: ф.904, оп.35, спр.140; 1889-1894: ф.904, 
оп.35,спр.162; 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 1902: ф.904, оп.35, спр.237; 
1903: ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, оп.35, спр.245; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1864-1868, 1870-1872: ф.904, оп.35, 
спр.38; 1885-1888: ф.904, оп.35, спр.140; 1889-1893: ф.904, 
оп.35,спр.162; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 

7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1864-1868, 1870-1871: ф.904, оп.35, 

спр.38; 1885-1888: ф.904, оп.35, спр.140; 1889-1893: ф.904, 
оп.35,спр.162; 1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Казанська церква с. Липівка Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Липівка 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1867-1873: ф.904, оп.35, спр.46; 

1874-1879: ф.904, оп.35, спр.76; 1880-1889: ф.904, оп.35, спр.115; 1890-
1894: ф.904, оп.35, спр.171; 1895-1899: ф.904, оп.35, спр.201; 1900: 
ф.904, оп.35, спр.228; 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 1902; ф.904, оп.35, 
спр.237; 1903: ф.904, оп.35. спр.241; 1904: ф.904, оп.35, спр.245; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.249; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.257; 1908: ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, оп.35, спр.265; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.269; 1912: ф.904, оп.35, спр.277; 1913: ф.904, оп.35, 
спр.281; 1914: ф.904, оп.35, спр.285; 1915: ф.904, оп.35, спр.289; 1916: 
ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35. 
спр.298; 1919: ф.904, оп.35. спр.301; 1920: ф.904, оп.35. спр.304; 1921: 
ф.904, оп.35, спр.307; 1922: ф.904, оп.35, спр.313; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1867-1873: ф.904, оп.35, спр.46; 1874-
1879: ф.904, оп.35, спр.76; 1880-1889: ф.904, оп.35, спр.115; 1890-1894: 
ф.904, оп.35, спр.171; 1895-1899: ф.904, оп.35, спр.201; 1900: ф.904, 
оп.35, спр.228; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 
1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: ф.904, 
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оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, спр.258; 
1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: ф.904, 
оп.35, спр.270; 1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 
1915: ф.904, оп.35. спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1917: ф.904, 
оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1920: ф.904, оп.35. спр.305; 
1921: ф.904, оп.35, спр.308; 

7. – 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1867-1873: ф.904, оп.35, спр.46; 

1874-1879: ф.904, оп.35, спр.76; 1880-1889: ф.904, оп.35, спр.115; 1890-
1894: ф.904, оп.35, спр.171; 1895-1899: ф.904, оп.35, спр.201; 1900: 
ф.904, оп.35, спр.228; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.271; 1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: ф.904, оп.35, 
спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 1920: 
ф.904, оп.35, спр.306; 1921: ф.904, оп.35, спр.309; 1922: ф.904, оп.35, 
спр.319; 

9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Введенська церква с. Липівка-Тиманівська Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Липівка-Тиманівська 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Лука-Жабокрицька Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Лука-Жабокрицька 
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5. Народження: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1861-1866: ф.904, оп.35, 
спр.25; 1875-1881: ф.904, оп.35, спр.86; 1882-1888: ф.904, оп.35, 
спр.123; 1894-1900: ф.904, оп.35, спр.194; 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 
1902: ф.904, оп.35, спр.237; 1903: ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.245; 1905: ф.904, оп.35, спр.249; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 
1907: ф.904, оп.35, спр.256; 1908: ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, 
оп.35, спр.265; 1910: ф.904, оп.35, спр.269; 1911: ф.904, оп.35, спр.273; 
1912: ф.904, оп.35, спр.277; 1913: ф.904, оп.35, спр.281; 1914: Ф.904, 
оп.35, спр.285; 1915: ф.904, оп.35, спр.289; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 
1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, 
оп.35, спр.301; 

6. Шлюб: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1861-1866: ф.904, оп.35, спр.25; 
1875-1881: ф.904, оп.35, спр.86; 1882-1888: ф.904, оп.35, спр.123; 1894-
1900: ф.904, оп.35, спр.194; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, 
оп.35. спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 
1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, 
оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 
1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, 
оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 
1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1917: ф.904, 
оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1919: ф.904, оп.35, спр.302; 

7. – 
8. Смерть: 1846: ф.799, оп.1, спр.133а; 1861-1866: ф.904, оп.35, спр.25; 

1875-1881: ф.904, оп.35, спр.86; 1882-1888: ф.904, оп.35, спр.123; 1896-
1900: ф.904, оп.35, спр.194; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, 
оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 
1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, 
оп.35, спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 
1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: ф.904, 
оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, спр.291; 
1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: ф.904, 
оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Маньківка Гайсинського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Маньківка  
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5. Народження: 1863-1874: ф.904, оп.35, спр.37; 1875-1890: ф.904, оп.35, 
спр.84; 1891-1896: ф.904, оп.35, спр.179; 1897-1900: ф.904, оп.35, 
спр.208; 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 1902: ф.904, оп.35, спр.237; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, оп.35, спр.245; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.249; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 1907: ф.904, оп.35, спр.257; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, оп.35, спр.265; 1910: ф.904, оп.35, 
спр.269; 1911: ф.904, оп.35, спр.273; 1912: ф.904, оп.35, спр.277; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.281; 1914: ф.904, оп.35, спр.285; 1915: ф.904, оп.35, 
спр.289; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, оп.35, спр.301; 

6. Шлюб: 1863-1874: ф.904, оп.35, спр.37; 1875-1890: ф.904, оп.35, спр.84; 
1891-1896: ф.904, оп.35, спр.179; 1897-1900: ф.904, оп.35, спр.208; 1901: 
ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, 
спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: 
ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, 
спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: 
ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, 
спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1917: 
ф.904, оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1919: ф.904, оп.35, 
спр.302; 

7. – 
8. Смерть: 1863-1874: ф.904, оп.35, спр.37; 1875-1890: ф.904, оп.35, 

спр.84; 1891-1896: ф.904, оп.35, спр.179; 1897-1900: ф.904, оп.35, 
спр.208; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, 
спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, 
спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церка с. Михайлівка Брацлавського 

повітуПодільської губернії 
4.  с.Михайлівка 
5. Народження: 1826-1830, 1841-1842, 1844-1852, 1854: ф.904, оп.35, 

спр.1; 1855-1867, 1869: ф.904, оп.35, спр.9; 1874-1879: ф.904, оп.35, 
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спр.79; 1880-1885: ф.904, оп.35, спр.107; 1886-1891; ф.904, оп.35, 
спр.144; 1892-1895: ф.904, оп.35, спр.184; 1896-1900: ф.904, оп.35, 
спр.207; 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 1903: ф.904, оп.35, спр.241; 1904: 
ф.904, оп.35, спр.245; 1905: ф.904, оп.35, спр.249; 1906: ф.904, оп.35, 
спр.253; 1907: ф.904, оп.35, спр.257; 1908: ф.904, оп.35, спр.261; 1909: 
ф.904, оп.35, спр.265; 1910: ф.904, оп.35, спр.269; 1911: ф.904, оп.35, 
спр.273; 1912: ф.904, оп.35, спр.277; 1913: ф.904, оп.35, спр.281; 1914: 
ф.904, оп.35, спр.285; 1915: ф.904, оп.35, спр.289; 1916: ф.904, оп.35, 
спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1919: 
ф.904, оп.35, спр.301; 1920: ф.904, оп.35, спр.304; 1921: ф.904, оп.35, 
спр.307; 

6. Шлюб: 1826-1830, 1841-1842, 1844-1852, 1854: ф.904, оп.35, спр.1; 1855-
1868: ф.904, оп.35, спр.9; 1874-1879: ф.904, оп.35, спр.79; 1879-1885: 
ф.904, оп.35, спр.107; 1886-1891: ф.904, оп.35, спр.144; 1892-1895: 
ф.904, оп.35, спр.184; 1896-1900: ф.904, оп.35, спр.207; 1901: ф.904, 
оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 
1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, 
оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 
1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, 
оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 
1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, 
оп.35, спр.293; 1917: ф.904, оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 
1919: ф.904, оп.35, спр.302; 1920: ф.904, оп.35, спр.305; 1921: ф.904, 
оп.35, спр.308; 

7. – 
8. Смерть: 1826-1830, 1841-1842, 1844-1852, 1854: ф.904, оп.35, спр.1; 

1855-1868: ф.904, оп.35, спр.9; 1874-1879: ф.904, оп.35, спр.79; 1879-
1885: ф.904, оп.35, спр.107; 1886-1891: ф.904, оп.35, спр.144; 1892-1895: 
ф.904, оп.35, спр.184; 1896-1900: ф.904, оп.35, спр.207; 1901: ф.904, 
оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 
1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, 
оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 
1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, 
оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 
1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, 
оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 
1919: ф.904, оп.35, спр.303; 1920: ф.904, оп.35, спр.306; 1921: ф.904, 
оп.35, спр.309; 1922: ф.904, оп.35, спр.319; 

9. – 
10. - 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Михайлівка Брацлавського 

повітуПодільської губернії 
4.  с.Михайлівка 
5. Народження: 1867-1876: ф.904, оп.35, спр.48; 
6. Шлюб: 1867-1876: ф.904, оп.35, спр.48; 
7. – 
8. Смерть: 1867-1876: ф.904, оп.35, спр.48; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Нестерварка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Нестерварка  
5. Народження: 1868-1874: ф.904, оп.35, спр.49; 1875-1881: ф.904, оп.35, 

спр.81; 1882-1888: ф.904, оп.35, спр.124; 1889-1893: ф.904, оп.35, 
спр.161; 1894-1896: ф.904, оп.35, спр.193; 1897-1899: ф.904, оп.35, 
спр.210; 1900: ф.904, оп.35, спр.230; 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 1902: 
ф.904, оп.35, спр.237; 1903: ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, оп.35, 
спр.245; 1905: ф.904, оп.35, спр.249; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 1907: 
ф.904, оп.35, спр.257; 1908: ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, оп.35, 
спр.265; 1910: ф.904, оп.35, спр.269; 1911: ф.904, оп.35, спр.273; 1912: 
ф.904, оп.35, спр.277; 1913: ф.904, оп.35, спр.281; 1914: ф.904, оп.35, 
спр.285; 1915: ф.904, оп.35, спр.289; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: 
ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, оп.35, 
спр.301; 1920: ф.904, оп.35, спр.304; 

6. Шлюб: 1868-1874: ф.904, оп.35, спр.49; 1875-1881: ф.904, оп.35, спр.81; 
1882-1888: ф.904, оп.35, спр.124; 1889-1893: ф.904, оп.35, спр.161; 1894-
1896: ф.904, оп.35, спр.193; 1897-1899: ф.904, оп.35, спр.210; 1901: 
ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, 
спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: 
ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, 
спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: 
ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, 
спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: 
ф.904, оп.35, спр.293; 1917: ф.904, оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, 
спр.299; 1919: ф.904, оп.35, спр.302; 1920: ф.904, оп.35, спр.305; 

7. – 
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8. Смерть: 1868-1874: ф.904, оп.35, спр.49; 1875-1881: ф.904, оп.35, 
спр.81; 1882-1888: ф.904, оп.35, спр.124; 1889-1893: ф.904, оп.35, 
спр.161; 1894-1896: ф.904, оп.35, спр.193; 1897-1899: ф.904, оп.35, 
спр.210; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, 
спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, 
спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 1920: ф.904, оп.35, 
спр.306; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Старовірська церква с. Нова Шура Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Нова Шура  
5. Народження: 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 1902: ф.904, оп.35, спр.237; 

1903: ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, оп.35, спр.245; 1905: ф.904, 
оп.35, спр.249; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 1907: ф.904, оп.35, спр.257; 
1908: ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, оп.35, спр.265; 1910: ф.904, 
оп.35, спр.269; 1911: ф.904, оп.35, спр.273; 1912: ф.904, оп.35, спр.277; 
1913: ф.904, оп.35, спр.281; 1915: ф.904, оп.35, спр.289; 1916: ф.904, 
оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 
1919: ф.904, оп.35, спр.301; 1920: ф.904, оп.35, спр.304; 1921: ф.904, 
оп.35, спр.307; 

6. Шлюб: 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, 
спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1916: ф.904, оп.35, 
спр.293; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1919: ф.904, оп.35, спр.302; 1920: 
ф.904, оп.35, спр.305; 1921: ф.904, оп.35, спр.308; 

7. – 
8. Смерть: 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: 

ф.904, оп.35, спр.243; 1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, 
спр.255; 1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: 
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ф.904, оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, 
спр.275; 1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: 
ф.904, оп.35, спр.287; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 1920: 
ф.904, оп.35, спр.306; 1921: ф.904, оп.35, спр.309; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Орлівка Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Орлівка 
5. Народження: 1861-1865: ф.904, оп.35, спр.27; 1866-1869: ф.904, оп.35, 

спр.44; 1870-1874: ф.904, оп.35, спр.58; 1875-1879: ф.904, оп.35, спр.83; 
1880-1883: ф.904, оп.35, спр.110; 1884-1885: ф.904, оп.35, спр.137; 1886-
1889: ф.904, оп.35, спр.142; 1891-1898: ф.904, оп.35. спр.182; 1899-1900: 
ф.904, оп.35, спр.222; 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.237; 1903: ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, оп.35, спр.245; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.249; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.257; 1908: ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, оп.35, спр.265; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.269; 1911: ф.904, оп.35, спр.273; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.277; 1913: ф.904, оп.35, спр.281; 1914: ф.904, оп.35, спр.285; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.289; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, оп.35, спр.301; 1920: 
ф.904, оп.35, спр.304; 

6. Шлюб: 1861-1865: ф.904, оп.35. спр.27; 1866-1868: ф.904, оп.35, спр.44; 
1869-1870, 1872-1874: ф.904, оп.35, спр.58; 1875-1879: ф.904, оп.35, 
спр.83; 1880-1883: ф.904, оп.35. спр.110; 1884-1885: ф.904, оп.35, 
спр.137; 1886-1889: ф.904, оп.35, спр.142; 1891-1898: ф.904, оп.35, 
спр.182; 1899-1900: ф.904, оп.35, спр.222; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 
1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 
1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, 
оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 
1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, 
оп.35, спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 
1917: ф.904, оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1919: ф.904, 
оп.35, спр.302; 1920: ф.904, оп.35, спр.305; 

7. – 
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8. Смерть: 1861-1865: ф.904, оп.35, спр.27; 1866-1868: ф.904, оп.35, 
спр.44; 1869-1874: ф.904, оп.35, спр.58; 1875-1879: ф.904, оп.35, спр.83; 
1880-1883: ф.904, оп.35, спр.110; 1884-1885: ф.904, оп.35, спр.137; 1886-
1889: ф.904, оп.35, спр.142; 1891-1898: ф.904, оп.35, спр.182; 1889-1900: 
ф.904, оп.35, спр.222; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, сп.255; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1913: ф.904, оп.35, 
спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, спр.291; 1916: 
ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: ф.904, оп.35, 
спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 1920: ф.904, оп.35, спр.306; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Петрашівка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Петрашівка  
5. Народження: 1921: ф.904, оп.35, спр.307; 
6. Шлюб: 1921: ф.904, оп.35, спр.308; 
7. – 
8. Смерть: 1921: ф.904, оп.35, спр.309; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква м-ка Печера Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Печера  
5. Народження: 1863-1872, 1889: ф.904, оп.35, спр.35; 1873-1883: ф.904, 

оп.35, спр.72; 1884-1888: ф.904, оп.35, спр.134; 1890-1894: ф.904, оп.35, 
спр.172; 1895-1900: ф.904, оп.35, спр.202; 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 
1902: ф.904, оп.35, спр.237; 1903: ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.245; 1905: ф.904, оп.35, спр.249; 1906: ф.904, оп.35. спр.253; 
1907: ф.904, оп.35, спр.257; 1908: ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, 
оп.35, спр.265; 1910: ф.904, оп.35, спр.269; 1911: ф.904, оп.35, спр.273; 
1912: ф.904, оп.35, спр.277; 1913: ф.904, оп.35. спр.281; 1914: ф.904, 
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оп.35, спр.285; 1915: ф.904, оп.35, спр.289; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 
1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, 
оп.35, спр.301; 

6. Шлюб: 1863-1872, 1889: ф.904, оп.35, спр.35; 1873-1883: ф.904, оп.35, 
спр.72; 1884-1888: ф.904, оп.35, спр.134; 1890-1894: ф.904, оп.35, 
спр.172; 1895-1900: ф.904, оп.35, спр.202; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 
1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 
1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, 
оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 
1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, 
оп.35, спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 
1917: ф.904, оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1919: ф.904, 
оп.35, спр.302; 

7. – 
8. Смерть: 1863-1872, 1889: ф.904, оп.35, спр.35; 1873-1883: ф.904, оп.35, 

спр.72; 1884-1888: ф.904, оп.35, спр.134; 1890-1894: ф.904, оп.35, 
спр.172; 1895-1900: ф.904, оп.35, спр.202; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 
1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 
1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: ф.904, оп.35. спр.263; 1909: ф.904, 
оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 
1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, 
оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 
1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1919: ф.904, 
оп.35, спр.303; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Садківці Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Садківці 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1862, 1865, 1867: ф.904, оп.35, 

спр.33; 1868-1874: ф.904, оп.35, спр.51; 1875-1882: ф.904, оп.35, спр.82; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1862, 1865, 1867: ф.904, оп.35, спр.33; 

1868-1874: ф.904, оп.35, спр.51; 1875-1882: ф.904, оп.35. спр.82; 
7. – 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1862, 1865, 1867: ф.904, оп.35, 

спр.33; 1868-1874: ф.904, оп.35, спр.51; 1875-1882: ф.904, оп.35, спр.82; 
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9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Садки-Шпиківські Брацлавського 

повіту Подільської губернії 
4.  сс.Садки-Шпиківські, Шпиківка 
5. Народження: 1859, 1868-1874: ф.904, оп.35, спр.17; 1875-1880: ф.904, 

оп.35, спр.80; 1881-1885: ф.904, оп.35, спр.116; 1886-1890: ф.904, оп.35, 
спр.145; 

6. Шлюб: 1859, 1868-1874: ф.904, оп.35, спр.17; 1875-1880: ф.904, оп.35, 
спр.80; 1881-1885: ф.904, оп.35, спр.116; 1886-1890: ф.904, оп.35, 
спр.145; 

7. – 
8. Смерть: 1859, 1868-1874: ф.904, оп.35, спр.17; 1875-1880: ф.904, оп.35, 

спр.80; 1881-1885: ф.904, оп.35, спр.116; 1886-1890: ф.904, оп.35, 
спр.145; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Самгородок Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Самгородок 
5. Народження: 1876-1882: ф.904, оп.35, спр.92; 1883-1888: ф.904, оп.35, 

спр.129; 1889-1894: ф.904, оп.35, спр.160; 1895-1897: ф.904, оп.35, 
спр.200; 1898-1900: ф.904, оп.35, спр.215; 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 
1902: ф.904, оп.35, спр.237; 1903: ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.245; 1905: ф.904, оп.35, спр.249; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 
1907: ф.904, оп.35, спр.257; 1908: ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, 
оп.35, спр.265; 1910: ф.904, оп.35, спр.269; 1911: ф.904, оп.35. спр.273; 
1912: ф.904, оп.35, спр.277; 1913: ф.904, оп.35, спр.281; 1914: ф.904, 
оп.35, спр.285; 1915: ф.904, оп.35, спр.289; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 
1917: Ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, 
оп.35, спр.301; 1920: ф.904, оп.35, спр.304; 

6. Шлюб: 1876-1882: ф.904, оп.35, спр.92; 1883-1888: ф.904, оп.35, 
спр.129; 1889-1894: ф.904, оп.35, спр.160; 1895-1897: ф.904, оп.35, 
спр.200; 1898-1900: ф.904, оп.35, спр.215; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 
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1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 
1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, 
оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 
1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, 
оп.35, спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 
1917: ф.904, оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 

7. – 
8. Смерть: 1876-1882: ф.904, оп.35, спр.92; 1883-1886, 1888: ф.904, оп.35, 

спр.129; 1889-1894: ф.904, оп.35, спр.160; 1895-1897: ф.904, оп.35, 
спр.200; 1898-1900: ф.904, оп.35, спр.215; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 
1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 
1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, 
оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 
1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, 
оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 
1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1920: ф.904, 
оп.35, спр.306; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Сільниця Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Сільниця 
5. Народження: 1861-1866: ф.904, оп.35, спр.25; 1867-1874: ф.904, оп.35, 

спр.45; 1875-1881: ф.904, оп.35, спр.86; 1882-1888: ф.904, оп.35, 
спр.123; 1892-1898: ф.904, оп.35, спр.178; 1899-1900: ф.904, оп.35, 
спр.220; 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 1902: ф.904, оп.35, спр.237; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, оп.35, спр.245; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.249; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 1907: ф.904, оп.35, спр.257; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, оп.35, спр.265; 1910: ф.904, оп.35, 
спр.269; 1911: ф.904, оп.35, спр.273; 1912: ф.904, оп.35, спр.277; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.281; 1914: ф.904, оп.35, спр.285; 1915: ф.904, оп.35, 
спр.289; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, оп.35, спр.301; 1920: ф.904, оп.35, 
спр.304; 

6. Шлюб: 1861-1866: ф.904, оп.35, спр.25; 1867-1874: ф.904, оп.35, спр.45; 
1875-1881: ф.904, оп.35, спр.86; 1882-1888: ф.904, оп.35, спр.123; 1891-
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1898: ф.904, оп.35, спр.178; 1899-1900: ф.904, оп.35, спр.220; 1901: 
ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, 
спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: 
ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, 
спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: 
ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, 
спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: 
ф.904, оп.35, спр.293; 1917: ф.904, оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, 
спр.299; 1919: ф.904, оп.35, спр.302; 1920: ф.904, оп.35, спр.305; 

7. – 
8. Смерть: 1861-1866: ф.904, оп.35, спр.25; 1867-1874: ф.904, оп.35, 

спр.45; 1875-1881: ф.904, оп.35, спр.86; 1882-1888: ф.904, оп.35, 
спр.123; 1891-1898: ф.904, оп.35.с пр.178; 1899-1900: ф.904, оп.35, 
спр.220; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35. спр.239; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, 
спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: ф.904, 
оп.35,спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, спр.297; 
1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 1920: ф.904, 
оп.35, спр.306; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Столипіне Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Столипіне (нині с. Тарасівка) 
5. Народження: 1913: ф.904, оп.35, спр.281; 1914: ф.904, оп.35, спр.285; 

1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, 
оп.35, спр.298; 1922: ф.904, оп.35, спр.313; 

6. Шлюб: 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 

7. – 
8. Смерть: 1913: ф.904, оп.35, спр.383; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: 

ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1922: ф.904, оп.35, спр.319; 

9. – 
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10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Тиманівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Тиманівка 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1872-1876: ф.904, оп.35, спр.70; 

1877-1881: ф.904, оп.35, спр.95; 1878, 1899-1900: ф.904, оп.35, спр.105; 
1882-1887: ф.904, оп.35, спр.122; 1888-1892: Ф.-904, оп.35, спр.156; 
1893-1897: ф.904, оп.35, спр.187; 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 1902: 
ф.904, оп.35, спр.237; 1903: ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, оп.35, 
спр.245; 1905: ф.904, оп.35, спр.249; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 1907: 
ф.904, оп.35, спр.257; 1908: ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, оп.35, 
спр.265; 1910: ф.904, оп.35, спр.269; 1911: ф.904, оп.35, спр.273; 1912: 
ф.904, оп.35, спр.277; 1913: ф.904, оп.35, спр.281; 1914: ф.904, оп.35, 
спр.285; 1915: ф.904, оп.35, спр.289; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: 
ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1921: ф.904, оп.35, 
спр.307; 1922: ф.904, оп.35, спр.313; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1872-1876: ф.904, оп.35, спр.70; 1877-
1881: ф.904, оп.35, сп.95; 1878, 1899-1900: ф.904, оп.35, спр.105; 1882-
1887: ф.904, оп.35, спр.122; 1888-1892: ф.904, оп.35, спр.156; 1893-1897: 
ф.904, оп.35, спр.187; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1921: ф.904, оп.35, спр.308; 1922: 
ф.904, оп.35, спр.315; 

7. – 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1872-1876: ф.904, оп.35, спр.70; 

1877-1881: ф.904, оп.35, спр.95; 1899-1900: ф.904, оп.35, спр.105; 1882-
1887: ф.904, оп.35, спр.122; 1888-1892: ф.904, оп.35, спр.156; 1893-1897: 
ф.904, оп.35, спр.187; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: 
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ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1921: ф.904, оп.35, спр.309; 1922: 
ф.904, оп.35, спр.319; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Казанська церква с. Тиманівка Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Тиманівка 
5. Народження: 1880-1889: ф.904, оп.35, спр.115; 
6. Шлюб: 1880-1889: ф.904, оп.35, спр.115; 
7. – 
8. Смерть: 1880-1889: ф.904, оп.35, спр.115; 
9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Торків Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Торків 
5. Народження: 1860-1861, 1864-1870, 1872-1873, 1896-1900: ф.904, оп.35, 

спр.21; 1864: ф.904, оп.35, спр.23; 1901: ф.904 оп.35, спр.233; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, оп.35, спр.245; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.249; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 1907: ф.904, оп.35, спр.257; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, оп.35, спр.265; 1910: ф.904, оп.35, 
спр.269; 1911: ф.904, оп.35, спр.273; 1912: ф.904, оп.35, спр.277; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.281; 1914: ф.904, оп.35, спр.285; 1916: ф.904, оп.35, 
спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1919: 
ф.904, оп.35, спр.301; 1920: ф.904, оп.35, спр.304; 1921: ф.904, оп.35, 
спр.307; 1922: ф.904, оп.35, спр.313; 

6. Шлюб: 1860-1861, 1864-1870, 1872-1873, 1896-1900: ф.904, оп.35, 
спр.21; 1864: ф.904, оп.35, спр.23; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.270; 

7. – 
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8. Смерть: 1860-1861, 1864-1870, 1872-1873, 1896-1900: ф.904, оп.35, 
спр.21; 1864: ф.904, оп.35, спр.23; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: 
ф.904, оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, 
спр.255; 1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: 
ф.904, оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, 
спр.275; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 1920: ф.904, оп.35, 
спр.306; 1921: ф.904, оп.35, спр.309; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м. Тульчин Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4. м. Тульчин,с.Мазурівка 
5. Народження: 1865-1867: ф.904, оп.35, спр.39; 1874-1877: ф.904, оп.35, 

спр.66; 1878-1884: ф.904, оп.35, спр.104; 1885-1889: ф.904, оп.35, 
спр.133; 1890-1894: ф.904, оп.35, спр.167; 1895-1898: ф.904, оп.35, 
спр.196; 1899-1900: ф.904, оп.35, спр.224; 1901: ф.904, оп.35, спр.232; 
1902: ф.904, оп.35, спр.236; 1903: ф.904, оп.35, спр.240; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.244; 1905: ф.904, оп.35, спр.248; 1906: ф.904, оп.35, спр.252; 
1907: ф.904, оп.35, спр.256; 1908: ф.904, оп.35, спр.260; 1909: ф.904, 
оп.35, спр.264; 1910: ф.904, оп.35, спр.268; 1911: ф.904, оп.35, спр.272; 
1912: ф.904, оп.35, спр.276; 1913: ф.904, оп.35, спр.280; 1914: ф.904, 
оп.35, спр.284; 1915: ф.904, оп.35, спр.288; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 
1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, 
оп.35, спр.301; 1920: ф.904, оп.35, спр.304; 1921: ф.904, оп.35, спр.307; 
1922: ф.904, оп.35, спр.310; 1922: ф.904, оп.35, спр.311; 

6. Шлюб: 1865-1867: ф.904, оп.35, спр.39; 1873-1877: ф.904, оп.35, спр.66; 
1878-1884: ф.904, оп.35. спр.104; 1885-1889: ф.904, оп.35, спр.133; 1890-
1894: ф.904, оп.35, спр.167; 1895-1898: ф.904, оп.35, спр.196; 1899-1900: 
ф.904, оп.35, спр.224; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1917: ф.904, оп.35, 
спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1919: ф.904, оп.35, спр.302; 1920: 
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ф.904, оп.35, спр.305; 1921: ф.904, оп.35, спр.308; 1922: ф.904, оп.35, 
сппр.314; 

7. – 
8. Смерть: 1865-1867: ф.904, оп.35, спр.39; 1871, 1873-1877: ф.904, оп.35, 

спр.66; 1878-1884: ф.904, оп.35, спр.104; 1885-1889: ф.904, оп.35, 
спр.133; 1890-1894: ф.904, оп.35, спр.167; 1895-1898: ф.904, оп.35, 
спр.196; 1899-1900:ф.904, оп.35, спр.224; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 
1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 
1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: ф.904, 
оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 
1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: ф.904, 
оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, спр.291; 
1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: ф.904, 
оп.35, спр.300; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 1920: ф.904, оп.35, спр.306; 
1921: ф.904, оп.35, спр.309; 1922: ф.904, оп.35, спр.316, 317, 318; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Церква Різдва Христового м. Тульчин Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. м. Тульчин 
5. Народження: 1873-1877: ф.904, оп.35, спр.71; 1880-1882: ф.904, оп.35, 

спр.112; 1883-1885: ф.904, оп.35, спр.131; 1886-1889: ф.904, оп.35, 
спр.146; 1890-1895: ф.904, оп.35, спр.166; 1872-1873, 1893-1896: ф.904, 
оп.35, спр.191; 1897-1898: ф.904, оп.35, спр.196; 

6. Шлюб: 1873-1877: ф.904, оп.35, спр.71; 1880-1882: 1880-1882: ф.904, 
оп.35. спр.112; 1883-1885: ф.904, оп.35, спр.131; 1886-1889: ф.904, 
оп.35, спр.146; 1872, 1890-1895: ф.904, оп.35, спр.166; 1893-1894, 1896: 
ф.904, оп.35, спр.191; 1897-1898: ф.904, оп.35, спр.196; 

7. – 
8. Смерть: 1873-1877: ф.904, оп.35, спр.71; 1880-1882: ф.904, оп.35, 

спр.112; 1883-1885: ф.904 оп.35, спр.131; 1886-1889: ф.904, оп.35, 
спр.146; 1872, 1890-1895: ф.904, оп.35, спр.166; 1893-1896: ф.904, оп.35, 
спр.191; 1897-1898: ф.904, оп.35, спр.196; 

9. – 
10. - 
 
 



354 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Холодівка Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Холодівка 
5. Народження: 1839-1849: ф.904, оп.27, спр.168; 1861-1865: ф.904, оп.35, 

спр.31; 1865-1873: ф.904, оп.35, спр.41; 1874-1880: ф.904, оп.35, спр.78; 
1881-1885: ф.904, оп.35, спр.120; 1886-1890: ф.904, оп.35, спр.149; 1891-
1895: ф.904, оп.35, спр.176; 1896-1899: ф.904, оп.35, спр.205; 1900: 
ф.904, оп.35, спр.229; 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.237; 1903: ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, оп.35, спр.245; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.249; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.257; 1908: ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, оп.35, спр.265; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.269; 1911: ф.904, оп.35, спр.273; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.277; 1913: ф.904, оп.35, спр.281; 1914: ф.904, оп.35, спр.285; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.289; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1920: ф.904, оп.35, 
спр.304; 1921: ф.904, оп.35, спр.307; 1922: ф.904, оп.35, спр.313; 

6. Шлюб: 1839-1849: ф.904, оп.27, спр.168; 1861-1865: ф.904, оп.35, 
спр.31; 1865-1873: ф.904, оп.35, спр.41; 1874-1880: ф.904, оп.35, спр.78; 
1881-1885: ф.904, оп.35, спр.120; 1886-1890: ф.904, оп.35, спр.149; 1891-
1895: ф.904, оп.35, спр.176; 1896-1899: ф.904, оп.35, спр.205; 1900: 
ф.904, оп.35, спр.229; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.278; 1913: ф.904, оп.35, спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1921: ф.904, оп.35, 
спр.308; 1922: ф.904, оп.35, спр.315; 

7. – 
8. Смерть: 1839-1849: ф.904, оп.27, спр.168; 1861-1865: ф.904, оп.35, 

спр.31; 1865-1873: ф.904, оп.35, спр.41; 1874-1880: ф.904, оп.35, спр.78; 
1881-1885: ф.904, оп.35, спр.120; 1886-1890: ф.904, оп.35, спр.149; 1891-
1895: ф.904, оп.35, спр.176; 1896-1899: ф.904, оп.35, спр.205; 1900: 
ф.904, оп.35, спр.229; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 1902: ф.904, оп.35, 
спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: 
ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, 
спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: 
ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, 
спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: 
ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1920: ф.904, оп.35, 
спр.306; 1921: ф.904, оп.35, спр.305; 1922: ф.904, оп.35, спр.319; 
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9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Шпиків Брацлавського повіту Подільської 

губернії 
4. сс Шпиків, Гута, Винокурня, Майдан 
5. Народження: 1857-1864: ф.904, оп.35, спр.13; 1865-1869: ф.904, оп.35, 

спр.40; 1870-1875: ф.904, оп.35, спр.60; 1876-1882: ф.904, оп.35, спр.91; 
1914: ф.904, оп.35, спр.285; 1915: ф.904, оп.35, спр.289; 1916: ф.904, 
оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: ф.904, оп.35, спр.298; 
1919: ф.904, оп.35, спр.301; 1920: ф.904, оп.35, спр.304;  

6. Шлюб: 1857-1864: ф.904, оп.35, спр.13; 1865-1869: ф.904, оп.35, спр.40; 
1870-1875: ф.904, оп.35, спр.60; 1876-1882: ф.904, оп.35, спр.91; 1914: 
ф.904, оп.35, спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, 
спр.293; 1917: ф.904, оп.35, спр.296; 1918: ф.904, оп.35, спр.299; 1919: 
ф.904, оп.35, спр.302; 1920: ф.904, оп.35, спр.305; 

7. – 
8. Смерть: 1857-1864: ф.904, оп.35, спр.13; 1865-1869: ф.904, оп.35, 

спр.40; 1870-1875: ф.904, оп.35, спр.60; 1876-1882: ф.904, оп.35, спр.91; 
1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, 
оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 
1919: ф.904, оп.35, спр.303; 1920: ф.904, оп.35, спр.306; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Шура-Копіївська Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Шура-Копіївська 
5. Народження: 1890: ф.904, оп.35. спр.182; 1891-1900: ф.904, оп.35, 

спр.175; 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 1902: ф.904, оп.35, спр.237; 1903: 
ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, оп.35, спр.245; 1905: ф.904, оп.35, 
спр.249; 1906: ф.904, оп.35, спр.253; 1907: ф.904, оп.35, спр.257; 1908: 
ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, оп.35, спр.265; 1910: ф.904, оп.35, 
спр.269; 1911: ф.904, оп.35, спр.273; 1912: ф.904, оп.35, спр.277; 1913: 
ф.904, оп.35, спр.281; 1914: ф.904, оп.35, спр.285; 1915: ф.904, оп.35, 
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спр.289; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.298; 1919: ф.904, оп.35, спр.301;  

6. Шлюб: 1892-1900: ф.904, оп.35, спр.175; 1901: ф.904, оп.35, спр.234; 
1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, спр.242; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: ф.904, оп.35, спр.254; 
1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, спр.262; 1909: ф.904, 
оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: ф.904, оп.35, спр.274; 
1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.282; 1914: ф.904, оп.35, 
спр.286; 1915: ф.904, оп.35, спр.290; 1916: ф.904, оп.35, спр.293; 1917: 
ф.904, оп.35, спр.296; 1919: ф.904, оп.35, спр.302; 

7. – 
8. Смерть: 1892-1900: ф.904, оп.35, спр.175; 1901: ф.904, оп.35, спр.235; 

1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, оп.35, спр.243; 1904: ф.904, 
оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, спр.251; 1906: ф.904, оп.35, спр.255; 
1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: ф.904, оп.35, спр.263; 1909: ф.904, 
оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 1911: ф.904, оп.35, спр.275; 
1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: ф.904, оп.35, спр.283; 1914: ф.904, 
оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, спр.291; 1916: ф.904, оп.35, спр.294; 
1917: ф.904, оп.35, спр.297; 1918: ф.904, оп.35, спр.300; 1919: ф.904, 
оп.35, спр.303; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Юрківка Брацлавського повіту 

Подільської губернія 
4.  с.Юрківка, прис.Станіславівка, Ізабелівка 
5. Народження: 1861-1865: ф.904, оп.35, спр.29; 1866-1870: ф.904, оп.35, 

спр.42; 1871-1875: ф.904, оп.35, спр.65; 1876-1883: ф.904, оп.35, спр.89; 
1884-1890: ф.904, оп.35, спр.136; 189201897: ф.904, оп.35, спр.180; 
1898-1901: ф.904, оп.35, спр.217; 1901: ф.904, оп.35, спр.233; 1902: 
ф.904, оп.35, спр.237; 1903: ф.904, оп.35, спр.241; 1904: ф.904, оп.35, 
спр.245; 1905: ф.904, оп.35, спр.249;1906: ф.904, оп.35, спр.253; 1907: 
ф.904, оп.35, спр.257; 1908: ф.904, оп.35, спр.261; 1909: ф.904, оп.35, 
спр.265; 1910: ф.904, оп.35, спр.269; 1911: ф.904, оп.35, спр.273; 1912: 
ф.904, оп.35, спр.277; 1914: ф.904, оп.35, спр.285; 1915: ф.904, оп.35, 
спр.289; 1916: ф.904, оп.35, спр.292; 1917: ф.904, оп.35, спр.295; 1918: 
ф.904, оп.35, спр.298; 1920: ф.904, оп.35, спр.304; 1921: ф.904, оп.35, 
спр.307; 
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6. Шлюб: 1861-1865: ф.904, оп.35, спр.29; 1866-1870: ф.904, оп.35, спр.42; 
1871-1875: ф.904, оп.35, спр.65; 1876-1883: ф.904, оп.35, спр.89; 1884-
1890: ф.904, оп.35, спр.136; 1891-1897: ф.904, оп.35, спр.180; 1899-1900: 
ф.904, оп.35, спр.217; 1902: ф.904, оп.35, спр.238; 1903: ф.904, оп.35, 
спр.242; 1904: ф.904, оп.35, спр.246; 1905: ф.904, оп.35, спр.250; 1906: 
ф.904, оп.35, спр.254; 1907: ф.904, оп.35, спр.258; 1908: ф.904, оп.35, 
спр.262; 1909: ф.904, оп.35, спр.266; 1910: ф.904, оп.35, спр.270; 1911: 
ф.904, оп.35, спр.274; 1912: ф.904, оп.35, спр.278; 1913: ф.904, оп.35, 
спр.282; 1914: ф.904, оп.35, спр.286; 1917: ф.904, оп.35, спр.296; 1919: 
ф.904, оп.35, спр.302; 1920: ф.904, оп.35, спр.305; 

7. – 
8. Смерть: 1861-1865: ф.904, оп.35, спр.29; 1866-1870: ф.904, оп.35, 

спр.42; 1871-1875: ф.904, оп.35, спр.65; 1876-1883: ф.904, оп.35, спр.89; 
1884-1890: ф.904, оп.35, спр.136; 1892-1897: ф.904, оп.35, спр.180; 1898-
1900: ф.904, оп.35, спр.217; 1902: ф.904, оп.35, спр.239; 1903: ф.904, 
оп.35, спр.243; 1904: ф.904, оп.35, спр.247; 1905: ф.904, оп.35, спр.251; 
1906: ф.904, оп.35, спр.255; 1907: ф.904, оп.35, спр.259; 1908: ф.904, 
оп.35, спр.263; 1909: ф.904, оп.35, спр.267; 1910: ф.904, оп.35, спр.271; 
1911: ф.904, оп.35, спр.275; 1912: ф.904, оп.35, спр.279; 1913: ф.904, 
оп.35, спр.283; 1914: ф.904, оп.35, спр.287; 1915: ф.904, оп.35, спр.291; 
1916: ф.904, оп.35, спр.294; 1917: ф.904, оп.35, спр.297; 

9. – 
10. – 
 
 
ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН 

 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Великий Митник Літинського повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Великий Митник 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9. Дошлюбні опитування: 1803-1825: ф.132, оп.1, спр.25; 1825-1838: ф.132, 

оп.1, спр.4; 1852-1867: ф.132, оп.1, спр.8; 1867-1877: ф.132, оп.1, спр.11; 
1877-1889: ф.132, оп.1, спр.18; 1889-1898: ф.132, оп.1, спр.19; 1912-
1918: ф.132, оп.1, спр.32; 1918-1919: ф.132, оп.1, спр.35; 1919-1922: 
ф.132, оп.1, спр.36; 

10. Сповідальні відомості: 1871-1890: ф.132, оп.1, спр.1; 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Великий Острожок та приписна Свято-

Дмитрівська церква с. Малий Острожок Вінницького повіту 
Подільської губернії 

4. сс.Великий Острожок, Малий Острожок 
5. Народження: 1796-1804: ф.748, оп.1, спр.1; 1811-1827: ф.748, оп.1, 

спр.1а; 1845-1858: ф.748, оп.1, спр.7; 
6. Шлюб: 1796-1804: ф.748, оп.1, спр.1; 1811-1827: ф.748, оп.1, спр.1а; 

1871-1880: ф.748, оп.1, спр.3; 1880-1886: ф.748, оп.1, спр.4; 1840-1854: 
ф.748, оп.1, спр.5; 1845-1858: ф.748, оп.1, спр.7; 1898-1903: ф.748, оп.1, 
спр.21; 

7. - 
8. Смерть: 1796-1804: ф.748, оп.1, спр.1; 1811-1827: ф.748, оп.1, спр.1а; 

1845-1858: ф.748, оп.1, спр.7; 
9. Дошлюбні опитування: 1871-1880: ф.904, оп.23, спр.9а; 
10. Сповідальні відомості: 1894*: ф.748, оп.1, спр.8; 1896*: ф.748, оп.1, 

спр.9; 1897*: ф.748, оп.1, спр.9а; 1898*: ф.748, оп.1, спр.10; 1899*: 
ф.748, оп.1, спр.11; 1899*: ф.748, оп.1, спр.13; 1900*: ф.748, оп.1, 
спр.14; 1901*: ф.748, оп.1, спр.15; 1904*: ф.748, оп.1, спр.16; 1905*: 
ф.748, оп.1, спр.17; 1906*: ф.748, оп.1, спр.17а; 1907*: ф.748, оп.1, 
спр.19; 1910*: ф.748, оп.1, спр.20; 

 
*приписна Свято-Дмитрівська церква с. Малий Острожок 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Вишенька Вінницького повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Вишенька  
5. Народження: 1798-1825: ф.685, оп.1, спр.2; 1827-1839: ф.685, оп.1, 

спр.3; 1885-1887, 1890-1898: ф.904, оп.23, спр.16; 1909-1917: ф.904, 
оп.23, спр.35; 

6. Шлюб: 1797-1803, 1809-1820: ф.685, оп.1, спр.2; 1827-1839: ф.685, оп.1, 
спр.3; 1885, 1886, 1890-1897: ф.904, оп.23, спр.16; 1909-1917: ф.904, 
оп.23, спр.35; 

7. - 
8. Смерть: 1797: ф.685, оп.1, спр.2; 1827-1838: ф.685, оп.1, спр.3; 1884-

1885, 1890-1897: ф.904, оп.23, спр.16; 1909-1917: ф.904, оп.23, спр.35; 
9. –  
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10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Думенки Літинського повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Думенки, Гулі 
5. Народження: 1871-1880: ф.904, оп.23, спр.7; 1899-1903: ф.904, оп.23, 

спр.25; 
6. Шлюб: 1871-1880: ф.904, оп.23, спр.7; 1899-1903: ф.904, оп.23, спр.25; 
7. – 
8. Смерть: 1871-1880: ф.904, оп.23, спр.7; 1899-1903: ф.904, оп.23, спр.25; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Зозулинці Літинського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Зозулинці, Пустовійти 
5. Народження: 1882-1890: ф.904, оп.23, спр.15; 1891-1902: ф.904, оп.23, 

спр.21; 1903-1919: ф.904, оп.23, спр.30; 
6. Шлюб: 1882-1890: ф.904, оп.23, спр.15; 1892-1902: ф.904, оп.23, спр.21; 

1903-1919: ф.904, оп.23, спр.30; 
7. – 
8. Смерть: 1882-1889: ф.904, оп.23, спр.15; 1892-1902: ф.904, оп.23, 

спр.21; 1903-1919: ф.904, оп.23, спр.30; 
9. – 
10.  – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Кривошиїнці Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Кривошиїнці 
5. Народження: 1796-1806: ф.669, оп.1, спр.18; 1807-1822: ф.411, оп.1, 

спр.6; 1823-1832: ф.411, оп.1, спр.7; 1833-1842: ф.411, оп.1, спр.8; 1843: 
ф.411, оп.1, спр.1; 1844: ф.411, оп.1, спр.9; 1845-1853: ф.411, оп.1, 
спр.10; 1907-1917: ф.904, оп.23, спр.32; 
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6. Шлюб: 1796-1806: ф.669, оп.1, спр.18; 1807-1822: ф.411, оп.1, спр.6; 
1823-1832: ф.411, оп.1, спр.7; 1833-1843: ф.411, оп.1, спр.8; 1844: ф.411, 
оп.1, спр.9; 1845-1853: ф.411, оп.1, спр.10; 1906-1917: ф.904, оп.23, 
спр.32; 

7. – 
8. Смерть: 1796-1806: ф.669, оп.1, спр.8; 1807-1822: ф.411, оп.1, спр.6; 

1823-1832: ф.411, оп.1, спр.7; 1834-1842: ф.411, оп.1, спр.8; 1844: ф.411, 
оп.1, спр.9; 1845-1853: ф.411, оп.1, спр.10; 1906-1909, 1911-1917: ф.904, 
оп.23, спр.32; 

9. Дошлюбні опитування: 1803-1836: ф.411, оп.1, спр.2; 1839-1858: ф.411, 
оп.1, спр.3; 1859-1870: ф.411, оп.1, спр.4; 1878-1889: ф.411, оп.1, спр.11; 
1890-1896: ф.411, оп.1, спр.5; 1896-1909: ф.411, оп.1, спр.12; 

10. Сповідальні відомості: 1875-1882, 1884-1894: ф.411, оп.1, спр.13; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Лип’ятин Літинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Лип’ятин  
5. Народження: 1871-1880: ф.904, оп.23, спр.5; 1886-1899: ф.904, оп.23, 

спр.18; 
6. Шлюб: 1870-1879: ф.904, оп.23, спр.5; 1886-1899: ф.904, оп.23, спр.18; 
7. – 
8. Смерть: 1870-1879: ф.904, оп.23, спр.5; 1886-1899: ф.904, оп.23, спр.18; 
9. – 
10.  – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Іллінська церква с. Мазурівка Літинського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Мазурівка  
5. Народження: 
6. Шлюб:  
7. – 
8. Смерть:  
9. Дошлюбні опитування: 1879-1903: ф.904, оп.23, спр.12; 
10. - 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Маркуші Літинського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Маркуші  
5. Народження: 1904-1917: ф.904, оп.23, спр.31; 
6. Шлюб: 1905-1907, 1909, 1911-1914: ф.904, оп.23, спр.31; 
7. – 
8. Смерть: 1905-1907, 1911-1912: ф.904, оп.23, спр.31; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Малий Острожок Вінницького повіту 

Подільської губернії  
4.  с.Малий Острожок 
5. Народження: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
6. Шлюб: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
7.  
8. Смерть: 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Пагурці Літинського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Пагурці  
5. Народження: 1870-1899: ф.904, оп.23, спр.6; 1900, 1902-1903, 1905-

1908: ф.904, оп.23, спр.28; 1909-1919: ф.904, оп.23, спр.36; 
6. Шлюб: 1870-1976, 1878-1899: ф.904, оп.23, спр.6; 1900, 1902-1903, 1905-

1909: ф.904, оп.23, спр.28; 1910-1919: ф.904, оп.23, спр.36; 
7. – 
8. Смерть: 1871, 1872, 1879-1891, 1893, 1895-1898: ф.904, оп.23, спр.6; 

1904-1909: ф.904, оп.23, спр.28; 1910-1919: ф.904, оп.23, спр.36; 
9. –  
10. - 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Пустовійти Літинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Пустовійти 
5. Народження: 1802-1819: ф.904, оп.27, спр117; 1804: ф.686, оп.1, спр.3; 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 1802-1819: ф.904, оп.27, спр117; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Рибчинці Літинського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Рибчинці, Воробіївка 
5. Народження: 1861-1880: ф.904, оп.23, спр.1; 1881-1890: ф.904, оп.23, 

спр.14; 
6. Шлюб: 1861-1865, 1867, 1869-1880: ф.904, оп.23, спр.1; 1881-1890: 

ф.904, оп.23, спр.14; 
7. – 
8. Смерть: 1861, 1863-1864, 1866-1880: ф.904, оп.23, спр.1; 1881-1890: 

ф.904, оп.23, спр.14; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Рогинці Вінницького повіту Подільської 

губернії  
4.  с.Рогинці 
5. Народження: 1808: ф.904, оп.27, спр.118; 1836: ф.904, оп.27, спр.119; 

1836-1847: ф.904, оп.27, спр.120; 1847: ф.904, оп.27, спр.121; 1853: 
ф.904, оп.27, спр.122; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

6. Шлюб: 1808: ф.904, оп.27, спр.118; 1836: ф.904, оп.27, спр.119; 1836-
1847: ф.904, оп.27, спр.120; 1847: ф.904, оп.27, спр.121; 1853: ф.904, 
оп.27, спр.122; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

7.  
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8. Смерть: 1808: ф.904, оп.27, спр.118; 1836: ф.904, оп.27, спр.119; 1836-
1847: ф.904, оп.27, спр.120; 1847: ф.904, оп.27, спр.121; 1853: ф.904, 
оп.27, спр.122; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква м. Сальниця Літинського повіту 

Подільської губернії 
4. м.Сальниця  
5. Народження: 1865-1869: ф.904, оп.23, спр.4; 1874-1882: ф.904, оп.23, 

спр.8; 1890-1894: ф.904, оп.23, спр.20; 1906-1909: ф.904, оп.23, спр.33; 
1912-1917: ф.904, оп.23, спр.37; 

6. Шлюб: 1865-1869: ф.904, оп.23, спр.4; 1874-1882: ф.904, оп.23, спр.8; 
1890-1894: ф.904, оп.23, спр.20; 1906-1909: ф.904, оп.23, спр.33; 1910-
1917: ф.904, оп.23, спр.37; 

7. – 
8. Смерть: 1865-1869: ф.904, оп.23, спр.4; 1874-1882: ф.904, оп.23, спр.8; 

1890-1894: ф.904, оп.23, спр.20; 1906-1909: ф.904, оп.23, спр.33; 1911-
1917: ф.904, оп.23, спр.37; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Сандраки Літинського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Сандраки  
5. Народження: 1878-1900: ф.904, оп.23, спр.11; 
6. Шлюб: 1878-1900: ф.904, оп.23, спр.11; 
7. – 
8. Смерть: 1878-1899: ф.904, оп.23, спр.11; 
9.  
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Михайлівська церква с. Сьомаки Літинського повіту Подільської 
губернії 

4.  с.Сьомаки  
5. Народження: 1895-1905: ф.904, оп.23, спр.24; 
6. Шлюб: 1895-1905: ф.904, оп.23, спр.24; 
7. – 
8. Смерть: 1895-1905: ф.904, оп.23, спр.24; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Сербинівка Літинського повіту 

Подільської губернії  
4. с.Сербинівка 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1858: ф.123, оп.2, спр.1; 1859-1891: ф.123, оп.2, 

спр.2; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Скаржинці Літинського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Скаржинці  
5. Народження: 1796-1842: ф.904, оп.27, спр.126; 1800-1855: ф.904, оп.27, 

спр.127; 1810: ф.904, оп.27, спр.128; 1843-1852: ф.904, оп.27, спр.129; 
1853-1860: ф.904, оп.27, спр.130; 1861-1862: ф.904, оп.27, спр.131; 1892, 
1893, 1895, 1897-1902: ф.904, оп.23, спр.23; 

6. Шлюб: 1796-1842: ф.904, оп.27, спр.126; 1800-1855: ф.904, оп.27, 
спр.127; 1810: ф.904, оп.27, спр.128; 1843-1852: ф.904, оп.27, спр.129; 
1853-1860: ф.904, оп.27, спр.130; 1861-1862: ф.904, оп.27, спр.131; 1892, 
1893, 1895, 1897-1902: ф.904, оп.23, спр.23; 

7. – 
8. Смерть: 1796-1842: ф.904, оп.27, спр.126; 1800-1855: ф.904, оп.27, 

спр.127; 1810: ф.904, оп.27, спр.128; 1843-1852: ф.904, оп.27, спр.129; 
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1853-1860: ф.904, оп.27, спр.130; 1861-1862: ф.904, оп.27, спр.131; 1892-
1902: ф.904, оп.23, спр.23; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Онуфріївська церква с. Слобода Кустовецька Вінницького 

повіту Подільської губернії  
4. с. Слобода Кустовецька 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9. Дошлюбні опитування: 1803-1839: ф.506, оп.1, спр.10а; 
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Кузьмо-Дем’янівська церква с. Ступник Вінницького повіту Подільської 

губернії 
4. с.Ступник  
5. Народження: 1810-1834: ф.687, оп.1, спр.3; 1835-1850: ф.687, оп.1, 

спр.7; 1848-1855: ф.687, оп.1, спр.12; 1851-1867: ф.687, оп.1, спр.14; 
1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 

6. Шлюб: 1803-1839: ф.687, оп.1, спр.2; 1810-1834: ф.687, оп.1, спр.3; 
1835-1850: ф.687, оп.1, спр.7; 1851-1867: ф.687, оп.1, спр.14; 1859: 
ф.506, оп.1, спр.209а; 1876-1889: ф.687, оп.1, спр.27; 1889-1897: ф.687, 
оп.1, спр.39; 1900-1908: ф.687, оп.1, спр.55;  

7. – 
8. Смерть: 1810-1834: ф.687, оп.1, спр.3; 1835-1850: ф.687, оп.1, спр.7; 

1851-1867: ф.687, оп.1, спр.14; 1859: ф.506, оп.1, спр.209а; 1908-1917: 
ф.687, оп.1, спр.71; 

9. Дошлюбні опитування: 1803-1839: ф.687, оп.1, спр.2; 1840-1857: ф.687, 
оп.1, спр.10; 1858-1875: ф.687. оп.1, спр.24; 1876-1889: ф.904, оп.23, 
спр.10; 1889-1899: ф.904, оп.23, спр.19; 1900-1908: ф.904, оп.23, спр.27; 

