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ЦЕРКВА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

(ЄДИНОВІРСЬКА) 

 

м. Херсон 

Херсонського повіту 

Херсонської губернії 

 

ФОНД № 328 

ОПИС № 9 

справ постійного зберігання 

за [1836]-1903 роки 

№ 

з/п 
Заголовок справ Дати 

Кіль-

кість 

арку-

шів 

1 2 3 4 

1. Сповідальні розписи парафіян 

(фрагменти) 

[1836 або 1837 р.] 

[1837 або 1838 р.] 

6 

    

2. Відомість про церкву, сповідальні 

розписи парафіян, метричні книги записів 

 

1842 р. 

35 

 про народження…………............................ 1842 р.  

 шлюб……………………………………….. лютий-листопад 1842 р.  

 смерть………………………….................... 1842 р.  

    

3. Сповідальні розписи парафіян,  

метричні книги записів 

1843 р. 38 

 про народження…………............................ 1843 р.  

 шлюб……………………………………….. січень-листопад 1843 р.  

 смерть………………………….................... 1843 р.  

    

4. Сповідальні розписи парафіян,  

метричні книги записів 

1844 р. 34 

 про народження…………............................ 1844 р.  

 шлюб……………………………………….. січень-жовтень 1844 р.  

 смерть………………………….................... січень-жовтень 1844 р.  

    

5. Відомість про церкву, сповідальні 

розписи парафіян, метричні книги записів 

 

1845 р. 

41 

 про народження…………............................ 1845 р.  

 шлюб……………………………………….. лютий-липень 1842 р.  

 смерть………………………….................... 1845 р.  

    

6. Відомість про церкву, сповідальні 

розписи парафіян, метричні книги записів 

 

1846 р. 

46 

 про народження…………............................ січень-листопад 1846 р.  

 шлюб……………………………………….. січень-жовтень 1846 р.  

 смерть………………………….................... лютий-грудень 1846 р.  

    



7. Відомість про церкву, сповідальні 

розписи парафіян, метричні книги записів 

 

1847 р. 

36 

 про народження…………............................ січень-листопад 1847 р.  

 шлюб……………………………………….. січень-жовтень 1847 р.  

 смерть………………………….................... березень-листопад 1847 р.  

    

8. Відомість про церкву, сповідальні 

розписи парафіян, метричні книги записів 

 

1848 р. 

39 

 про народження…………............................ січень-жовтень 1848 р.  

 шлюб……………………………………….. січень-жовтень 1848 р.  

 смерть………………………….................... 1848 р.  

    

9. Відомість про церкву, формулярні списки 

церковнослужителів,  

сповідальні розписи парафіян,  

витяги з метричних книг записів  

про народження 

 

 

1849 р. 

 

січень-лютий, вересень 

1849 р. 

 

16 

10. Відомість про церкву, сповідальні 

розписи парафіян, метричні книги записів 

 

1850 р. 

35 

 про народження…………............................ 1850 р.  

 шлюб……………………………………….. лютий-листопад 1850 р.  

 смерть………………………….................... 1850 р.  

    

11. Відомість про церкву, формулярні списки 

церковнослужителів, сповідальні розписи 

парафіян, метричні книги записів 

 

1851 р. 

41 

 про народження…………............................ 1851 р.  

 шлюб……………………………………….. січень-листопад 1851 р.  

 смерть………………………….................... січень-листопад 1851 р.  

    

12. Сповідальні розписи парафіян,  

метричні книги записів 

1852 р. 

 

41 

 про народження…………............................ 1852 р.  

 шлюб……………………………………….. січень-листопад 1852 р.  

 смерть………………………….................... 1852 р.  

    

13. Відомість про церкву, формулярні списки 

церковнослужителів, сповідальні розписи 

парафіян, метричні книги записів 

 

1853 р. 

41 

 про народження…………............................ 1853 р.  

 шлюб……………………………………….. січень-листопад 1853 р.  

 смерть………………………….................... січень-листопад 1853 р.  

  

 

 

 

 

  



14. Відомість про церкву, формулярні списки 

церковнослужителів, сповідальні розписи 

парафіян, метричні книги записів 

 

1854 р. 

48 

 про народження…………............................ 1854 р.  

 шлюб……………………………………….. січень-листопад 1854 р.  

 смерть………………………….................... 1854 р.  

    

15. Сповідальні розписи парафіян,  

метричні книги записів 

1855 р. 

 

55 

 про народження…………............................ грудень 1854 р.- 

грудень 1855 р. 

 

 шлюб……………………………………….. січень-жовтень 1855 р.  

 смерть………………………….................... 1855 р.  

    

16. Метричні книги записів про  69 

 народження……………………................... 1866 р.  

 шлюб……………………………………….. 1866 р.  

 смерть………………………….................... 1866 р.  

    

17. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1867 р. 28 

 шлюб……………………………………….. 1867 р.  

 смерть………………………….................... 1867 р.  

    

18. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1868 р. 28 

 шлюб……………………………………….. 1868 р.  

 смерть………………………….................... 1868 р.  

    

19. Сповідальні розписи парафіян,  

метричні книги записів 

1870 р. 

 

57 

 про народження…………............................ 1870 р.  

 шлюб……………………………………….. січень-жовтень 1870 р.  

 смерть………………………….................... 1870 р.  

    

20. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1871 р. 25 

 шлюб……………………………………….. 1871 р.  

 смерть………………………….................... 1871 р.  

    

21. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1872 р. 49 

 шлюб……………………………………….. 1872 р.  

 смерть………………………….................... 1872 р.  

    

22. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1873 р. 41 

 шлюб……………………………………….. 1873 р.  

 смерть………………………….................... 1873 р.  



23. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1874 р. 39 

 шлюб……………………………………….. 1874 р.  

 смерть………………………….................... 1874 р.  

    

24. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1876-1877 рр. 65 

 шлюб……………………………………….. 1876-1877 рр.  

 смерть………………………….................... 1876-1877 рр.  

    

25. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1878-1880 рр. 117 

 шлюб……………………………………….. 1878-1880 рр.  

 смерть………………………….................... 1878-1880 рр.  

    

26. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1881-1882 рр. 45 

 шлюб……………………………………….. 1882 р. (1 арк.)  

 смерть………………………….................... 1882 р.  

    

27. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1883-1884 рр. 111 

 шлюб……………………………………….. 1883-1884 рр.  

 смерть………………………….................... 1883-1884 рр.  

    

28. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1885-1886 рр. 130 

 шлюб……………………………………….. 1885-1886 рр.  

 смерть………………………….................... 1885-1886 рр.  

    

29. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1887-1888 рр. 94 

 шлюб……………………………………….. 1887-1888 рр.  

 смерть………………………….................... 1887-1888 рр.  

    

30. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1889 р. 68 

 шлюб……………………………………….. 1889 р.  

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

    

31. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1890-1893 рр. 241 

 шлюб……………………………………….. 1890-1893 рр.  

 смерть………………………….................... 1890-1893 рр.  

    

32. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1894 р. 62 

 шлюб……………………………………….. 1894 р.  

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



33. Метричні книги записів про   

 народження……………………................... 1901-1903 рр. 99 

 шлюб……………………………………….. 1901-1903 рр.  

 смерть………………………….................... 1901-1903 рр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом до опису внесено 33 (тридцять три) од зб. з № 1 по № 33. 

 

 

 

 

Опис склали 

завідувач архівосховища                                                             Г.І.Корень 

 

заступник начальника відділу                                                    Ю.О.Коник 

 

2015 рік 


