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ЦЕРКВА СВЯТОЇ ВАРВАРИ 

 

с. Агаймани 

Мелітопольського повіту 

Катеринославської губернії 

 

ФОНД № 316 

ОПИС № 1 

справ постійного зберігання 

за 1880-1919 роки 

 

№ 

з/п 
Заголовок справ Дати 

Кіль-

кість 

арку-

шів 

Приміт- 

ка 

1 2 3 4 5 

     

 Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1839 р.  Див. ф. 207, 

оп.1,  

 шлюб……………………………………….. 1839 р.  спр. 1944 

 смерть………………………….................... 1839 р.   

     

1. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1880 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1880 р. 162 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1880 р.  біопошкод

ження 

     

2. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1883 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1883 р.   213    справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1883 р.  біопошкод

ження 

     

3. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1885 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1885 р.  260 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1885 р.  біопошкод

ження 

  

 

   

4. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1889 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1889 р. 304 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1889 р.  біопошкод

ження 

  

 

 

   



1 2 3 4 5 
 

5. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1892 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1892 р. 230 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1892 р.  біопошкод

ження 

     

6. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1893 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1893 р. 195 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1893 р.  біопошкод

ження 

     

7. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... лютий-грудень 

1896, 

1898(2 арк.) рр. 

 частина 

аркушів у 

справах 

зазнала 

 шлюб……………………………………….. 1896 р. 173 біопошкод

ження 

 смерть………………………….................... 1896,1898(1 арк.) рр. 

 

  

     

8. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1901 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1901 р. 203 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1901 р.  біопошкод

ження 

  

 

   

9. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1902 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1902 р. 213 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1902 р.  біопошкод

ження 

  

 

   

10. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1903 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1903 р. 246 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1903 р.  біопошкод

ження 

  

 

   

11. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1904 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1904 р. 224 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1904 р.  біопошкод

ження 

  

 

   



1 2 3 4 5 
 

12. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1905 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1905 р. 220 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1905 р.  біопошкод

ження 

     

13. Метричні книги записів про   частина 

аркушів у 

 народження……………………................... 1906 р. 187 справах 

зазнала 

 смерть……………………………………… 1906 р.  біопошкод

ження 

     

14. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1907 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1907 р. 247 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1907 р.  біопошкод

ження 

     

15. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1909 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1909 р. 250 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1909 р.  біопошкод

ження 

     

16. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1910 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1910 р. 203 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1910 р.  біопошкод

ження 

     

17. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1911 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1911 р. 197 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1911 р.  біопошкод

ження 

     

18. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1912 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1912 р. 240 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1912 р.  біопошкод

ження 

     

19. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1913 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………… 1913 р. 264 справах 

зазнала 

 смерть……………………………………… 1913р. 

 

 

 біопошкод

ження 



1 2 3 4 5 
 

20. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1914 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1914 р. 250 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1914 р.  біопошкод

ження 

     

21. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1916 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1916 р. 182 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1916 р.  біопошкод

ження 

     

22. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1917 р.  частина 

аркушів у 

 шлюб……………………………………….. 1917 р. 135 справах 

зазнала 

 смерть………………………….................... 1917 р.  біопошкод

ження 

     

23. Метричні книги записів про   частина 

аркушів у 

 народження……………………................... травень-червень 

1918, 1919 рр. 

192 справах 

зазнала 

 смерть……………………………………… 1919 р.  біопошкод

ження 

     

 

Разом до опису внесено 23 (двадцять три) од. зб. з № 1 по № 23. 

 

Опис склали 

завідувач архівосховища                                                             Г.І.Корень 

 

головний спеціаліст                                                                     О.М.Крючкова 

 

2016 рік 