10. Сповідальні відомості: 1800-1862: ф.687, оп.1, спр.1; 1863-1877: ф.687, 
оп.1, спр.19; 1878-1880, 1882-1886: ф.687, оп.1, спр.28; 1887-1895: 
ф.687, оп.1, спр.37; 1896: ф.687, оп.1, спр.44; 1897: ф.687, оп.1, спр.46; 
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1898: ф.687, оп.1, спр.47; 1899: ф.687, оп.1, спр.51; 1900-1910: ф.687, 
оп.1, спр.35; 1911: ф.687, оп.1, спр.76; 1912: ф.687, оп.1, спр.78; 

 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Хутори-Кривошиїнецькі Вінницького 

повіту Подільської губернії 
4. с.Хутори-Кривошиїнецькі  
5. Народження: 1861-1905: ф.904, оп.23, спр.2; 1891-1902: ф.904, оп.23, 

спр.22; 1906-1919: ф.904, оп.23, спр.34; 
6. Шлюб: 1861-1870, 1872-1879, 1881-1883, 1885-1889, 1903: ф.904, оп.23, 

спр.2; 1891, 1892, 1894-1902: ф.904, оп.23, спр.22; 1906-1915, 1917-1918: 
ф.904, оп.23, спр.34; 

7. – 
8. Смерть: 1861-1862, 1885-1889, 1903: ф.904, оп.23, спр.2; 1892, 1894-

1902: ф.904, оп.23, спр.22; 1906-1918: ф.904, оп.23, спр.34; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Кузьмо-Дем’янівська церква с. Чернятинці Літинського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Чернятинці  
5. Народження: 1796-1825: ф.686, оп.1, спр.1; 1801-1804, 1816, 1820, 1849: 

ф.686, оп.1, спр.21; 1804-1805, 1819, 1821: ф.686, оп.1, спр.2; 1810-1811, 
1814, 1827, 1830: ф.686, оп.1, спр.3; 1822-1843: ф.686, оп.1, спр.6; 1818, 
1822-1823, 1837: ф.686, оп.1, спр.7; 1836-1838: ф.686, оп.1, спр.8; 1835, 
1844: ф.686, оп.1, спр.9; 1840: ф.686, оп.1, спр.13; 1841: ф.686, оп.1, 
спр.14; 1842: ф.686, оп.1, спр.15; 1843: ф.686, оп.1, спр.16; 1844-1862: 
ф.686, оп.1, спр.17; 1850: ф.686, оп.1, спр.22; 1851, 1853: ф.686, оп.1, 
спр.23; 1854: ф.686, оп.1, спр.25; 1855: ф.686, оп.1, спр.26; 1856: ф.686, 
оп.1, спр.27; 1865-1883: ф.904, оп.23, спр.3; 1884-1900: ф.904, оп.23, 
спр.17; 1901-1917: ф.904, оп.23, спр.29;  

6. Шлюб: 1796-1825: ф.686, оп.1, спр.1; 1802-1804, 1820, 1849: ф.686, оп.1, 
спр.21; 1804-1805, 1819, 1821: ф.686, оп.1, спр.2; 1810, 1814, 1827, 1830: 
ф.686, оп.1, спр.3; 1822-1843: ф.686, оп.1, спр.6; 1818, 1822-1823, 1837: 
ф.686, оп.1, спр.7; 1835, 1843-1844: ф.686, оп.1, спр.9; 1840: ф.686, оп.1, 
спр.13; 1841: ф.686, оп.1, спр.14; 1842: ф.686, оп.1, спр.15; 1843: ф.686, 
оп.1, спр.16; 1844-1862: ф.686, оп.1, спр.17; 1850: ф.686, оп.1, спр.22; 
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1851: ф.686, оп.1, спр.23; 1854: ф.686, оп.1, спр.25; 1855: ф.686, оп.1, 
спр.26; 1856: ф.686, оп.1, спр.27; 1857: ф.686, оп.1, спр.28; 1865-1883: 
ф.904, оп.23, спр.3; 1879-1896: ф.686, оп.1, спр.32; 1884, 1885, 1887-
1889: ф.904, оп.23, спр.17; 1896-1916: ф.686, оп.1, спр.35; 1901-1917: 
ф.904, оп.23, спр.29; 

7. – 
8. Смерть: 1796-1823: ф.686, оп.1, спр.1; 1801-1804, 1820, 1849: ф.686, 

оп.1, спр.21; 1804-1805, 1819, 1821: ф.686, оп.1, спр.2; 1810, 1814, 1827, 
1830: ф.686, оп.1, спр.3;1822-1843: ф.686, оп.1, спр.6; 1818, 1822-1823, 
1837: ф.686, оп.1, спр.7; 1835, 1843-1844: ф.686, оп.1, спр.9; 1840: ф.686, 
оп.1, спр.13; 1841: ф.686, оп.1, спр.14; 1842: ф.686, оп.1, спр.15; 1843: 
ф.686, оп.1, спр.16; 1844-1862: ф.686, оп.1, спр.17; 1850: ф.686, оп.1, 
спр.22; 1851, 1853: ф.686, оп.1, спр.23; 1854: ф.686, оп.1, спр.25; 1855: 
ф.686, оп.1, спр.26; 1856: ф.686, оп.1, спр.27; 1857: ф.686, оп.1, спр.28; 
1864-1883: ф.904, оп.23, спр.3; 1884, 1886-1889: ф.904, оп.23, спр.17; 
1901, 1903-1917: ф.904, оп.23, спр.29;  

9. Дошлюбні опитування: 1803-1837: ф.686, оп.1. спр.18; 1851-1878: ф.686, 
оа.1, спр.24; 1879-1896: ф.904, оп.23, спр.13; 1896-1916: ф.904, оп.23, 
спр.26; 

10. Сповідальні відомості: 1807, 1813, 1839: ф.686, оп.1, спр.21; 1809-1810: 
ф.686, оп.1, спр.2; 1826: ф.686, оп.1, спр.4; 1827: ф.686. оп.1, спр.5; 
1838: ф.686, оп.1, спр.10; 1839, 1842, 1853: ф.686, оп1, спр.27; 1846: 
ф.686, оп.1, спр.19; 1850: ф.686, оп.1, спр.3; 1851: ф.686, оп.1, спр.9; 
1877: ф.686, оп.1. спр.30; 1879: ф.686, оп.1, спр.31; 1881: ф.686, оп.1, 
спр.33; 1893: ф.686, оп.1, спр.34; 1897: ф.686, оп.1, спр.36; 1903: ф.686, 
оп.1, спр.37; 1904: ф.686, оп.1, спр.38; 1913: ф.686, оп.1, спр.39; 

 
 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАЙОН 

 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Бабчинці Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Бабчинці, Вітрівка, хутори Гамулівка, Майорщина 
5. Народження: 1906-1909: ф.904, оп.42, спр.1; 1910-1912: ф.904, оп.42, 

спр.2; 1913, 1915-1916, 1919, 1921-1922: ф.904, оп.42, спр.3; 
6. Шлюб: 1906-1909: ф.904, оп.42, спр.1; 1910-1912: ф.904, оп.42, спр.2; 

1913, 1915-1916, 1919, 1921-1922: ф.904, оп.42, спр.3; 
7.  
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8. Смерть: 1906-1909: ф.904, оп.42, спр.1; 1910-1912: ф.904, оп.42, спр.2; 
1913, 1915-1916, 1919, 1921-1922: ф.904, оп.42, спр.3; 

9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Бабчинці Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Бабчинці 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Бабчинці Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Бабчинці, Вітрівка, хут.Майорщина, Гамулівка 
5. Народження: 1877-1881, 1883-1886: ф.904, оп.22, спр.4; 1887-1893: 

ф.904, оп.22, спр.14; 1899-1904: ф.904, оп.22, спр.38; 
6. Шлюб: 1877-1886: ф.904, оп.22, спр.4; 1887-1892: ф.904, оп.22, спр.14; 

1899-1905: ф.904, оп.22, спр.38; 
7. - 
8. Смерть: 1877-1886: ф.904, оп.22, спр.4; 1887-1893: ф.904, оп.22, спр.14; 

1899-1905: ф.904, оп.22, спр.38; 
9. - 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Введенська церква с. Березівка Ямпільського повіту Подільської губернії 
4. с.Березівка 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
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8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Березівка Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4. с.Березівка 
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості:1812 ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Біляни Могилівського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Біляни  
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1893-1900: ф.904, оп.22, 

спр.29; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1893-1900: ф.904, оп.22, спр.29; 
7. - 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1893-1900: ф.904, оп.22, спр.29; 
9.  - 
10.  - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Борівка Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Борівка, Пелинівка, Моївка 
5. Народження: 1880-1893: ф.904, оп.22, спр.8; 1894-1902: ф.904, оп.22, 

спр.30; 1903-1905: ф.904, оп.22, спр.49; 1906-1907: ф.904, оп.42, спр.4; 
1908-1909: ф.904, оп.42, спр.5; 1910: ф.904, оп.42, спр.6; 1911: ф.904, 
оп.42, спр.7; 1912: ф.904, оп.42, спр.8; 1913: ф.904, оп.42, спр.9; 1914: 
ф.904, оп.42, спр.10; 1915-1916: ф.904, оп.42, спр.11; 1917-1918: ф.904, 
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оп.42, спр.12; 1919-1920: ф.904, оп.42, спр.13; 1921-1922: ф.904, оп.42, 
спр.14; 

6. Шлюб: 1880-1893: ф.904, оп.22, спр.8; 1894-1902: ф.904, оп.22, спр.30; 
1903-1905: ф.904, оп.22, спр.49; 1906-1907: ф.904, оп.42, спр.4; 1908-
1909: ф.904, оп.42, спр.5; 1910: ф.904, оп.42, спр.6; 1911: ф.904, оп.42, 
спр.7; 1912: ф.904, оп.42, спр.8; 1913: ф.904, оп.42, спр.9; 1914: ф.904, 
оп.42, спр.10; 1915-1916: ф.904, оп.42, спр.11: 1917-1918: ф.904, оп.42, 
спр.12; 1919-1920: ф.904, оп.42, спр.13; 1921-1922: ф.904, оп.42, спр.14; 

7.  
8. Смерть: 1880-1893: ф.904, оп.22, спр.8; 1894-1902: ф.904, оп.22, спр.30; 

1903-1905: ф.904, оп.22, спр.49; 1906-1907: ф.904, оп.42, спр.4; 1908-
1909: ф.904, оп.42, спр.5; 1910: ф.904, оп.42, спр.6; 1911: ф.904, оп.42, 
спр.7; 1912: ф.904, оп.42, спр.8; 1913: ф.904, оп.42, спр.9; 1914: ф.904, 
оп.42, спр.10; 1915-1916: ф.904, оп.42, спр.11; 1917-1918: ф.904, оп.42, 
спр.12; 1919-1920: ф.904, оп.42, спр.13; 1921-1922: ф.904, оп.42, спр.14; 

9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Борівка Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Борівка  
5. Народження: 1879-1886: ф.904, оп.22, спр.5; 1887-1893: ф.904, оп.22, 

спр.15; 1894-1897: ф.904, оп.22, спр.31; 1898-1903: ф.904, оп.22, спр.36;  
6. Шлюб: 1879-1886: ф.904, оп.22, спр.5; 1887-1893: ф.904, оп.22, спр.15; 

1887-1893: ф.904, оп.22, спр.16; 1894-1897: ф.904, оп.22, спр.31; 1898-
1903, 1905: ф.904, оп.22, спр.36; 

7. - 
8. Смерть: 1879-1886: ф.904, оп.22, спр.5; 1887-1893: ф.904, оп.22,спр.15; 

1887-1893: ф.904, оп.22, спр.16; 1894-1897: ф.904, оп.22, спр.31; 1898-
1903, 1905: ф.904, оп.22, спр.36;  

9. - 
10. -Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Букатинка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Букатинка 
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5. Народження:  
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Введенська церква с. Вила-Ярузькі Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4. с.Вила-Ярузькі 
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Володіївці Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Володіївці 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Грабовець Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Грабовець 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
7.  
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8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Коси Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4. с.Коси 
5. Народження: 1841: ф.800, оп.1, спр.15; 
6. Шлюб: 1841: ф.800, оп.1, спр.15; 
7.  
8. Смерть: 1841: ф.800, оп.1, спр.15; 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Саїнка Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4. с.Саїнка 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Шендерівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Шендерівка 
5. Народження: 1906-1911: ф.904, оп.42, спр.15; 
6. Шлюб: 1906-1911: ф.904, оп.42, спр.15; 
7.  
8. Смерть: 1906-1911: ф.904, оп.42, спр.15; 
9.  
10.  
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква м-ка Чернівці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Чернівці  
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1891-1905: ф.904, оп.22, 

спр.27;1905-1909: ф.904, оп.42, спр.16; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1891-1900, 1903-1905: ф.904, оп.22, 

спр.27;1905-1909: ф.904, оп.42, спр.16; 
7. - 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1891-1900, 1902-1905: ф.904, 

оп.22, спр.27;1905-1909: ф.904, оп.42, спр.16; 
9. - 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м-ка Чернівці Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Чернівці  
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
9.  
10.  
 
 
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Берізки-Чечельницькі Ольгопільського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Берізки-Чечельницькі  
5. Народження: 1877: ф.904, оп.37, спр.3; 1878: ф.904, оп.37, спр.5; 

1883: ф.904, оп.37, спр.8; 1884: ф.904, оп.37, спр.9; 1892: ф.904, оп.37, 
спр.10; 1893: ф.904, оп.37, спр.12; 1905: ф.904, оп.37, спр.13; 1906: 
ф.904, оп.37, спр.14; 1908: ф.904, оп.37, спр.15; 
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6. Шлюб: 1877: ф.904, оп.37. спр.3; 1878: ф.904, оп.37, спр.5; 1883: 
ф.904, оп.37, спр.8; 1884: ф.904, оп.37, спр.9; 1892: ф.904, оп.37, спр.10; 
1893: ф.904, оп.37, спр.12; 1906: ф.904, оп.37, спр.14; 1908: ф.904, оп.37, 
спр.15; 

7. – 
8. Смерть: 1877: ф.904, оп.37. спр.3; 1878: ф.904, оп.37, спр.5; 1883: 

ф.904, оп.37, спр.8; 1884: ф.904, оп.37. спр.9; 1893: ф.904, оп.37, спр.12; 
1906: ф.904, оп.37, спр.14; 1906: ф.904, оп.37, спр.14; 1908: ф.904, оп.37, 
спр.15; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Любомирка Ольгопільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Любомирка 
5. Народження: 1875: ф.904, оп.37, спр.1; 1877: ф.904, оп.37, спр.4; 

1879: ф.904, оп.37, спр.6; 
6. Шлюб: 1875: ф.904, оп.37, спр.1; 1877: ф.904, оп.37, спр.4; 1879: 

ф.904, оп.37, спр.6; 
7. – 
8. Смерть: 1875: ф.904, оп.37. спр.1; 1877: ф.904, оп.37, спр.4; 1879: 

ф.904, оп.37, спр.6; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква м. Ольгопіль Подільської губернії 
4. м.Ольгопіль,с.Слобідка-Ольгопільська 
5. Народження: 1858: ф.606, оп.1, спр.110; 1876: ф.904, оп.37, спр.2; 

1880: ф.904, оп.37, спр.7; 1892: ф.904, оп.37, спр.11;  
6. Шлюб: 1858: ф.606, оп.1, спр.110; 1876: ф.904, оп.37, спр.2; 1880: 

ф.904, оп.37, спр.7; 1892: ф.904, оп.37, спр.11; 
7. – 
8. Смерть: 1858: ф.606, оп.1, спр.110; 1876: ф.904, оп.37, спр.2; 1880: 

ф.904, оп.37, спр.7; 1892: ф.904, оп.37, спр.11; 
9. – 
10. – 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Чудо-Михайлівський собор м. Ольгопіль Подільської губернії 
4. м.Ольгопіль 
5. Народження: 1858: ф.606, оп.1, спр.110; 
6. Шлюб: 1858: ф.606, оп.1, спр.110; 
7.  
8. Смерть: 1858: ф.606, оп.1, спр.110; 
9.  
10.  
 
 
ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Будне Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Будне 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1882-1886: ф.904, оп.26, 

спр.67; 1887-1894: ф.904, оп.26, спр.93; 1895-1900: ф.904, оп.26, 
спр.136; 1901-1910: ф.904, оп.26, спр.175; 1911-1921: ф.904, оп.26, 
спр.221; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1882-1886: ф.904, оп.26, спр.67; 
1887-1894: ф.904, оп.26, спр.93; 1895-1900: ф.904, оп.26, спр.136; 1901-
1910: ф.904, оп.26, спр.175; 1911-1921: ф.904, оп.26, спр.221; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1882-1886: ф.904, оп.26, спр.67; 

1887-1894: ф.904, оп.26, спр.93; 1895-1899: ф.904, оп.26. спр.136; 1901-
1910: ф.904, оп.26. спр.175; 1911-1921: ф.904, оп.26, спр.221; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Георгіївська церква с. Гибалівка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Гибалівка 
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5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1843-1854: ф.513, оп.1, 
спр.197; 1856-1863: ф.904, оп.26, спр.7; 1891-1900: ф.904, оп.26, 
спр.114; 1901-1909: ф.904, оп.26, спр.177; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1843-1854: ф.513, оп.1, спр.197; 
1856-1863: ф.904, оп.26, спр.7; 1891-1900: ф.904, оп.26, спр.114; 1901-
1909: ф.904, оп.26, спр.177; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1843-1854: ф.513, оп.1, спр.197; 

1856-1863: ф.904, оп.26, спр.7; 1891-1900: ф.904, оп.26, спр.114; 1901-
1909: ф.904, оп.26, спр.177; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Голинчинці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Голинчинці 
5. Народження: 1893: ф.904, оп.26, спр.124; 1896: ф.904, оп.26, спр.137; 

1897: ф.904, оп.26, спр.140; 1898: ф.904, оп.26. спр.142; 1899: ф.904, 
оп.26, спр.155; 1904-1910: ф.904, оп.26, спр.185; 1911, 1914-1920: ф.904, 
оп.26, спр.222; 

6. Шлюб: 1893: ф.904, оп.26, спр.124; 1896: ф.904, оп.26, спр.137; 1897: 
ф.904, оп.26, спр.140; 1898: ф.904, оп.26, спр.142; 1899: ф.904, оп.26, 
спр.155; 1905-1910: ф.904, оп.26. спр.185; 1911, 1914-1918: ф.904, оп.26, 
спр.222; 

7. – 
8. Смерть: 1893: ф.904, оп.26, спр.124; 1896: ф.904, оп.26, спр.137; 

1897: ф.904, оп.26, спр.140; 1898: ф.904, оп.26, спр.142; 1899: ф.904, 
оп.26, спр.155; 1904-1910: ф.904, оп.26, спр.185; 1911, 1914-1918: ф.904, 
оп.26. спр.222; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Чудо-Михайлівська церква с. Новий Деребчин Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Новий Деребчин, Мала-Деребчинка 
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5. Народження: 1863-1874: ф.904, оп.26, спр.18; 1875-1885: ф.904, 
оп.26, спр.48; 1886-1898: ф.904, оп.26, спр.86; 1899-1905: ф.904, оп.26, 
спр.170; 1906-1911: ф.904, оп.26, спр.199; 1912-1918: ф.904, оп.26. 
спр.230; 

6. Шлюб: 1863-1874: ф.904, оп.26, спр.18; 1875-1885: ф.904, оп.26, 
спр.48; 1886-1898: ф.904, оп.26, спр.86; 1899-1905: ф.904, оп.26, 
спр.170; 1906-1911: ф.904, оп.26, спр.199; 1912-1918: ф.904, оп.26. 
спр.230; 

7. – 
8. Смерть: 1863-1874: ф.904, оп.26, спр.18; 1875-1885: ф.904, оп.26, 

спр.48; 1886-1897: ф.904, оп.26, спр.86; 1899-1905: ф.904, оп.26, 
спр.170; 1906-1911: ф.904, оп.26, спр.199; 1912-1918: ф.904, оп.26. 
спр.230; 

9. – 
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Соборо-Михайлівська церква с. Старий Деребчин Ямпільського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Старий Деребчин 
5. Народження: 1860-1874: ф.904, оп.26, спр.9; 1885-1894: ф.904, оп.26, 

спр.84; 1895-1902: ф.904, оп.26, спр.133; 1907-1913: ф.904, оп.26, 
спр.206; 1914, 1916-1918: ф.904, оп.26, спр.243; 

6. Шлюб: 1860-1874: ф.904, оп.26, спр.9; 1885-1894: ф.904, оп.26, 
спр.84; 1895-1902: ф.904, оп.26, спр.133; 1907-1913: ф.904, оп.26, 
спр.206; 1914, 1916-1918: ф.904, оп.26, спр.243; 

7.  
8. Смерть: 1860-1874: ф.904, оп.26, спр.9; 1885-1894: ф.904, оп.26, 

спр.84; 1895-1902: ф.904, оп.26, спр.133; 1907-1913: ф.904, оп.26, 
спр.206; 1914, 1916-1918: ф.904, оп.26, спр.243; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква м-ка Джурин Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Джурин 
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5. Народження: 1893-1903: ф.904, оп.26, спр.124; 1911-1914: ф.904, 
оп.26, спр.167; 

6. Шлюб: 1893-1903: ф.904, оп.26, спр.124; 1911-1914: ф.904, оп.26, 
спр.167; 

7. – 
8. Смерть: 1893-1903: ф.904, оп.26,пр.124; 1911-1914: ф.904, оп.26, 

спр.167; 
9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква м-ка Джурин Ямпільського 

повітуПодільської губернії 
4. м-ка Джурин 
5. Народження: 1893-1903: ф.904, оп.26, спр.124; 1896-1899: 

ф.904,оп.26, спр.167; 
6. Шлюб: 1893-1903: ф.904, оп.26, спр.124; 1896-1899: ф.904, оп.26, 

спр.167; 
7. – 
8. Смерть: 1893-1903: ф.904, оп.26,пр.124; 1896-1898: ф.904,оп.26, 

спр.167; 
9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Довгівці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Довгівці (нині с. Руданське) 
5. Народження: 1857-1870: ф.904, оп.26, спр.6; 1871-1875: ф.904, оп.26, 

спр.37; 1876-1882: ф.904, оп.26, спр.52; 1895-1899: ф.904, оп.26, 
спр.135; 1900-1904: ф.904, оп.26, спр.159; 1905-1911: ф.904, оп.26, 
спр.198; 1912-1918: ф.904, оп.26, спр.235; 1919-1922: ф.904, оп.26, 
спр.255; 

6. Шлюб: 1857-1870: ф.904, оп.26, спр.6; 1871-1875: ф.904, оп.26, 
спр.37; 1876-1882: ф.904, оп.26, спр.52; 1895-1899: ф.904, оп.26, 
спр.135; 1900-1904: ф.904, оп.26, спр.159; 1905-1911: ф.904, оп.26, 
спр.198; 1912-1918: ф.904, оп.26, спр.235; 1919-1922: ф.904, оп.26, 
спр.255; 
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7. – 
8. Смерть: 1857-1870: ф.904, оп.26, спр.6; 1871-1875: ф.904, оп.26, 

спр.37; 1876-1882: ф.904, оп.26, спр.52; 1895-1899: ф.904, оп.26, 
спр.135; 1900-1904: ф.904, оп.26, спр.159; 1905-1911: ф.904, оп.26, 
спр.198; 1912-1918: ф.904, оп.26, спр.235; 1919-1922: ф.904, оп.26, 
спр.255; 

9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Преображенська церква с. Довжок Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Довжок  
5. Народження: 1868-1885: ф.904, оп.26, спр.27; 1884-1897: ф.904, 

оп.26, спр.76; 1898-1906: ф.904, оп.26, спр.149; 1907-1913: ф.904, оп.26, 
спр.208; 1913-1920: ф.904, оп.26, спр.236; 

6. Шлюб: 1868-1885: ф.904, оп.26, спр.27; 1884-1897: ф.904, оп.26, 
спр.76; 1898-1906: ф.904, оп.26, спр.149; 1907-1912: ф.904, оп.26, 
спр.208; 1913-1920: ф.904, оп.26, спр.236; 

7. – 
8. Смерть: 1868-1885: ф.904, оп.26, спр.27; 1884-1897: ф.904, оп.26, 

спр.76; 1898-1906: ф.904, оп.26, спр.149; 1907-1912: ф.904, оп.26, 
спр.208; 1913-1920: ф.904, оп.26, спр.236; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Зведенівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Зведенівка 
5. Народження: 
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Івашківці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Івашківці 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1871-1880: ф.904, оп.26, спр.36; 1881-1889: ф.904, оп.26, спр.61; 1890-
1897: ф.904, оп.26, спр.111; 1898-1904: ф.904, оп.26, спр.146; 1905-1912: 
ф.904, оп.26, спр.188; 1913-1922: ф.904, оп.26, спр.237; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1871-
1880: ф.904, оп.26, спр.36; 1881-1889: ф.904, оп.26, спр.61; 1890-1897: 
ф.904, оп.26. спр.111; 1898-1904: ф.904, оп.26, спр.146; 1905-1912: 
ф.904, оп.26, спр.188; 1913-1921: ф.904, оп.26, спр.237; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1871-1880: ф.904, оп.26, спр.36; 1881-1889: ф.904, оп.26, спр.61; 1890-
1897: ф.904, оп.26, спр.111; 1898-1904: ф.904, оп.26, спр.146; 1905-1912: 
ф.904, оп.26, спр.188; 1913-1922: ф.904, оп.26, спр.237; 

9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Онуфріївська церква с. Калинівка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Калинівка 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1902-1909: ф.904, оп.26, спр.179; 1910-1921: ф.904, оп.26, спр.214; 
6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1902-

1909: ф.904, оп.26, спр.179; 1910-1921: ф.904, оп.26, спр.214; 
7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1902-1909: ф.904, оп.26, спр.179; 1910-1921: ф.904, оп.26, спр.214; 
9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Дмитрівська церква с. Калитинка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
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4.  с.Калитинка 
5. Народження: 1883-1889: ф.904, оп.26, спр.71; 1890-1898: ф.904, 

оп.26, спр.108; 1899-1903: ф.904, оп.26, спр.153; 1904-1910: ф.904, 
оп.26, спр.186; 1911-1917, 1919: ф.904, оп.26, спр.256а; 

6. Шлюб: 1883-1889: ф.904, оп.26, спр.71; 1890-1898: ф.904, оп.26, 
спр.108; 1899-1903: ф.904, оп.26, спр.153; 1904-1910: ф.904, оп.26, 
спр.186; 1911-1917: ф.904, оп.26, спр.256а; 

7. – 
8. Смерть: 1883-1889: ф.904, оп.26, спр.81; 1890-1898: ф.904, оп.26, 

спр.108; 1899-1903: ф.904, оп.26, спр.153; 1904-1910: ф.904, оп.26, 
спр.186; 1911-1917: ф.904, оп.26, спр.256а; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Конатківці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Конатківці 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1871-1873, 1876-1880: ф.904, оп.26, спр.39; 1890-1896: ф.904, оп.26, 
спр.75; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1871-
1874, 1876-1880: ф.904, оп.26, спр.39; 1890-1891, 1893-1896: ф.904, 
оп.26, спр.75; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1872-1874, 1876-1877, 1879-1880: ф.904, оп.26, спр.39; 1884, 1890-1891, 
1893-1896: ф.904, оп.26, спр.75; 

9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Копистирин Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Копистирин 
5. Народження: 1895-1897, 1899-1905: ф.904, оп.26, спр.130; 1906-1911: 

ф.904, оп.26, спр.200; 1913-1921: ф.904, оп.26, спр.238; 
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6. Шлюб: 1895, 1899-1905: ф.904, оп.26, спр.130; 1906-1911: ф.904, 
оп.26, спр.200; 1913-1921: ф.904, оп.26. спр.238; 

7. – 
8. Смерть: 1899-1900, 1902-1905: ф.904, оп.26, спр.130; 1906-1911: 

ф.904, оп.26, спр.200; 1913-1919, 1921: ф.904, оп.26, спр.238; 
9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Копистирин Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Копистирин 
5. Народження: 1902-1912: ф.904, оп.26, спр.180; 1914-1920: ф.904, 

оп.26, спр.239; 
6. Шлюб: 1902, 1905-1910: ф.904, оп.26, спр.180; 1914-1915, 1917-1920: 

ф.904, оп.26, спр.239; 
7. – 
8. Смерть: 1905-1909, 1912: ф.904, оп.26. спр.180; 1914-1920: ф.904, 

оп.26, спр.239; 
9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Кузьмо-Дем’янівська церква с. Ксьондзівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. с.Ксьондзівка 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, ср.8а;1888-1900: ф.904, оп.26, спр.97; 

1901-1910: ф.904, оп.26. спр.176; 1911-1921: ф.904, оп.26, спр.223; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, ср.8а;1888-1899: ф.904, оп.26, спр.97; 1901-

1910: ф.904, оп.26, спр.176; 1911-1919: ф.904, оп.26, спр.223; 
7. – 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, ср.8а;1888-1899: ф.904, оп.26, спр.97; 

1901-1910: ф.904, оп.26, спр.176; 1911-1921: ф.904, оп.26, спр.223; 
9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
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2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Лозова Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Лозова 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1870-1880: ф.904, оп.26, спр.34; 1887-1897: ф.904, оп.26, спр.92; 1898-
1911: ф.904, оп.26, спр.169; 1912-1921: ф.904, оп.26, спр.231; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1870-
1880: ф.904, оп.26. спр.34; 1887-1897: ф.904, оп.26, спр.92; 1898-1911: 
ф.904, оп.26, спр.169; 1912-1921: ф.904, оп.26, спр.231; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 

1870-1880: ф.904, оп.26, спр.34; 1887-1897: ф.904, оп.26, спр.92; 1898-
1911: ф.904, оп.26, спр.169; 1912-1921: ф.904, оп.26, спр.231; 

9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Лозова Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Лозова 
5. Народження: 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1863-1870: ф.904, оп.26, 

спр.20; 1894-1898: ф.904, оп.26, спр.127; 1899-1905: ф.904, оп.26, 
спр.152; 1906-1913: ф.904, оп.26, спр.201; 1914-1922: ф.904, оп.26, 
спр.245; 

6. Шлюб: 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1863-1870: ф.904, оп.26, спр.20; 
1894-1898: ф.904, оп.26, спр.127; 1899-1905: ф.904, оп.26, спр.152; 1906-
1913: ф.904, оп.26, спр.201; 1914-1922: Ф Д-904, оп.26, спр.245; 

7. – 
8. Смерть: 1848: ф.513, оп.1, спр.220а; 1863-1870: ф.904, оп.26, спр.20; 

1894-1898: ф.904, оп.26, спр.127; 1899-1905: ф.904, оп.26, спр.152; 1906-
1913: ф.904, оп.26, спр.201; 1914-1922: ф.904, оп.26, спр.245; 

9. – 
10. – 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Лопатинці Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
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4.  с.Лопатинці 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  Дошлюбні опитування: 1896-1906: ф.99, оп.1, спр.1; 1906: ф.99, оп.1, 

спр.2; 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 1897-1907: ф.99, 

оп.1, спр.3; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Михайлівка-Мурафська Ямпільського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Михайлівка-Мурафська 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1849-1859: ф.904, оп.26, 

спр.4; 1860-1871: ф.904, оп.26. спр.11; 1872-1881: ф.904, оп.26, спр.40; 
1882-1888: ф.904, оп.26, спр.65; 1889-1894: ф.904, оп.26, спр.106; 1903-
1912: ф.904, оп.26, спр.181; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1849-1859: ф.904, оп.26, спр.4; 1860-
1871: ф.904, оп.26. спр.11; 1872-1881: ф.904, оп.26, спр.40; 1882-1888: 
ф.904, оп.26, спр.65; 1889-1894: ф.904, оп.26, спр.106; 1903-1912: ф.904, 
оп.26, спр.181; 

7. – 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1849-1859: ф.904, оп.26, спр.4; 

1860-1871: ф.904, оп.26, спр.11; 1872-1881: ф.904, оп.26, спр.40; 1882-
1888: ф.904, оп.26, спр.65; 1889-1894: ф.904, оп.26, спр.106; 1903-1912: 
ф.904, оп.26, спр.181; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Носиківка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Носиківка 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1869-1880: ф.904, оп.26, 

спр.28; 1881-1887: ф.904, оп.26. спр.62; 1888-1894: ф.904, оп.26, 
спр.100; 1895-1899: ф.904, оп.26, спр.131; 1900-1904: ф.904, оп.26, 
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спр.156; 1905-1909: ф.904, оп.26, спр.190; 1910-1914: ф.904, оп.26, 
спр.217; 1915-1919: ф.904, оп.26, спр.252; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1869-1880: ф.904, оп.26, спр.28; 
1881-1887: ф.904, оп.26, спр.62; 1888-1894: ф.904, оп.26, спр.100; 1895-
1899: ф.904, оп.26, спр.131; 1900-1904: ф.904, оп.26, спр.156; 1905-1909: 
ф.904, оп.26, спр.190; 1910-1914: ф.904, оп.26, спр.217; 1915-1919: 
ф.904, оп.26, спр.252; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1869-1880: ф.904, оп.26, спр.28; 

1881-1887: ф.904, оп.26, спр.62; 1888-1894: ф.904, оп.26, спр.100; 1895-
1899: ф.904, оп.26, спр.131; 1900-1904: ф.904, оп.26, спр.156; 1905-1909: 
ф.904, оп.26, спр.190; 1910-1914: ф.904, оп.26, спр.217; 1915-1919: 
ф.904, оп.26, спр.252; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Пасинки Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Пасинки 
5. Народження: 1903, 1905-1911: ф.904, оп.26, спр.182; 1912-1921: 

ф.904, оп.26, спр.228; 
6. Шлюб: 1903, 1905-1911: ф.904, оп.26, спр.182; 1912-1921: ф.904, 

оп.26, спр.228; 
7. – 
8. Смерть: 1903, 1905-1911: ф.904, оп.26, спр.182; 1912-1921: ф.904, 

оп.26. спр.228; 
9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Чудо-Михайлівська церква с. Пеньківка-Мурафська Ямпільського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Пеньківка-Мурафська 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1861-1869: ф.904, оп.26, 

спр.14; 1870-1875: ф.904, оп.26, спр.33; 1876-1881: ф.904, оп.26. спр.51; 
1882-1886: ф.904, оп.26, спр.68; 1887-1891: ф.904, оп.26, спр.95; 1892-
1897: ф.904, оп.26, спр.119; 1898-1904: ф.904, оп.26, спр.143; 1905-1910: 
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ф.904, оп.26, спр.191; 1911-1915: ф.904, оп.26, спр.224; 1916-1921: 
ф.904, оп.26, спр.254; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1861-1869: ф.904, оп.26, спр.14; 
1870-1875: ф.904, оп.26, спр.33; 1876-1881: ф.904, оп.26. спр.51; 1882-
1886: ф.904, оп.26, спр.68; 1887-1891: ф.904, оп.26, спр.95; 1892-1897: 
ф.904, оп.26, спр.119; 1898-1904: ф.904, оп.26, спр.143; 1905-1910: 
ф.904, оп.26, спр.191; 1911-1915: ф.904, оп.26, спр.224; 1916-1921: 
ф.904, оп.26, спр.254; 

7. – 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1861-1869: ф.904, оп.26, спр.14; 

1870-1875: ф.904, оп.26, спр.33; 1876-1881: ф.904, оп.26. спр.51; 1882-
1886: ф.904, оп.26, спр.68; 1887-1891: ф.904, оп.26, спр.95; 1892-1897: 
ф.904, оп.26, спр.119; 1898-1904: ф.904, оп.26, спр.143; 1905-1910: 
ф.904, оп.26, спр.191; 1911-1915: ф.904, оп.26, спр.224; 1916-1920: 
ф.904, оп.26, спр.254; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Пеньківка-Мурафська Ямпільського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Пеньківка-Мурафська 
5. Народження: 1899-1905: ф.904, оп.26, спр.154; 
6. Шлюб: 1899-1905: ф.904, оп.26, спр.154; 
7.  
8. Смерть: 1899-1905: ф.904, оп.26, спр.154; 
9.  
10.  
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Перепільчинці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Перепільчинці 
5. Народження: 1795-1802: ф.513, оп.1, спр.1; 1835: ф.513, оп.1, 

спр.184а; 1878-1887: ф.904, оп.26, спр.57; 1888-1897: ф.904, оп.26, 
спр.93; 1898-1904, 1921-1922: ф.904, оп.26, спр.148; 1905-1910: ф.904, 
оп.26, спр.192; 1911-1919: ф.904, оп.26, спр.225; 
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6. Шлюб: 1795-1800: ф.513, оп.1, спр.1; 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 
1878-1887: ф.904, оп.26. спр.57; 1888-1897: ф.904, оп.26, спр.93; 1898-
1904, 1921-1922: ф.904, оп.26, спр.148; 1905-1910: ф.904, оп.26, спр.192; 
1911-1919: ф.904, оп.26, спр.225; 

7. – 
8. Смерть: 1795-1800: ф.513, оп.1, спр.1; 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 

1878-1887: ф.904, оп.26, спр.57; 1888-1897: ф.904, оп.26, спр.93; 1898-
1904, 1921-1922: ф.904, оп.26, спр.148; 1905-1910: ф.904, оп.26, спр.192; 
1911-1919: ф.904, оп.26, спр.225; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Писарівка-Руська Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Писарівка-Руська 
5. Народження: 1843-1849: ф.904, оп.41, спр.126; 1848: ф.800, оп.1, 

спр.8а; 1850: ф.904, оп.41, спр.127; 1851-1854: ф.904, оп.41, спр.128; 
1855-1858: ф.904, оп.41, спр.129; 1859-1864: ф.904, оп.41, спр.130; 1865-
1870: ф.904, оп.41, спр.131; 1877-1885: ф.904, оп.41, спр.132;1888-1894: 
ф.904, оп.26, спр.98; 1895-1899: ф.904, оп.26, спр.134; 1900-1904: ф.904, 
оп.26, спр.157; 1905-1908: ф.904, оп.26, спр.193; 1912-1916, 1918-1921: 
ф.904, оп.26, спр.232; 

6. Шлюб: 1843-1849: ф.904, оп.41, спр.126; 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
1850: ф.904, оп.41, спр.127; 1851-1854: ф.904, оп.41, спр.128; 1855-1858: 
ф.904, оп.41, спр.129; 1859-1864: ф.904, оп.41, спр.130; 1865-1870: 
ф.904, оп.41, спр.131; 1877-1885: ф.904, оп.41, спр.132; 1888-1894: 
ф.904, оп.26, спр.98; 1895-1899: ф.904, оп.26, спр.134; 1900-1904: ф.904, 
оп.26, спр.157; 1905-1908: ф.904, оп.26, спр.193; 1912-1916, 1918-1921: 
ф.904, оп.26, спр.232; 

7.  –  
8. Смерть: 1843-1849: ф.904, оп.41, спр.126; 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 

1850: ф.904, оп.41, спр.127; 1851-1854: ф.904, оп.41, спр.128; 1855-1858: 
ф.904, оп.41, спр.129; 1859-1864: ф.904, оп.41, спр.130; 1865-1870: 
ф.904, оп.41, спр.131; 1877-1885: ф.904, оп.41, спр.132;1888-1894: ф.904, 
оп.26, спр.98; 1895-1899: ф.904, оп.26, спр.134; 1900-1904: ф.904, оп.26, 
спр.157; 1905-1908: ф.904, оп.26, спр.193; 1912-1916, 1918-1921: ф.904, 
оп.26, спр.232; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Плебанівка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Плебанівка 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1875-1885: ф.904, оп.26, 

спр.47; 1886-1889, 1894-1896: ф.904, оп.26, спр.89; 1890-1893, 1897-
1899: ф.904, оп.26, спр.110; 1900-1910: ф.904, оп.26, спр.171; 1911-1919: 
ф.904, оп.26, спр.226; 1920-1922: ф.904, оп.26, спр.256; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1875-1885: ф.904, оп.26, спр.47; 
1886-1889, 1894-1896: ф.904, оп.26, спр.89; 1890-1893, 1897-1899: ф.904, 
оп.26, спр.110; 1900-1910: ф.904, оп.26, спр.171; 1911-1919: ф.904, 
оп.26, спр.226; 1920-1922: ф.904, оп.26, спр.256; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1875-1885: ф.904, оп.26, спр.47; 

1886-1899, 1894-1896: ф.904, оп.26, спр.89; 1890-1893, 1897-1899: ф.904, 
оп.26, спр.110; 1900-1910: ф.904, оп.26, спр.171; 1911-1919: ф.904, 
оп.26, спр.226; 1920-1922: Д-904, оп.26, спр.256; 

9. – 
10. – 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Чудо-Михайлівська церква с. Політанки Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Політанки 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1873-1882: ф.904, оп.26, 

спр.43; 1883-1895: ф.904, оп.26, спр.73; 1896-1900: ф.904, оп.26, 
спр.139; 1901-1904: ф.904, оп.26, спр.160; 1905-1912, 1919: ф.904, оп.26, 
спр.196; 1913-1919: ф.904, оп.26, спр.241; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1873-1882: ф.904, оп.26, спр.43; 
1883-1895: ф.904, оп.26, спр.73; 1896-1900: ф.904, оп.26, спр.139; 1901-
1904: ф.904, оп.26, спр.160; 1905-1912: ф.904, оп.26, спр.196; 1913-1918: 
ф.904, оп.26, спр.241; 

7. – 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1873-1882: ф.904, оп.26, спр.43; 

1883-1895: ф.904, оп.26, спр.73; 1896-1900: ф.904, оп.26, спр.139; 1901-
1904: ф.904, оп.26, спр.160; 1905-1912: ф.904, оп.26, спр.196; 1913-1918: 
ф.904, оп.26, спр.241; 
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9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Покутине Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Покутине 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1874-1889: ф.904, оп.26, 

спр.46; 1890-1900: ф.904, оп.26, спр.112; 1905, 1907-1922: ф.904, оп.26, 
спр.194; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1874-1889: ф.904, оп.26, спр.46; 
1890-1900: ф.904, оп.26, спр.112; 

7. – 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1874, 1876-1889: ф.904, оп.26, 

спр.46; 1890-1900: ф.904, оп.26, спр.112; 1922: ф.904, оп.26, спр.194; 
9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Попелівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Попелівка 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1860-1876: ф.904, оп.26. 

спр.10; 1892-1900: ф.904, оп.26, спр.118; 1905-1912: ф.904, оп.26, 
спр.197; 1914-1915, 1917-1920: ф.904, оп.26, спр.247; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1860-1876: ф.904, оп.26, спр.10; 
1892-1900: ф.904, оп.26, спр.118; 1905-1912: ф.904, оп.26, спр.197; 1914-
1915, 1917-1920: ф.904, оп.26, спр.247; 

7. – 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1860-1876: ф.904, оп.26, спр.10; 

1892-1900: ф.904, оп.26, спр.118; 1905-1912: ф.904, оп.26, спр.197; 1914-
1915, 1917-1920; ф.904, оп.26, спр.247; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Різдво-Богородицька церква с. Рахни-Лісові Ямпільського повіту 
Подільської губернії 

4.  с.Рахни-Лісові 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1910, 1914, 1917: ф.904, 

оп.26, спр.219; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1910, 1917: ф.904, оп.26, спр.219; 
7. – 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1910, 1917: ф.904, оп.26, спр.219; 
9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Садківці Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4.  с.Садківці 
5. Народження: 1883-1901: ф.904, оп.26, спр.72; 1892-1897: ф.904, 

оп.26, спр.117; 1898-1900, 1920: ф.904, оп.26, спр.144; 1901-1902: ф.904, 
оп.26, спр.161; 1903-1910: ф.904, оп.26, спр.183; 1911-1914, 1916-1919: 
ф.904, оп.26, спр.227; 

6. Шлюб: 1883-1901: Ф.ф.904, оп.26, спр.72; 1892-1897: ф.904, оп.26, 
спр.117; 1898-1900, 1920: ф.904, оп.26, спр.144; 1901-1902: ф.904, оп.26, 
спр.161; 1903-1910: ф.904, оп.26, спр.183; 1911-1914, 1916-1919: ф.904, 
оп.26, спр.227; 

7. – 
8. Смерть: 1883-1901: ф.904, оп.26, спр.72; 1892-1897: ф.904, оп.26, 

спр.117; 1898-1900, 1920, 1922: ф.904, оп.26, спр.144; 1901-1902: ф.904, 
оп.26, спр.161; 1903-1910: ф.904, оп.26, спр.183; 1911-1914, 1916-1919: 
ф.904, оп.26, спр.227; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Богословська церква с. Сапіжанка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Сапіжанка 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1871-1880: ф.904, оп.26, 

спр.38; 1881-1887: ф.904, оп.26, спр.64; 1900-1905: ф.904, оп.26. 
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спр.172; 1906-1907, 1909-1911: ф.904, оп.26, спр.202; 1912-1918: ф.904, 
оп.26, спр.233; 1861-1870: ф.904, оп.26, спр.258; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1871-1880: ф.904, оп.26, спр.38; 
1881-1887: ф.904, оп.26, спр.64; 1900-1905: ф.904, оп.26, спр.172; 1906-
1907, 1909-1911: ф.904, оп.26, спр.202; 1912-1918: ф.904, оп.26, спр.233; 
1861-1870: ф.904, оп.26, спр.258; 

7. – 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1871-1880: ф.904, оп.26, спр.38; 

1881-1887: ф.904, оп.26, спр.64; 1900-1905: ф.904, оп.26, спр.172; 1906-
1907, 1909-1911: ф.904, оп.26, спр.202; 1912-1918: ф.904, оп.26, спр.233; 
1861-1870: ф.904, оп.26, спр.258; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква м-ка Нова-Мурафа Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Нова-Мурафа, с.Слобода-Мурафська  
5. Народження: 1866: ф.904, оп.26, спр.23;  
6. Шлюб: 1866: ф.904, оп.26, спр.23;  
7. – 
8. Смерть: 1866: ф.904, оп.26, спр.23; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква м-ка Нова-Мурафа Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Нова-Мурафа, сс.Заячівка, Пацьорова 
5. Народження: 1867-1874: ф.904, оп.26, спр.23; 1884-1888: ф.904, 

оп.26, спр.79; 1889-1897: ф.904, оп.26, спр.105; 1898-1902: ф.904, оп.26, 
спр.145; 1909-1913: ф.904, оп.26, спр.212; 1914-1920: ф.904, оп.26, 
спр.248; 

6. Шлюб: 1867-1874: ф.904, оп.26, спр.23; 1884-1888: ф.904, оп.26, 
спр.79; 1889-1897: ф.904, оп.26, спр.105; 1898-1902: ф.904, оп.26, 
спр.145; 1909-1913: ф.904, оп.26, спр.212; 1914-1920: ф.904, оп.26, 
спр.248; 

7. – 
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8. Смерть: 1867-1874: ф.904, оп.26, спр.23; 1884-1888: ф.904, оп.26, 
спр.79; 1889-1897: ф.904, оп.26, спр.105; 1898-1902: ф.904, оп.26, 
спр.145; 1909-1912: ф.904, оп.26, спр.212; 1914-1920: ф.904, оп.26, 
спр.248; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Слобода-Мурафська Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Слобода-Мурафська 
5. Народження: 1910-1921: ф.904, оп.26, спр.218; 
6. Шлюб: 1910-1921: ф.904, оп.26, спр.218; 
7. – 
8. Смерть: 1910-1921: ф.904, оп.26, спр.218; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Слобода-Шаргородська Могилівського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Слобода-Шаргородська 
5. Народження: 1863-1874: ф.904, оп.26, спр.17; 1885-1895: ф.904, 

оп.26, спр.80; 1896-1906: ф.904, оп.26, спр.138; 1907-1913: ф.904, оп.26, 
спр.209; 1914-1921: ф.904, оп.26. спр.249; 

6. Шлюб: 1863-1874: ф.904, оп.26, спр.17; 1885-1895: ф.904, оп.26, 
спр.80; 1896-1906: ф.904, оп.26, спр.138; 1907-1913: ф.904, оп.26, 
спр.209; 1914-1921: ф.904, оп.26, спр.249; 

7. – 
8. Смерть: 1863-1874: ф.904, оп.26, спр.17; 1885-1895: ф.904, оп.26, 

спр.80; 1896-1906: ф.904, оп.26, спр.138; 1907-1913: ф.904, оп.26, 
спр.209; 1914-1921: ф.904, оп.26, спр.249; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Свято-Троїцька церква с. Слобода-Шаргородська Могилівського 
повіту Подільської губернії 

4.  с.Слобода-Шаргородська 
5. Народження: 1864-1865: ф.904, оп.26, спр.7; 1892-1896: ф.904, оп.26, 

спр.120; 1897-1902: ф.904, оп.26, спр.141; 1903-1909: ф.904, оп.26, 
спр.184; 1910-1921: ф.904, оп.26, спр.218;  

6. Шлюб: 1864-1865: ф.904, оп.26, спр.7; 1892-1896: ф.904, оп.26, 
спр.120; 1897-1902: ф.904, оп.26, спр.141; 1903-1909: ф.904, оп.26, 
спр.184; 1910-1921: ф.904, оп.26, спр.218; 

7. – 
8. Смерть: 1864-1865: ф.904, оп.26, спр.7; 1892-1896: ф.904, оп.26, 

спр.120; 1897-1902: ф.904, оп.26, спр.141; 1903-1909: ф.904, оп.26, 
спр.184; 1910-1921: ф.904, оп.26, спр.218; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква м-ка Стара-Мурафа Ямпільського 

повіту Подільської губернії 
4. м-ко Стара-Мурафа 
5. Народження: 1855-1867: ф.904, оп.26, спр.5; 1868-1885: ф.904, оп.26, 

спр.26; 1886-1893: ф.904, оп.26, спр.88; 1894-1900: ф.904, оп.26, 
спр.128; 1901-1909: ф.904, оп.26, спр.178; 1910-1921: ф.904, оп.26, 
спр.216; 

6. Шлюб: 1855-1867: ф.904, оп.26, спр.5; 1868-1885: ф.904, оп.26, 
спр.26; 1886-1893: ф.904, оп.26, спр.88; 1894-1900: ф.904, оп.26, 
спр.128; 1901-1909: ф.904, оп.26, спр.178; 1910-1921: ф.904, оп.26, 
спр.216; 

7. – 
8. Смерть: 1855-1867: ф.904, оп.26, спр.5; 1868-1885: ф.904, оп.26, 

спр.26; 1886-1893: ф.904, оп.26, спр.88; 1894-1900: ф.904, оп.26, 
спр.128; 1901-1909: ф.904, оп.26, спр.178; 1910, 1911, 1913-1921: ф.904, 
оп.26, спр.216; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
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3. Іоанно-Богословська церква с. Стрільники Ямпільського повіту 
Подільської губернії 

4.  с.Стрільники 
5. Народження: 1900-1908: ф.904, оп.26, спр.173; 
6. Шлюб: 1900-1908: ф.904, оп.26, спр.173; 
7. – 
8. Смерть: 1900-1908: ф.904, оп.26, спр.173; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Теклівка Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Теклівка 
5. Народження: 1899-1905: ф.904, оп.26, спр.154; 1906-1914: ф.904, 

оп.26, спр.203; 1915-1922: ф.904, оп.26, спр.250; 
6. Шлюб: 1899-1905: ф.904, оп.26, спр.154; 1906-1914: ф.904, оп.26, 

спр.203; 1915-1919: ф.904, оп.26, спр.250; 
7. – 
8. Смерть: 1899-1905: ф.904, оп.26, спр.154; 1906-1914: ф.904, оп.26, 

спр.203; 1915-1922: ф. 904, оп.26, спр.250; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Федорівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Федорівка 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1861-1868: ф.904, оп.26, 

спр.13; 1879-1884: ф.904, оп.26, спр.59; 1885-1893: ф.904, оп.26, спр.85; 
1894-1905: ф.904, оп.26, спр.126; 1906-1912: ф.904, оп.26, спр.204; 1913-
1921: ф.904, оп.26. спр.242; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1861-1868: ф.904, оп.26, спр.13; 
1879-1884: ф.904, оп.26, спр.59; 1885-1893: ф.904, оп.26, спр.85; 1894-
1905: ф.904, оп.26, спр.126; 1906-1912: ф.904, оп.26, спр.204; 1913-1920: 
ф.904, оп.26. спр.242; 

7. – 
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8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1861-1868: ф.904, оп.26, спр.13; 
1879-1884: ф.904, оп.26, спр.59; 1885-1893: ф.904, оп.26, спр.85; 1894-
1905: ф.904, оп.26, спр.126; 1906-1912: ф.904, оп.26, спр.204; 1913-1921: 
ф.904, оп.26, спр.242; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Анно-Зачатієвська церква с. Хоменки Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Хоменки, Адамівка, Рекечинці 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1865-1870: ф.904, оп.26, 

спр.22; 1883-1885, 1887-1891: ф.904, оп.26, спр.69; 1892-1898: ф.904, 
оп.26, спр.121; 1899-1904: ф.904, оп.26, спр.151; 1905-1906: ф.904, 
оп.26, спр.163; 1907-1911: ф.904, оп.26, спр.210; 1912-1914: ф.904, 
оп.26, спр.234; 1915, 1916, 1918-1920: ф.904, оп.26, спр.251; 1871: ф.904, 
оп.26, спр.259; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1865-1870: ф.904, оп.26, спр.22; 
1883-1885, 1888-1890: ф.904, оп.26, спр.69; 1893-1898: ф.904, оп.26, 
спр.121; 1899-1904: ф.904, оп.26, спр.151; 1905-1906: ф.904, оп.26, 
спр.163; 1907-1911: ф.904, оп.26, спр.210; 1912-1914: ф.904, оп.26, 
спр.234; 1915, 1916, 1918-1920: ф.904, оп.26, спр.251; 1871: ф.904, оп.26, 
спр.259; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1865-1870: ф.904, оп.26, спр.22; 

1883-1885, 1888-1889, 1891: ф.904, оп.26, спр.69; 1893-1898: ф.904, 
оп.26, спр.121; 1899-1904: ф.904, оп.26, спр.151; 1905-1906: ф.904, 
оп.26, спр.163; 1907-1911: ф.904, оп.26, спр.210; 1912-1914: ф.904, 
оп.26, спр.234; 1915, 1916, 1918-1919: ф.904, оп.26, спр.251; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Іоанно-Предтеченська церква м-ка Шаргород Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Шаргород 
5. Народження: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1862-1868: ф.904, оп.26, 

спр.15; 1869-1873: ф.904, оп.26, спр.29; 1893-1897: ф.904, оп.26, 
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спр.122; 1898-1900: ф.904, оп.26, спр.150; 1901-1904: ф.904, оп.26, 
спр.162; 1905-1907: ф.904, оп.26, спр.187; 1911-1915: ф.904, оп.26, 
спр.220; 

6. Шлюб: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1862-1868: ф.904, оп.26, спр.15; 
1869-1873: ф.904, оп.26, спр.29; 1893-1897: ф.904, оп.26, спр.122; 1898-
1900: ф.904, оп.26, спр.150; 1901-1904: ф.904, оп.26, спр.162; 1905-1907: 
ф.904, оп.26, спр.187; 1911-1915: ф.904, оп.26, спр.220; 

