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справ постійного зберігання 

 

за 1890-1919 роки 

 



ЦЕРКВА ПРЕОБРАЖЕННЯ  

ГОСПОДНЬОГО 

 

с. Шотівка 

Мелітопольського повіту 

Катеринославської губернії 

 

ФОНД № 316 

ОПИС № 28 

справ постійного зберігання 

за 1890-1919 роки 

 

№ 

з/п 
Заголовок справ Дати 

Кіль-

кість 

арку-

шів 

Приміт- 

ка 

1 2 3 4 5 

     

1. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1890, 1892 р.   

 шлюб……………………………………….. 1890, 1892 р. 93  

 смерть………………………….................... 1890, 1892 р.   

     

2. Метричні книги записів про    

 народження……………………...................  1894 р.   

 шлюб………………………………………..  1894 р. 55  

 смерть…………………………....................  1894 р.   

     

3. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1897 р.   

 шлюб……………………………………….. 1897 р. 87  

 смерть………………………….................... 1897 р.   

     

4. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1898 р.   

 шлюб……………………………………….. 1898 р. 35  

 смерть………………………….................... 1898 р.   

     

5. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1899, 1901 рр.   

 шлюб……………………………………….. 1899, 1901 рр. 80  

 смерть………………………….................... 1899, 1901 рр.   

     

6. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... червень-грудень 

1902-1903 рр. 

 частина 

аркушів у 

справі 

зазнала 

 шлюб……………………………………….. 1902-1903 рр. 69 біопошкод 

 смерть………………………….................... 1902-1903 рр.  ження 



1 2 3 4 5 
 

7. Метричні книги записів про   частина 

аркушів у 
 народження……………………................... 1904-1905 рр.  справі 

зазнала 
 шлюб……………………………………….. 1904-1905 рр. 72 біопошкод

ження 

 смерть………………………….................... 1904-1905 рр.   

     

8. Метричні книги записів про   частина 

аркушів у 
 народження……………………................... 1906 р.  справі 

зазнала 
 шлюб……………………………………….. 1906 р. 53 біопошкод

ження 

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

     

9. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... 1907-1908 рр.   

 шлюб……………………………………….. 1907 р. 83  

 смерть………………………….................... 1907-1908 рр.   

     

10. Метричні книги записів про    

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

 шлюб……………………………………….. 1909 р. 46  

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

     

11. Метричні книги записів про   частина 

аркушів у 
 народження……………………................... 1910 р.  справі 

зазнала 
 шлюб……………………………………….. 1910 р. 43 біопошкод

ження 

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

     

12. Метричні книги записів про   частина 

аркушів у 
 народження……………………................... 1911 р.  справі 

зазнала 
 шлюб……………………………………….. 1911 р. 49 біопошкод

ження 

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

     

13. Метричні книги записів про    

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

 шлюб……………………………………….. 1912 р. 61  

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

  

 

   

14. Метричні книги записів про   частина 

аркушів у 
 народження……………………................... 1913 р.  справі 

зазнала 
 шлюб………………………….................... 1913 р. 72 біопошкод

ження 

 смерть……………………………………… 1913 р.   

  

 

   



1 2 3 4 5 
 

15. Метричні книги записів про    

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

 шлюб……………………………………….. 1914 р. 82  

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

     

16. Метричні книги записів про   частина 

аркушів у 
 народження……………………................... 1915 р.  справі 

зазнала 
 шлюб……………………………………….. 1915 р. 75 біопошкод

ження 

 смерть………………………….................... 1915 р.   

     

17. Метричні книги записів про    

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

 шлюб………………………….................... 1916 р. 60  

 смерть………………………….................... 

 

 

1916 р.   

18. Метричні книги записів про    

 народження……………………................... квітень-грудень 

1917 р. 

  

 шлюб……………………………………….. 1917 р. 34  

 смерть………………………….................... травень-грудень 

1917 р. 

  

19. Метричні книги записів про   частина 

аркушів у 
 народження……………………................... 1918 р.  справі 

зазнала 
 шлюб……………………………………….. 1918 р. 86 біопошкод

ження 

 смерть………………………….................... 1918 р.   

     

20. Метричні книги записів про   частина 

аркушів у 
 народження……………………................... 1919 р.  справі 

зазнала 
 шлюб……………………………………….. 1919 р. 68 біопошкод

ження 

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

     

 

Разом до опису внесено 20 (двадцять) од. зб. з № 1 по № 20. 

 

 

Опис склали 

завідувач архівосховища                                                             Г.І.Корень 

 

головний спеціаліст                                                                     О.М.Крючкова 

 

2016 рік 