7. – 
8. Смерть: 1835: ф.513, оп.1, спр.184а; 1862-1868: ф.904, оп.26, спр.15; 

1869-1873: ф.904, оп.26, спр.29; 1893-1897: ф.904, оп.26, спр.122; 1898-
1900: ф.904, оп.26, спр.150; 1901-1904: ф.904, оп.26, спр.162; 1905-1907: 
ф.904, оп.26, спр.187; 1911-1915: ф.904, оп.26, спр.220; 

9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква м-ка Шаргород Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Шаргород 
5. Народження: 1856, 1865-1873: ф.904, оп.26, спр.257; 
6. Шлюб: 1857-1873: ф.904, оп.26, спр.257; 
7. – 
8. Смерть: 1857-1872: ф.904, оп.26, спр.257; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Юхимівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Юхимівка 
5. Народження: 1894-1908: ф.904, оп.26, спр.166; 1909-1921: ф.904, 

оп.26, спр.213; 
6. Шлюб: 1894-1908: ф.904, оп.26, спр.166; 1909-1918: ф.904, оп.26, 

спр.213; 
7. – 
8. Смерть: 1894-1908: ф.904, оп.26, спр.166; 1909-1921: ф.904, оп.26, 

спр.213; 
9. – 
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10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Біла Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Біла, Флемінда 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Буша Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Буша, Слобода-Бушанська, Гамулівка 
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Велика Кісниця Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Велика Кісниця 
5. Народження: 1866-1868, 1870-1872: ф.904, оп.41, спр.14; 1891-1892: 

ф.904, оп.41, спр.20; 1876-1879: ф.904, оп.41, спр.32; 1881: ф.904, оп.41, 
спр.44; 1883, 1898-1900: ф.904, оп.41, спр.45; 1884-1887: ф.904, оп.41, 
спр.48; 1888-1890: ф.904, оп.41, спр.54; 1893, 1894: ф.904, оп.41, спр.64; 
1895-1897: ф.904, оп.41, спр.67; 1901: ф.904, оп.41, спр.80; 1906: ф.904, 
оп.41, спр.90; 1907-1910: ф.904, оп.41, спр.94; 1907, 1909: ф.904, оп.41, 
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спр.95; 1910-1912: ф.904, оп.41, спр.102; 1918-1919: ф.904, оп.41, 
спр.119; 

6. Шлюб: 1866-1872: ф.904, оп.41, спр.14; 1891-1892: ф.904, оп.41, 
спр.20; 1876-1879: ф.904, оп.41, спр.32; 1881: ф.904, оп.41, спр.44; 1898-
1900: ф.904, оп.41, спр.45; 1884-1887: ф.904, оп.41, спр.48; 1888-1890: 
ф.904, оп.41, спр.54; 1893, 1894: ф.904, оп.41, спр.64; 1895-1897: ф.904, 
оп.41, спр.67; 1902: ф.904, оп.41, спр.80; 1906: ф.904, оп.41, спр.90; 
1908-1910: ф.904: ф.904, оп.41, спр.94; 1907-1909: ф.904, оп.41, спр.95; 
1910-1912: ф.904, оп.41, спр.102; 1918-1919: ф.904, оп.41, спр.119;  

7.  –  
8. Смерть: 1866-1872: ф.904, оп.41, спр.14; 1891-1892: ф.904, оп.41, 

спр.20; 1876-1879: ф.904, оп.41, спр.32; 1881: ф.904, оп.41, спр.44; 1883, 
1898-1900: ф.904, оп.41, спр.45; 1884-1887: ф.904, оп.41, спр.48; 1888-
1890: ф.904, оп.41, спр.54; 1893, 1894: ф.904, оп.41, спр.64; 1895-1897: 
ф.904, оп.41, спр.67; 1902: ф.904, оп.41, спр.80; 1906: ф.904, оп.41, 
спр.90; 1908-1910: ф.904, оп.41, спр.94; 1907-1909: ф.904, оп.41, спр.95; 
1910-1912: ф.904, оп.41, спр.102; 19118-1919: ф.904, оп.41. спр.119; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Велика-Кісниця Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Велика-Кісниця 
5. Народження: 1916: ф.904, оп.41, спр.114; 1917: ф.904, оп.41, спр.116; 

1920: ф.904, оп.41, спр.119; 
6. Шлюб: 1917: ф.904, оп.41, спр.116; 1920: ф.904, оп.41, спр.119;  
7.  – 
8. Смерть: 1917: ф.904, оп.41, спр.116; 1920: ф.904, оп.41, спр.119; 
9. – 
10. - 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Велика-Русава Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Велика-Русава 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
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7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Гальжбіївка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Гальжбіївка, Нечуївка 
5. Народження: 1889-1897: ф.904, оп.41, спр.56; 1913-1917, 1919-1921: 

ф.904, оп.41, спр.110; 
6. Шлюб: 1889-1892, 1894-1896: ф.904, оп.41, спр.56; 1918: ф.904, оп.41, 

спр.110;  
7.  –  
8. Смерть: 1889-1896: ф.904, оп.41, спр.56; 1918: ф.904, оп.41, спр.110; 
9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква м-ка Дзигівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Дзигівка 
5. Народження: 1871, 1874, 1875: ф.904, оп.41, спр.21; 1872-1873: 

ф.904, оп.41, спр.24; 1881-1885: ф.904, оп.41, спр.40; 1906-1907: ф.904, 
оп.41, спр.91; 1908-1910: ф.904, оп.41, спр.97; 1911-1913: ф.904, оп.41, 
спр.104; 1914-1915: ф.904, оп.41, спр.112; 1917-1918: ф.904, оп.41, 
спр.117; 

6. Шлюб: 1874, 1875: ф.904, оп.41, спр.21; 1872-1873: ф.904, оп.41, 
спр.24; 1881-1885: ф.904, оп.41, спр.40; 1906-1907: ф.904, оп.41, спр.91; 
1908-1910: ф.904, оп.41, спр.97; 1911-1913: ф.904, оп.41, спр.104; 1917-
1918: ф.904, оп.41, спр.117;  

7.  – 
8. Смерть: 1874: ф.904, оп.41, спр.21; 1872-1873: ф.904, оп.41, спр.24; 

1881-1885: ф.904, оп.41, спр.40; 1906-1907: ф.904, оп.41, спр.91; 1908-
1910: ф.904, оп.41, спр.97; 1911-1913: ф.904, оп.41, спр.104; 1914-1915: 
ф.904, оп.41, спр.112; 1917-1918: ф.904, оп.41, спр.117; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
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1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Дорошівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Дорошівка 
5. Народження: 1803-1822: ф.904, оп.41, спр.1; 1823-1850: ф.904, оп.41, 

спр.2; 1851-1870: ф.904, оп.41, спр.3; 1871-1884: ф.904, оп.41, спр.22; 
1885-1894: ф.904, оп.41, спр.51; 1895-1909: ф.904, оп.41, спр.66; 1910-
1916, 1918-1919: ф.904, оп.41, спр.101; 

6. Шлюб: 1803-1822: ф.904, оп.41, спр.1; 1824-1836, 1838-1850: ф.904, 
оп.41, спр.2; 1851-1870: ф.904, оп.41, спр.3; 1871-1884: ф.904, оп.41, 
спр.22; 1885-1894: ф.904, оп.41, спр.51; 1895-1909: ф.904, оп.41, спр.66; 
1910-1916, 1918-1919: ф.904, оп.41, спр.101;  

7.  –  
8. Смерть: 1803-1822: ф.904, оп.41, спр.1; 1823-1850: ф.904, оп.41, 

спр.2; 1851-1870: ф.904, оп.41, спр.3; 1871-1884: ф.904, оп.41, спр.22; 
1885-1894: ф.904, оп.41, спр.51; 1895-1909: ф.904, оп.41, спр.66; 1910-
1916, 1918-1920: ф.904, оп.41, спр.101; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква с. Качківка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Качківка 
5. Народження: 1868-1874: ф.904, оп.41, спр.19; 1875-1879: ф.904, 

оп.41, спр.29; 1885-1889: ф.904, оп.41, спр.52; 1895-1899: ф.904, оп.41, 
спр.68; 1900-1904: ф.904, оп.41, спр.79; 1905-1908: ф.904, оп.41, спр.89; 
1912-1915: ф.904, оп.41, спр.108; 1917-1922: ф.904, оп.41, спр.118; 

6. Шлюб: 1868-1874: ф.904, оп.41, спр.19; 1875-1879: ф.904, оп.41, 
спр.29; 1885-1889: ф.904, оп.41, спр.52; 1895-1899: ф.904, оп.41, спр.68; 
1900-1904: д-9804, оп.41, спр.79; 1905-1908: ф.904, оп.41, спр.89; 1912-
1915: ф.904, оп.41, спр.108; 1917-1922: ф.904, оп.41, спр.118;  

7.  –  
8. Смерть: 1868-1874: ф.904, оп.41, спр.19; 1875-1879: ф.904, оп.41, 

спр.29; 1885-1889: ф.904, оп.41, спр.52; 1895-1899: ф.904, оп.41, спр.68; 
1900-1904: ф.904, оп.41, спр.79; 1905-1908: ф.904, оп.41, спр.89; 1912-
1915: ф.904, оп.41, спр.108; 1917-1922: ф.904, оп.41, спр.118; 
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9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Хрестовоздвиженська церква с. Кетроси Ямпільського 

повіту Подільської губернії  
4. сс. Кетроси (нині с. Довжок), Підлісівка, Слобода-Підлісівська 
5. Народження: 1867-1874: ф.904, оп.41, спр.16; 1875-1883: ф.904, 

оп.41, спр.28; 1911-1915: ф.904, оп.41, спр.105; 
6. Шлюб: 1867-1874: ф.904, оп.41, спр.16; 1875-1883: ф.904, оп.41, 

спр.28; 1911-1913, 1915: ф.904, оп.41, спр.105;  
7.  –  
8. Смерть: 1867-1873: ф.904, оп.41, спр.16; 1875-1883: ф.904, оп.41, 

спр.28; 1911-1913, 1915: ф.904, оп.41, спр.105; 
9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Клембівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Клембівка 
5. Народження: 1841-1843: ф.800, оп.1, спр.7; 
6. Шлюб: 1841-1843: ф.800, оп.1, спр.7; 
7.  
8. Смерть: 1841-1843: ф.800, оп.1, спр.7; 
9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква с. Мала Русава Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Мала Русава 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 
7.  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а;  
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9.  
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Миронівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Миронівка 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1864-1878: ф.904, оп.41, 

спр.12; 1879-1889: ф.904, оп.41, спр.37; 1890-1905: ф.904, оп.41, спр.59; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1864-1878: ф.904, оп.41, спр.12; 

1879-1889: ф.904, оп.41, спр.37; 1890-1905: ф.904, оп.41, спр.59;  
7.  –  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1864-1878: ф.904, оп.41, спр.12; 

1879-1889: ф.904, оп.41, спр.37; 1890-1905: ф.904, оп.41, спр.59; 
9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Михайлівка-Ярузька Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Михайлівка-Ярузька 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1864-1873: ф.904, оп.41, 

спр.11; 1903-1906: ф.904, оп.41, спр.86; 1907-1910: ф.904, оп.41, спр.96; 
6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1864-1873: ф.904, оп.41, спр.11; 

1903-1906: ф.904, оп.41, спр.86; 1907-1910: ф.904, оп.41, спр.96;  
7.  –  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1864-1873: ф.904, оп.41, спр.11; 

1903-1906: ф.904, оп.41, спр.86; 1907-1910: ф.904, оп.41, спр.96; 
9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Парскевська церква с. Петрашівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4.  с.Петрашівка  
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5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1861-1870: ф.904, оп.41, 
спр.10; 1871-1880: ф.904, оп.41, спр.23; 1881-1890: ф.904, оп.41, спр.41; 
1891-1897: ф.904, оп.41, спр.62; 1908-1917, 1919-1922; ф.904. оп.41, 
спр.98; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1861-1870: ф.904, оп.431, спр.10; 
1871-1880: ф.904, оп.41, спр.23; 1881-1890: ф.904, оп.41, спр.41; 1891-
1897: ф.904, оп.41, спр.62; 1908-1917, 1919, 1922: ф.904, оп.41, спр.98;  

7.  –  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1861-1870: ф.904, оп.41, спр.10; 

1871-1880: ф.904, оп.41, спр.23; 1881-1890: ф.904, оп.41, спр.41; 1891-
1896: ф.904, оп.41, спр.62; 1908-1917, 191-1922: ф.904, оп.41, спр.98; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Писарівка-Волоська Ямпільського 

повіту Подільської губернії 
4.  с.Писарівка-Волоська 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1876-1882: ф.904, оп.41, 

спр.30; 1883-1888: ф.904, оп.41, спр.46; 1896-1900: ф.904, оп.41, спр.70; 
1901-1904: ф.904, оп.41, спр.81; 1911-1914: ф.904, оп.41, спр.106; 1915-
1919: ф.904, оп.41, спр.113; 1920-1922: ф.904, оп.41, спр.120; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1876, 1877, 1879-1881: ф.904, оп.41, 
спр.30; 1883-1888: ф.904, оп.41, спр.46; 1896-1900: ф.904, оп.41, спр.70; 
1901-1904: ф.904, оп.41, спр.81; 1911-1914: ф.904, оп.41, спр.106; 1915-
1919: ф.904, оп.41, спр.113; 1920-1921: ф.904, оп.41, спр.120;  

7. – 
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1875, 1877, 1879-1881: ф.904, 

оп.41, спр.30; 1883-1888: ф.904, оп.41, спр.46; 1896-1900: ф.904, оп.41, 
спр.70; 1901-1904: ф.904, оп.41, спр.81; 1911-1914: ф.904, оп.41, 
спр.106; 1915-1919: ф.904, оп.41, спр.113; 1920-1922: ф.904, оп.41, 
спр.120; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Підлісівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
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4.  с.Підлісівка 
5. Народження: 1867-1874: ф.904, оп.41, спр.17; 1875-1883: ф.904, 

оп.41, спр.31; 1897-1900: ф.904, оп.41, спр.71; 
6. Шлюб: 1867-1874: ф.904, оп.41, спр.17; 1875-1883: ф.904, оп.41, 

спр.31; 1897-1900: ф.904, оп.41, спр.71;  
7.  –  
8. Смерть: 1867-1874: ф.904, оп.41, спр.17; 1875-1883: ф.904 оп.41, 

спр.31; 1897-1900: ф.904, оп.41, спр.71; 
9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Тростянець Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. сс.Тростянець, Лаврівка, хут.Хмілівщина 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1860-1868: ф.904, оп.41, 

спр.8; 1877-1886: ф.904, оп.41, спр.36; 1887-1896: ф.904, оп.41, спр.53; 
1897-1905: ф.904, оп.41, спр.72; 1906-1912: ф.904, оп.41, спр.92; 1913-
1921: ф.904, оп.41, спр.111; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1860-1868: ф.904, оп.41, спр.8; 1877-
1883, 1885-1886: ф.904, оп.41, спр.36; 1887-1896: ф.904, оп.41, спр.53; 
1897-1905: ф.904, оп.41, спр.72; 1906-1912: ф.904, оп.41, спр.92; 1913-
1921: ф.904, оп.41, спр.111;  

7.  –  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1860-1868: ф.904, оп.41, спр.8; 

1877-1886: ф.904, оп.41, спр.36; 1887-1895: ф.904, оп.41, спр.53; 1897-
1905: ф.904, оп.41, спр.72; 1906-1912: ф.904, оп.41, спр.92; 1914-1921: 
ф.904, оп.41, спр.111; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Покровська церква м-ка Цекинівка Ямпільського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Цекинівка, с. Вольфанівка 
5. Народження: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1874-1882: ф.904, оп.41, 

спр.26; 1883-1889: ф.904, оп.41, спр.47; 1890-1894: ф.904, оп.41, спр.60; 
1895, 1896: ф.904, оп.41, спр.69; 1898-1900: ф.904, оп.41, спр.73; 1902-
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1908: ф.904, оп.41, спр.84; 1909-1911: ф.904, оп.41, спр.100; 1912-1913: 
ф.904, оп.41, спр.109; 

6. Шлюб: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1874-1882: ф.904, оп.41, спр.26; 
1883-1889: ф.904, оп.41, спр.47; 1891-1894: ф.904, оп.41, спр.60; 1895, 
1896: ф.904, оп.41, спр.69; 1898-1900: ф.904, оп.41, спр.73; 1902-1908: 
ф.904, оп.41, спр.84; 1909, 1911: ф.904, оп.41, спр.100; 1912-1913: ф.904, 
оп.41, спр.109;  

7.  –  
8. Смерть: 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1874-1882: ф.904, оп.41, спр.26; 

1883-1889: ф.904, оп.41, спр.47; 1890-1894: ф.904, оп.41, спр.60; 1898-
1899: ф.904, оп.41, спр.73; 1902-1906, 1908: ф.904, оп.41, спр.84; 1909, 
1911: ф.904, оп.41, спр.100; 1912-1913: ф.904, оп.41, спр.109; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Миколаївська церква м. Ямпіль Подільської губернії 
4. м. Ямпіль, сс.Дзигів Брід, Русава, Добранка 
5. Народження: 1865-1873: ф.904, оп.41, спр.13; 1888, 1896-1902: 

ф.904, оп.41, спр.55; 1903-1904, 1905, 1909, 1910: ф.904, оп.41, спр.87; 
1906-1908: ф.904, оп.41, спр.88; 1911-1916: ф.904, оп.41, спр.103; 1917-
1921: ф.904, оп.41, спр.115; 

6. Шлюб: 1865-1873: ф.904, оп.41, спр.13; 1888, 1896-1902: ф.904, оп.41, 
спр.55; 1903-1904, 1908: ф.904, оп.41, спр.87; 1883, 1903-1904, 1905, 
1906-1908: ф.904, оп.41, спр.88; 1911-1916: ф.904, оп.41, спр.103; 1917-
1921: ф.904, орп.41, спр.115; 

7.  –  
8. Смерть: 1865-1873: ф.904, оп.41, спр.13; 1888, 1896-1901: ф.904, 

оп.41, спр.55; 1903-1904, 1908: ф.904, оп.41, спр.87; 1883, 1905, 1906-
1908: ф.904, оп.41, спр.88; 1911-1916: ф.904, оп.41, спр.103; 1917-1921: 
ф.904, оп.41, спр.115; 

9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька церква м. Ямпіль Подільської губернії 
4. м. Ямпіль,с.Пироги 
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5. Народження: 1866-1874: ф.904, оп.41, спр.15; 1890-1894: ф.904, 
оп.41, спр.61; 1900-1905: ф.904, оп.41, спр.75; 

6. Шлюб: 1866-1874: ф.904, оп.41, спр.15; 1890-1894: ф.904, оп.41, 
спр.61; 1899-1905: ф.904, оп.41, спр.75;  

7.  –  
8. Смерть: 1866-1874: ф.904, оп.41, спр.15; 1890-1894: ф.904, оп.41, 

спр.61; 1899-1905: ф.904, оп.41, спр.75; 
9. – 
10. Сповідальні відомості: 1812: ф.800, оп.1, спр.16; 
 
 
1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Свято-Успенська церква с. Янкулів Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4. сс.Янкулів (нині с. Іванків), Северинівка 
5. Народження: 1840: ф.513, оп.1, спр.221; 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 

1855-1873: ф.904, оп.41, спр.5; 1874-1883: ф.904, оп.41, спр.27; 1884-
1892: ф.904, оп.41, спр.50; 1893-1895: ф.904, оп.41, спр.65; 1899-1910: 
ф.904, оп.41, спр.78; 1911-1924: ф.904, оп.41, спр.107; 

6. Шлюб: 1840: ф.513, оп.1, спр.221; 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1855-
1873: ф.904, оп.41, спр.5; 1874-1883: ф.904, оп.41, спр.27; 1884-1892: 
ф.904, оп.41, спр.50; 1894, 1895: ф.904, оп.41, спр.65; 1899-1910: ф.904, 
оп.41, спр.78; 1911-1918: ф.904, оп.41, спр.107;  

7.  –  
8. Смерть: 1840: ф.513, оп.1, спр.221; 1848: ф.800, оп.1, спр.8а; 1855-

1873: ф.904, оп.41, спр.5; 1874-1883: ф.904, оп.41, спр.27; 1884-1890: 
ф.904, оп.41, спр.50; 1893, 1894: ф.904, оп.41, спр.65; 1899-1910: ф.904, 
оп.41, спр.78; 1911-1918: ф.904, оп.41, спр.107; 

9. – 
10. – 
 
 
 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

АНДРУШІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Волинська губернія 
2. Волинська єпархія  
3. Іоанно-Богословська церква с. Лебединці Житомирського повіту 

Волинської губернії 
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4. с. Лебединці 
5. Народження: 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1878, 1880, 1923-1924: 

ф.904, оп.27, спр.212; 
6. Шлюб: 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1878, 1880: ф.904, оп.27, спр.212; 
7. – 
8. Смерть: 1877: ф.904, оп.27, спр.200; 1878, 1880: ф.904, оп.27, 

спр.212; 
9. – 
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія  
3. Свято-Параскевська церква с. Терехова Бердичівского повіту 

Київської губернії 
4. с. Терехова 
5. Народження: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881: ф.904, оп.27, спр.214;  
6. Шлюб: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881: ф.904, оп.27, спр.214; 
7. – 
8. Смерть: 1878: ф.904, оп.27, спр.201; 1881: ф.904, оп.27, спр.214; 
9. – 
10.  

 
 
БЕРДИЧІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Волинська губернія 
2. Волинська єпархія  
3. Свято-Михайлівська церква с. Буряки Житомирського повіту 
Волинської губернії 
4. с. Буряки 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7. – 
8. Смерть: 
9. Дошлюбні опитування: 1892-1905: ф.904, оп.1, спр.243; 
10. – 

 
 
ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
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2. Київська єпархія  
3. Іоанно-Богословська церква с. Велика Чернявка Бердичівского 

повіту Київської губернії 
4. с. Велика Чернявка, прис. Царівка 
5. Народження: 1899: ф.904, оп.27, спр.215;  
6. Шлюб: 1899: ф.904, оп.27, спр.215; 
7. – 
8. Смерть: 1899: ф.904, оп.27, спр.215; 
9. – 
10.  

 
 
РУЖИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія  
3. Свято-Троїцька церква м-ка Білилівка Бердичівского повіту 

Київської губернії 
4. м-ко Білилівка 
5. Народження: 1880: ф.904, оп.27, спр.216;  
6. Шлюб: 1880: ф.904, оп.27, спр.216; 
7. – 
8. Смерть: 1880: ф.904, оп.27, спр.216; 
9. – 
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія  
3. Свято-Михайлівська церква с. Ярославка Бердичівского 

повіту Київської губернії 
4. с. Ярославка 
5. Народження: 1880: ф.904, оп.27, спр.213;  
6. Шлюб: 1880: ф.904, оп.27, спр.213; 
7. – 
8. Смерть: 1880: ф.904, оп.27, спр.213; 
9. – 
10.  
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія  
3. Свято-Покровська церква с. Капустинці Сквирского повіту 

Київської губернії 
4. сс. Капустинці, Чепижинці 
5. Народження: 1907: ф.904, оп.27, спр.208;  
6. Шлюб: 1907: ф.904, оп.27, спр.208; 
7. – 
8. Смерть: 1907: ф.904, оп.27, спр.208; 
9. – 
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія  
3. Свято-Покровська церква с. Пархомівка Сквирского повіту 

Київської губернії 
4. сс. Пархомівка,Тарган, Фадеївка 
5. Народження: 1890: ф.904, оп.27, спр.207;  
6. Шлюб: 1890: ф.904, оп.27, спр.207; 
7. – 
8. Смерть: 1890: ф.904, оп.27, спр.207; 
9. – 
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія  
3. Богоявленська церква с. Петрашівка Сквирского повіту 

Київської губернії 
4. с. Петрашівка, прис. Гайворон 
5. Народження: 1890: ф.904, оп.27, спр.207; 
6. Шлюб: 1890: ф.904, оп.27, спр.207; 
7. – 
8. Смерть: 1890: ф.904, оп.27, спр.207; 
9. – 
10.  
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1. Київська губернія 
2. Київська єпархія  
3. Свято-Михайлівська церква с. Рогізна Сквирского повіту 

Київської губернії 
4. с. Рогізна 
5. Народження: 1890: ф.904, оп.27, спр.207; 
6. Шлюб: 1890: ф.904, оп.27, спр.207; 
7. – 
8. Смерть: 1890: ф.904, оп.27, спр.207; 
9. – 
10.  

 
 
СТАВИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія  
3. Іоанно-Богословська церква с. Войнарівка (нині с. Винарівка) 

Таращанського повіту Київської губернії 
4. с. Войнарівка 
5. Народження: 1898: ф.904, оп.27, спр.211;  
6. Шлюб:  
7. – 
8. Смерть:  
9. – 
10.  

 
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
 
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Подільська єпархія 
3. Різдво-Богородицька с. Боришківці Кам’янецького повіту Подільської 

губернії. 
4. с. Боришківці  
5. Народження: 1811-1830: ф.472, оп.1, спр.9; 
6. Шлюб: 1811-1830: ф.472, оп.1, спр.9; 
7.  
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8. Смерть: 1811-1830: ф.472, оп.1, спр.9; 
9.   
10.  

 
ПОЛОНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Волинська губернія 
2. Волинська єпархія 
3. Свято-Покровська церква с. Купчинці Новоградволинського повіту 

Волинської губернії. 
4. с. Купчинці 
5. Народження: 1889-1895: ф.904, оп.25, спр.55; 1904, 1905: ф.904, 

оп.25, спр.58; 1896-1903: ф.904, оп.25, спр.65; 1906, 1907, 1909-1915: 
ф.904, оп.25, спр.93. 

6. Шлюб: 1889-1895: ф.904, оп.25, спр.55; 1904, 1905: ф.904, оп.25, 
спр.58; 1896-1903: ф.904, оп.25, спр.65; 1906, 1907, 1909-1915: ф.904, 
оп.25, спр.93. 

7.  
8. Смерть: 1889-1895: ф.904, оп.25, спр.55; 1904, 1905: ф.904, оп.25, 

спр.58; 1896-1903: ф.904, оп.25, спр.65; 1906, 1907, 1909-1915: ф.904, 
оп.25, спр.93. 

9.   
10.  

 
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Троїцька церква с. Почапинці Звенигородського повіту 

Київської губернії 
4. с. Почапинці  
5. Народження: 1904: ф.904, оп.27, спр.218; 
6. Шлюб: 1904: ф.904, оп.27, спр.218; 
7.  
8. Смерть: 1904: ф.904, оп.27, спр.218; 
9.   
10.  
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МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Церква Святого Якова с. Русалівка Уманського повіту Київської 

губернії 
4. с. Русалівка  
5. Народження: 1921: ф.904, оп.27, спр.219; 
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть:  
9.   
10.  

 
 
МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 

 
1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Параскевська церква с. Зарубинці Липовецького повіту 

Київської губернії 
4. с. Зарубинці,  
5. Народження: 1898: ф.904, оп.25, спр.54. 
6. Шлюб: 1898: ф.904, оп.25, спр.54. 
7.  
8. Смерть: 1898: ф.904, оп.25, спр.54. 
9.   
10.  

 
 

1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Свято-Михайлівська церква с. Івахни Липовецького повіту Київської 

губернії. 
4. с. Івахни  
5. Народження: 1898: ф.904, оп.25, спр.54. 
6. Шлюб: 1898: ф.904, оп.25, спр.54. 
7.  
8. Смерть: 1898: ф.904, оп.25, спр.54. 
9.   
10.  
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1. Київська губернія 
2. Київська єпархія 
3. Хрестовоздвиженська церква с. Половчик Липовецького повіту 

Київської губернії. 
4. с. Половчик  
5. Народження: 1907: ф.904, оп.27, спр.217; 
6. Шлюб: 1907: ф.904, оп.27, спр.217; 
7.  
8. Смерть: 1907: ф.904, оп.27, спр.217; 
9.  
10.   
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РИМСЬКО-КАТОЛИЦИЗМ 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
 
БАРСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Могилівський деканат 
3. Римсько-католицька церква Святого Миколая м. Бар Могилівського 

повіту Подільської губернії 
4. м. Бар, м-ко Вовковинці, сс. Адамівка, Балки, Борщі, Буцні, 

Васютинці, Войнашівка, Гавришівка, Галузинці, Гармаки, Голубівка, 
Гришки, Іванівці, Киянівка, Комарівці (з хуторами), Комарівці, 
Кузьминці, Лука-Барська, Лядова, Мартинівка, Матвійківці, Митки, 
Окладне, Паліївка, Пляцина, Радівці, Регентівка, Сеферівка, Терешки, 
Чемериси-Барські, Шершні, Шпирки, Ястубинець та ін. 

5. Народження: 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 
1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.31, спр.18; 1879: ф.904, 
оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: 
ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 
1884-1885, 1887-1888: ф.904, оп.12, спр.27; 1885: ф.904, оп.8, спр.6; 
1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 1889: ф.904, оп.8, 
спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1890-1892, 1894-1895: ф.904, оп.12, 
спр.39; 1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.8, спр.12; 1893: 
ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: ф.904, оп.8, 
спр.15; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1896-1898: ф.904, оп.12, спр.54; 
1897: ф.904, оп.8, спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, 
спр.19; 1900: ф.904, оп.8, спр.20; 1900, 1902-1903: ф.904, оп.12, 
спр.65; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.3; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, оп.11, спр.27; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.32; 1908, 1912-1918: ф.904, оп.12, спр.88; 1909: 
ф.904, оп.11, спр.37; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.47; 1912: ф.904, оп.11, спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: 
ф.904, оп.11, спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, 
спр.71; 1917: ф.904, оп.11, спр.74; 

6. Шлюб: 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1877: 
ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.31, спр.18; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, 
оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 1884-
1885, 1887-1888: ф.904, оп.12, спр.27; 1885: ф.904, оп.8, спр.6; 1886: 
ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 1889: ф.904, оп.8, спр.9; 
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1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1890-1892, 1894-1895: ф.904, оп.12, спр.39; 
1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.8, спр.12; 1893: ф.904, оп.8, 
спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: ф.904, оп.8, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.8, спр.16; 1896-1898: ф.904, оп.12, спр.54; 1897: ф.904, оп.8, 
спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: 
ф.904, оп.8, спр.20; 1900, 1902-1903: ф.904, оп.12, спр.65; 1901: 
ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, оп.11, спр.27; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.32; 1908, 1912-1918: ф.904, оп.12, спр.88; 1909: ф.904, оп.11, 
спр.37; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 1912: 
ф.904, оп.11, спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, оп.11, 
спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 1917: 
ф.904, оп.11, спр.74; 

7.  
8. Смерть: 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1869: ф.737, оп.1, спр.142; 1875: 

ф.904, оп.31, спр.16; 1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.31, 
спр.18; 1879: ф.904, оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: 
ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, спр.4; 
1884: ф.904, оп.8, спр5; 1884-1885, 1887-1888: ф.904, оп.12, спр.27; 
1885: ф.904, оп.8, спр.6; 1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; 
спр.8; 1889: ф.904, оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1890-1892, 
1894-1895: ф.904, оп.12, спр.39; 1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: 
ф.904, оп.8, спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, 
спр.14; 1895: ф.904, оп.8, спр.15; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1896-
1898: ф.904, оп.12, спр.54; 1897: ф.904, оп.8, спр.17; 1898: ф.904, 
оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: ф.904, оп.8, спр.20; 1900, 
1902-1903: ф.904, оп.12, спр.65; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: 
ф.904, оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, 
спр.13; 1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1907: 
ф.904, оп.11, спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1908, 1912-1918: 
ф.904, оп.12, спр.88; 1909: ф.904, оп.11, спр.37; 1910: ф.904, оп.11, 
спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 1912: ф.904, оп.11, спр.52; 1913: 
ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, оп.11, спр.61; 1915: ф.904, оп.11, 
спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 1917: ф.904, оп.11, спр.74; 

9. – 
10. – 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Могилівський деканат 
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3. Вовковинецька каплиця при Барському костьолі Могилівського 
повіту Подільської губернії 

4. м-ко Вовковинці 
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7.  
8. Смерть: 1869: ф.737, оп.1, спр.142; 
9. – 
10. – 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Могилівський деканат 
3. Римсько-католицька церква Сходження Святого Духа м-ка Копайго-

род Могилівського повіту Подільської губернії 
4. м-ко Копайгород, сс. Бирлинці Лісові, Берлядки, Володіївці, Гальчинці, 

Грабівці, Копайгород, Кошаринці, Матвійків, Матвійківська 
Слобідка, Обухів, Попівці, Романки, Степанки, Хрінівка та ін.  

5. Народження: 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 
1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.31, спр.18; 1879: ф.904, 
оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: 
ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 
1885: ф.904, оп.8, спр.6; 1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; 
спр.8; 1889: ф.904, оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891-1899: 
ф.904, оп.12, спр.44; 1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.8, 
спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: 
ф.904, оп.8, спр.15; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, 
спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: 
ф.904, оп.8, спр.20; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1901-1906: ф.904, оп.12, 
спр.67; 1902: ф.904, оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: 
ф.904, оп.11, спр.14; 1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.22; 1907: ф.904, оп.11, спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: 
ф.904, оп.11, спр.37; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.47; 1912: ф.904, оп.11, спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: 
ф.904, оп.11, спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, 
спр.71; 1917: ф.904, оп.11, спр.74; 

6. Шлюб: 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1877: 
ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.31, спр.18; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, 
оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 1885: 
ф.904, оп.8, спр.6; 1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 
1889: ф.904, оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891-1899: ф.904, 
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оп.12, спр.44; 1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.8, спр.12; 
1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: ф.904, оп.8, 
спр.15; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, спр.17; 1898: 
ф.904, оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: ф.904, оп.8, 
спр.20; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1901-1906: ф.904, оп.12, спр.67; 
1902: ф.904, оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, 
оп.11, спр.14; 1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 
1907: ф.904, оп.11, спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, 
оп.11, спр.37; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 
1912: ф.904, оп.11, спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, 
оп.11, спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 
1917: ф.904, оп.11, спр.74; 

7. - 
8. Смерть: 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1851: ф.737, оп.1, спр.141; 1869: 

ф.737, оп.1, спр.142; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1877: ф.904, оп.31, 
спр.17; 1878: ф.904, оп.31, спр.18; 1879: ф.904, оп.31, спр.19; 1880: 
ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, оп.8, спр.3; 
1883: ф.904, оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 1885: ф.904, оп.8, 
спр.6; 1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 1889: ф.904, 
оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891-1899: ф.904, оп.12, спр.44; 
1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.8, спр.12; 1893: ф.904, оп.8, 
спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: ф.904, оп.8, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, спр.17; 1898: ф.904, оп.8, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: ф.904, оп.8, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.8, спр.21; 1901-1906: ф.904, оп.12, спр.67; 1902: ф.904, 
оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.14; 
1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, 
оп.11, спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, оп.11, спр.37; 
1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 1912: ф.904, 
оп.11, спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, оп.11, спр.61; 
1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 1917: ф.904, 
оп.11, спр.74; 

9. – 
10. – 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Літинський деканат 
3. Римсько-католицька церква Святої Трійці с. Маньківці Літинського 

повіту Подільської губернії 
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4. сс. Голодьки-Барські, Колонія Кудієвецька, Карочинці, Кудіївці, 
Мальчівці, Маньківці, Попівці, Степанки, Стодульці, Токарівка, Чер-
нятин, Яблунівка та ін. 

5. Народження: 1870-1898: ф.904, оп.12, спр.9; 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 
1874: ф.711, оп.1, спр.2; 1875: ф.711, оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, 
спр.4; 1878: ф.711, оп.1, спр.5; 1879: ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, 
оп.6, спр.1; 1881: ф.904, оп.6, спр.2; 1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: 
ф.904, оп.6, спр.4; 1884: ф.904, оп.6, спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 
1886: ф.904, оп.6, спр.7; 1887: ф.904, оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, 
спр.9; 1889: ф.904, оп.6, спр.10; 1890: ф.904, оп.6, спр.11; 1891: 
ф.904, оп.6, спр.12; 1892: ф.904, оп.6, спр.13; 1893: ф.904, оп.6, 
спр.14; 1895: ф.904, оп.6, спр.15; 1896: ф.904, оп.6, спр.16; 1897: 
ф.904, оп.6, спр.17; 1898: ф.904, оп.6, спр.18; 1899: ф.904, оп.6, 
спр.19; 1899-1900, 1902-1904, 1909-1910, 1912-1914, 1916, 1920: 
ф.904, оп.12, спр.72; 1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: ф.904, оп.6, 
спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, спр.7; 1904: 
ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, спр.31; 1909: 
ф.904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, оп.11, спр.41; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 1913: ф.904, оп.11, спр.55; 1914: 
ф.904, оп.11, спр.60; 1915: ф.904, оп.11, спр.65; 1916: ф.904, оп.11, 
спр.70; 

6. Шлюб: 1870-1898: ф.904, оп.12, спр.9; 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 1874: 
ф.711, оп.1, спр.2; 1875: ф.711, оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, спр.4; 
1878: ф.711, оп.1, спр.5; 1879: ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, оп.6, 
спр.1; 1881: ф.904, оп.6, спр.2; 1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, 
оп.6, спр.4; 1884: ф.904, оп.6, спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: 
ф.904, оп.6, спр.7; 1887: ф.904, оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, спр.9; 
1889: ф.904, оп.6, спр.10; 1890: ф.904, оп.6, спр.11; 1891: ф.904, оп.6, 
спр.12; 1892: ф.904, оп.6, спр.13; 1893: ф.904, оп.6, спр.14; 1895: 
ф.904, оп.6, спр.15; 1896: ф.904, оп.6, спр.16; 1897: ф.904, оп.6, 
спр.17; 1898: ф.904, оп.6, спр.18; 1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1899-1900, 
1902-1904, 1909-1910, 1912-1914, 1916, 1920: ф.904, оп.12, спр.72; 
1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: ф.904, оп.6, спр.21; 1902: ф.904, 
оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, спр.7; 1904: ф.904, оп.11, спр.12; 
1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: ф.904, оп.11, спр.21; 1907: ф.904, 
оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, спр.31; 1909: ф.904, оп.11, спр.36; 
1910: ф.904, оп.11, спр.41; 1911: ф.904, оп.11, спр.46; 1912: ф.904, 
оп.11, спр.51; 1913: ф.904, оп.11, спр.55; 1914: ф.904, оп.11, спр.60; 
1915: ф.904, оп.11, спр.65; 1916: ф.904, оп.11, спр.70; 

7. – 
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8. Смерть: 1870-1898: ф.904, оп.12, спр.9; 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 
1874: ф.711, оп.1, спр.2; 1875: ф.711, оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, 
спр.4; 1878: ф.711, оп.1, спр.5; 1879: ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, 
оп.6, спр.1; 1881: ф.904, оп.6, спр.2; 1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: 
ф.904, оп.6, спр.4; 1884: ф.904, оп.6, спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 
1886: ф.904, оп.6, спр.7; 1887: ф.904, оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, 
спр.9; 1889: ф.904, оп.6, спр.10; 1890: ф.904, оп.6, спр.11; 1891: 
ф.904, оп.6, спр.12; 1892: ф.904, оп.6, спр.13; 1893: ф.904, оп.6, 
спр.14; 1895: ф.904, оп.6, спр.15; 1896: ф.904, оп.6, спр.16; 1897: 
ф.904, оп.6, спр.17; 1898: ф.904, оп.6, спр.18; 1899: ф.904, оп.6, 
спр.19; 1899-1900, 1902-1904, 1909-1910, 1912-1914, 1916, 1920: 
ф.904, оп.12, спр.72; 1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: ф.904, оп.6, 
спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, спр.7; 1904: 
ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, спр.31; 1909: 
ф.904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, оп.11, спр.41; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 1913: ф.904, оп.11, спр.55; 1914: 
ф.904, оп.11, спр.60; 1915: ф.904, оп.11, спр.65; 1916: ф.904, оп.11, 
спр.70; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Могилівський деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка Ялтушків Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Ялтушків, сс. Біличин, Козарівка, Мигалівці, Пилипи-Чемериські, 

Слобода-Ходацька, Феліціянівка, Ходаки, Ялтушків Підлісний та ін.  
5. Народження: 1841: ф.737, оп.1, спр.95; 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 

1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, 
оп.31, спр.18; 1879: ф.904, оп.31, спр.19; 1841: ф.737, оп.1, спр.95; 
1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, оп.8, 
спр.3; 1883: ф.904, оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 1885: ф.904, 
оп.8, спр.6; 1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 1889: 
ф.904, оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891: ф.904, оп.8, спр.11; 
1892: ф.904, оп.8, спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, 
спр.14; 1895: ф.904, оп.8, спр.15; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: 
ф.904, оп.8, спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, 
спр.19; 1900: ф.904, оп.8, спр.20; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: 
ф.904, оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, 
спр.13; 1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1907: 
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ф.904, оп.11, спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, оп.11, 
спр.37; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 1912: 
ф.904, оп.11, спр.52; 1913; ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, оп.11, 
спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 1917: 
ф.904, оп.11, спр.74; 

6. Шлюб: 1841: ф.737, оп.1, спр.95; 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1875: 
ф.904, оп.31, спр.16; 1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.31, 
спр.18; 1879: ф.904, оп.31, спр.19; 1841: ф.737, оп.1, спр.95; 1880: 
ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, оп.8, спр.3; 
1883: ф.904, оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 1885: ф.904, оп.8, 
спр.6; 1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 1889: ф.904, 
оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: 
ф.904, оп.8, спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, 
спр.14; 1895: ф.904, оп.8, спр.15; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: 
ф.904, оп.8, спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, 
спр.19; 1900: ф.904, оп.8, спр.20; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: 
ф.904, оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, 
спр.13; 1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1907: 
ф.904, оп.11, спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, оп.11, 
спр.37; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 1912: 
ф.904, оп.11, спр.52; 1913; ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, оп.11, 
спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 1917: 
ф.904, оп.11, спр.74; 

7. – 
8. Смерть: 1841: ф.737, оп.1, спр.95; 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1851: 

ф.737, оп.1, спр.141; 1869: ф.737, оп.1, спр.142; 1875: ф.904, оп.31, 
спр.16; 1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.31, спр.18; 1879: 
ф.904, оп.31, спр.19; 1841: ф.737, оп.1, спр.95; 1880: ф.904, оп.8, 
спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, 
оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 1885: ф.904, оп.8, спр.6; 1886: 
ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 1889: ф.904, оп.8, спр.9; 
1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.8, 
спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: 
ф.904, оп.8, спр.15; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, 
спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: 
ф.904, оп.8, спр.20; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, 
спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 1905: 
ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, оп.11, 
спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, оп.11, спр.37; 1910: 
ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 1912: ф.904, оп.11, 
спр.52; 1913; ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, оп.11, спр.61; 1915: 
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ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 1917: ф.904, оп.11, 
спр.74; 

9. – 
10. – 

 
 
БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Гайсинсько-Брацлавський деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка Тернівка Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ка Теплик, Тернівка, сс. Бджільна, Берестяги, Джулинки, Дяківка, 

Залужжя, Красносілка, Лозувата, Могильна, Мощена, М’якоходи, 
Окнина, Раківка, Серебрія, Серединка, Скарженівка, Слобідка-
Лозувата, Сокиряни, Стражгород, Ташлик-Малий (Нижчий), Таш-
лик-Струньковецький, Темна, Теофілівка (Лихова), Уляниця, Хащува-
те, Чернятка та ін. 

5. Народження: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 
1877: ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, 
оп.31, спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: 
ф.904, оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 
1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, 
спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, 
оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: 
ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 
1897: ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, 
спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, 
спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: 
ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, 
сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

6. Шлюб: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: 
ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, 
оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: 
ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 
1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, 
спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, 
оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: 
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ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, 
спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, 
спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: 
ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, 
сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

7. – 
8. Смерть: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: 

ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, 
оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: 
ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 
1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, 
спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, 
оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: 
ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, 
спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, 
спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: 
ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, 
спр.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

9. – 
10. - 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Гайсинсько-Брацлавський деканат 
3. Римсько-католицька церква Архистратига Михаїла м-ка 

Вороновиця Брацлавського повіту Подільської губернії 
4. м-ко Вороновиця, сс. Байраківка, Вороновицький цукровий завод, Гли-

нянець-Кордишівський, Глинянець-Немирівський, Зарудинці, 
Жабелівка (Ізабелівка), Кальнишівка, Комарів, Кордишівка, 
Крушлинці-Великі, Латанці, Лозувата, Марківка, Михайлівка, Обідне, 
Олександрівка, Оленівка, Потуш, Розсоха, Сорочин, Степанівка, 
Степанівський цукровий завод, Тростянець, Федорівка, Шендерів та 
ін. 
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5. Народження: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 
1877: ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, 
оп.31, спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: 
ф.904, оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 
1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, 
спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, 
оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: 
ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 
1897: ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, 
спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, 
спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: 
ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, 
сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

6. Шлюб: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: 
ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, 
оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: 
ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 
1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, 
спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, 
оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: 
ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, 
спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, 
спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: 
ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, 
сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

7. – 
8. Смерть: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: 

ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, 
оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: 
ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 
1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, 
спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, 
оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: 
ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, 



 
 

424

спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, 
спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: 
ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, 
сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Вінницький деканат 
3. Римсько-католицька церква Скорботної Божої Матері м-ка 

Стрижавка Вінницького повіту Подільської губернії 
4. м-ка Мізяків, Стрижавка, сс. Кайдашиха, Кобильня, Козинці, 

Косаківка, Коханівка, Крушлинці-Малі, Лаврівка, Лисіївка, Майдан-
Супрунівський, Медвідка, Михайлівка, Мізяківські Хутори, Пеньківка, 
Переорки, Приборівка, Сиваківці, Слобідка-Вільхова, Слобідка-
Дубова, Слобідка Мізяківська, Слобідка-Стадницька, Соболівка, Со-
сонка, Стадниця, Супрунів та ін.  

5. Народження: 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: ф.904, оп.31, спр.6; 
1874: ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 1878: ф.904, 
оп.31, спр.11; 1879: ф.904, оп.11, спр.12; 1880: ф.904, оп.4, спр.1; 
1881: ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.4, спр.3; 1883: ф.904, оп.4, 
спр.4; 1883-1892: ф.904, оп.21, спр.19; 1884: ф.904, оп.4, спр.5; 1885: 
ф.904, оп.4, спр.6; 1886: ф.904, оп.4, спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 
1888: ф.904, оп.4, спр9; 1889: ф.904, оп.4, спр.10; 1890: ф.904, оп.4, 
спр.11; 1891: ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.904, оп.4, спр.13; 1893: 
ф.904, оп.4, спр.14; 1894: ф.904, оп.4, спр.15; 1895: ф.904, оп.4, 
спр.16; 1896: ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.904, оп.4, спр.18; 1898: 
ф.904, оп.4, спр.19; 1899: ф.904, оп.4, спр.20; 1900: ф.904, оп.4, 
спр.21; 1901: ф.904, оп.4, спр.22; 1902: ф.904, оп.11, спр.1; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.5; 1904: ф.904, оп.11, спр.10; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.14; 1905-1911: ф.904, оп.21, спр.84; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 
1907: ф.904, оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: ф.904, 
оп.11, спр.34; 1910: ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, спр.44; 
1912: ф.904, оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, 
оп.11, спр.63; 1916: ф.904, оп.11, спр.68; спр.68; 

6. Шлюб: 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: ф.904, оп.31, спр.6; 1874: 
ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 1878: ф.904, оп.31, 
спр.11; 1879: ф.904, оп.11, спр.12; 1880: ф.904, оп.4, спр.1; 1881: 
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ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.4, спр.3; 1883: ф.904, оп.4, спр.4; 
1883-1892: ф.904, оп.21, спр.19; 1884: ф.904, оп.4, спр.5; 1885: ф.904, 
оп.4, спр.6; 1886: ф.904, оп.4, спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 1888: 
ф.904, оп.4, спр9; 1889: ф.904, оп.4, спр.10; 1890: ф.904, оп.4, спр.11; 
1891: ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.904, оп.4, 
спр.14; 1894: ф.904, оп.4, спр.15; 1895: ф.904, оп.4, спр.16; 1896: 
ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.904, оп.4, 
спр.19; 1899: ф.904, оп.4, спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: 
ф.904, оп.4, спр.22; 1902: ф.904, оп.11, спр.1; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.5; 1904: ф.904, оп.11, спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1905-
1911: ф.904, оп.21, спр.84; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 1907: ф.904, 
оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: ф.904, оп.11, спр.34; 
1910: ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, спр.44; 1912: ф.904, 
оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 
1916: ф.904, оп.11, спр.68;  

7. - 
8. Смерть: 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: ф.904, оп.31, спр.6; 1874: 

ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 1878: ф.904, оп.31, 
спр.11; 1879: ф.904, оп.11, спр.12; 1880: ф.904, оп.4, спр.1; 1881: 
ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.4, спр.3; 1883: ф.904, оп.4, спр.4; 
1883-1892: ф.904, оп.21, спр.19; 1884: ф.904, оп.4, спр.5; 1885: ф.904, 
оп.4, спр.6; 1886: ф.904, оп.4, спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 1888: 
ф.904, оп.4, спр9; 1889: ф.904, оп.4, спр.10; 1890: ф.904, оп.4, спр.11; 
1891: ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.904, оп.4, 
спр.14; 1894: ф.904, оп.4, спр.15; 1895: ф.904, оп.4, спр.16; 1896: 
ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.904, оп.4, 
спр.19; 1899: ф.904, оп.4, спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: 
ф.904, оп.4, спр.22; 1902: ф.904, оп.11, спр.1; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.5; 1904: ф.904, оп.11, спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1905-
1911: ф.904, оп.21, спр.84; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 1907: ф.904, 
оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: ф.904, оп.11, спр.34; 
1910: ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, спр.44; 1912: ф.904, 
оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 
1916: ф.904, оп.11, спр.68; спр.68; 

9. – 
10. – 

 
 
М. ВІННИЦЯ 
 

1. Подільська губернія 
2. Вінницький деканат 
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3. Римсько-католицька церква Пресвятої Діви Марії Ангельської м. 
Вінниця Подільської губернії 

4. м. Вінниця, передмістя Садки, Замостя, Малі-Хутори, Слобідка, 
Старе Місто, сс. Біскупка, Гавришівка, Гуменне, Зарванці, Кайдаши-
ха, Лука-Мелешківська, Майдан-Чапельський, Майдан-Юзвинський, 
Медвеже Вушко, П'ятничани, Писарівка, Сабарів, Селище, 
Соловіївка, Студениця, Телепеньки, Тяжилів, Хижинці, Цвіжин, Ше-
реметка, Якушинці, Яришівка та ін. 

5. Народження: 1796-1814: ф.803, оп.1, спр.1; 1859: ф.904, оп.31, спр.9; 
1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1862-1867: ф.905, оп.2, спр.5; 1865: ф.905, 
оп.2, спр.7; 1866: ф.905, оп.2, спр.8; 1867: ф.905, оп.2, спр.9; 1868: 
ф.905, оп.2, спр.10; 1868-1871: ф.905, оп.2, спр.11; 1869: ф.905, оп.2, 
спр.12; 1870: ф.905, оп.2, спр.13; 1871: ф.905, оп.2, спр.14; 1872: 
ф.905, оп.2, спр.16; 1873: ф.905, оп.2, спр.17; ф.904, оп.31, спр.6; 
1874: ф.904, оп.31, спр.8; 1874-1875: ф.905, оп.2, спр.18; 1875: ф.904, 
оп.31, спр.10; 1876: ф.905, оп.2, спр.20; 1877: ф.905, оп.2, спр.21; 
1878: ф.905, оп.2, спр.22; ф.904, оп.31, спр.11; 1879: ф.905, оп.2, 
спр.23; ф.904, оп.31, спр.12; 1880: ф.905, оп.2, спр.24; ф.904, оп.4, 
спр.1; 1881: ф.905, оп.2, спр.25; ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.905, оп.2, 
спр.26; ф.904, оп.4, спр.3; 1883: ф.905, оп.2, спр.27; ф.904, оп.4, спр.4; 
1884: ф.905, оп.2, спр.28; ф.904, оп.4, спр.5; 1885: ф.905, оп.2, спр.29; 
ф.904, оп.4, спр.6; 1886: ф.905, оп.2, спр.30; ф.904, оп.4, спр.7; 1887: 
ф.905, оп.2, спр.31; ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, оп.4, спр.9; 1889: 
ф.905, оп.2, спр.32; ф.904, оп.4, спр.10; 1890: ф.905, оп.2, спр.33; 
ф.904, оп.4, спр.11; 1891: ф.905, оп.2, спр.34; ф.904, оп.4, спр.12; 
1892: ф.905, оп.2, спр.35; ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.905, оп.2, 
спр.36; ф.904, оп.4, спр.14; 1894: ф.905, оп.2, спр.37; ф.904, оп.4, 
спр.15; 1895: ф.905, оп.2, спр.38; ф.904, оп.4, спр.16; 1896: ф.905, 
оп.2, спр.39; ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.905, оп.2, спр.40; ф.904, оп.4, 
спр.18; 1898: ф.905, оп.2, спр.41; ф.904, оп.4, спр.19; 1899: ф.905, 
оп.2, спр.42; ф.904, оп.4, спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: 
ф.905, оп.2, спр.43; ф.904, оп.4, спр.21; 1902: ф.905, оп.2, спр.44; 
ф.904, оп.11, спр.1; 1903: ф.904, оп.11, спр.5; 1904: ф.904, оп.11, 
спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 1907: 
ф.904, оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: ф.904, оп.11, 
спр.34; 1910: ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, спр.44; 1912: 
ф.904, оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, 
спр.63; 1916: ф.904, оп.11, спр.68; 

6. Шлюб: 1796-1814: ф.803, оп.1, спр.1; 1859: ф.904, оп.31, спр.9; 1861: 
ф.904, оп.31, спр.7; 1865: ф.905, оп.2, спр.7; 1866: ф.905, оп.2, спр.8; 
1867: ф.905, оп.2, спр.9; 1868: ф.905, оп.2, спр.10; 1868-1871: ф.905, 
оп.2, спр.11; 1869: ф.905, оп.2, спр.12; 1870: ф.905, оп.2, спр.13; 1871: 
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ф.905, оп.2, спр.14; 1872: ф.905, оп.2, спр.16; 1873: ф.905, оп.2, 
спр.17; ф.904, оп.31, спр.6; 1874: ф.904, оп.31, спр.8; 1874-1875: 
ф.905, оп.2, спр.18; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 1876: ф.905, оп.2, 
спр.20; 1877: ф.905, оп.2, спр.21; 1878: ф.905, оп.2, спр.22; ф.904, 
оп.31, спр.11; 1879: ф.905, оп.2, спр.23; ф.904, оп.31, спр.12; 1880: 
ф.905, оп.2, спр.24; ф.904, оп.4, спр.1; 1881: ф.905, оп.2, спр.25; 
ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.905, оп.2, спр.26; ф.904, оп.4, спр.3; 1883: 
ф.905, оп.2, спр.27; ф.904, оп.4, спр.4; 1884: ф.905, оп.2, спр.28; 
ф.904, оп.4, спр.5; 1885: ф.905, оп.2, спр.29; ф.904, оп.4, спр.6; 1886: 
ф.905, оп.2, спр.30; ф.904, оп.4, спр.7; 1887: ф.905, оп.2, спр.31; 
ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, оп.4, спр.9; 1889: ф.905, оп.2, спр.32; 
ф.904, оп.4, спр.10; 1890: ф.905, оп.2, спр.33; ф.904, оп.4, спр.11; 
1891: ф.905, оп.2, спр.34; ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.905, оп.2, 
спр.35; ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.905, оп.2, спр.36; ф.904, оп.4, 
спр.14; 1894: ф.905, оп.2, спр.37; ф.904, оп.4, спр.15; 1895: ф.905, 
оп.2, спр.38; ф.904, оп.4, спр.16; 1896: ф.905, оп.2, спр.39; ф.904, оп.4, 
спр.17; 1897: ф.905, оп.2, спр.40; ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.905, 
оп.2, спр.41; ф.904, оп.4, спр.19; 1899: ф.905, оп.2, спр.42; ф.904, оп.4, 
спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: ф.905, оп.2, спр.43; ф.904, 
оп.4, спр.21; 1902: ф.905, оп.2, спр.44; ф.904, оп.11, спр.1; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.5; 1904: ф.904, оп.11, спр.10; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.14; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 1907: ф.904, оп.11, спр.24; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.29; 1909: ф.904, оп.11, спр.34; 1910: ф.904, оп.11, 
спр.39; 1911: ф.904, оп.11, спр.44; 1912: ф.904, оп.11, спр.49; 1914: 
ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 1916: ф.904, оп.11, 
спр.68; 1917: ф.904, оп.11, спр.73; 

7. – 
8. Смерть: 1796-1814: ф.803, оп.1, спр.1; 1859: ф.904, оп.31, спр.9; 

1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1865: ф.905, оп.2, спр.7; 1866: ф.905, оп.2, 
спр.8; 1867: ф.905, оп.2, спр.9; 1868: ф.905, оп.2, спр.10; 1868-1871: 
ф.905, оп.2, спр.11; 1869: ф.905, оп.2, спр.12; 1870: ф.905, оп.2, 
спр.13; 1871: ф.905, оп.2, спр.14; 1872: ф.905, оп.2, спр.16; 1873: 
ф.905, оп.2, спр.17; 1874: ф.904, оп.31, спр.8; 1874-1875: ф.905, оп.2, 
спр.18; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 1876: ф.905, оп.2, спр.20; 1877: 
ф.905, оп.2, спр.21; 1878: ф.905, оп.2, спр.22; ф.904, оп.31, спр.11; 
1879: ф.905, оп.2, спр.23; ф.904, оп.31, спр.12; 1880: ф.905, оп.2, 
спр.24; ф.904, оп.4, спр.1; 1881: ф.905, оп.2, спр.25; ф.904, оп.4, спр.2; 
1882: ф.905, оп.2, спр.26; ф.904, оп.4, спр.3; 1883: ф.905, оп.2, спр.27; 
ф.904, оп.4, спр.4; 1884: ф.905, оп.2, спр.28; ф.904, оп.4, спр.5; 1885: 
ф.905, оп.2, спр.29; ф.904, оп.4, спр.6; 1886: ф.905, оп.2, спр.30; 
ф.904, оп.4, спр.7; 1887: ф.905, оп.2, спр.31; ф.904, оп.4, спр.8; 1888: 
ф.904, оп.4, спр.9; 1889: ф.905, оп.2, спр.32; ф.904, оп.4, спр.10; 1890: 
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ф.905, оп.2, спр.33; ф.904, оп.4, спр.11; 1891: ф.905, оп.2, спр.34; 
ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.905, оп.2, спр.35; ф.904, оп.4, спр.13; 
1893: ф.905, оп.2, спр.36; ф.904, оп.4, спр.14; 1894: ф.905, оп.2, 
спр.37; ф.904, оп.4, спр.15; 1895: ф.905, оп.2, спр.38; ф.904, оп.4, 
спр.16; 1896: ф.905, оп.2, спр.39; ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.905, 
оп.2, спр.40; ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.905, оп.2, спр.41; ф.904, оп.4, 
спр.19; 1899: ф.905, оп.2, спр.42; ф.904, оп.4, спр.20; 1900: ф.904, 
оп.4, спр.21; 1901: ф.905, оп.2, спр.43; ф.904, оп.4, спр.21; 1902: 
ф.905, оп.2, спр.44; ф.904, оп.11, спр.1; 1903: ф.904, оп.11, спр.5; 
1904: ф.904, оп.11, спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1906: ф.904, 
оп.11, спр.19; 1907: ф.904, оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 
1909: ф.904, оп.11, спр.34; 1910: ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, 
оп.11, спр.44; 1912: ф.904, оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 
1915: ф.904, оп.11, спр.63; 1916: ф.904, оп.11, спр.68; 1917: ф.904, 
оп.11, спр.73; 

9. – 
10. – 

 
 
ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Гайсинсько-Брацлавський деканат 
3. Римсько-католицька церква Преображення Господнього м-ка Гранів 

Гайсинського повіту Подільської губернії 
4. м-ка Гранів, Зятківці, Кіблич, сс. Адамівка, Борсуки, Важна, Городок, 

Гунча, Зятківці, Івангород, Карабелівка, Карбівка, Коритня, 
Крансопілка, Кущинці, Леухи, Мелешків, Митків, Михайлівка, Мочул-
ка-Велика, Нараївка, Рахни-Собові, Рахнівка, Розсохувата, 
Семирічки, Чечелівка та ін. 

5. Народження: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 
1877: ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, 
оп.31, спр.5; 1880-1893: ф.904, оп.13, спр.36; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 
1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, 
спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, 
оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: 
ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 
1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, 
спр.6; 1894-1905: ф.904, оп.13, спр.89; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 
1897: ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, 
спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, 
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спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1906-1917: ф.904, оп.13, спр.150; 
1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, 
оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 
1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, 
оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

6. Шлюб: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: 
ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.5; 1880-1893: ф.904, оп.13, спр.36; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: 
ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 
1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, 
спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: ф.904, 
оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: 
ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 
1894-1905: ф.904, оп.13, спр.89; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: 
ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, 
спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1906-1917: ф.904, оп.13, спр.150; 
1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, 
оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 
1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, 
оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

7. – 
8. Смерть: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: 

ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.5; 1880-1893: ф.904, оп.13, спр.36; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: 
ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 
1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, 
спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: ф.904, 
оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: 
ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 
1894-1905: ф.904, оп.13, спр.89; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: 
ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, 
спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1906-1917: ф.904, оп.13, спр.150; 
1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, 
оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 
1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, 
оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

9. – 
10. - 
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1. Подільська губернія  
2. Гайсинсько-Брацлавський деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка Куна Гайсинського повіту 

Подільської губернії 
4. м. Гайсин, м-ка Зятківці, Куна, сс. Бубнівка, Гнатівка, Карбівка, Кис-

ляк, Крутогорб, Кунка, Мар’янівка, Мітлинці, Носівці, Тимар, Шура-
Мітлинецька, Ярмолинці та ін.  

5. Народження: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 
1877: ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, 
оп.31, спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: 
ф.904, оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 
1884-1918: ф.904, оп.13, спр.130; 1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: 
ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 
1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, 
спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, 
оп.3, спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: ф.904, оп.5, спр.11; 1898: 
ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, спр.13; 1900: ф.904, оп.5, 
спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: ф.904, оп.11, спр.6; 1904: 
ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, спр.15; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, оп.11, спр.30; 1909: 
ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, оп.11, спр.54; 1914: 
ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 1916: ф.904, оп.11, 
спр.69; 

6. Шлюб: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: 
ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, 
оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1884-
1918: ф.904, оп.13, спр.130; 1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, 
оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: 
ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 
1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, 
спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: ф.904, оп.5, спр.11; 1898: 
ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, спр.13; 1900: ф.904, оп.5, 
спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: ф.904, оп.11, спр.6; 1904: 
ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, спр.15; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, оп.11, спр.30; 1909: 
ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, оп.11, спр.54; 1914: 
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ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 1916: ф.904, оп.11, 
спр.69; 

7. – 
8. Смерть: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: 

ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, 
оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1884-
1918: ф.904, оп.13, спр.130; 1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, 
оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: 
ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 
1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, 
спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: ф.904, оп.5, спр.11; 1898: 
ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, спр.13; 1900: ф.904, оп.5, 
спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: ф.904, оп.11, спр.6; 1904: 
ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, спр.15; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, оп.11, спр.30; 1909: 
ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, оп.11, спр.54; 1914: 
ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 1916: ф.904, оп.11, 
спр.69; 

9. – 
10. - 

 
 
ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Вінницький деканат 
3. Римсько-католицька церква Пресвятої Трійці м-ка Браїлів 

Вінницького повіту Подільської губернії 
4. м-ка Браїлів, Станіславчик, сс. Будьки, Майдан-Будецький, 

Демидівка, Жмеринка-Велика, Жмеринка-Мала, Жуківці, Леляки, Ли-
сянка, Людавка, Майдан-Почапинецький, Махнівка, Москалівка, 
Новоселиця, Потоки, Почапинці, Пултівці, Сідава, Сьомаки, Тартак, 
Широка Гребля, передм. м-ка Браїлова Завалля, Козачівка, Сукачіка, 
Чмелівка та ін. 

5. Народження: 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: ф.904, оп.31, спр.6; 
1874: ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 1878: ф.904, 
оп.31, спр.11; 1879: ф.904, оп.31, спр.12; 1880: ф.904, оп.4, спр.1; 
1881: ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.4, спр.3; 1883: ф.904, оп.4, 
спр.4; 1884: ф.904, оп.4, спр.5; 1885: ф.904, оп.4, спр.6; 1886: ф.904, 
оп.4, спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, оп.4, спр.9; 1889: 
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ф.904, оп.4, спр.10; 1890: ф.904,оп.4, спр.11; 1891: ф.904, оп.4, 
спр.12; 1892: ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.904, оп.4, спр.14; 1894: 
ф.904, оп.4, спр.15; 1895: ф.904, оп.4, спр.16; 1896: ф.904, оп.4, 
спр.17; 1897: ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.904, оп.4, спр.19; 1899: 
ф.904, оп.4, спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: ф.904, оп.4, 
спр.22; 1902: ф.904, оп.11, спр.1; 1903: ф.904,оп.11, спр.5; 1904: 
ф.904, оп.11, спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.19; 1907: ф.904, оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: 
ф.904, оп.11, спр.34; 1910: ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.44; 1912: ф.904, оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: 
ф.904, оп.11, спр.63; 1916: ф.904, оп.11, спр.68; 1917: ф.904, оп.11, 
спр.73; 

6. Шлюб: 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: ф.904, оп.31, спр.6; 1874: 
ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 1878: ф.904, оп.31, 
спр.11; 1879: ф.904, оп.31, спр.12; 1880: ф.904, оп.4, спр.1; 1881: 
ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.4, спр.3; 1883: ф.904, оп.4, спр.4; 
1884: ф.904, оп.4, спр.5; 1885: ф.904, оп.4, спр.6; 1886: ф.904, оп.4, 
спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, оп.4, спр.9; 1889: ф.904, 
оп.4, спр.10; 1890: ф.904,оп.4, спр.11; 1891: ф.904, оп.4, спр.12; 1892: 
ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.904, оп.4, спр.14; 1894: ф.904, оп.4, 
спр.15; 1895: ф.904, оп.4, спр.16; 1896: ф.904, оп.4, спр.17; 1897: 
ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.904, оп.4, спр.19; 1899: ф.904, оп.4, 
спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: ф.904, оп.4, спр.22; 1902: 
ф.904, оп.11, спр.1; 1903: ф.904,оп.11, спр.5; 1904: ф.904, оп.11, 
спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 1907: 
ф.904, оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: ф.904, оп.11, 
спр.34; 1910: ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, спр.44; 1912: 
ф.904, оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, 
сп.63; 1916: ф.904, оп.11, спр.68; 1917: ф.904, оп.11, спр.73; 

7. – 
8. Смерть: 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: ф.904, оп.31, спр.6; 1874: 

ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 1878: ф.904, оп.31, 
спр.11; 1879: ф.904, оп.31, спр.12; 1880: ф.904, оп.4, спр.1; 1881: 
ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.4, спр.3; 1883: ф.904, оп.4, спр.4; 
1884: ф.904, оп.4, спр.5; 1885: ф.904, оп.4, спр.6; 1886: ф.904, оп.4, 
спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, оп.4, спр.9; 1889: ф.904, 
оп.4, спр.10; 1890: ф.904,оп.4, спр.11; 1891: ф.904, оп.4, спр.12; 1892: 
ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.904, оп.4, спр.14; 1894: ф.904, оп.4, 
спр.15; 1895: ф.904, оп.4, спр.16; 1896: ф.904, оп.4, спр.17; 1897: 
ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.904, оп.4, спр.19; 1899: ф.904, оп.4, 
спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: ф.904, оп.4, спр.22; 1902: 
ф.904, оп.11, спр.1; 1903: ф.904,оп.11, спр.5; 1904: ф.904, оп.11, 
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спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 1907: 
ф.904, оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: ф.904, оп.11, 
спр.34; 1910: ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, спр.44; 1912: 
ф.904, оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, 
спр.63; 1916: ф.904, оп.11, спр.68; 1917: ф.904, оп.11, спр.73; 

9.   
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Вінницький деканат 
3. Римсько-католицька церква м. Жмеринка Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4.  
5. Народження: 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 

1916: ф.904, оп.11, спр.68; 1917: ф.904, оп.11, спр.73; 
6. Шлюб: 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 1916: 

ф.904, оп.11, спр.68; 1917: ф.904, оп.11, спр.73; 
7. – 
8. Смерть: 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 1916: 

ф.904, оп.11, спр.68; 1917: ф.904, оп.11, спр.73; 
9.   
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Літинський деканат 
3. Римсько-католицька церква Успіння Пресвятої Діви Марії м-ка 

Межирів Літинського повіту Подільської губернії 
4. м-ко Межирів, сс. Біликівці, Вівсяники, Вінниківці, Головчинці, Гута-

Літинська, Гута-Чернелівецька, Клопотівці, Коростівці, Курилівці, 
Лопатинці, Майдан-Головчинецький, Мартинівка, Михайлівка 
(Плазівка), Петрані, Рів, Рожени (Рожни), Северинівка, Сербинівці, 
Слобідка-Межирівська, Слобода-Носковецька, Слобідка-
Сербиновецька, Ферма Губертова, Чернелівці та ін.  

5. Народження: 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 1874: ф.711, оп.1, спр.2; 1875: 
ф.711, оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, спр.4; 1878: ф.711, оп.1, спр.5; 
1879: ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, оп.6, спр.1; 1881: ф.904, оп.6, 
спр.2; 1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, оп.6, спр.4; 1884: ф.904, 
оп.6, спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: ф.904, оп.6, спр.7; 1887: 
ф.904, оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, спр.9; 1889: ф.904, оп.6, спр.10; 
1890: ф.904, оп.6, спр.11; 1891: ф.904, оп.6, спр.12; 1892: ф.904, оп.6, 
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спр.13; 1893: ф.904, оп.6, спр.14; 1895: ф.904, оп.6, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.6, спр.16; 1897: ф.904, оп.6, спр.17; 1898: ф.904, оп.6, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.6, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.7; 1904: ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.31; 1909: ф.904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, оп.11, спр.41; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.55; 1914: ф.904, оп.11, спр.60; 

6. Шлюб: 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 1874: ф.711, оп.1, спр.2; 1875: ф.711, 
оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, спр.4; 1878: ф.711, оп.1, спр.5; 1879: 
ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, оп.6, спр.1; 1881: ф.904, оп.6, спр.2; 
1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, оп.6, спр.4; 1884: ф.904, оп.6, 
спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: ф.904, оп.6, спр.7; 1887: ф.904, 
оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, спр.9; 1889: ф.904, оп.6, спр.10; 1890: 
ф.904, оп.6, спр.11; 1891: ф.904, оп.6, спр.12; 1892: ф.904, оп.6, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.6, спр.14; 1895: ф.904, оп.6, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.6, спр.16; 1897: ф.904, оп.6, спр.17; 1898: ф.904, оп.6, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.6, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.7; 1904: ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.31; 1909: ф.904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, оп.11, спр.41; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.55; 1914: ф.904, оп.11, спр.60;  

7. – 
8. Смерть: 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 1874: ф.711, оп.1, спр.2; 1875: 

ф.711, оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, спр.4; 1878: ф.711, оп.1, спр.5; 
1879: ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, оп.6, спр.1; 1881: ф.904, оп.6, 
спр.2; 1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, оп.6, спр.4; 1884: ф.904, 
оп.6, спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: ф.904, оп.6, спр.7; 1887: 
ф.904, оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, спр.9; 1889: ф.904, оп.6, спр.10; 
1890: ф.904, оп.6, спр.11; 1891: ф.904, оп.6, спр.12; 1892: ф.904, оп.6, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.6, спр.14; 1895: ф.904, оп.6, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.6, спр.16; 1897: ф.904, оп.6, спр.17; 1898: ф.904, оп.6, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.6, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.7; 1904: ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.31; 1909: ф.904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, оп.11, спр.41; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.55; 1914: ф.904, оп.11, спр.60; 
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9. – 
10. – 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Ямпільський деканат 
3. Римсько-католицька церква Святого Войцеха с. Мовчани 

Ямпільського повіту Подільської губернії 
4. сс. Андріївка, Гута-Мовчанська, Дзялів, Кацмазів, Копистирин, Лука-

Мовчанська, Мовчани, Носківці, Олексіївка, Пасинки, Пилипи-
Борівські, Телелинці та ін.  

5. Народження: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1866-1872: ф.904, оп.34, 
спр.6; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1874: ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, 
оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, спр.1; 1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1877-
1918: ф.904, оп.34, спр.14; 1878: ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, 
оп.10, спр.3; 1882: ф.904, оп.10, спр.4; 1883: ф.904, оп.10, спр.5; 
ф.904, оп.34, спр.22; 1884: ф.904, оп.10, спр.6; 1885: ф.904, оп.10, 
спр.7; 1886: ф.904, оп.10, спр.8; 1887: ф.904, оп.10, спр.9; 1888: 
ф.904, оп.10, спр.10; 1889: ф.904, оп.10, спр.11; 1891: ф.904, оп.10, 
спр.12; 1892: ф.904, оп.10, спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: 
ф.904, оп.10, спр.15; 1895: ф.904, оп.10, спр.16; ф.904, оп.34, спр.42; 
1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, спр.18; 1899: ф.904, 
оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 1901: ф.904, оп.10, спр.21; 
1902: ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, оп.11, спр.9; 1905: ф.904, 
оп.11, спр.18; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: ф.904, оп.11, спр.28; 
1908: ф.904, оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, спр.38; 1910: ф.904, 
оп.11, спр.43; 1911: ф.904, оп.11, спр.48; 1912: ф.904, оп.11, спр.53; 
1913: ф.904, оп.11, спр.57; 1914: ф.904, оп.11, спр.62; 1915: ф.904, 
оп.11, спр.67; 1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: ф.904, оп.11, спр.75; 

6. Шлюб: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1874: 
ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, спр.1; 
1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1877-1918: ф.904, оп.34, спр.14; 1878: 
ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, оп.10, спр.3; 1882: ф.904, оп.10, спр.4; 
1883: ф.904, оп.10, спр.5; ф.904, оп.34, спр.22; 1884: ф.904, оп.10, 
спр.6; 1885: ф.904, оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.10, спр.8; 1887: 
ф.904, оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 1889: ф.904, оп.10, 
спр.11; 1891: ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, оп.10, спр.13; 1893: 
ф.904, оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 1895: ф.904, оп.10, 
спр.16; ф.904, оп.34, спр.42; 1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, 
оп.10, спр.18; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 
1901: ф.904, оп.10, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, 
оп.11, спр.9; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 
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7. – 
8. Смерть: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1874: 

ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, спр.1; 
1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1877-1918: ф.904, оп.34, спр.14; 1878: 
ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, оп.10, спр.3; 1882: ф.904, оп.10, спр.4; 
1883: ф.904, оп.10, спр.5; ф.904, оп.34, спр.22; 1884: ф.904, оп.10, 
спр.6; 1885: ф.904, оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.10, спр.8; 1887: 
ф.904, оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 1889: ф.904, оп.10, 
спр.11; 1891: ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, оп.10, спр.13; 1893: 
ф.904, оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 1895: ф.904, оп.10, 
спр.16; ф.904, оп.34, спр.42; 1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, 
оп.10, спр.18; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 
1901: ф.904, оп.10, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, 
оп.11, спр.9; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 
1907: ф.904, оп.11, спр.28; 1908: ф.904, оп.11, спр.33; 1909: ф.904, 
оп.11, спр.38; 1910: ф.904, оп.11, спр.43; 1911: ф.904, оп.11, спр.48; 
1912: ф.904, оп.11, спр.53; 1913: ф.904, оп.11, спр.57; 1914: ф.904, 
оп.11, спр.62; 1915: ф.904, оп.11, спр.67; 1916: ф.904, оп.11, спр.72; 
1917: ф.904, оп.11, спр.75; 

9. – 
10.  

 
 
ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Липовецький деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка Жорнище Липовецького повіту 

Київської губернії 
4. м-ко Жорнище, сс. Іванівка, Красненьке, Лугова, Ситківці, Якубівка 
5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 

спр.12; 1837: ф.737, оп.1, спр.49; 
6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1836: ф.737, оп.1, спр.38; 1837: ф.737, оп.1, спр.54; 
7. – 
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8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1827-1835: ф.737, оп.1, спр.19; 1835: ф.737, оп.1, спр.33; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.44; 

9. – 
10. – 

 
 

1. Київська губернія 
2. Липовецький деканат 
3. Римсько-католицька церква Воздвиження Чесного Хреста м-ка 

Іллінці Липовецького повіту Київської губернії  
4. м-ка Іллінці, Кальник, сс. Борисівка, Дашів, Кантелина, Лядська 

Слобідка, Медвідка, Нападівка, Неменка, Паріївка, Польове, Райки, 
Синарна, Скитка, Тягун, Уланівка, Хрінівка, Чагів, Шабельна, 
Яблуновиця та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1827-1835: ф.904, оп.28, 
спр.22; 1835-1844: ф.904, оп.28, спр.24; 1836: ф.737, оп.1, спр.39; 
1837: ф.737, оп.1, спр.49; 1838: ф.737, оп.1, спр.66; 1844: ф.737, оп.1, 
спр.128; 1846: ф.737, оп.1, спр.133; 1847-1848: ф.904, оп.28, спр.27; 
1849-1950: ф.904, оп.28, спр.28; 1851: ф.904, оп.28, спр.30; 1852: 
ф.904, оп.28, спр.31; 1853: ф.904, оп.28, спр.32; 1854: ф.904, оп.28, 
спр.33; 1855: ф.904, оп.28, спр.34; 1856: ф.904, оп.28, спр.35; 1857: 
ф.904, оп.28, спр.36; 1859: ф.904, оп.28, спр.37; 1860: ф.904, оп.28, 
спр.39; 1861: ф.904, оп.28, спр.40; 1862: ф.904, оп.28, спр.41; 1863: 
ф.904, оп.28, спр.42; 1864: ф.904, оп.28, спр.43; 1865: ф.904, оп.28, 
спр.44; 1866: ф.904, оп.28, спр.45; 1867: ф.904, оп.28, спр.46; 1868: 
ф.904, оп.28, спр.47; 1869: ф.904, оп.28, спр.48; 1870: ф.904, оп.28, 
спр.49; 1871: ф.904, оп.28, спр.50; 1872: ф.904, оп.28, спр.51; 1873: 
ф.904, оп.28, спр.52; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1836: ф.737, оп.1, спр.38; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.54; 1838: ф.737, оп.1, спр.68; 1842: ф.737, оп.1, спр.111; 
1844: ф.737, оп.1, спр.126;1844-1848: ф.904, оп.28, спр.26; 1851: 
ф.904, оп.28, спр.30; 1852: ф.904, оп.28, спр.31; 1853: ф.904, оп.28, 
спр.32; 1854: ф.904, оп.28, спр.33; 1855: ф.904, оп.28, спр.34; 1856: 
ф.904, оп.28, спр.35; 1857: ф.904, оп.28, спр.36; 1859: ф.904, оп.28, 
спр.37; 1860: ф.904, оп.28, спр.39; 1861: ф.904, оп.28, спр.40; 1862: 
ф.904, оп.28, спр.41; 1863: ф.904, оп.28, спр.42; 1864: ф.904, оп.28, 
спр.43; 1865: ф.904, оп.28, спр.44; 1866: ф.904, оп.28, спр.45; 1867: 
ф.904, оп.28, спр.46; 1868: ф.904, оп.28, спр.47; 1869: ф.904, оп.28, 
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спр.48; 1870: ф.904, оп.28, спр.49; 1871: ф.904, оп.28, спр.50; 1872: 
ф.904, оп.28, спр.51; 1873: ф.904, оп.28, спр.52; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1827-1835: ф.904, оп.28, спр.23; 1835: 
ф.737, оп.1, спр.33; 1837: ф.737, оп.1, спр.44; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.61; 1843-1848: ф.904, оп.28, спр.25; 1844: ф.737, оп.1, спр.125; 
1849-1850: ф.904, оп.28, спр.29; 1851: ф.904, оп.28, спр.30; 1852: 
ф.904, оп.28, спр.31; 1853: ф.904, оп.28, спр.32; 1854: ф.904, оп.28, 
спр.33; 1855: ф.904, оп.28, спр.34; 1856: ф.904, оп.28, спр.35; 1857: 
ф.904, оп.28, спр.36; 1859: ф.904, оп.28, спр.37; 1860: ф.904, оп.28, 
спр.39; 1861: ф.904, оп.28, спр.40; 1862: ф.904, оп.28, спр.41; 1863: 
ф.904, оп.28, спр.42; 1864: ф.904, оп.28, спр.43; 1865: ф.904, оп.28, 
спр.44; 1866: ф.904, оп.28, спр.45; 1867: ф.904, оп.28, спр.46; 1868: 
ф.904, оп.28, спр.47; 1869: ф.904, оп.28, спр.48; 1870: ф.904, оп.28, 
спр.49; 1871: ф.904, оп.28, спр.50; 1872: ф.904, оп.28, спр.51; 1873: 
ф.904, оп.28, спр.52;  

9. – 
10. – 

 
 
КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Вінницький деканат 
3. Римсько-католицька церква Пресвятої Трійці м-ка Пиків 

Вінницького повіту Подільської губернії 
4. м-ко Пиків, сс. Антонопіль, Глинськ, Голяки, Жигалівка, Журавне, 

Кривошиїнці, Колибабинці, Кустівці, Кутища-Великі, Кутища-Малі, 
Лемешівка, Люлинці, Мончинці, Нападівка, Немиринці, Пиківська 
Слобідка, Попівка, Райки, Рогинці, Софіївка, Уладівка, Хомутинці, 
Шепіївка та ін.  

5. Народження: 1788-1806: ф.409, оп.1, спр.3; 1823-1827: ф.409, оп.1, 
спр.1; 1836-1843: ф.409, оп.2, спр.3; 1843-1848: ф.409, оп.1, спр.2; 
1859: ф.904, оп.31, спр.9; 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: ф.904, 
оп.31, спр.6; 1874: ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 
1878: ф.904, оп.31, спр.11; 1879: ф.904, оп.31, спр.12; 1880: ф.904, 
оп.4, спр.1; 1881: ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.4, спр.3; 1883: 
ф.904, оп.4, спр.4; 1884: ф.904, оп.4, спр.5; 1885: ф.904, оп.4, спр.6; 
1886: ф.904, оп.4, спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, оп.4, 
спр.9; 1889: ф.904, оп.4, спр.10; 1890: ф.904, оп.4, спр.11; 1891: 
ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.904, оп.4, 
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спр.14; 1894: ф.904, оп.4, спр.15; 1895: ф.904, оп.4, спр.16; 1896: 
ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.904, оп.4, 
спр.19; 1899: ф.904, оп.4, спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: 
ф.904, оп.4, спр.22; 1902: ф.904, оп.11, спр.1; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.5; 1904; ф.904, оп.11, спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.19; 1907: ф.904, оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.29; 1909: ф.904, оп.11, спр.34; 1910: ф.904, оп.11, спр.39; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.44; 1912: ф.904, оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, 
спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 1916: ф.904, оп.11, спр.68; 1917: 
ф.904, оп.11, спр.73; 

6. Шлюб: 1827-1843: ф.409, оп.2, спр.2; 1844-1867: ф.409, оп.1, спр.4; 
1859: ф.904, оп.31, спр.9; 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1867-1875: ф.409, 
оп.2, спр.5; 1873: ф.904, оп.31, спр.6; 1874: ф.904, оп.31, спр.8; 1875: 
ф.904, оп.31, спр.10; 1878: ф.904, оп.31, спр.11; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.12; 1880: ф.904, оп.4, спр.1; 1881: ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, 
оп.4, спр.3; 1883: ф.904, оп.4, спр.4; 1884: ф.904, оп.4, спр.5; 1885: 
ф.904, оп.4, спр.6; 1886: ф.904, оп.4, спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 
1888: ф.904, оп.4, спр.9; 1889: ф.904, оп.4, спр.10; 1890: ф.904, оп.4, 
спр.11; 1891: ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.904, оп.4, спр.13; 1893: 
ф.904, оп.4, спр.14; 1894: ф.904, оп.4, спр.15; 1895: ф.904, оп.4, 
спр.16; 1896: ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.904, оп.4, спр.18; 1898: 
ф.904, оп.4, спр.19; 1899: ф.904, оп.4, спр.20; 1900: ф.904, оп.4, 
спр.21; 1901: ф.904, оп.4, спр.22; 1902: ф.904, оп.11, спр.1; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.5; 1904: ф.904, оп.11, спр.10; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.14; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 1907: ф.904, оп.11, спр.24; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.29; 1909: ф.904, оп.11, спр.34; 1910: ф.904, оп.11, 
спр.39; 1911: ф.904, оп.11, спр.44; 1912: ф.904, оп.11, спр.49; 1914: 
ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 1916: ф.904, оп.11, 
спр.68; спр.68; 1917: ф.904, оп.11, спр.73; 

7. – 
8. Смерть: 1801-1826: ф.409, оп.2, спр.1; 1827-1838: ф.409, оп.1, спр.6; 

1838-1854: ф.409, оп.1, спр.7; 1854-1886: ф.409, оп.2, спр.4; 1859: 
ф.904, оп.31, спр.9; 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: ф.904, оп.31, 
спр.6; 1874: ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 1878: 
ф.904, оп.31, спр.11; 1879: ф.904, оп.31, спр.12; 1880: ф.904, оп.4, 
спр.1; 1881: ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.4, спр.3; 1883: ф.904, 
оп.4, спр.4; 1884: ф.904, оп.4, спр.5; 1885: ф.904, оп.4, спр.6; 1886: 
ф.904, оп.4, спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, оп.4, спр9; 
1889: ф.904, оп.4, спр.10; 1890: ф.904, оп.4, спр.11; 1891: ф.904, оп.4, 
спр.12; 1892: ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.904, оп.4, спр.14; 1894: 
ф.904, оп.4, спр.15; 1895: ф.904, оп.4, спр.16; 1896: ф.904, оп.4, 
спр.17; 1897: ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.904, оп.4, спр.19; 1899: 
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ф.904, оп.4, спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: ф.904, оп.4, 
спр.22; 1902: ф.904, оп.11, спр.1; 1903: ф.904, оп.11, спр.5; 1904: 
ф.904, оп.11, спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.19; 1907: ф.904, оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: 
ф.904, оп.11, спр.34; 1910: ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.44; 1912: ф.904, оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: 
ф.904, оп.11, спр.63; 1916: ф.904, оп.11, спр.68; спр.68; 1917: ф.904, 
оп.11, спр.73; 

9. – 
10. – 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Вінницький деканат 
3. Римсько-католицька церква Непорочного Зачаття Пресвятої Діви 

Марії м-ка Янів Вінницького повіту Подільської губернії 
4. м-ка Калинівка, Янів, сс. Байківка, Варшиця, Голодьки, Гущинці, Жу-

равне, Заливаншина, Кам'яногірка, Корделівка, Майдан-Бобрик, 
Павлівка, Пеньківка, Писарівка, Радівка, Сальник, Слобідка-
Пиківська, Слобідка-Янівська, Черепашинці та ін.  

5. Народження: 1827-1838: ф.904, оп.28, спр.59; 1859: ф.904, оп.31, 
спр.9; 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: ф.904, оп.31, спр.6; 1874: 
ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 1878: ф.904, оп.31, 
спр.11; 1879: ф.904, оп.31, спр.12; 1880: ф.904, оп.4, спр.1; 1881: 
ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.4, спр.3; 1883: ф.904, оп.4, спр.4; 
1884: ф.904, оп.4, спр.5; 1885: ф.904, оп.4, спр.6; 1886: ф.904, оп.4, 
спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, оп.4, спр9; 1889: ф.904, 
оп.4, спр.10; 1890: ф.904, оп.4, спр.11; 1891: ф.904, оп.4, спр.12; 1892: 
ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.904, оп.4, спр.14; 1894: ф.904, оп.4, 
спр.15; 1895: ф.904, оп.4, спр.16; 1896: ф.904, оп.4, спр.17; 1897: 
ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.904, оп.4, спр.19; 1899: ф.904, оп.4, 
спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: ф.904, оп.4, спр.22; 1902: 
ф.904, оп.11, спр.1; 1903: ф.904, оп.11, спр.5; 1904, оп.11, спр.10; 
1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 1907: ф.904, 
оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: ф.904, оп.11, спр.34; 
1910: ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, спр.44; 1912: ф.904, 
оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 
1916: ф.904, оп.11, спр.68; 1917: ф.904, оп.11, спр.73; 

6. Шлюб: 1827-1838: ф.904, оп.28, спр.59; 1859: ф.904, оп.31, спр.9; 
1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: ф.904, оп.31, спр.6; 1874: ф.904, 
оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 1878: ф.904, оп.31, спр.11; 
1879: ф.904, оп.31, спр.12; 1880: ф.904, оп.4, спр.1; 1881: ф.904, оп.4, 
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спр.2; 1882: ф.904, оп.4, спр.3; 1883: ф.904, оп.4, спр.4; 1884: ф.904, 
оп.4, спр.5; 1885: ф.904, оп.4, спр.6; 1886: ф.904, оп.4, спр.7; 1887: 
ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, оп.4, спр9; 1889: ф.904, оп.4, спр.10; 
1890: ф.904, оп.4, спр.11; 1891: ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.904, оп.4, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.4, спр.14; 1894: ф.904, оп.4, спр.15; 1895: 
ф.904, оп.4, спр.16; 1896: ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.904, оп.4, 
спр.18; 1898: ф.904, оп.4, спр.19; 1899: ф.904, оп.4, спр.20; 1900: 
ф.904, оп.4, спр.21; 1901: ф.904, оп.4, спр.22; 1902: ф.904, оп.11, 
спр.1; 1903: ф.904, оп.11, спр.5; 1904, оп.11, спр.10; 1905: ф.904, 
оп.11, спр.14; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 1907: ф.904, оп.11, спр.24; 
1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: ф.904, оп.11, спр.34; 1910: ф.904, 
оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, спр.44; 1912: ф.904, оп.11, спр.49; 
1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 1916: ф.904, 
оп.11, спр.68; 1917: ф.904, оп.11, спр.73; 

7. – 
8. Смерть: 1827-1838: ф.904, оп.28, спр.59; 1859: ф.904, оп.31, спр.9; 

1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: ф.904, оп.31, спр.6; 1874: ф.904, 
оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 1878: ф.904, оп.31, спр.11; 
1879: ф.904, оп.31, спр.12; 1880: ф.904, оп.4, спр.1; 1881: ф.904, оп.4, 
спр.2; 1882: ф.904, оп.4, спр.3; 1883: ф.904, оп.4, спр.4; 1884: ф.904, 
оп.4, спр.5; 1885: ф.904, оп.4, спр.6; 1886: ф.904, оп.4, спр.7; 1887: 
ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, оп.4, спр9; 1889: ф.904, оп.4, спр.10; 
1890: ф.904, оп.4, спр.11; 1891: ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.904, оп.4, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.4, спр.14; 1894: ф.904, оп.4, спр.15; 1895: 
ф.904, оп.4, спр.16; 1896: ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.904, оп.4, 
спр.18; 1898: ф.904, оп.4, спр.19; 1899: ф.904, оп.4, спр.20; 1900: 
ф.904, оп.4, спр.21; 1901: ф.904, оп.4, спр.22; 1902: ф.904, оп.11, 
спр.1; 1903: ф.904, оп.11, спр.5; 1904, оп.11, спр.10; 1905: ф.904, 
оп.11, спр.14; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 1907: ф.904, оп.11, спр.24; 
1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: ф.904, оп.11, спр.34; 1910: ф.904, 
оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, спр.44; 1912: ф.904, оп.11, спр.49; 
1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 1916: ф.904, 
оп.11, спр.68; 1917: ф.904, оп.11, спр.73; 

9.   
10.   

 
 
КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Бердичівський деканат 
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3. Римсько-католицька церква Святого Антонія м-ка Білопілля 
Бердичівського повіту Київської губернії 

4. м-ко Білопілля, сс. Брівки, Великі Гадомці, Верболози, Вернигородок, 
Гадомчики (Малі Гадомці), Гурівці, Держанівка, Жерделі, Закутинці, 
Іванківці, Камені, Кашперівка, Козятин, Лебединці, Мала Чернявка, 
Непедівка, Панасівка, П’ятигірка, Радзивилівка, Садки, Сингаївка, 
Татарське Селище, Терешпіль, Халаїмгородок, Чорнорудка, Янківці 
та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 
1837: ф.737, оп.1, спр.53; 1838: ф.737, оп.1, спр.65; 1845: ф.737, оп.1, 
спр.129; 1846: ф.737, оп.1, спр.133; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1838: 
ф.737, оп.1, спр.70; 1839: ф.737, оп.1, спр.80; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1835-
1838: ф.741, оп.1, спр.6; 1835: ф.737, оп.1, спр.33; 1836: ф.737, оп.1, 
спр.37; 1837: ф.737, оп.1, спр.51; 1838: ф.737, оп.1, спр.67; 1839: 
ф.737, оп.1, спр.76; 

9. Дошлюбні опитування: 1866-1879: ф.741, оп.1, спр.11; 1874-1878: 
ф.741, оп.1, спр.11а; 1877: ф.741, оп.1, спр.16; 1892: ф.741, оп.1, 
спр.19;  

10. Сповідальні відомості: 1784-1788: ф.741, оп.1, спр.1; 1799: ф.741, 
оп.1, спр.2; 1817-1820: ф.741, оп.1, спр.3; 1834-1841: ф.741, оп.1, 
спр.5; 1837: ф.741, оп.1, спр.7; 1854-1857: ф.741, оп.1, спр.8; 1858: 
ф.741, оп.1, спр.9; 1861-1863: ф.741, оп.1, спр.10; 1867: ф.741, оп.1, 
спр.13; 1868-1870: ф.741, оп.1, спр.12; 1871: ф.741, оп.1, спр.14; 
1875: ф.741, оп.1, спр.15; 1877-1884: ф.741, оп.1, спр.17; 1885-1888: 
ф.741, оп.1, спр.18; 1900-1901: ф.741, оп.1, спр.20; 1900, 1904-1909: 
ф.741, оп.1, спр.20а; 1905: ф.741, оп.1, спр.21; 1911: ф.741, оп.1, 
спр.22; 

 
 

1. Київська губернія 
2. Бердичівський деканат 
3. Римсько-католицька церква Святого Яна Непомуцена м-ка Махнівка 

Бердичівського повіту Київської губернії 
4. м-ко Махнівка, сс. Бродецьке, Вовчинець, Вуйна, Глухівці, Жежелів, 

Житинці, Клітенка, Куманівка, Марківці, Михайлин, Мшанець, 
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Обухівка, Осична, Пиковець, Поличинці, Пустоха, Рубанка, Терехова, 
Туча, Фридрів, Хажин, Чернички, Шляхова, Юрівка та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1837: ф.737, оп.1, спр.53; 
1838: ф.737, оп.1, спр.65; 1845: ф.737, оп.1, спр.129; 1846: ф.737, 
оп.1, спр.133; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1837: ф.737, оп.1, спр.57; 1838: ф.737, 
оп.1, спр.70; 1839: ф.737, оп.1, спр.80; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1835: ф.737, оп.1, спр.33; 1836: ф.737, 
оп.1, спр.37; 1837: ф.737, оп.1, спр.51; 1838: ф.737, оп.1, спр.67; 1839: 
ф.737, оп.1, спр.76; 

9. – 
10. – 

 
 

1. Київська губернія 
2. Бердичівський деканат 
3. Прилуцько-Самгородоцька римсько-католицька церква  
4. м-ка Прилука, Самгородок, сс.Варшиця, Великий Чернятин, Голендри, 

Гоноратка, Губин, Збараж, Коритувата, Костянтинівка, 
Котюжинці, Курава, Лопатин, Лисіївка, Малий Чернятин, Овечаче, , 
Псярівка, Турбів, Холявинці, Шендерівка, Широка Гребля та ін. 

5. Народження: 1845: ф.737, оп.1, спр.129; 1846: ф.737, оп.1, спр.133; 
1895-1896, 1898: ф.904, оп.2, спр.182; 1897, 1899, 1901, 1905, 1907: 
ф.904, оп.2, спр.189; 1908: ф.904, оп.2, спр.260; 1911: ф.904, оп.2, 
спр.287; 1912: ф.904, оп.2, спр.296; 1914: ф.904, оп.2, спр.314; 1915: 
ф.904, оп.2, спр.326; 1916: ф.904, оп.2, спр.333; 1917: ф.904, оп.2, 
спр.339; 1918: ф.904, оп.2, спр.350; 1919: ф.904, оп.2, спр.358; 1920, 
1921: ф.904, оп.2, спр.364; 

6. Шлюб: 1895-1896, 1898: ф.904, оп.2, спр.182; 1897, 1899, 1901, 1905, 
1907: ф.904, оп.2, спр.189; 1908: ф.904, оп.2, спр.260; 1911: ф.904, 
оп.2, спр.287; 1912: ф.904, оп.2, спр.296; 1914: ф.904, оп.2, спр.314; 
1915: ф.904, оп.2, спр.326; 1917: ф.904, оп.2, спр.339; 1918: ф.904, 
оп.2, спр.350; 1919: ф.904, оп.2, спр.358; 1920, 1921: ф.904, оп.2, 
спр.364; 

7. – 
8. Смерть: 1836: ф.737, оп.1, спр.37; 1895-1896, 1898: ф.904, оп.2, 

спр.182; 1897, 1899, 1901, 1905, 1907: ф.904, оп.2, спр.189; 1908: 
ф.904, оп.2, спр.260; 1911: ф.904, оп.2, спр.287; 1912: ф.904, оп.2, 
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спр.296; 1914: ф.904, оп.2, спр.314; 1915: ф.904, оп.2, спр.326; 1916: 
ф.904, оп.2, спр.333; 1917: ф.904, оп.2, спр.339; 1918: ф.904, оп.2, 
спр.350; 1919: ф.904, оп.2, спр.358; 1920, 1921: ф.904, оп.2, спр.364; 

9. – 
10. – 

 
 
КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Балтсько-Ольгопільський деканат 
3. Римсько-католицька церква Благовіщення Пресвятої Богородиці м-ка 

М’ястківка Ольгопільського повіту Подільської губернії 
4. м-ко М’ястківка (нині с. Городківка), сс. Андріяшівка, Болган, Вер-

бка-Волоська, Висока Гребля, Вільшанка-Поберезька, Гарячківка, Го-
лубече, Грушка, Гутка, Джугастра, Дмитрашківка, Жидівка, Зеле-
нянка, Каетанівка, Кароліна, Кетроси, Княже, Кісниця Мала, 
Крижопіль, Кукули, Леонівка, Мар'янівка, Нетребівка, Новосілка, 
Петрунівка, Слобідка-Казенна, Олянівка, Слобідка-Трибусівська, Со-
роки, Ставки, Теклівка, Тернівка Мала, Трибусівка, Христище, 
Хутори-Вербецькі, Шарапанівка, Шляхетна, Шуми, с-ще Крижопіль, 
ферма Лиса Гора, ферма Морди, ферма Ратунда, та ін. 

5. Народження: 1876-1881: ф.904, оп.24, спр.54; 1882-1894: ф.904, 
оп.24, спр.70; 1909-1913: ф.904, оп.24. спр.182; 1914-1921: ф.904, 
оп.24, спр.198; 

6. Шлюб: 1876-1881: ф.904, оп.24, спр.54; 1882-1894: ф.904, оп.24, 
спр.70; 1909-1913: ф.904, оп.24, спр.182; 1914-1917, 1919-1921: 
ф.904, оп.24. спр.198: 

7. – 
8. Смерть: 1876-1881: ф.904, оп.24, спр.54; 1882-1894: ф.904, 

оп.24,спр.70; 1909-1913: ф.904, оп.24, спр.182; 1914-1920: ф.904, 
оп.24, спр.198; 

9. – 
10. – 

 
 
ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Липовецький деканат 
3. Римсько-католицька церква Преображення Господнього м-ка 

Вахнівка Липовецького повіту Київської губернії 
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4. м-ко Вахнівка, сс. Біла, Брицьке, Старі Мости, Ясенки та ін. 
5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 

спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1837: ф.737, оп.1, спр.53; 
1838: ф.737, оп.1, спр.65; 1845: ф.737, оп.1, спр.129; 1846: ф.737, 
оп.1, спр.133; 1852: ф.904, оп.28, спр.10; 1855: ф.904, оп.28, спр.11; 
1856: ф.904, оп.28, спр.12; 1858: ф.904, оп.28, спр.13; 1860: ф.904, 
оп.28, спр.14; 1866: ф.904, оп.28, спр.15; 1868: ф.904, оп.28, спр.16; 
1869: ф.904, оп.28, спр.17; 1870: ф.904, оп.28, спр.18; 1871: ф.904, 
оп.28, спр.19; 1872: ф.904, оп.28, спр.20; 1873: ф.904, оп.28, спр.21; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1837: ф.737, оп.1, спр.57; 1838: ф.737, 
оп.1, спр.70; 1839: ф.737, оп.1, спр.80; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1835: ф.737, оп.1, спр.33; 1836: ф.737, 
оп.1, спр.37; 1837: ф.737, оп.1, спр.51; 1838: ф.737, оп.1, спр.67; 1839: 
ф.737, оп.1, спр.76; 

9. – 
10. – 

 
 

1. Київська губернія 
2. Липовецький деканат 
3. Римсько-католицька церква Святих Апостолів Петра і Павла м-ка 

Зозів Липовецького повіту Київської губернії 
4. м-ка Зозів, Жорнище, сс. Андрушівка, Богданівка, Довжок, Зозівка, 

Кожанка, Ксаверівка, Вівсяники, Очеретяна, Ошитків, Паріївка, 
Ротмистрівка, Сопин та ін.  

5. Народження: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1837: ф.737, оп.1, 
спр.49; 1838: ф.737, оп.1, спр.66; 1919-1920; ф.904, оп.20, спр.96; 
1844: ф.737, оп.1, спр.128; 1844: ф.737, оп.1, спр.125; 1846: ф.737, 
оп.1, спр.133; 

6. Шлюб: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1836: ф.737, оп.1, спр.38; 1837: 
ф.737, оп.1, спр.54; 1838: ф.737, оп.1, спр.68; 1842: ф.737, оп.1, 
спр.111; 1844: ф.737, оп.1, спр.126; 

7. – 
8. Смерть: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1835: ф.737, оп.1, спр.33; 

1837: ф.737, оп.1, спр.44; 1919-1920; ф.904, оп.20, спр.96; 
9. – 
10. - 
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1. Київська губернія 
2. Липовецький деканат 
3. Римсько-католицька церква Непорочного Зачаття Пресвятої Діви 

Марії м. Липовець Липовецького повіту Київської губернії 
4. м-ко Липовець, сс.Лукашівка, Люлинці, Нападівка, Скитка, 

Струтинка, Хороша та ін. 
5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1805-1832: ф.737, оп.1, 

спр.7; 1806-1832: ф.737, оп.1, спр.8; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1837: ф.737, оп.1, спр.49; 1838: ф.737, 
оп.1, спр.66; 1844: ф.737, оп.1, спр.128; 1846: ф.737, оп.1, спр.133; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1806-1832: ф.737, оп.1, спр.8; 
1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1836: 
ф.737, оп.1, спр.38; 1837: ф.737, оп.1, спр.54; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.68; 1842: ф.737, оп.1, спр.111; 1844: ф.737, оп.1, спр.126; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1805-1834: ф.737, оп.1, спр.6; 

1806-1832: ф.737, оп.1, спр.8; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-
1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1835: ф.737, оп.1, спр.33; 1837: ф.737, оп.1, 
спр.44; 1838: ф.737, оп.1, спр.61; 1844: ф.737, оп.1, спр.125; 

9. – 
10. – 

 
 

1. Київська губернія 
2. Липовецько-Махнівський деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка Прилука Махнівського повіту 

Київської губернії 
4. м. Прилука 
5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 

спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1837: ф.737, оп.1, спр.53; 
1838: ф.737, оп.1, спр.65; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1837: ф.737, оп.1, спр.57; 1838: ф.737, 
оп.1, спр.70; 1839: ф.737, оп.1, спр.80; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1835: ф.737, оп.1, спр.33; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.51; 1838: ф.737, оп.1, спр.67; 1839: ф.737, оп.1, спр.76; 

9. – 
10. - 
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ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Літинський деканат 
3. Римсько-католицька церква Непорочного Зачаття Пресвятої Діви 

Марії м. Літин Літинського повіту Подільської губернії 
4. м. Літин, сс. Багринівці, Балин, Борків, Борківський Майдан, 

Бруслинів, Вонячин, Голосківський Майдан, Горбівці, Грузький Май-
дан, Гута-Літинська, Дашківці, Івча, Іскриня, Колонія Киліянівка, 
Ксаверівка, Кулига, Лисогірка, Лисогірський Майдан, Літинка, 
Літинський Майдан, Літинські Хутори, Лукашівка, Микулинці, 
Новоселиця-Казенна, Новоселиця-Літинська, Новоселиця-Залужна, 
Ріжок-Микулинецький, Слобідка-Дашковецька, Сосни, Стасів Май-
дан, Трепів Майдан та ін.  

5. Народження: 1863-1879: ф.904, оп.16, спр.9; 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 
1874: ф.711, оп.1, спр.2; 1875: ф.711, оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, 
спр.4; 1878: ф.711, оп.1, спр.5; 1879: ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, 
оп.6, спр.1; 1880-1887; ф.904, оп.16, спр.24; 1881: ф.904, оп.6, спр.2; 
1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, оп.6, спр.4; 1884: ф.904, оп.6, 
спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: ф.904, оп.6, спр.7; 1886-1897; 
ф.904, оп.16, спр.33; 1887: ф.904, оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, спр.9; 
1889: ф.904, оп.6, спр.10; 1890: ф.904, оп.6, спр.11; 1891: ф.904, оп.6, 
спр.12; 1892: ф.904, оп.6, спр.13; 1893: ф.904, оп.6, спр.14; 1895: 
ф.904, оп.6, спр.15; 1896: ф.904, оп.6, спр.16; 1897: ф.904, оп.6, 
спр.17; 1898: ф.904, оп.6, спр.18; 1898-1907; ф.904, оп.16, спр.49; 
1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: ф.904, оп.6, 
спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, спр.7; 1904: 
ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, спр.31; 1908-
1918; ф.904, оп.16, спр.59; 1909: ф.904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, 
оп.11, спр.41; 1911: ф.904, оп.11, спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 
1913; ф.904, оп.11, спр.55; 1914: ф.904, оп.11, спр.60; 1915: ф.904, 
оп.11, спр.65; 1916: ф.904, оп.11, спр.70; 

6. Шлюб: 1864-1879: ф.904, оп.16, спр.9; 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 1874: 
ф.711, оп.1, спр.2; 1875: ф.711, оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, спр.4; 
1878: ф.711, оп.1, спр.5; 1879: ф.711, оп.1, спр.6; 1864-1879: ф.904, 
оп.1, спр.9; 1880: ф.904, оп.6, спр.1; 1880-1887; ф.904, оп.16, спр.24; 
1881: ф.904, оп.6, спр.2; 1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, оп.6, 
спр.4; 1884: ф.904, оп.6, спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: ф.904, 
оп.6, спр.7; 1886-1897; ф.904, оп.16, спр.33; 1887: ф.904, оп.6, спр.8; 
1888: ф.904, оп.6, спр.9; 1889: ф.904, оп.6, спр.10; 1890: ф.904, оп.6, 
спр.11; 1891: ф.904, оп.6, спр.12; 1892: ф.904, оп.6, спр.13; 1893: 
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ф.904, оп.6, спр.14; 1895: ф.904, оп.6, спр.15; 1896: ф.904, оп.6, 
спр.16; 1897: ф.904, оп.6, спр.17; 1898: ф.904, оп.6, спр.18; 1898-
1907; ф.904, оп.16, спр.49; 1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1900: ф.904, 
оп.6, спр.20; 1901: ф.904, оп.6, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.7; 1904: ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.16; 1906: ф.904, оп.11, спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.31; 1908-1918; ф.904, оп.16, спр.59; 1909: ф.904, 
оп.11, спр.36; 1910: ф.904, оп.11, спр.41; 1911: ф.904, оп.11, спр.46; 
1912: ф.904, оп.11, спр.51; 1913; ф.904, оп.11, спр.55; 1914: ф.904, 
оп.11, спр.60; 1915: ф.904, оп.11, спр.65; 1916: ф.904, оп.11, спр.70; 

7. – 
8. Смерть: 1860-1879: ф.904, оп.16, спр.9; 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 

1874: ф.711, оп.1, спр.2; 1875: ф.711, оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, 
спр.4; 1878: ф.711, оп.1, спр.5; 1879: ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, 
оп.6, спр.1; 1880-1887; ф.904, оп.16, спр.24; 1881: ф.904, оп.6, спр.2; 
1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, оп.6, спр.4; 1884: ф.904, оп.6, 
спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: ф.904, оп.6, спр.7; 1886-1897; 
ф.904, оп.16, спр.33; 1887: ф.904, оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, спр.9; 
1889: ф.904, оп.6, спр.10; 1890: ф.904, оп.6, спр.11; 1891: ф.904, оп.6, 
спр.12; 1892: ф.904, оп.6, спр.13; 1893: ф.904, оп.6, спр.14; 1895: 
ф.904, оп.6, спр.15; 1896: ф.904, оп.6, спр.16; 1897: ф.904, оп.6, 
спр.17; 1898: ф.904, оп.6, спр.18; 1898-1907; ф.904, оп.16, спр.49; 
1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: ф.904, оп.6, 
спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, спр.7; 1904: 
ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, спр.31; 1908-
1918; ф.904, оп.16, спр.59; 1909: ф.904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, 
оп.11, спр.41; 1911: ф.904, оп.11, спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 
1913; ф.904, оп.11, спр.55; 1914: ф.904, оп.11, спр.60; 1915: ф.904, 
оп.11, спр.65; 1916: ф.904, оп.11, спр.70; 

9. – 
10. – 

 
 
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Могилівський деканат 
3. Римсько-католицька церква м. Могилів Подільської губернії 
4. м. Могилів, сс. Бандишівка, Бронниця, Волохи, Балки, Григорівка, 

Грушка, Карпівка, Немія, Пилипи, Ротмистрівка, Матеївка, 
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Садківці, Сади, Серебрія, Слобода-Шлишковецька, Одая, Деркоуци, 
Карпошівка, Макарівка, Мар'янівка, та ін.  

5. Народження: 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 
1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.31, спр.18; 1879: ф.904, 
оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: 
ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 
1885: ф.904, оп.8, спр.6; 1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; 
спр.8; 1889: ф.904, оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891: ф.904, 
оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.8, спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: 
ф.904, оп.8, спр.14; 1895: ф.904, оп.8, спр.15; 1896: ф.904, оп.8, 
спр.16; 1897: ф.904, оп.8, спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1899: 
ф.904, оп.8, спр.19; 1900: ф.904, оп.8, спр.20; 1901: ф.904, оп.8, 
спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: 
ф.904, оп.11, спр.13; 1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.22; 1907: ф.904, оп.11, спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: 
ф.904, оп.11, спр.37; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.47; 1912: ф.904, оп.11, спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: 
ф.904, оп.11, спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, 
спр.71; 1917: ф.904, оп.11, спр.74; 

6. Шлюб: 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1877: 
ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.31, спр.18; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, 
оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 1885: 
ф.904, оп.8, спр.6; 1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 
1889: ф.904, оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891: ф.904, оп.8, 
спр.11; 1892: ф.904, оп.8, спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: 
ф.904, оп.8, спр.14; 1895: ф.904, оп.8, спр.15; 1896: ф.904, оп.8, 
спр.16; 1897: ф.904, оп.8, спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1899: 
ф.904, оп.8, спр.19; 1900: ф.904, оп.8, спр.20; 1901: ф.904, оп.8, 
спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: 
ф.904, оп.11, спр.13; 1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.22; 1907: ф.904, оп.11, спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: 
ф.904, оп.11, спр.37; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.47; 1912: ф.904, оп.11, спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: 
ф.904, оп.11, спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, 
спр.71; 1917: ф.904, оп.11, спр.74; 

7. – 
8. Смерть: 1827: ф.904, оп.28, спр.57; 1842: ф.737, оп.1, спр.108; 1847: 

ф.737, оп.1, спр.139; 1851: ф.737, оп.1, спр.141; 1869: ф.737, оп.1, 
спр.142; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: 
ф.904, оп.31, спр.18; 1879: ф.904, оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, 
спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, 
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оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 1885: ф.904, оп.8, спр.6; 1886: 
ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 1889: ф.904, оп.8, спр.9; 
1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.8, 
спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: 
ф.904, оп.8, спр.15; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, 
спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: 
ф.904, оп.8, спр.20; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, 
спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 1905: 
ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, оп.11, 
спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, оп.11, спр.37; 1910: 
ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 1912: ф.904, оп.11, 
спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, оп.11, спр.61; 1915: 
ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 1917: ф.904, оп.11, 
спр.74; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Могилівський деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка Озаринці Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Озаринці, cc. Борщівці, Вендичани, Конева, Котлубаївка, 

Кричанівка, Садова, Серебринці, Сліди та ін.  
5. Народження: 1841-1842: ф.904, оп.28, спр.62; 1847: ф.737, оп.1, 

спр.139; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: 
ф.904, оп.31, спр.18; 1879: ф.904, оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, 
спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, 
оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 1885: ф.904, оп.8, спр.6; 1886: 
ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 1889: ф.904, оп.8, спр.9; 
1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.8, 
спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: 
ф.904, оп.8, спр.15; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, 
спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: 
ф.904, оп.8, спр.20; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, 
спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 1905: 
ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, оп.11, 
спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, оп.1, спр.37; 1910: 
ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 1912: ф.904, оп.11, 
спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, оп.11, спр.61; 1915: 
ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 1917: ф.904, оп.11, 
спр.74; 
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6. Шлюб: 1841-1842: ф.904, оп.28, спр.62; 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 
1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, 
оп.31, спр.18; 1879: ф.904, оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 
1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, 
спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 1885: ф.904, оп.8, спр.6; 1886: ф.904, 
оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 1889: ф.904, оп.8, спр.9; 1890: 
ф.904, оп.8, спр.10; 1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.8, 
спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: 
ф.904, оп.8, спр.15; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, 
спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: 
ф.904, оп.8, спр.20; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, 
спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 1905: 
ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, оп.11, 
спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, оп.1, спр.37; 1910: 
ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 1912: ф.904, оп.11, 
спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, оп.11, спр.61; 1915: 
ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 1917: ф.904, оп.11, 
спр.74; 

7. – 
8. Смерть: 1841-1842: ф.904, оп.28, спр.62; 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 

1851: ф.737, оп.1, спр.141; 1869: ф.737, оп.1, спр.142; 1875: ф.904, 
оп.31, спр.16; 1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.31, спр.18; 
1879: ф.904, оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.8; 
спр.2; 1882: ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, спр.4; 1884: ф.904, 
оп.8, спр5; 1885: ф.904, оп.8, спр.6; 1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: 
ф.904, оп.8; спр.8; 1889: ф.904, оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 
1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.8, спр.12; 1893: ф.904, оп.8, 
спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: ф.904, оп.8, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, спр.17; 1898: ф.904, оп.8, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: ф.904, оп.8, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, оп.11, спр.27; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.32; 1909: ф.904, оп.1, спр.37; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.47; 1912: ф.904, оп.11, спр.52; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.56; 1914: ф.904, оп.11, спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.71; 1917: ф.904, оп.11, спр.74; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
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2. Могилівський деканат 
3. Римсько-католицька церква Успіння Пресвятої Богородиці м-ка 

Яришів Могилівського повіту Подільської губернії 
4. м-ко Яришів, сс. Жеребилівка, Козлів, Нишівці, Ольчедаїв-Нижчий, 

Рівне, Слобідка-Яришівська, Теклівка, Хоньківці, Юрківці, Яструбна 
та ін. 

5. Народження: 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 
1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.31, спр.18; 1879: ф.904, 
оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: 
ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр.5; 
1885: ф.904, оп.8, спр.6; 1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; 
спр.8; 1889: ф.904, оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891: ф.904, 
оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.8, спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: 
ф.904, оп.8, спр.14; 1895: ф.904, оп.8, спр.15; 1895-1905: ф.904, оп.22, 
спр.33; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, спр.17; 1898: 
ф.904, оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: ф.904, оп.8, 
спр.20; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.3; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1906-1917: ф.904, оп.22, спр.80; 
1907: ф.904, оп.11, спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, 
оп.1, спр.37; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 
1912: ф.904, оп.11, спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, 
оп.11, спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 
1917: ф.904, оп.11, спр.74; 

6. Шлюб: 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1877: 
ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.31, спр.18; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, 
оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр.5; 1885: 
ф.904, оп.8, спр.6; 1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 
1889: ф.904, оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891: ф.904, оп.8, 
спр.11; 1892: ф.904, оп.8, спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: 
ф.904, оп.8, спр.14; 1895: ф.904, оп.8, спр.15; 1895-1905: ф.904, оп.22, 
спр.33; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, спр.17; 1898: 
ф.904, оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: ф.904, оп.8, 
спр.20; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.3; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1906-1917: ф.904, оп.22, спр.80; 
1907: ф.904, оп.11, спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, 
оп.1, спр.37; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 
1912: ф.904, оп.11, спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, 
оп.11, спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 
1917: ф.904, оп.11, спр.74; 
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7. – 
8. Смерть: 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1851: ф.737, оп.1, спр.141; 1869: 

ф.737, оп.1, спр.142; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1877: ф.904, оп.31, 
спр.17; 1878: ф.904, оп.31, спр.18; 1879: ф.904, оп.31, спр.19; 1880: 
ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, оп.8, спр.3; 
1883: ф.904, оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр.5; 1885: ф.904, оп.8, 
спр.6; 1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 1889: ф.904, 
оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: 
ф.904, оп.8, спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, 
спр.14; 1895: ф.904, оп.8, спр.15; 1895-1905: ф.904, оп.22, спр.33; 
1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, спр.17; 1898: ф.904, оп.8, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: ф.904, оп.8, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.22; 1906-1917: ф.904, оп.22, спр.80; 1907: ф.904, 
оп.11, спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, оп.1, спр.37; 
1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 1912: ф.904, 
оп.11, спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, оп.11, спр.61; 
1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 1917: ф.904, 
оп.11, спр.74; 

9. – 
10. – 

 
 
МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Могилівський деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка Лучинець Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. сс. Вінож, Горай, Лучинець, Лучинчик, Млинівка, Немерче, Ольчедаїв 

Вищий, Плоске, Попелюхи, Струсова, Сугаки, Тропова, хут. Юзина 
та ін.  

5. Народження: 1839-1844: ф.904, оп.28, спр.53; 1847: ф.737, оп.1, 
спр.139; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: 
ф.904, оп.31, спр.18; 1879: ф.904, оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, 
спр.1; 1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, 
оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 1885: ф.904, оп.8, спр.6; 1886: 
ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 1889: ф.904, оп.8, спр.9; 
1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.8, 
спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: 
ф.904, оп.8, спр.15; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, 
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спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: 
ф.904, оп.8, спр.20; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, 
спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 1905: 
ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, оп.11, 
спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, оп.11, спр.37; 1910: 
ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 1912: ф.904, оп.11, 
спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, оп.11, спр.61; 1915: 
ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 1917: ф.904, оп.11, 
спр.74; 

6. Шлюб: 1839-1844: ф.904, оп.28, спр.53; 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 
1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, 
оп.31, спр.18; 1879: ф.904, оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 
1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, 
спр.4; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 1885: ф.904, оп.8, спр.6; 1886: ф.904, 
оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 1889: ф.904, оп.8, спр.9; 1890: 
ф.904, оп.8, спр.10; 1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.8, 
спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: 
ф.904, оп.8, спр.15; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, 
спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: 
ф.904, оп.8, спр.20; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, 
спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 1905: 
ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, оп.11, 
спр.27; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, оп.11, спр.37; 1910: 
ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 1912: ф.904, оп.11, 
спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, оп.11, спр.61; 1915: 
ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 1917: ф.904, оп.11, 
спр.74; 

7. – 
8. Смерть: 1839-1844: ф.904, оп.28, спр.53; 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 

1851: ф.737, оп.1, спр.141; 1869: ф.737, оп.1, спр.142; 1875: ф.904, 
оп.31, спр.16; 1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.31, спр.18; 
1879: ф.904, оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.8; 
спр.2; 1882: ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, спр.4; 1884: ф.904, 
оп.8, спр5; 1885: ф.904, оп.8, спр.6; 1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: 
ф.904, оп.8; спр.8; 1889: ф.904, оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 
1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.8, спр.12; 1893: ф.904, оп.8, 
спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: ф.904, оп.8, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, спр.17; 1898: ф.904, оп.8, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: ф.904, оп.8, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, оп.11, спр.27; 1908: ф.904, оп.11, 
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спр.32; 1909: ф.904, оп.11, спр.37; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.47; 1912: ф.904, оп.11, спр.52; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.56; 1914: ф.904, оп.11, спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.71; 1917: ф.904, оп.11, спр.74; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія  
2. Ушицький деканат 
3. Римсько-католицька церква Пресвятої Богородиці м-ка Снітків 

Могилівського повіту Подільської губернії 
4. м-ко Снітків, сс. Барок, Бирлинці-Польові, Дерешова, Долиняни, Ко-

тюжани, Кривохижинці, Мар'янівка, Михайлівці, Перекоринці, 
Супівка, Татариски та ін. 

5. Народження: 1839: ф.737, оп.1, спр.77; 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 
1862-1873, 1875: ф.904, оп.17, спр.6; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1876-
1882: ф.904, оп.17, спр.29; 1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, 
оп.31, спр.18; 1879: ф.904, оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 
1881: ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, 
спр.4; 1883-1885, 1887-1890: ф.904, оп.17, спр.42; 1884: ф.904, оп.8, 
спр5; 1885: ф.904, оп.8, спр.6; 1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, 
оп.8; спр.8; 1889: ф.904, оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891: 
ф.904, оп.8, спр.11; 1891-1897: ф.904, оп.17, спр.57; 1892: ф.904, оп.8, 
спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: 
ф.904, оп.8, спр.15; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, 
спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1898-1904: ф.904, оп.17, спр.72; 
1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: ф.904, оп.8, спр.20; 1901: ф.904, оп.8, 
спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: 
ф.904, оп.11, спр.13; 1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1905-1908: ф.904, 
оп.17, спр.114; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, оп.11, спр.27; 
1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, оп.11, спр.37; 1910-1916, 
1918: ф.904, оп.17, спр.115; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, 
оп.11, спр.47; 1912: ф.904, оп.11, спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 
1914: ф.904, оп.11, спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, 
оп.11, спр.71; 1917: ф.904, оп.11, спр.74; 

6. Шлюб: 1839: ф.737, оп.1, спр.77; 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1862-
1873, 1875: ф.904, оп.17, спр.6; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1876-1882: 
ф.904, оп.17, спр.29; 1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.31, 
спр.18; 1879: ф.904, оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: 
ф.904, оп.8; спр.2; 1882: ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, спр.4; 
1883-1890: ф.904, оп.17, спр.42; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 1885: ф.904, 
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оп.8, спр.6; 1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 1889: 
ф.904, оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891: ф.904, оп.8, спр.11; 
1891-1897: ф.904, оп.17, спр.57; 1892: ф.904, оп.8, спр.12; 1893: 
ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: ф.904, оп.8, 
спр.15; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, спр.17; 1898: 
ф.904, оп.8, спр.18; 1898-1904: ф.904, оп.17, спр.72; 1899: ф.904, оп.8, 
спр.19; 1900: ф.904, оп.8, спр.20; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: 
ф.904, оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, 
спр.13; 1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1905-1908: ф.904, оп.17, спр.114; 
1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, оп.11, спр.27; 1908: ф.904, 
оп.11, спр.32; 1909: ф.904, оп.11, спр.37; 1910-1916, 1918: ф.904, 
оп.17, спр.115; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 
1912: ф.904, оп.11, спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, 
оп.11, спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 
1917: ф.904, оп.11, спр.74; 

7. – 
8. Смерть: 1839: ф.737, оп.1, спр.77; 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1851: 

ф.737, оп.1, спр.141; 1862-1873, 1869: ф.737, оп.1, спр.142; 1875: 
ф.904, оп.17, спр.6; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1876-1882: ф.904, 
оп.17, спр.29; 1877: ф.904, оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.31, спр.18; 
1879: ф.904, оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.8; 
спр.2; 1882: ф.904, оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.8, спр.4; 1883-1890: 
ф.904, оп.17, спр.42; 1884: ф.904, оп.8, спр5; 1885: ф.904, оп.8, спр.6; 
1886: ф.904, оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.8; спр.8; 1889: ф.904, оп.8, 
спр.9; 1890: ф.904, оп.8, спр.10; 1891: ф.904, оп.8, спр.11; 1891-1897: 
ф.904, оп.17, спр.57; 1892: ф.904, оп.8, спр.12; 1893: ф.904, оп.8, 
спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1895: ф.904, оп.8, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, спр.17; 1898: ф.904, оп.8, 
спр.18; 1898-1904: ф.904, оп.17, спр.72; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 
1900: ф.904, оп.8, спр.20; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, 
оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 
1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1905-1908: ф.904, оп.17, спр.114; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, оп.11, спр.27; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.32; 1909: ф.904, оп.11, спр.37; 1909-1916, 1918: ф.904, оп.17, 
спр.115; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 1912: 
ф.904, оп.11, спр.52; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, оп.11, 
спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 1917: 
ф.904, оп.11, спр.74; 

9. – 
10. – 
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НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Гайсинсько-Брацлавський деканат 
3. Римсько-католицька церква на честь Шкаплерної Божої Матері м. 

Брацлав Подільської губернії 
4. м. Брацлав, сс. Анчиполівка, Бугаків, Вишківці, Вовчок-Брацлавський, 

ГородницяГута-Райгородська, Довжок, Зяньківці, Кропивна-Нижча, 
Ксьондзівка, Лоївці, Мар'янівка, Мачуха, Мельниківці, Монастирське, 
Олександрівка, Павликівка, Райгород, Салинці, Самчинці, Свінциця, 
Семенки, Скрицьке, Сорокодуби, Чуків, Шура-Брацлавська, Щурівці, 
прис. Гнилище, передм. м. Брацлава Чернишівка, Хутори-Брацлавські, 
та ін.  

5. Народження: 1806-1827: ф.802, оп.1, спр.2; 1827-1829: ф.802, оп.1, 
спр.3; 1829-1834: ф.802, оп.1, спр.4; 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: 
ф.904, оп.31, спр.2; 1877: ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, 
спр.4; 1879: ф.904, оп.31, спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, 
оп.5, спр.2; 1882: ф.904, оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: 
ф.904, оп.5, спр.5; 1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 
1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: ф.904, оп.3, 
спр.1; 1890: ф.904, оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, 
оп.3, спр.4; 1893: ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: 
ф.904, оп.5, спр.10; 1897: ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, 
спр.12; 1899: ф.904, оп.5, спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; 1901: 
ф.904, оп.5, спр.15; 1903: ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, 
спр.11; 1905: ф.904, оп.11, спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1907: 
ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, оп.11, 
спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: 
ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, оп.11, 
спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

6. Шлюб: 1806-1827: ф.802, оп.1, спр.2; 1827-1829: ф.802, оп.1, спр.3; 
1829-1834: ф.802, оп.1, спр.4; 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, 
оп.31, спр.2; 1877: ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: 
ф.904, оп.31, спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 
1882: ф.904, оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, 
спр.5; 1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, 
оп.5, спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: 
ф.904, оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 
1893: ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: ф.904, оп.5, 
спр.10; 1897: ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: 
ф.904, оп.5, спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, 
спр.15; 1903: ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: 
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ф.904, оп.11, спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, 
спр.25; 1908: ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: 
ф.904, оп.11, спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, 
спр.50; 1913: ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: 
ф.904, оп.11, сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

7. – 
8. Смерть: 1806-1827: ф.802, оп.1, спр.2; 1827-1829: ф.802, оп.1, спр.3; 

1829-1834: ф.802, оп.1, спр.4; 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, 
оп.31, спр.2; 1877: ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: 
ф.904, оп.31, спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 
1882: ф.904, оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, 
спр.5; 1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, 
оп.5, спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: 
ф.904, оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 
1893: ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: ф.904, оп.5, 
спр.10; 1897: ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: 
ф.904, оп.5, спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, 
спр.15; 1903: ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: 
ф.904, оп.11, спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, 
спр.25; 1908: ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: 
ф.904, оп.11, спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, 
спр.50; 1913: ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: 
ф.904, оп.11, сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Гайсинсько-Брацлавський деканат 
3. Римсько-католицька церква Покрову Святого Йосипа м-ка Немирів 

Брацлавського повіту Подільської губернії 
4. м-ко Немирів, сс. Березівка, Боблів, Бондурівка, Бушинка-Велика, 

Вапнярка, Війтівці, Воловодівка, Воробіївка, Гвоздів, Гунька, 
Даньківка, Дубовчик (Дубовець), Зарудинці, Канава, Кароліна, 
Ковалівка, Криківці, Ліс Великий, Лука-Немирівська, Мазурівка, 
Мар’янівка, Медвежа, Монастирок, Мухівці, Никифорівці, Ометинці, 
Остапківці, Остолопів, Печера, Пісочин, Потоки, Рачки, Рубань, Се-
лище, Сільниця, Сокілець, Сорокотяжинці, Стрільчинці, Супрунівка, 
Фердинандівка, Чечелівка, Шолудьки, Штилівка, Щаслива, Язвинки, 
прис. Коровайна та ін. 

5. Народження: 1772-1826, 1834-1838, 1843: ф.904, оп.28, спр.58; 1873: 
ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: ф.904, оп.31, 
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спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, спр.5; 1880: 
ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, оп.5, спр.3; 
1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: ф.904, оп.5, 
спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: ф.904, 
оп.5, спр.9; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, спр.2; 1891: 
ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, оп.3, спр.5; 
1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: ф.904, оп.5, 
спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, спр.13; 1900: 
ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, спр.15; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.69; 

6. Шлюб: 1796-1802, 1835-1838, 1843: ф.904, оп.28, спр.58; 1873: ф.904, 
оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: ф.904, оп.31, спр.3; 1878: 
ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 
1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, 
спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, 
оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: 
ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 
1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, 
спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: ф.904, оп.5, спр.11; 1898: 
ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, спр.13; 1900: ф.904, оп.5, 
спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: ф.904, оп.11, спр.6; 1904: 
ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, спр.15; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, оп.11, спр.30; 1909: 
ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, оп.11, спр.54; 1914: 
ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 1916: ф.904, оп.11, 
спр.69; 

7. – 
8. Смерть: 1796-1802, 1834-1838, 1843: ф.904, оп.28, спр.58; 1873: 

ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: ф.904, оп.31, 
спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, спр.5; 1880: 
ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, оп.5, спр.3; 
1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: ф.904, оп.5, 
спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: ф.904, 
оп.5, спр.9; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, спр.2; 1891: 
ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, оп.3, спр.5; 
1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: ф.904, оп.5, 
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спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, спр.13; 1900: 
ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, спр.15; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.69; 

9. – 
10. – 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Гайсинсько-Брацлавський деканат 
3. Римсько-католицька церква с. Самчинці Брацлавського повіту 

Подільської губернії 
4. сс. Городниця, Гутка-Райгородська, Мар’янівка, Мельниківці, Нижча 

Кропивна, Ометинці, Остолопів, Самчинці, Свінциця, ферма Вигода 
та ін. 

5. Народження: 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 
1913: ф.904, оп.11, спр.54; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

6. Шлюб: 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: 
ф.904, оп.11, спр.54; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

7. – 
8. Смерть: 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: 

ф.904, оп.11, спр.54; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 
9. – 
10. – 

 
 
ОРАТІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Липовецький деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Станіслава м-ка Оратів 

Липовецького повіту Київської губернії  
4. м-ка Оратів, Балабанівка, Животів, сс.Бугаївка, Животівка, 

Казимирівка, Осична, Підвисоке, Ружична, Сабарівка, Ситківці, 
Скала, Соколівка, Сологубівка та ін. 

5. Народження: 1762-1810: ф.737, оп.1, спр.1; 1794-1820: ф.737, оп.1, 
спр.2; 1804-1805: ф.904, оп.1, спр.4; 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 
1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1837: 
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ф.737, оп.1, спр.47; 1842: ф.737, оп.1, спр.104; 1846: ф.737, оп.1, 
спр.133; 

6. Шлюб: 1762-1810: ф.737, оп.1, спр.1; 1794-1820: ф.737, оп.1, спр.2; 
1804-1805: ф.904, оп.1, спр.4; 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-
1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834: ф.737, 
оп.1, спр.27; 1840: ф.737, оп.1, спр.90; 1842: ф.737, оп.1, спр.107; 

7. – 
8. Смерть: 1762-1810: ф.737, оп.1, спр.1; 1794-1820: ф.737, оп.1, спр.2; 

1804-1805: ф.737, оп.1, спр.4; 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-
1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834: ф.737, 
оп.1, спр.27; 1837: ф.737, оп.1, спр.46; 1839: ф.737, оп.1, спр.78; 1842: 
ф.737, оп.1, спр.105; 1843: ф.737, оп.1, спр.119; 

9. – 
10. – 

 
 
ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Сквирський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Йосипа Обручника м-ка Борщагівка 

Сквирського повіту Київської губернії 
4. м-ко Борщагівка, Дзюньків, сс.Бистрик, Долотецьке, Збаржівка, 

Злодіївка, Каленна, Капустинці, Княжа, Кур’янці, Новофастів, 
Обозівка, Рибчинці, Скибинці, Татаринівка та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 
1835: ф.737, оп.1, спр.32; 1836: ф.737, оп.1, спр.39; 1837: ф.737, оп.1, 
спр.50; 1838: ф.737, оп.1, спр.71; 1839: ф.737, оп.1, спр.82; 1840: 
ф.737, оп.1, спр.91; 1841: ф.737, оп.1, спр.97; 1842: ф.737, оп.1, 
спр.112; 1843: ф.737, оп.1, спр.122; 1846: ф.737, оп.1, спр.133; 1848: 
ф.904, оп.28, спр.4; 1849-1858: ф.904, оп.28. спр.6; 1859: ф.904, оп.28, 
спр.7; 1860: ф.904, оп.28, спр.8; 1861: ф.904, оп.28, спр.9; 1862: 
ф.904, оп.9, спр.1; 1866: ф.904, оп.9, спр.2; 1867: ф.904, оп.9, спр.3; 
1881: ф.904, оп.1, спр.72; 1897, 1906, 1910: ф.904, оп.1, спр.71; 1911-
1912, 1914-1917: ф.904, оп.1, спр.230;  

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.29; 1835-1838: ф.904, оп.28, спр.1; 1839: ф.737, оп.1, 
спр.84; 1839-1848: ф.904, оп.28, спр.3; 1840: ф.737, оп.1, спр.93; 
1841: ф.737, оп.1, спр.101; 1842: ф.737, оп.1, спр.110; 1843: ф.737, 
оп.1, спр.120; 1845: ф.737, оп.1, спр.131; 1862: ф.904, оп.9, спр.1; 
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1866: ф.904, оп.9, спр.2; 1867: ф.904, оп.9, спр.3; 1881: ф.904, оп.1, 
спр.72; 1897, 1906, 1910: ф.904, оп.1, спр.71; 1911-1912, 1914-1917: 
ф.904, оп.1, спр.230;  

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1835: 
ф.737, оп.1, спр.34; 1837: ф.737, оп.1, спр.55; 1838-1848: ф.904, оп.28 
спр.2; 1839: ф.737, оп.1, спр.79; 1841: ф.737, оп.1, спр.102; 1849-
1858: ф.904, оп.28, спр.5; 1862: ф.904, оп.9, спр.1; 1866: ф.904, оп.9, 
спр.2; 1867: ф.904, оп.9, спр.3; 1881, 1884: ф.904, оп.1, спр.72; 1897, 
1906, 1910: ф.904, оп.1, спр.71; 1911-1912, 1914-1917: ф.904, оп.1, 
спр.230; 1840: ф.737, оп.1, спр.87; 1843: ф.737, оп.1, спр.118;  

9. – 
10. - 

 
 

1. Київська губернія 
2. Бердичівський деканат 
3. Римсько-католицька церква Непорочного Зачаття Діви Марії м-ка 

Погребище Бердичівського повіту Київської губернії 
4. м-ка Погребище, Плисків, сс.Білашки, Босий Брід, Бурківці. 

Васильківці, Гопчиця, Іваньки, Круподеринці, Кулешів, Левківка, 
Ліщинці, Люлинці, Малинки, Наказне, Павлівка, Педоси, Попівка, 
Розкопане, Саражинці, Сахни, Соколівка, Спичинці, Степанки, 
Талалаї, Хмелівка, Черемошне, Чернявка, Ширмівка та ін. 

5. Народження: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, 
спр.13; 1835: ф.904, оп.9, спр.4; 1835-1844: ф.904, оп.9, спр.6; 1837: 
ф.737, оп.1, спр.53; 1838: ф.737, оп.1, спр.65; 1845: ф.737, оп.1, 
спр.129; 1846: ф.737, оп.1, спр.133; 1849: ф.904, оп.9, спр.7; 1851: 
ф.904, оп.9, спр.8; 1852: ф.904, оп.9, спр.9; 1853: ф.904, оп.32, спр.5; 
1854: ф.904, оп.1, спр.122; 1855: ф.904, оп.9, спр.10; 1856, 1868, 1870-
1872: ф.904, оп.32, спр.7; 1857: ф.904, оп.9, спр.11; 1858: ф.904, оп.9, 
спр.12; 1861: ф.904, оп.9, спр.13; 1869: ф.904, оп.9, спр.14; 1867: 
ф.904, оп.1, спр.119: 1880: ф.904, оп.1, спр.216; 1886: ф.904, оп.1, 
спр.123; 1888: ф.904, оп.1,спр.118; 1907: ф.904, оп.1, спр.215; 1910: 
ф.904, оп.1, спр.214; 1911: ф.904, оп.1, спр.213; 1912: ф.904, оп.1, 
спр.217; 1913: ф.904, оп.1, спр.224; 1914: ф.904, оп.1, спр.220; 1915: 
ф.904, оп.1, спр.221; 1916: ф.904, оп.1, спр.222; 1917: ф.904, оп.1, 
спр.218; 1918: ф.904, оп.1, спр.219; 1919: ф.904, оп.1, спр.223; 

6. Шлюб: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 
1835: ф.904, оп.9, спр.4; 1835-1844: ф.904, оп.9, спр.6; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.57; 1838: ф.737, оп.1, спр.70; 1839: ф.737, оп.1, спр.80; 1851: 

fazul
Typewriter
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ф.904, оп.9, спр.8; 1852: ф.904, оп.9, спр.9; 1853: ф.904, оп.32, спр.5; 
1854: ф.904, оп.1, спр.122; 1856, 1868, 1870-1872: ф.904, оп.32, спр.7; 
1857: ф.904, оп.9, спр.11; 1861: ф.904, оп.9, спр.13; 1867: ф.904, оп.1, 
спр.119; 1869: ф.904, оп.9, спр.14; 1880: ф.904, оп.1, спр.216; 1886: 
ф.904, оп.1, спр.123; 1888: ф.904, оп.1, спр.118; 1907: ф.904, оп.1, 
спр.215; 1909: ф.904, оп.1, спр.223; 1910: ф.904, оп.1, спр.214; 1912: 
ф.904, оп.1, спр.217; 1913: ф.904, оп.1, спр.224; 1914: ф.904, оп.1, 
спр.220; 1915: ф.904, оп.1, спр.221; 1916: ф.904, оп.1, спр.222; 1917: 
ф.904, оп.1, спр.218; 1918: ф.904, оп.1, спр.219;  

7. – 
8. Смерть: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, 

спр.13; 1835: ф.904, оп.9, спр.4; ф.737, оп.1, спр.33; 1835-1844: ф.904, 
оп.9, спр.6; 1836: ф.737, оп.1, спр.37; 1837: ф.737, оп.1, спр.51; 1838: 
ф.737, оп.1, спр.61; спр.67; 1839: ф.737, оп.1, спр.76;1851: ф.904, 
оп.9, спр.8; 1852: ф.904, оп.9, спр.9; 1853: ф.904, оп.32, спр.5; 1856, 
1868, 1870-1872: ф.904, оп.32, спр.7; 1857: ф.904, оп.9, спр.11; 1861: 
ф.904, оп.9, спр.13; 1867: ф.904, 1869: ф.904, оп.9, спр.14; 1880: 
ф.904, оп.1, спр.216; 1886: ф.904, оп.1, спр.123; 1888: ф.904, оп.1, 
спр.118; оп.1, спр.119; 1907: ф.904, оп.1, спр.215; 1909: ф.904, оп.1, 
спр.223; 1910: ф.904, оп.1, спр.214; 1912: ф.904, оп.1, спр.217; 1914: 
ф.904, оп.1, спр.220; 1915: ф.904, оп.1, спр.221; 1916: ф.904, оп.1, 
спр.222; 1917: ф.904, оп.1, спр.218; 1918: ф.904, оп.1, спр.219; 

9. – 
10. – 

 
 
ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Вінницький деканат 
3. Римсько-католицька церква с. Витава Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4. м-ка Ворошилівка, Гнівань, сс. Витава, Грижинці, Ільківка, Маянів, 

Рижавка, Ровець, Селище, Сутиски, Тарабанівка та ін.  
5. Народження: 1907: ф.904, оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 

1909: ф.904, оп.11, спр.34; 1910: ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, 
оп.11, спр.44; 1912: ф.904, оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 
1915: ф.904, оп.11, спр.63; 1916: ф.904, оп.11, спр.68; 

6. Шлюб: 1907: ф.904, оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: 
ф.904, оп.11, спр.34; 1910: ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.44; 1912: ф.904, оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: 
ф.904, оп.11, спр.63; 1916: ф.904, оп.11, спр.68; 
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7.  
8. Смерть: 1907: ф.904, оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: 

ф.904, оп.11, спр.34; 1910: ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.44; 1912: ф.904, оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: 
ф.904, оп.11, спр.63; 1916: ф.904, оп.11, спр.68; 

9. –  
10.  

 
 

1. Подільська губернія 
2. Вінницький деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка Ворошилівка Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4. м-ка Ворошилівка, Гнівань, сс. Витава, Грижинці, Ільківка, Маянів, 

Рижавка, Ровець, Селище, Сутиски, Тарабанівка та ін.  
5. Народження: 1859: ф.904, оп.31, спр.9; 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 

1873: ф.904, оп.31, спр.6; 1874: ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, 
оп.31, спр.10; 1878: ф.904, оп.31, спр.11; 1879: ф.904, оп.31, спр.12; 
1880: ф.904, оп.4, спр.1; 1881: ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.2, 
спр.3; 1883: ф.904, оп.4, спр.4; 1884: ф.904, оп.4, спр.5; 1885: ф.904, 
оп.4, спр.6; 1886: ф.904, оп.4, спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 1888: 
ф.904, оп.4, спр9; 1889: ф.904, оп.4, спр.10; 1890: ф.904, оп.4, спр.11; 
1891: ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.904, оп.4, 
спр.14; 1894: ф.904, оп.4, спр.15; 1895: ф.904, оп.4, спр.16; 1896: 
ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.904, оп.4, 
спр.19; 1899: ф.904, оп.4, спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: 
ф.904, оп.4, спр.22; 1903: ф.904, оп.11, спр.5; 1904: ф.904, оп.11, 
спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 

6. Шлюб: 1859: ф.904, оп.31, спр.9; 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: 
ф.904, оп.31, спр.6; 1874: ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, 
спр.10; 1878: ф.904, оп.31, спр.11; 1879: ф.904, оп.31, спр.12; 1880: 
ф.904, оп.4, спр.1; 1881: ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.2, спр.3; 
1883: ф.904, оп.4, спр.4; 1884: ф.904, оп.4, спр.5; 1885: ф.904, оп.4, 
спр.6; 1886: ф.904, оп.4, спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, 
оп.4, спр9; 1889: ф.904, оп.4, спр.10; 1890: ф.904, оп.4, спр.11; 1891: 
ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.904, оп.4, 
спр.14; 1894: ф.904, оп.4, спр.15; 1895: ф.904, оп.4, спр.16; 1896: 
ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.904, оп.4, 
спр.19; 1899: ф.904, оп.4, спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: 
ф.904, оп.4, спр.22; 1903: ф.904, оп.11, спр.5; 1904: ф.904, оп.11, 
спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 

7. – 
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8. Смерть: 1859: ф.904, оп.31, спр.9; 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: 
ф.904, оп.31, спр.6; 1874: ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, 
спр.10; 1878: ф.904, оп.31, спр.11; 1879: ф.904, оп.31, спр.12; 1880: 
ф.904, оп.4, спр.1; 1881: ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.2, спр.3; 
1883: ф.904, оп.4, спр.4; 1884: ф.904, оп.4, спр.5; 1885: ф.904, оп.4, 
спр.6; 1886: ф.904, оп.4, спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, 
оп.4, спр9; 1889: ф.904, оп.4, спр.10; 1890: ф.904, оп.4, спр.11; 1891: 
ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.904, оп.4, 
спр.14; 1894: ф.904, оп.4, спр.15; 1895: ф.904, оп.4, спр.16; 1896: 
ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.904, оп.4, 
спр.19; 1899: ф.904, оп.4, спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: 
ф.904, оп.4, спр.22; 1903: ф.904, оп.11, спр.5; 1904: ф.904, оп.11, 
спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Ямпільський деканат 
3. Римсько-католицька церква Святого Антонія м-ка Красне 

Ямпільського повіту Подільської губернії 
4. м-ка Красне, Шпиків, сс. Бушинка, Вулига-Велика, Вулига-Мала, 

Гришівці, Гута-Краснянська, Гута-Шпиківська, Жахнівка, Зарванка, 
Зведенівка, Іванківці, Кобилецьке, Краснянка, Левківці, Лопатинці, 
Пирогів, Рахни-Лісові, Рогізна, Стояни, Стрільники, Строїнці, 
Уяринці, Хутори-Краснянські, Чернече, Щучинці, Ярошенка, хут. 
Майдан, передм. м-ка Красне Швачівка та ін.  

5. Народження: 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1874: ф.712, оп.1, спр.2; 1875: 
ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, спр.1; 1877: ф.904, оп.10, спр.2; 
1878: ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, оп.10, спр.3; 1882: ф.904, оп.10, 
спр.4; 1883: ф.904, оп.10, спр.5; 1884: ф.904, оп.10, спр.6; 1885: 
ф.904, оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.10, спр.8; 1887: ф.904, оп.10, 
спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 1889: ф.904, оп.10, спр.11; 1891: 
ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, оп.10, спр.13; 1893: ф.904, оп.10, 
спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 1895: ф.904, оп.10, спр.16; 1897: 
ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, спр.18; 1899: ф.904, оп.10, 
спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 1901: ф.904, оп.10, спр.21; 1902: 
ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, оп.11, спр.9; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.18; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: ф.904, оп.11, спр.28; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, спр.38; 1910: ф.904, оп.11, 
спр.43; 1911: ф.904, оп.11, спр.48; 1912: ф.904, оп.11, спр.53; 1913: 
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ф.904, оп.11, спр.57; 1914: ф.904, оп.11, спр.62; 1915: ф.904, оп.11, 
спр.67; 1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: ф.904, оп.11, спр.75; 

6. Шлюб: 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1874: ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, 
оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, спр.1; 1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1878: 
ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, оп.10, спр.3; 1882: ф.904, оп.10, спр.4; 
1883: ф.904, оп.10, спр.5; 1884: ф.904, оп.10, спр.6; 1885: ф.904, 
оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.10, спр.8; 1887: ф.904, оп.10, спр.9; 1888: 
ф.904, оп.10, спр.10; 1889: ф.904, оп.10, спр.11; 1891: ф.904, оп.10, 
спр.12; 1892: ф.904, оп.10, спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: 
ф.904, оп.10, спр.15; 1895: ф.904, оп.10, спр.16; 1897: ф.904, оп.10, 
спр.17; 1898: ф.904, оп.10, спр.18; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: 
ф.904, оп.10, спр.20; 1901: ф.904, оп.10, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, 
спр.4; 1903: ф.904, оп.11, спр.9; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.23; 1907: ф.904, оп.11, спр.28; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.33; 1909: ф.904, оп.11, спр.38; 1910: ф.904, оп.11, спр.43; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.48; 1912: ф.904, оп.11, спр.53; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.57; 1914: ф.904, оп.11, спр.62; 1915: ф.904, оп.11, спр.67; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.72; 1917: ф.904, оп.11, спр.75; 

7. – 
8. Смерть: 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1874: ф.712, оп.1, спр.2; 1875: 

ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, спр.1; 1877: ф.904, оп.10, спр.2; 
1878: ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, оп.10, спр.3; 1882: ф.904, оп.10, 
спр.4; 1883: ф.904, оп.10, спр.5; 1884: ф.904, оп.10, спр.6; 1885: 
ф.904, оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.10, спр.8; 1887: ф.904, оп.10, 
спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 1889: ф.904, оп.10, спр.11; 1891: 
ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, оп.10, спр.13; 1893: ф.904, оп.10, 
спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 1895: ф.904, оп.10, спр.16; 1897: 
ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, спр.18; 1899: ф.904, оп.10, 
спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 1901: ф.904, оп.10, спр.21; 1902: 
ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, оп.11, спр.9; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.18; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: ф.904, оп.11, спр.28; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.1, спр.38; 1910: ф.904, оп.11, 
спр.43; 1911: ф.904, оп.11, спр.48; 1912: ф.904, оп.11, спр.53; 1913: 
ф.904, оп.11, спр.57; 1914: ф.904, оп.11, спр.62; 1915: ф.904, оп.11, 
спр.67; 1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: ф.904, оп.11, спр.75; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Вінницький деканат 
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3. Римсько-католицька церква Святого Михаїла м-ка Тиврів 
Вінницького повіту Подільської губернії 

4. м-ко Тиврів, сс. Василівка, Гута, Дзвониха, Кліщів, Колюхів, Курники, 
Михайлівка, Пилява, Онитківці, Потуш, Соколинці, Шершні, Янків, 
прис. Гута, Зарванка та ін.  

5. Народження: 1859: ф.904, оп.31, спр.9; 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 
1873: ф.904, оп.31, спр.6; 1874: ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, 
оп.31, спр.10; 1878: ф.904, оп.31, спр.11; 1879: ф.904, оп.31, спр.12; 
1880: ф.904, оп.4, спр.1; 1881: ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.2, 
спр.3; 1883: ф.904, оп.4, спр.4; 1884: ф.904,оп.4, спр.5; 1885: ф.904, 
оп.4, спр.6; 1886: ф.904, оп.4, спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 1888: 
ф.904, оп.4, спр9; 1889: ф.904, оп.4, спр.10; 1890: ф.904, оп.4, спр.11; 
1891: ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.904, оп.4, 
спр.14; 1894: ф.904, оп.4, спр.15; 1895: ф.904, оп.4, спр.16; 1896: 
ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.904, оп.4, 
спр.19; 1899: ф.904, оп.4, спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: 
ф.904, оп.4, спр.22; 1902: ф.904, оп.11, спр.1; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.5; 1904: ф.904, оп.11, спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.19; 1907: ф.904, оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.29; 1909: ф.904, оп.11, спр.34; 1910: ф.904,оп.11, спр.39; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.44; 1912: ф.904, оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, 
спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 1916: ф.904, оп.11, спр.68; 1917: 
ф.904, оп.11, спр.73; 

6. Шлюб: 1859: ф.904, оп.31, спр.9; 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: 
ф.904, оп.31, спр.6; 1874: ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, 
спр.10; 1878: ф.904, оп.31, спр.11; 1879: ф.904, оп.31, спр.12; 1880: 
ф.904, оп.4, спр.1; 1881: ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.2, спр.3; 
1883: ф.904, оп.4, спр.4; 1884: ф.904,оп.4, спр.5; 1885: ф.904, оп.4, 
спр.6; 1886: ф.904, оп.4, спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, 
оп.4, спр9; 1889: ф.904, оп.4, спр.10; 1890: ф.904, оп.4, спр.11; 1891: 
ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.904, оп.4, 
спр.14; 1894: ф.904, оп.4, спр.15; 1895: ф.904, оп.4, спр.16; 1896: 
ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.904, оп.4, 
спр.19; 1899: ф.904, оп.4, спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: 
ф.904, оп.4, спр.22; 1902: ф.904, оп.11, спр.1; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.5; 1904: ф.904, оп.11, спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.19; 1907: ф.904, оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.29; 1909: ф.904, оп.11, спр.34; 1910: ф.904,оп.11, спр.39; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.44; 1912: ф.904, оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, 
спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 1916: ф.904, оп.11, спр.68; 1917: 
ф.904, оп.11, спр.73; 

7. – 
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8. Смерть: 1859: ф.904, оп.31, спр.9; 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: 
ф.904, оп.31, спр.6; 1874: ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, 
спр.10; 1878: ф.904, оп.31, спр.11; 1879: ф.904, оп.31, спр.12; 1880: 
ф.904, оп.4, спр.1; 1881: ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.2, спр.3; 
1883: ф.904, оп.4, спр.4; 1884: ф.904,оп.4, спр.5; 1885: ф.904, оп.4, 
спр.6; 1886: ф.904, оп.4, спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, 
оп.4, спр9; 1889: ф.904, оп.4, спр.10; 1890: ф.904, оп.4, спр.11; 1891: 
ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.904, оп.4, 
спр.14; 1894: ф.904, оп.4, спр.15; 1895: ф.904, оп.4, спр.16; 1896: 
ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.904, оп.4, 
спр.19; 1899: ф.904, оп.4, спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: 
ф.904, оп.4, спр.22; 1902: ф.904, оп.11, спр.1; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.5; 1904: ф.904, оп.11, спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.19; 1907: ф.904, оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.29; 1909: ф.904, оп.11, спр.34; 1910: ф.904,оп.11, спр.39; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.44; 1912: ф.904, оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, 
спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 1916: ф.904, оп.11, спр.68; 1917: 
ф.904, оп.11, спр.73; 

9. – 
10. – 

 
 
ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Ямпільський деканат 
3. Римсько-католицька церква Пресвятої Богородиці Шкаплерної м-ка 

Томашпіль Ямпільського повіту Подільської губернії 
4. м-ко Томашпіль, сс. Антонівка, ст. Вапнярка, Вила-Ярузькі, Гнатків, 

Голово-Русава, Горишківка, Ельжбетівка, Жолоби, Ізабелине, 
Кислицьке, Колоденка, Комаргород, Ксьондзівка, Липівка, 
Людвиківка, Олександрівка, Отченашівка, Пеньківка-Томашпільська, 
Ракова, Рожнятівка, Русава-Велика, Русава-Мала, Юрківці, 
Яришівка та ін.  

5. Народження: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 
1874: ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, 
спр.1; 1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1878: ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, 
оп.10, спр.3; 1882: ф.904, оп.10, спр.4; 1883: ф.904, оп.10, спр.5; 1884: 
ф.904, оп.10, спр.6; 1885: ф.904, оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.10, 
спр.8; 1887: ф.904, оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 1889: 
ф.904, оп.10, спр.11; 1891: ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, оп.10, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 1895: 
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ф.904, оп.10, спр.16; 1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.10, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.9; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: 
ф.904, оп.11, спр.28; 1908: ф.904, оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, 
спр.38; 1910: ф.904,оп.11, спр.43; 1911: ф.904, оп.11, спр.48; 1912: 
ф.904, оп.11, спр.53; 1913: ф.904, оп.11, спр.57; 1914: ф.904, оп.11, 
спр.62; 1915: ф.904, оп.11, спр.67; 1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: 
ф.904, оп.11, спр.75; 

6. Шлюб: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1874: 
ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, спр.1; 
1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1878: ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, оп.10, 
спр.3; 1882: ф.904, оп.10, спр.4; 1883: ф.904, оп.10, спр.5; 1884: 
ф.904, оп.10, спр.6; 1885: ф.904, оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.10, 
спр.8; 1887: ф.904, оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 1889: 
ф.904, оп.10, спр.11; 1891: ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, оп.10, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 1895: 
ф.904, оп.10, спр.16; 1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.10, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.9; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: 
ф.904, оп.11, спр.28; 1908: ф.904, оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, 
спр.38; 1910: ф.904,оп.11, спр.43; 1911: ф.904, оп.11, спр.48; 1912: 
ф.904, оп.11, спр.53; 1913: ф.904, оп.11, спр.57; 1914: ф.904, оп.11, 
спр.62; 1915: ф.904, оп.11, спр.67; 1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: 
ф.904, оп.11, спр.75; 

7. – 
8. Смерть: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1874: 

ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, спр.1; 
1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1878: ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, оп.10, 
спр.3; 1882: ф.904, оп.10, спр.4; 1883: ф.904, оп.10, спр.5; 1884: 
ф.904, оп.10, спр.6; 1885: ф.904, оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.10, 
спр.8; 1887: ф.904, оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 1889: 
ф.904, оп.10, спр.11; 1891: ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, оп.10, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 1895: 
ф.904, оп.10, спр.16; 1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.10, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.9; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: 
ф.904, оп.11, спр.28; 1908: ф.904, оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, 
спр.38; 1910: ф.904,оп.11, спр.43; 1911: ф.904, оп.11, спр.48; 1912: 
ф.904, оп.11, спр.53; 1913: ф.904, оп.11, спр.57; 1914: ф.904, оп.11, 
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спр.62; 1915: ф.904, оп.11, спр.67; 1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: 
ф.904, оп.11, спр.75; 

9. Списки парафіян (ВКМ): 1887: кн. реєстру 11196, Д-956; 
10. – 

 
 
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Балтсько-Ольгопільський деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка Ободівка Ольгопільського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ка Верхівка, Жабокрич, Ободівка, Тростянець, сс. Баланівка, Буди, 

Демківка, Капустяни, Китайгород, Крушинівка, Куниче, Левків, 
Летківка, Попелюхи, Савинці, Соколівка, Стратіївка-Велика, 
Стратіївка-Мала, Сумівка, Торканівка, Тростянчик, Цибулівка та ін. 

5. Народження: 1839: ф.904, оп.28, спр.61;  
6. Шлюб: 1839: ф.904, оп.28, спр.61; 
7. – 
8. Смерть: 1839: ф.904, оп.28, спр.61; 
9. – 
10. – 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Гайсинсько-Брацлавський деканат 
3. Римсько-католицька церква Успіння Пресвятої Діви Марії м-ка 

Ладижин Гайсинського повіту Подільської губернії 
4. м-ка Ладижин, Соболівка, сс. Білоусівка, Брідок, Василівка, 

Жерденівка, Лукашівка, Маньківка, Метанівка, Орлівка, Паланка, 
Степашки, Уляниця, Харпачка, Четвертинівка, Шиманівка та ін. 

5. Народження: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 
1877: ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.3, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, 
оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: 
ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 
1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, 
спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, 
оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: 
ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, 
спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, 
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спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, 
спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: 
ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, 
сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

6. Шлюб: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: 
ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.3, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, спр.5; 
1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, оп.5, 
спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: ф.904, 
оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: 
ф.904, оп.5, спр.9; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, спр.2; 
1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, оп.3, 
спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: ф.904, 
оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, спр.13; 1900: 
ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, спр.15; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.69; 

7.  
8. Смерть: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: 

ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.3, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, спр.5; 
1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, оп.5, 
спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: ф.904, 
оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: 
ф.904, оп.5, спр.9; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, спр.2; 
1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, оп.3, 
спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: ф.904, 
оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, спр.13; 1900: 
ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, спр.15; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.69; 

9. – 
10. – 
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ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Гайсинсько-Брацлавський деканат 
3. Римсько-католицька церква Непорочного Зачаття Пресвятої 

Богородиці с. Копіївка Брацлавського повіту Подільської губернії 
4. м-ка Торків, Шпиків, сс. Бортники, Вапнярка, Вишківці, Війтівка, 

Жабокрич, Журавлівка Кобилівка, Копіївка, Сільниця, Слобідка-
Копіївська, Левківці, Орлівка, Петрашівка, Салинці, Самгородок, 
Шпиківка, Шпиківська Гуральня, Шура-Брацлавська, Шура-
Копіївська, ст. Юрківка та ін.  

5. Народження: 1858, 1876-1878: ф.904, оп.35, спр.15; 1873: ф.904, 
оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: ф.904, оп.31, спр.3; 1878: 
ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 
1880-1882: ф.904, оп.35, спр.113; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: 
ф.904, оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1883-1887: ф.904, оп.35, 
спр.125; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: 
ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 
1889-1893: ф.904, оп.35, спр.159; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: 
ф.904, оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 
1893: ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1894-1898: ф.904, 
оп.35, спр.195; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: ф.904, оп.5, спр.11; 
1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, спр.13; 1900: ф.904, оп.5, 
спр.14; ф.904, оп.35, спр.227; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: ф.904, 
оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, спр.15; 
1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, 
оп.11, спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 
1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, 
оп.11, спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 
1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

6. Шлюб: 1846-1875: ф.904, оп.35, спр.3; 1858, 1876-1878: ф.904, оп.35, 
спр.15; 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: 
ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1880-1882: ф.904, оп.35, спр.113; 
1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, 
спр.4; 1883-1887: ф.904, оп.35, спр.125; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 
1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, 
спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889-1893: ф.904, оп.35, спр.159; 
1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: ф.904, оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, 
спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, 
оп.3, спр.6; 1894-1898: ф.904, оп.35, спр.195; 1895: ф.904, оп.5, 
спр.10; 1897: ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: 
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ф.904, оп.5, спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; ф.904, оп.35, спр.227; 
1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, 
оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 
1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, 
оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 
1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, 
оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

7. – 
8. Смерть: 1858, 1876-1878: ф.904, оп.35. спр.15; 1873: ф.904, оп.31, 

спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1877: ф.904, оп.31, спр.3; 1878: 
ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 
1880-1882: ф.904, оп.35, спр.113; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: 
ф.904, оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1883-1887: ф.904, оп.35, 
спр.125; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: 
ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 
1889-1893: ф.904, оп.35, спр.159; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1890: 
ф.904, оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 
1893: ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1894-1898: ф.904, 
оп.35, спр.195; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: ф.904, оп.5, спр.11; 
1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, спр.13; 1900: ф.904, оп.5, 
спр.14; 1900: ф.904, оп.35, спр.227; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, 
спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: 
ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, 
сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Гайсинсько-Брацлавський деканат 
3. Римсько-католицька церква Святого Станіслава м-ка Тульчин 

Брацлавського повіту Подільської губернії 
4. м-ко Тульчин, сс. Аннопіль, Білоусівка, Війтівка, Дранка, 

Захар’яшівка, Ілляшівка, Кинашів, Кирнасівка, Клебань, Крищинці, 
Кузьминці, Мазурівка, Нестерварка, Одаї, Тиманівка, Холодівка, 
прис. Федьківка, з/ст. Косяків та ін. 

5. Народження: 1856-1866, 1869-1875: ф.904, оп.35, спр.11; 1873: 
ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1876-1879: ф.904, оп.35, 
спр.94; 1877: ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: 
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ф.904, оп.31, спр.5; 1880-1885: ф.904, оп.35, спр.109; 1880: ф.904, 
оп.5, спр.1; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, оп.5, спр.3; 1883: 
ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: ф.904, оп.5, спр.6; 
1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: ф.904, оп.5, 
спр.9; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1889-1895: ф.904, оп.35, спр.147; 
1890: ф.904, оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, 
спр.4; 1893: ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: ф.904, 
оп.5, спр.10; 1896-1900: ф.904, оп.35, спр.206; 1897: ф.904, оп.5, 
спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, спр.13; 1900: 
ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, спр.15; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.69; 

6. Шлюб: 1863-1875: ф.904, оп.35, спр.11; 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 
1876: ф.904, оп.31, спр.2; 1876-1879: ф.904, оп.35, спр.94; 1877: 
ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, 
спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1880-1885: ф.904, оп.35, спр.109; 
1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, 
спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, 
оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: 
ф.904, оп.3, спр.1; 1889-1895: ф.904, оп.35, спр.147; 1890: ф.904, оп.3, 
спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, 
оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: 
ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, спр.12; 1899: ф.904, оп.5, 
спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; 1901: ф.904, оп.5, спр.15; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, спр.11; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1907: ф.904, оп.11, спр.25; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, оп.11, спр.35; 1910: ф.904, оп.11, 
спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: ф.904, оп.11, спр.50; 1913: 
ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, оп.11, спр.59; 1915: ф.904, оп.11, 
сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

7. – 
8. Смерть: 1873: ф.904, оп.31, спр.1; 1876: ф.904, оп.1, спр.2; 1876-

1879: ф.904, оп.35, спр.94; 1877: ф.904, оп.31, спр.3; 1878: ф.904, 
оп.31, спр.4; 1879: ф.904, оп.31, спр.5; 1880: ф.904, оп.5, спр.1; 1880-
1885: ф.904, оп.35, спр.109; 1881: ф.904, оп.5, спр.2; 1882: ф.904, 
оп.5, спр.3; 1883: ф.904, оп.5, спр.4; 1884: ф.904, оп.5, спр.5; 1885: 
ф.904, оп.5, спр.6; 1886: ф.904, оп.5, спр.7; 1887: ф.904, оп.5, спр.8; 
1888: ф.904, оп.5, спр.9; 1889: ф.904, оп.3, спр.1; 1889-1895: ф.904, 
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оп.35, спр.147; 1890: ф.904, оп.3, спр.2; 1891: ф.904, оп.3, спр.3; 1892: 
ф.904, оп.3, спр.4; 1893: ф.904, оп.3, спр.5; 1894: ф.904, оп.3, спр.6; 
1895: ф.904, оп.5, спр.10; 1897: ф.904, оп.5, спр.11; 1898: ф.904, оп.5, 
спр.12; 1899: ф.904, оп.5, спр.13; 1900: ф.904, оп.5, спр.14; 1901: 
ф.904, оп.5, спр.15; 1903: ф.904, оп.11, спр.6; 1904: ф.904, оп.11, 
спр.11; 1905: ф.904, оп.11, спр.15; 1906: ф.904, оп.11, спр.20; 1907: 
ф.904, оп.11, спр.25; 1908: ф.904, оп.11, спр.30; 1909: ф.904, оп.11, 
спр.35; 1910: ф.904, оп.11, спр.40; 1911: ф.904, оп.11, спр.45; 1912: 
ф.904, оп.11, спр.50; 1913: ф.904, оп.11, спр.54; 1914: ф.904, оп.11, 
спр.59; 1915: ф.904, оп.11, сп.64; 1916: ф.904, оп.11, спр.69; 

9. – 
10. – 

 
 
ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Літинський деканат 
3. Римсько-католицька церква Святого Івона Єпископа м-ка Куманівці 

Літинського повіту Подільської губернії 
4. м-ко Куманівці, сс. Березівка-Польова, Бичева, Війтівці, Качанівка, 

Крупин, Мар'янівка, Семки, Скаржинці, Солоківка, Терешпіль, Тор-
чин, Цимбалівка, Чудинівці, Шпичинці (Спичинці), Яблунівка, та ін. 

5. Народження: 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 1874: ф.711, оп.1, спр.2; 1875: 
ф.711, оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, спр.4; 1878: ф.711, оп.1, спр.5; 
1879: ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, оп.6, спр.1; 1881: ф.904, оп.6, 
спр.2; 1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, оп.6, спр.4; 1884: ф.904, 
оп.6, спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: ф.904, оп.6, спр.7; 1887: 
ф.904, оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, спр.9; 1889: ф.904, оп.6, спр.10; 
1890: ф.904, оп.6, спр.11; 1891: ф.904, оп.6, спр.12; 1892: ф.904, оп.6, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.6, спр.14; 1895: ф.904, оп.6, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.6, спр.16; 1897: ф.904, оп.6, спр.17; 1898: ф.904, оп.6, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.6, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.7; 1904: ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.31; 1909: ф.904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, оп.11, спр.41; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.55; 1914: ф.904, оп.11, спр.60; 1915: ф.904, оп.11, спр.65; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.70; 

6. Шлюб: 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 1874: ф.711, оп.1, спр.2; 1875: ф.711, 
оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, спр.4; 1878: ф.711, оп.1, спр.5; 1879: 
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ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, оп.6, спр.1; 1881: ф.904, оп.6, спр.2; 
1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, оп.6, спр.4; 1884: ф.904, оп.6, 
спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: ф.904, оп.6, спр.7; 1887: ф.904, 
оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, спр.9; 1889: ф.904, оп.6, спр.10; 1890: 
ф.904, оп.6, спр.11; 1891: ф.904, оп.6, спр.12; 1892: ф.904, оп.6, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.6, спр.14; 1895: ф.904, оп.6, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.6, спр.16; 1897: ф.904, оп.6, спр.17; 1898: ф.904, оп.6, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.6, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.7; 1904: ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.31; 1909: ф.904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, оп.11, спр.41; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.55; 1914: ф.904, оп.11, спр.60; 1915: ф.904, оп.11, спр.65; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.70; 

7. – 
8. Смерть: 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 1874: ф.711, оп.1, спр.2; 1875: 

ф.711, оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, спр.4; 1878: ф.711, оп.1, спр.5; 
1879: ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, оп.6, спр.1; 1881: ф.904, оп.6, 
спр.2; 1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, оп.6, спр.4; 1884: ф.904, 
оп.6, спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: ф.904, оп.6, спр.7; 1887: 
ф.904, оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, спр.9; 1889: ф.904, оп.6, спр.10; 
1890: ф.904, оп.6, спр.11; 1891: ф.904, оп.6, спр.12; 1892: ф.904, оп.6, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.6, спр.14; 1895: ф.904, оп.6, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.6, спр.16; 1897: ф.904, оп.6, спр.17; 1898: ф.904, оп.6, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.6, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.7; 1904: ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.31; 1909: ф.904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, оп.11, спр.41; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.55; 1914: ф.904, оп.11, спр.60; 1915: ф.904, оп.11, спр.65; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.70; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Вінницький деканат 
3. Римсько-католицька церква Пресвятої Трійці с. Великий Острожок 

Вінницького повіту Подільської губернії 
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4. сс. Вишенька, Клітенка, Крижанівка, Лозни, Острожок-Великий, 
Острожок-Малий, Погоріла, Чеснівка, Чепелі, прис. Студениця, 
Ступник, та ін.  

5. Народження: 1848-1860: ф.904, оп.28, спр.56; 1859: ф.904, оп.31, 
спр.9; 1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: ф.904, оп.31, спр.6; 1874: 
ф.904, оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 1878: ф.904, оп.31, 
спр.11; 1879: ф.904, оп.31, спр.12; 1880: ф.904, оп.4, спр.1; 1881: 
ф.904, оп.4, спр.2; 1882: ф.904, оп.4, спр.3; 1883: ф.904, оп.4, спр.4; 
1884: ф.904, оп.4, спр.5; 1885: ф.904, оп.4, спр.6; 1886: ф.904, оп.4, 
спр.7; 1887: ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, оп.4, спр.9; 1889: ф.904, 
оп.4, спр.10; 1890: ф.904,оп.4, спр.11; 1891: ф.904, оп.4, спр.12; 1892: 
ф.904, оп.4, спр.13; 1893: ф.904, оп.4, спр.14; 1894: ф.904, оп.4, 
спр.15; 1895: ф.904, оп.4, спр.16; 1896: ф.904, оп.4, спр.17; 1897: 
ф.904, оп.4, спр.18; 1898: ф.904, оп.4, спр.19; 1899: ф.904, оп.4, 
спр.20; 1900: ф.904, оп.4, спр.21; 1901: ф.904, оп.4, спр.22; 1902: 
ф.904, оп.11, спр.1; 1903: ф.904,оп.11, спр.5; 1904: ф.904, оп.11, 
спр.10; 1905: ф.904, оп.11, спр.14; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 1907: 
ф.904, оп.11, спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: ф.904, оп.11, 
спр.34; 1910: ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, спр.44; 1912: 
ф.904, оп.11, спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, 
спр.63; 1916: ф.904, оп.11, спр.68; 1917: ф.904, оп.11, спр.73; 

6. Шлюб: 1846-1874: ф.904, оп.28, спр.54; 1859: ф.904, оп.31, спр.9; 
1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: ф.904, оп.31, спр.6; 1874: ф.904, 
оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 1878: ф.904, оп.31, спр.11; 
1879: ф.904, оп.31, спр.12; 1880: ф.904, оп.4, спр.1; 1881: ф.904, оп.4, 
спр.2; 1882: ф.904, оп.4, спр.3; 1883: ф.904, оп.4, спр.4; 1884: ф.904, 
оп.4, спр.5; 1885: ф.904, оп.4, спр.6; 1886: ф.904, оп.4, спр.7; 1887: 
ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, оп.4, спр.9; 1889: ф.904, оп.4, спр.10; 
1890: ф.904,оп.4, спр.11; 1891: ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.904, оп.4, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.4, спр.14; 1894: ф.904, оп.4, спр.15; 1895: 
ф.904, оп.4, спр.16; 1896: ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.904, оп.4, 
спр.18; 1898: ф.904, оп.4, спр.19; 1899: ф.904, оп.4, спр.20; 1900: 
ф.904, оп.4, спр.21; 1901: ф.904, оп.4, спр.22; 1902: ф.904, оп.11, 
спр.1; 1903: ф.904,оп.11, спр.5; 1904: ф.904, оп.11, спр.10; 1905: 
ф.904, оп.11, спр.14; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 1907: ф.904, оп.11, 
спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: ф.904, оп.11, спр.34; 1910: 
ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, спр.44; 1912: ф.904, оп.11, 
спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.68; 1917: ф.904, оп.11, спр.73; 

7. – 
8. Смерть: 1846-1860: ф.904, оп.28, спр.55; 1859: ф.904, оп.31, спр.9; 

1861: ф.904, оп.31, спр.7; 1873: ф.904, оп.31, спр.6; 1874: ф.904, 
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оп.31, спр.8; 1875: ф.904, оп.31, спр.10; 1878: ф.904, оп.31, спр.11; 
1879: ф.904, оп.31, спр.12; 1880: ф.904, оп.4, спр.1; 1881: ф.904, оп.4, 
спр.2; 1882: ф.904, оп.4, спр.3; 1883: ф.904, оп.4, спр.4; 1884: ф.904, 
оп.4, спр.5; 1885: ф.904, оп.4, спр.6; 1886: ф.904, оп.4, спр.7; 1887: 
ф.904, оп.4, спр.8; 1888: ф.904, оп.4, спр.9; 1889: ф.904, оп.4, спр.10; 
1890: ф.904,оп.4, спр.11; 1891: ф.904, оп.4, спр.12; 1892: ф.904, оп.4, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.4, спр.14; 1894: ф.904, оп.4, спр.15; 1895: 
ф.904, оп.4, спр.16; 1896: ф.904, оп.4, спр.17; 1897: ф.904, оп.4, 
спр.18; 1898: ф.904, оп.4, спр.19; 1899: ф.904, оп.4, спр.20; 1900: 
ф.904, оп.4, спр.21; 1901: ф.904, оп.4, спр.22; 1902: ф.904, оп.11, 
спр.1; 1903: ф.904,оп.11, спр.5; 1904: ф.904, оп.11, спр.10; 1905: 
ф.904, оп.11, спр.14; 1906: ф.904, оп.11, спр.19; 1907: ф.904, оп.11, 
спр.24; 1908: ф.904, оп.11, спр.29; 1909: ф.904, оп.11, спр.34; 1910: 
ф.904, оп.11, спр.39; 1911: ф.904, оп.11, спр.44; 1912: ф.904, оп.11, 
спр.49; 1914: ф.904, оп.11, спр.58; 1915: ф.904, оп.11, спр.63; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.68; 1917: ф.904, оп.11, спр.73; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія  
2. Літинський деканат 
3. Римсько-католицька церква Преображення Господнього м-ка Уланів 

Літинського повіту Подільської губернії 
4. м-ка Уланів, Сальниця, сс. Воробіївка, Гнатівка, Лип'ятин, 

Мазепинці, Маркуші, Пагурці, Петриківці, Подорожна, Пустовійти, 
Рибчинці, Сміла, Сьомаки, Чернятинці, Чеснівка, передм. м-ка Ула-
нова Гатка та ін.  

5. Народження: 1864: ф.653, оп.1, спр.1; 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 1874: 
ф.711, оп.1, спр.2; 1875: ф.711, оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, спр.4; 
1878: ф.711, оп.1, спр.5; 1879: ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, оп.6, 
спр.1; 1881: ф.904, оп.6, спр.2; 1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, 
оп.6, спр.4; 1884: ф.904, оп.6, спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: 
ф.904, оп.6, спр.7; 1887: ф.904, оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, спр.9; 
1889: ф.904, оп.6, спр.10; 1890: ф.904, оп.6, спр.11; 1891: ф.904, оп.6, 
спр.12; 1892: ф.904, оп.6, спр.13; 1893: ф.904, оп.6, спр.14; 1895: 
ф.904, оп.6, спр.15; 1896: ф.904, оп.6, спр.16; 1897: ф.904, оп.6, 
спр.17; 1898: ф.904, оп.6, спр.18; 1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1900: 
ф.904, оп.6, спр.20; 1901: ф.904, оп.6, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, 
спр.2; 1903: ф.904, оп.11, спр.7; 1904: ф.904, оп.11, спр.12; 1905: 
ф.904, оп.11, спр.16; 1905-1911: ф.653, оп.1, спр.4; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, спр.31; 1909: 
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ф.904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, оп.11, спр.41; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 1913: ф.904, оп.11, спр.55; 1914: 
ф.904, оп.11, спр.60; 1915: ф.904, оп.11, спр.65; 1916: ф.904, оп.11, 
спр.70;  

6. Шлюб: 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 1874: ф.711, оп.1, спр.2; 1875: ф.711, 
оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, спр.4; 1878: ф.711, оп.1, спр.5; 1879: 
ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, оп.6, спр.1; 1881: ф.904, оп.6, спр.2; 
1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, оп.6, спр.4; 1884: ф.904, оп.6, 
спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: ф.904, оп.6, спр.7; 1887: ф.904, 
оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, спр.9; 1889: ф.904, оп.6, спр.10; 1890: 
ф.904, оп.6, спр.11; 1891: ф.904, оп.6, спр.12; 1892: ф.904, оп.6, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.6, спр.14; 1895: ф.904, оп.6, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.6, спр.16; 1897: ф.904, оп.6, спр.17; 1898: ф.904, оп.6, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.6, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.7; 1904: ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.31; 1909: ф.904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, оп.11, спр.41; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.55; 1914: ф.904, оп.11, спр.60; 1915: ф.904, оп.11, спр.65; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.70; 

7. – 
8. Смерть: 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 1874: ф.711, оп.1, спр.2; 1875: 

ф.711, оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, спр.4; 1878: ф.711, оп.1, спр.5; 
1879: ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, оп.6, спр.1; 1881: ф.904, оп.6, 
спр.2; 1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, оп.6, спр.4; 1884: ф.904, 
оп.6, спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: ф.904, оп.6, спр.7; 1887: 
ф.904, оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, спр.9; 1889: ф.904, оп.6, спр.10; 
1890: ф.904, оп.6, спр.11; 1891: ф.904, оп.6, спр.12; 1892: ф.904, оп.6, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.6, спр.14; 1895: ф.904, оп.6, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.6, спр.16; 1897: ф.904, оп.6, спр.17; 1898: ф.904, оп.6, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.6, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.7; 1904: ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.31; 1909: ф.904 904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, оп.11, спр.41; 
1911: ф.904, оп.11, спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 1913: ф.904, 
оп.11, спр.55; 1914: ф.904, оп.11, спр.60; 1915: ф.904, оп.11, спр.65; 
1916: ф.904, оп.11, спр.70; 

9. – 
10. - 
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1. Подільська губернія 
2. Літинський деканат 
3. Римсько-католицька церква Святої Трійці м. Хмільник Літинського 

повіту Подільської губернії 
4. зашт. м. Хмільник, сс. Білий Рукав, Голодьки-Хмільницькі, Гута-

Нова, Гута-Стара, Клітище, Кожухів, Крутнів, Курилівка, 
Кушелівка, Маркуші, Митинці, Митник-Великий, Митник-Малий, 
Сандраки, Сербинівка, Соколова, Соломирка, Томашпіль, Трибухи, 
Філіопіль, Широка Гребля та ін. 

5. Народження: 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 1874: ф.711, оп.1, спр.2; 1875: 
ф.711, оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, спр.4; 1878: ф.711, оп.1, спр.5; 
1879: ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, оп.6, спр.1; 1881: ф.904, оп.6, 
спр.2; 1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, оп.6, спр.4; 1884: ф.904, 
оп.6, спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: ф.904, оп.6, спр.7; 1887: 
ф.904, оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, спр.9; 1889: ф.904, оп.6, спр.10; 
1890: ф.904, оп.6, спр.11; 1891: ф.904, оп.6, спр.12; 1892: ф.904, оп.6, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.6, спр.14; 1895: ф.904, оп.6, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.6, спр.16; 1897: ф.904, оп.6, спр.17; 1898: ф.904, оп.6, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.6, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.7; 1904: ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.31; 1909: ф.904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, оп.11, спр.41; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.55; 1914: ф.904, оп.11, спр.60; 1915: ф.904, оп.11, спр.65; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.70; 

6. Шлюб: 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 1874: ф.711, оп.1, спр.2; 1875: ф.711, 
оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, спр.4; 1878: ф.711, оп.1, спр.5; 1879: 
ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, оп.6, спр.1; 1881: ф.904, оп.6, спр.2; 
1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, оп.6, спр.4; 1884: ф.904, оп.6, 
спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: ф.904, оп.6, спр.7; 1887: ф.904, 
оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, спр.9; 1889: ф.904, оп.6, спр.10; 1890: 
ф.904, оп.6, спр.11; 1891: ф.904, оп.6, спр.12; 1892: ф.904, оп.6, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.6, спр.14; 1895: ф.904, оп.6, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.6, спр.16; 1897: ф.904, оп.6, спр.17; 1898: ф.904, оп.6, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.6, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.7; 1904: ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.31; 1909: ф.904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, оп.11, спр.41; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 1913: ф.904, оп.11, 
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спр.55; 1914: ф.904, оп.11, спр.60; 1915: ф.904, оп.11, спр.65; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.70; 

7. – 
8. Смерть: 1873: ф.711, оп.1, спр.1; 1874: ф.711, оп.1, спр.2; 1875: 

ф.711, оп.1, спр.3; 1877: ф.711, оп.1, спр.4; 1878: ф.711, оп.1, спр.5; 
1879: ф.711, оп.1, спр.6; 1880: ф.904, оп.6, спр.1; 1881: ф.904, оп.6, 
спр.2; 1882: ф.904, оп.6, спр.3; 1883: ф.904, оп.6, спр.4; 1884: ф.904, 
оп.6, спр.5; 1885: ф.904, оп.6, спр.6; 1886: ф.904, оп.6, спр.7; 1887: 
ф.904, оп.6, спр.8; 1888: ф.904, оп.6, спр.9; 1889: ф.904, оп.6, спр.10; 
1890: ф.904, оп.6, спр.11; 1891: ф.904, оп.6, спр.12; 1892: ф.904, оп.6, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.6, спр.14; 1895: ф.904, оп.6, спр.15; 1896: 
ф.904, оп.6, спр.16; 1897: ф.904, оп.6, спр.17; 1898: ф.904, оп.6, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.6, спр.19; 1900: ф.904, оп.6, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.6, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.2; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.7; 1904: ф.904, оп.11, спр.12; 1905: ф.904, оп.11, спр.16; 1906: 
ф.904, оп.11, спр.21; 1907: ф.904, оп.11, спр.26; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.31; 1909: ф.904, оп.11, спр.36; 1910: ф.904, оп.11, спр.41; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.46; 1912: ф.904, оп.11, спр.51; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.55; 1914: ф.904, оп.11, спр.60; 1915: ф.904, оп.11, спр.65; 1916: 
ф.904, оп.11, спр.70; 

9. – 
10. – 

 
 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Ямпільський деканат 
3. Римсько-католицька церква Святого Миколи м-ка Чернівці 

Ямпільського повіту Подільської губернії 
4. м-ко Чернівці, сс. Березівка, Борівка, Букатинка, Вила-Ярузькі, 

Володіївці, Гамулівка, Гибалівка, Гоцулівка, Коси, Лужок-
Березівський, Людвиківка, Мервинці, Моївка, Саїнка, Серби, 
Серебринці, Скалопіль, Сокіл, Хрінівка, Шендерівка, хут. Юзине, 
прис. Гибалівка, прис. Мазурівка, прис. Павлівка та ін.  

5. Народження: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 
1874: ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, 
спр.1; 1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1878: ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, 
оп.10, спр.3; 1882: ф.904, оп.10, спр.4; 1883: ф.904, оп.10, спр.5; 1884: 
ф.904, оп.10, спр.6; 1885: ф.904, оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.10, 
спр.8; 1887: ф.904, оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 1889: 
ф.904, оп.10, спр.11; 1891: ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, оп.10, 
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спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 1895: 
ф.904, оп.10, спр.16; 1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.10, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.9; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: 
ф.904, оп.11, спр.28; 1908: ф.904, оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, 
спр.38; 1910: ф.904,оп.11, спр.43; 1911: ф.904, оп.11, спр.48; 1912: 
ф.904, оп.11, спр.53; 1913: ф.904, оп.11, спр.57; 1914: ф.904, оп.11, 
спр.62; 1915: ф.904, оп.11, спр.67; 1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: 
ф.904, оп.11, спр.75;  

6. Шлюб: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1874: 
ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, спр.1; 
1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1878: ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, оп.10, 
спр.3; 1882: ф.904, оп.10, спр.4; 1883: ф.904, оп.10, спр.5; 1884: 
ф.904, оп.10, спр.6; 1885: ф.904, оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.10, 
спр.8; 1887: ф.904, оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 1889: 
ф.904, оп.10, спр.11; 1891: ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, оп.10, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 1895: 
ф.904, оп.10, спр.16; 1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.10, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.9; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: 
ф.904, оп.11, спр.28; 1908: ф.904, оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, 
спр.38; 1910: ф.904,оп.11, спр.43; 1911: ф.904, оп.11, спр.48; 1912: 
ф.904, оп.11, спр.53; 1913: ф.904, оп.11, спр.57; 1914: ф.904, оп.11, 
спр.62; 1915: ф.904, оп.11, спр.67; 1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: 
ф.904, оп.11, спр.75; 

7. – 
8. Смерть: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1874: 

ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, спр.1; 
1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1878: ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, оп.10, 
спр.3; 1882: ф.904, оп.10, спр.4; 1883: ф.904, оп.10, спр.5; 1884: 
ф.904, оп.10, спр.6; 1885: ф.904, оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.10, 
спр.8; 1887: ф.904, оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 1889: 
ф.904, оп.10, спр.11; 1891: ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, оп.10, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 1895: 
ф.904, оп.10, спр.16; 1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.10, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.9; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: 
ф.904, оп.11, спр.28; 1908: ф.904, оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, 
спр.38; 1910: ф.904,оп.11, спр.43; 1911: ф.904, оп.11, спр.48; 1912: 
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ф.904, оп.11, спр.53; 1913: ф.904, оп.11, спр.57; 1914: ф.904, оп.11, 
спр.62; 1915: ф.904, оп.11, спр.67; 1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: 
ф.904, оп.11, спр.75; 

9. – 
10. - 

 
 
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Поділська губернія 
2. Балтсько-Ольгопільський деканат 
3. Римсько-католицька церква Святого Йосипа Обручника м-ка 

Чечельник Ольгопільського повіту Подільської губернії 
4.  м-ка Городище, Ольгопіль, Чечельник, сс. Берізки-Чечельницькі, 

Білий Камінь, Вербка-Чечельницька, Демівка, Киріївка-Велика, 
Киріївка-Мала, Лісниче, Любомирка, Одая, Попова Гребля, Рембівка, 
Стратіївка, Устя, прис. Любашівка та ін. 

5. Народження: 1839: ф.904, оп.28, спр.61; 
6. Шлюб: 1839: ф.904, оп.28, спр.61; 
7. – 
8. Смерть: 1839: ф.904, оп.28, спр.61; 
9.   
10.  

 
 
ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Ямпільський деканат 
3. Римсько-католицька церква Святого Мученика Флоріана м-ка 

Мурафа Ямпільського повіту Подільської губернії 
4. м-ка Мурафа-Нова, Мурафа-Стара, сс. Адамівка, Вознівці, 

Голинчинці, Джурин, Довжок, Деребчин, Заячківка, Зведенівка, Кле-
котина, Михайлівка, Пацьорова, Пеньківка, Попелівка, Сапіжанка, 
Семенівка, Слобода-Новомурафська, Тарасівка, Федорівка, 
Юліямпіль, Юхимівка, передм. Травна та ін. 

5. Народження: 1787-1795: ф.904, оп.28, спр.60; 1806-1813 (ВКМ): 
НДФ-12425; 1827-1830 (ВКМ): НДФ-12426; 1845: ф.737, оп.1, 
спр.130; 1862: ф.904, оп.26, спр.12; 1865-1870: ф.904, оп.26, спр.21; 
1870-1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1874: ф.712, оп.1, спр.2; 1871-1873: 
ф.904, оп.26, спр.35; 1873: ф.904, оп.26, спр.31; 1873-1875: ф.904, 
оп.26, спр.42; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.26, спр.50; 
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оп.10, спр.1; 1877: ф.904, оп.26, спр.54; оп.10, спр.2; 1878: ф.712, 
оп.1, спр.4; ф.904, оп.26, спр.56; 1881: ф.904, оп.26, спр.60; оп.10, 
спр.3; 1882: ф.904, оп.10, спр.4; 1883: ф.904, оп.26, спр.102; оп.10, 
спр.5; 1884: ф.904, оп.26, спр.74; оп.10, спр.6; 1885: ф.904, оп.26, 
спр.81; оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.26, спр.90; оп.10, спр.8; 1887: 
ф.904, оп.26, спр.94; оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.26, спр.96; оп.10, 
спр.10; 1889: ф.904, оп.26, спр.103; оп.10, спр.11; 1890: ф.904, оп.26, 
спр.109; 1891: ф.904, оп.26, спр.113; оп.10, спр.12; 1892: ф.904, оп.10, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 1894-
1897: ф.904, оп.26, спр.125; 1895: ф.904, оп.10, спр.16; 1897: ф.904, 
оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, спр.18; 1898-1903: ф.904, оп.26, 
спр.147; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.10, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, оп.11, 
спр.9; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 1905-1906, 1908-1909: ф.904, оп.26, 
спр.189; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: ф.904, оп.11, спр.28; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, спр.38; 1910: ф.904,оп.11, 
спр.43; 1910-1913: ф.904, оп.26, спр.215; 1911: ф.904, оп.11, спр.48; 
1912: ф.904, оп.11, спр.53; 1913: ф.904, оп.11, спр.57; 1914: ф.904, 
оп.11, спр.62; 1914-1918: ф.904, оп.26, спр.246; 1915: ф.904, оп.11, 
спр.67; 1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: ф.904, оп.11, спр.75; 

6. Шлюб: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1865-1870: ф.904, оп.26, спр.21; 
1870-1875: ф.904, оп.26, спр.30; 1871-1873: ф.904, оп.26, спр.35; 
1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1873-1875: ф.904, оп.26, спр.42; 1874: ф.712, 
оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.26, спр.50; оп.10, 
спр.1; 1877: ф.904, оп.26, спр.54; оп.10, спр.2; 1878: ф.712, оп.1, 
спр.4; ф.904, оп.26, спр.56; 1881: ф.904, оп.26, спр.60; оп.10, спр.3; 
1882: ф.904, оп.26, спр.12; оп.10, спр.4; 1883: ф.904, оп.26, спр.102; 
оп.10, спр.5; 1884: ф.904, оп.26, спр.74; оп.10, спр.6; 1885: ф.904, 
оп.26, спр.81; оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.26, спр.90; оп.10, спр.8; 
1887: ф.904, оп.26, спр.94; оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.26, спр.96; 
оп.10, спр.10; 1889: ф.904, оп.26, спр.103; оп.10, спр.11; 1890: ф.904, 
оп.26, спр.109; 1891: ф.904, оп.26, спр.113; оп.10, спр.12; 1892: ф.904, 
оп.10, спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 
1894-1897: ф.904, оп.26, спр.125; 1895: ф.904, оп.10, спр.16; 1897: 
ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, спр.18; 1898-1903: ф.904, 
оп.26, спр.147; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 
1901: ф.904, оп.10, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, 
оп.11, спр.9; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 1905-1909: ф.904, оп.26, 
спр.189; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: ф.904, оп.11, спр.28; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, спр.38; 1910: ф.904,оп.11, 
спр.43; 1910-1913: ф.904, оп.26, спр.215; 1911: ф.904, оп.11, спр.48; 
1912: ф.904, оп.11, спр.53; 1913: ф.904, оп.11, спр.57; 1914: ф.904, 
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оп.11, спр.62; 1914-1918: ф.904, оп.26, спр.246; 1915: ф.904, оп.11, 
спр.67; 1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: ф.904, оп.11, спр.75; 

7. – 
8. Смерть: 1798-1805 (ВКМ): НДФ 12424; 1827-1832 (ВКМ): НДФ 

12423; 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1865-1870: ф.904, оп.26, спр.21; 
1871-1873: ф.904, оп.26, спр.35; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1873 (ВКМ): 
кн. реєстру 11196, Д-953; 1873-1875: ф.904, оп.26, спр.42; 1874: 
ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.26, спр.50; 
ф.904, оп.10, спр.1; 1877: ф.904, оп.26, спр.54; оп.10, спр.2; 1878: 
ф.712, оп.1, спр.4; оп.26, спр.56; 1881: ф.904, оп.26, спр.60; оп.10, 
спр.3; 1882: ф.904, оп.26, спр.12; оп.10, спр.4; 1883: ф.904, оп.26, 
спр.102; ф.904, оп.10, спр.5; 1884: ф.904, оп.26, спр.74; оп.10, спр.6; 
1885: ф.904, оп.26, спр.81; ф.904, оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.26, 
спр.90; оп.10, спр.8; 1887: ф.904, оп.26, спр.94; оп.10, спр.9; 1888: 
ф.904, оп.26, спр.96; оп.10, спр.10; 1889: ф.904, оп.26, спр.103; оп.10, 
спр.11; 1890: ф.904, оп.26, спр.109; 1891: ф.904, оп.26, спр.113; оп.10, 
спр.12; 1892: ф.904, оп.10, спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: 
ф.904, оп.10, спр.15; 1894-1897: ф.904, оп.26, спр.125; 1895: ф.904, 
оп.10, спр.16; 1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, спр.18; 
1898-1903: ф.904, оп.26, спр.147; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: 
ф.904, оп.10, спр.20; 1901: ф.904, оп.10, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, 
спр.4; 1903: ф.904, оп.11, спр.9; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 1905-
1909: ф.904, оп.26, спр.189; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: ф.904, 
оп.11, спр.28; 1908: ф.904, оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, спр.38; 
1910: ф.904,оп.11, спр.43; 1910-1913: ф.904, оп.26, спр.215; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.48; 1912: ф.904, оп.11, спр.53; 1913: ф.904, оп.11, 
спр.57; 1914: ф.904, оп.11, спр.62; 1914-1918: ф.904, оп.26, спр.246; 
1915: ф.904, оп.11, спр.67; 1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: ф.904, 
оп.11, спр.75;  

9. Сповідні списки (ВКМ): 1857-1860: кн. реєстру 11196, Д-965; 1862: 
кн. реєстру 11196, Д-963; 1866-1869: кн. реєстру 11196, Д-966; 1879-
1880: кн. реєстру 11196, Д-969; 1884: кн. реєстру 11196, Д-967; 1887: 
кн. реєстру 11196, Д-968; 1892: кн. реєстру 11196, Д-974; 1894: кн. 
реєстру 11196, Д-986; 1895-1898: кн. реєстру 11196, Д-944; 1898-
1900: кн. реєстру 11196, Д-975; 1900: кн. реєстру 11196, Д-964; 190-
1905: кн. реєстру 11196, Д-987; 1904-1905: кн. реєстру 11196, Д-976; 
1906-1907: кн. реєстру 11196, Д-946; 1911-1913; кн. реєстру 11196, 
Д-961; 1914-1916: кн. реєстру 11196, Д-985; 1916-1917: кн. реєстру 
11196, Д-957; 

10. Дошлюбні опитування (ВКМ): 1872-1875: кн. реєстру 11196, Д-978; 
1875-1878: кн. реєстру 11196, Д-980; 1878-1882: кн. реєстру 11196, 
Д-982; 1882-1886: кн. реєстру 11196, Д-945; 1891-1897: кн. реєстру 
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11196, Д-942; 1902-1906: кн. реєстру 11196, Д-973; 1910-1913: кн. 
реєстру 11196, Д-943; 1913-1918: кн. реєстру 11196, Д-962;  

11. Списки осіб, що прийняли католицтво (ВКМ): 1905-1934: кн. реєстру 
11196, Д-977; 
 

 
1. Подільська губернія 
2. Могилівський деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка Шаргород Могилівського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Шаргород, сс. Біляни-Шаргородські, Будьки, Гибалівка, 

Дерев'янки, Довгівці, Козлівка, Конатківці, Кропивна, Лозова, 
Маслівка, Мілярівка, Носиківка, Перепільчинці, Писарівка, 
Плебанівка, Політанки, Садківці, Серби, Соснівка, Теклівка, Тропове, 
Ферма Гибалівська, Шостаківка, передм. м-ка Шаргорода Слобідка 
Шаргородська, прис. Ковбасна, Розкіш, хут. Мишівське та ін. 

5. Народження: 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1863-1868: ф.904, оп.26, 
спр.19; 1868-1871: ф.904, оп.26, спр.25; 1870: ф.904, оп.26. спр.32; 
1874-1879: ф.904, оп.26, спр.44; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1876: 
ф.904, оп.26, спр.49; 1877: ф.904, оп.26, спр.53; оп.31, спр.17; 1878: 
ф.904, оп.26, спр.55; оп.31, спр.18; 1879: ф.904, оп.26, спр.58; оп.31, 
спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.26, спр.63; оп.8; 
спр.2; 1882: ф.904, оп.26, спр.66; оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.26, 
спр.70; оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.26, спр.78; оп.8, спр5; 1885: ф.904, 
оп.26, спр.83; оп.8, спр.6; 1886: ф.904, оп.26, спр.87; оп.8, спр.7; 1887: 
ф.904, оп.26, спр.91; оп.8; спр.8; 1888: ф.904, оп.26, спр.101; 1889: 
ф.904, оп.26, спр.104; оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.26, спр.107; оп.8, 
спр.10; 1891: ф.904, оп.26, спр.115; оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.26, 
спр.116; оп.8, спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, 
спр.14; 1894-1899: ф.904, оп.26, спр.129; 1895: ф.904, оп.8, спр.15; 
1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, спр.17; 1898: ф.904, оп.8, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: ф.904, оп.8, спр.20; 1900-
1906: ф.904, оп.26, спр.158; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, 
оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 
1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, 
оп.11, спр.27; 1907-1911: ф.904, оп.26, спр.205; 1908: ф.904, оп.11, 
спр.32; 1909: ф.904, оп.11, спр.37; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: 
ф.904, оп.11, спр.47; 1912: ф.904, оп.11, спр.52; 1912-1921: ф.904, 
оп.26, спр.229; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, оп.11, спр.61; 
1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 1917: ф.904, 
оп.11, спр.74; 
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6. Шлюб: 1839: ф.737, оп.1, спр.83; 1843: ф.737, оп.1, спр.121; 1844: 
ф.737, оп.1, спр.24; 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1868-1871: ф.904, 
оп.26, спр.25; 1870: ф.904, оп.26. спр.32; 1874-1879: ф.904, оп.26, 
спр.44; 1875: ф.904, оп.31, спр.16; 1876: ф.904, оп.26, спр.49; 1877: 
ф.904, оп.26, спр.53; оп.31, спр.17; 1878: ф.904, оп.26, спр.55; оп.31, 
спр.18; 1879: ф.904, оп.26, спр.58; оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, 
спр.1; 1881: ф.904, оп.26, спр.63; оп.8; спр.2; 1882: ф.904, оп.26, 
спр.66; оп.8, спр.3; 1883: ф.904, оп.26, спр.70; оп.8, спр.4; 1884: 
ф.904, оп.26, спр.78; оп.8, спр5; 1885: ф.904, оп.26, спр.83; оп.8, 
спр.6; 1886: ф.904, оп.26, спр.87; оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.26, 
спр.91; оп.8; спр.8; 1888: ф.904, оп.26, спр.101; 1889: ф.904, оп.26, 
спр.104; оп.8, спр.9; 1890: ф.904, оп.26, спр.107; оп.8, спр.10; 1891: 
ф.904, оп.26, спр.115; оп.8, спр.11; 1892: ф.904, оп.26, спр.116; оп.8, 
спр.12; 1893: ф.904, оп.8, спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1894-
1899: ф.904, оп.26, спр.129; 1895: ф.904, оп.8, спр.15; 1896: ф.904, 
оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1899: 
ф.904, оп.8, спр.19; 1900: ф.904, оп.8, спр.20; 1900-1906: ф.904, оп.26, 
спр.158; 1901: ф.904, оп.8, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.3; 1903: 
ф.904, оп.11, спр.8; 1904: ф.904, оп.11, спр.13; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.17; 1906: ф.904, оп.11, спр.22; 1907: ф.904, оп.11, спр.27; 1907-
1911: ф.904, оп.26, спр.205; 1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, 
оп.11, спр.37; 1910: ф.904, оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 
1912: ф.904, оп.11, спр.52; 1912-1921: ф.904, оп.26, спр.229; 1913: 
ф.904, оп.11, спр.56; 1914: ф.904, оп.11, спр.61; 1915: ф.904, оп.11, 
спр.66; 1916: ф.904, оп.11, спр.71; 1917: ф.904, оп.11, спр.74; 

7. – 
8. Смерть: 1841: ф.737, оп.1, спр.98; 1847: ф.737, оп.1, спр.139; 1868-

1871: ф.904, оп.26, спр.25; 1869: ф.737, оп.1, спр.142; 1870: ф.904, 
оп.26. спр.32; 1874-1879: ф.904, оп.26, спр.44; 1875: ф.904, оп.31, 
спр.16; 1876: ф.904, оп.26, спр.49; 1877: ф.904, оп.26, спр.53; оп.31, 
спр.17; 1878: ф.904, оп.26, спр.55; оп.31, спр.18; 1879: ф.904, оп.26, 
спр.58; оп.31, спр.19; 1880: ф.904, оп.8, спр.1; 1881: ф.904, оп.26, 
спр.63; оп.8; спр.2; 1882: ф.904, оп.26, спр.66; оп.8, спр.3; 1883: 
ф.904, оп.26, спр.70; оп.8, спр.4; 1884: ф.904, оп.26, спр.78; оп.8, 
спр5; 1885: ф.904, оп.26, спр.83; оп.8, спр.6; 1886: ф.904, оп.26, 
спр.87; оп.8, спр.7; 1887: ф.904, оп.26, спр.91; оп.8; спр.8; 1888: 
ф.904, оп.26, спр.101; 1889: ф.904, оп.26, спр.104; оп.8, спр.9; 1890: 
ф.904, оп.26, спр.107; оп.8, спр.10; 1891: ф.904, оп.26, спр.115; оп.8, 
спр.11; 1892: ф.904, оп.26, спр.116; оп.8, спр.12; 1893: ф.904, оп.8, 
спр.13; 1894: ф.904, оп.8, спр.14; 1894-1899: ф.904, оп.26, спр.129; 
1895: ф.904, оп.8, спр.15; 1896: ф.904, оп.8, спр.16; 1897: ф.904, оп.8, 
спр.17; 1898: ф.904, оп.8, спр.18; 1899: ф.904, оп.8, спр.19; 1900: 
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ф.904, оп.8, спр.20; 1900-1906: ф.904, оп.26, спр.158; 1901: ф.904, 
оп.8, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.3; 1903: ф.904, оп.11, спр.8; 1904: 
ф.904, оп.11, спр.13; 1905: ф.904, оп.11, спр.17; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.22; 1907: ф.904, оп.11, спр.27; 1907-1911: ф.904, оп.26, спр.205; 
1908: ф.904, оп.11, спр.32; 1909: ф.904, оп.11, спр.37; 1910: ф.904, 
оп.11, спр.42; 1911: ф.904, оп.11, спр.47; 1912: ф.904, оп.11, спр.52; 
1912-1921: ф.904, оп.26, спр.229; 1913: ф.904, оп.11, спр.56; 1914: 
ф.904, оп.11, спр.61; 1915: ф.904, оп.11, спр.66; 1916: ф.904, оп.11, 
спр.71; 1917: ф.904, оп.11, спр.74; 

9. – 
10. – 

 
 
ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Ямпільський деканат 
3. Римсько-католицька церква Сходження Святого Духа м-ка Дзигівка 

Ямпільського повіту Подільської губернії 
4. сс. Бабчинці, Буша, Вітрівка, Гамулівка, Дзигівка, Качківка, 

Клембівка, Лаврівка, Миронівка, Пилипи, Писарівка, Підлісівка, 
Ратуш, Реп’яшинці, Русава, Стіна, Тростянець, Феліціанівка, 
Юридика, Яланець та ін. 

5. Народження: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1867-1871, 1885, 1888, 1889, 
1891, 1892, 1896, 1898 ф.904, оп.41, спр.18; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 
1874: ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, 
спр.1; 1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1878: ф.712, оп.1, спр.4; 1880: ф.904, 
оп.41, спр.38; 1881: ф.904, оп.41, спр.39; оп.10, спр.3; 1882: ф.904, 
оп.41, спр.43; оп.10, спр.4; 1883: ф.904, оп.10, спр.5; 1884: ф.904, 
оп.41, спр.49; оп.10, спр.6; 1885: ф.904, оп.10, спр.7; 1886: ф.904, 
оп.10, спр.8; 1887: ф.904, оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 
1889: ф.904, оп.10, спр.11; 1891: ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, 
оп.10, спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 
1895: ф.904, оп.10, спр.16; 1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, 
оп.10, спр.18; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 
1901: ф.904, оп.10, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, 
оп.11, спр.9; 1903, 1905-1906: ф.904, оп.41, спр.85; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.18; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: ф.904, оп.11, спр.28; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, спр.38; 1910: ф.904,оп.11, 
спр.43; 1911: ф.904, оп.11, спр.48; 1912: ф.904, оп.11, спр.53; 1913: 
ф.904, оп.11, спр.57; 1914: ф.904, оп.11, спр.62; 1915: ф.904, оп.11, 
спр.67; 1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: ф.904, оп.11, спр.75; 
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6. Шлюб: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1874: 
ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, спр.1; 
1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1878: ф.712, оп.1, спр.4; 1880: ф.904, оп.41, 
спр.38; 1881: ф.904, оп.41, спр.39; ф.904, оп.10, спр.3; 1882: ф.904, 
оп.41, спр.43; ф.904, оп.10, спр.4; 1883: ф.904, оп.10, спр.5; 1884: 
ф.904, оп.41, спр.49; ф.904, оп.10, спр.6; 1885: ф.904, оп.10, спр.7; 
1885, 1888, 1889, 1892, 1896, 1898: ф.904, оп.41, спр.18; 1886: ф.904, 
оп.10, спр.8; 1887: ф.904, оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 
1889: ф.904, оп.10, спр.11; 1891: ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, 
оп.10, спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 
1895: ф.904, оп.10, спр.16; 1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, 
оп.10, спр.18; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 
1901: ф.904, оп.10, спр.21; 1902: ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, 
оп.11, спр.9; 1903, 1905-1906: ф.904, оп.41, спр.85; 1905: ф.904, оп.11, 
спр.18; 1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: ф.904, оп.11, спр.28; 1908: 
ф.904, оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, спр.38; 1910: ф.904,оп.11, 
спр.43; 1911: ф.904, оп.11, спр.48; 1912: ф.904, оп.11, спр.53; 1913: 
ф.904, оп.11, спр.57; 1914: ф.904, оп.11, спр.62; 1915: ф.904, оп.11, 
спр.67; 1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: ф.904, оп.11, спр.75; 

7. – 
8. Смерть: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1874: 

ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, спр.1; 
1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1878: ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, оп.10, 
спр.3; ф.904, оп.41, спр.39; 1882: ф.904, оп.10, спр.4; ф.904, оп.41, 
спр.43; 1883: ф.904, оп.10, спр.5; 1884: ф.904, оп.10, спр.6; ф.904, 
оп.41, спр.49; 1885: ф.904, оп.10, спр.7; 1885, 1888, 18890, 1892, 1896, 
1898: ф.904, оп.41, спр.18; 1886: ф.904, оп.10, спр.8; 1887: ф.904, 
оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 1889: ф.904, оп.10, спр.11; 
1891: ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, оп.10, спр.13; 1893: ф.904, 
оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 1895: ф.904, оп.10, спр.16; 
1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, спр.18; 1899: ф.904, 
оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 1901: ф.904, оп.10, спр.21; 
1902: ф.904, оп.11, спр.4; 1903: ф.904, оп.11, спр.9; 1903, 1905-1906: 
ф.904, оп.41, спр.85; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 1906: ф.904, оп.11, 
спр.23; 1907: ф.904, оп.11, спр.28; 1908: ф.904, оп.11, спр.33; 1909: 
ф.904, оп.11, спр.38; 1910: ф.904,оп.11, спр.43; 1911: ф.904, оп.11, 
спр.48; 1912: ф.904, оп.11, спр.53; 1913: ф.904, оп.11, спр.57; 1914: 
ф.904, оп.11, спр.62; 1915: ф.904, оп.11, спр.67; 1916: ф.904, оп.11, 
спр.72; 1917: ф.904, оп.11, спр.75; 

9. – 
10. – 
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1. Подільська губернія 
2. Ямпільський деканат 
3. Римсько-католицька церква Непорочного Зачаття Пресвятої Діви 

Марії м. Ямпіль Подільської губернії 
4. м. Ямпіль, сс. Боронча, Вольфанівка, Гальжбіївка, Дзигів Брід, Доб-

рянка, Дорошівка, Іванівка, Кісниця-Велика, Миронівка, Пороги, 
Суботівка, Франківка, Цекинівка, Юліянівка, Янкулів, Яруга, Слоб. 
Северинівка, Слоб. Франківка, Слоб. Юліянівка та ін.  

5. Народження: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 
1874: ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, 
спр.1; 1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1878: ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, 
оп.10, спр.3; 1882: ф.904, оп.10, спр.4; 1883: ф.904, оп.10, спр.5; 1884: 
ф.904, оп.10, спр.6; 1885: ф.904, оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.10, 
спр.8; 1887: ф.904, оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 1889: 
ф.904, оп.10, спр.11; 1891: ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, оп.10, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 1895: 
ф.904, оп.10, спр.16; 1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.10, спр.21; 1902-1921: ф.904, оп.41, спр.83; 1902: ф.904, 
оп.11, спр.4; 1903: ф.904, оп.11, спр.9; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 
1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: ф.904, оп.11, спр.28; 1908: ф.904, 
оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, спр.38; 1910: ф.904,оп.11, спр.43; 
1911: ф.904, оп.11, спр.48; 1912: ф.904, оп.11, спр.53; 1913: ф.904, 
оп.11, спр.57; 1914: ф.904, оп.11, спр.62; 1915: ф.904, оп.11, спр.67; 
1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: ф.904, оп.11, спр.75; 

6. Шлюб: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1874: 
ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, спр.1; 
1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1878: ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, оп.10, 
спр.3; 1882: ф.904, оп.10, спр.4; 1883: ф.904, оп.10, спр.5; 1884: 
ф.904, оп.10, спр.6; 1885: ф.904, оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.10, 
спр.8; 1887: ф.904, оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 1889: 
ф.904, оп.10, спр.11; 1891: ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, оп.10, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 1895: 
ф.904, оп.10, спр.16; 1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.10, спр.21; 1902-1921: ф.904, оп.41, спр.83; 1902: ф.904, 
оп.11, спр.4; 1903: ф.904, оп.11, спр.9; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 
1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: ф.904, оп.11, спр.28; 1908: ф.904, 
оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, спр.38; 1910: ф.904,оп.11, спр.43; 
1911: ф.904, оп.11, спр.48; 1912: ф.904, оп.11, спр.53; 1913: ф.904, 
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оп.11, спр.57; 1914: ф.904, оп.11, спр.62; 1915: ф.904, оп.11, спр.67; 
1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: ф.904, оп.11, спр.75; 

7. – 
8. Смерть: 1845: ф.737, оп.1, спр.130; 1872: ф.712, оп.1, спр.1; 1874: 

ф.712, оп.1, спр.2; 1875: ф.712, оп.1, спр.3; 1876: ф.904, оп.10, спр.1; 
1877: ф.904, оп.10, спр.2; 1878: ф.712, оп.1, спр.4; 1881: ф.904, оп.10, 
спр.3; 1882: ф.904, оп.10, спр.4; 1883: ф.904, оп.10, спр.5; 1884: 
ф.904, оп.10, спр.6; 1885: ф.904, оп.10, спр.7; 1886: ф.904, оп.10, 
спр.8; 1887: ф.904, оп.10, спр.9; 1888: ф.904, оп.10, спр.10; 1889: 
ф.904, оп.10, спр.11; 1891: ф.904, оп.10, спр.12; 1892: ф.904, оп.10, 
спр.13; 1893: ф.904, оп.10, спр.14; 1894: ф.904, оп.10, спр.15; 1895: 
ф.904, оп.10, спр.16; 1897: ф.904, оп.10, спр.17; 1898: ф.904, оп.10, 
спр.18; 1899: ф.904, оп.10, спр.19; 1900: ф.904, оп.10, спр.20; 1901: 
ф.904, оп.10, спр.21; 1902-1921: ф.904, оп.41, спр.83; 1902: ф.904, 
оп.11, спр.4; 1903: ф.904, оп.11, спр.9; 1905: ф.904, оп.11, спр.18; 
1906: ф.904, оп.11, спр.23; 1907: ф.904, оп.11, спр.28; 1908: ф.904, 
оп.11, спр.33; 1909: ф.904, оп.11, спр.38; 1910: ф.904,оп.11, спр.43; 
1911: ф.904, оп.11, спр.48; 1912: ф.904, оп.11, спр.53; 1913: ф.904, 
оп.11, спр.57; 1914: ф.904, оп.11, спр.62; 1915: ф.904, оп.11, спр.67; 
1916: ф.904, оп.11, спр.72; 1917: ф.904, оп.11, спр.75; 

9. – 
10. – 

 
 
 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

БРУСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Радомисльський деканат 
3. Римсько-католицька церква Святого Духа м-ка Брусилів 

Радомисльського повіту Київської губернії 
4. м-ко Брусилів, сс. Болячів, Високе, Вільшка, Водотиї, Гнилець, Гута-

Забілоцька, Дивин, Дубрівка, Забілоччя, Калганівка, Карабачин, 
Костівці, Кочерів, Краківщина, Лазарівка, Лісівка, Містечко, 
Морозівка, Негребівка, Озеряни, Осівці, Покришів, Привороття, 
Раївка, Раковичі, Соловіївка, Ставище, Турбівка, Хомутець, Чапля, 
Юрівка, Яструбнька та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834-1835: ф.737, оп.1, спр.26; 
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1835: ф.737, оп.1, спр.34; 1838: ф.737, оп.1, спр.64; 1839: ф.737, оп.1, 
спр.81; 1841: ф.737, оп.1, спр.100; 1844: ф.737, оп.1, спр.124; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1835: ф.737, оп.1, спр.31; 1836: ф.737, 
оп.1, спр.40; 1840: ф.737, оп.1, спр.86; 1846: ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834: ф.737, оп.1, спр.27; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.43; 1840: ф.737, оп.1, спр.89; 1841: ф.737, оп.1, спр.99; 1845: 
ф.737, оп.1, спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
10. - 

 
 
КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Радомисльський деканат 
3. Римсько-католицька церква Різдва Пресвятої Діви Марії м-ка 

Коростишів Радомисльського повіту Київської губернії 
4. м-ко Коростишів, сс Більківці, Віленька, Войташівка, Глибочок, 

Городськ, Гуменники, Евандорф, Здвижка, Зубрівка, Киричанка, 
Кощарища, Кулішівка, Минійки, Приворіття, Продубіївка, 
Романівка, Рудня-Городська, Ставки, Теснівка, Харитонівка, Хутір 
Віленський, Хутір Ставецький, Шахворостівка, Щигліївка, Юрівка 
та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834-1835: ф.737, оп.1, спр.26; 
1835: ф.737, оп.1, спр.34; 1838: ф.737, оп.1, спр.64; 1839: ф.737, оп.1, 
спр.81; 1841: ф.737, оп.1, спр.100; 1844: ф.737, оп.1, спр.124; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1835: ф.737, оп.1, спр.31; 1836: ф.737, 
оп.1, спр.40; 1837: ф.737, оп.1, спр.59; 1846: ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834: ф.737, оп.1, спр.27; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.43; 1840: ф.737, оп.1, спр.89; 1841: ф.737, оп.1, спр.99; 1845: 
ф.737, оп.1, спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
10. - 

 
 



 
 

493

МАЛИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Радомисльський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Анни м-ка Малин Радомисльського 

повіту Київської губернії 
4. м-ко Малин, сс. Баранівка, Берківка, Буда-Вороб’ївська, Буда-

Янівська, Будилівка, Горинь, Гуска, Діброва, Здрівля, Королівка, 
Лумля, Острів, Ремянівка, Різня, Рудня-Баранівська, Рудня-
Вороб’ївська, Рудня-Ворсівська, Рудня-Малинська, Рудня-Ялцівка, 
Сичівка, Устинівка, Ходори, Чоповичі, Янишівка, Янівка та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834-1835: ф.737, оп.1, спр.26; 
1835: ф.737, оп.1, спр.34; 1838: ф.737, оп.1, спр.64; 1839: ф.737, оп.1, 
спр.81; 1841: ф.737, оп.1, спр.100; 1844: ф.737, оп.1, спр.124; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1835: ф.737, оп.1, спр.31; 1836: ф.737, 
оп.1, спр.40; 1837: ф.737, оп.1, спр.59; 1840: ф.737, оп.1, спр.86; 1846: 
ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834: ф.737, оп.1, спр.27; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.43; 1840: ф.737, оп.1, спр.89; 1841: ф.737, оп.1, спр.99; 1845: 
ф.737, оп.1, спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
10. - 

 
 
ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Сквирський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Георгія с. Новоселиця Сквирського 

повіту Київської губернії 
4. сс. Безпечна, Корнин, Красний Ліс, Мала Чернявка, Мале Половецьке, 

Малі Єрчики, Почуйки, Рогізна, Саверці, Ставище, Строків та ін. 
5. Народження: 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, 

спр.22; 1835: ф.737, оп.1, спр.32; 1836: ф.737, оп.1, спр.39; 1837: 
ф.737, оп.1, спр.50; 1838: ф.737, оп.1, спр.71; 1839: ф.737, оп.1, 
спр.82; 1840: ф.737, оп.1, спр.91; 1841: ф.737, оп.1, спр.97; 1842: 
ф.737, оп.1, спр.112; 1843: ф.737, оп.1, спр.122; 1846: ф.737, оп.1, 
спр.133; 
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6. Шлюб: 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1823-1826: ф.737, оп.1, спр.15; 
1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1834: ф.737, оп.1, спр.29; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.58; 1839: ф.737, оп.1, спр.84; 1840: ф.737, оп.1, спр.93; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.101; 1842: ф.737, оп.1, спр.110; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.120; 1845: ф.737, оп.1, спр.131; 

7. – 
8. Смерть: 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, 

спр.22; 1835: ф.737, оп.1, спр.34; 1837: ф.737, оп.1, спр.55; 1839: 
ф.737, оп.1, спр.79; 1840: ф.737, оп.1, спр.87; 1841: ф.737, оп.1, 
спр.102; 1843: ф.737, оп.1, спр.118; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Київська губернія 
2. Сквирський деканат 
3. Римсько-католицька церква Успіння Пресвятої Богородиці с. 

Паволоч Сквирського повіту Київської губернії 
4. м.Сквира, сс. Андрушки, Бакожин, Бистріївка, Брівки, Буки, 

Василівка, Великі Єрчики, Вербівка, Верхівня, Голуб’ятин, 
Диментіївка, Єльчинівка, Жарки, Золотуха, Казимирівка, Камінна 
Гребля, Кам’янка, Карабчиїв, Кривошиїнці, Крилівка, Ксьондзівка, 
Лісівці, Макарівка, Міньківці, Малі Єрчики, Мовчанівка, Мусіївка, 
Новоселиця, Парипси, Плоска, Попільня, Почуйки, Рогізна, Саверці, 
Соколів Брід, Строків, Таборів, Трубіївка, Хейлів, Цапіївка, Чубинці, 
Шпичинці, Ягнітин, Ярешки та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 
1835: ф.737, оп.1, спр.32; 1836: ф.737, оп.1, спр.39; 1837: ф.737, оп.1, 
спр.50; 1838: ф.737, оп.1, спр.71; 1839: ф.737, оп.1, спр.82; 1840: 
ф.737, оп.1, спр.91; 1841: ф.737, оп.1, спр.97; 1842: ф.737, оп.1, 
спр.112; 1843: ф.737, оп.1, спр.122; 1846: ф.737, оп.1, спр.133; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.29; 1837: ф.737, оп.1, спр.58; 1839: ф.737, оп.1, 
спр.84; 1840: ф.737, оп.1, спр.93; 1841: ф.737, оп.1, спр.101; 1842: 
ф.737, оп.1, спр.110; 1843: ф.737, оп.1, спр.120; 1845: ф.737, оп.1, 
спр.131; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1835: 
ф.737, оп.1, спр.34; 1837: ф.737, оп.1, спр.55; 1839: ф.737, оп.1, 
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спр.79; 1840: ф.737, оп.1, спр.87; 1841: ф.737, оп.1, спр.102; 1843: 
ф.737, оп.1, спр.118; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Київська губернія 
2. Сквирський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Каетана м-ка Ходорків Сквирського 

повіту Київської губернії 
4. м-ко Ходорків, сс. Биків, Вербів, Волиця, Зарубинецька, Западня, 

Зарубинці, Корнин, Корчмища, Котлярка, Криве, Лозовики, Озера, 
Пустельники, Скочище, Сокільча, Степок, Струцівка, Яроповичі та 
ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 
1835: ф.737, оп.1, спр.32; 1836: ф.737, оп.1, спр.39; 1837: ф.737, оп.1, 
спр.50; 1838: ф.737, оп.1, спр.71; 1839: ф.737, оп.1, спр.82; 1840: 
ф.737, оп.1, спр.91; 1841: ф.737, оп.1, спр.97; 1842: ф.737, оп.1, 
спр.112; 1843: ф.737, оп.1, спр.122; 1846: ф.737, оп.1, спр.133; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.29; 1837: ф.737, оп.1, спр.58; 1839: ф.737, оп.1, 
спр.84; 1840: ф.737, оп.1, спр.93; 1841: ф.737, оп.1, спр.101; 1842: 
ф.737, оп.1, спр.110; 1843: ф.737, оп.1, спр.120; 1845: ф.737, оп.1, 
спр.131; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1835: 
ф.737, оп.1, спр.34; 1837: ф.737, оп.1, спр.55; 1839: ф.737, оп.1, 
спр.79; 1840: ф.737, оп.1, спр.87; 1841: ф.737, оп.1, спр.102; 1843: 
ф.737, оп.1, спр.118; 

9. – 
10. - 

 
 
РАДОМИСЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Радомисльський деканат 
3. Римсько-католицька церква Успіння Пресвятої Богородиці м-ка 

Вишевичі Радомисльського повіту Київської губернії 
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4. сс. Вишевичі, Біла Криниця, Буда-Вишевецька, Веприн, Межирічка, 
Рудня Вища Мигалка, Рудня-Макалевицька, Рудня Нижча, Мигалка 
та ін. 

5. Народження: 1834-1835: ф.737, оп.1, спр.26; 1835: ф.737, оп.1, 
спр.34; 1838: ф.737, оп.1, спр.64; 1839: ф.737, оп.1, спр.81; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.100; 1844: ф.737, оп.1, спр.124; 1846: ф.737, оп.1, 
спр.133; 

6. Шлюб: 1835: ф.737, оп.1, спр.31; 1836: ф.737, оп.1, спр.40; 1837: 
ф.737, оп.1, спр.59; 1840: ф.737, оп.1, спр.86; 1846: ф.737, оп.1, 
спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1834: ф.737, оп.1, спр.27; 1837: ф.737, оп.1, спр.43; 1840: 

ф.737, оп.1, спр.89; 1841: ф.737, оп.1, спр.99; 1845: ф.737, оп.1, 
спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
10. - 

 
 
РУЖИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Бердичівський деканат 
3. Римсько-католицька церква Воздвиження Чесного Хреста м-ка 

Білилівка Бердичівського повіту Київської губернії 
4. м-ко Білилівка, сс. Блажіївка, Велика Чернявка, Вільнопілля, Волоські 

Махаринці, Голубівка, Дерганівка, Дубові Махаринці, Зозулинці, 
Княжики, Кордишівка, Немиринці, Павлівка, Сестринівка, Сокілець, 
Сошанськ, Титусівка, Флоріанівка, Цапівка,  Юзефівка та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1837: ф.737, оп.1, спр.53; 
1838: ф.737, оп.1, спр.65; 1845: ф.737, оп.1, спр.129; 1846: ф.737, 
оп.1, спр.133; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1837: ф.737, оп.1, спр.57; 1838: ф.737, 
оп.1, спр.70; 1839: ф.737, оп.1, спр.80; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1824-1836: ф.737, оп.1, спр.17; 1835: 
ф.737, оп.1, спр.33; 1836: ф.737, оп.1, спр.37; 1837: ф.737, оп.1, 
спр.51; 1838: ф.737, оп.1, спр.67; 1839: ф.737, оп.1, спр.76; 

9. – 
10. - 
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1. Київська губернія 
2. Сквирський деканат 
3. Римсько-католицька церква Різдва Христового м-ка Вчорайше 

Сквирського повіту Київської губернії 
4. м-ко Вчорайше, сс.Брівки, Василівка, Городище, Лебединці, Низгірці, 

Чорнорудка, Шпичинці, Ярешки, Ярославка та ін. 
5. Народження:  
6. Шлюб: 1845: ф.737, оп.1, спр.131; 
7. – 
8. Смерть:  
9. – 
10. - 

 
 

1. Київська губернія 
2. Сквирський деканат 
3. Римсько-католицька церква Тіла Христового м-ка Ружин 

Сквирського повіту Київської губернії 
4. м-ко Ружин, сс. Баламутівка, Бистрик, Війтівці, Зарубинці, 

Карабчиїв, Низгурці, Пустоха, Шпичинці, Ягнятин та ін. 
5. Народження: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, 

спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1835: ф.737, оп.1, спр.32; 
1836: ф.737, оп.1, спр.39; 1837: ф.737, оп.1, спр.50; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.71; 1839: ф.737, оп.1, спр.82; 1840: ф.737, оп.1, спр.91; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.97; 1842: ф.737, оп.1, спр.112; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.122; 1846: ф.737, оп.1, спр.133; 

6. Шлюб: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 
1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1834: ф.737, оп.1, спр.29; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.58; 1839: ф.737, оп.1, спр.84; 1840: ф.737, оп.1, спр.93; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.101; 1842: ф.737, оп.1, спр.110; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.120; 1845: ф.737, оп.1, спр.131; 

7.  – 
8. Смерть: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, 

спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1835: ф.737, оп.1, спр.34; 
1837: ф.737, оп.1, спр.55; 1839: ф.737, оп.1, спр.79; 1840: ф.737, оп.1, 
спр.87; 1841: ф.737, оп.1, спр.102; 1843: ф.737, оп.1, спр.118; 

9. – 
10. - 
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1. Київська губернія 
2. Сквирський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Трійці с. Топори Сквирського повіту 

Київської губернії 
4. сс. Бухни, Озерна, Ревуха, Рогачі, Самгородок, Топори, Чехова та ін. 
5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 

спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 
1835: ф.737, оп.1, спр.32; 1836: ф.737, оп.1, спр.39; 1837: ф.737, оп.1, 
спр.50; 1838: ф.737, оп.1, спр.71; 1839: ф.737, оп.1, спр.82; 1840: 
ф.737, оп.1, спр.91; 1841: ф.737, оп.1, спр.97; 1842: ф.737, оп.1, 
спр.112; 1843: ф.737, оп.1, спр.122; 1846: ф.737, оп.1, спр.133; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.29; 1837: ф.737, оп.1, спр.58; 1839: ф.737, оп.1, 
спр.84; 1840: ф.737, оп.1, спр.93; 1841: ф.737, оп.1, спр.101; 1842: 
ф.737, оп.1, спр.110; 1843: ф.737, оп.1, спр.120; 1845: ф.737, оп.1, 
спр.131; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1835: 
ф.737, оп.1, спр.34; 1837: ф.737, оп.1, спр.55; 1839: ф.737, оп.1, 
спр.79; 1840: ф.737, оп.1, спр.87; 1841: ф.737, оп.1, спр.102; 1843: 
ф.737, оп.1, спр.118; 

9. – 
10. - 

 
 
ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Радомисльський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Михаїла Архангела с. Горбулів 

Радомисльського повіту Київської губернії 
4. сс. Аннопіль, Буда-Потіївська, Букачі, Видибор,  Дитинець, Заньки, 

Коростилівка, Корчівка, Пилиповичі, Свидя, Стовпня, Теклянівка, 
Торчин та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834-1835: ф.737, оп.1, спр.26; 
1835: ф.737, оп.1, спр.34; 1838: ф.737, оп.1, спр.64; 1839: ф.737, оп.1, 
спр.81; 1841: ф.737, оп.1, спр.100; 1844: ф.737, оп.1, спр.124; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1835: ф.737, оп.1, спр.31; 1836: ф.737, 
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оп.1, спр.40; 1837: ф.737, оп.1, спр.59; 1840: ф.737, оп.1, спр.86; 1846: 
ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834: ф.737, оп.1, спр.27; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.43; 1840: ф.737, оп.1, спр.89; 1841: ф.737, оп.1, спр.99; 1845: 
ф.737, оп.1, спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
10. – 

 
 

 
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Васильківський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Іоанна Хрестителя м. Біла Церква 

Васильківського повіту Київської губернії 
4. м. Біла Церква, сс.Велике Половецьке, Глушки, Городище, Озерна, 

Мазепинці, Матюші, Пилипча, Піщана, Пологи, Поправка, Потіївка, 
Скребинці, Соколівка, Фурси, Яблунівка та ін. 

5. Народження: 1794-1820: ф.737, оп.1, спр.2; 1805-1806: ф.737, оп.1, 
спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 
1836: ф.737, оп.1, спр.36; 1837: ф.737, оп.1, спр.45; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.62; 1842: ф.737, оп.1, спр.106; 1843: ф.737, оп.1, спр.117; 1844: 
ф.737, оп.1, спр.123; 

6. Шлюб: 1794-1820: ф.737, оп.1, спр.2; 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 
1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1838: 
ф.737, оп.1, спр.73; 1840: ф.737, оп.1, спр.92; 1841: ф.737, оп.1, 
спр.96; 1842: ф.737, оп.1, спр.114, 115; 1843: ф.737, оп.1, спр.117; 
1844: ф.737, оп.1, спр.127; 1846: ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1794-1820: ф.737, оп.1, спр.2; 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 

1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.25; 1837: ф.737, оп.1, спр.52; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.63; 1839: ф.737, оп.1, спр.75; 1840: ф.737, оп.1, спр.88; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.94; 1842: ф.737, оп.1, спр.109, 113; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.117; 1845: ф.737, оп.1, спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
10. –  
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БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Канівський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Владислава м. Богуслав Канівського 

повіту Київської губернії 
4. м. Богуслав, м-ка Корсунь, Медвин, Таганча, сс. Беркозівка, 

Вільховець, Владиславівка, Гулі, Дацьки, Дибенці, Зеленьки, Ісайки, 
Карпинці, Кошмак, Липовець, Мартинівка, Миронівка, Набутів, 
Петрушки, Поташня, Пустовіти, Росава, Саварка, Семигори, 
Сотники, Стайки, Тептіївка, Тутники, Хохітва, Шубівка, Шушківка, 
Яхни та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833 ф.737, оп.1, спр.23; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.27; 1837: ф.737, оп.1, спр.47; 1842: ф.737, оп.1, 
спр.104; 1846: ф.737, оп.1, спр.134; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833 ф.737, оп.1, спр.23; 1834: ф.737, 
оп.1, спр.27; 1840: ф.737, оп.1, спр.90; 1842: ф.737, оп.1, спр.107; 
1846: ф.737, оп.1, спр.136; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833 ф.737, оп.1, спр.23; 1834: ф.737, 
оп.1, спр.27; 1837: ф.737, оп.1, спр.46; 1839: ф.737, оп.1, спр.78; 1842: 
ф.737, оп.1, спр.105; 1843: ф.737, оп.1, спр.119; 1847: ф.737, оп.1, 
спр.140; 

9. – 
10. - 

 
 
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Васильківський деканат 
3. Римсько-католицька церква Преображення Господнього м-ка 

Васильків Васильківського повіту Київської губернії 
4. м-ко Васильків, сс. Барахти, Бендіївка, Гребінки, Гусачівка, 

Деремежна, Копачів, Лопатинщина (Янківка), Мирівка, Мокіївка, 
Ольшанка, Рейментарщина (Антонівка), Розаліївка, Семенівка, 
Слобідка-Германівська, Станіславка (Красна), Яцки. 
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5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 
1836: ф.737, оп.1, спр.36; 1837: ф.737, оп.1, спр.45; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.62; 1842: ф.737, оп.1, спр.106; 1843: ф.737, оп.1, спр.117; 1844: 
ф.737, оп.1, спр.123; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1838: 
ф.737, оп.1, спр.73; 1840: ф.737, оп.1, спр.92; 1841: ф.737, оп.1, 
спр.96; 1842: ф.737, оп.1, спр.114, 115; 1843: ф.737, оп.1, спр.117; 
1844: ф.737, оп.1, спр.127; 1846: ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.25; 1837: ф.737, оп.1, спр.52; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.63; 1839: ф.737, оп.1, спр.75; 1840: ф.737, оп.1, спр.88; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.94; 1842: ф.737, оп.1, спр.109, 113; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.117; 1845: ф.737, оп.1, спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
10. – 

 
 
ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Сквирський деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка Володарка Сквирського повіту 

Київської губернії 
4. м-ко Володарка, сс.Березна, Воробіївка, Городище-Косівське, 

Завадівка, Казимирівка, Лихачиха, Мале Городище, Матвіїха, 
Ожухівка, Пархомівка, Пустоварівка, Рачки, Рибинці, Рогізна, Руде 
Село, Таргани, Тхорівка, Щербаки та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1835: ф.737, оп.1, спр.32; 
1836: ф.737, оп.1, спр.39; 1837: ф.737, оп.1, спр.50; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.71; 1839: ф.737, оп.1, спр.82; 1840: ф.737, оп.1, спр.91; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.97; 1842: ф.737, оп.1, спр.112; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.122; 1846: ф.737, оп.1, спр.133; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1834: ф.737, оп.1, спр.29; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.58; 1839: ф.737, оп.1, спр.84; 1840: ф.737, оп.1, спр.93; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.101; 1842: ф.737, оп.1, спр.110; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.120; 1845: ф.737, оп.1, спр.131; 
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7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1835: ф.737, оп.1, спр.34; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.55; 1839: ф.737, оп.1, спр.79; 1840: ф.737, оп.1, спр.87; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.102; 1843: ф.737, оп.1, спр.118; 

9. – 
10. - 

 
 
ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Радомисльський деканат 
3. Римсько-католицька церква Успіння Пресвятої Богородиці м-ка 

Іванків Радомисльського повіту Київської губернії 
4. м-ка Горностайпіль, Іванків, сс.Абрамівка, Гута-Униська, Доманівка, 

Козаровичі, Красний Ріг, Мойсійки, Оранне, Пироговичі, Рудня-
Жуківська, Рудня-Іванівська, Рудня-Левківська, Рудня-Леонівка, 
Рудня-Шпилівська, Ситівка, Сукачі, Унин, Яблонка та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834-1835: ф.737, оп.1, спр.26; 
1835: ф.737, оп.1, спр.34; 1838: ф.737, оп.1, спр.64; 1839: ф.737, оп.1, 
спр.81; 1841: ф.737, оп.1, спр.100; 1844: ф.737, оп.1, спр.124; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1835: ф.737, оп.1, спр.31; 1836: ф.737, 
оп.1, спр.40; 1837: ф.737, оп.1, спр.59; 1840: ф.737, оп.1, спр.86; 1846: 
ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834: ф.737, оп.1, спр.27; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.43; 1840: ф.737, оп.1, спр.89; 1841: ф.737, оп.1, спр.99; 1845: 
ф.737, оп.1, спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Київська губернія 
2. Радомисльський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Яна Непомуцена с. Розважів 

Радомисльського повіту Київської губернії 
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4. сс. Буда-Воробіївська (Будо-Вороб’ї), Гута-Ханівська, Кухарі, 
Олізарівка, Полідарівка, Розважів, Рудня-Жеревська, Рудня-
Сидоровицька, Свиридівка, Сидоровичі, Ханів та ін. 

5. Народження: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, 
спр.13; 1834-1835: ф.737, оп.1, спр.26; 1835: ф.737, оп.1, спр.34; 
1838: ф.737, оп.1, спр.64; 1839: ф.737, оп.1, спр.81; 1841: ф.737, оп.1, 
спр.100; 1844: ф.737, оп.1, спр.124; 

6. Шлюб: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 
1835: ф.737, оп.1, спр.31; 1836: ф.737, оп.1, спр.40; 1837: ф.737, оп.1, 
спр.59; 1840: ф.737, оп.1, спр.86; 1846: ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, 

спр.13; 1834: ф.737, оп.1, спр.27; 1837: ф.737, оп.1, спр.43; 1840: 
ф.737, оп.1, спр.89; 1841: ф.737, оп.1, спр.99; 1845: ф.737, оп.1, 
спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Київська губернія 
2. Радомислький деканат 
3. Римсько-католицька церква Успіння Пресвятої Богородиці м-ка 

Чорнобиль Радомисльського повіту Київської губернії 
4. м-ко Чорнобиль, сс. Двірець Роз’їзди, Денисовичі, Запілля, Карпилівка, 

Ковалівка, Корогод, Красниця, Ладижичі, Опачичі, Паришів, 
Плитовище, Рудня Вересня, Старі Шепеличі, Стрижів, Тартак, 
Терехи, Черевач, Шикаловичі та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834-1835: ф.737, оп.1, спр.26; 
1835: ф.737, оп.1, спр.35; 1838: ф.737, оп.1, спр.64; 1839: ф.737, оп.1, 
спр.81; 1841: ф.737, оп.1, спр.100; 1844: ф.737, оп.1, спр.124; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1835: ф.737, оп.1, спр.31; 1836: ф.737, 
оп.1, спр.40; 1837: ф.737, оп.1, спр.59; 1840: ф.737, оп.1, спр.86; 1846: 
ф.737, оп.1, спр.137; 

7. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834: ф.737, оп.1, спр.27; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.43; 1840: ф.737, оп.1, спр.89; 1841: ф.737, оп.1, спр.99; 1845: 
ф.737, оп.1, спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

8. – 
9. - 
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М. КИЇВ 
 

1. Київська губернія 
2. Київський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Олександра м. Київ Київської 

губернії 
4. м.Київ 
5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 

спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 
1836: ф.737, оп.1, спр.36; 1837: ф.737, оп.1, спр.45; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.62; 1839-1848: ф.737, оп.1, спр.85; 1842: ф.737, оп.1, спр.106; 
1843: ф.737, оп.1, спр.117; 1844: ф.737, оп.1, спр.123; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1838: 
ф.737, оп.1, спр.73; 1840: ф.737, оп.1, спр.92; 1841: ф.737, оп.1, 
спр.96; 1842: ф.737, оп.1, спр.114, 115; 1843: ф.737, оп.1, спр.117; 
1844: ф.737, оп.1, спр.127; 1846: ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.25; 1837: ф.737, оп.1, спр.52; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.63; 1839: ф.737, оп.1, спр.75; 1840: ф.737, оп.1, спр.88; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.94; 1842: ф.737, оп.1, спр.109, 113; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.117; 1845: ф.737, оп.1, спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Київська губернія 
2. Київський деканат 
3. Римсько-католицька церква при Університеті Св. Володимира м. 

Київ Київського повіту Київської губернії 
4. м. Київ 
5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 

спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 
1836: ф.737, оп.1, спр.36; 1837: ф.737, оп.1, спр.45; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.62; 1842: ф.737, оп.1, спр.106; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1838: 
ф.737, оп.1, спр.73; 

7. – 
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8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.25; 1837: ф.737, оп.1, спр.52; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.63; 1839: ф.737, оп.1, спр.75; 1840: ф.737, оп.1, спр.88; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.94; 1842: ф.737, оп.1, спр.113; 

9. – 
10. - 

 
 
МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Київський деканат 
3. Римсько-католицька церква Божої Матері Руженцової м-ка Бишів 

Київського повіту Київської губернії 
4. м-ко Бишів, сс. Березівка, Бузів, Воробіївка, Грушка, Козичанка, 

Лишня, Музичі, Пашківка, Соснівка, Яблунівка, Ясногородка, 
Яструбна та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 
1836: ф.737, оп.1, спр.36; 1837: ф.737, оп.1, спр.45; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.62; 1842: ф.737, оп.1, спр.106; 1843: ф.737, оп.1, спр.117; 1844: 
ф.737, оп.1, спр.123; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1838: 
ф.737, оп.1, спр.73; 1840: ф.737, оп.1, спр.92; 1841: ф.737, оп.1, 
спр.96; 1842: ф.737, оп.1, спр.114, 115; 1843: ф.737, оп.1, спр.117; 
1844: ф.737, оп.1, спр.127; 1846: ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.25; 1837: ф.737, оп.1, спр.52; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.63; 1839: ф.737, оп.1, спр.75; 1840: ф.737, оп.1, спр.88; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.94; 1842: ф.737, оп.1, спр.109, 113; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.117; 1845: ф.737, оп.1, спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
10. – 

 
 

1. Київська губернія 
2. Київський деканат 
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3. Римсько-католицька церква Непорочного Зачаття Пресвятої 
Богородиці м-ка Макарів Київського повіту Київської губернії 

4. м-ка Макарів, Рожів, сс. Борівка, Великий Карашин, Гавронщина, 
Гореничі, Гута-Комарівська, Забуяння, Завалівка, Кодра, Колонщина, 
Копилів, Королівка, Красногірка, Липівка, Людвинівка, Мотижин, 
Наливайківка, Нежиловичі, Нова Гребля, Петрушки, Рудня-Білка, 
Рудня-Кримоцька, Северинівка, Фасова, Юрів та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 
1836: ф.737, оп.1, спр.36; 1837: ф.737, оп.1, спр.45; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.62; 1842: ф.737, оп.1, спр.106; 1843: ф.737, оп.1, спр.117; 1844: 
ф.737, оп.1, спр.123; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1838: 
ф.737, оп.1, спр.73; 1840: ф.737, оп.1, спр.92; 1841: ф.737, оп.1, 
спр.96; 1842: ф.737, оп.1, спр.114, 115; 1843: ф.737, оп.1, спр.117; 
1844: ф.737, оп.1, спр.127; 1846: ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.25; 1837: ф.737, оп.1, спр.52; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.63; 1839: ф.737, оп.1, спр.75; 1840: ф.737, оп.1, спр.88; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.94; 1842: ф.737, оп.1, спр.109, 113; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.117; 1845: ф.737, оп.1, спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
10. - 

 
 
ПОЛІСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Радомисльський деканат 
3. Римсько-католицька церква Успіння Пресвятої Богородиці м-ка 

Хабне (нині смт. Поліське) Радомисльського повіту Київської 
губернії 

4. м-ко Хабне, сс. Бобрик, Варовичі, Вовчків, Грезля-Вища, Давидки, 
Залішани, Звіздаль, Максимовичі, Міклевщина, Нова Радча, Рудня 
Кленини, Рудня-Ковшилівка, Рудня Радча Вища, Рудня Осушня, Рудня 
Чортовець, Стара Радча, Тараси, Федорівка, Шкнева та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1835: ф.737, оп.1, спр.34; 
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1838: ф.737, оп.1, спр.64; 1839: ф.737, оп.1, спр.81; 1841: ф.737, оп.1, 
спр.100; 1844: ф.737, оп.1, спр.124; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1835: ф.737, оп.1, спр.31; 1836: ф.737, 
оп.1, спр.40; 1837: ф.737, оп.1, спр.59; 1846: ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1837: ф.737, оп.1, спр.43; 1840: ф.737, 
оп.1, спр.89; 1841: ф.737, оп.1, спр.99; 1845: ф.737, оп.1, спр.132; 
1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
10. - 

 
 
РЖИЩІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Київський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Трійці м-ка Ржищів Київського 

повіту Київської губернії 
4. м. Канів, м-ка Ржищів, Ходорків, сс. Бурти, Гребені, Грушів, Ковалі, 

Козаринівка, Козин, Краснопілка, Македони, Маслівка, Медведівка, 
Миколаївка, Онацьки, Пії, Прицьки, Пшеничники, Ромашки, Троянів, 
Халча, Щучин, Янівка та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 
1836: ф.737, оп.1, спр.36; 1837: ф.737, оп.1, спр.45; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.62; 1842: ф.737, оп.1, спр.106; 1843: ф.737, оп.1, спр.117; 1844: 
ф.737, оп.1, спр.123; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1838: 
ф.737, оп.1, спр.73; 1840: ф.737, оп.1, спр.92; 1841: ф.737, оп.1, 
спр.96; 1842: ф.737, оп.1, спр.114, 115; 1843: ф.737, оп.1, спр.117; 
1844: ф.737, оп.1, спр.127; 1846: ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.25; 1837: ф.737, оп.1, спр.52; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.63; 1839: ф.737, оп.1, спр.75; 1840: ф.737, оп.1, спр.88; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.94; 1842: ф.737, оп.1, спр.109, 113; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.117; 1845: ф.737, оп.1, спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
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10. - 
 
 
РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Васильківський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Яна Непомуцена м-ка Рокитне 

Васильківського повіту Київської губернії 
4. м-ко Рокитне, сс. Блощинці, Буда-Чернинська, Вінцентівка, 

Житногори, Острів, Пруси, Салиха, Синява, Спендівка, Сухоліси, 
Телешівка, Троцьке, Шарки. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 
1836: ф.737, оп.1, спр.36; 1837: ф.737, оп.1, спр.45; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.62; 1842: ф.737, оп.1, спр.106; 1843: ф.737, оп.1, спр.117; 1844: 
ф.737, оп.1, спр.123; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1838: 
ф.737, оп.1, спр.73; 1840: ф.737, оп.1, спр.92; 1841: ф.737, оп.1, 
спр.96; 1842: ф.737, оп.1, спр.114, 115; 1843: ф.737, оп.1, спр.117; 
1844: ф.737, оп.1, спр.127; 1846: ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.25; 1837: ф.737, оп.1, спр.52; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.63; 1839: ф.737, оп.1, спр.75; 1840: ф.737, оп.1, спр.88; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.94; 1842: ф.737, оп.1, спр.109, 113; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.117; 1845: ф.737, оп.1, спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Київська губернія 
2. Сквирський деканат 
3. Римсько-католицька церква с.Телешівка Київського повіту Київської 

губернії 
4. с. Телешівка 
5. Народження: 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 
6. Шлюб: 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 
7. – 
8. Смерть: 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 
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9. – 
10. - 

 
 
СКВИРСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Сквирський деканат 
3. Римсько-католицька церква м. Сквира Сквирського повіту Київської 

губернії 
4. м. Сквира 
5. Народження: 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13;  
6. Шлюб: 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13;  
7. – 
8. Смерть: 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13;  
9. – 
10. - 

 
 
СТАВИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Таращанський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Трійці с. Ставище Таращанського 

повіту Київської губернії 
4. м-ка Виноград, Жашків, сс.Багва, Башеки, Бесідка, Василиха, 

Вільшанка, Вороне, Вотилівка, Гостра Могила, Журавлиха, 
Костянтинівка, Красилівка, Литвинівка, Марійки, Нагірна, Павлівка, 
Попружна, Петрівка, Попівка, Плоске, Побійне, Полковниче, 
Розумниця, Сабадаш, Скибин, Сніжки, Сорокотяга, Ставище, 
Станіславчик, Сухий Яр, Тетерівка, Тинівка, Червоний Кут, 
Янишівка, Ясенівка та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833 ф.737, оп.1, спр.23; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.27; 1837: ф.737, оп.1, спр.47; 1842: ф.737, оп.1, 
спр.104; 1846: ф.737, оп.1, спр.134; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833 ф.737, оп.1, спр.23; 1834: ф.737, 
оп.1, спр.27; 1840: ф.737, оп.1, спр.90; 1842: ф.737, оп.1, спр.107; 
1846: ф.737, оп.1, спр.136; 

7. – 
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8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833 ф.737, оп.1, спр.23; 1834: ф.737, 
оп.1, спр.27; 1837: ф.737, оп.1, спр.46; 1839: ф.737, оп.1, спр.78; 1842: 
ф.737, оп.1, спр.105; 1843: ф.737, оп.1, спр.119; 1847: ф.737, оп.1, 
спр.140; 

9. – 
10. - 

 
 
ТАРАЩАНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Таращанський деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка Кошовата Таращанського повіту 

Київської губернії 
4. м-ка Боярка, Кошовата (нині с.Ківшувате), Тараща, сс. Антонівка, 

Мала Березнянка, Буди, Гута-Ківшовацька, Кирдани, Кислівка, 
Лук’янівка, Лука, Прациха, Побережки, Синиці та ін. 

5. Народження: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, 
спр.13; 1833 ф.737, оп.1, спр.23; 1837: ф.737, оп.1, спр.47; 1842: 
ф.737, оп.1, спр.104; 1846: ф.737, оп.1, спр.134; 

6. Шлюб: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 
1833 ф.737, оп.1, спр.23; 1840: ф.737, оп.1, спр.90; 1842: ф.737, оп.1, 
спр.107; 1846: ф.737, оп.1, спр.136; 

7. – 
8. Смерть: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, 

спр.13; 1833 ф.737, оп.1, спр.23; 1837: ф.737, оп.1, спр.46; 1839: 
ф.737, оп.1, спр.78; 1842: ф.737, оп.1, спр.105; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.119; 1847: ф.737, оп.1, спр.140; 

9. – 
10. - 

 
 
ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Таращанський деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка П’ятигори Таращанського повіту 

Київської губернії 
4. М-ко Пятигори,  
5. Народження: 1846: ф.737, оп.1, спр.134; 
6. Шлюб: 1846: ф.737, оп.1, спр.136; 
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7. – 
8. Смерть: 1843: ф.737, оп.1, спр.119; 1847: ф.737, оп.1, спр.140; 
9. – 
10. - 

 
 

1. Київська губернія 
2. Таращанський деканат 
3. Римсько-католицька церква Успіння Пресвятої Богородиці м-ка 

Тетіїв Таращанського повіту Київської губернії 
4. м-ко Тетіїв, сс.Бугаївка, Бурківці, Голодьки, Дзвеняче, Дібрівка, 

Кашперівка, Клюки, Лобачів, Михайлівка, Росішки, Скибинця, 
Стадниця, Тетіїв, Черепин, Шуляки та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833 ф.737, оп.1, спр.23; 1835: 
ф.737, оп.1, спр.27; 1837: ф.737, оп.1, спр.47; 1842: ф.737, оп.1, 
спр.104; 1846: ф.737, оп.1, спр.134; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833 ф.737, оп.1, спр.23; 1835: ф.737, 
оп.1, спр.27; 1840: ф.737, оп.1, спр.90; 1842: ф.737, оп.1, спр.107; 
1846: ф.737, оп.1, спр.136; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833 ф.737, оп.1, спр.23; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.46; 1839: ф.737, оп.1, спр.78; 1842: ф.737, оп.1, спр.105; 
1843: ф.737, оп.1, спр.119; 1847: ф.737, оп.1, спр.140; 

9. – 
10. - 

 
 
ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Сквирський деканат 
3. Римсько-католицька церква с. Дідівщина Сквирського повіту 

Київської губернії 
4. сс. Голяки,  Дідівщина, Дивин, Лучин, Пришивальня, Томашівка, 

Турбівка, Ульшка, Юрівка, Ярошівка та ін. 
5. Народження: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, 

спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1835: ф.737, оп.1, спр.32; 
1836: ф.737, оп.1, спр.39; 1837: ф.737, оп.1, спр.50; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.71; 1839: ф.737, оп.1, спр.82; 1840: ф.737, оп.1, спр.91; 1841: 
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ф.737, оп.1, спр.97; 1842: ф.737, оп.1, спр.112; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.122; 1846: ф.737, оп.1, спр.133; 

6. Шлюб: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 
1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1834: ф.737, оп.1, спр.29; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.58; 1839: ф.737, оп.1, спр.84; 1841: ф.737, оп.1, спр.101; 
1842: ф.737, оп.1, спр.110; 1843: ф.737, оп.1, спр.120; 1845: ф.737, 
оп.1, спр.131; 

7. – 
8. Смерть: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, 

спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.22; 1835: ф.737, оп.1, спр.34; 
1837: ф.737, оп.1, спр.55; 1839: ф.737, оп.1, спр.79; 1840: ф.737, оп.1, 
спр.87; 1841: ф.737, оп.1, спр.102; 1843: ф.737, оп.1, спр.118; 

9. – 
10. - 

 
1. Київська губернія 
2. Васильківський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Анни с. Мотовилівка Василівського 

повіту Київської губернії 
4. сс. Мотовилівка, Борова, Владиславка, Геленівка, Кодаки, Ксаверівка, 

Мар’янівка, Парадівка та ін.. 
5. Народження: 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, 

спр.21; 1836: ф.737, оп.1, спр.36; 1837: ф.737, оп.1, спр.45; 1838: 
ф.737, оп.1, спр.62; 1842: ф.737, оп.1, спр.106; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.117; 1844: ф.737, оп.1, спр.123; 

6. Шлюб: 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 
1838: ф.737, оп.1, спр.73; 1840: ф.737, оп.1, спр.92; 1841: ф.737, оп.1, 
спр.96; 1842: ф.737, оп.1, спр.114, 115; 1843: ф.737, оп.1, спр.117; 
1844: ф.737, оп.1, спр.127; 1846: ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, 

спр.21; 1834: ф.737, оп.1, спр.25; 1837: ф.737, оп.1, спр.52; 1838: 
ф.737, оп.1, спр.63; 1839: ф.737, оп.1, спр.75; 1840: ф.737, оп.1, 
спр.88; 1841: ф.737, оп.1, спр.94; 1842: ф.737, оп.1, спр.109, 113; 
1843: ф.737, оп.1, спр.117; 1845: ф.737, оп.1, спр.132; 1847: ф.737, 
оп.1, спр.138; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Київська губернія 
2. Київський деканат 
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3. Римсько-католицька церква Воздвиження Чесного Хреста м-ка 
Фастів Васильківського повіту Київської губернії 

4. м-ко Фастів, сс.Бортники, Велика Офірна, Веприк, Волиця, 
Дмитрівка, Дорогинка, Кошляки, Кощіївка, Мала Офірна, 
Паляничинці, Романівка, Слобода Паліївка, Снігурівка, Ставки, 
Триліси, Фастівка, Червона, Чорногородка та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1824-1834: ф.737, оп.1, спр.18; 
1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1836: ф.737, оп.1, спр.36; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.45; 1838: ф.737, оп.1, спр.62; 1842: ф.737, оп.1, спр.106; 
1843: ф.737, оп.1, спр.117; 1844: ф.737, оп.1, спр.123; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1840: 
ф.737, оп.1, спр.92; 1841: ф.737, оп.1, спр.96; 1842: ф.737, оп.1, 
спр.114, 115; 1843: ф.737, оп.1, спр.117; 1844: ф.737, оп.1, спр.127; 
1846: ф.737, оп.1, спр.137; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833-1834: ф.737, оп.1, спр.21; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.25; 1837: ф.737, оп.1, спр.52; 1838: ф.737, оп.1, 
спр.63; 1839: ф.737, оп.1, спр.75; 1840: ф.737, оп.1, спр.88; 1841: 
ф.737, оп.1, спр.94; 1842: ф.737, оп.1, спр.109, 113; 1843: ф.737, оп.1, 
спр.117; 1845: ф.737, оп.1, спр.132; 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 

9. – 
10. - 

 
 
 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Чигиринський деканат 
3. Римсько-католицька церква м. Златопіль Чигиринського повіту 

Київської губернії 
4. м. Златопіль, м-ка Новомиргород, Шпола, сс.Андріївка, Антонівка, 

Бровкове, Василівка, Водяне, Завадівка, Кам’янка, Карлівка, 
Коробчине, Красносілка, Лебедин, Лип’янка, Матусів, Миколаївка, 
Оситна, Оситняжка, Пастирське, Писарівка, Ставидла, Товмач, 
Юзефівка, Янопіль та ін. 
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5. Народження: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1836: ф.737, оп.1, 
спр.42; 1837: ф.737, оп.1, спр.48; 1838: ф.737, оп.1, спр.72; 1846: 
ф.737, оп.1, спр.134; 

6. Шлюб: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1834-1835: ф.737, оп.1, спр.30; 
1836: ф.737, оп.1, спр.41; 1838: ф.737, оп.1, спр.74; 1842: ф.737, оп.1, 
спр.116; 1846: ф.737, оп.1, спр.136; 

7. – 
8. Смерть: 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1837: ф.737, оп.1, спр.56; 

1838: ф.737, оп.1, спр.69; 1841: ф.737, оп.1, спр.103; 1847: ф.737, 
оп.1, спр.140; 

9. – 
10. - 

 
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Проскурівський деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка Миколаїв Проскурівського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ко Миколаїв, сс. Весденьки, Воскодавинці, Котюжинці, Метинці, 

Ставчинці, Черепівка, Шпичинці та ін. 
5. Народження: 1846: ф.737, оп.1, спр.135; 
6. Шлюб: 1846: ф.737, оп.1, спр.135; 
7. – 
8. Смерть: 1846: ф.737, оп.1, спр.135; 
9. – 
10. - 

 
 

ІЗЯСЛАВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Волинська губернія 
2. Заславський деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка Білогородка Заславського повіту 

Волинської губернії 
4. м-ко Білогородка, сс. Бісівка Велика, Бісівочка, Гнійниця Велика, 

Гнійниця Мала, Двірець, Досин, Залужжя, Зелена, Калетинці, Корни-
ця, Кучманівка, Ледянка, Нове Село, Окіп, Поляхове, Пузирки Великі, 
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Пузирки Малі, Пузирки, Рублянка, Свириди, Соснівка Велика, 
Сосніівка, Тарасівка, Трусилівка, Федорівка, Христівка, Чижівка, 
Юрівка та ін. 

5. Народження: 1827-1834: ф. 905, оп. 2, спр. 1; 1844-1846: ф. 905, оп. 
2, спр. 2; 1847: ф. 905, оп. 2, спр. 3; 1848: ф. 905, оп. 2, спр. 4; 

6. Шлюб: 1844-1846: ф. 905, оп. 2, спр. 2; 1847: ф. 905, оп. 2, спр. 3; 
1848: ф. 905, оп. 2, спр. 4; 

7. – 
8. Смерть: 1844-1846: ф. 905, оп. 2, спр. 2; 1847: ф. 905, оп. 2, спр. 3; 

1848: ф. 905, оп. 2, спр. 4; 
9. – 
10. - 

 
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Звенигородський деканат 
3. Римсько-католицька церква Провидіння Господнього м. 

Звенигородка Звенигородського повіту Київської губернії 
4. м. Звенигородка, м-ко Тальне, сс. Білашки, Вишнопіль, Вільховець, 

Водяники, Зеленьків, Іскрене, Киселівка, Княжа, Кобринова Гребля, 
Козацьке, Лащава,  Лип’янка, Лисича Балка, Лозуватка, Мизиківка, 
Моринці, Мушурів, Надточаївка, Петраківка, Попівка, Поташ, 
Романівка, Сидорівка, Соколівка, Соколівочка, Тарасівка, Хлипнівка 
та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1836: ф.737, оп.1, спр.42; 1837: ф.737, оп.1, спр.48; 1838: 
ф.737, оп.1, спр.72; 1846: ф.737, оп.1, спр.134; 

6. Шлюб: 1781-1825: ф.737, оп.1, спр.10; 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 
1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1834-1835: ф.737, оп.1, спр.30; 1836: 
ф.737, оп.1, спр.41; 1838: ф.737, оп.1, спр.74; 1842: ф.737, оп.1, 
спр.116; 1846: ф.737, оп.1, спр.136; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1837: ф.737, оп.1, спр.56; 1838: ф.737, оп.1, спр.69; 1841: ф.737, оп.1, 
спр.103; 1847: ф.737, оп.1, спр.140; 

9. – 
10. - 
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ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Звенигородський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Йосипа м-ка Лисянка 

Звенигородського повіту Київської губернії 
4. м-ко Лисянка, сс. Бужанка, Дашуківка, Дубрівка, Жаб’янка, 

Кобиляки, Крачківка, Павлівка, Рижанівка, Ризине, Ріпки, 
Розсоховатка, Селище, Сидорівка, Скрипчинці, Стеблів, Хиженці, 
Чеснівка, Шестиринці, Шубині Ставки та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1836: ф.737, оп.1, спр.42; 
1837: ф.737, оп.1, спр.48; 1838: ф.737, оп.1, спр.72; 1846: ф.737, оп.1, 
спр.134; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834-1835: ф.737, оп.1, спр.30; 1836: 
ф.737, оп.1, спр.41; 1838: ф.737, оп.1, спр.74; 1842: ф.737, оп.1, 
спр.116; 1846: ф.737, оп.1, спр.136; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1837: ф.737, оп.1, спр.56; 1838: ф.737, 
оп.1, спр.69; 1841: ф.737, оп.1, спр.103; 1847: ф.737, оп.1, спр.140; 

9. – 
10. - 

 
 
МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Липовецький деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Діонізія м-ка Монастирище 

Липовецького повіту Київської губернії 
4. м-ка Монастирище, Сарни, Тарнава, Терлиця, Цибулів, сс.Бачкурин, 

Зарубинці, Івахни, Княжа Криниця, Княжики, Копіювате, Леськова, 
Острожани, Попудні, Теолин, Халаїдове, Шарнопіль та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833 ф.737, оп.1, спр.23; 1834: 
ф.737, оп.1, спр.27; 1915: ф.904, оп.28, спр.63; 1837: ф.737, оп.1, 
спр.47; 1842: ф.737, оп.1, спр.104; 1846: ф.737, оп.1, спр.133; 
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6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1808-1835: ф.737, оп.1, спр.9; 
1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833 
ф.737, оп.1, спр.23; 1834: ф.737, оп.1, спр.27; 1840: ф.737, оп.1, 
спр.90; 1915: ф.904, оп.28, спр.63; 1842: ф.737, оп.1, спр.107; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833 ф.737, оп.1, спр.23; 1835: ф.737, 
оп.1, спр.27; 1915: ф.904, оп.28, спр.63; 1837: ф.737, оп.1, спр.46; 
1839: ф.737, оп.1, спр.78; 1842: ф.737, оп.1, спр.105; 1843: ф.737, 
оп.1, спр.119; 

9. – 
10. - 

 
 
СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Звенигородський деканат 
3. Римсько-католицька церква Успіння Пресвятої Богородиці м-ка 

Сміла Черкаського повіту Київської губернії 
4. м.Черкаси, м-ко Сміла, сс. Балаклія, Баландине, Березняки, Білозір’я, 

В’язівок, Голов’ятине, Грекове, Жаботин, Залевки, Калинівка, 
Кам’янка, Ковалихи, Ксаверове, Орловець, Попівка, Райгород, 
Ребедайлівка, Ревівка, Ротмистівка, Руська Поляна, Санжариха, 
Софіївка, Старосілля, Яблонівка та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1836: ф.737, оп.1, спр.42; 
1837: ф.737, оп.1, спр.48; 1838: ф.737, оп.1, спр.72; 1846: ф.737, оп.1, 
спр.134; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834-1835: ф.737, оп.1, спр.30; 1836: 
ф.737, оп.1, спр.41; 1838: ф.737, оп.1, спр.74; 1842: ф.737, оп.1, 
спр.116; 1846: ф.737, оп.1, спр.136; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1837: ф.737, оп.1, спр.56; 1838: ф.737, 
оп.1, спр.69; 1841: ф.737, оп.1, спр.103; 1847: ф.737, оп.1, спр.140; 

9. – 
10. - 

 
 
УМАНСЬКИЙ РАЙОН 
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1. Київська губернія 
2. Чигиринький деканат 
3. Римсько-католицька церква Пресвятої Богородиці с. Антонівка 

Чигиринського повіту Київської губернії 
4. м. Чигирин, сс. Антонівка, Верещаки-Вищі, Голикове, Грушківка, 

Деменці, Медведівка, Нові Осоти, Старі Осоти, Стецівка, Цвітне, 
Янівка та ін. 

5. Народження: 1836: ф.737, оп.1, спр.42; 1837: ф.737, оп.1, спр.48; 
1838: ф.737, оп.1, спр.72; 1846: ф.737, оп.1, спр.134; 

6. Шлюб: 1834-1835: ф.737, оп.1, спр.30; 1836: ф.737, оп.1, спр.41; 1838: 
ф.737, оп.1, спр.74; 1842: ф.737, оп.1, спр.116; 1846: ф.737, оп.1, 
спр.136; 

7. – 
8. Смерть: 1837: ф.737, оп.1, спр.56; 1838: ф.737, оп.1, спр.69; 1841: 

ф.737, оп.1, спр.103; 1847: ф.737, оп.1, спр.140; 
9. – 
10. - 

 
 

1. Київська губернія 
2. Уманський деканат 
3. Римсько-католицька церква Успіння Пресвятої Богородиці м. Умань 

Уманського повіту Київської губернії 
4. м. Умань, м-ка Іваньки, Покотилове, Тернівка, сс.Ботвинівка, 

Вербувата, Верхнячка, Вишнопіль, Вільшанка, Голяківка, Городецьке, 
Зелений Ріг, Іванівка, Коржова, Косенівка, Гребля Кузьмина, 
Ліщинівка, Маньківка, Нерубайка, Оксанине, Островець, Пеніжкове, 
Перегонівка, Підвисоке, Рижавка, Рогова, Розсішки, Романівка, 
Росохватець, Синиця, Текуча, Томашівка, Харьківка, Хрестинівка, 
Чайківка, Шукайвода та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1822-1836: ф. 737, оп. 1, спр. 
14; 1833: ф.737, оп.1, спр.23; 1834: ф.737, оп.1, спр.28; 1837: ф.737, 
оп.1, спр.47; 1842: ф.737, оп.1, спр.104; 1846: ф.737, оп.1, спр.134; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833: ф.737, оп.1, спр.23; 1834: ф.737, 
оп.1, спр.27; 1840: ф.737, оп.1, спр.90; 1842: ф.737, оп.1, спр.107; 
1846: ф.737, оп.1, спр.136; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1833: ф.737, оп.1, спр.23; 1834: ф.737, 
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оп.1, спр.27; 1837: ф.737, оп.1, спр.46; 1839: ф.737, оп.1, спр.78; 1842: 
ф.737, оп.1, спр.105; 1843: ф.737, оп.1, спр.119; 1847: ф.737, оп.1, 
спр.140;8 

9. – 
10. - 

 
 
ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Звенигородський деканат 
3. Римсько-католицька церква Різдва Пресвятої Богородиці м-ка 

Мошна Черкаського повіту Київської губернії 
4. м-ка Мошна, Городище, сс. Буда Нова, Дереновець, Єлизаветівка, 

Кумейки, Лука, Мліїв, Пекарі, Слобідка-Єлизаветська, Софіївка, 
Хрещатик та ін. 

5. Народження: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, 
спр.12; 1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1836: ф.737, оп.1, спр.42; 
1837: ф.737, оп.1, спр.48; 1838: ф.737, оп.1, спр.72; 1846: ф.737, оп.1, 
спр.134; 

6. Шлюб: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 
1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1834-1835: ф.737, оп.1, спр.30; 1836: 
ф.737, оп.1, спр.41; 1838: ф.737, оп.1, спр.74; 1842: ф.737, оп.1, 
спр.116; 1846: ф.737, оп.1, спр.136; 

7. – 
8. Смерть: 1805-1806: ф.737, оп.1, спр.5; 1820-1821: ф.737, оп.1, спр.12; 

1822-1823: ф.737, оп.1, спр.13; 1837: ф.737, оп.1, спр.56; 1838: ф.737, 
оп.1, спр.69; 1841: ф.737, оп.1, спр.103; 1847: ф.737, оп.1, спр.140; 

9. – 
10. - 

 
 
 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

БАХМАЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Чернігівська губернія 
2. Гомельський деканат 
3. Римсько-католицька церква Св. Рожанця колонії Гросвердер 

Борзенського повіту Чернігівської губернії 
4. колонії Ґросвердер (нині с. Зеленівка), Клейнвердер. 
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5. Народження:  
6. Шлюб: 1846: ф.737, оп.1, спр.137; 
7. – 
8. Смерть: 1847: ф.737, оп.1, спр.138; 
9. – 
10. - 

 
 

 
ПРИДНІСТРОВ’Я 

 
1. Подільська губернія 
2. Балтсько-Ольгопільський деканат 
3. Римсько-католицька церква м-ка Рашків Ольгопільського повіту 

Подільської губернії 
4. м-ка Загнітків, Кам'янка, Рашків, сс. Каетанівка, Ксьондзівка, Кузь-

минка, Студена та ін. 
5. Народження: 1839: ф.904, оп.28, спр.61;  
6. Шлюб: 1839: ф.904, оп.28, спр.61; 
7. – 
8. Смерть: 1839: ф.904, оп.28, спр.61; 
9. – 
10. – 
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ЛЮТЕРАНСТВО 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
 

НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2.   
3. Парафія м-ка Немирів Брацлавського повіту Подільської губернії 
4. - 
5. Народження: 1900, 1903, 1906, 1908-1911, 1913: ф.904, оп.18, 

спр.47а; 
6. Шлюб: 1900, 1903, 1906, 1908-1911, 1913: ф.904, оп.18, спр.47а; 
7. Розлучення:  
8. Смерть: 1900, 1903, 1906, 1908-1911, 1913: ф.904, оп.18, спр.47а; 
9. – 
10. - 
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ІУДАЇЗМ 
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
 
БАРСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Копайгородський рабинат 
3. Синагога м-ка Копайгород Могилівського повіту Подільської губернії 
4. - 
5. Народження: 1890-1899, 1903-1916, 1894, 1895, 1918: ф.904, оп.12, 

спр.117; 
6. Шлюб: 1890-1899, 1903-1916, 1894, 1895, 1918: ф.904, оп.12, спр.117;  
7. Розлучення:  
8. Смерть: 
9. – 
10. - 

 
 
БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Бершадський рабинат 
3. Синагога м-ка Бершадь Ольгопільського повіту Подільської губернії 
4. - 
5. Народження: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
6. Шлюб: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
7. Розлучення: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
8. Смерть: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
9. – 
10. - 

 
 
ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Стрижавський рабинат 
3. Синагога м-ка Стрижавка Вінницького повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1874: ф.904, оп.21, спр.8; 
6. Шлюб: 
7. Розлучення: 1873-1874, 1899: ф.904, оп.21, спр.8; 
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8. Смерть: 1873, 1881, 1899: ф.904, оп.21, спр.8; 
9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Юзвинський рабинат 
3. Синагога м-ка Юзвин (нині с. Некрасове) Вінницького повіту 

Подільської губернії 
4. - 
5. Народження:1873, 1876-1877, 1879-1881: ф.904, оп.21, спр.7; 1854: 

ф.404, оп.1, спр.1; 1855: ф.404, оп.1, спр.2; 1856: ф.404, оп.1, спр.3; 
1857: ф.404, оп.1, спр.4; 1858: ф.404, оп.1, спр.5; 1859: ф.404, оп.1, 
спр.6; 1860: ф.404, оп.1, спр.7; 1861: ф.404, оп.1, спр.8; 1862: ф.404, 
оп.1, спр.9; 1863: ф.404, оп.1, спр.10; 1865: ф.404, оп.1, спр.11; 1866: 
ф.404, оп.1, спр.12; 1867: ф.404, оп.1, спр.13; 1868: ф.404, оп.1, 
спр.14; 1869: ф.404, оп.1, спр.15; 1870: ф.404, оп.1, спр.16; 1871: 
ф.404, оп.1, спр.17; 1872: ф.404, оп.1, спр.18; 1847: ф.404, оп.1, 
спр.19; 1850: ф.404, оп.1, спр.20; 1851: ф.404, оп.1, спр.21; 1852: 
ф.404, оп.1, спр.22; 1853: ф.404, оп.1, спр.23; 1834-1840: ф.404, оп.1, 
спр.24; 1841: ф.404, оп.1, спр.25; 1842: ф.404, оп.1, спр.26; 1843: 
ф.404, оп.1, спр.27; 1844: ф.404, оп.1, спр.28; 1845: ф.404, оп.1, 
спр.29; 1846: ф.404, оп.1, спр.30; 

6. Шлюб: 1874, 1875-1878, 1881: ф.904, оп.21, спр.7; 1847: ф.404, оп.1, 
спр.19; 1850: ф.404, оп.1, спр.20; 1851: ф.404, оп.1, спр.21; 1852: 
ф.404, оп.1, спр.22; 1853: ф.404, оп.1, спр.23; 1834-1840: ф.404, оп.1, 
спр.24; 1841: ф.404, оп.1, спр.25; 1842: ф.404, оп.1, спр.26; 1843: 
ф.404, оп.1, спр.27; 1844: ф.404, оп.1, спр.28; 1845: ф.404, оп.1, 
спр.29; 1846: ф.404, оп.1, спр.30; 

7. Розлучення: 1847: ф.404, оп.1, спр.19; 1850: ф.404, оп.1, спр.20; 1851: 
ф.404, оп.1, спр.21; 1852: ф.404, оп.1, спр.22; 1853: ф.404, оп.1, 
спр.23; 1834-1840: ф.404, оп.1, спр.24; 1841: ф.404, оп.1, спр.25; 
1842: ф.404, оп.1, спр.26; 1843: ф.404, оп.1, спр.27; 1844: ф.404, оп.1, 
спр.28; 1845: ф.404, оп.1, спр.29; 1846: ф.404, оп.1, спр.30; 

8. Смерть: 1873, 1876, 1878-1881: ф.904, оп.21, спр.7; 1847: ф.404, оп.1, 
спр.19; 1850: ф.404, оп.1, спр.20; 1851: ф.404, оп.1, спр.21; 1852: 
ф.404, оп.1, спр.22; 1853: ф.404, оп.1, спр.23; 1834-1840: ф.404, оп.1, 
спр.24; 1841: ф.404, оп.1, спр.25; 1842: ф.404, оп.1, спр.26; 1843: 
ф.404, оп.1, спр.27; 1844: ф.404, оп.1, спр.28; 1845: ф.404, оп.1, 
спр.29; 1846: ф.404, оп.1, спр.30; 

9. – 
10. - 
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М. ВІННИЦЯ 
 

1. Подільська губернія 
2. Вінницький рабинат 
3. Синагога м. Вінниця Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1840-1841: ф.905, оп.3, спр.1; 1859: ф.904, оп.30, спр.8; 

1873: ф.905, оп.3, спр.11; 1896: ф.905, оп.3, спр.17; 1910-1912: ф.905, 
оп.5, спр.40; 1916: ф.905, оп.5, спр.41; 

6. Шлюб: 1834: ф.397, оп.2, спр.1; 1843: ф.397, оп.2, спр.2; 1854: ф.397, 
оп.2, спр.3; 1855: ф.397, оп.2, спр.4; 1857: ф.397, оп.2, спр.5; 1858: 
ф.397, оп.2, спр.6; 1861: ф.397, оп.2, спр.7; 1869: ф.397, оп.2, спр.8; 
1870: ф.397, оп.2, спр.9;1873-1874: ф.905, оп.3, спр.12; 1893-1896: 
ф.905, оп.3, спр.16; 1908-1910: ф.905, оп.5, спр.43; 1913: ф.905, оп.5, 
спр.44; 1918: ф.905, оп.5, спр.45; 1919: ф.905, оп.5, спр.46;  

7. Розлучення: 1880-1882: ф.905, оп.3, спр.15; 1898: ф.905, оп.3, спр.18; 
8. Смерть: 1912-1913: ф.905, оп.5, спр.42 
9.   
10.  

 
 
ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Гранівський рабинат 
3. Синагога м-ка Гранів Гайсинського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження:1896, 1907-1914: ф.904, оп.13, спр.212; 
6. Шлюб: 
7. Розлучення: 
8. Смерть: 
9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Кузьминецький рабинат 
3. Синагога м-ка Кузьминці Гайсинського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1861: ф.904, оп.30, спр.108; 
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6. Шлюб: 1861: ф.904, оп.30, спр.107; 
7. Розлучення: 
8. Смерть: 1861: ф.904, оп.30, спр.106; 
9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Кунянський рабинат 
3. Синагога м-ка Куна Гайсинського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 
6. Шлюб: 
7. Розлучення: 
8. Смерть: 1884-1914, 1916-1917: ф.904, оп.13, спр.180; 
9. – 
10. - 

 
 
ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Браїлівський рабинат 
3. Синагога м-ка Браїлів Вінницького повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1836: ф.171, оп.1, спр.1; 1839: ф.171, оп.1, спр.2; 1841: 

ф.171, оп.1, спр.3; 1842: ф.171, оп.1, спр.4; 1843: ф.171, оп.1, спр.5; 
1844: ф.171, оп.1, спр.6; 1845: ф.171, оп.1, спр.7; 1846: ф.171, оп.1, 
спр.8; 1847: ф.171, оп.1, спр.9; 1848: ф.171, оп.1, спр.10; 1849: ф.171, 
оп.1, спр.11; 1850: ф.171, оп.1, спр.12; 1851: ф.171, оп.1, спр.13; 1852: 
ф.171, оп.1, спр.14; 1853: ф.171, оп.1, спр.15; 

6. Шлюб: 1836: ф.171, оп.1, спр.1; 1839: ф.171, оп.1, спр.2; 1841: ф.171, 
оп.1, спр.3; 1842: ф.171, оп.1, спр.4; 1843: ф.171, оп.1, спр.5; 1844: 
ф.171, оп.1, спр.6; 1845: ф.171, оп.1, спр.7;  

7. Розлучення: 1836: ф.171, оп.1, спр.1; 1839: ф.171, оп.1, спр.2; 1841: 
ф.171, оп.1, спр.3; 1842: ф.171, оп.1, спр.4; 1843: ф.171, оп.1, спр.5; 
1844: ф.171, оп.1, спр.6; 1845: ф.171, оп.1, спр.7; 

8. Смерть: 1836: ф.171, оп.1, спр.1; 1839: ф.171, оп.1, спр.2; 1841: 
ф.171, оп.1, спр.3; 1842: ф.171, оп.1, спр.4; 1843: ф.171, оп.1, спр.5; 
1844: ф.171, оп.1, спр.6; 1845: ф.171, оп.1, спр.7; 

9. – 
10. - 
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1. Подільська губернія 
2. Межирівський рабинат 
3. Синагога м-ка Межирів Літинського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1845: ф. 222, оп. 1, спр. 50; 1856: ф. 904, оп.30, спр.112; 

1857: ф.904, оп.30, спр.113; 1862: ф.904, оп.30, спр.116; 1863: ф.904, 
оп.30, спр.117; 1864: ф.904, оп.30, спр.118; 1858: ф.904, оп.30, 
спр.114; 1861: ф.904, оп.30, спр.115; 

6. Шлюб: 1845: ф. 222, оп. 1, спр. 50; 
7. Розлучення: 1845: ф. 222, оп. 1, спр. 50; 
8. Смерть: 1845: ф. 222, оп. 1, спр. 50; 1856: ф.904, оп.30, спр.120; 

1857: ф.904, оп.30, спр.119; 1858: ф.904, оп.30, спр.121; 1861: ф.904, 
оп.30, спр.122; 1862: ф.904, оп.30, спр.123; 1864: ф.904, оп.30, 
спр.124; 1865: ф.904, оп.30, спр.125; 1862: ф.904, оп.30, спр.123; 
1861: ф.904, оп.30, спр.122; 1856: ф.904, оп.30, спр.120; 1879: ф.904, 
оп.30, спр.105; 

9.   
10.  

 
 
ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Дашівський рабинат 
3. Синагога м-ка Дашів Липовецького повіту Київської губернії 
4. – 
5. Народження: 1847: ф.904, оп.29, спр.89; 1848: ф.904, оп.29, спр.90: 

1849: ф.904, оп.29, спр.91; 1855: ф.904, оп.29, спр.93; 1859: ф.904, 
оп.29, спр.95; 1860: ф.904, оп.29, спр.96; 1861: ф.904, оп.29, спр.98; 

6. Шлюб: 1847: ф.904, оп.29, спр.89; 1848: ф.904, оп.29, спр.90: 1849: 
ф.904, оп.29, спр.91; 1856: ф.904, оп.29, спр.94;  

7. Розлучення: 1847: ф.904, оп.29, спр.89; 1848: ф.904, оп.29, спр.90: 
1849: ф.904, оп.29, спр.91;  

8. Смерть: 1847: ф.904, оп.29, спр.89; 1848: ф.904, оп.29, спр.90: 1849: 
ф.904, оп.29, спр.91; 1855: ф.904, оп.29, спр.92; 1861: ф.904, оп.29, 
спр.97; 

9.   
10.  
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1. Київська губернія 
2. Жорницький рабинат 
3. Синагога м-ка Жорнище Липовецького повіту Київської губернії 
4. – 
5. Народження: 1854: ф.904, оп.30, спр.34; 1856: ф.904, оп.30, спр.36; 

1857: ф.904, оп.30, спр.37; 1858: ф.904, оп.30, спр.38; 1861: ф.904. 
ор.30, спр.41; 1862: ф.904, оп.30, спр.42; 1865: ф.904, оп.30, спр.45; 

6. Шлюб: 1866: ф.904, оп.30, спр.64; 1867: ф.904, оп.30, спр.65; 1869: 
ф.904, оп.30, спр.67; 1870: ф.904, оп.30, спр.68; 1878: ф.904, оп.30, 
спр.76; 1880: ф.904, оп.30, спр.78; 1881: ф.904, оп.30, спр.79; 1882: 
ф.904, оп.30, спр.80; 1883: ф.904, оп.30, спр.81;  

7. Розлучення:  
8. Смерть: 1854: ф.904, оп.30, спр.82; 1856: ф.904, оп.30, спр.84; 1857: 

ф.904, оп.30, спр.85; 1858: ф.904, оп.30, спр.86; 1859: ф.904, оп.30, 
спр.87; 1860: ф.904, оп.30, спр.88; 1862: ф.904, оп.30, спр.90; 1863: 
ф.904, оп.30, спр.91; 1864: ф.904, оп.30, спр.92; 1866: ф.904, оп.30, 
спр.93; 1865: ф.904, оп.30, спр.94; 1867: ф.904, оп.30, спр.95; 1868: 
ф.904, оп.30, спр.96; 1869: ф.904, оп.30, спр.97; 1870: ф.904, оп.30, 
спр.98; 1871: ф.904, оп.30, спр.99; 1872: ф.904, оп.30, спр.100; 1874: 
ф.904, оп.30, спр.101; 1875: ф.904, оп.30, спр.102; 1877: ф.904, оп.30, 
спр.103; 1878: ф.904, оп.30, спр.104; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Київська губернія 
2. Іллінецький рабинат 
3. Синагога м-ка Іллінці Липовецького повіту Київської губернії 
4. – 
5. Народження: 1844: ф.407, оп.1, спр.1; 1857: ф.407, оп.1, спр.2; 1856: 

ф.407, оп.1, спр.3; 1858: ф.407, оп.1, спр.4; 1859: ф.407, оп.1, спр.5; 
1860: ф.407, оп.1, спр.6; 1861: ф.407, оп.1, спр.7; 1862: ф.407, оп.1, 
спр.8; 1863: ф.407, оп.1, спр.9; 1864: ф.407, оп.1, спр.10; 1865: ф.407, 
оп.1, спр.11; 1866: ф.407, оп.1, спр.12; 1867: ф.407, оп.1, спр.13; 1868: 
ф.407, оп.1, спр.14; 1869: ф.407, оп.1, спр.15; 1870: ф.407, оп.1, 
спр.16; 1871: ф.407, оп.1, спр.17; 1872: ф.407, оп.1, спр.18; 1873: 
ф.407, оп.1, спр.19; 1843: ф.407, оп.1, спр.20; 1847: ф.407, оп.1, 
спр.21; 1847: ф.407, оп.1, спр.22; 1848: ф.407, оп.1, спр.23; 1848: 
ф.407, оп.1, спр.24; 1879: ф.407, оп.1, спр.51; 1880: ф.407, оп.1, 
спр.52; 1881: ф.407, оп.1, спр.53; 1882: ф.407, оп.1, спр.54; 

6. Шлюб: 1843: ф.407, оп.1, спр.20; 1847: ф.407, оп.1, спр.21; 1847: 
ф.407, оп.1, спр.22; 1847: ф.407, оп.1, спр.23; 1848: ф.407, оп.1, 
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спр.24; 1844: ф.407, оп.1,спр.25; 1845: ф.407, оп.1, спр.26; 1846: 
ф.407, оп.1, спр.27; 1857: ф.407, оп.1, спр.28; 1855: ф.407, оп.1, 
спр.29; 1856: ф.407, оп.1, спр.30; 1857: ф.407, оп.1, спр.31; 1858: 
ф.407, оп.1, спр.32; 1859: ф.407, оп.1, спр.33; 1860: ф.407, оп.1, 
спр.34; 1862: ф.407, оп.1, спр.35; 1863: ф.407, оп.1, спр.36; 1864: 
ф.407, оп.1, спр.37; 1865: ф.407, оп.1, спр.38; 1866: ф.407, оп.1, 
спр.39; 1867: ф.407, оп.1, спр.40; 1868: ф.407, оп.1, спр.41; 1870: 
ф.407, оп.1, спр.42; 1871: ф.407, оп.1, спр.43; 1872: ф.407, оп.1, 
спр.44; 1873: ф.407, оп.1, спр.45; 1874: ф.407, оп.1, спр.46; 1875: 
ф.407, оп.1, спр.47; 1876: ф.407, оп.1, спр.48; 1877: ф.407, оп.1, 
спр.49; 1878: ф.407, оп.1, спр.50; 1879: ф.407, оп.1, спр.51; 1880: 
ф.407, оп.1, спр.52; 1881: ф.407, оп.1, спр.53; 1882: ф.407, оп.1, 
спр.54; 1861: ф.407, оп.1, спр.107; 

7. Розлучення: 1843: ф.407, оп.1, спр.20; 1847: ф.407, оп.1, спр.21; 1848: 
ф.407, оп.1, спр.24; 1879: ф.407, оп.1, спр.51; 1880: ф.407, оп.1, 
спр.52; 1881: ф.407, оп.1, спр.53; 1882: ф.407, оп.1, спр.54; 1847: 
ф.407, оп.1, спр.55; 1854: ф.407, оп.1, спр.56; 1855: ф.407, оп.1, 
спр.57; 1857: ф.407, оп.1, спр.58; 1958: ф.407, оп.1, спр.59; 1859: 
ф.407, оп.1, спр.60; 1860: ф.407, оп.1, спр.61; 1861: ф.407, оп.1, 
спр.62; 1862: ф.407, оп.1, спр.63; 1863: ф.407, оп.1, спр.64; 1864: 
ф.407, оп.1, спр.65; 1865: ф.407, оп.1, спр.66; 1866: ф.407,оп.1, 
спр.67; 1867: ф.407, оп.1, спр.68; 1868: ф.407, оп.1, спр.69; 1869: 
ф.407, оп.1, спр.70; 1870: ф.407, оп.1, спр.71; 1871: ф.407, оп.1, 
спр.72; 1872: ф.407, оп.1, спр.73; 1873: ф.407, оп.1, спр.74; 1874: 
ф.407, оп.1, спр.75; 1875: ф.407, оп.1, спр.76; 1876: ф.407, оп.1, 
спр.77; 1877: ф.407, оп.1, спр.78; 1878: ф.407, оп.1, спр.79; 1879: 
ф.407, оп.1, спр.80;  

8. Смерть: 1843: ф.407, оп.1, спр.20; 1847: ф.407, оп.1, спр.21; 1847:ф. 
407, оп.1, спр.22; 1847: ф.407, оп.1, спр.23; 1848: ф.407, оп.1, спр.24; 
1879: ф.407, оп.1, спр.51; 1880: ф.407, оп.1, спр.52; 1881: ф.407, оп.1, 
спр.53; 1882: ф.407, оп.1, спр.54; 1845: ф.407, оп.1, спр.81; 1846; 
ф.407, оп.1, спр.82; 1855: ф.407, оп.1, спр.83; 1857: ф.407, оп.1, 
спр.84; 1858: ф.407, оп.1, спр.85; 1859: ф.407, оп.1, спр.86; 1860: 
ф.407, оп.1, спр.87; 1861: ф.407, оп.1, спр.88; 1862: ф.407, оп.1, 
спр.89; 1863: ф.407, оп.1, спр.90; 1864: ф.407, оп.1, спр.91; 1865: 
ф.407, оп.1, спр.92; 1866: ф.407, оп.1, спр.93; 1867: ф.407, оп.1, 
спр.94; 1868: ф.407, оп.1, спр.95; 1869: ф.407, оп.1, спр.96; 1870: 
ф.407, оп.1, спр.97; 1871: ф.407, оп.1, спр.98; 1872: ф.407, оп.1, 
спр.99; 1873: ф.407, оп.1, спр.100; 1874: ф.407, оп.1, спр.101; 1875: 
ф.407, оп.1, спр.102; 1876: ф.407, оп.1, спр.103; 1877: ф.407, оп.1, 
спр.104; 1878: ф.407, оп.1, спр.105; 1879: ф.407, оп.1, спр.106; 

9. – 
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10. – 
 
 

1. Київська губернія 
2. Китайгородський рабинат 
3. Синагога м-ка Китайгород Липовецького повіту Київської губернії 
4. – 
5. Народження: 1838: ф.904, оп.29, спр.100; 1856: ф.904, оп.29, спр.103;  
6. Шлюб: 1838: ф.904, оп.29, спр.100; 1860: ф.904, оп.29, спр.106; 1861: 

ф.904, оп.29, спр.107;  
7. Розлучення: 
8. Смерть: 1838: ф.904, оп.29, спр.100; 1854: ф.904, оп.29, спр.101; 

1856: ф.904, оп.29, спр.102; 1858: ф.904, оп.29, спр.104; 1860: ф.904, 
оп.29, спр.105; 

9. – 
10. – 

 
 
КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Калинівський рабинат 
3. Синагога м-ка Калинівка Вінницького повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1908, 1910-1912, 1914, 1918-1919: ф.904, оп.14, спр.68; 
6. Шлюб: 1909, 1913, 1917: ф.904, оп.14, спр.68; 
7. Розлучення:  
8. Смерть: 1908-1909, 1913-1914, 1917: ф.904, оп.14, спр.68; 
9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Мізяківський рабинат 
3. Синагога м-ка Мізяків Вінницького повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1912, 1914, 1916: ф.904, оп.14, спр.66; 
6. Шлюб: 1854: ф.904, оп.30, спр.126; 1855: ф.904, оп.30, спр.127; 1856: 

ф.904, оп.30, спр.128; 1857: ф.904. оп.30, спр.129; 1858: ф.904, оп.30, 
спр.130; 1859: ф.904, оп.30, спр.131; 1860: ф.904, оп.30, спр.132; 
1861: ф.904, оп.30, спр.133; 1862: ф.904, оп.30, спр.134; 1863: ф.904, 
оп.30, спр.135; 1864: ф.904, оп.30, спр.136; 1865: ф.904, оп.30, 



 
 

530

спр.137; 1866: ф.904, оп.30, спр.138; 1867: ф.904, оп.30, спр.139; 
1868: ф.904, оп.30, спр.140; 1870: ф.904, оп.30, спр.141; 1871: ф.904, 
оп.30, спр.142; 1872: ф.904, оп.30, спр.143; 

7. Розлучення: 1855: ф.904, оп.30, спр.144; 1856: ф.904, оп.30, спр.145; 
1857: ф.904, оп.30, спр.146; 1858: ф.904. оп.30, спр.147 1859: ф.904, 
оп.30, спр.148; 1860: ф.904, оп.30, спр.149; 1861: ф.904, оп.30, 
спр.150; 1862: ф.904, оп.30, спр.151; 1863: ф.904, оп.30, спр.152; 
1864: ф.904, оп.30, спр.153; 1865: ф.904, оп.30, спр.154; 1866: ф.904, 
оп.30. спр.155; 1867: ф.904, оп.30, спр.156; 1868: ф.904, оп.30, 
спр.157; 1869: ф.904, оп.30, спр.158; 1870: ф.904, оп.30, спр.159; 
1871: ф.904, оп.30, спр.160; 1872: ф.904, оп.30, спр.161; 

8. Смерть: 1910, 1912, 1913: ф. 904, оп.14, спр.66; 1854: ф.904, оп.30, 
спр.162; 1855: ф.904. оп.30, спр.163; 1856: ф.904, оп.30, спр.164; 
1857: ф.904, оп.30, спр.165; 1858: ф.904, оп.30, спр.166; 1859: ф.904, 
оп.30, спр.167; 1860: ф.904. оп.30, спр.168; 1861: ф.904, оп.30, 
спр.169; 1862: ф.904, оп.30, спр.170; 1863: ф.904, оп.30, спр.171; 
1864: ф.904, оп.30, спр.172; 1865: ф.904, оп.30, спр.173; 1867: ф.904, 
оп.30, спр.175; 1868: ф.904, оп.30, спр.176; 1871: ф.904. оп.30, 
спр.177; 1872: ф.904, оп.30, спр.178; 1869: ф.904, оп.30, спр.179; 
1870: ф.904, оп.30, спр.180; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Пиківський рабинат 
3. Синагога м-ка Пиків Вінницького повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1883-1894: ф.904, оп.15, спр.3; 1897-1907: ф.904, оп.15, 

спр.8; 1908-1913, 1916-1917: ф.904, оп.14, спр.67; 
6. Шлюб: 1883-1894: ф.904, оп.15, спр.3; 1897-1907: ф.904, оп.15, спр.8; 
7. Розлучення:  
8. Смерть: 1883-1894: ф.904, оп.15, спр.3; 1897-1907: ф.904, оп.15, 

спр.8; 1917: ф.904, оп.14, спр.67; 
9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Янівський рабинат 
3. Синагога м-ка Янів Вінницького повіту Подільської губернії 
4. – 
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5. Народження: 1853: ф.400, оп.1, спр.1; 1854: ф.400, оп.1, спр.2; 1855: 
ф.400, оп.1, спр.3; 1856: ф.400, оп.1, спр.4; 1857: ф.400, оп.1, спр.5; 
1858: ф.400, оп.1, спр.6; 1859: ф.400, оп.1, спр.7; 1860: ф.400, оп.1, 
спр.8; 1861: ф.400, оп.1, спр.9; 1862: ф.400, оп.1, спр.10; 1863: ф.400, 
оп.1, спр.11; 1864: ф.400, оп.1, спр.12; 1865: ф.400, оп.1, спр.13; 1866: 
ф.400, оп.1, спр.14; 1867: ф.400, оп.1, спр.15; 1868: ф.400, оп.1, 
спр.16; 1869: ф.400,оп.1, спр.17; 1870: ф.400, оп.1, спр.18; 1871: 
ф.400, оп.1, спр.19; 1872: ф.400, оп.1, спр.20; 1883-1895: ф.904, оп.15, 
спр.4; 1896-1907: ф.904, оп.15, спр.7; 1908-1910, 1914, 1916, 1917-
1918: ф.904, оп.14, спр.65; 

6. Шлюб: 1853: ф.400, оп.1, спр.21; 1854: ф.400, оп.1, спр.22; 1855: 
ф.400, оп.1, спр.23; 1856: ф.400, оп.1, спр.24; 1857: ф.400, оп.1, 
спр.25; 1858: ф.400, оп.1, спр.26; 1859: ф.400, оп.1, спр.27; 1860: 
ф.400, оп.1, спр.28; 1861: ф.400, оп.1, спр.29; 1862: ф.400, оп.1, 
спр.30; 1863: ф.400, оп.1, спр.31; 1864: ф.400, оп.1, спр.32; 1865: 
ф.400, оп.1, спр.33; 1866: ф.400, оп.1, спр.34; 1867: ф.400, оп.1, 
спр.35; 1868: ф.400, оп.1, спр.36; 1869: ф.400, оп.1, спр.37; 1870: 
ф.400, оп.1, спр.38; 1871: ф.400, оп.1, спр.39; 1872: ф.400, оп.1, 
спр.40; 1883-1895: ф.904, оп.15, спр.4; 1896-1907: ф.904, оп.15, спр.7; 
1914, 1915, 1917, 1918: ф.904, оп.14, спр.65; 

7. Розлучення: 1853: ф.400, оп.1, спр.41; 1854: ф.400, оп.1, спр.42; 1855: 
ф.400, оп.1, спр.43; 1856: ф.400, оп.1, спр.44; 1857: ф.400, оп.1, 
спр.45; 1858: ф.400, оп.1, спр.46; 1859: ф.400, оп.1, спр.47; 1860: 
ф.400, оп.1, спр.48; 1861: ф.400, оп.1, спр.49; 1862: ф.400, оп.1, 
спр.50; 1863: ф.400, оп.1, спр.51; 1864: ф.400, оп.1, спр.52; 1865: 
ф.400, оп.1, спр.53; 1866: ф.400, оп.1, спр.54; 1867: ф.400, оп.1, 
спр.55; 1868: ф.400, оп.1, спр.56; 1869: ф.400, оп.1, спр.57; 1870: 
ф.400, оп.1, спр.58; 1871: ф.400, оп.1, спр.59; 1872: ф.400, оп.1, 
спр.60; 1916, 1917: ф.904, оп.14, спр.65; 

8. Смерть: 1853: ф.400, оп.1, спр.61; 1854: ф.400, оп.1, спр.62; 1855: 
ф.400, оп.1, спр.63; 1856: ф.400, оп.1, спр.64; 1857: ф.400, оп.1, 
спр.65; 1858: ф.400, оп.1. спр.66; 1859: ф.400, оп.1, спр.67; 1860: 
ф.400, оп.1, спр.68; 1861: ф.400, оп.1, спр.69; 1862: ф.400, оп.1, 
спр.70; 1863: ф.400, оп.1, спр.71; 1864: ф.400, оп.1, спр.72; 1865: 
ф.400, оп.1, спр.73; 1866: ф.400, оп.1, спр.74; 1867: ф.400, оп.1, 
спр.75; 1868: ф.400, оп.1, спр.76; 1869: ф.400, оп.1, спр.77; 1870: 
ф.400, оп.1, спр.78; 1871: ф.400, оп.1, спр.79; 1872: ф.400, оп.1, 
спр.80; 1883-1895: ф.904, оп.15, спр.4; 1896-1907: ф.904, оп.15, спр.7; 

9. – 
10. – 
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КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Княже-Тиманівський рабинат 
3. Синагога м-ка Княже-Тиманівка (нині с. Радянське) Ямпільського 

повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1851-1853: ф. 474, оп. 1, спр. 1247; 
6. Шлюб: 1851-1853: ф. 474, оп. 1, спр. 1247; 
7. Розлучення:1851-1853: ф. 474, оп. 1, спр. 1247; 
8. Смерть: 1851-1853: ф. 474, оп. 1, спр. 1247 
9. – 
10. - 

 
 

11. Подільська губернія 
12. М’ястківський рабинат 
13. Синагога м-ка М’ястківка (нині с. Городківка) Ольгопільського 

повіту Подільської губернії 
14. – 
15. Народження: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 1855, 1863-1866, 1868-1870, 

1872, 1874, 1876-1880, 1891-1894: ф.904, оп.24, спр.78; 1895-1900: 
ф.904, оп.24, спр.172; 1911-1918: ф.904, оп.24, спр.186; 

16. Шлюб: 1844: ф.904. оп.31. спр.20;  
17. Розлучення: 
18. Смерть: 1844: ф.904. оп.31. спр.20; 1856-1859, 1861, 1863-1869, 1872-

1874, 1891: ф.904, оп.24, спр.78; 1895, 1901-1918: ф.904, оп.24, 
спр.174; 

19. – 
20. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Жабокрицький рабинат 
3. Синагога м-ка Жабокрич Ольгопільського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 1861: ф.904, оп.30, спр.31; 
6. Шлюб: 1844: ф.904. оп.31. спр.20; 1861: ф.904, оп.30, спр.32; 
7. Розлучення:  
8. Смерть: 1844: ф.904. оп.31. спр.20; 1861: ф.904, оп.30, спр.33; 
9. – 
10. – 
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ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Літинський рабинат 
3. Синагога м. Літин Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1845: ф. 222, оп. 1, спр. 50; 1876-1882: ф.904, оп.16, 

спр.20; 1884, 1886-1887, 1890-1892: ф.904, оп.16, спр.31; 1893, 1896-
1897: ф.904, оп.16, спр.43а; 

6. Шлюб: 1845: ф. 222, оп. 1, спр. 50; 1876-1882: ф.904, оп.16, спр.20; 
1886-1887, 1890-1892: ф.904, оп.16, спр.31; 1893, 1896-1898: ф.904, 
оп.16, сп.43-а; 

7. Розлучення: 1845: ф. 222, оп. 1, спр. 50; 1876-1882: ф.904, оп.16, 
спр.20; 1884, 1886-1887, 1890-1892: ф.904, оп.16, спр.31; 1896-1898: 
ф.904, оп.16, спр.43а; 

8. Смерть: 1845: ф. 222, оп. 1, спр. 50; 1876-1882: ф.904, оп.16, спр.20; 
1886-1887, 1890-1892: ф.904, оп.16, спр.31; 1893, 1896-1898: ф.904, 
оп.30, спр.43-а; 

9. – 
10. – 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Піщанський рабинат 
3. Синагога м-ка Піщанка Ольгопільського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1844: ф.904, оп.31, спр.20;  
6. Шлюб: 1844: ф.904, оп.31, спр.20;  
7. Розлучення:  
8. Смерть: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
9. – 
10. - 

 
 
ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Київська губернія 
2. Спичинецький рабинат 
3. Синагога м-ка Спичинці Бердичівського повіту Київської губернії 
4. – 
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5. Народження: 1890, 1910-1918: ф.904, оп.1, спр.140;1900, 1902-1909: 
ф.904, оп.1, спр.141; 

6. Шлюб: 
7. Розлучення: 
8. Смерть: 
9. – 
10. - 

 
 

1. Київська губернія 
2. Борщагівський рабинат 
3. Синагога м-ка Борщагівка Сквирського повіту Київської губернії 
4. – 
5. Народження: 1845: ф.904, оп.29, спр.3; 1846: ф.904, оп.29. спр.6; 

1847: ф.904, оп.29, спр.10; 1848: ф.904, оп.29, спр.15; 1850: ф.904, 
оп.29, спр.20; 1851: ф.904, оп.25, спр.23; 1853: ф.904, оп.29, спр.28; 
1854: ф.904, оп.29, спр.34; 1857: ф.904, оп.29, спр.47; 1857: ф.904. 
оп.29, спр.48; 1858: ф.904, оп.29, спр.55; 1858: ф.904, оп.29, спр.58; 
1859: ф.904, оп.29, спр.62; 1859: ф.904, оп.29, спр.64; 1860: ф.904, 
оп.29, спр.67; 1860: ф.904, оп.29, спр.71; 1862: ф.904, оп.29, спр.79; 
1862: ф.904, оп.29, спр.80; 

6. Шлюб: 1844: ф.904, оп.29, спр.87; 1845: ф.904, оп.29, спр.4; 1846: 
ф.904, оп.29, спр.7; 1847: ф.904, оп.29. спр.9; 1848: ф.904, оп.29, 
спр.14; 1849: ф.904. оп.29, спр.17; 1850: ф.904, оп.29, спр.19; 1851: 
ф.904, оп.29, спр.22; 1852: ф.904, оп.29, спр.26; 1853: ф.904. оп.29, 
спр.30; 1854: ф.904, оп.29, спр.38; 1856: ф.904, оп.29, спр.45; 1856: 
ф.904, оп.29, спр.46; 1857: ф.904, оп.29, спр.51; 1857: ф.904, оп.29, 
спр.53; 1858: ф.904, оп.29, спр.56; 1858: ф.904, оп.29, спр.59; 1859: 
ф.904, оп.29, спр.60; 1860: ф.904, оп.29, спр.68; 1860: ф.904, оп.29, 
спр.72; 1861: ф.904, оп.29, спр.73; 1862: ф.904, оп.29, спр.83; 1862: 
ф.904, оп.29, спр.85; 

7. Розлучення: 1848: ф.904, оп.29, спр.12; 1857: ф.904, оп.29, спр.50; 
1862: ф.904, оп.29, спр.82; 1862: ф.904, оп.29, спр.84; 

8. Смерть: 1845: ф.904, оп.29, спр.88; 1846: ф.904, оп.29, спр.5; 1849: 
ф.904, оп.29, спр.16; 1850: ф.904, оп.29, спр.18; 1851: ф.904, оп.29, 
спр.21; 1852: ф.904, оп.29, спр.27; 1854: ф.904, оп.29, спр.31; 1854: 
ф.904, оп.29, спр.32; 1855-1856: ф.904, оп.29, спр.86; 1856: ф.904, 
оп.29, спр.42; 1856: ф.904. оп.29, спр.43; 1856: ф.904, оп.29, спр.44; 
1857: ф.904, оп.29, спр.52; 1857: ф.904, оп.29, спр.54; 1858: ф.904, 
оп.29, спр.57; 1859: ф.904, оп.29, спр.63; 1859: ф.904, оп.29, спр.65; 
1860: ф.904, оп.29, спр.69; 1862: ф.904, оп.29, спр.81; 

9. – 
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10. - 
 
 

1. Київська губернія 
2. Плисківський рабинат 
3. Синагога м-ка Плисків Липовецького повіту Київської губернії 
4. – 
5. Народження:1854: ф.904, оп.29, спр.112; 1855: ф.904, оп.29, спр.115; 

1856: ф.904, оп.29, спр.117; 1857: ф.904, оп.29, спр.119; 1858: ф.904, 
оп.29, спр.121; 1859: ф.904, оп.29, спр.123; 1860: ф.904, оп.29, 
спр.126; 1862: ф.904, оп.29, спр.130; 1862: ф.904, оп.29, спр.131; 
1863: ф.904, оп.29, спр.132;  

6. Шлюб: 1853: ф.904, оп.29, спрп.109; 1854: ф.904, оп.29, спр.111; 
1855: ф.904, оп.29, спр.114; 1856: ф.904, оп.29, спр.118; 1859: ф.904, 
оп.29, спр.122; 1860: ф.904, оп.29, спр.125; 1861: ф.904, оп.29, 
спр.128; 

7. Розлучення: 
8. Смерть: 1853: ф.904, оп.29, спр.108; 1854-1855: ф.904, оп.29, 

спр.110; 1855: ф.904, оп.29, спр.113; 1856: ф.904, оп.29, спр.116; 
1858: ф.904, оп.29, спр.120; 1859: ф.904, оп.29, спр.124; 1861: ф.904, 
оп.29, спр.127; 1862: ф.904, оп.29, спр.129; 1863: ф.904, оп.29, 
спр.133; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Київська губернія 
2. Дзюньківський рабинат 
3. Синагога м-ка Дзюньків Бердичівського повіту Київської губернії 
4. – 
5. Народження: 1901: ф. 904, оп.29, спр.99; 
6. Шлюб: 
7. Розлучення: 
8. Смерть: 
9. – 
10. – 

 
 
ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Ворошилівський рабинат 
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3. Синагога м-ка Ворошилівка Вінницького повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1854: ф.904, оп.30, спр.1; 1855: ф.904, оп.30,спр.2; 

1856: ф.904, оп.30, спр.3; 1857: ф.904, оп.30, спр.4; 1841, 1845, 1847: 
ф.904, оп.30, спр.5; 1858: ф.904, оп.30, спр.6; 1859: ф.904, оп.30, 
спр.7; 1860: ф.904, оп.30, спр.9; 1861: ф.904, оп.30, спр.10; 1862: 
ф.904, оп.30, спр.11; 1863: ф.904, оп.30, спр.12; 1864: ф.904, оп.30, 
спр.13; 1865: ф.904, оп.30, спр.14; 1866: ф.904, оп.30, спр.15; 1867: 
ф.904, оп.30, спр.16; 1868: ф.904, оп.30, спр.17; 1869: ф.904, оп.30, 
спр.18; 1870: ф.904, оп.30, спр.19; 1871: ф.904, оп.30, спр.20; 1872: 
ф.904, оп.30, спр.21; 1836-1839, 1849: ф.904, оп.30, спр.22; 1841: 
ф.904, оп.30, спр.23; 1842: ф.904, оп.30, спр.24; 1843: ф.904, оп.30, 
спр.25; 1842, 1843, 1844: ф.904, оп.30, спр.26; 1845: ф.904, оп.30, 
спр.27; 1848: ф.904, оп.30, спр.28; 1849: ф.904, оп.30, спр.29; 1852: 
ф.904, оп.30, спр.30; 1862: ф.904, оп.30, спр.20; 

6. Шлюб: 1836, 1838, 1839, 1841, 1852: ф.904, оп.30, спр.22; 1841: 
ф.904, оп.30, спр.23; 1842: ф.904, оп.30, спр.24; 1843: ф.904. оп.30, 
спр.25; 1842, 1843, 1844: ф.904, оп.30, спр.26; 1845: ф.904, оп.30, 
спр.27; 1848: ф.904, оп.30, спр.28; 1849: ф.904, оп.30, спр.29; 1852: 
ф.904, оп.30, спр.30;  

7. Розлучення: 
8. Смерть: 1836-1839, 1852: ф.904, оп.30, спр.22; 1842: ф.904, оп.30, 

спр.24; 1843: ф.904, оп.30, спр.25; 1842, 1843, 1844: ф.904. оп.30, 
спр.26; 1845: ф.904, оп.30, спр.27; 1848: ф.904, оп.30, спр.28; 1849: 
ф.904, оп.30, спр.29; 1852: ф.904, оп.30, спр.30; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Тиврівський рабинат 
3. Синагога м-ка Тиврів Вінницького повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1836: ф.402, оп.1, спр.1; 1841: ф.402, оп.1, спр.2; 1842: 

ф.402, оп.1, спр.3; 1843: ф.402, оп.1, спр.4; 1844: ф.402, оп.1, спр.5; 
1845: ф.402, оп.1, спр.6; 1846: ф.402, оп.1, спр.7; 1850: ф.402, оп.1, 
спр.8; 1847: ф.402, оп.1, спр.9; 1849: ф.402, оп.1, спр.10; 1851: ф.402, 
оп.1, спр.11; 1852: ф.402, оп.1, спр.12; 1853: ф.402, оп.1, спр.13; 1848: 
ф.402, оп.1, спр.47; 

6. Шлюб: 1836: ф.402, оп.1, спр.1; 1841: ф.402, оп.1, спр.2; 1842: ф.402, 
оп.1, спр.3; 1843: ф.402, оп.1, спр.4; 1844: ф.402, оп.1, спр.5; 1845: 
ф.402, оп.1, спр.6; 1846: ф.402, оп.1, спр.7; 1850: ф.402, оп.1, спр.8; 
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1847: ф.402, оп.1, спр.9; 1849: ф.402, оп.1, спр.10; 1851: ф.402, оп.1, 
спр.11; 1852: ф.402, оп.1, спр.12; 1853: ф.402, оп.1, спр.13; 1848: 
ф.402, оп.1, спр.47; 

7. Розлучення: 1836: ф.402, оп.1, спр.1; 1841: ф.402, оп.1, спр.2; 1842: 
ф.402, оп.1, спр.3; 1843: ф.402, оп.1, спр.4; 1843: ф.402, оп.1, спр.4; 
1844: ф.402, оп.1, спр.5; 1845: ф.402, оп.1, спр.6; 1846: ф.402, оп.1, 
спр.7; 1850: ф.402, оп.1, спр.8; 1847: ф.402, оп.1, спр.9; 1849: ф.402, 
оп.1, спр.10; 1851: ф.402, оп.1, спр.11; 1852: ф.402, оп.1, спр.12; 1853: 
ф.402, оп.1, спр.13; 1848: ф.402, оп.1, спр.47; 

8. Смерть: 1836: ф.402, оп.1, спр.1; 1841: ф.402, оп.1, спр.2; 1842: 
ф.402, оп.1, спр.3; 1843: ф.402, оп.1, спр.4; 1844: ф.402, оп.1, спр.5; 
1845: ф.402, оп.1, спр.6; 1846: ф.402, оп.1, спр.7; 1850: ф.402, оп.1, 
спр.8; 1847: ф.402, оп.1, спр.9; 1849: ф.402, оп.1, спр.10; 1851: ф.402, 
оп.1, спр.11; 1852: ф.402, оп.1, спр.12; 1853: ф.402, оп.1, спр.13;1854: 
ф.402, оп.1, спр.14; 1855: ф.402, оп.1, спр.15; 1856: ф.402, оп.1, 
спр.16; 1857: ф.402, оп.1, спр.17; 1858: ф.402, оп.1, спр.18; 1859: 
ф.402, оп.1, спр.19; 1860: ф.402, оп.1, спр.20; 1861: ф.402, оп.1, 
спр.21; 1862: ф.402, оп.1, спр.22; 1863: ф.402, оп.1, спр.23; 1864: 
ф.402, оп.1, спр.24; 1865: ф.402, оп.1, спр.25; 1866: ф.402, оп.1, 
спр.26; 1867: ф.402, оп.1, спр.27; 1868: ф.402, оп.1, спр.28; 1869: 
ф.402, оп.1, спр.29; 1870: ф.402, оп.1, спр.30; 1871: ф.402, оп.1, 
спр.31; 1872: ф.402, оп.1, спр.32; 1848: ф.402, оп.1, спр.47; 

9. – 
10. – 

 
 
ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Горишківський рабинат 
3. Синагога м-ка Горишківка Ямпільського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1852-1853: ф.474, оп.1, спр.1247; 
6. Шлюб: 1852-1853: ф.474, оп.1, спр.1247; 
7. Розлучення: 1852-1853: ф. 474, оп. 1, спр. 1247; 
8. Смерть: 1852-1853: ф.474, оп.1, спр.1247; 
9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Комаргородський рабинат 
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3. Синагога м-ка Комаргород Ямпільського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1851-1853: ф.474, оп.1, спр.1247; 
6. Шлюб: 1851-1853: ф.474, оп.1, спр.1247; 
7. Розлучення: 1851-1853: ф.474, оп.1, спр.1247; 
8. Смерть: 1851-1853: ф.474, оп.1, спр.1247; 
9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Томашпільський рабинат 
3. Синагога м-ка Томашпіль Ямпільського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1851-1853: ф.474, оп.1, спр.1247; 
6. Шлюб: 1851-1853: ф.474, оп.1, спр.1247; 
7. Розлучення: 1851-1853: ф.474, оп.1, спр.1247; 
8. Смерть: 1851-1853: ф.474, оп.1, спр.1247; 
9. – 
10. - 

 
 
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Ладижинський рабинат 
3. Синагога м-ка Ладижин Гайсинського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1861: ф.904, оп.30, спр.109; 
6. Шлюб: 1861: ф.904, оп.30, спр.110; 
7. Розлучення: 
8. Смерть: 1861: ф.904, оп.30, спр.111; 
9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Ободівський рабинат 
3. Синагога м-ка Ободівка Ольгопільського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
6. Шлюб: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
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7. Розлучення: 
8. Смерть: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
9. – 
10. - 

 
 
ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Тульчинський рабинат 
3. Синагога м. Тульчин Брацлавського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1850: ф.904, оп.29, спр.135; 1861-1866: ф.904, оп.35, 

спр.2; 1867-1870: ф.904, оп.35, спр.8; 1871-1876: ф.904, оп.35, спр.10; 
1877-1880: ф.904, оп.35, спр.16; 1881-1885: ф.904, оп.35, спр.18; 
1886-1890: ф.904, оп.35, спр.20; 1891-1895: ф.904, оп.35, спр.24; 
1896-1900: ф.904, оп.35, спр.30; 1901-1910: ф.904, оп.35, спр.320; 
1911-1918: ф.904, оп.35, спр.321; 1850: ф.904, оп.29, спр.135; 1919: 
ф.904, оп.35, спр.301; 

6. Шлюб: 1862-1863, 1868, 1870-1871: ф.904, оп.35, спр.4; 1876-1890: 
ф.904, оп.35, спр.12; 1891-1900: ф.904, оп.35, спр.26; 1901-1906: 
ф.904, оп.35, спр.34; 1919: ф.904, оп.35, спр.302; 1920: ф.904, оп.35, 
спр.305; 1907-1918: ф.904, оп.35, спр.322; 

7. Розлучення:  
8. Смерть: 1866-1875: ф.904, оп.35, спр.6; 1876-1877, 1879-1885: ф.904, 

оп.35, спр.14; 1886-1890: ф.904, оп.35, спр.22; 1891-1895: ф.904, 
оп.35, спр.28; 1896-1901: ф.904, оп.35, спр.32; 1902-1905: ф.904, 
оп.35, спр.36; 1919: ф.904, оп.35, спр.303; 1906-1909, 1913, 1915-
1918: ф.904, оп.35, спр.323; 1844-1855: ф.904, оп.29, спр.134; 

9. – 
10. – 

 
 
ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Сальницький рабинат 
3. Синагога м. Сальниця Літинського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1846: ф. 904, оп. 29, спр. 142; 1854: ф.904, оп.30, 

спр.181; 1857: ф.904, оп.30, спр.186; 1858: ф.904, оп.30, спр.190; 
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1859: ф.904, оп.30, спр.192; 1860: ф.904, оп.30, спр.195; 1860: ф.904, 
оп.30, спр.197; 1875-1886: ф.904, оп.23, спр.9; 

6. Шлюб: 1856: ф.904, оп.30, спр.182; 1857: ф.904, оп.30, спр.187; 1858: 
ф.904, оп.30, спр.191; 1860: ф.904, оп.30, спр.196; 1861: ф.904, оп.30, 
спр.198; 1862: ф.904, оп.30, спр.199; 

7. Розлучення: 1856: ф.904, оп.30, спр.183; 1857: ф.904, оп.30, спр.185; 
8. Смерть: 1856: ф.904, оп.30, спр.184; 1857: ф.904, оп.30, спр.188; 

1858: ф.904, оп.30, спр.189; 1859: ф.904, оп.30, спр.193; 1860: ф.904, 
оп.30, спр.194; 1861: ф.904, оп.30. спр.200; 1862: ф.904, оп.30, 
спр.201; 1855: ф.904, оп.30, спр.202; 

9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Уланівський рабинат 
3. Синагога м-ка Уланів Літинського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1844: ф.904, оп.29, спр.136; 1845: ф.904, оп.29, спр.137; 

1846: ф.904, оп.29, спр.142; 1848: ф.904, оп.29, спр.148; 1850: ф.904, 
оп.29, спр.150; 1851: ф.904, оп.29, спр.152; 1854: ф.904, оп.29, 
спр.153; 1855: ф.904, оп.29, спр.156; 1856: ф.904, оп.29, спр.161; 
1857: ф.904, оп.29, спр.165; 1858: ф.904, оп.29, спр.167; 1860: ф.904, 
оп.29, спр.174; 1862: ф.904, оп.29, спр.183;  

6. Шлюб: 1845: ф.904, оп.29, спр.138; 1846: ф.904, оп.29, спр.143; 1850: 
ф.904, оп.29, спр.151; 1854: ф.904, оп.29, спр.154; 1855: ф.904, оп.29, 
спр.155; 1856: ф.904, оп.29, спр.162: 1857: ф.904, оп.29, спр.163; 
1858: ф.904, оп.29, спр.170; 1859: ф.904, оп.29, спр.171; 1860: ф.904, 
оп.29, спр.176; 1861: ф.904, оп.29, спр.178; 1862: ф.904, оп.29, 
спр.181; 

7. Розлучення: 1845: ф.904, оп.29, спр.141; 1848: ф.904, оп.29, спр.146; 
1855: ф.904, оп.29, спр.157; 1856: ф.904, оп.29, спр.160; 1857: ф.904, 
оп.29, спр.166; 1858: ф.904, оп.29, спр.168; 1859: ф.904, оп.29, 
спр.173; 1860: ф.904, оп.29, спр.175; 1861: ф.904, оп.29, спр.179; 
1862: ф.904, оп.29, спр.182;  

8. Смерть: 1845: ф.904, оп.29, спр.140; 1846: ф.904, оп.29, спр.144; 
1847: ф.904, оп.29, спр.145; 1848: ф.904, оп.29, спр.147; 1849: ф.904, 
оп.29, спр.149; 1855: ф.904, оп.29, спр.158; 1856: ф.904, оп.29, 
спр.159; 1857: ф.904, оп.29, спр.164; 1858: ф.904, оп.29, спр.169; 
1859: ф.904, оп.29, спр.172; 1860: ф.904, оп.29, спр.177; 1861: ф.904, 
оп.29, спр.180; 1882: ф.904, оп.29, спр.184; 

9. – 
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10. – 
 
 

1. Подільська губернія 
2. Хмільницький рабинат 
3. Синагога м. Хмільник Літинського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1845: ф.222, оп.1, спр.50;  
6. Шлюб: 1845: ф.222, оп.1, спр.50; 
7. Розлучення: 1845: ф.222, оп.1, спр.50; 
8. Смерть: 1845: ф.222, оп.1, спр.50; 
9. – 
10. - 

 
 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Бабчинецький рабинат 
3. Синагога с. Бабчинці Ямпільського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1885-1886, 1888: ф.904, оп.41, спр.9; 1889-1892, 1894-

1901: ф.904, оп.41, спр.57; 1902-1916: ф.904, оп.41, спр.82; 
6. Шлюб:  
7. Розлучення:  
8. Смерть:  
9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Борівський рабинат 
3. Синагога с. Борівка Ямпільського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1885-1886, 1888: ф.904, оп.41, спр.9; 1889-1892, 1894-

1901: ф.904, оп.41, спр.57; 1902-1916: ф.904, оп.41, спр.82; 
6. Шлюб: 
7. Розлучення: 
8. Смерть: 
9. – 
10. - 
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ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Ольгопільський рабинат 
3. Синагога м. Ольгопіль Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
6. Шлюб: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
7. Розлучення: 
8. Смерть:  
9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Чечельницький рабинат 
3. Синагога м-ка Чечельник Ольгопільського повіту Подільської 

губернії 
4. – 
5. Народження: 1844: ф.904. оп.31, спр.20; 
6. Шлюб: 1844: ф.904, оп.31, спр.20;  
7. Розлучення: 1844: ф.904, оп.31, спр.20;  
8. Смерть: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
9. – 
10. – 

 
 
ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Шаргородський рабинат 
3. Синагога м-ка Шаргород Могилівського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1846-1848, 1851-1858, 1860, 1862-1864: ф.904, оп.26, 

спр.3; 1866, 1869-1879, 1881-1884: ф.904, оп.26, спр.24; 1885-1890: 
ф.904, оп.26, спр.82; 1901-1917: ф.904, оп.26, спр.174; 

6. Шлюб: 1844, 1846, 1848-1871: ф.904, оп.26, спр.2; 1872-1875, 1877-
1881, 1883, 1887-1888, 1890-1894: ф.904, оп.26, спр.41; 

7. Розлучення: 1861-1866, 1871-1898, 1900-1908, 1910-1913, 1917: ф.904, 
оп.26, спр.164; 
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8. Смерть: 1842-1880: ф.904, оп.26, спр.1; 1885-1888, 1890-1902, 1907: 
ф.904, оп.26, спр.165; 

9. – 
10. – 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Юліампільський рабинат 
3. Синагога с. Юліампіль Ямпільського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1853: ф. 474, оп. 1, спр. 1247; 
6. Шлюб: 1853: ф. 474, оп. 1, спр. 1247; 
7. Розлучення: 1853: ф. 474, оп. 1, спр. 1247; 
8. Смерть: 1853: ф. 474, оп. 1, спр. 1247; 
9. – 
10. – 

 
 
ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Подільська губернія 
2. Великокісницький рабинат 
3. Синагога с. Велика Кісниця Ямпільського повіту Подільської 

губернії 
4. – 
5. Народження: 1885-1886, 1888: ф.904, оп.41, спр.9; 1889-1892, 1894-

1901: ф.904, оп.41, спр.57; 1902-1916: ф.904, оп.41, спр.82; 
6. Шлюб:  
7. Розлучення:  
8. Смерть:  
9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Дзигівський рабинат 
3. Синагога м-ка Дзигівка Ямпільського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1855-1856, 1858-1862, 1864-1875: ф.904, оп.41, спр.6; 

1876-1882, 1884-1897: ф.904, оп.41, спр.33; 1898-1901, 1903-1916: 
ф.904, оп.41, спр.74; 

6. Шлюб:  
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7. Розлучення:  
8. Смерть: 1852-1876: ф.904, оп.41, спр.4; 1877-1882, 1884-1897: ф.904, 

оп.41, спр.35; 
9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Ямпільський рабинат 
3. Синагога м. Ямпіль Подільської губернії 
4. – 
5. Народження:1860-1866, 1868-1888: ф.904, оп.41, спр.9; 1889-1900: 

ф.904, оп.41, спр.57; 1902-1916: ф.904, оп.41, спр.82; 
6. Шлюб: 1873-1896: ф.904, оп.41, спр.25;1899-1913: ф.904, оп.41, 

спр.77; 
7. Розлучення: 1889-1893, 1896-1913, 1915-1918: ф.904, оп.41, спр.58; 
8. Смерть: 1881-1894, 1896-1898: ф.904, оп.41, спр.42; 1899-1921: 

ф.904, оп.41, спр.76; 
9. – 
10. – 
 
 
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
БАЛТСЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Подільська губернія 
2. Балтський рабинат 
3. Синагога м. Балта Балтського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження:  
6. Шлюб:  
7. Розлучення:  
8. Смерть: 1842-1843: ф.468, оп.1, спр.1017; 
9. – 
10. - 
 
 
КОДИМСЬКИЙ РАЙОН 
 
1. Подільська губернія 
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2. Загнітківський рабинат 
3. Синагога м-ка Загнітків Ольгопільського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
6. Шлюб:  
7. Розлучення:  
8. Смерть:  
9. – 
10. - 

 
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
 
ІЗЯСЛАВСЬКИЙ РАЙОН 
 

1. Волинська губернія 
2. Заславський рабинат 
3. Синагога м-ка Заслав Заславського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1845-1848: ф.905, оп.3, спр.2; 1849-1851: ф.905, оп.3, 

спр.4; 
6. Шлюб:  
7. Розлучення:  
8. Смерть: 1848-1854: ф.905, оп.3, спр.3; 1855-1857: ф.905, оп.3, спр.5; 

1858-1860: ф.905, оп.3, спр.6; 1861-1864: ф.905, оп.3, спр.7; 1865-
1869: ф.905, оп.3, спр.8; 1870-1873: ф.905, оп.3, спр.9; 1874-1876: 
ф.905, оп.3, спр.13; 1877-1881: ф.905, оп.3, спр.14 

9. – 
10. - 

 
 
 

ПРИДНІСТРОВ’Я 
 
1. Подільська губернія 
2. Рашківський рабинат 
3. Синагога м-ка Рашків Ольгопільського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
6. Шлюб: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
7. Розлучення: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
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8. Смерть: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
9. – 
10. - 

 
 

1. Подільська губернія 
2. Кам’янський рабинат 
3. Синагога м-ка Кам’янка Ольгопільського повіту Подільської губернії 
4. – 
5. Народження: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
6. Шлюб: 1844: ф.904, оп.31, спр.20; 
7. Розлучення:  
8. Смерть:  
9. – 
10. - 
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